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Ievadam.

Man rakstot jūras ceļojuma aprakstu uz Gambiju,
šī gada maija beigās, telegrāfs izplatīja ziņu par Lat-

vijas tvaikoņa «Vaidava» bojā eju pie Lanellv ostas ie-

ejas.
Tā tad «Vaidavas» vēsturiskais brauciens uz seno

Kurzemes koloniju — Gambiju ir bijis tvaikoņa pēdē-
jais sekmīgais jūras brauciens tā 35 gadus garā jā mūžā.

Pēc atgriešanās no Gambijas brauciena, «Vaidava»

uzņēma koku kravu visās lielākajās Latvijas ostās:

Rīgā, Liepājā un pēdīgi Ventspilī. Un maija pirmajā
pusē atstāja Latviju, lai dotos uz Rietumangliju —

Lanellv ostu. Bet, ceļa mērķi nesasniedzis, tvaikonis

«Vaidava» aizgāja bojā.
Sakarā ar šo notikumu, Gambijas ceļojuma ap-

rakstam pievienoju dažus iepriekšējā brauciena iespaidus
no manas darba gaitas sākuma uz «Vaidava».





I. 1933. gada brauciens.

Vakaru vētra ar lielu sparu trieca putojošos jūras

viļņus Liepājas jūrmalas kāpās, kad parakstīju darba

līgumu uz Latvijas tvaikoņa «Vaidava».

Vēl plosījās vētra visu nākošo dienu un nakti, tā

kā kuģis, kaut arī sagatavots jūras braucienam, vētras

dēļ neatstāja ostu.

Tikai trešās dienas rītā vētra stājās. Ausa pirmā
novembra rīts. Vēl arvien stiprais vējš strauji dzina

retus, uzlēcošās rudens saules apgaismotus, mākoņus.
Gaiss bija skaidrs, dzidrs un rudenīgi vēss.

Līdz ar gaismu uz kuģa ieradās locis. Atlaidām

piesienāmās tauvas un ar velkoņa palīdzību apgriezām

kuģi.

Dobji atbalsojās «Vaidavas» tvaikoņa sirēnas rē-

cieni. Tie kara ostas tilta sargiem; atskan pazīstamais
mašīnsignālu zvans un, ūdeni putās kuldama, sāk grie-
sties kuģa dzenskrūve.

Braucam .. .

Laimīgu ceļu novēlējis, locis atsveicinās, un mēs no

viļņlaužu vārtiem uzsākam ceļu uz Ļeņingradu.
Man pirmajam ir vakts uz klāja. Pa komandas tiltu

staigājot raugos uz pazīstamajiem Kurzemes krastiem,
kas pamazām maina savu izskatu un beidzot pazūd pie
apvāršņa.

Lai gan laiks patlaban jauks, lielie viļņi vēl nav

paspējuši aprimt un stipri valsta kuģi.
Vairāk kā dienu un nakti braucam uz ziemeļiem.

Tad pie Dago salas stūra, Dagerortas, sagriežam kuģi uz

austrumiem un trešā dienā pie Priemnija ugunskuģa uz-

ņemam Padomju Krievijas loci.

Locis ir vēl no vecajiem, kas pazīst daudzus mūsu

jūrniekus un ar tiem kopīgi apmeklējis jūrskolu. Viņš,
kā redzams, mīl daudz un par visu runāt. Drīz vien

esam pabeiguši kopējo paziņu aprunāšanu un pārejam
uz politiku. Šajā nozarē viņš turās ļoti noteiktās ro-
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bežās. Slavē visu, kas notiek Padomju Krievijā un no-

peļ visu, kas pārējās zemēs. — Kur lieliskās mašīnas un

izgudrojumi ir tikai strādnieku izmantošanai un noved

tos pie bezdarba un bada; kur tiek ražots bez plāna, lai

tikai nedaudzi kapitālisti no tam iegūtu labumu. Pa-

domju Krievijā tas esot citādi... Tur mašīna un plān-

veidīgā saimniecība arvien vairāk uzlabojot iedzīvotāju
stāvokli...

Izgudrojumi nākot par labu visiem. Agrāk vai vē-

lāk kapitālistiskās zemēs jānotiekot komūnistiskām re-

volūcijām, lai arī tur varētu uzsākt plānveidīgu dzīves

izveidošanu.

Ceļu iebildumus un norādu, ka arī Latvijā un citur

ir iesācies plānveidīgās tautsaimniecības periods; ka Pa-

domju Krievijas iedzīvotāju lielais vairums līdz šim,
daudz vairāk cietis badu, dažādus spaidus un grūtības,
nekā kapitālistisko zemju strādnieks; ka Pad. Krievijā

tāpat ir izmantotie un izmantotāji, un ka dzīves plān-

veidīgā izveidošana iespējama arī bez revolūcijas, bez

šī asiņainā, neredzīgā un nejūtīgā briesmoņa ...

Bet locim ir daudz argumentu, un, kā redzams, tas

savus ieskatus neaizstāv pirmo reizi.

Par dedzīgā politiskā strīdus laiku esam laimīgi ie-

braukuši lielajā Ļeņingradas ostā. Strīdus jābeidz, jo
esam pie mērķa — zāģēto koku eksportostas, kuru jau

biju apmeklējis trīs gadus atpakaļ. Pavisam pārvērtusies
šī vieta. Pārsteigts apbrīnoju šo ostas technikas pēdējo
vārdu, līdz šim vēl neredzētās ierīces.

Kilometru garumā, visgarām ostmalai iet plaša, be-

tonēta iela. Šīs ielas malā, apmēram 100 metrus no

ostas, ir tikpat garš, ap 80—100 metrus plats un 15—20

metru augsts dzelzs fermu skelets. Virs šī dzelzs ske-

leta no vienas malas uz otru sniedzās desmiti pārvietoja-
mie elektriskie celtņi.

Šos celtņus vada mēchaniķi, kas novietojušies ērtos,
pie celtņiem piestiprinātos būros.

Visa milzīgās uzbūves apakša piekrauta dažāda sa-

mēra planku un dēļu pakām. Katra šāda paka satur no

1—1,5 standartus materiāla.

Celtņi, kuri katrs apkalpo 100 metrus no milzīgās
ierīces, veikli nolaiž savus īpatnējos taustēkļus, paņem
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vajadzīgo paku, viegli to paceļ un nones vajadzīgā vietā,

virzoties gan uz priekšu un atpakaļ pa ierīci, gan no

vienas malas uz otru.

Aiz šīs lieliskās ierīces ir 3—4 stāvu namu augstu-

mā labi nokrautas planku grēdas, uz kurām strādā strād-

nieki.

Pie katras šādas grēdas ir sevišķa elektriska ierīce

— elevātors, kura nepārtrauktā ķēdē vienmērīgi uz

augšu un leju, pēc vajadzības, kustas, planku uzliekamie

kāši. Elevātors paceļ plankas uz grēdas augšas, vai no-

nes tās lejā, un strādnieki tās ņem no kāšiem un krauj

grēdās vai apakšā vagonetēs.

Turpat, pa daudzām sliedēm pienāk neskaitāmi vil-

cieni ar kokmateriāliem. Atsevišķus vagonus nelielas

elektriskās lokomobiles pārvadā pa palīgsliedēm pie at-

tiecīgo samēru nodalījumiem.

Starp šo uzbūvi un piekrasti joņo īpatnēji augsti,
tukšu vidu traktori. Tie, veikli manevrējot uzbrauc

virsū celtņu noliktajām planku pakām, satver tās, pa-

ceļ no zemes un nekavējoši aizjoņo pie attiecīgā kuģa.
Bez mūsu kuģa, ar zāģētiem kokmateriāliem pie-

krauj vēl 11 tvaikoņus. Tāpēc daudzo joņojošo traktoru

motoru un signālsirēnu troksnis ir liels.

Bet visā ostmalā — neviena zirga... Dienu no die-

nas apbrīnoju šo grandiozo ierīci, kas gan laikam ir

vienīgā visā pasaulē.
Neskatoties uz visu to, mēs savu kuģi lādējām

desmit dienas un naktis . . .

Noplīsuši, pusbadā novārguši krievu strādnieki, ne-

reti bija spiesti strādāt divas maiņas no vietas.

Neskatoties uz to, ka tiem skaitās akorda darbi, ar

nekur citur nepieredzētu apātiju un apbrīnojamu vien-

aldzību, tie veic savu uzdevumu. Nelīdz pat mūsu kuģa
kravas nodevēja, 24 gadus vecā žīda Morgoļina biežie

lāsti un draudi tos nodot ārkārtējās komisijas tiesai.

Redzams, ka arī draudi un tiem nereti sekojošie

bargie sodi kļūst vienaldzīgi. Jo uz sparīgā žīda lā-

stiem tie nereti atbild ar klasiskajiem krievu lamu

vārdiem.

Kuģa piekraušanas darbi aizņem vairāk, kā divtik

daudz laika, nekā pie mums Latvijā.
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Tikai rets no strādniekiem strādā ar patiku un ce-

rībām uz labāku nākotni.

Viens no tiem ir kāds jauns zemnieks, kravas skai-

tītājs. Savā vatētā, ar pelēku parķi pārvilktā pusmē-
telī, kas, lai vīles turētos savās vietās, krustām, šķērsām
cauršūts. Un tik lieliski pielāgots augumam, ka samērā

slaidajam jauneklim pacēlās pamatīgs kūkums — kupris

uz muguras.
Rādīdams savas jaunās spīdīgās galošas un aprak-

stīto jauno pusmēteli, viņš apmierināts saka: «Apģērbu
mums jau tagad pietiek, tikai ar pārtiku vēl drusku pa-

grūti, bet drīzi arī pārtikas būs diezgan!» .. . Viņš tic

savas tautas un valsts nākotnei ar visu savu jaunekļa
dedzību.

Bet pārējos mūsu kuģa strādniekus, kuru liela daļa
tērpta nožēlojamās, ziemai nepiemērotās driskās, gandrīz
visus māc apātija un dziļš naids.

«Kam mums šīs ierīces, ja paši salstam, nepietiekoši
ēdam un mums katru brīdi draud ar čeku!»

Reti kāds no strādniekiem zin nedēļas dienu.

Citur, fabrikās strādājot piecas dienas, sesto atpū-
šoties, bet ostā atpūtas nav. Nereti jāstrādā pret savu

gribu 16 stundas no vietas.

Tāpēc visiem liels prieks, kad būšot pienācis
«prazdņiks» — 7. novembris — Oktobra revolūcijas

gada svētki.

Tā ka darbā esmu bijis dienas un naktis, tad

«prazdņiku» izmantoju, lai izgulētos un savestu sevi

kārtībā.

No darbiem brīvākie kuģa ļaudis- pilsētā, tos svin

lieliski. Jau sākot ar svētku nedēļas sākumu, kāds mil-

zīgs autobuss brauc gar kuģiem, gan skaistas krievietes,

gan valodas protoši aģenti nāk uz kuģa un mīļi aicina

kuģa ļaudis braukt līdzi, baudīt svētku priekus. Malā

tiem tiekot sagādāta lieliska uzņemšana. Par brīvu tie

tiek vadāti dažādos mākslas izrīkojumos, ekskursijās,
tiek ēdināti un dzirdināti. Naktīs tos atkal lielais auto-

buss atved atpakaļ katru pie sava kuģa.
Tā tas turpinājās visu cauru nedēļu. Kuģa ļaudis

ir lielā sajūsmā par redzētām lieliskām parādēm, tiem

parādīto godu un laipnību.
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Svētku vakarā, visi apžilbinoši spožie ostas elek-

triskie uguņi piepēši nodziest un virs tumšajām Ļeņin-
gradas rudens nakts debesīm sāk taustīties vairāku

simtu spēcīgu staru metēju taustekļi dažādās krāsās. No

pilsētas centra paceļas augstu gaisā dažādas figurālas

Krievijas tagadējāstipiskās varones,komsomolkas tips.

uguns liesmas un neskaitāmas, krāsainu liesmu un veidu

raķetes.

Raugos pārsteigts.

Padomju Krievija svin lieliskus, strādniecības 16

gadu uzvaras svētkus.

Beidzot esam visu kravu uzņēmuši un agrā 15. no-
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vembra rītā atraisām kuģa piesienamās tauvas. Kuģi
vada mans sarunu biedrs locis un atkal ir mana vakts

uz tilta. Bet mēs abi esam sarunās atturīgi un politikai
nemaz nepieskaramies.

Auksts!
...

Salst 10° R. Lai kaut cik uzturētu sil-

tumu, strauji pārvietojos no viena tilta stūra uz otru.

Ņevā jau redz peldam stipri daudz Lādogas ledus.

«Ja tāds pastāvēs, tad pēc divām-trim nedēļām
Ļeņingradas kuģniecība būs iespējama tikai ar spēcīgo
ledlaužu palīdzību,» paskaidro locis.

Bet neskatoties uz to, sastopam daudzus kuģus, gan

ar kravu, gan tukšus. Pēdējos krizes gados Ļeņingrada
kļuvusi par ļoti ievērojamu faktoru kuģniecībā, jo gan-

drīz vienīgi no turienes krava dabūjama katrā laikā.

Braucot gar Kronštati ievēroju, ka arī uz kādreiz

slavenās Kronštates katedrāles kupoliem trūkst krustu,

bet to vietā kupolus grezno vairāki sarkani karogi.

«Jā, tur tagad atrodas bezdievju klubs un komu-

nistiskās jaunatnes štābs,» atbild locis.

Beidzot locis atstāj kuģi, mēs turpinājām ceļu paši.
Pamazām pazūd pie apvāršņa šī zeme, kur nesau-

dzīgu roku tiek grauts viss vecais; pārgalvīgi tiek me-

klēti jauni ceļi un veidots jaunais; kur šis jaunais ritms

nerēķinās ar vairāk kā pusotra simta miljonu tautas

pārmērīgo postu un ciešanu
. . .

Tikai uz priekšu!
Nekādas žēlastības ...

Un pamazām tur sāk veidoties šī ritma pozitīvais,
— techniskā brīnumu pasaule.

Aukstums pieturas vēl vairākas dienas. Braucot gar

Dagerortu, redzējām šo Igaunijas salu ziemas tērpā,
sniegu pārslotu piekrasti. Jau ziema.

Tumsā tuvojamies Zunda šaurumam. Tur cieši jā-
uzmanās no sēkļiem visapkārt šaurajam braucamam ce-

ļam un daudzajiem kuģiem. Zundā kapteinis ne uz

mirkli neatstāj komandas tiltu.

Kaut arī ir nakts, tomēr šeit jūtams straujš dzīves

pulss. Jau tālu atspīd lielās Kopenhāgenas blāzma, vē-

lāk tās mirdzošie uguņi. Pa braucamo ceļu krustām-

šķērsām kustas dažādi peldošo līdzekļu signāli. Mūs uz
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brīdi uztrauc iesāņus un nepareizi tuvojošās kāda pre-
tim braucēja spodri zaļā un baltā signālugunis.

«Vai tie tur nesaprot, ka tā braucot sadursme gan-

drīz neizbēgama.»
Bet tad spožās ugunis atdalās no ūdens un strauji

sāk celties gaisā liels pasažieru hidroplāns.

Sapratām, un sajutāmies apmēram tādā stāvoklī,
kā seno laiku pasta ratu vadītājs, kam pār ceļu aizjoņo
viņu uzvarošais pēcnācējs, dzelzceļa vilciens

...

Kategats, Skageraks, Ziemeļu jūra un pēdīgi pēc
sešu un pus dienu brauciena esam pie Imuidenas, Am-

sterdamas vārtiem un priekšostas.

Zem loča vadības braucot pa 50 kilometrus garo
kanāli uz Amsterdamu, vērojam apkārtni.

Nabadzīga, vienmuļa daba, bet visur rosīga darba

sekas. Fabrikas pilsētiņas, atsevišķi namiņi. Visur glī-
tas un mājīgas celtnes, ar lieliskām ielām un šosejām

krustām-šķērsām. Daudzās vietās darbojās gan tvaika,

gan vēja dzīti pumpji, kas nepārtraukti pumpē ūdeni

kanālā no to zemju drenāžas grāvjiem, kas atrodas ze-

māk par kanāla līmeni. Ne vēsts no stindzinošā Ļeņin-
gradas aukstuma. Daudzajos sakņu dārzos un dārzi-

ņos ap kanāla malu un namiņiem vēl zaļo kāposti un citi

dārzāji. Pa celiņiem joņo dažādi preču un pasažieru

automobiļi, motocikli, pajūgi, bet visvairāk gan divri-

teņu. Paretām, attālāk redzams arī kāds vilciens, kas

krusto kanālu pa lieliskajiem dzelzs tiltiem.

Pa labi paliek Zaardāma, kur kādreizējais Krievi-

jas cars Pēteris Lielais mācījies strādāt un valsti vadīt.

Daudzu un dažādu firmu reklāmas gar kanāla malu,

uz automobiļiem, pat divriteņiem ieteic un slavē šo fir-

mu preces.

No visa tā pretim dveš tik parastā individuālā, bet

arī omulīgā daudzo dažādību un varbūtību dzīve. Pil-

nīgs pretstats Pad. Krievijas dzīvei, kas veidojas no

jauna.
Pretim brauc daudz kanālu-upju liellaivu, velkoņu,

zvejas kuteru un kuģu. Daudzas liellaivas pārsniedz
1000 tonnu tilpību. Viņu vadītāji, kas pa daļai ir arī

paši īpašnieki, dzīvo tur ar visām ģimenēm.
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Dažām ģimenēm pat no paaudzes uz paaudzi citas

dzīves vietas nav bijis. Tās ierīkojušās ļoti mājīgi. Visa

kajītes āriene un iekšpuse, kas mēdz atrasties arvien

liellaivas pakaļgalā, ir tīra un spodra. Šo kajīšu apdzī-

votāji, ieejot tajās, katrreiz pamet savas koka tupeles
ārpusē un iet kajītēs vai nu zeķēs, jeb mīkstās rīta kur-

pēs, kas stāv pie durvīm.

Zaardama. Ceļš uz cara Pēteŗa Lielā dzīves vietu.

Visu mūsu atvesto koku kravu iekrāvām šādās liel-

laivās, ar kurām to izvadā pa iekšzemes ūdens ceļiem —

kanāliem uz dažādām pilsētām.

Sastopam arī daudzus austeru zvejniekus, to īpat-
nējos tērpos un laivās: savādu apaļu cepurīti galvā,
samta vestē, augšgalā ļoti platām, bet apakšā šaurām

biksēm un lielās, tikai no koka izgrebtās tupelēs, kā tas

bieži tēlots Holandes skatos no senākiem laikiem. Bet

arī tie ir savā ziņā modernizējušies. — Viņu īpatnējā
stila, agrāk tikai buru dzītās laivās, tagad pukš arī mo-

tori. Mūsu kuģi piesien pie bojām kādā dokā, kas at-

rodās netālu no pilsētas centra un no kura var pārre-
dzēt arī lielu dalu no Amsterdamas ostas dzīves.
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Lielajā dokā jau atrodas divi Latvijas tvaikoņi, kas

drīz pēc mūsu ienākšanas izgāja jūrā.
No doka varam redzēt vairākas lielas kuģu būvē-

tavas, ārpus kanāla. Tur pašlaik strādā pie vairāku

milzīgu kuģu būves.

Daudzie elektriskie kniedāmuri piepilda visu ap-
kārtni ar spēcīgu troksni un elektriskie metinātāji pa
laikam iemirdzas spožāki kā zvaigznes. Bet netālu no

Kanāli Amsterdamas centrā.

kuģu būvētavām drūmā mierā stāv vairāki desmiti tādu

pat milžu.

Tie berzdarbnieki...

Mūsu kuģa izkraušana rit parastā gaitā. Tikai pa-

grūta ir malā tikšana. Katru reizi jābrauc liels gabals
ar laivu.

Ņemu sev brīvdienu, lai apskatītu bagātās Holan-

des galvas pilsētu, kuras iedzīvotāju skaits pārsniedz
750.000. Visu dienu klejoju pa šo ziemeļu Venēciju,

jo gandrīz pēc katriem simts metriem ielas krusto ka-

nāli. Tie vietām apdēstīti kokiem, bet vietām līdz ar

to krastiem uzbūvētas noliktavas, dzīvojamās un tirdz-
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niecības ēkas, bet vietām līdztekas tiem iet ielas ar iz-

būvētām šo kanālu kuģīšu piestātnēm.

Šajos kanālos ir ļoti dzīva kustība. Zemās, ar vai

bez kravas liellaivas, kas iet viegli cauri neskaitāmo tiltu

apakšām, pasažieru kuģīši, velkoņi un t. t., braukā uz

vienu un otru pusi; gan izkrauj, gan iekrauj kravu. Ir

pat sevišķi kanāla policijas kuteri, dažādu preču tirgo-

tavas motorlaivās; pat atkritumu vedējas liellaivas, kas

savāc visus pilsētas atkritumu un aizved ārpus pil-
sētas. Viss īpanēji, praktiski un glīti iekārtots.

Pilsētas jaunākā daļā ir lieliskas, platas un taisnas

ielas, ar praktiskām un ļoti stiliskām dzīvojamām 3—7

stāvu ēkām. Daudzas izcilus sabiedriskas celtnes, mu-

zeji, mākslas iestādes un t. t. Žēl, ka nav laika ar visu

to tuvāki iepazīties.
Bet arī krize un bezdarbs šeit jūtams. Uz kādas

dzīvas pilsētas centra ielas, kāds vecāks vīrs spēlē vijoli.
Otrs jaunāks — dzied un trešais griežas ar lūgumu pie
publikas — atbalstīt bezdarbniekus. Bet tie nav vie-

nīgie.

Lūdzējus uz ielām sastopam bieži. Daļa no tiem

laikam profesionāli. Pat samērā labi ģērbušies, pa di-

viem vai vairākiem kopā, tie mūzicē ar milzu lejerka-
stēm un lūdz no publikas dāvanas.

Veikali.
..

Arī lielie ir patukši. Mazajos, īpaš-
nieks stāv durvīs, garlaikojas un ar manāmu īgnumu
vēro garām ejošo publiku.

Mani kāds uzrunā vāciski, aicina veikalā. Apska-
tos aicinātāju un redzu, ka tas ir žīds. Tas atkārtojās
vairākās vietās.

Redzams, ka žīdi visur vienādi. Uzeju vairākus

īpanējus tirdziņus, kur bez pie mums parastām tirgus

precēm, tirgojas arī ar manufaktūru, cigāriem, bārdas

nažiem, dažādām izgudrotām patentlietām un daudzām

citām mantām. Reti kāds tirgojas klusu. Lielākā daļa
no tiem skaļā balsī un ar lielisku orātora valodu, iepī-
dami savās runās par anekdotei, slavē savu preci.

Pircēju maz.

Vispār šo tirdziņu apmeklētāju nav daudz. Viet-

vietām tie sastājušies ap pārdevēju — orātoru vai pa-
tentlietu meistarisku demonstrētāju,, skatās un smejas,
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bet tikai reti kāds ko nopērk» Daudz labāki iet etiķī ar

pipariem un sīpoliem ietaisīto siļķu tirgotājiem. Pie to

stikla podiem arvien stāv kāds, kas turpat uz vietas no-

tiesā nopirkto siļķi, bez maizes vai citas piekodās.
Tāda siļķu pārdošana uz ielas ir Holandes īpatnība.

Un šādi siļķu pārdevēji sastopami gandrīz uz katra dzī-

vāka ielas krustojuma.

Viena no greznajām un modernajām Amsterdamas viesnīcām.

Noguris, vēlu vakarā ieronos uz kuģa ar lielu

ābolu kuli padusē. Tie šeit, neskatoties uz Holandes

guldeņa augsto kursu, ir divtik lētāki, kā pie mums

Latvijā.

Kapteinis saņēmis no kuģa īpašniekiem vēstuli ar

ziņu, ka turpmākam braucienam vēl nekāda krava nav

zināma, bet ka varot iznākt braukt uz Gambiju pēc
zemes riekstiem.

Uz seno Kurzemes koloniju Gambiju, uz kurieni

bija ceļā arī lidotājs Cukurs. Tas būtu ko vērts. Bet ne-

viens no «Vaidavas» vecajiem braucējiem tam neticēja.
Jau pagājušo ziemu uz to gatavojušies, tomēr nekas ne-

iznācis. Un tagad nebūšot citādi. Tā tie apgalvoja.
Decembra sākumā atstājām Amsterdamu.
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Braucām ar balastu uz Angliju, lai uzņemtu ak-

mens ogļu kravu Rīgai.

Vējš, kas sākumā ir nopakaļ, sagriežas no sāniem

un pieņemas stiprumā. Drīzi vien tas pārvēršas vētrā un

nežēlīgi valsta kuģi.
Viss krīt un plīst.

Nogurst un sāp kājas no pastāvīgās balansēšanas te

uz vienu, te otru kāju un tā balansējot nostaigāt četras

stundas no vietas, divpadsmit stundas dienu un nakti pa

komandas tiltu.

Pat vecajiem jūras vilkiem nav labi ap dūšu.

Arī tie labprāt palaiž ēdiena laiku neēduši, vai ti-

kai tāpat goda pēc drusku vien nogaršo un sirdīgi la-

mājas par trako «šlengeri».

Visgrūtāki iet pavāram ar «misiņu» — kajītes

zēnu, jo tiem abiem darīšana ar ēdienu un traukiem. Jo

katli, podi un trauki tad necieš savās vietās. Viens ap-

gāzās, no otra kas izlīst, trešais saplīst; krīt ogles no

plīts, līst zupa no bļodas; krūzītes dejo. Un nereti pa-
šam to visu sargājot, sāpīgi jāieskrien virtuves sienā ar

pieri, vai arī ar vēl kādu sliktāku vietu. Te negaidot
kāds vārāmais pods vai panna krīt, sāpīgi sadauza kājas,

muguru vai galvu.
Tam visam pāri, kā nepatīkams un neatvairāms

slogs, gulstas pienākums, veikt laikā uzdevumu, pusdie-

nas nedrīkst kavēt, to katrs zin. Un tad vēl sliktā dūša.

Bet arī kurinātāju lāsti un dusmīgie saucieni no dziļu-
miem kāpj pa kurinātavas vaļējo augšu un ventilātoriem

pret debesīm...

Bet viss tas maz ko līdz, jo mūsu kuģis uz jūras ar

balastu ir nevaldāms, kaislīgs dejotājs, ja to tik uzmu-

dina sānu vēji.
Ceturtā decembrī iebraucam Blvthē. Tā ir neliela pil-

sētiņa ar apmēram 30.000 iedzīvotājiem, bet tomēr viena

no lielākām Anglijas akmeņu ogļu eksportostām. Pē-

dējā laikā caur šo ostu eksportētas pāri par 2.000.000

tonnu akmeņogļu mēnesī. Ostā sabraukuši daudz kuģi
pēc oglēm. Tā kā mums ar vēl dažiem citiem iznāk

gaidīt.
Neesam vēl labi piesējušies pie krasta, kad uz kuģa

ieronās vairāki angļu strādnieki ar tukšiem maisiem, un
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lūdz tiem atļaut izslaucīt kuģa rūmes, jo viņi esot bez-

darbinieki un ar tukšo ogļu vedēju kuģu rūmju slau-

cīšanu, tie sagādājot savām ģimenēm kurināmo.

Ar kādu no viņiem, bijušu jūrnieku, iesāku sarunu.

Viņš ļoti drūmi noskaņots. Rāda man kādus 10

Blvthes ostā brīvguļā piesietos kuģus. Slavē priekškara
laikus un lamā nejēdzīgos pēckara gadus. Starp citu viņš
saka:

«Ogles mēs izvedam desmitiem miljonu tonnu, bet

paši salstam.»

Parādu tam klāja stūrī sabērtās, no rūmēm izslau-

cītās koka Šķembeles, kuras tas kā retumu sadala ar pā-

rējiem biedriem, un aiznes malā.

Runājām ar daudziem angļiem par parasto tematu:

«Krizes laiki», dzirdējām dažādus spriedumus un kri-

tiku, bet visspilgtāki man atmiņā iespiedies, kāda doka

apkalpotāja izteiktās īpatnējās domas.

«Jā, kas būs ar mūsu slaveno Britu tautu,» viņš
teica, «ja tas tā ilgāki turpināsies? Mums, vecajiem bija
maz skolas, bet mēs katrs savu darbu pratām un darī-

jām, bet tagad? *. �

Jaunie dabū daudz izglītības, bet, nobeidzot skolu,
darbu tie nekur nevar dabūt. Saņem savus sešpadsmit

šiliņus bezdarbnieku nedēļas pabalsta, kautko vēl pie-
died'elē klāt un dzīvo. Pamazām tie tā atron no darba

un pieron laiku pavadīt bezdarbā — kārtis spēlējot un

tamlīdzīgi.
Es redzu šajā apstāklī briesmas angļu nācijai...»

nobeidza savu domu jau sirmais anglis.
Veselas desmit dienas dabūjām uzturēties Blvthē.

Bet tad, kādu nakti pabeidza piebērt mūsu kuģi un

mēs nekavējoši atstājām ostu, griezām kuģi uz austru-

miem — uz Latviju.

Tūvojoties Ovižiem, sāka salt. Rīgas jūras līcī

sala arvienu vairāk, kas mums, nepieradušiem, stipri
vien knieba, bet tas nevilkās ilgi.

lebraucam Rīgā.
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II. Priekšbrauciens.

Kā pagaidu vietas izpildītājam, man jaunā gada
vakarā bija jāatstāj kuģis. Kad jau biju vairāk kā ne-

dēļu nodzīvojis mājās, saņēmu telegrammu, nekavējoši
braukt uz Rīgu.

Izrādījās, ka kapteinis paliek vēl malā un es varu

ieņemt savu agrāko — otrā stūrmaņa vietu.

Uz kuģa vēl arvienu klīda neskaidras baumas par

braukšanu uz Gambiju, kas tomēr bija vēl tik maz

pamatotas, ka lielu vērību tām nepiegriezām.
Pašlaik «Vaidava» uzņēma koku kravu Francijas

pilsētām: Dunkirkai un Rouēnai.

Rīgā bija pilnīga ziema ar salu un sniegu.
Es klusībā domāju par braucienu uz tropiem, jo

neesmu nekāds liels aukstuma cienītājs.

Džeks, melnais, netīrais un plušķainais kuģa suns

ir citādos ieskatos. Viņam karstumā nepatīk, bet paš-
laik tas jūtas pavisam omulīgi. Ar patiku viņš vārtās

sniegā un bez kurnēšanas pavada naktis uz klāja. Lai

gan pēc dzimuma Dzeks ir beļģietis, tas tomēr saprot
latviski.

Piedod ķepu uz aicinājuma, prasa ēst un apzinīgi

izpilda daudzas citas, latviski dotās pavēles.
Kost viņš nekož nevienam. Bet riet, atņirgtiem zo-

biem virsū skriet, viņš prot ar tādu māku, ka viņa mier-

mīlības nepazinēji, it īpaši angļi, bēg jau pa gabalu.
Vajaga tikai parādīt klājā «šruberi», vai ar citu ko

piedraudēt Džekam. Tad viņš metas priekšmetam virsū

ar visu sparu un niknumu. Mēģina atraut vainīgo un

plucina to ar vislielāko centību.

Daži kurinātāji šo Džeka vājību izmanto un to

smiedamies kaitina.

Bet ja paliek par grūtu, Džeks saprot, pārstāj uz-

brukt. Laipni pavēdina ar asti un padod uzbrucējam
ķepu par padošanās un miera līgšanas zīmi.

Šo Džeka augstsirdību pretinieki mēdz cienīt un ar

to karš tiek izbeigts.

Ķepu viņš pasniedz gan uz uzaicinājumu, bet ne

katram un katrā laikā.

Ja viņam uz to nav patikšanas, tad velti izrunā-
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ties, Džeks tikai sāniski pašķielē uz runātāju un iet

projām. Lielākais Džeka draugs un vecākais jūrnieks

uz kuģa ir vecais Zariņš. Tas ar saviem 67 gadiem ir

vēl stalts kā masta koks. Un kad viņš pēc paraduma,
ostā pāris reizes krietni sadzeras lētā, no kapteiņa krā-

jumiem pirktā spirta, pašrocīgā atšķaidījumā, tas kļūst
jautrs. Nerēķinoties ar auksto laiku, nāk plānos dung-

riņos ar vaļēju kaklu uz klāja un dzied:

«Dažu skaistu ziedu, jūrā kaisīju!»
Tādos brīžos viņš mīl arī stāstīt interesantus pie-

dzīvojumus no savām garajām jūrnieku gaitām.
Nemaz nedusmojas, ja klausītāji sāk apšaubīt

stāsta patiesību un daudzreiz atkārtojošos stāstus, ne

labprāt grib uzklausīt.

Tāds ir Džeka tuvākais draugs. Reiz viņš Džeku

izglābis no slīkšanas..

Džeks, gulēdams uz kuģa uzejas trepēm, aizmidzis

grozījies un iekritis ostā. Ja nebūtu trāpījies tuvumā

vecais Zariņš, tad Džeks būtu noslīcis, tam nebūtu bijis

pa spēkam uzrāpties piestātnes stāvajā krastā.

Zariņš arī visvairāk rūpējas par Džeka iztiku.

Katru pusdienas laiku, kuģa virsnieku ēdamā telpā, viņš

savāķ visu atlikušo gaļu, sagriež smalkos gabaliņos, (jo
Džeks jau vecs un viņam mutē maz zobu), piegriež klāt

baltmaizi, uzlej virsū zupu, ja ir, tad augļu zupu, vai

arī kafiju, ja cita nekā nav.

«Lai puikam būtu labs šmoliņš».
Džeks jau visu to zina un, asti vēcinādams, seko

Zariņam, kad tas ar kaudzi pilno šķīvi nes pie Džeka

skārda bundžām.

Arī kuģa tēlegrafists un pirmais meistars ir Džeka

draugi. Tie viņu ved malā izskrieties, jo pats viņš ne-

kad malā neiet. Arī tie viņu ēdina pusdienas laikā. Bet

Džekam tad ir jāprasa ar vienu, diviem un trīs rējie-
niem, kā nu kuru reizi.

Kādreiz to arī piekrāpj. leslavē par labu gaļu un

liek vairāk reizes prasīt kartupeli, kuru izprasījis un

mutē saņēmis, Džeks laiž laukā un tikai tad, kad taisās

to viņam atņemt, gariem zobiem apēd.
Velti arī es izmēģinājos kļūt ar Džeku tuvākos

draugos. Mūsu attiecības visu laiku bijušas tikai vēsa
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pieklājība. Tā kā es gaļu gandrīz nemaz nelietoju, tad

savu porciju arvienu nodevu Džekam. Bet cik arī es

neuzstāju, prasīt viņš man neprasīja, tikai paskatās ne-

vīžīgi uz mani un cieš klusu. leradis arvienu kaut ko

no manis saņemt ēdienu laikos, lai atgādinātu, ka tas

arī ir pagaldē, vienkārši man piegrūž ar purnu pie sā-

niem un skatās acīs.

Džeks ir viens no vecākajiem braucējiem uz «Vai-

davas».

Pirms septiņiem gadiem, matrozis Janča, kas pats
jau devīto gadu brauc uz kuģa, Džeku sastapis Ģentē
uz ielas un uzvedis uz kuģa. No tā laika mainījušies

vairākkārt, gandrīz visi kuģa ļaudis, bet Džeks ar Jan-

ču palikuši.
Džeks dzīvo visur — mašīnu telpā un uz klāja.

Bet uz kuģa tiek ieskaitīts par smērētāju, jo pastāvīgi
ir nosmērējies ar eļļām un ogļu putekļiem, ka pieskaro-
ties pie tā biezās, melnās vilnas, roka kļūst pilnīgi melna

un eļļaina. Bet par to Džekam vilnā nav neviena in-

sekta. Vētrā, kad kuģis tiek sāniski valstīts, arī Džekam

kļūst nelabi, viņš neēd un patvērumu meklē uz koman-

das tilta.

Nereti, naktī par tiltu staigājot, uzminu tam virsū,
jo tumsā viņš nav saredzams.

Džeks to ļaunā neņem, pat ne katru reizi iesmilk-

stas, tikai pārvietojās citā vietā.

Ar katru no kuģa ļaudīm Džeks prot savādi iztu-

rēties. Ar Ēriku, mūsu kajītes zēnu, viņš brīžiem

nikni cīnās, to dzenā un bēg no tā, bet visvairāk ir pa

draugam, jo Ērikam priekš Džeka arvienu atrodas kāds

labs kumoss.

Džeks katru reizi ir izpētījis, ko ēdīs un kad ne-

kas nav pēc viņa garšas, tad velti pirmais meistars vai

tēlegrafists atkārtoti uzaicina:

«Džeka kungs! lūdzu pusdienās!»
Džeks to neliekas ne zinot un nenāk «messē».

Lai arī kā, Džeks ir viens no «Vaidavas», un katrs no

kuģa komandas, šā vai tā, sajustu Džeka trūkumu.

Beidzot esam visu Rīgā dabūjamo kravas daļu uz-

ņēmuši.
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Skaidrajā 13. janvāra pēcpusdienā atstājam eks-

portostas krastu.

Saule jau taisījās pazust pie dūmākainā apvāršņa
jurā, kad braucām garām Daugavgrīvas bākai.

Salst ap 10 grādu.
Esmu savilcis mugurā visu biezāko, bet arī tad

siltuma uzturēšanai ātri jākustas.
Labi, ka aukstais dienvidu austrumu vējš mums no

muguras un mēs to tik asi nejūtam.
Gabaliem braucam caur ledus soģu, kas viegli

čirkst, beržoties gar kuģa sāniem.

No ledus sogas brīvajā ūdenī daļa no viļņu šļaka-
tām pielīp pie kuģa un pārvēršas ledū.

Pēc dažām stundām jau redzam sarkanibaltos

Mērsraga bākas uguns zibšņus. Tad vēl pēc dažām stun-

dām Kolkas ragu.
Līdz Kolkas ragam laiks turējās skaidris. Bet tad

uznāca sniega putenis un mums pazuda bāku uguņi.

Sniega putenim uznākot, atradāmies taisni Mazir-

bes šauruma bīstamo sēkļu apvidū. Tas rada mums

grūtības, jo ledus dēļ nelietojām kuģa ātruma mērītāju
logu un negaiss uznāca tik piepēši, ka nepaguvām iz-

mērīt kuģa atrašanās vietu pēc bāku uguņiem.
Vairāk stundas braucam ar sasprindzinātu uzma-

nību, līdz sadzirdam Ovīžu ugunskuģa sirēnas kaucienus.

Beidzot Ventspils, kur uzņemsim trūkstošo kravas daļu.
Tas bija Ventspilī otrās dienas vakarā. Biju savā

kajītē un gatavojos kuģa klāja žurnālā atzīmēt dienas

notikumus, kad uztraucies pie manis ieradās kuģa zēns

Ēriks.

Nekavējoši esot jāieronas kuģa salonā, kur, sakarā

ar priekšā stāvošo Gambijas braucienu, esot sapulcināti
visi kuģa ļaudis.

Šāda ziņa arī mani neparasti saviļņoja. lesākto

darbu pametis, nekavējoši steidzos uz salonu, kur kap-
teinis sapulcējušamies kuģa ļaudīm pastāstīja, ka nupat

sarunājies tēlefoniski ar rēderiem Rīgā. Sarunās tam

paskaidrots, ka turpmākais kuģa brauciena maršruts

būšot brauciens uz Gambiju pēc zemes riekstu kravas.

Sakarā ar to, viņš aprādīja, ka pateicoties turienes,
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sevišķi priekš eiropiešiem, neveselīgajam klimatam, var

arī kāds no kuģa komandas nomirt.

Tāpēc, ja kādam būtu šaubas, nepatika braukt, tam

tiek dota iespēja atsacīties.

Bet neviens uz šo aizrādījumu nepieteicās.
Tad katram no kuģa ļaudīm iedeva par chinīna

porcijai — izmēģinājumam, jo Gambijā uzturoties chi-

nīns būs jālieto katru dienu. — Un tāpēc katram, kam

no porcijas rūks ausīs, vai būs grūta galva, būs jāpa-
liek Ventspilī uz krasta.

Nav zināms, kādu iespaidu uz kuģa ļaudīm atstāja
šis chinīna grams, tikai neviens no visiem 20 kuģa ļau-
dīm nesūdzējās.

Visi mēs gribējām braukt uz Gambiju. Sākam ga-

tavoties garajam ceļojumam uz neveselīgajiem Āfrikas

tropu apgabaliem.

Papildinājām kuģa aptieku. Tika pieņemti divi

papildu kurinātāji. Dzīvojām patīkami sasprindzinātā

gara stāvoklī.

Visa Ventspils par to interesējās, un mēs zināmā

mērā jau lepojāmies ar gaidāmo ceļojumu.
Staigāju pa krastu un skaitu pieņemamo kuģa

kravu.

Dzirdu kādu vietējā sarunu ar vienu no braucējiem,
kravas pievedējiem.

«Arī mūsu Arvīdiņš tika pieņemts uz kuģa. Brauk-

šot tālu gabalu. Papriekšu uz Ceilonu, tad Kanāriju
salām un pēc tam uz Gambiju.» Tad abi dūšīgi spriež

par dēlam vai radam priekšā stāvošām briesmām un

sagaidāmiem piedzīvojumiem.
Tēva vai rada runā jūtams pašapzinīgums, par viņa

aizstāvamam radušamies izcilus izredzēm. Man ir liela

tieksme pasacīt, ka vēl nemaz nav zināms, pa kādu ceļu
brauksim un ka Ceilonu jau nekad neskārsim, bet sa-

valdos un pārākuma apziņā aizsoļoju.
Mūs apmeklēt ieradušies vairāki paziņas — jūr-

nieki. Tie tā kā skaustu mūs šinī braucienā.

Nejautāti tie sniedz mums dažādus gudrus pado-

mus, kā izturēties lielā karstumā un kā cīnīties pret in-

dīgo moskitu leģioniem.

Pēdējā kravas uzņemšanas dienā vēl nokārtojām
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personīgās vajadzības pilsētā, un nostiprinām, klāja
kravu.

lestājies atkusnis un pūš stiprs dienvidvakaru vējš,
kas mums ir tieši pretējs.

Vēl dažas formālitātes, vietējo atvadīšanās no pie-

derīgiem-paziņām un «Vaidava» loča vadībā atstāj
Ventu.

Ir 18. janvāra vakars.

Dienvidvakaru vējš pārvērties 6—7 balles lielā stiprā
vētrā.

Jau vārtos mūsu kuģis, krūtis pret viļņiem un vētru

griezdams, kāk smagi cilāties.

Tikai lēni tiekam uz priekšu. Bet pamazām pa-
zūd dzimtenes krasti, tad arī Ventspils un Užavas bāku

ugunis.
Esam atkal ceļā ...

Bet šoreiz daudz tālākā un neparastākā. Kad at-

griezīsimies, tas ir jautājums, ko uzdodam sev un darba

biedriem.

Tad
... Gotlande, Olande, Zunds, Kategats, Skage-

raks, Holandes krasti un beidzot sestās dienas rītā, tu-

vojamies pirmajam ceļa mērķim — Dinkerkai Fran-

cijā. Tur izdosim pusi no kravas, bet otro pusi vedī-

sim uz Rouenu — Parīzes ostu.

Franču locis, omulīgs kungs, cigāru zobos, ener-

ģiski staigā pa tiltu, dod rīkojumus stūres vīram un

lauztā angļu valodā atbild uz mūsu jautājumiem.
Arvienu saberzdams rokas, tas atkārto angliski —

«Cold, verv cold!» Kaut gan mums nemaz tik auksts

neizliekas. Ir kaut kas līdzīgs mūsu rudens rītu salu-

mam ap 2—3° zem nulles.

Pēc stundas jau esam nobraukuši ap 16 kilometrus

pa starpsēkļiem ejošo braucamo ceļu un caur viļņuļaužu
vārtiem iebraucam priekšostā. Tad paiet vēl dažas

desmit minūtes, kamēr izejam cauri doku dubultvārtiem

un sienamies kāda doka malā pie krasta.

Lieliskajā Dinkerkas ostā ir ārkārtīgs klusums.

Tā ir mākslīgi izbūvēta ap 250 ha liela osta. Viņas
desmit dokos un baseinos ir pāri par 12 kilometru kuģu
piestāšanai izbūvētu betona un granīta molu, ap 200

dažāda lieluma un celtspēju elektriski celtņi, četri sausie
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doki, vairākas kuģu krastā izvelkamās ierīces. Divas

kuģu būvētavas, peldošie doki, daudzas lieliskas nolik-

tavas, citas ēkas un ierīces. Redzams, ka še kādreiz kū-

sājusi strauja dzīvība.

Pašreiz dokos bezdarbā guļ piesieti vairāki desmiti

okeāna milžu. Bet strādāts pa visiem plašajiem dokiem

tiek, varbūt, pie 10—15 kuģiem. Tāpēc, mūsu kuģim

piesienoties, saplūst daudz darba gribētāju — franču

ostas strādnieku.

Nekavējoši tiek iesākti kravas iekraušanas darbi.

Franči ļoti laipni pret mums un labprāt sarunājas.
Kāds no kravas skaitītājiem, kas nedaudz pārvalda

angļu valodu, pie katras izdevības mani uzrunā.

«No good!»

Viņš saka, rāda man uz tukšajiem dokiem un lie-

liskajiem celtņiem. Un cenšas man jauktā angļu-franču
valodā paskaidrot, ka Dinkerkas ostas strādniekiem iet

grūti un, ka agrāk gājis labi.

Maz ko saprotu no viņa garās runas, bet cik no-

jaužu, viņš pāriet uz vispārīgi politiskiem, tautsaimnie-

ciskiem jautājumiem.

Redzēdams, ka nespēju sekot tā runai, viņš pār-
trauc to. Tad brīdi padomājis saka:

«You Savv Staviskv! — un citus tādus lielus

vīrus.

Palīdzēdams žestiem, tas cenšas man ieskaidrot.

Beidzot man liekas, ka esmu sapratis un pasaku:
«Vi! Vi!»

Saprotu, ka viņš man stāsta par Franciju un pārējo
pasauli pašlaik uztraucošo Staviska afēru, par valdošām

saimnieciskām nepareizībām un krizi, franču tautas

grūto dzīvi un nemieru.

«All big man — to prison,» (visus lielos vīrus

cietumā), tas enerģiski nobeidz, ko pastiprina vairāki

ap mums sapulcējušies franči.

Nākošā dienā eju apskatīties Dinkerku. Šo franču

ostas un cietokšņa pilsētu.

Pilsēta, kas visapkārt ieslēgta fortu un dziļu ka-

nālu, nav liela. Tai ir tikai ap 50—60.000 iedzīvotāju.
Bet kopā ar ārpus apcietinājumiem, — jūrmalā uzbū-

vēto jauno austrumu priekšpilsētu — kūrortu, ap
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70—80.000. Izņemot pāris desmit gotiskā stilā celtās

baznīcas un citas sabiedriskās ēkas, trīs četras galvenās
ielas, pilsētā nav nekā tāda, kas būtu sevišķas ievērības

vērts. Varbūt tikai tas, ka pilsētā sanāk no dažādām

zemes iekšienes daļām pieci kanāli — iekšējie ūdens

ceļi. Bet pašlaik kustība šais kanālos, kā redzam, maza.

Pārsteidzoši bija tas, kad vairākās centra ielu ma-

lās un vidū, garās rindās, apmetušies, gan uz bruģa,

gan pie galdiņiem, vai vieglās būdās vairāki simti da-

žādu pārdevēju, kuru starpā sastopami gan slikti ģēr-
bušies bērni, gan sirmgalvji.

Nedaudz to rīcībā esošo preču, pat šo ļaužu nolie-

totie mājturības priekšmeti, rāda, ka lielais vairums no

tiem nav tirgotāju, bet gan no krizes spiestie vietējie

iedzīvotāji, kas mēģina kautkā dzīvot. — Pārdevēju

daudz, bet pircēju maz. Kur vien parādos, mani ai-

cina ko nopirkt. Kāda sirmgalve ar pusaudžu meiteni

stāv aiz galdiņa ar nelielu ābolu kaudzīti, dažiem desmi-

tiem apelsinu un citu augļu. Tā tik lūdzoši uz mani

raugās un piedāvā man savus augļus, ka man kļūst ne-

veikli. v

Es paātrinu soļus un eju tālāk. Turpat centrā uz

kāda laukuma uzbūvēts tā kā gada tirgus ar karuseļiem,
izrāžu būdām un šādiem tādiem tingeļtangeļiem, bet arī

šeit karuseļi griežas gandrīz tukši un arī citur skatītāju
ir pavisam maz.

Turpat atrodas lielais ūniversāltirdzniecības nams,

kas aizņem trīs stāvus, ar daudzām — varbūt pāri par

simts pārdevējām — arī tas ir gandrīz tukšs no pir-

cējiem.
Visur šajā pilsētā jūtams, ka pār to smagi gulstas

krizes laiki. Trīs kravas izkraušanas dienas Dinkerkā

aiziet ātri.

Trešās dienas, sestdienas vakarā esam jau visu

priekš Dinkerkas atvesto kravu nodevuši un vēlu naktī

atstājam ostu.

Ir 28. janvāris. Bet gaiss ir tik pavasarīgs, ka

šķiet, būtu jau aprīļa sākums.

Braucam uz Parīzes ostu — ap 150 kilometrus no

Parīzes lejāk pa Senas upi atrodošos pilsētu Rouenu.

Pa dienu nobraucam jūras atstātumu līdz Senas ietekai,
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un tikai tumsā uzsākam braucienu pa Senu uz augšu.
Mums jābrauc pa upi ap 130 kilometrus.

Ļoti žēl, kad nav diena, tik labprāt būtu skatījis
šīs upes lieliskos krastus un to apkārtni, lai gan pasau-

les kara laikā, kā angļu kuģa matrozis esmu daudzkārt

skatījis Senas skaistos krastus. Tur ziemas mūsu iz-

pratnē nav, bet tikai rudeņi, pavasari un vasaras — pa-

visam garas vasaras.

Stāvie klinšainie krasti mainās ar līdzenumiem,

augļu, rožu dārziem, kas vasarā rāda aizraujošu skai-

stumu un ziedu laikā izplata pa upi reibinošas smaršas.

Šajos krastos sabūvētas vairākas mazas pilsētiņas.

Milzīgā kuģu būvētava uz labā krasta izveidota tikai

pēc kara.

Kāds Rouēnas sabiedriskās ēkas apgaismotais pulk-
stenis rādīja četri, kad mēs bijām aizsnieguši savu ceļa
mērķi — pilsētas centru.

Tur piesienāmies pie granīta molos iekaltā upes
labā krasta. Ap 5—6 kilometrus tālu šeit franči ieslo-

dzījuši Senu granīta krastos.

Visā šajā garumā, abos upes krastos ir daudz fabriku

būvju un pati Rouēnas pilsēta ar saviem ap 140.000

iedzīvotājiem. Šeit kustība, kā ostā, tā pilsētā, daudz-

kārt straujāka nekā Dinkerkā. Pat franču strādnieki

ir skaļāki, trokšņaināki un pie darba lieto daudz vīna.

Viņu tērps, stipri vaļīga izturēšanās liecina, ka

daudz to starpā ir pasaules pilsētas — Parīzes iedzīvo-

tāji. Bet to nebiju savos agrākos Rouēnas apmeklēju-
mos manījis. Varbūt šī stipri uzkrītošā bravūra ir Pa-

rīzes pēdējo laiku notikumu iespaidojums. Un rouēnie-

šos sāk mosties senais franču revolūcionārais gars.

Rouēnas pilsēta pa lielākai daļai uzbūvēta uz Senas

labā krasta un visapkārt kalnāju ieslēgta. Netālu no

mūsu kuģa, pašos Senas krastos, paceļas kāds, pāri par
200 metru augsts, kalns. Uz šī kalna virsotnes uzbūvēta

baznīca un tur atrodas arī kāda sena cietokšņa atliekas.

Cauri šim kaļķakmeņu kalnam izkalts tunelis, caur

kuru vairāk reizes dienā brauc Parīzes-Rouēnas-Hav-

ras ātrvilciens.

Ņemu brīvdienu un tieši no kuģa dodos uz šo,
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manu interesi saistošo kalnu. Ilgi meklēju uzeju uz tā,
bet no Senas puses tādas neatrodu, jo no turienes kalns

paceļas stāvus gaisā, kā mūra siena. Eju kalnam ap-

kārt un otrā pusē nokalnē, atrodu kapsētu, gar kuras

žogu iet taciņa kalnā.

Daudz nedomādams, uzsāku kāpt un jau pēc 10

līdz 15 minūtēm esmu kalnā. Man atklājās lielisks

skats, jo no kalna pārskatāma visa pilsēta, ar tās dau-

dzajām baznīcām un citām lieliskām senlaiku gotiskā
stila celtnēm.

Kāpjot esmu sasvīdis, tāpēc ilgi tomēr neciešu

salto ziemeļa vēju, kas šeit sevišķi ass.

Cenšos vēl iegaumēt lielisko dabas skatu, kas no tā.

Lienes ir tik lielisks un skaists. Tad straujā tempā do-

dos no kalna lejā, lai krustotu pilsētu krustām, šķērsām.
Ejot pa centra lieliskajām, asfaltētām ielām, ar

daudzajām jaunām skaistām celtnēm, neskaitāmiem

grezniem un lieliem veikaliem, daudziem laukumiem un

parkiem, viss ir tikai jāapbrīno. Jābrīnās, kā visi šie

veikali, kuru ir daudz vairāk, kā Rīgā, var pastāvēt tik

samērā nelielā pilsētā, jo, pa lielākai daļai, tajos neredz

gandrīz neviena pircēja. Daži no šiem veikaliem priekš-

pusdienā pat netiek atvērti. Domājams, ka to lielākās

cerības ir daudzi caurbraucēji, it īpaši vasarā, ārzem-

nieki-turisti un pilsētas apkārtne.
Tikai centru apskatot, paliek iespaids, kad tā ir

lieliska un apbrīnojama pilsēta.
Bet ejot tālāk, pa plašajām nomalēm aina krasi

mainās. Šauras, līkumainas ieliņas, kurās pat kanalizā-

cija pa lielākai daļai ir tikai virszemes ielu notekas.

Var iedomāties to «higiēnisko» smaku, kas šeit valda

vasaras karstajās dienās. Šo ielu nelielos, vecos un cieši

kopā saspiestos namiņos (sliktākos kā lekšrīgas iecirk-

ņos), pavisam nehigiēniskos apstākļos dzīvo Rouēnas

nabadzīgākie iedzīvotāji un strādnieki. Turpat, uz

ielas, draiskuļo aukstajam laikam nepiemērotos apģēr-
bos tērptie šo iedzīvotāju bērni. Vienā no šīm ieliņām
sastopu kādu pretimnācēju franču mazturīgo. — Uz ro-

kas tam neliels, apvalkātā austenē ietīts puisēns, pie otras

rokas nedaudzlielāka meitenīte. Nošķiebtās kurpītēs, īsās

zeķēs ar zilgani nosalušiem plikiem lieliem. Mugurā
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tai plāns vasaras mētelis, uz kura vēl uzklāts saplīsis
lietus mētelis. Bērns no aukstuma trīc, jo salst apmē-
ram 3° pēc Reomira. Tēvs, ar daudz izteicošu skar-

bumu, mudina savu nosalušo bērnu steigties ātrāk.

Nedaudz tālāk sasniedzu kādu drūmu vecu ēku,
kas stipri atgādina cietumu. Apkārt tai uz ielas skraida

un draiskuļo daudz nabadzīgi tērptu bērnu. Tad no-

skan kaut kur ēkā skaļš zvans un tie steidzīgi dodas

drūmajā namā — skolā. Viņu skrejošo kāju koka tu-

pelītes saceļ lielu troksni, citādi klusajā ieliņā.

Eju tālāk. Mūki.

Tad atkal mūki... Resni un tievi. Esmu pienācis

pie kāda klostera.

Turpat, tikai dažus namus tālāk ir kaut kādas ar

mūri un dārzu iežogotas celtnes. Pie šo celtņu kopē-

jiem vārtiem stāv vairāki automobīļi un tur redzami arī

savādās melnās formās tērpti jaunieši. Lasu uzrakstu

uz vārtiem un saprotu, ka tas ir kāda tur svētā —

licējs ..*

Eju tālāk •..

Gribot, negribot uzmācās pārdomas. Atmiņā nāk

man Dinkerkas franču drauga teiciens: «Jou savv

Staviskv?»

Pēc lielā gājiena pa pilsētu uz kuģa pārnāku no-

guris un drīzi vien iemiegu.
Redzu savādu sapni: Esmu Gambijā. Lidotājs Cu-

kurs un es nēģeru barā* Cukurs diriģē, bet nēģeri lec

un dzied, arvienu stiprāki un stiprāki. Sākumā svešā,

nesaprotamā valodā, kā jau tas nēģeram pieklājās, bet

tad latviski.

Atmostos *.. Bet kas tas? Nēģeru dziedāšana un

bļaustīšanās nerimstās, bet vēl arvienu pieņēmās. Pa-

mazām es atjēdzos no apmulsuma un sāku klausīties.

Jā, tie jau ir mūsu pašu ļaudis, kas atgriežas no

kroga. Dažādi ālējās un kliedz, raidīdami uz frančiem

adresētus naidīgus saucienus. Redzams, malā bijusi
kāda nesaprašanās. Arī Ventspils Arvediņš ir trokšņo-
tāju starpā un viņa balss skan visskaļāki.

Otrā dienā kādam no kurinātājiem jāiet pie ātrsta,

lai izvilktu, uz dzelzceļa sliedēm krītot, izsistos divus

priekšzobus. Arvediņam ir liels zilums zem acs un
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stipri uztūkuši viena sejas puse, to esot tādā pašā kārtā

krītot sadauzījis kā kurinātājs zobus. Bet daži no šo

gaitu biedriem runā, ka no Arvediņa iznākšot lietas

koks.

Esam atkal uz jūras. Palikušas tikai atmiņas par
Rouēnā pavadīto laiku.

Ļaudis ar Rouēnu būtu citādi apmierināti, tikai

sievieši esot nejēdzīgi dārgi. Par parasto mīlestības

prieku jāmaksājot pat līdz 20 franki, sūdzas man kāds

jūrnieks — donžuāns.

Barry doka ostas ieejas skats bēguma laikā.

Pirmo dienu uz jūras mums gāja grūti, kamēr ti-

kām aizvējā zem Anglijas dienvidus krastiem. Pat Džeks

nejutās labi. Visu dienu viņš nogulēja neēdis uz ko-

mandas tilta.

Otrā dienā vējš norima un mēs par tā saukto angļu
kanālu braucām uz Anglijas rietumu krastiem, lai uz-

ņemtu ogļu kravu un uzsāktu ceļojumu uz Gambiju, pa

ceļam nododot ogles Portugāles galvas pilsētā Lisabonē.

Sestā februārī, miglainā un drēgnā rītā piebraucām

pie ceļa mērķa — Barrv doka. Bet tā kā pašlaik jau
otro stundu turpinājās bēgums, mums bija jūrā jāizmet
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enkurs un jāgaida, kamēr būs iestājies attiecīgi augsts
ūdens līmenis.

Locis paliek uz kuģa. Viņš ir mazs un nosalis vī.

riņš. bet labprāt atbild uz visiem jautājumiem un vēl

ar bieži parasto angļu iedomību. Esmu kādreiz pasaules
kara laikā apmeklējis Barrv doku un man uzglabājusies

atmiņā, kad tā būtu bijusi pavisam maza pilsētiņa. Tā-

pēc starp citu jautāju locim, cik pašlaik iedzīvotāju ir

pilsētā? Tad viņš man savukārt jautā: «No kurienes

jūs pašlaik atbraucāt?» Saku: «No Rouēnas — Fran-

cijas.» Tad, it kā nedaudz padomājis, viņš man pasaka:
«Barrv doka pilsēta ir tikpat liela kā Rouēna.»

Es nekā neatbildu, jo skaidri redzu, ka šoreiz

angļu locis ir noņēmis par augstu,
Arī viņš, redzams, nācis pie tāda paša ieskata, ne-

daudz vēl apdomājas un saka:

«Pāri par 70.000 iedzīvotāju būs.» Bet pēc ievāk-

tām drošām ziņām izrādījās, ka pilsētā ir ne vairāk kā

38.000 iedzīvotāju.
Šī pilsēta izaugusi, pateicoties apkārtnes ogļu rak-

tuvēm un šo raktuvju labajām oglēm. Pilsētas divos

lielajos dokos var sastapt visas pasaules nāciju kuģus,
kas no šejienes izvadā ogles uz visām pasaules malām,

vai savā jūras ceļojumā iegriežas dokā, lai uzņemtu ku-

ģim vajadzīgās bunkura ogles.
Visu šo kuģu piebēršana oglēm, tēriņš kuģa pārti-

kai — materiāliem, remontiem v. t. t., ir galvenais šīs

pilsētas labklājības pamats. Par sevi saprotams, pie tā

jāpieskaita pilsētā dzīvojošo ogļraču peļņa. Bet arī šeit

ir krize. Kuģi, samērā ar labajiem laikiem ienāk maz

un sakarā ar to visiem, sākot ar ogļračiem un beidzot

ar tirgotājiem, iet grūti.
Arī šeit ik uz soļa jādzird tas pats, kas citur. Kāds

samērā jauns anglis, sava tēva veikala līdzīpašnieks, kur

nopirku dažus apģērbu gabalus, pats man tos atnesa uz

kuģa un labprāt stāstīja par sevi.

«Mēs esam divi brāļi. Pasaules kara laikā abi kā

brīvprātīgie iestājāmies armijā. Es kļuvu vesels cauri,
bet mans brālis tika kontuzēts, un visus šos pēckara ga-

dus viņš vārgst. Tas nav spējīgs strādāt nekādu darbu.

Priekš kara mēs bijām turīga ģimene, veikalā gāja labi,
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bet mēs tāpat kā citi, gaidījām kad pēc kara ies vēl

labāki. Bet tagad ... Arvienu sliktāki un sliktāki. Ilgi
tas tak tā nevar iet?» viņš griezās ar šo jautājumu pie
sevis paša un reizā arī pie manis.

Viņš pavisam maz ko zin par Latviju un latviešu

tautu. Un negrib nemaz lāgā ticēt, ka latviešiem nav

nekas kopējs ne ar krieviem, ne ar vāciešiem.

Viņš brīnās par latviešu laikrakstiem un grāma-
tām, ko es tam rādu. Un tikai no tā brīža priekš šī

angļa sāka eksistēt Latvijas republika un latviešu tauta.

Barry doka jūrmalas skats bēguma laikā.

Barrv doks un apkārtējās pilsētas — Kardifa, Nev-

pote un citas ir ļoti interesantas ar to, ka šeit stiprāki
jūtams mēneša iespaids uz paisumu un bēgumu, kā ci-

tur. Starpība starp augsto un zemo ūdeni sniedzās līdz

24—25 pēdām.

Bēguma laikā jūra atkāpjas tālu. jo tālu, atklāda-

ma savu nelīdzeno dibenu, kuru, krabju un (apaļie

jūras vēži), austeru zvejnieki cītīgi pārmeklē, nereti sa-

vākdami apmierinošus lomus.

Gatavojāmies tālākajam jūras ceļojumam.
Uz kuģa rēķina visai komandai tiek apgādātas,

tropiskā joslā pret saules dūrieniem, nepieciešamās kor-

ķa cepures.
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Cīņā ar nikno moskitu leģioniem uz kuģa uznes

veselu baķi tīkliņa drēbes.

Vēl atnes veselu paku jūras kārtis un vairākus sē-

jumus jūru un zemju aprakstus — locijas. no apgaba-
liem, kur būs mums jābrauc.

Tad proviants, materiāli un atkal proviants. Katru

dienu uzņemam uz kuģa pakas, kastes un mucas.

Papildinām vēlreiz chinīna un citu ārstniecības lī-

dzekļu krājumus. Pēdējā dienā vēl atved uz kuģa vai-

Barry doka ostas un pilsētas skats.

rāk desmitas pudeles citrona sulas. To sajauktu ar vā-

rītu ūdeni lietosim tropikas mocošo slāpju remdēšanai.

Ar vārdu sakot, visi redzam un jūtam, ka nav tik

vienkārša lieta braukt tik tālu un vēl uz Gambiju.
Kā veģetāris. ar kapteiņa piekrišanu gādāju pats

par savu pārtiku. Arī man nāk pakas uz kuģa. Jo vis-

maz pārtika jāņem līdzi diviem mēnešiem. Maz apslēp-
tus smīnus saskatu savu kollēgu sejās, kad atved uz

kuģa mana provianta galvenās sastāvdaļas: veselu kasti

cietu ābolu, kasti apelsīnu un daudz citronu.

Beidzot liekas, ka visa kā būs pa pilnam, un visi

mēs ar nepacietību gaidām šī neparastā brauciena sā-

kumu.
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Bet ir arī vēl cits un pavisam praktisks apstāklis,
kas šo nepacietību uzkurina. Proti: kuģa īpašnieki
savā instrukcijā paskaidrojuši, ka sākot ar Barrv doka

atstāšanas dienu, visiem kuģa ļaudīm tiek paaugstinātas

algas par divdesmit pieciem procentiem. Pēc neparasti

ilga laika, beidzot mūsu kuģis ir piebērts oglēm un reizē

ar to, pārklāts biezu ogļu putekļu kārtu. Pat kajīšu sie-

nas un tur atrodošās lietas — drēbes pārklātas šiem

nejēdzīgājiem putekļiem. Visai komandai paiet vairāk

stundas strādājot ar ūdens šļūteni un šrubiem, kamēr

dabū kuģi kaut cik parastā izskatā.

Reizē ar manas kajītes pamatīgu tīrīšanu, izman-

toju izdevību izdarīt ģenerāluzbrukumu blaktīm. Tās

vairākus mēnešus dzīvodamas gandrīz pilnīgā mierā, ja
neskaita tās dažas desmitas, ko es pa reizei biju iznīci-

nājis, un no manām asinīm barodamās, savairojušās sim-

tām manā kojā, matracī un pat aizkaros.

Strādāju bez žēlsirdības un bez gūstēkņiem. Tikai

pirkstus pēc tam bija grūtāki notīrīt. Pie tiem otrā

dienā vēl bija jūtama nepatīkamā blakšu smaka. Bet to-

ties kojā kādu laiku bija pavisam mierīga gulēšana.

III. Uz Gambiju.
Tās pašas dienas pēcpusdienā uz kuģa ieradās locis

Džordžs, kā to visi dokā familjāri mēdza saukāt. —

Sauss, vecīgs angļu jūrnieks ar vienu redzošu aci. Viņš,
cik redzams, mīlēja viskiju, jo pāris reizes jau bija ap-
meklējis kapteini. Bet ar savu vienīgo aci viņš redzēja
un novērtēja attālumus tik labi, ka lielais vairums ar

abām acīm redzošie loči un kapteiņi to varēja ap-
skaust.

Ar apbrīnojamu aukstasinību, mieru un aprēķinu,
viņš izvadīja mūsu, samērā lielo kuģi bez velkoņa palī-
dzības un bez kuģa pārvietojamo tauvu lietošanas, pa
doka daudzajiem līkumiem un starp daudzajiem
kuģiem, ar savu aukstasinību un pareizu apstākļu no-

vērtējumu, novērsdams acīm redzamu sadursmi.
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Redzams, ka šīs Džordža spējas zināmas visiem un

tās sagādā viņam popularitāti.
Braucam.

Laiks pastāv mums labvēlīgs. Bez grūtībām pame-

tam vienu bāku un sasniedzam otru.

Otrā rītā ap astoņiem jau esam pie pašas ekstrēmās

Anglijas salas rietumu territorijas «Volf rocka» klints,

kas vientuļa paceļas virs jūras līmeņa ap divdesmit jū-
ras jūdzes attālumā no krasta.

Šīs klints virsma, uz kuras paceļas slaida bāka, nav

lielāka par pus hektāru. To apskalo mūžīga nemiera

pilnie Atlantijas okeāna viļņi. Slaidās bākas piekājē ir

vientuļš namiņš bākas sargam.

Šis sargs, kā redzams, ilgus laikus šķirts no pā-

rējās pasaules. Lai gan pašreiz jūra ir rāma un mūsu

kuģis tikko cilājas, ap vientuļo klinti brāžas un puto
citur nejūtami viļņi...

Aiz «Volf roka» griežam kuģi uz dienvidiem, uz

Užantu, Francijas ekstrēmo ziemeļvakaru stūrī.

Patīkami apzināties, ka dienu pēc dienas saule būs

arvienu augstāk un kļūs siltāka.

Redzēsim no mūsu jūrniekiem maz redzētas zemes

un ļaudis.
Kad otrā rītā agri iznāku uz komandas tilta,

Užantu redzu jau iepakaļus.
Mēs esam iebraukuši nereti jūrniekiem bīstamajā

Biskaja jūras līcī, kur bieži plosās vētras un kur, pa-
teicoties šī lielā (lielāka platība par visu Baltijas jūru)
līča īpatnībām, rodas lieli viļņi, kas aprakuši šajā zaļ-

gani zilajā mitrajā kapā daudzus tūkstošus jūrnieku ar

visiem kuģiem. Bet brīnišķīgais Biskajs mūs šoreiz

uzņem laipni.
Tikai nelieli viļņi pārklāj tā virsmu un mūsu kuģis

tikko šūpodamies, viegli šajos viļņos izlauž sev ceļu.
Pēc nepilnām divām dienām un naktīm esam Bis-

kajam pāri un tuvojamies Spānijas stūrim «Cap
Finnis Terrae», kas nozīmē zemes beigu stūri.

Arvienu tālāk uz dienvidiem. Sākumā gar Spāni-
jas klinšainiem, tālumā saskatāmiem krastiem. Tad

Portugāle, līdz beidzot 15-tā februāra naktī tuvojamies
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Portugāles galvas pilsētas Lisabonas priekšpilsētai Cas-

caes, kur uzņemam portugāļu loci.

Tad braucam vēl pāris stundas uz augšu pa plašo

Tago upi un izmetam enkuru iepretim Lisabones cen-

tram upes vidū. lai sagaidītu gaismu un rīkojumus no

malas, kur kuģi piesiet.
Līdz ar gaismu mums atklājās kalnainā vietā uz-

būvētās Lisabonas lieliskā panorāma ar vecām pilīm,

zaļojošiem dārziem, palmām un daudzām lieliskām

celtnēm.

Visa apkārtne plašās upes krastos tālu pārskatāma.
Vietvietām redzamas pilsētiņas otrpus upes vai nelieli

namu puduri, kas pa lielākai daļai krāsoti balti vai ci-

tādās gaišās krāsās.

Augstāk upē, iepretim Lisabonas austrumu stūrim,

guļ noenkurojusies Portugāles kara flote un transporta

kuģi.

Starp tiem un pa visu plato upi (ap četru kilo-

metru platums) peld īpatnēji kuģi — barkasi, ar slīpi

sagāztiem mastiem un daudzas zvejas laivas, arī slī-

piem, tikai uz otru pusi, sagāztiem mastiem.

Palieku tomēr nesaprašanā, kāpēc tas tā, jo tam-

līdzīgus sagāztus mastus nekur ziemeļu Eiropas zemēs

neesmu redzējis.
Šos barkasus un laivas apkalpo ļaudis, samērā viegli

tērpušies un pa lielākai daļai plikām kājām.
Neskatoties uz to, ka ir tikai 16. februāris, saule

tikai nedaudz pakāpusies pie apvāršņa, laiks ir tāds,
kā pie mums maija sākumā vai vidū.

Beidzot uz kuģa ierodas muitas ierēdņi un cits

locis.

Mums par lielu patikšanu, kuģis tiks izkrauts pie

upes krasta un vietā, kas atrodas tikai ap desmit mi-

nūšu gājienā no pilsētas centra. Mūs var šajā ziņā ap-

skaust kuģi, kas tiek izkrauti barkasos, guļot upes vidū

uz enkura ap 2—3 kilometru no pilsētas.
Tikko esam piesējušies pie krasta, sākas strauja

gatavošanās kravas izkraušanas darbiem.

Ogļu izkraušanas darbi notiek lielā steigā, jo kra-

vas pārvadāšanas nolīgumā paredzēta daudz augstāka
samaksa par izkraušanas darbiem, ja kuģis tiek ātrāki
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izkrauts. Vērojot sagatavošanas darbus, par lielu pār-
steigumu man un pārējiem, krastā sarodas liels bars sie-

viešu dažādā vecumā, ar īpatnējām salmenīcu veidīgām

cepurītēm no biezas drēbes vai filca un lēzeniem kur-

vjiem.

Portugālietes ogļu nesējas upes malā pie «Vaidavas», Lisabonā.

Sākumā domājām, ka tās. tāpat kā mūsu Liepājas
sievas, strādās kuģa rūmēs pie maisu turēšanas. Bet

vēlāk, par pārsteigumu mums visiem, tās izrādījās par

ogļu nesējām.
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No kuģa rūmēm ogles ar lieliem kurvjiem tiek pa-
celtas un izbērtas uz klāja. Tad tās vairāki vīriešu

kārtas strādnieki iepilda lēzenos kurvjos un palīdz tos

nesējām uzcelt uz galvas. Nesējas tad teciņus dodas pa

steķiem uz krasta — uz ogļu sētu. apmēram 100—120

metru attālo ogļu izbēršanas vietu.

Starp nesējām ir pat līdz 50—60 gadus vecas un

pavisam sīka auguma sieviņas.
Ir tīri neticami redzēt tās

cauru dienu ar apmēram 20—25

kilogramu smagajiem ogļu kur-

vjiem uz galvas un tas straujais

temps, kādā darbs tiek veikts.

Vēlāk pārliecinājos, ka portu-

gāļi nemaz daudz neuztraucas par

viņu sievu, māšu un meitu šādu

smagu strādāšanu.

Pie grants, akmeņu un citu

tādu priekšmetu izkraušanas no

barkasiem un kuģiem visur ir sa-

stopamas sievietes nešukas.

Sevišķi uz zivju tirgus, kur

nereti pilnais zivju kurvis, kuru

zivju tirgotājas nēsā cauru dienu

uz galvas pa pilsētu, sākumā ir

divreiz tik smags kā ogļu kurvis.

Bet apbrīnojimi slaidas un

taisnas, graciozām miesas formām

ir šīs sievietes nešukas. Šāda veida

darbs, kā redzams, ir teicams lī-

dzeklis pret pārāk korpulentu un

slikti veidotu sieviešu stāvu. Kā

liekas, tas būtu ieteicams kā lie-

lisks skaistuma kopšanas līdzeklis.

Zivju tirgotājas un sie-

vietes-nešukas tips,
Lisabonā.

Visa upmala un galvenais piekrastes zivju tirgus ir

atdalīts ar žogu no pilsētas, tā ka iekļūt pilsētā var ti-

kai caur vairākiem vārtiem. Pie šiem vārtiem rītos stāv

policists un ierēdņi, kas uzmana katru caurgājēju.
Katra zivju tirgotāja ar zivju kurvi uz galvas tiek

apturēta un tai jānomaksā vesels «eskudo» (apm. 15

santīmu) par tiesību tajā dienā stagāt apkārt pa pil.
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sētas ielām ar savu zivju nastu, lai, skaļā balsī piedā-

vājot savu preci, to pārdotu.
Par nodokļa nomaksāšanu tā saņem īpašu kvīti.

Šis nodoklis, cik novēroju, tiek noteikti un ar lielu

stingrību iekasēts un ir nesamērīgi augsts, jo visa zivju
vai sakņu tirgotājas prece, kas tai atrodas uz galvas lē-

zenajā kurvī, nepārsniedz 20—30 «eskudo» vērtības.

Zivju tirgotājas pie tirgus iežogojuma.

Redzēju uz ielas skatu, kur bargais ierēdnis uzdū-

rās uz kādu šādu tirgotāju, kas tirgojās bez attiecīgās
kvītes. Nekavējoši un ar rupju žestu tā tika aizvesta

uz policiju.
Tā ka galvenais Lisabonas zivju tirgus atrodas

mūsu kuģa tuvumā, tad ejam to apskatīt.
Gandrīz neviena no tur redzamām zivīm nav lī-

dzīga mūsējām. Tā kā būtu mūsu' reņģe, bet tomēr

nav, un tā tas ir arī ar citām zivīm. Mums piesitās
neaicināts kāds vietējais, kas, kaut gan runā tikai por-

tugāliski, cenšas mums būt par tulku un starpnieku.
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Katrā vietā pirkstiem un citām zīmēm rāda no mums

apbrīnoto zivju vai lielo vēžu cenas, izrunādams, starp

citu, dažus grūti saprotamus angliskus vārdus.

Redzēdams, ka ejam tālāk, tas steidzas mums pa

priekšu un, kā redzams, dedzīgi ieteic nākošā tirgotāja

mantu.

Pēc ilgāka šāda gājiena, redzēdams, ka mēs nekā

nepērkam, kļūst dusmīgs un pieprasa samaksu par sa-

viem pūliņiem.
Kravas izkraušanas darbi rit straujā tempā, neska-

toties uz stipri silto laiku, jo temperatūra dienā uziet

uz 20—22°.

Tā kā strādāts tiek ļoti strauji, tad domāju, ka

strādniekiem tiek maksāts par akorda darbu. Bet iz-

rādās, ka maksā tikai dienas algu. Par 10 darba stun-

dām dienā 30 eskudas jeb apmēram Ls 4,50. šajā

straujā darba trauksmē strādnieki bieži sadauza rokas,

kājas un pat galvas.
Tā kā es izpildu arī kuģa ārsta pienākumus, tad

man darba pilnas rokas ar šo ievainojumu apsiešanu.
Gandrīz visi ievainotie cenšas savu vainu parādīt

lielāku un visi tie uzstājas, lai kuģis dodot rakstu priekš
ārsta. Kad kapteinis atsakās tādu rakstu dot, tad turp-

mākās dienās ievainoto skaits jūtami samazinājās.
Ir daudz kas neredzēts un neparasts šajā dienvidus

Eiropas lielpilsētā ar apmēram 700.000 iedzīvotājiem.
Pats centrs ir būvēts taisnām, parallēlām asfaltē-

tām ielām, ar tādām pašām krustielām. Centrā ir ne-

skaitāmi lieliski veikali, kur var visu ko pirkt, bet

visvairāk vīnu un augļus.
Pilsētas upmalas rajonā un citās nomalēs sastopami

vīna veikali gandrīz ik otrā, trešā namā. Tur pērk par
1,5—2 eskudasiem veselu litru sarkano vai balto vīnu

(resp. no 23—30 sant. litrs). Neskatoties uz tik lēto

vīnu, Lisabonas ielās samērā maz piedzērušo.
Pašā upes malā ap kādu plašu, pieminekļiem ro-

tātu laukumu koncentrētas Portugāles valsts ēkas.

Lielas un varenas celtnes pus romiešu, pus grieķu
stilā ar kolonādu rindām un arkām priekšā. Tomēr

tās nevar saukt par skaistām un mājīgām.
Lisabonas ielas un daudzos laukumus pušķo daudzi
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pieminekļi un dažādi tēlnieku darbi, bet maz ir to

starpā tādu darbu, kas aizrautu skatītāju ar savu māk-

sliniecisko pilnību — ideju un veidojumu. Liela daļa

no tiem atgādina fotogrāfa uzņemtus neveiklus pozē-

tājus.
Pavisam īpatnēja ir šī pilsēta attiecībā pret Ziemeļ-

eiropas lielpilsētām ar savām daudzajām plašajām
ielām, palmu un citu koku alejām, apelsīnu un citronu

koku dārziem un ielām, kas iet uz kalniem un atkal

lejās.

Vispārējais skats uz pilsētu un Tago upi.

Pat kādas centra ielas malā ir ierīkots lifts, kas

gājējus paceļ pāri piecu stāvu namiem uz blakus ejošo
ielu. kas iet pa kalna virsu.

ledams vairāk stundas vienā virzienā, es nemanot

biju uzkāpis kalnā. Atpakaļ nākot pa citu pilsētas

daļu, nonācu pie vietas, kur ielas gāja līču-loču un ļoti
stāvu uz leju. Pēc ilgākas kāpšanas pa šim stāvajām
līču-loču ielām, sev par pārsteigumu, atrados pašā pil-
sētas centrā. Biju nokāpis no vairāk kā simts metru

augstas pilsētas daļas.
Savādu iespaidu atstāj novērojot daudzās kafejnī-

cas un dzertuves. Tajās pa lielākai daļai sēž tikai vī-
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tieši. Sieviešu tur pavisam maz, tās pašas pa lielākai

daļai reprezentē pērkamo mīlu. Liekas, ka portugāļu
sieviete daudz mazāk cienī vieglos priekus un tai uz-

velta daudz lielāka darba nasta, nekā Ziemeļeiropas ze-

mēs.

Kāds no daudzajiem tēliem Lisabonas parkos.

Neskatoties, ka ir tikai februāra otrā puse, uz tir-

giem, kas tāpat kā Rīgas centrāltirgus, atrodas zem

jumtiem, var pirkt par samērā lētu naudu savādus sal-

dus un stipri smaržojošus rutkus, salātus, tieši no ko-

kiem plūktus apelsīnus, citronus, daudz citus man ne-

pazīstamus zaļumus un saknes.
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Pārtika šeit maksā nedaudz lētāki kā Latvijā.

Uzkrītoši, ka, staigājot krustam-šķērsām, uzdūros

tikai uz pāris baznīcām un neredzēju neviena garīdz-
nieka vai mūka, kas franču pilsētās ir tik parasta pa-
rādība.

Uz kāda liela pieminekļa, kas vēl nebija pilnīgi no-

beigts un pie kura veidošanas vēl tika strādāts, tēloti

mūki neglaimojošās pozās un uz aprakstītas marmora

plāksnes salasāms kaut kas par cīņu ar jezuītiem.

Kādas terases-parka skats Lisabonā.

Kādā pārkā pilsētas nomalē salasīju dažus pašlaik
ziedoša koka nobirušus ziedus, lai tos pārvestu dzim-

tenē no Lisabonas, kur tie beiguši turēties pie koka

19. februārī 1934. g. Kāds portugālis, kas nedaudz ru-

nāja angliski un spāniski, man paskaidroja, ka auk-

stākais laiks tiem esot ap decembra beigām un janvāra
sākumu.

«Pagājušā ziema,» viņš teica (jo februāris vairs

neskaitās ziema) «bija sevišķi auksta. Temperatūra
nokrita uz -}-40

.»

Barkasu ļaudis, zvejnieki, daudz sieviešu un bērni

bez kautrēšanās trauc savās gaitās basām kājām. Rā-

dās, ka dažs labs no Lisaboniešiem apavus uzskata par
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lieku greznumu un nav pat savā mūžā tos nemaz iz-

mēģinājis.
Kādu dienu aizeju kapteinim līdz pie Lisabonas

Latvijas konzula. Tas izrādās laipns, angliski runājošs

kungs, kādas lielas firmas īpašnieks.

Viņš mūs informē, ka mūsu kuģis ir sestais Lat-

vijas kuģis, kas apmeklē Lisabonu.

Tad konzuls lūdz viņam paskaidrot, kas rakstīts

kādā Latvijas statistiskā biroja oficiālā rakstā, kuru tas

Brīvības prospekts. Viens no skaistākiem Lisabonā.

saņēmis mēnesi atpakaļ, bet tā ka tas rakstīts latviski,
nav varējis iepazīties ar tā saturu. Viņš bija ieprieci-
nāts, ka Latvijas statistiskais birojs vēlas apmainīties
ar Portugāles statistiskiem darbiem un solījās darīt visu

iespējamo šī uzdevuma sekmēšanai.

Pēc trijām darba dienām ar vienu svētdienu starpā
mūsu kuģis ir tukšs un mēs 20. februāra rītā atstājam
Lisabonu.

Vēl pāris stundas ar interesi vēroju kalnainos Tago

upes krastus un skaisto Lisabonas panorāmu. Tad sa.

griežam kuģi uz dienvidiem un pamazām izzūd dūmoņā
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kādreiz varenās Portugāles galvas pilsēta ar to ietvero-

šiem kalnājiem.
Laiks ir debešķīgs un mums visiem ir pacilāts gara

stāvoklis, jo mūsu nākošais ceļa mērķis ir senā Kurze-

mes kolonijas galvas pilsēta — Bathursta.

Naktī braucam garām pēdējam Eiropas zemes stū-

rim «Kap Vincentam». Turpmākā zeme. ko redzēsim,

būs Āfrikas kontinenta sastāvdaļa — Kanāriju salu ar-

chipelāgs.

Gleznains skats uz Lisabonas vecpilsētas daļu un barkasiem.

Braucam pretim saulei. Katru dienu tā kāpj aug-

stāk un kļūst siltāka. Jau trešajā dienā pēc Lisabonas

atstāšanas noliekam pie malas visas biezākās drēbes.

Tās vairs nav vajadzīgas, jo arī naktis kļuvušas siltas.

Uz jūras dzīvā kuģu kustība izbeigusies un mēs

līdz Kanāriju salām satiekam tikai vienu kuģi.

Ap 32. ziemeļu platuma grādu sākas apagabali,
kur dzīvo lidojošās zivis, bet kā par brīnumu pavisam
reti kāda parādās. Un tā kā tikai daži tādi esam uz

kuģa, kas bijuši tropu zemēs un jau agrāk redzējuši
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šīs interesantās zivis, tad pašlaik tās vēl neredzējušiem
liekas tas neticami un zobojas par mani un citiem.

Kapteinis smiedamies stāsta pazīstamo jūrnieku
stāstu-anekdoti, kur kāds latvju zvejnieka dēls pārbrau-
cis no saviem tālajiem jūras braucieniem atstāsta savai

vecajai māmiņai un citiem paziņām pieredzējumus kar-

stajās zemēs. Starp citu brīnumu aprakstīšanas viņš
saka: «Tur bija tik karsta saule, ka nezinājām, kur

ielīst, kur dēties. Vakarā pēc karstās saules norietē-

šanas pārraugot kuģi, atradām, ka lielais kuģa dzelzs

enkurs, ko bijām piemirsuši pārklāt slapjiem buru ga-

baliem, bija sakusis vienā čemurā...»

Un tālāk, starp citu, šis daudz pieredzējušais dēls

turpinājis:
«Par svaigām zivīm mums daudz nebija ko bēdāt,

jo lidojošas zivis brīžiem salaidās tik daudz uz kuģa

klāja, ka nespējām tās apēst. Mūsu kuģa Krancis un

Jancis tā nobarojās no tām, ka tikko spēja kustēties...»

Tad vecā māmuļa stāstītāju dusmīgi pārtraukusi:
«Tu jau niekus stāsti, Andž! Ka jums tas dzelzs

enkuris izkusis, to vēl varu pielaist, bet to, ka zivis pa

gaisu lidinājās un vēl pašas uz kuģa uzlaižas, to tu nu

gan man nekad neiestāstīsi.»

Un kā par brīnumu, visā ceļā līdz Bathurstai, tikai

kādi četri no komandas redzējām lidojošās zivis. Bet

tās neredzējušie arvienu vairāk zobojās par mums.

Vakarā pirms Kanāriju salu grupas sasniegšanas,

ap mūsu kuģi sāka lidot kāds okeānā nomaldījies stārķu

pāris
Cik bija redzams, tie bija ilgi maldījušies pa

okeānu un, galīgi noguruši, meklēja nolaisties uz mūsu

kuģa. Neveikli šie lielie putni tumsā lidoja apkārt ku-

ģim, brīžiem aizķerdamies radio antenās, bordunās un

vantīs.

Aizķerdamies nobijās un atkal pazuda tumsā.

Bet to nogurums, kā redzams, bija pārāk liels, jo
drīz vien tie atkal atgriezās virs kuģa.

Beidzot drošākais nolaidās uz kuģa pakaļas gala
kvāteri, kur nogurumā sabruka uz klāja un ne bēga,
ne pretojās, kad kuģa ļaudis to atnesa uz kuģa vidus un

nolika ērtā vietā atpūsties. Stārķa nogurums bija tik
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liels, ka viņš pat neievēroja tam priekšā nolikto ūdens

trauku, bet tas galvu ar garo knābi nevarīgi atspiedis

pret klāju, aizvēra acis un snauda.

Otrais stārķis nebija tik uzņēmīgs. Ilgi tas vēl riņ-
ķoja ap kuģi, bieži kaut kur atsizdamies un atkal pa-

celdamies gaisā.
Līdz beidzot, pēc vairākām stundām, tas sadūšojās

un nolaidās uz stāvus paceltā, kravas izņemšanas boma

gala un tur palika.
Tā bija pavisam slikta vieta. Tā kā mūsu kuģis

viļņos nedaudz valstījās, tad stārķim, lai noturētos līdz-

svarā, pie katras kuģa nosvēršanās bija jābalansē ar sa-

viem, jau tā nogurušiem spārniem.

Manai vaktij uz klāja beidzoties, viņš tur palika

kājās stāvot un balansējot. Kad pēc četru stundu atpū-
tas iznācu uz klāja, man stāstīja, ka vēl ap divām

stundām stārķis tupējis boma galā, tad no noguruma
kritis, krītot gan paspējis pacelties gaisā, bet atsities

pret kuģa pakaļējā masta vantīm, iekritis okeānā un

pazudis. Kuģa dzenskrūve katrā ziņā izglābusi to no

noslīkšanas.

Patlaban kā tuvojamies «Alegrancei», pirmajai un

mazākai saliņai no Kanāriju salu grupas.

Otrais stārķis vēl nevarīgi gulēja, tad it kā ko no-

jausdams, žirgti pacēla galvu un tūlīt arī piecēlās uz

savām garajām kājām. Drusku kā apmulsis, pastāvēja,
tad ieplēta savus platos spārnus un pacēlās gaisā.

Divus riņķus aplidojis mūsu kuģim, laikam meklē-

dams savu dzīves biedri, viņš aizlaidās uz klinšainās

zemes pusi viens pats.

Šī visvairāk uz ziemeļiem ap 29 un pus grāda zie-

meļu platumā atrodošās saliņa no Kanāriju salu gru-

pas, ir tikai 3—4 kvadrātkilometrus liela. Izņemot zāli,

cita veģetācija uz saliņas nebija saskatāma.

Saliņa pārklāta klinšainiem kalniem, kuru augstākā

galotne sniedzas ap 330 metrus virs jūras līmeņa. Tās

vienīgais iedzīvotājs ir bākas sargs.

Tā kā visapkārt saliņai ir dziļš ūdens, braucam tai

tuvu garām un ar lielu interesi apskatām šīs Āfrikai

pieskaitāmās klintis.
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Turpat jau arī pacēlās nākošo, nelielo saliņu smai-

les, ko saskatām cauri dūmākainajam gaisam.
Pirmā no tām ir neapdzīvotā «Montāna Clāra» sa-

liņa. Tad dažas iz ūdens pacēlušās vientuļās pelēkās
klintis. Un pēc tam «Gracioza», — saliņa, uz kuras

pēc uz kuģa esošiem datiem 1920. gadā dzīvojuši 278

iedzīvotāji.
Tikai aiz tās sākas pirmā no Septiņām lielajām

Kanāriju salām «Lanzareti» sala.

Tā ieņem vairāk simtus kv. kilometru platības un

pārklāta kalnu grēdām — atdzisušiem vulkāniem. Zeme

tur auglīga, bet tā cieš no ūdens trūkuma. 1929. gadā
salu apdzīvoja 23,264 iedzīvotāji, kas galveno kārt no-

darbojas ar zveju uz sēkļiem — starp salu un Āfrikas

cietzemi. ledzīvotāji apstrādā nozvejotās zivis un ek-

sportē tās. Anecife saucas salas galvas pilsēta un tajā
dzīvo ap 5000 salinieku.

Tālāk nāk neapdzīvotā «Sabos» saliņa. Bet aiz tās

otrā lielā sala «Fuerte Ventura», kas stiepjas no zieme-

ļiem uz dienvidiem, gandrīz simts kilometrus un pēc

platības lielāka par «Lanzareti» ar augstākām kalnu

grēdām — izdzisušiem vulkāniem, kuru augstākā ga-

lotne sniedzas ap 700 metrus virs okeāna.

Šī sala atrodas vistuvāki Āfrikas krastiem — tu-

vākā vieta ir 90 kilometrus un visvairāk no lielajām

Kanāriju salām cieš no sausuma. Kāpēc arī salas auglī-

gā un plašā zeme netiek pilnīgi izmantota un tās iedzī-

votāju skaits 1920. gadā bija tikai 11,703.

Kanāriju salu grupa ieņem pusloku, kuras viena

mala iet no ziemeļiem uz dienvidiem un sastādās no pie-
minētām salām.

Pārējās četras lielās salas iet virzienā uz vakariem,

dziļāki Atlantijas okeānā, tā arvienu attālinoties no

Āfrikas krastiem.

Visu dienu braucam gar aprakstītām salām, kuras

kopēji stiepjas ap 200 kilometrus garumā.
Mēs stūrējam kuģi uz pusloka stūri atrodošos un

populārāko no Kanāriju salām «Gran Kanāriju». Arī

šī diena, tāpat kā agrākās, ir jauka. Tikai apvārsnis ir

nedaudz dūmākains, kas tērpj miglainā tīklā no mums

uz rītiem saskatāmās «Lanzareti» un «Fuerto Ventura»
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salu klinšu kalnājus, no kuru krastiem braucam 15—25

kilometrus attālumā.

Ar interesi vēroju šos kalnus, kurus un pārējās Ka-

nāriju salas, kādreiz apdzīvojusi tagad izmirusē un ar

salu pašreizējiem iedzīvotājiem (spāniešiem), sajauku-
šies, kāda sena nepazīstama balto cilvēku tauta. Tikai

Kanāriju salu iedzīvotāju īpatnējais spāniešu valodas

žargons liecina, ka tas radies ar kādas svešas valodas

piejaukumu.
Mūsu kuģim lielā ātrumā, rotaļājoties tuvojas kāds

valzivju pāris. To melni pelēkās muguras un gaišās

pavēderes pārmaiņus atmirdz nelielajos zilgani zaļajos
okeāna viļņos. Abi jūras milži, savā mīlas rotaļā tik

tālu aizmirsušies, ka neredz un arī nedzird mūsu kuģi.
Taisni iepretim komandas tiltam, tie tuvojas mil-

zīgā ātrumā mums.

Tad, tikai dažus desmit metrus attālumā, tie pa-

mana kuģi. Atskan spalgi sitieni ūdenī, ar ap 15 met-

rus garo jūras milžu spēcīgajām astēm.

Ūdens samutuļo. Paviz vēl tumšais un gaišais, un

abi milži neticamā ātrumā nozūd dzelmē.

Tikai vakarā vēlu tuvojamies «Gran Kanārijas»
salai, kas atrodas ap 80 kilometrus uz dienvidu vaka-

riem no «Fuerto Ventura» salas. Un tās rītu krasti ap

200 kilometrus no Āfrikas. Sala ir apmēram noapa-

ļota nepareizā četrstūra veidā un ieņem ap 1000 kv. ki-

lometrus platības, un ir tāpat kā pārējās, kalnaina. Tās

augstākais kalns «Las Pexas» paceļas 1950 metrus virs

okeāna. Skaidrā laikā tas saskatāms vairāk kā 100 ki-

lometrus attālumā. Salas zeme ir ļoti auglīga un to labi

apūdeņo no kalniem plūstošās daudzās upes un strauti.

Upju un strautu ūdens bagātību papildina, gandrīz
cauru gadu kalnu augstās galotnes pārklājušais sniegs.

Bet šo kalnu nogāzes apaugušas mežiem un krū-

miem. Salā ir pustropisks un ļoti veselīgs klimats. Tur

labi izdodas banānas, apelsini, citroni, vēl daudzi citi

tropu un pustropu zemju stādi un augi. Tā ir lieliski

kultivētā sala un to krusto daudzi pirmklasīgi ceļi.
Starp citu tā ir pazīstama kā viena no ievērojamā-

kām vietām, kuru cenšas apmeklēt, gandrīz katrs klejo-
jošs bagātnieks.
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1920. gadā salā saskaitīti 180.024 iedzīvotāji. Tās

galvenā ostas pilsētā «La Luc» tajā gadā dzīvojā
21,976 iedzīvotāji, bet no tās tikai trīs kilometrus uz

ziemeļiem atrodošā galvas pilsētā «Las Palmas» —

66,461 iedzīvotājs. Bez tam uz salas ir vairākas mazā-

kas pilsētas.

Tikai pulkstens divos otrā rītā, aprēķinot kuģa
vietu, pēc kādas uz salas dienvidiem atrodošās bākas

uguns, mainījām kursu tieši uz dienvidiem.

Uz tropisko zemes joslu Āfrikā.

Pazūdot «Gran Kanārijas» salas pēdējām ugunīm,
siltajā naktī staigādams pa tiltu, domāju, ka lielākai

daļai eiropiešu pat nav zināms, ka Atlantijas okeānā pie
Āfrikas atrodas šīs lieliskās — dažas pat teiksmainai

paradīzei līdzīgās salas, kurās ap 500.000 cilvēki dzīvo

savu īpatnējo dzīvi, un no kuriem savukārt vairums

nekā cita nav redzējis, kā tikai savu salu.

Apmēram 50 kilometrus jūrā no «Gran Kanārijas»
atrodas lielākā no visas šīs salu grupas — «Teneriff»

sala, ar pēdējā laikā tikai apklusušo vulkānu «Tevde»,

jeb «Teneriff» kalnu salas vidū. Tas ir 3.712,5 metrus

augsts un tā galotne pārklāta ar mūžīgu ledu un sniegu.
Arī šajā salā, kas ir ap 200 kv. kilometrus lielāka par

«Gr. Kanārijas», ir ļoti auglīga zeme.

1920. gadā salā bija 189,931 iedzīvotājs.

Salā dzīvo arī visu Kanāriju salu grupas Spānijas

pilnvarnieks-gubernātors. Viņa dzīves vietā un visu

salu galvas pilsētā «Santa Kruz» pieminētā gadā dzī-

voja 52.694 iedzīvotāji. Sevišķu ievērību pelna kūrorts,

kas uzbūvēts 825,8 metrus augstā vietā virs jūras lī-

meņa — «Puseto Kasehu» ar 17,650 iedzīvotājiem

1920. gadā.
Bez pieminētām salā ir vēl daudzas citas pilsētas,

izkopti ceļi un ārkārtīgi bagātīga veģetācija ar dažādu

klimatisko zemes joslu kokiem un augiem.

Nākošā sala ir «Palma» ar augstāko kalnu 2.356

metrus virs okeāna un 52,225 iedzīvotājiem. Ar ostas

un salas galvas pilsētu «Santa Kruz» ar 7570 iedzīvo-

tājiem 1920. gadā.
Tad nāk «Gomera» ar augstāko kalnu 1341 metrus
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un 22,870 iedzīvotājiem 1920, g. Ostu San Sabastion

ar 4000 iedzīvotājiem.

Pēdējā no Kanāriju salu grupas ir «Ferro» sala ar

augstāko kalnu 1521 metrus virs okeāna un 7697 iedzī-

votājiem 1920. gadā.

Turpinām ceļu līdz ar zaļi zilganajiem okeāna viļ-

ņiem un neskaidru piedūkušu apvārsni Āfrikas krastu

pusē.
Mēs nebraucam tālu no šiem krastiem, tikai nepil-

nus 200 kilometrus. Tūliņ aiz Kanāriju salām iekļuvām

ziemeļu austrumu pasātā. Tas ir vējš, kas ar ļoti ma-

ziem novirzījumiem no nezināmiem laikiem pūš vienā

un tajā pašā virzienā. Gandrīz vienmērīgā stiprumā,
reti kad pārvērzdamies mērenā vētrā un nekad neno-

rimdams.

Angļi šo vēju nosaukuši ļoti piemērotā vārdā, par

«Trade vind», kas būtu saprotams kā ceļa vai arī tirdz-

niecības un sekmīgas darbības vējš. Šis vējš, kas nāk

no ziemeļu austrumiem, ir samērā vēss ziemeļu augstā

gaisa noplūdums.
Tas atvēsina tropiskās Āfrikas piekrasti un padara

tās klimatu kaut cik panesamu arī eiropiešiem.

Jauki paiet viena pēc otras ceļojuma dienas. Ti-

kai saule kāpj arvienu augstāki un gaiss kļūst karstāks.

Pēc septiņu diennakšu un vēl dienas braukšanas tuvoja-
mies «Cap Verde». Tas ir pats ekstrēmais Āfrikas va-

karu stūris, kas kā pussala iespiežas vairāk desmit ki-

lometrus jūrā.
Uz šīs pussalas paša ārējā stūra uzbūvēta franču

Senegales galvas pilsēta Dakara, kurā lidotājs Cukurs

uzturējās ilgāku laiku, saņēma un iebūvēja savā lidma-

šīnā jauno, bet nepateicīgo «Džipsiju».

Tuvojās saulrieta.

Pēc mūsu astronomiskiem aprēķiniem, mums vaja-

dzēja atrasties vēl tikai ap 10 jūras jūdzes no «Kap
Verdi» ekstrēmā stūra un bākas. Bet pateicoties dū-

mainajam gaisam, apvārsnis pārskatāms tikai ļoti ne-

lielā attālumā.

Kas tas?

Kaut kādi melni punkti saskatāmi kuģa kreisajā
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pusē uz okeāna viļņiem, kas arvien palielinājās un tu-

vojās mums.

Pārliecinājāmies, ka tās ir laivas. Viņas ir trīs.

Pateicoties samērā vidēja stipruma vējam un viļņiem,
tās ātri, viļņos stipri klanīdamās, tuvojas kuģim un drī-

zumā jau ir tik tuvu, ka varam tās skaidri saredzēt.

Tās ir 4—5 pēdas platas, no viena koka stumbura iz-

grebtas un ap 20—25 pēdas garas «pirogas», kā Cukurs

viņas nosaucis.

Katrā laivā atrodas trīs mēlnie, no kuriem viens

sēž laivas pakaļas galā un ar īpatnēju nelielu airi stū-

res vietā stūrē pirogu, kamēr otrs, piecēlies stāvus uz

pašas augšējās laivas malas, ieķēries nelielā masta van-

tīs un atgāzies uz pretvēja pusi, tālu pāri pirogas ma-

lai, lai to noturētu no apgāšanās, jo kaut gan tai ir ti-

kai neliela stūraina bura, piroga no vēja stipri sasvērta

uz sāniem un pa brīžiem pār malu pirogā iešļācas oke-

āna zaļganais ūdens. To trešais, pirogas dibenā sēdo-

šais melnais ar savādu kausu nekavējoši izsmeļ.
Tāpat tas ir arī otrā un trešā pirogā.
Laivas mums pabrauc tuvu garām, dodamās tieši

okeānā. Nevaram saprast, vai tie būtu melnie jūras

zvejnieki vai izpriecas braucēji, jo nekādus zvejas pie-
derumus pirogās nevarējām saskatīt.

Šī pirmā satikšanās uz jūras ar melnajiem vīriem

paliks mums ilgi atmiņā. Kā veci jūrnieki, kas labi pa-

zīstam jūru un katrā laikā esam spējīgi novērtēt ap-

stākļus un stāvokli, apbrīnojam šos pārdrošniekus. Jo

šāds brauciens ar niecīgajām laiviņām okeānā ir nekas

cits, ka spēlēšanās ar dzīvībām, visvairāk vēl šajā okeāna

daļā, kur plēsīgās haizivis čum un mudž.

Mums pavisam nesaprotama likās šo melno vīru

pārgalvīgā varonība.

Tikai saulei noejot, ieraudzījām «Kap Verde» bā-

kas uguni. Bijām jau tai stipri tuvu piebraukuši, bet

pēc aprakstiem 30 jūras jūdzes saredzamā bākas uguns
tikko spēja izlauzties caur Āfrikas krastu ietverošo dū-

māku un bija pavisam grūti sameklējama.
Vēl vienas nakts brauciens. Rīt priekšpusdienā

mums vajaga sasniegt ceļa mērķi — Gambijas galvas
pilsētu Bathurstu.
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Jauks un saulains rīts, kā jau to esam pieraduši
šajā braucienā. Tikai apvārsnis krasta pusē stipri dū-

makaināks un tas mums dara raizes.

Zinām, ka tik tuvu gar malu braucot, iedarbojas

paisuma un bēguma straumes, atstājot iespaidu uz kuģa
atrašanās vietu. Bet mums nav nekādu ziņu par šīm

straumēm, nedz Āfrikas paisuma un bēguma tabulas.

Mums ir jāatrod uz kartes zīmētais uguns kuģis «Gam-

bia», kas novietots plašās, jūrai līdzīgās Gambijas. Sa-

louma un vēl dažu mazāku upju kopējās ietekas vidū.

starp daudzajiem kuģiem bīstamiem sēkļiem.
Ar saspīlētu uzmanību pētām apvārsni, sagatavo-

jam ļoti ūdens dziļuma mērīšanai un kapteinis dod sig-
nālu mašīnu telpās — būt gataviem piepežiem manev-

riem.

Pārrunājam, ka labāk būtu bijis piebraukt naktī.

Tad Gambijas uguns kuģa uguns būtu daudz vieglāk
saskatāma.

Tādā sasprindzinātā uzmanībā paiet stunda. Tā

kā pēc aprēķiniem mums vajadzēja atrasties pretim

uguns kuģim, tiek dots mašīntelpās rīkojums: pus-

spēku! . ..

Beidzot, jau iepakaļus kuģim, uz dūmākainā ap-

vāršņa varam saskatīt kaut ko. ko tikai rūdīta jūrnieka

acs spēj ievērot un kas izrādījās par meklēto uguns

kuģi. Nezināmā straume panesusi mūs ap trijām jūras

jūdzēm uz priekšu vairāk, nekā tam vajadzējis būt sa-

skaņā ar aprēķinu.
Pilnu spēku ...

Nozvan signāls kuģa mašīnu telpās. Un mēs grie-
žam kuģi uz tikko dūmakā saredzamo nelielo kaudzīti.

Tā kā no uguns kuģa ir jābrauc vēl ap 32 kilometrus

līdz Bathurstai pa sēklaino upes ieteku, kur pēc jūras
kartēm braucamais ceļš apzīmēts tikai pāris bojām un

stoderiem, mēs esam pārliecināti, ka no uguns kuģa da-

būsim loci.

Tāpēc tiek uzvilkti attiecīgie signāli mastā.

Nepaiet ne stunda, kad jau esam tuvu uguns ku-

ģim. Bet kā arī neskatāmies, neredzam tur gatavojoties
sūtīt mums loci talkā.

Neko darīt...
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Ceļš būs jāturpina pašu spēkiem. Uz neliela vien-

mastīga, sarkanā krāsā krāsotā uguns kuģa sāniem lie-

liem, baltiem burtiem uzkrāsots «Gambia». Tā tad līdz

Gambijas robežai esam tikuši.

Uz uguns kuģa saskatāms tikai viens melnais, kas

kuģa pakaļas galā karoga kārtē uzvilcis Lielbritānijas
karogu un pats godbijīgi nostājies zem tā.

Saprotam, ka viņš sagaida mūsu salūtu un gatavo-
jas atbildēt. Dodam attiecīgos rīkojumus.

Un tā 1934. gada 28. februārī, pīkst. 8,20 minū-

tēs no rīta pie Kurzemes Hercoga Jēkaba senās kolonijas

«Gambijas» jūras robežas pirmo reizi Lielbritānijas ka-

rogs sasveicinājās ar Latvijas republikas sarkan-balt-
sarkano karogu.

IV. Gambija.
Neko darīt �.. Turpinām paši braukt, uzmanīgi

pētot mūsu kārtis un vērojot apkārtni.
Nākošais pagrieziens mums jātaisa pie apmēram

17 kilometrus attālās bojas.

Laimīgi to atrodam un turpmāk griežam kuģi
Gambijas upē, kuras ap 10—12 kilometrus viena no

otra atrodošos krastus varam skaidri saredzēt.

Tieku savāda iespaida pārņemts šajā un turpmākos
mirkļos.

Saule pakāpusies stipri augstu un parastais dūmāks

izzudis. Apkārtne skaidri pārredzama. Ļoti spilgtajā
un karstajā saules gaismā uz upes krastiem saskatāmi sa-

vādi ķeburaini, līki un kupli koki, ar retām virs tāiem

slaidām un kuplām palmu galotnēm.
Pa labi priekšā Bathursta ar kautkādām vēl skaidri

nesaredzamām gaišas krāsas būvēm zem slaido palmu
puduriem.

No Bathurstas apkārtnes gaisā paceļas lieli, melni

putni ar savādiem neveikli liektiem kakliem un lieliem

knābjiem. Tie nejēdzīgi ķērkdami lido pāri mūsu ku-

ģim uz otru, mežonīga izskata upes krastu.

Sveša pasaule.
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Liekas itkā esam iekļuvuši kādā aizvēsturiskā bron-

tozauriskajā laikmetā.

Arvien skaidrāk iznirst upes piekrastes un Bat-

hursta.

Gar upi izbūvētas valdība ēkas, iestādes, bagātnieku
vasarnīcas un pati pilsēta. Bathurstas priekšā uz upes
saskatām trīs noenkurotus kuģus.

Paiet vēl nepilna stunda un mēs esam pie Bathur-

stas. Tur, sakarā ar norādījumiem loču grāmatās, ieme-

tam enkuru un gaidām turpmāko. Gaidām attiecīgos

«Vaidava» pie Bathurstas ostas piestātnes. Melnie nes zemes riekstus

maisos uz kuģa. Priekšplānā — melno zemkopis atvedis savu

riekstu ražu.

ierēdņus kuģa apskatei un loci, kas lai mūs vadītu pa

upi uz augšu. Pēc neilgas gaidīšanas mums tuvojas
kāds motorkuteris ar attiecīgiem muitas ierēdņiem.

Savādi un neparasti ir tas, ka kuterī nav itin ne-

viens baltais.

lesākas parastā muitas formalitātu kārtošana, kas

uzticēta diviem glītās eiropejiskās drēbēs tērptiem mel-

najiem ierēdņiem.

Viņi runā skaidrā angļu valodā un ir labsirdīgi

jautri. Ņem visas formālitātes pavirši un pavisam vien-
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kārsi un it nepavisam neatgādina stingros un parasti
nedaudz arī iedomīgos angļu muitas ierēdņus.

Man jāpagatavo kautkāds saraksts. To eju iz-

pildīt savā kajītē. Tā kā darbs man nedaudz aizkavē-

jas, pie manis ierodas viens no muitas ierēdņiem. Bet

redzams, ka tam tikdaudz neinteresē saraksts, kā man-

tas, kas redzamas manā kajītē. leraudzījis uz plauktiņa
odekolona pudelīti, viņš izrāda lielu sajūsmu par to

un vairākkārt atkārto, ka tik ļoti, ļoti cienot odekolonu.

Bet kad redz, ka neliekos to saprotam, kļūst atklātāks

un lūdz, vai nevarot viņam to pudelīti uzdāvināt. Bet

es esmu pavisam maz sajūsmināts par šādu dāvāšanu un

atteicos to darīt.

Par to muitas ierēdnis (kas pie mums būtu tas

pats, kas kuģu pārzinis) nemaz neapvainojas, bet bēr-

nišķīgi nožēlo, ka man citas tādas pudelītes vairs nav

un es tam nevaru uzdāvināt iekāroto.

Bet tad pāriet uz citām lietām un turpina man

jautri stāstīt par Gambiju.
Pēc stundas mūsu cerības braukt pa Gambijas upi

uz augšu izjūk. lerodas kāds melnais locis uz kuģa
ar rīkojumu mūs novest pie Bathurstas kuģu piestāša-
nās steķiem, kur mēs dabūšot visu vedamo riekstu

kravu.

Tikai pēc šādas ziņas mūsu ievērību saistīja vairā-

kas milzīgas riekstu kaudzes kuģu piestātņu tuvumā.

Bijām tikko piesējuši kuģi, ka uz upes malas sa-

cēlās milzīgs troksnis. Pārsteigti un nesaprašanā rau-

dzījāmies turpu, kur notikās priekš mums pavisam kas

neparasts.

Malā atrodošās riekstu kaudze iežogota ar augstu

žogu ar vairākiem vārtiem. Pie kādiem no šiem vār-

tiem sapulcējušies ap 600—700 melnie taisa ellišķu
troksni.

lekšpus vārtiem kāds nevainojami baltā apģērbā
tērpies anglis ar tropu cepuri galvā. Tam apkārt
10—15 melnie kautko runā un dara. Troksnis kā ār-

pus, tā iekšpus vārtiem pieņemas.
No kuģa klāja, kas stāv augstāku, mēs redzam, ka

iekšpus vārtiem atrodošies apbruņojas nūjām, striķa ga-
baliem un citiem sitamiem priekšmetiem. Tad tie pie-
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pēši rauj vārtus vaļā un metas trokšņojošā pūlī, sitot

pa labi un pa kreisi, neskatoties, vai galva, mugura jeb
cita miesas daļa.

Atskan kliedzieni un lamas. Troksnis saceļas tik

stiprs, ka ausis jāķer ciet.

Pūlis trokšņodams mūk uz visām pusēm ... Pēc

pūļa, kas neizrādīja nekādu pretestību, izklīšanas, ar

savu sitamo enerģiski strādājošais anglis līdz ar saviem

palīgiem atkāpās atpakaļ aizžogojumā un aiztaisīja
vārtus aiz sevis.

Riekstu kaudze, no kuŗas tika ņemta «Vaidavas» krava.

Priekšplānā «Džeks» ar kādu no kuģa ļaudīm.

Pēc tam melno pūlis ar vēl lielāku troksni tuvojās
vārtiem.

Pēc kāda brīža sišana atkārtojās par jaunu.
Nevarējām saprast, ko tas nozīmē. Domājām, ka

nupat sākusies melno revolūcija Gambijā.
Lai tiktu pie skaidrības, sāku izklaušināt kādu

melno, kas atradās uz mūsu kuģa klāja, un kurš, kā

bija redzams no viņa izturēšanās un izsaucieniem, pat

sajūsminājās par redzamo skatu.

«Viņi grib veselu pensi par rieksta maisa uznešanu

uz kuģa. Tagad tiem maksā tikai puspensi. Tālu

jānes *..»
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Tad tas pārtrauc savus paskaidrojumus un raida,

cik nojaužams, uzmudinošus saucienus uz pašlaik atkal

zem sitieniem klīstošo pūli. Tā tad tas būtu melno

ostas strādnieku streiks.

Tiešam, pāri par 200 metriem ir no riekstu kau-

dzes līdz kuģim. Pie tam vēl lielu gabalu jābrien pa

irdenu smilti.

Nezin, cik pensus Eiropā būtu jāmaksā par tāda

riekstu maisa nešanu?

Jola tautas sieviete ar bērnu uz muguras. Reti iegūstams uzņēmums.

Vairākreizes sišanai atkārtojoties, saskatāmi arī

daži ievainotie. Tad pūlis pamazām nomierinājās.
Vārti tiek atvērti un pa tiem pie riekstu kaudzes tiek

ielaista apmēram puse no pūļa. Tie skriešus, viens ot-

ram cenzdamies priekšā tikt, dodas pie pildītiem riekstu

maisiem, ceļ tos uz galvas, tad caur otriem vārtiem un

teciņus pa smilšaino piekrasti uz kuģa laipām un kuģa,
kur riekstus pa lūku ber tieši kuģa rūmē.

Pie darba nepieņemtie apmierinājās un pamazām
izklīst, nosēzdamies gar žogmaļu zem kokiem vai gar

kuģu laipām.
Turpmākās dienās pārliecinājāmies, ka troksnis un

melno strādnieku ieklapēšana ir šeit pavisam parastas
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lietas, par ko neviens daudz neuztraucas. Kad iepazi-
nos ar darbu vadītāju angli, tad pārliecinājos, ka viņš
ir patīkams un interesants jauns cilvēks. Tas beidzis

augstskolu un ieguvis mašīn-inženiera grādu. Kalpojis
arī kādu laiku angļu gaisa flotē. Viņš man sniedza dau-

dzus vērtīgus paskaidrojumus par Gambiju.
Melno streiks beidzās nesekmīgi un tie apmierinā-

jās ar agrāk maksāto pus pensu par maisa riekstu uz-

nešanu un iebēršanu kuģī.
Mans jaunais angļu paziņa man paskaidroja, ka

caurmērā vidējs strādnieks varot uznest uz kuģa ap

60 maisus dienā. Bet esot daži, kas uznesot 100 mai-

sus, bet toties citi varot tikai 35—40 uznest.

Tā kā melno strādnieku izpeļņa pie šī smagā darba

ir no Ls 1,20 līdz Ls 3,50 dienā, kas skaitās samērā

augsta alga, jo parasti melnajam maksājot tikai šiliņu —

80 sant. dienā.

Riekstu kravas uzdošanā uz kuģa tiek pielietota
savāda, vienkārša un interesanta darba sistēma, kas iz-

tiek bez kādas skaitīšanas, grāmatvedības un tomēr dod

visai apmierinošus, ļoti prēcīzus rezultātus.

Katrs no strādniekiem, kas tiek pa vārtiem ielaists

aizžogojumā, pirmo reizi saņem pilnu vai tukšu maisu.

Maisu, ja tas tukšs, pie riekstu kaudzes piepilda un ne-

sējs to liek uz galvas, lai, kā parasts, teciņus dotos ar

visu, ap 60 kilogramu smago maisu uz kuģa. Pie izejas
vārtiem stāv vairāki melnie uzraugi, kas bez ceremonijas

uzbļauj vai pagrūž nesēju atpakaļ, ja tiem izrādās, ka

maiss nav pietiekoši pilns piebērts.

Laimīgi caur izejas vārtiem ticis un riekstus kuģa
rūmē iebēris, melnais nesējs griežas atpakaļ pa pirma-

jiem vārtiem laukumā ar savu tukšo maisu.

lekšpus šiem vārtiem pie galdiņa, apkrautu pus-

pensu maisiņiem, sēž kāds firmas ierēdnis — melnais,

kas nevērīgi ienācējam ar tukšo maisu pasviež puspensi.
Ar to tad ir samaksāts par nonesto riekstu maisu.

Mans jaunais paziņa rāda man šādu puspensu mai-

siņu, kāds tas nāk no bankas, un paskaidro, ka, ja
šāds maisiņš ir izdalīts, tad naudas maksātājam ir zi-

nāms, ka kuģa rūmēs iebērtas 120 tonnas riekstu.

Šis aprēķins esot tik tuvs īstenībai, ka pie visas
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kuģa kravas iebēršanas rodoties tikai dažas tonnas star-

pības, otrā galā to precīzi izsverot.

«Vaidavai» pēc šīs aprēķina sistēmas bija iebērtas

tikai septiņas tonnas vairāk.

Visi Gambijas puspenši un penši ir ar caurumiņu
vidū, tā kā tos viegli var savērt uz aukliņas, ko arī

lielākā daļa no nesējiem dara. Tā kā dūšīgam nesējam
vakarā pēc 11 stundu karstumā nostrādās darba dienas

karājas kaklā vai pie jostas krietna virkne šo puspensu.

Bathursta. Pēc darba pabeigšanas ar barkasiem aizbraucošie
melnie strādnieki.

Ārpus riekstu kalna aizžogojuma visu darba laiku

uzturas vairāki simti melno, kas laiski sēž uz kuģa pie-
stātnes uzbūves, pie laipām vai kautkur upes krastā.

Sākumā nesapratu, kāpēc tie visu dienu tik neat-

laidīgi uzturas kuģa tuvumā, bet vēlāk izrādījās, ka da-

žam labam nesējam apnīk cauru dienu nest, vai tas jūtas

noguris. Tādā gadījumā tas tukšo maisu nodod sa-

vam draugam, kurš tad turpina darbu, līdz kamēr pir-
mais nesējs atpūšas vai arī vietniekam ir apnicis nest

un tas maisu nodod citam kādam.

Kad beidzot savam angļu paziņam izsaku izbrīnu

par biežo melno sišanu, viņš smiedamies man paskaidro,
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ka tie tā šeit pieraduši. To ļaunā nemaz neņemot. Un

ka citādi tie arī nemaz neesot valdāmi.

Apskatot zem klajas debess uz betonēta pamata sa-

bērto milzīgo riekstu kaudzi, no kuras pietikšot mūsu

kuģa kravai atliku-likām, jautāju savam paziņam:
«Vai nav jābaidās, ka lietus riekstus nesamērcē un

tie neaiziet bojā?»

Viņš man paskaidro, ka sausais laiks bez lietus pi-
lītes pastāvēšot vēl līdz maija mēneša beigām un tad

Gambijas muhamedāņu lūgšanas nams Bathurstā.

tikai sākšoties lietus periods ar sutoņu, kas padarot

gandrīz par neiespējamu eiropiešiem šajā laikā dzīvot

Gambijā. Tikai retais to spējot panest.

Viņš man rāda dažāda auguma, pat dažādiem sejas
veidojumiem melnos strādniekus un nosauc melno tautu

nosaukumus, pie kuras katrs pieder. Paskaidro, ka

Gambiju apdzīvo vairāk kā desmit tautas, kuras maz

radnieciskais savā starpā, runā katra savā īpatnējā va-

lodā un daļa no tām savstarpēji saprototies tikai ar

angļu valodas starpniecību.

Daļa no melnajiem ir kristīgo konfesiju locekļi, bet

lielais vairums muhamedāņu. Bet tā sauktā Jola tauta

pielūdz vēl savu senču kokā un akmenī veidotos

dievus.
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Visspilgtāki sevi reprezentē muhamedāņi. Nereti uz

mūsu kuģa klāja un upes malā tie, notupušies ar

austrumnieciski sakrustotām kājām, ilgi klanīdamies un

zemi skūpstīdami, pazemīgi lūdz savu Allahu.

Reti kādu, pavisam reti no melnajiem sastopam,
kam nekarātos kaklā viens vai vairāki «gri-gri», kas

izskatās gan pēc radziņiem, maciņiem vai arī citādā

veidā. Izskats pie gri-gri nekrīt svarā, jo tas kļūst ti-

kai tad vērtīgs un spējīgs ko līdzēt tā valkātājam, kad

tas no melno priesteriem ticis pietiekoši apsvētīts.

Iežogotais Bathurstas sporta laukums uz kuŗa katru dienu zināmu

laiku spēlē melno policistu orķestris.

Šie gri-gri ir lielā cieņā gandrīz pie visiem mcl

najiem.
Un tāpēc baltie parūpējušies izsist cenu arī uz šo

melno māņticību. Ražo šos daudzveidīgos gri-gri Eiro-

pas fabrikās un pārdod tos par samērā lētu naudu vei-

kalos. Pircējam vajaga tikai Eiropā ražoto gri-gri likt

apsvētīt un tas kļūst par spējīgu talismanu, kas tā nē-

sātāju pasargā no visām likstām.

Un šiem melnajiem dabas bērniem ir liela ticība uz

saviem gri-gri. Kad es upmalā apskatīju melno pi-
rogas, kas veidotas pēc tintes zivs «Saphie» skeleta pa-

rauga, tad man kļuva saprotamāka uz jūras sastapto
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melno jūrnieka pārdrošība. Gandrīz visu šo, no viena

koka stumbura izgrebto pirogu asais priekšgals ir jo
raibi izgreznots griezumiem un krāsojumiem. Bet gal-
venais — apkārts daudziem un dažādiem gri-gri.

Lielā daļa no melnajiem pārliecinoši tic savam

gri-gri, un tas tad dod apbrīnojamo drosmi. Bet ne

visi ir tik paļāvīgi uz gri-gri spēku.
Melnie uzzinājuši, ka es pērku dažādas viņu lietas,

izstrādājumus un taml., nes man tās no malu malām.

Viena no ievērojamākam Bathurstas ielām,

Starp citu, kāds melnais, veikls tirgotājs, kas jau

man vairākkārt bija apšmaucis, pārdodams man dažas

mantas par dārgāku naudu, nekā vēlāk citiem kuģa

ļaudīm, noprasīja man:

«Vai jūs gribiet gri-gri, bet labu gri-gri?»
Kad es tādu vēlēšanos apstiprināju, viņš vēlējās to

jautājumu ar mani tuvāk pārrunāt manā kajītē — bez

lieciniekiem.

Piekritu.

«Redziet,» mans melnais draugs ar noslēpumainu
un daudz izteicošu žestu iesāka: «Man ir gri-gri. Pa-

visam spēcīgs, ļoti spēcīgs. To nēsājot kaklā, tu vari

droši iet kautiņā, neviens tev nevarēs iesist; uguns tevi

nededzinās un arī ūdenī tu neslīksi. Un šo vērtīgo gri-
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gri esmu ar mieru tev atdot par divām angļu mārciņā m,»

ar ļoti izteiksmīgu žestu nobeidz mans melnais tirgo-

tājs.
Klausos uzmanīgi tā stāstā un domāju, ko darīt

ar tik vērtīgu, bet arī pārāk dārgu gri-gri. Bet kad iz-

saku šaubas par piedāvātā gri-gri spēku, mans melnais

draugs uztraucas, un sāk man klāstīt noteikumus, kur

pārdodamais gri-gri vairākkārt pierādījis savu spēku.
Man ienāk prātā interesanta doma un es sāku brī-

nīties par atstāstītiem notikumiem, kur gri-gri tik brī-

Gambijas muitas iestāde milzigo koku ēnā.

nišķā kārtā pārdevēju izglābis reiz no piekaušanas un

reiz no slīkšanas Gambijas upē. Kad redzu, ka gri-gri

īpašnieks kļūst arvienu pārliecinošāks, uzaicinu to at-

nest šo brīnišķīgo gri-gri.

Nepaiet ne stunda, kad mans draugs ar dārgo mantu

klāt.

Šis gri-gri izrādās par kādu man nepazīstama ku-

stoņa raga galiņu, kas ievietots mazā ādas maciņā, kurš

savukārt nēsājams kaklā.

Apskatu to un drusku nevērīgi nosviežu uz galda.
Par šādu manu nevērību visi mūs apstājušie melnie

nobīstās un kāds iesaucās:

«Oh, massa! Tā nedari, tas nav labi.»
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Kad mans melnais tirgotājs redz, ka ne labprāt
gribu par divām mārciņām pirkt šo vērtīgo gri-gri, sāk

man pārmest un biedēt ar gri-gri spēku.
Redzu, ka grūti būs pa godam izbeigt šo operāciju,

tāpēc lieku tam gri-gri uzkārt kaklā.

Sīka auguma vīrelis tikai vilcinādamies izpilda šo

manu uzaicinājumu. Bet tad ar lielu neuzticību ska-

tās uz manām turpmākām kustībām. Un kad es tiecos

pēc turpat kaktā stāvošā šrūbera kāta, tas kaut ko no-

jauzdams, aši iesaucās:

«Vaidavas» pirmais mašīnists Bathurstas melno starpa.

«Massā, ko tu gribi darīt?»

«Gribu izmēģināt tavu gri-gri.» tam atbildu. Bet

pat manu atbildi nenoklausījies, mans melnais draugs
veikli izlavījās caur mūs apstājušiem melnajiem un

skriešus atstāja kuģi. Bet otro reizi man vairs neradās

izdevība redzēt un iegūt vienu īsti spējīgu gri-gri.
Mans angļu paziņa parādīja man divus lepras sli-

mības jau stipri sakropļotus melnos strādniekus, kas

līdz ar citiem tikpat dūšīgi nesa un bēra zemes riekstus

kuģa rūmē. Neviens tiem nepiegrieza nekādu vērību.

Eiropā, cik man zināms, lepra jeb spitālība tiek

uzskatīta par ļoti bīstamu slimību. Slimnieki tiek izo-

lēti, bet Gambijā, kā redzams, uz to lietu skatās citādi.
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Bathursta nav liela pilsēta, pēc jaunākās statistikas

tās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 14,000. To starpā,

pēc mana angļu paziņas paskaidrojuma, ir tikai, ieskai-

tot visus valdības ierēdņus, ne vairāk kā 150 baltie.

Pāris stundās esmu jau visu pilsētu krustām-šķēr-
sām izstaigājis. Tā uzbūvēta uz mazas St. Marijas sali-

ņas pie Gambijas upes ietekas vairāku upju kopējā deltā*

Pilsētas daļā gar upes krastu sabūvētas tirdzniecī-

bas ēkas, valsts iestādes un turīgo balto tirgotāju dzī-

vojamās ēkas*

Tās ir labi būvētas un atgādina vidēji glītas ēkas

kurā katrā silto zemju lielpilsētā*

Bet aiz tām tālāk nāk pašu Gambijas iedzimto

kvartāli* Katris melnais iedzīvotājs savu zemes stūrīti

iežogojis ar bambuku niedru žogu, kura iekšpusē atro-

das vairākas, tāpat no bambuka niedrām pītas būdas,
kas pa lielākai daļai apmestas māliem un nokaļķotas.
Viena no tām, lielākā, reprezentē dzīvojamo ēku, pārē-
jās ir saimniecības ēkas* Visas tās pārklātas, vai nu

viļņveidīga skārda, vai vietējo zāļu jumtu* Šīs ēkas ir

tikai nelielas būdiņas, un pat dzīvojamās ēkas ir tādas,

kā pie mums pilsētās malkas šķūnīši.

Saprotams, ka ir arī izņēmumi. Bet tikai retai ie-

dzimto būdiņai ir stikloti logi un pati tā būvēta no

koka, betona vai cita stabilāka materiāla.

Caurmērā visas šīs iedzimto būdiņas ir tik vienkārši

un viegli būvētas, ka liekas, ar pāris dūšīgiem strād-

niekiem tās uzbūvējamas 2—3 nedēļās. Šajās melno ie-

dzīves aiz bambuka niedru žoga redz dažas nelielas vi-

stas, papagaiļus un vienu otru lielāku, mūsu kazai lī-

dzīgu, dzīvnieku.

Turpat arī aug viens otrs neapkopts banāna stāds,

pa citrona krūmam, apelsīna kokam un pa retam, kāda

ar augsti pret dzidrajām debesīm paceltu kuplu galotni
kokosa palma.

Bathurstu krusto vairākas taisnas un asfaltētas ie-

las, kas to sadala kvartālos. Bet šie kvartāli savukārt

sadalīti šaurām, smilšainām ieliņām, kuras apdzīvo vie-

nīgi melnie.

Neskatoties uz to, ka pilsēta liekās tikai pusbūvēta,
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tai ir elektriska apgaismošana un ūdens vads, ar dzera-

mā ūdens krāniem uz galveno ielu stūriem*

Pie šiem krāniem bieži redzamas melnās sievietes

ejam pēc ūdens ar saviem, mums neparastajiem trau-

Trīs melnie uz kuģa. Pa kreisi — mans Gambijas mantu līferants

Alli. Vidū melnais ar veseliem trīs gri-gri kaklā.

kiem, kas ir vai nu tukšas skārda naftas, petrolejas
kannas, vai viņu ūniversālais, kokos augošais un ķirbim
līdzīgais trauks «kalabašs», kurš izaug un tiek lietots

netikvien ūdens traukiem, bet gan arī kā bļodas, karo-

tes, pudeles, bērnu grabulīši un vēl daudz citādos veidos*
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Šis «kalabašs», ir brīnišķīgs augs. kas lielā mērā

atvieto daždažādus iedzimto mājturības piederumus.
Neskatoties uz primitīvo iedzīvi un nabadzību,

melnie ir tīrīgi. Viņu lētā kokvilnas veļa un tādi paši

apģērbi tiek turēti lielākā tīrībā. Saprotams, ir arī

izņēmumi. Kā man paskaidroja mans angļu paziņa, pat

dzimumdzīvē tie stipri ieturot tīrību un tāpēc venēri-

skās slimības viņu starpā pavisam maz izplatītas.

Gambijā valda vēl senā paraša pirkt sievas. Un ja

līdzekļi atvēl, tad arī vairākas.

Par sevi saprotams, melnais, kas sev var iegādāties
vairākas sievas, tiek arī vairāk godāts.

Bet neskatoties uz šo daudzsievību, prostitūcija šeit

mazāk jūtama kā Eiropā.
Melnās dāmas nekaunas rādīt kailu savu miesas

augšdaļu, vai pat visu ķermeni. Karstais klimats mel-

nos pieradinājis pie nudisma, un šāds kailums tur arī

neuztrauc pretējo dzimumu, kā tas pie mums Eiropā
mēdz būt.

Par mūsu kuģa ostā stāvēšanas laiku, neviena no

melnajām dāmām neieradās uz kuģa, lai, kā tas citur

parasts, piedāvātu savu mīlu. Tas netika piedzīvots arī

pilsētā. Kāda jauna melnā sieva pilnīgi kailu miesas

augšdaļu, ar mazu, uz muguras uzsietu bērniņu, lēzenu

kurvi uz galvas un dūci rokā, vairākkārt bēguma laikā

ieradās pie steķiem, pie kuriem bija piesiets mūsu ku-

ģis. Negriezdama nekādu vērību uz mums un varbūt

mūsu nekaunīgiem skatiem, lodāja zem steķiem un ar

lielo dūci lobīja kaut ko no steķa stabiem un krāva

kurvī.

Vēlāk izzināju, ka melnās sievas šādā kārtā savāc

pa paisuma laiku pie stabiem piezīdušos gliemežus, kas

tiek izlietoti pārtikai.
Pēc Portugāles mēs sagaidījām Gambijā redzēt, ka

melnie savas sievas vēl daudzkārt vairāk izmantos. Bet

bijām šajā ziņā vīlušies.

Melnās sievas apkopj, ar maz izņēmumiem, savus

bērnus un saimniecības un turpat ap dzīvokli apkārt
slaistās pļāpādamas, kamēr vīri strādā, cenšās sagādāt
iztiku un visu citu vajadzīgo ģimenei, pat stipri rūpējas
par savām sievām.
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Kāds melnais, redzēdams man ābolus, šo reto un

dārgo augli tropu zemēs, centās no manis izkaulēt vienu

priekš sevis. Bet kad bija to saņēmis, neēda vis, bet

gan noglabāja kabatā. Kad tam jautāju, kāpēc viņš
neēd ābolu, ko tik ļoti kārojis, tas ar lielu sirsnību pa-

sacīja:
«Tas manai sievai — massā.»

Liels aizspriedums tomēr melnājām ir pret fotoapa-

rātiem, it īpaši, kad bērni ir līdzi, tās cenšās izbēgt no

fotogrāfēšanās.

Pilsētas galvenā, gar Gambijas upes malu izbūvētā

iela cauru dienu čum un mudž no daudzajiem gājējiem,
kas savos daudzkrāsainos kokvilnas tērpos atstāj nepa-

rasti raibu iespaidu.
Gājēju starpā nereti redzamas melnās dāmas eiro-

pējiskos tērpos. Tās laikam augstāko kolonijas ierēdņu
— melno sievas, jo pastā, muitā un pārējās valsts iestā-

dēs kalpo arī melnie ierēdņi.

Tirgus laukums atrodas tikai dažus simts metrus

no mūsu kuģa. Daļa no tirgus atrodas uzbūvētos pa-

viljonos, bet daļa no laukuma ir vēl pirmatnēja smilts.

Tur mangrovu koku paēnā nometušies melnie tirgotāji
un tirgotājas skaļā balsī piedāvā katram garāmgājē-

jam savu preci. Līdz ko baltais uz tirgus kaut ko pērk,
tam tūliņ piemetas kāds melnais «bovs» mantu nešanai.

Redzu, ka arī mani iebildumi nelīdz, piemērojos

apstākļiem un visu iepirkto nododu savam nesējam,
kurš pirkumus saliek lielā, nopirktā, interesanti un lie-

liski pītā kurvī, liek to uz galvas un neatlaidīgi seko

man.

Sēž vairāki melnie ar lielu un skaistu apelsīnu
kaudzi priekšā uz paklāja. Apelsīni ir tikko no koka

rauti, reti lieli un puszaļi vēl, bet ļoti sulīgi un neparasti
saldi.

Man tuvojoties, melnie jau pa gabalu piedāvā trīs

lielus, vai četrus mazākus apelsīnus par vienu pensi (tas
iznāk apmēram no 2—3 santīmus gabalā).

Par astoņdesmit santimiem nopērku 40 lielus apel-
sīnus, ar kuriem gandrīz pilnīgi piekraujam kurvi.

Tirgus nav liels. Lielākais tur pavisam ir ap pā-
ris simts tirgotāju, bet daudz mazāk ir pircēju. Lie-



69

lakā daļa no tirdziniekiem iznesuši pārdošanai savus

dārzājus, augļus un šādus, tādus sīkumus. Daža laba

tirgotāja mantas ir visas nopērkamas par 2—3 šiliņiem.
Un visā tirgū pārdodamo mantu ir tik maz, ka ar 40

līdz 50 angļu mārciņām pilnīgi būtu nopērkamas visu

šo tirdzinieku preces.

Es vairākkārt apstaigāju tirgu, lai sameklētu da-

žādās īpatnējās melno saimniecības un citus dzīvē vaja-

dzīgos priekšmetus pārvešanai dzimtenē.

Šāda mana uzstāšanās saceļ neparastu rosību tirgū.
No visiem stūriem man nes un piedāvā ko nebūt pirkša-
nai. Katrs cenšās savu pārdot un uzsāk savstarpējus
strīdus. Pat pēc dažām lietām tiek sūtīts pakaļ uz dzī-

vokli. Man tiešam izdodas iegūt dažas interesantas vie-

tējo lietas, -(kuras kopā ar visu pārējo manu mantu

kolekciju ieguva Valsts skolu muzejs Rīgā). Tie daži

desmits šiliņi, ko iztērēju uz tirgus, cik redzams, ir ve-

sela sensācija.
Kādā tirgus palieveņu malas rindā apmetušies mel-

nie drēbnieki, kuriem, man par lielu izbrīnu, gandrīz
bez izņēmuma ir, kaut gan ne pirmā labuma, šujma-
šīnas.

Darba, cik redzams, pilnas rokas. Turpat, liekas,

nereti sēd kāds klients, kas dažas minūtes atpakaļ node-

vis savu drānas gabalu drēbniekam, gaida savas jaunās
bikses vai mēteli, kas visi pa lielākai daļai tiek tā šūti,
ka pogas nav vajadzīgas.

Šie drēbnieku meistari tiktālu iepraktīzējušies un

pazīst savu klientu gaumi, modes prasības, ka no acu

mērā, bez liekas mērīšanas un apmēram stundas laikā pa-

gatavo modē esošās bikses vai kreklu. Daži veikli grie-

zieni, tad ar mašīnu pāri un gatavs.

Kāds klients, pirmo reizi kājās uzvilcis, lietpratīgi
un lepni apskata savas jaunās, no bijušā miltu maisa

pašūtās bikses.

Samaksājis dažus pensus meistaram par darbu, tas

stalti aizgāja, tērpies savās jaunajās, vēl dažādiem zī-

mogiem, miltu labuma apzīmējošām markām un dru-

kātiem uzrakstiem izrotātām jaunajām biksēm.

Tepat, nedaudz tālāk apmeties mākslinieks. Viņš
melno trauku ūniversālauglim «kalabašam» izdaiļo iz-
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skatus. Ar karstu stiepuli tas iededzina tajos dažādas

fantastiskas figūras. Labu laiku apbrīnojis šī vīra vei-

klību un no viņa veidotos daudzos skaistos zīmējumus,,
dažus no izgreznotiem kalabašiem nopērku.

Līdzās šim māksliniekam kāda melnā sieviete sa-

stādījusi rindās apputējušas un netīra izskata pudeles,

pa kuru vaļējiem kakliem pamazām pacēlās putas un

tek pa ārpus pudelēm uz smiltīm. Tas ir melno īpat-
nējs dzēriens, kas tiek raudzēts ar kāda augļa sulu. Pa

retam kādi melnie nāk, pērk to un ar lielu apetīti tur-

pat uz vietas izdzer. Arī man ieteic to pamēģināt. Es

labprāt to darītu, bet redzētais man atstājis tādu ie-

spaidu, ka nekādi nevaru sevi piespiest pamēģināt.

Turpat vienā pusē ir zivju tirgus. Ir arī svaigas
zivis. Bet lielais vairums ir žāvētas un pie tam pavisam
nelabi smirdošas.

Arī šeit, liekas, tīrība nestāv pirmā vietā, jeb var-

būt melnajiem ir pa prātam šāda smaka.

Ārpus palieveņiem uz upes pusi ir lopu un gaļas

tirgus. Un tam līdzās melnie vāra un sagatavo sev pus-

dienas. Kāda grupa, sasēdušies ap ar vārītu rīsu un sar-

kanu mērci pārlietu pilnu kalabašu, dūšīgi ķer saujām
rīsā un veikli bāž mutē, piedzerdami no otra kalabaša

ūdeni, neskatoties uz to, ka turpat uz tirgu var dabūt

karotveidīgus kalabašus. Tie redzami priekšroku dod

pašu rokām un dūšīgi turpina šo «tjob» (īpatnējs no-

saukums melno ēšanas apzīmēšanai).
Melnie ir viesmīlīgi ļaudis. Redzēdami, ka es ar

lielu interesi novēroju viņu maltīti, tie aicina nākt pa-

mēģināt un nekautrēties. Par nožēlošanu, esmu jau pa-
ēdis uz kuģa un tāpēc atteicos no laipnā piedāvājuma.

Mums tuvojas kāda procesija. Divi ar savādiem

mūzikas instrūmentiem iet pa priekšu un spēlē savādus,

nesaprotamus motīvus. Tiem seko violētā, ar zelta iz-

šuvēm izrotātā plānā mētelī, īpatnēju augstu cepuri gal-
vā, vizoši greznotām tupelītēm kājās, pusmūža melnais

vīrs, aiz viņa šķēpu un kādu segu nesošs, liela auguma

pavadonis. Tas esot kāda apgabala «Sevfu» (virsaitis),
kas ieradies Bathurstā darīšanās.

Melnie ar redzamu godbijību noraugās šī sava va-

doņa gaitās.
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Kuģa piebēršana ar zemes riekstiem sekmējas ap-

brīnojami ātri. Ja tā turpināsies, tad drīzi vien dabū-

sim uzsākt atpakaļceļojumu uz Eiropu.
Otrā dienā es ilgi novēroju kādu vecīgu melno.

Viņš nometies ceļos uz kuģa klāja, starp kravas celtņiem,
zemu klanās un ilgi lūdz Allahu.

Tas tā ar maziem pārtraukumiem turpinājās visu

priekšpusdienu. Domāju, ka tas ir kāds melno prieste-
ris. Bet vēlāk man paskaidroja, ka tas ir kuģu rūmju

kurtētāju priekšstrādnieks, kas tad, kad kuģa lūkas būs

pilnas, līdīs ar saviem ļaudīm rūmēs kurtēt riekstus, lai

kuģī nepaliktu tukšas telpas un tas varētu uzņemt vai-

rāk riekstu kravas. Tas ir smags darbs, savienots lie-

lām grūtībām. Jo izkaltušie un vēl arvienu smilšainie

zemes rieksti, birstot kuģa rūmēs, saceļ biezu un kodīgu
putekļu mākoni, kas kasa kaklā un izsauc šķavas. Visas

kuģa uzbūves pamazām pārklājās ar šo pelēko putekļu

kārtu, kas ir vēl nepatīkamāki, kā ogļu putekļi.
Tā kā no ārpuses noslēgtajās kuģa rūmēs pie

riekstu kurtēšanas jāelpo tikai šie putekļi, tad tas at-

stājot ārkārtīgi ātru un postošu iespaidu uz kurtētāju
veselību.

Mans angļu paziņa zināja teikt, ka visstiprākais
melnais neizturot kurtēšanas darbus trīs sezonas no

vietas. Un tie bieži vien mirstot. Tāpēc arī kurtētāju
vecākais tik pazemīgi un ilgi lūdza sev un saviem ļau-
dīm palīdzību.

Par šo neapskaužamo darbu kurtētāji saņemot
prieks Gambijas apstākļiem pasakainu algu. Proti, ve-

selus sešus šiliņus dienā (pēc pašreizējā kursa Ls 4,80).
Neskatoties uz to, ka šie kurtētāji uzmauc sev uz

mutes un deguna īpašas adītas kulītes, tie, no kuģa rūmes

izlienot, kāsē un spļauj elpošanas orgānos sakrājušos
veselību postošos pelēkos putekļus. Sejas un drēbes tiem

pārklātas tādu kārtu putekļiem, ka nav iespējams no-

teikt viņu krāsu.

Saule dienās ir karsta un karstums ēnā nereti pār-
sniedz pat 30° R. Baltājiem ir bīstami pusdienas laikā

parādīties bez tropu cepures, jo viegli var saslimt ar

saules dūrienu. Tomēr, karstums, pateicoties pastāvoša-
jam sausajam laikam, ir panesams.
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Naktis ir stipri pavēsas, tā ka vietējie savos katūna

mēteļos drebinājās no aukstuma.

Kā jau tropikos, saulei norietot vai uzlecot, no-

krēslas laiks ir pavisam īss un pastāv tikai dažas desmit

minūtes. Sākumā izlikās savādi, ka pēc spilgtas die-

nas gaismas tik ātri iestājas tumša nakts un otrādi.

Interesanta ir šī agro rītu dzīve. Tā ka esmu pa-
radis celties agri, tad man ir izdevība viņu novērot. No

otrpusupes, katru rītu lieliem barkasiem-laivām ierodas

daudzi melnie. Tur ir strādnieki, tirgotāji, pircēji un

citi, kas grib dienā veikt katrs savu uzdevumu un no-

kārtot savas vajadzības. Vakarā pirms saules rieta at-

kal sapulcējas pie lielajām laivām vairāk simts cilvēku

raibais jūklis un izmantojot mūžīgo ziemeļaustrumu pa-

sat vēju, brauc pāri upei uz ap B—lo kilometrus attālu

atrodošo otro krastu.

Katru rītu, turpat pie mūsu kuģa, ierodas melnie

zvejnieki savās šaurajās un garajās pirogās ar skaistām,
baltām zivīm.

Viņus sagaida zvejlaivām līdz kaklam pretim sa-

censībā brienošie sagaidītāji ar tukšām koka kastēm.

Tie cenšas aizkļūt viens otram priekšā un katrs pirmais
iesviest savu kasti laivā. Ja tas kādam izdodas, tad līdz-

censoņi atkāpjas.
Sagaidītājs palīdz tad zvejniekam zivis pakot kastē,

kuru vēlāk tad viņš ņem uz galvas un nes uz tirgu.
Tikai to man neizdevās noskaidrot, vai šie centīgie

sagaidītāji ir zivju tirgotāji, vai tikai vienkārši nesēji.

Tāpat rītos sabrauc daudzas pirogas, kas piekrau-
tas kaut kur augstāk uz upes, vai otrā krastā augošiem

apelsīniem, vistām, olām, saknēm un citiem vietējiem
lauksaimniecības ražojumiem, lai pārdotu tos uz tirgus.

Pa upi lejā nāk daudzi mazi barkasi un lielākas

laivas, līdz malām piekrautas zemes riekstiem. Tās ved

savu vai no uzpircējiem vai zemkopjiem uzpirktu ražu

lielajiem riekstu eksportieriem, kuri par smieklu naudu

tos sapērk, izvētī un saber kaudzēs, lai bērtu tos kuģos

transportēšanai uz Eiropu.
Vedot dzīvu tirdzniecību, dabūju pārliecināties, ka

daži no melnajiem ir ģeniāli un ievērības cienīgi tir-

gotāji.
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Mana galvenā mantu līferanta vārdu esmu pie-

mirsis, bet saukšu viņu vienkārši par «Aili».

Viņš jau pirmo vakaru ieradās uz kuģa un pienācis

pie kuģa virsnieku ēdamās telpas piedāvāja vistu olas.

Ar lielisku žestu viņš izvilka visu savu preci, četras oli-

ņas un nolika tās uz galda. Bet oliņas bija tik maziņas

(apmēram pus tik lielas, kā parastās vistu olas), ka tas

izsauca mūsos jautrību. Un tā kā cena divi pensi par

olu bija ārkārtīgi augsta, tad pircēja negadījās.
Uz manu jautājumu, vai viņš saprot angliski, tas

paskaidroja, ka esot angļu skolā gājis, protot ne tikai

runāt, bet gan arī lasīt un rakstīt.

Paskaidroju tam, ka vēlos dažādas Gambijas mel-

no mantas iegādāties un vai arī viņš man nevar kādas

nebūt sagādāt.

Nepagāja ne stunda, kad jau bijām pirmos darīju-
mus noslēguši. Un mans līferants jau vairākkārt man

piekodinājis, nevienam neko nestāstīt, jo viņš man visu

ko sagādāšot.
Bet drīzi vien pārliecinājos, ka mans tirgotājs par

dažām lietām no manis izspiedis vairāk naudas nekā

citi prasa. Tāpēc darījumus sāku izvest ar lielāku uz-

manību.

Otrā dienā «Aili» ieradās ar kādu priekšmetu, kuru

jau no cita biju ieguvis, un prasa man nesamērīgi augstu

cenu. Es esmu atturīgs un saku tam, ka cena pārāk
augsta, ka es par tādu pašu priekšmetu jau samaksāju
daudz mazāk. Aili tad izliekas par turīgu un lepnu tir-

gotāju. Cenšas mani pārliecināt, ka mans pienākums
esot pirkt piedāvāto priekšmetu par pieprasīto cenu, jo
viņš visu pagājušo nakti negulējis, bet braukājis ar

«savu automobili» pa zemes iekšieni, lai sameklētu ma-

nis pieprasīto priekšmetu, bet es nu atsakoties to pirkt.
Redzēdams, ka ar to tomēr pie manis nekā nepa-

nāks, viņš aiziet starp kuģa ļaudīm meklēt citu pircēju.
Bet pēc nesekmīga gājiena, tas jau cenu samazina uz

pusi un mēs vienojamies.
Neskatoties uz to, ka «Aili» mani uz vairākiem da-

rījumiem pa druskai piekrāpa, mēs šķīrāmies kā labi

draugi.
Aili, kurš pirmajā dienā nevarēja izmainīt šiliņu,
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šajā laikā jau kļuvis par turīgu vīru priekš Gambijas
apstākļiem. Pēdējā dienā, uz manu jautājumu — vai

viņš varēs izmainīt angļu mārciņu. — lepni izgrābj

savu pensu un šiliņu čupu no kabatas, izmaina manu

mārciņu un atlikumu saber atpakaļ.

Daļa no melnajiem jau dzirdējuši, vai nu no lido-

taja Cukura, vai kuģa komandas, ka sen atpakaļ Gam-

bija bijusi Latvijas kolonija.

Interesējas par to un smejas, ka angļi mūsu senčus

esot izdzinuši no kolonijas, bet tad mierinādami saka:

«Englishman no good!»
«Englishman too much piff! piff!» dēmonstrēdami

pie tam šaušanu.

Interesanti izskatās melnie kareivji un policisti,

spilgtās, pat greznās formās tērpti, bet plikām kājām,
kuras raibi tērptais un ar šauteni bruņojies kareivis-

sargs dūšīgi piecērt, staigājot gar valdības ēku no viena

gala uz otru.

Tāpat nedaudz komiskus padara samērā stal-

tos un labi uniformētos policistus, kas pie gadījuma lab-

prāt izmanto izdevību ar savu sitamo šteku pamielot

savas krāsas, varbūt naidīgās tautas ļaudis.
Kādu vakaru staigājot gar upes piekrasti, kuģa tu-

vumā sastapu, varētu teikt, melno dendiju, slaida au-

guma vīru, baltās katūna biksēs, tādā pat mētelī, sarka-

nu cepuri galvā un ap pusduci dažādu gri-gri kaklā. Tā

ka viņš bija garāks augumā un labāki tērpies kā citi,
tad arī vairāk to ievēroju. Tas cienīgi, pat lepni stai-

gāja gar upes piekrasti un es to noturēju pat par kāda

nēģera augstmaņa-virsaiša dēlu.

Kad biju tikko uzgājis uz kuģa, netālu no kuģa
uz otro pusi krastmalā, sāka kauties daži melnie. Klieg-
dami un citādi trokšņodami tos uzmundrināja draugi,
un drīz vien ap tiem sapulcējās liels pūlis melno, kas

sajūsmā novēroja, kā kaušļi viens otram noplēsa vieglos
katūna apģērbus un ellišķi trokšņoja. Bet tad ieradās

kāds melnais policists, kurš nekautrēdamies sāka lietot

savu sitamo, neskatīdamies nemaz uz to, kam un kur

tiek trāpīts.

Kaušļi izšķīrās un pūlis sāka izklīst. Policists dzi-

nās pakaļ tiem, kas skrēja virzienā, kur atradās aprak-
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stītais dendijs. Aiz nezināmiem iemesliem arī tas sāka

mukt. bet policists viņu pirmo panāca un dūšīgi to sāka

apstrādāt ar savu sitamo, lai gan skaidri bija redzams,

ka tas burzmā nemaz dalību nebija ņēmis. Beidzot po-

licists to pameta un dzinās pakaļ citiem bēgošiem, pa-
zuzdams manam skatam aiz kādas būves. Policistam

sekoja bars melno, kas, kā redzams, nemaz neuztraucās

par šādu padarīšanu, bet pa sišanas laiku sajūsmā trok-

šņoja.

Žēl, ka mans jaunais angļu paziņa pārcelts pie cita

darba. Kādu dienu viņš bija pie manis ciemos. Es tam

stāstīju par Latviju, kuru viņš tomēr jau zināja. Bija
to kā kara lidotājs apmeklējis. 1929. gadā bijis Vents-

pilī.

Pēdējās dienas rītā viņš ieradās uz kuģa, lai dotu

no manis pieprasītos dažādus paskaidrojumus par Gam-

biju, bet man tad nebija laika.

Pagājušo vakaru vēlu daži no kuģa ļaudīm, neska-

toties uz aizliegumu tumsā apmeklēt pilsētu, bija patva-

rīgi atstājuši kuģi. Un taisni, kad mans paziņa ieradās

pie manis, man bija kapteiņa uzdevumā kuģa ļaudis jā-
iepazīstina ar likumā paredzētiem disciplināriem un ad-

ministratīviem sodiem tādos gadījumos.
Šāda stingra disciplīna tropos ir nepieciešama, lai

ļaudis pēc paraduma neiesviķotu un, kā jau šādos gadī-
jumos mēdz būt, tie kļūst pārāk neuzmanīgi pret sevi,
kas nereti ir par cēloni saslimšanai ar tropiskām slimī-

bām un tām sekojošu nāvi.

Mans paziņa, nepaguvis pastāstīt solīto, atkal aiz-

gāja. Tikai īsi pirms kuģa aizbraukšanas viņš piebrau-
ca pie kuģa ar divriteni, vēl šo to man pastāstīja un at-

miņai man iedāvināja ar ādas pinumu pārklātu skārda

kastīti — melno izstrādājumu. Steidzīgi atsveicinājās
un solījās rakstīt.

Atri pagāja šīs nedaudzās dienas saulainajā Gambi-

jas galvas pilsētā. Trešajā martā vienos dienā mūsu ku-

ģis bija pieblīvēts pilns ar zemes riekstiem un mēs ga-

tavojamies atstāt ostu — respektīvi Gambijas upi, jo
tur vārda tiešā izpratnē nekādas ostas nav.

Mums aizbraucot, tur palika vēl kāds vācu gais-

kuģu bāzes kuģis, kāds vācu preču kuģis, kuru jau sāka
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piebērt zemes riekstiem un kāds norvēģu kuģis, kas ga-

tavojās doties pa upi uz augšu, lai tur dabūtu zemes

riekstu kravu.

Vācieši, kā redzams, arī šeit nevar atturēties no sa-

viem aģitācijas paņēmieniem. Jo melnie nereti lamādami

angļus slavē Hitleru un gaida to iekarojam Gambiju.
Tā paša trešā marta pusdienā, pulksten piecos at-

laidām kuģa piesienamās tauvas un uzsākām atpakaļce-
ļojumu uz Eiropu, ar ceļa mērķi — Roterdamu, Ho-

landē.

Saule karsē un spīd tikpat spoži kā iebraucot Gam-

bijā. Tikko tā bija pazudusi pie apvāršņa, mēs otro

reizi braucām garām uguns kuģim «Gambia».

V. Atpakaļ uz Eiropu.
Atkal Atlantijas okeānā. Bet ne vējš, ne okeāns

nav mums vairs labvēlīgi.

Ziemeļu austrumu pasatvēji tagad mums ir pretī.
To saceltie okeāna viļņi, atkarībā no vēja stipruma, ar

lielāku vai mazāku sparu lec pretim kuģim, cenšas trau-

cēt viņa gaitu.
Mūsu kuģis šo dabas pretestību sajūt un ar savu

900 zirgu spēku stipro mašīnu lauzdams viļņos sev ceļu,
zaudē dalu no sava ātruma.

Otrā rītā labā pusē dūmākainā apvārsnī saska-

tām «Kap Verde» kalnu kontūras un bāku. Tas pēdē-
jais sveiciens no Āfrikas cietzemes. Tikai pēc vairāk kā

1600 kilometru nobraukšanas redzēsim atkal zemi —

Kanāriju salas*

Uz mūsu kuģa ir daudz kas no Gambijas. Bez ma-

nas mantu kolekcijas arī citiem ir pa čūsku, leoparda
ādai, kalabašām un pinumiem. Bez tam mums uz kuģa
līdzi brauc desmit Āfrikas kanāriju putniņi, 8 papa-

gaiļi un viss mūsu pašreizējais uzmanības-jautrības
centrs — mērkaķīte «Miss Gambija» jeb «Līze», kā to

vecais Zariņš nokrustīja.
Sākumā, kad visiem draudzīgais Džeks mēģināja

tai pa draugam tuvoties, Līze stipri krekšināja — rājās
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un muka sāņus. Tā pirmā neuzticība un bailes. Bet jau
otrā dienā abi bija lieli draugi. Vecais Džeks nu jutās
daudz jaunāks un mirdzošām acīm sekoja katrai Līzes

neparastai kustībai, tās veiklajai kāpelēšanai par dažā-

dām kuģa takelāžas tauvām un citām viņam nesasnie-

dzamām vietām. Visiem par jo lieliem smiekliem,
Džeks pat centās neveikli Līzes kustības pakaļdarīt, ja
vairāk ne, tad saķert to aiz astes vai citādi kā paviļāt sa-

vu jauno draudzeni. Bet visa šī tveršana un viļāšanās, pat

mazās Līzes galvas saņemšana mutē, bija tik džentelme-

niskas kustības, ka Līzei caur to netika nekāds ļau-
nums nodarīts. Tomēr, kā jau tas īstā draudzībā pie-
klājas, pa reizei Līze sadusmojās uz savu draugu —

veco Džeku. Tādos gadījumos tā pacēlās uz divām kā-

jām, ieķērās saviem smieklīgi mazajiem pirkstiņiem
Džeka kuplajās krēpēs, plūkāja tās un centās iekost

ausī, kājā vai citā kādā vārīgākā vietā.

Par to arī savukārt Džeks sadusmojās, pa reizei

dusmīgi ieņurdējās un saķēra drusku ciešāki savu pa-
laidnīgo draudzeni. Līze, redzēdama sev no šādas cīņas
sliktu iznākumu, ķepurojās no Džeka vaļā un steidzās

kaut kur pamukt.
Bet drīzi vien atkal šāds starpgadījums no abiem

bija piemirsts un plosīšanās sākās par jaunu.

Jau no pirmās dienas, kad Līzi tās īpašnieks, kāds

kuģa kurinātājs pret savu bojāto rokas pulksteni to bija
iemainījis, tai krājās nedarbu-grēku saraksts. Pirmajā
naktī tā bija pārgrauzusi savu piesienāmo saiti, saplē-
susi spogulīti un izsviedusi šķiltavas pa vaļējo logu

Gambijas upē. Sākumā uz jūras tā bija atlaista savā

vaļā un jutās pavisam omulīgi.

Nereti gandrīz visi kuģa brīvvaktīs savācās uz

pakaļējā klāja, lai noskatītos cik lepni Līze tura papi-
rosu zobos, plosās un pēc vajadzības uzbrūk Džekam,

vai kuram katram, kas tai aizdevis dusmas; grauž zemes

riekstus un ar lielisku apetīti ēd sulīgos Gambijas apel-
sīnus. Ar īpatnējām, apmēram «krau! krau!» skaņām
Līze jau rītos agri meklē savu draugu Džeku, kurš bū-

dams jau pavecāks kungs, mīl drusku ilgāki nosnau-

sties — ielīdis kaut kur guļ. Bet tad arvienu nepacietī-
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gāki skan šis krau! krau! ja Līzei tik drīzi neizdodas

Džeku atrast.

Pēc stundām ilgas plosīšanās, tie nereti kopīgi at-

sēstas atpūsties. Pavisam savāds ir šis skats, kur liela-

jam un plušķainajam Džekam sēž blakus viņa draudzene

Līze, kas nav lielāka par diviem prāvākiem kulakiem.

Un tā katru dienu šie divi draugi sagādāja mūsu kuģa
vienmuļajā dzīvē pa neparastai jautrībai.

Braucam arvien tālāk uz ziemeļiem. Jau skaidri

redzams, ka zem pretējā vēja un viļņu iespaida, mēs

Kanāriju salas sasniegsim pēc vairāk kā dienu ilgāka

brauciena, nekā šurp braucot.

Naktī, kādas naktsmaiņas laikā, manas vakts mat-

rozis Krišs, atskrien uz kuģa vidus stipri uztraucies.

Rokā tam liela un reti skaista lidojošā zivs. Uztrau-

cies viņš stāsta:

«Nācu no kuģa priekšas pār klāju. lepretim kuģa

otrajai lūkai, sajūtu stipru sitienu pa krūtīm. Stipri no-

bijos un uz brīdi apjuku. Biju pilnīgā nesaprašanā par

to, kas man būtu varējis no jūras ar cietu priekšmetu
sviest pa krūtīm. Tikai tad, kad šis priekšmets, atsities

pret mani un nokritis uz kuģa klāja, sāka kustēties —

attapos. Sapratu, ka Neptuns nav viss man sviedis ar

akmeni, kā acumirklī iedomājos, bet ka manā priekšā

uz klāja atrodas šī lidojošā zivs.»

Tiešām reti skaists un liels eksemplārs bija šī sa-

vādā zivs, ar lieliskiem ap 40 centimetri plati izplestiem

spārniem un ap pus kilogramu smagumā, kas ir liels re-

tums starp lidojošām zivīm, jo to vidējais lielums ne-

pārsniedz mazākas siļķes lielumu.

Nākošā naktī atradām uz klāja uzlidojušas vēl di-

vas, bet mazākas šādas zivis, kuras izdīrāja un izbāza

katrs pa vienai — kapteinis ar zivju atradēju, kuģa

namdari, un pārveda tās uz Latviju, kamēr pirmā zivs

nepareizas apstrādāšanas dēļ aizgāja bojā.
Piektās dienas rītā gaiss kļuva dzidrāks un tālumā

pie apvāršņa mēs saskatījām Gran Kanārijas salas aug-
stāko kalnu «Los Pexos» galotni, kaut gan vēl atradā-

mies no tā ap 120 kilometrus.

Tikai vēlu vakarā to sasniedzām. Aiz Kanāriju
salām sākās grozīgi vēji, kurus mēs tik ļoti gaidījām
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cerībā tikt ātrāki uz priekšu. Bet Neptuns bija citādos

ieskatos un septītās dienas rītā sākās pretēja vētra, kas

par dienu un turpmāko nakti pieņēmās stiprumā līdz

pārvērtās orkanā ar stiprām lietus gāzēm. Okeānā otrā

dienā viļņu garums sniedzās no 220—250 metriem. Tie

bija vairāk kā divu mūsu kuģu garumā.
Kad mūsu kuģis valstīdamies ienira šo lielo viļņu

grāvjos, zaļganzilie putojošie ūdens kalni mums katrā

pusē pacēlās gandrīz līdz mastu galiem. Mūsu kuģī at-

rodošās — tikai 1600 tonnas zemes riekstu kravas — ir

mazs daudzums priekš «Vaidavas» un kuģis peld augstu
virs ūdens. Bet neskatoties uz to. kādas šo lielo viļņu
putojošās galotnes (pauguri) pa retam krākdami atsitās

pret kuģa korpusu, savām šļakatām uz brīdi ietverdamas

visu kuģi un piepildīdamas ar trakojošo okeāna ūdeni

zemākās klāja vietas.

Ja kuģis būtu smagi piekrauts ar kravu un peldētu

dziļi, tad mums klātos vēl daudz grūtāki.

Vairākas dienas esam padoti orkana varā un tikai

lēnām, vienu pēc otras, iekarojam jūras jūdzes no priek-
šā stāvošā garā ceļa.

Laiks, sakarā ar tuvošanos Eiropai un jau vairāk

dienas plosošos ziemeļu austruma ceturkšņa vētru-or-

kanu, kļūst arvien nemīlīgāks — aukstāks.

Mūsu dienvidnieki, Gambijas pasažieri to visvairāk

jūt. Līze ar Džeku pārvietojušies mašīnu telpās, jo uz

klāja Līzei par aukstu un Džekam nav kur palikt. Ti-

kai ceturto, vai piekto vētras dienu, kad orkans likās

kā nedaudz piestājam, Džeks ar Līzi parādījās uz klāja*

Visiem par jo lielu jautrību, Līze saldama aukstajā

vējā ar savu plāno modes kažociņu, veikli novietojās
uz Džeka muguras, cieši tajā ar rokām un kājām ieķer-
damas turējās, neskatoties uz to, ka Džeks kāpelēja pa
trepēm un dažādi riņķoja pa klāju*

Tas, kā redzams, bija pilnīgi apmierināts ar savu

jātnieci un nemaz necentās to nomest, kaut arī skatītāji

viņu uz to mudināja*
Ar nedaudz mierīgākām stundām starplaikā, vese-

las septiņas dienas un naktis plosījās pretēja vētra-

orkans. Tikai laime, ka iebraucot Biskajā vētra sagrie-
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zās vairāk no vakariem un dienvidu vakariem, bija pa

ceļam un netraucēja mūsu kuģa gaitu.
Laiks dienu pēc dienas kļūst arvienu vēsāks. Tas

jau prasījis kādā papagaiļa un pāris kanāriju put-

niņu dzīvības. Arī Līzes liktenī iestājies krass lū-

zums. Tā bija ieslodzīta priekš viņas pagatavotā būrī

un novietota mašīnrūmes augšējā stāvā. Līze pazaudē-

jusi pierasto brīvību, taisija nežēlīgu troksni. Brīžiem

niķīgi krekšēdama, brīžiem žēli vaidēdama, tā atgādi-

nāja lielas dvēseliskas sāpes pārcietošu cilvēku.

Dabūju zināt, ka tā, uzturoties pa vētras laiku

mašīnu telpā, nodarījusi daudz palaidnības un lielu ne-

tīrību, un tāpēc meistars licis tās īpašniekam viņu savākt.

Tas, apnicis ar Līzes vākšanu un nepatikšanām par vi-

ņas palaidnībām un netīrību, mēģinājis to atdāvināt vai-

rākiem, bet tā kā visi atteikušies ņemt to savā gādībā,
nolēmis vienkārši mest to pāri bortam okeānā. Tad es

kļuvu par Līzes saimnieku. Sākumā bija labi. Bijām
lieli draugi, sevišķi pirmo dienu, kad to atbrīvoju no

būra un garā saitē piesēju uz klāja.
Bet vēlāk, kad es pārliecinājos, ka Līze nepavisam

nerēķinājās ar tīrības noteikumiem un vairākkārt pār-

grauza piesienāmās saites, darīdama man ar savām pa-
laidnībām nepatikšanas, sapratu, ka tā lieta nav tik

vienkārša, un ka grūti man būs.

Angļu kanālā iebraucot vētra norima un tikai vai-

rākas uznākošas miglas traucēja mūsu braukšanu. Visi

sajutamies pacilātā gara stāvoklī, jo garais un sevišķi
grūtais brauciens tuvojās beigām. No viena zemes stūra

un bākas braucot uz otru, jutāmies kā sabiedrībā, kā

mājās. Saprotams, ka aiz muguras palicis grūtākais —

vienmuļīgais, vientulīgais un jau stipri apnikušais Atlan-

tijas okeāns ar savām šoreiz astoņas naktis un dienas

ilgstošajām vētrām. Beidzot, pēc 19 dienu un nakšu

grūtā brauciena, 22. marta vakarā sasniedzām mūsu ceļa

mērķi — Roterdamas ostu.

Normālos apstākļos mums šo apmēram 5500 kilo-

metrus garo ceļa gabalu vajadzēja nobraukt augstākais
15 dienās, bet šoreiz pretējās stiprās vētras dēļ pazau-

dējām četras dienas.

Jūrnieki nemīl šo moderno pasaules ostu, jo visas
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ierīces ir šeit pirmklasīgas» Krāni. kraberi
t

elevatori un

citas ierīces ir ierīkoti, ka kuģi. mūsēja lielumā, tiek at-

brīvoti no kravas 24—30 stundu laikā. Kuģa ļaudis ne-

dabū ne pilsētu apskatīt, ne kādas naktis atpūsties no

daudzreiz garā un grūtā ceļojuma.
Mūsu kuģim šoreiz lielisks izņēmums. Tas tiek

novietots Reines ostā. kas atrodas pavisam tuvu pilsē-
tas centram. Tad mums paziņoja, ka kravas izņem-
šana notiksies ar kuģa celtņiem. Un tas nozīmēja, ka

paliksim vismaz 5—6 dienas ostā. Lieliski.

Rotterdamas centrālās ostas — upes skats.

Holandieši ir lepni uz šo savu pasaules slaveno ostu,
kas skaitās starp pirmajām piecām pasaules ostām ar

savu plašumu, lieliskām izbūvēm un kuģu kustību. Tai

priekšā ir tikai Ņujorka, Londona, Hamburga un An-

tverpene.
Lai sasniegtu Roterdamas ostas centru, jābrauc no

jūras ieejas vārtiem pa raktu kanālu, rakto jauno ūdens

ceļu —33 kilometrus, šis kanāls sākts būvēt 1847.

gadā, līdz kuram laikam Roterdama bijusi samērā

maznozīmīga osta, jo līdz tam laikam Roterdamas vie-

nīgā izeja uz jūras bijusi līkumainā un seklā Maas upe.
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Kanālis pamazām izveidots savā tagadējā stāvoklī. Līdz

1896. gadam līdz kanāla izbūvei tagadējā veidā ticis iz-

dots pāri par 36,000,000 holandieša galdeņu. Pēc tam

katra gada tiek tērēts ap 500.000 guldeņu kanāla uztu-

rēšanai braukšanas kārtībā.

Roterdama, pateicoties savām ģeogrāfiskajam stā-

vokli un lieliski izbūvētai ostai, ir ļoti strauji attīstīju-
sies. 1850. gadā tai bijis 86.948 iedzīvotāji, 1900. gadā

jau 332.145 iedzīvotāji, bet 1933. gadā apmēram
590.000 iedzīvotāji.

Roterdamas ostā ietilpst 37 atsevišķi doki jeb ostas,

kas kopā ieņem 466 ha ūdens platības. Izbūvēto kuģu
piesienamo krastu garums līdzinājās 32,7 kilometriem.

Tur ir 16 sausie doki, kas var uzņemt kuģus līdz 700

pēdu garumā, šo milzu ostu apkalpo ap 220 dažādām

privātfirmām piederoši krāni, elevatori, krabji un etc,

gan peldošie, gan nostiprināti ostu malās. Tad vēl 270

ostas krāni un etc.

Visu šo ierīču kopējās darba spējas ir kolosālas.

Roterdamas kopējais imports sākot no 1889. gada
pastāvīgi audzis. Savu maksimumu tas sasniedzis 1927.

gadā ar 39.086.090 tonnām, kamēr 1932. gadā tas bija

noslīdējis uz 19.310.697 tonnām.

Vislielākais kuģu skaits apmeklējis Roterdamu

1926. gadā, kopskaitā 40.188 — 163.061.941 kbm. kop-

tilpības. 1932. g.
ienākuši tikai 22.654 kuģi ar

100.800.615 kbm. koptilpības.
Bez šiem jūras kuģiem Roterdamas ostu apmeklē

neskaitāms daudzums dažāda lieluma upes liellaivas un

citi peldoši līdzekļi. Pat tagadējā krizes laikā šī plašā
osta mudž no daždažādiem peldošiem līdzekļiem un liek

ločiem savās gaitās būt stipri uzmanīgiem.
Pati pilsēta, lai gan ne tik lielā mērā šķērsota dau-

dziem maziem kanāliem kā Amsterdama, tomēr kanālu

tīkls pārklāj visu pilsētu un tajos rit tikpat strauja dzī-

vība, kā Amsterdamā.

Pilsētā ir lieliskas plašas ielas. Daudzas lieliskas

īpatnējas celtnes, parki, veikali, muzeji, teātri un t. t.

Sevišķu ievērību pelna kādam bijušam Krievijas žīdam

piederošais ūniversālveikals, kura 7—B stāvos var atrast

it visu ko dzīvei nepieciešamo. Simtiem apkalpotāju
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gatavi pircējiem katra brīdi pakalpot, bet pircēju ir

maz. Tirdzniecības nama īpašniekam esot tādi paši
nami arī Hāagā un Amsterdamā.

Ilgi staigājot pa šo ielu labirintu, tās kļūst vienmu-

ļīgas nn it kā saplūst vienā parastā caurmēra veidā, kuru

tu esi redzējis jau daudzās lielās pilsētās, Mirusi Ho-

landes ķēniņienes māte. Sakarā ar to visās lielākās ielās,
ielu stūros jauni un veci abu dzimumu ļaudis tev uz-

bāzīgi piedāvā kautkādas dzeltenmelnas nozīmes. Nevar

Rotterdama. 2. Katendrechtas osta.

ne atkratīties, tāpēc katrreiz atbildu latviski un tad tie-

ku cauri.

Bet ne tik viegli iet holandiešiem. Redzams, ka šādu

nozīmju nēsāšana tiek uzskatīta par patriotisku lietu.

Ilgi es staigāju pa vairāk kilometrus garo ielas tir-

dziņu, kur atkārtojas tikai vēl spilgtāki Amsterdamā re-

dzētais, tad noguris, izsalcis un ar iepirkumu pakām do-

dos atpakaļ uz kuģa.
Otrā vai trešā dienā Roterdamas ostā, kad tika maz-

gāta kuģa mašīntelpa, biju spiests Līzi ar visu viņas
būri ievietot savā kajītē.
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Lai pielabinātos un nomierinātu to, laiku pa lai-

kam pasniedzu tai pa zirnim, rozīnei vai apelsīna ga-

baliņam, jo citādi tā mani ar nejēdzīgu trokšņošanu

traucēja kuģa klāja žurnāla pārrakstīšanas darbos.

Līze, kaut gan no sākuma nedaudz protestēja, bet

tad izturējās mierīgi. Brīžiem pat tik klusi, ka rakstot

biju piemirsis tās klātbūtni.

Reiz pēc šāda izgāka klusuma atskatoties, redzēju to

bura stūrī aptupušos un plušķaino galviņu uz rokām

atspiedušu snaužam, stipri atgādinādama mazu apmie-
rinātu bērnu.

Bet līdz ko es kādās vajadzībās atstāju kajīti uz

laiku, tā niķojās un trokšņoja, ka lielu gabalu uz klāja
to varēja sadzirdēt.

«Esmu firmas brāļi Blazeri pārstāvis, naturālists,»

man stādījās priekšā pa kajītes durvīm ienākušais un

angliski runājošais kungs. Viņš vēlējās pirkt Līzi. Ne-

daudz es gan šaubījos un pārdomāju. Bet tad novērtē-

jis piedzīvojumus un sagaidāmās varbūtības, drīzi vie-

nojamies ar pircēju. Tikai liels bija troksnis, kad ērtā-

kas nešanas labad pircējs Līzi bāza maisā. Tā dūšīgi

spārdījās, taisīja netīrības un ķērca. Tai pievienojās arī

vecais Džeks, kas nikni riedams uzbruka pircējam. Bet

nelīdzēja ne Līzes, ne drauga Džeka protesti. Pircējs pa-

bāza maisiņu ar tumsā nobijušos un apklusušo Līzi pa-
dusē un atstāja kuģi, kamēr tikai tukšā Līzes būda at-

radās uz klāja. Džeks to pie katras izdevības apskatīja
un ilgi ostīja.

Mūsu kuģim vajadzīgos pārtikas produktus, mate-

riālus un Visu citu vajadzīgo apgādā vecais Dukāts.

Viņš ir arī ļoti izpalīdzīgs, ja vajadzīgs kaut ko pilsētā
atrast, vai tamlīdzīgi.

Vecais Dukāts ir latvietis, dzimis vidzemnieks. Bi-

jis kādreizējās vecās Krievijas ierēdnis — priekšstāvis

ārzemēs, un apgrozījis miljonus. Pašlaik viņš ir Nan-

senists un jau 15 gadus dzīvo Holandē, bijis pat kādas

fabrikas īpašnieks. Bet pašlaik ir kā starpnieks vairā-

kām «Ships Chandleru» firmām Roterdamā ienākošiem

latviešu kuģiem.

Viņš stāsta mums, ka pa visu Holandi latviešu

skaits nesniedzoties līdz diviem simtiem, tikai, varbūt,
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drusku pāri par simtu» Roterdamā esot tikai ap 20—30

latviešu. Bet tie dzīvojot izklaidus un katrs savu no-

slēgtu dzīvi. Savstarpēji pavisam maz satiekoties, pa-

skaidro mums vecais Dukāts. Dzimtenē atgriezties un

pat Latvijas pavalstniecību pieņemt viņš nevēlas, jo tur

tam nebūšot ko darīt, un, atsakoties no nansenisma, tas

zaudēšot kādu tur bijušiem Krievijas ierēdņiem vēl ar-

vien izmaksājamo pabalstu.

Rotterdama. Parka skats.

Riekstu kravu no mūsu kuģa, papriekšu akurāti

nosverot, ber katrā pusē mums novietotās liellaivās. Tās

piepilda ar vairāk kā 10 pēdu augstu kaudzi klāja
kravu, kuru rūpīgi nostiprina un pārklāj brezentiem.

Visi mūsu rieksti tiek vesti pa Maas upi uz augšu, pie
kādas ķīmiskas fabrikas, kas tos, pēc fabrikas pārstāvja

paskaidrojuma, pārstrādā četros dažādos produktos.

Ārējā čaula tiekot pārstrādāta lieliski barojošā, se-

višķā cūku barībā. Plānā, brūnā kodola pārklājošā

miziņa tiekot pārstrādāta lieliskās ziepēs.
Pats kodols mākslīgā sviestā — margarīnā. Bet

kodola vienā galā atrodošais dīglītis kādā ļoti dārgā eļļā.
Riekstu tīrīšana un sadalīšana atsevišķās četrās izejvielās
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augšā pieminētiem produktiem notiekot ar speciālām

mašīnām, ar lielu precizitāti un ātrumu.

28* martā nobeidzām izdot riekstu kravu un pāris
stundas vēlāk jau zem loča vadības braucām pa kanālu

uz jūru» uz Angliju, Seahamas ostu, lai uzņemtu tur

ogļu kravu Rīgas vajadzībām»

Tikai jau ceļā atrodoties, atbrīvoja papagaiļus no

sprosta, kurus tur ievietoja Holandes muitas ierēdņi sa-

karā ar noteikumiem par papagaiļu slimību.

Domājām, ka tie visi būs apsprāguši, jo bija

iesprostoti bijušā ledus skapī uz klāja, kurā tikai pa

nedaudz izurbtiem caurumiem varēja iekļūt svaigs

gaiss, un kas bija pilnīgi neaizsargāts pret marta mē-

neša beigu nakts salnām. Bet papagaiļi bija lieliski iz-

turējuši šo sešu dienu un nakšu arestu.

Bez Līzes, puse no kanārijiem palika Roterdamā.

Tos bija ieguvis kāds veikls žīds, kas apstaigā kuģus ar

sevišķu laimes lotereju, kurā par nieka naudu var vin-

nēt pulksteni, tāļskatu, portfeļus un daudz citas vērtī-

gas un interesantas lietas.

Katrs kauliņa metiens maksā tikai 50 centus. Par

saviem četriem kanāriju putniņiem viņu īpašnieks bija
dabūjis lielisku cenu: veselus desmit sviedienus.

Tikai, par nožēlošanu, nekas nebija laimējies vin-

nēt ...

Roterdamā ar visu tur pieredzēto jau aiz muguras.

Esam atkal uz jūras» Vēl tālumā saskatāmas šīs lielis-

kās pasaules ostas priekšpilsētas — kūrorta Hook of

Holland ugunis»

Vēl stunda un mēs esam vienmuļajā, tik parastajā

jūras klajumā daudzu zvaigžņu apgaismojumā, ar vienu

otru mirdzošu uguntiņu kaut kur pie apvāršņa »»»

— Līdzgājēju, pretimnācēju vai šķērsam gājēju,
kā mēs ar lielu uzmanību cenšamies šīs uguntiņas sagru-

pēt, lai izbēgtu sadursmes briesmām.

Bet katra šāda uguntiņa ir vesela pasaulīte priekš
cilvēkiem, kas tur dzīvo un strādā, lai iegūtu dzīvot

iespēju sev un tuviniekiem, reizē ar to veicot daļiņu no

visas cilvēces dzīves vajadzībām.
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Jau otrā rītā aizsniedzam angļu krastus un turpi-
nām gar tiem savu ceļu uz ziemeļiem, starp turienes

daudzajiem sēkļiem.
Vēl nebija trešā rīta gaisma aususi, kad piebrau-

cām pie sava ceļa mērķa — Seahamas ostas.

Bet tā kā bijām novēlojuši paisumu, tad iekšā ne-

tikām.

Seahamas osta ir tik sekla un primitīvi būvēta, ka

vienīgā doka vārti tiek atvērti tikai tad, kad ir augsts

Rotterdama. Kāda iekšpilsētas kanāļa skats.

ūdens un jūrā nav viļņu. Mums nekas cits neatlikās,

ka noenkuroties jūrā iepretim ostai un gaidīt pēcpus-
dienas augsto ūdeni.

Ar tāļskatu vēroju stāvos krastus. Tur ierīkotas

ogļu beramās ierīces. Neliela ostiņa. Tālāk uz augstā
krasta sarkanas, vienmuļīgas namu rindas. Bez gar-
šas un kautkādām skaistuma, stila prasībām, šie na-

miņi, sabūvēti viens pie otra, atgādina kazarmes, fabri-

kas vai kautkādu noliktavu rindas.

Bet tādas tomēr ir visas angļu mazās pilsētiņas un

lielo pilsētu strādniecības kvartāli.
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Tikpat līdzīga un vienmuļīga ir šo namiņu iekārta,

iedzīvotāju izskats un dzīve»

Ar lielu interesi vēroju stāvos krastus un apkārtni,

un atmiņā man atdzimst notikumi no pagātnes.
Gandrīz gadu simteņa ceturksni atpakaļ, kāda au-

gusta mēneša pēdējās dienās ar rīta vilcienu Seahamā

iebrauca divi jaunekļl-ārzemnieki. Viens igaunis, otrs

latvietis. Ar ārēju bravūru, bet iekšēji uztraukušies,
lauztā angļu valodā, tie uzprasa pretim nācējam kārtīb-

niekam:

«Kur atrodas osta?»

Jautātājs neuzticīgi noraugās jaunajos krievu jūr-
niekos un tikai vilcinoties parāda virzienu.

Tad paliek stāvam un ko pārdomādams, norau-

gās aizgājējiem pakaļ.
Tie steidzīgi un uztraukti dodas uz ostas pusi,

sajuzdami uz sevi vērstus «Bobja» skatus.

Lai nenodotu sevi, tie neuzdrīkstas pat atpakaļ at-

skatīties. Nepatīkama doma tos nomāc:

Vai tikai burenieka «Ernest Dāvid» kapteinis nav

jau ziņojis par nobēgšanu no kuģa? Un vai Bobis (po-

licists) netvers tos cieti un nevedīs atpakaļ uz kuģa?

Vēršu savu skatu tālāk gar stāvo krastu. — Jā,
turpat jau arī ir saskatāms nodrupušais krasts, pa kuru

jaunie bēgļi enerģiski rāpās ap 50 metru augstajā
krastā, kad saprata, ka iet pa bēguma laiku sauso jū-
ras dibenu nav iespējams, ka paisums ar saviem, ar-

vienu vairāk uzbrūkošiem viļņiem draudēja tos noslī-

cināt un sadauzīt pret klinšainiem, stāvajiem krastiem.

Jā, un tur tālāk aiz kalna, ap desmit kilometrus no

Seahamas atrodas Izingtonas ogļu raktuves, kurās bēgļi

pie laipnā latvieša, raktuvēs strādājošā politiskā emi-

granta, baudīja viesmīlību, kamēr kuģis aizgāja jūrā

un briesmas bija pāri. Turpat jau arī saskatāmas tā-

lumā kraujamo augsto krastu kontūras, kur bēgļi pava-

dīja dienas, kad tautietis strādāja raktuvēs, un kur

dzima tik daudzi nepiepildījušies, brīnišķīgi nākotnes

plāni.
Nejauši manī rodas jautājumi: Vai vēl ir dzīvs,

kur ir un ko dara šo manu jaunības gaitu līdzgājējs
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igaunis Juhans Aunpu. Mēs solījāmies būt mūžīgi

draugi* bet dzīve drīzi vien mūs izšķīra.
Šodien ir trīspadsmitais marts un lielā piektdiena

— svētku diena. Arī ostā nestrādā. Nestrādā angļi, kas

agrāk pazina tikai Ziemsvētku dienu. Jaungada dienu.

Lieldienas dienu un t. t., bet nekad vairāk dienu ilgsto-
šus svētkus.

Mūsu uzmanību saista pastiprinojošais un priekš
ostā ieiešanas nelabvēlīgais rīta vējš un līdz ar to pie-

ņemošies viļņi.

Seahamas stāvo, klinšaino krastu skats, ar kuŗiem saistītas autora

jaunības atmiņas.

Var vēl iznākt, ka netiekam iekšā. Un tad mums

būs jāceļas no enkura, jābraukā pa jūru, kamēr būs iz-

devība tikt ostā.

Var iznākt, ka visas Lieldienas tā būs jāpavada.

Tāpēc ar arvienu lielāku nepacietību gaidām augstūdeņa
iestāšanos.

Beidzot doka vārti tiek atvērti. Kaut gan ar lielu

risku, tomēr ietiekam dokā. Neskatoties uz to, ka

mūsu kuģi katrā galā valdīja pa pleznainam velkonim,

tas vārtos no kāda lielāka viļņa tika sagriests gandrīz
krustām. Ja būtu trūkusi velkoņa tauva, tad neizbē-
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gami būtu notikusi katastrofa, un mūsu kuģis būtu uz-

triekts uz ieejas vārtiem.

Enerģiskais un apķērīgais locis saka, ka mēs esam

ļoti laimīgi tikuši iekšā. Būtu tikai vēl kādu stundu bi-

jis jāgaida, būtu mums jāpaliek uz jūras, jo rītā vējš

pieņēmās un vēla arvienu lielākus, draudošākus viļņus
ostas vārtos.

Saskaitu mazajā ostiņā veselus trīspadsmit kuģus.
Mums sākšot ogles bērt tikai otrdien, trešo Liel-

dienas dienu. Tā tad dabūsim svētkus nosvinēt.

Seahamas galvenās ielas skats.

Beidzot mūsu kuģis piebērts. Mēs atvelkamies nost

no beramās ierīces, lai dotu vietu citam. Mums ostas

pārstāvis paskaidro, ka, ja naktī pie augstā ūdens Jjūs
līdzena jūra, tad tiksim no ostas ārā, citādi būšot jā-

gaida uz turpmāko paisumu, jo mūsu kuģa 19 pēdas

dziļā iegrime pie iziešanas jūrā prasot labus laika ap-

stākļus. Bet laiks paliek arvienu nelabvēlīgāks un tā

paiet gaidās diena pēc dienas.

Esmu pilsētiņu vairākkārt izstaigājis krustām,

šķērsām. Kuģa ļaudis visu naudu notērējuši.

Arvīdiņš, kā citur, tā arī šeit iet visiem priekšgalā*
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Viņš paspējis karsti iemīlēties kādā krodznieka meitā

un jau pāri kurpju ar jaunpirkto mēteli ziedojis šai

mīlai. Bet kapteinis ir ciets kā akmens. Nedod vairs

naudu. Nelīdz ne lūgšanās, ne dumpja taisīšana. Viņš
tikai vienkārši pasaka:

«Nav vairs!»

Apnikusi mums šī pilsēta. Ar nepatikšanām klau-

sāmies nostāstus par kādu holandiešu kuģi, kas trīs-

desmit vienu un pus dienu nogaidījis līdz ticis jūrā.
Dokā jau sanākuši veseli deviņpadsmit kuģi un

vairs nav telpas pat kuģim apgriesties. Bet tā kā pa-

stāv nemierīga jūra un pilnie kuģi netiek ārā, tad ari

jaunpienākušos vairs nelaiž iekšā.

Tie braukā pa jūru, un augstūdeņa laikā arvien pie-
brauc pie ostas vārtiem. Galīgā apnikumā jau sākām

šo nejēdzīgo caurumu lamāt, kad pēc septiņu dienu un

nakšu gaidīšanas 13, aprīlī pēc pusdienas tiekam jūrā.

VI. Uz Latviju.
Uz jūras pie ostas vārtiem ar nepacietību jau gaida

uz iekšā tikšanu astoņi kuģi.

Nezinu, vai visi viņi tika ostā, jo tiem bija ilgi

jāgaida, kamēr visi pilnie 19 kuģi atstāja ostu. Mēs at-

stājām ostu kā septītais kuģis. Aiz vārtiem loci atlai-

duši, kuģi griezām uz austrumiem, uz dzimteni...

Mūsu kuģis, kā ilgi stallī nostāvējies zirgs, drais-

kulīgi šķel nelielos viļņus un traucas uz priekšu arvien

tālāk un tālāk jūrā.
Krastiem pie apvāršņa pazūdot, vēlreiz nolamāja-

mies
par ostu, kur ne iekšā, ne ārā nevar tikt.

Ilgi mūsu mierīgais un veiksmīgais brauciens netur-

pinājās. Jau otrā rītā sākās un ātri pieņēmās vētra.

Viļņi strauji pieauga un gāzās uz smagi piekrautā un

dziļi peldošā kuģa klāja.
Kuģis smagi valstās viļņos. Bet tas nekas, tikai jā-

uzmana kuģa lūku aizķīlējamos ķīļus, lai viļņi tos ne-

atsistu un caur lūkām netiktu kuģa rūmēs . ..

Bet cik tālu Dānijas krasti! ... Tur būs ēna. Trešā

dienā vētra rimstas un mēs sasniedzam Dāniju. Kaut
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gan bieza migla mūs traucē, kuģis neatlaidīgi dodas uz

priekšu. Skagers. Kategats — Kūliens. Jā, tas jau ir

«Kullen faters», kas pazīstams no senseniem laikiem Bal-

tijas jūras jūrniekiem.
Šī šaurā, kalnainā pussala, kas nobeidzas ar apm.

200 metru augstām klintīm, ir vieta, kur agrākus laikus

Neptūns ieradās uz kuģa, lai kristītu un jaunajiem jūr-
niekiem nolasītu jūrnieku zvērastu priekšā, kad tie pir-

mo reizi savā mūžā atstāja Baltijas jūru un tika ieskai-

tīti tāļjūru braucēju saimē.

Bet tagad?
Arī Neptūns kļuvis vecs un laisks, jo reti kad tiek

pildīta šī senāk tik cienītā tradicija, uz kuru jau laikus

čukstot un lielā slepenībā gatavojās, un no kuras nereti

stipri dabūja ciest jaunie zēni — jūrnieku gaitas

iesācēji.
Kilometrus trīsdesmit uz dienvidiem sākās jūras

šaurums Zunds.

Jauks pavasara vakars. Uz labā pusē saredzamā

Dānijas zemes stūra, stalti virs ūdens un Helsineras pil-

sētas, paceļas Šekspīra drāmas varoņa Hamleta pils —

Kronburgas metālā kaltais augstais tornis un spoži
mirdz apvārsnim tuvojošās saules staros. Pavisam nav

vēja. Ūdens līmenis ir tik līdzens, ka skaidri sare-

dzamas Zundā mums līdzi tekošās straumes vilnīši.

Pa labi mums Helsinera, Dānijas vēsturiskā pilsē-

tiņa; pa kreisi Helsinborga, lielā Zviedrijas rūpniecības

pilsēta.
Braucot redzam un dzirdam šo pilsētu dzīvi; ku-

stošos vilcienus, traucošos automobiļus, kūpošos fabriku

skursteņus un viņu attiecīgās skaņas . . .

Gar Zundaabiem krastiem ir daudzas pilsētas: Hel-

sinera, vairāki kūrorti, Kopenhāgena un Drogdena Dā-

nijas pusē un Helsinborga, Landskrona, Malme un vēl

citas pilsētiņas Zviedrijas pusē.
Ap divi miljoni zviedru un dāņu apdzīvo šī šauru-

ma krastus un ne par velti to sauc par Skandināvijas
sirdi.

Katru reizi garām braucot vēroju tikai 4—5 kv.

kilom. lielo, Zunda vidū atrodošos «Hvem» saliņu. Ar

augstajiem un stāvajiem krastiem tā augstu paceļas virs
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ūdens. Uz viņas saskatāmi labi apkopti lauki, dārzi,

mājas, 5—6 fabriku skursteņi un Dānijas pusē maza

ostiņa, pilna nelieliem kuģiem un daudziem zvejas ku-

teriem, un ar nelielu pilsētiņu ap to. Liekas ka savādu,
interesantu, patstāvīgu un noslēgtu dzīvi dzīvo šīs sa-

liņas iedzīvotāji.
Saule norietējusi. Sāk tumst. Pirmās iemirdzas

ceļa rādītājas bākas un bojas. Tad arvien spožāki at-

mirdz gandrīz miljonu pilsētas — Kopenhāgenas, ne-

skaitāmie uguņi un spožā blāzma.

Tur sākas vakara un modernā nakts dzīve ar visu

viņā ietilpstošo lielpilsētas iedzīvotāju traģikomēdiju.
Vēl dažas stundas, un viss tas jau aiz muguras.

Pie Falsterboa griežam atkal kuģi uz rītiem. Tā

tad jau Baltijas jūra. Braucam netālu no Zviedrijai
krastiem. Te Tuleborgas, te Ystadtes ugunis un bei-

dzot ir atkal pienācis rīts.

Attālināmies no kreisā pusē atrodošamies Zviedri-

jas krastiem un tuvojamies jau tālumā saskatāmām aug-

stās Bornholmas salas krastu kontūrām. Bet tā ka brau-

cam salai tālu nost, šīs kontūras drīzi vien nozūd pa-

vasaros šeit bieži sastopamā dūmākā.

Pēc pusdienas, visu laiku braucot pa mierīgo jūru,
pabraucam garām tāļu jūrā atrodošai vientuļai Zviedri-

jas klintij «Utklipernam», kas senos laikos bijusi ne-

reti kā drausmīgs rēgs jūrniekiem. Bet tad zviedri uz

šīs klints uzbūvējuši bāku, kas pašlaik ir lielisks ceļa rā-

dītājs.
Naktīs ar savu spožo gaismu, dienās ar savu slaido,

tālu saredzamo stāvu, bet miglas laikā saviem zīmīgiem,
motora un tērauda plaušām radītiem, kaucieniem.

Vakarā jau esam pie šaurās un garās Zviedrijas sa-

las Olandes sēkļiem. Atkal tikai dažas stundas un pēc

pusnakts jau skatām vēsturiskās Gotlandes salas dien-

vidus gala «Haborgas» bākas spožos zibšņus. Vēl ap

divpadsmit stundu brauciens, un tad mums jāredz dzim-

tenes — Kurzemes krasti. . .

18. aprīlis. Taisni trīs mēneši pagājuši no tā lai-

ka, kad mēs uzsākām no Ventspils ceļojumu uz Gam-

biju.
Ir pusdienas laiks. Pēc aprēķiniem un logas, mums
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apmēram pēc pusotrām stundām vajadzēs sākt redzēt

Kurzemes krastus.

Bet kas tas? Tā melnā strīpa?
Vai tā neizskatās pēc krasta? Un tiešām. Arvienu

skaidrāki tā izveidojas. Saskatāmi meži, kaut kas tā

ka ēkas vai arī cits kaut kas tamlīdzīgs. Bet šie krasti,
kurus tik labi pazīstam, liekas sveši... Ir stāvi un

augsti! Un tik tuvu!
...

Vai būtam vīlušies savos aprēķinos?
— Bet kas tas?!

Gar šiem krastiem, kuri šķietas tik neparasti stāvi

un augsti, brauc kuģis un it kā pa gaisu. Bet otrs

tāds pat ar mastiem un skursteņiem uz leju — daudz

zemāku
* * *

Sākam saprast, ka pateicoties savādajam pavasara

gaisam mēs redzam mirāžu, ko vēl neviens no mums

nebija piedzīvojis Latvijas krastos.

Paiet vēl stunda, bet mūsu augstie krasti ne tikai

netuvojas, bet sāk sarukt un pamazām nozūd pie ap-

vāršņa — izveidojoties savā normālā un mums pazī-

stamajā izskatā.

Radio telegrāfists uztvēris ziņu, ka starp Miķeļa —

7

Pizas bāku un Kolkas ragu ir ledus.

Braucam un uzmanīgi vērojam priekšējā apvāršņa
malu.

Ap pulksten četriem pēc pusdienas apvārsnis sāk

savādi mirdzēt. Šķiet, ka spodrs miglas blāķis būtu

priekšā. Sākumā nevaram lāgi izšķirt, bet tad arvien

skaidrāk un skaidrāk saskatām visgarām priekšā ne-

pārredzamas ledus masas.

Gandrīz līdz pašai ledus lauka malai sastopam dau-

dzus Ventspils zvejniekus, kas gatavojas jūrā izmest

reņģu tīklus, neskatoties uz tuvojošos peldošo ledu.

Tuvojoties ledus masām kļūst arvienu vēsāks, kaut

gan pulkstenis ir tikai pieci un saule spīd vēl spodri un

silti.

Ledus nav visai biezi sablīvēts un mēs uzsākam

uzmanīgi lauzties tam cauri, bet tik-tikko virzāmies

uz priekšu. Brīžiem atduroties pret biezākām ledus ma-

sām, kuģis apstājas. Tad liekam mašīnām strādāt pilnu
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speķu atpakaļ un mēģinām izkļūt cauri ledus masai pa

kādu citu spraugu*
Redzam mums priekšā divus pretimbraucējus, kuri

tikpat lēni virzās uz priekšu mums pretim. Neskatoties,
ka mūs šķir tikai dažas jūras jūdzes, paiet vairāk stun-

das līdz mēs viens otru sasniedzam. Tas ir Rīgas led-

lauzis «Lāčplēsis», kas ved cauri ledum uz tīru ūdeni

kādu mazu zviedru preču kuģīti.
Sāk satumst.

Tad tumsa kļūst arvienu necaurredzamāka. Debe-

sis pieblīvētas bieziem, smagiem mākoņiem.
Kaut kur tālumā uz Kurzemes pussalas sāk dār-

dēt pērkons. Tas paliek arvienu stiprāks un draudo-

šāks. Spožais zibens arvienu biežāki met mums ap-

žilbinošu gaismu acīs un uz mirkļiem atklāj mums skatu

uz nepārredzamo ledus lauku.

Sāk līt.

Sākumā retām, lielām lāsēm, bet tad lietus sāk kā

ar spaiņiem gāzt.
Pērkona negaiss plosījās veselas divas stundas, tad

aizgāja uz igauņu zemi — Sāmu salu.

Reti gan nākas piedzīvot tādu pamatīgu pērkona

negaisu, kad apakšā nepārredzami plašais ledus un snie-

ga masas lauks, kas izdveš un tura visu kuģi gūstītu
savā ledainā elpā, un kad tajā pašā laikā no augšas
līst spēcīgs un silts pērkona lietus.

Tikai pēc deviņu stundu ilga un nogurdinoša brau-

ciena cauri ledus laukam, pie Kolkas raga izkļuvām
svabadā ūdenī.

Bet arī tālāk ar lielu uzmanību turpinājām ceļu pa

Rīgas jūras līci, jo kāds angļu uz Rīgu ejošs tvaikonis

ar savu radio brīdināja tam pakaļ nākošos kuģus, ziņo-
dams, ka viņš šajā dienā pulksten četros pēc pusdienas
7—B jūras jūdzes uz dienvidu austrumiem no Kolkas

raga sastapis vairāk jūras jūdžu platu, peldošu ledus

masu.

Ledu gan mēs vairs nesatikām, bet līdz ar saules

lēktu uznāca bieza migla, kas mums sagādāja stipras

rūpes. Jo arī šoreiz, tāpat kā ziemā ārā braucot no Rī-

gas, pateicoties ledum, mūsu kuģa ātruma mērītāja loga
nebija savā vietā. Bijām pie tam braukuši gan pilnu,



96

gan pusspēku, tā ka tas radīja grūtības pie kuģa parei-
zas atrašanās vietas noteikšanas biezā miglā.

Liekas tiešām, ka senā Kurzemes hercoga Jēkaba

gars ir stipri nemierā ar mūsu ceļojumu uz Gambiju, jo
sūta mums vēl pašā ceļojuma beigās un jau dzimtenes

robežās vienu šķērsli pēc otra. Te mirāžu, te ledus lau-

kus, pērkona negaisu un pēdīgi šo pavisam biezo miglu.

Mums, tāpat kā senču pasaku varoņiem, jāveic viens

pēc otra daudzi šķēršļi, lai tiktu laimīgi pie mērķa. Un

varonis tos spēj veikt tikai tad, kad tam ir gaišs prāts,
enerģija un aukstasinība.

Lai arī kā, beidzot viss tas aiz muguras.
Pie apvāršņa skaidri saskatāmas Daugavgrīvas kon-

tūras, kas kļūst arvienu skaidrākas un tuvākas.

Tur bāka! �. � Tur moli! .. � Un tur pie zēģēlē-
šanas bojas vietumis liels stoderis — baļķis .. * Bet tas

mazais, kūpošais punkts? — Tas loču kuģis! ...

Tad beidzot locis ir uz kuģa un mēs mierīgi pa

rāmo Daugavu braucam uz kuģa kravas izkraušanas

vietu — Jaunmīlgrāvi.
īsumā izprašņājam loci par jaunākiem dzimtenes

notikumiem.

Nē, lidotājs Cukurs vēl neesot pārbraucis. Esot vēl

Romā, kur gaidot jaunu motoru.

Šogad iestājies negaidīti agrs pavasaris. Jau dažas

dienas pastāvot tik silts laiks, ka Rīgā lielākā daļa stai-

gājot bez mēteļiem.
Vēl par politiku un citām interesantām lietām jau-

tājam. Bet esam jau nonākuši kuģa piesiešanas vietā

un neatliek vairs laika ne jautāt, ne atbildēt.

Tā tad pēc trīs mēnešu un sešu dienu ceļojuma esam

atkal Rīgā.
Klusībā cerējām, ka vismaz kāds brīvprātīgo uguns-

dzēsēju orķestris mūs sagaidīs no Gambijas brauciena,
Un ka kāda nebūt delegācija mums pasniegs pavasara

puķes. Bet viss tas izpalika. Tikai otrā rītā sāka iera-

sties uz kuģa laikrakstu korespondenti, fotogrāfi. Un

atkal fotogrāfi, korespondenti un kinooperatori �. �
Pēc

tam sākās stiprs troksnis laikrakstos.

Kad beidzot pēc dažādiem pārdzīvojumiem un no-

vērojumiem braucienā,' galvas pilsētas laikrakstu nāko-
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šais uzmanību centrs — no manis atvestās Gambijas
mantas, bija nodotas skolu muzejā un muzeja pārstā-
vis atgriezies ar ziņu, ka viņš pie daudzajiem atbildī-

giem kungiem un iestādēs nokārtojis visu, kas bijis ne-

pieciešams, lai šīs mantas no muitas uzraudzības tiktu

nodotas Skolu muzeja ziņā.

Muzeja vadība noīrēja taksīti, lai brauktu uz kuģi

pēc mantām, bet iepriekš tam mums vajadzēja ierasties

muitā saņemt nepieciešamos papīrus, atļauju uzrādīša-

nai Jaunmīlgrāvja muitas pārzinim.
Pulkstens pusvienos ieradāmies muitā. Pirmais

laipnais kungs mums paskaidroja, ka uz papīriem vēl

nepieciešamas pāris atzīmes un tad būšot viss kārtībā.

Bet kad bijām bijuši ar tiem jau trīs, četrās, pie-
cās, sešās vietās, mūs ieraidīja grāmatvedībā. Tur pa-

pīrus apskatīja un uz tiem atzīmēja ko nebūt gandrīz
katrs tur sēdošais ierēdnis, līdz beidzot, pēc vairāk kā

stundas gaidīšanas, tie nonāca pie galvenā grāmatveža,
no kura tie sākumā uzsāka nodaļu apstaigāt.

Grāmatvedis mums pēc visa tā laipni paskaidroja,
ka šodien gan nekas neiznākšot, jo pie papīriem trūk-

stot vēl veterinārārsta apliecības un, ka attiecīgais kungs
jau esot aizgājis projām.

Jāsaka patiesība, ka mūsu pacietības mērs ar to bija
pilns un sākām palikt drusku nepieklājīgi, jo pulkstenis

jau bija pustrīs. Uz papīriem atradās divu ministru,

muitas priekšnieka un daudzu citu augstu ierēdņu lab-

vēlīgas rezolūcijas, un mantas tak saņēma nekas cits, ka

izglītības ministrijas iestāde.

Bet grāmatveža kungs bija ne iebaidāms, ne pie-
lūdzams. Laimīgi radās daži gudru padomu devēji.. .

Runājām ar iztrūkstošo kungu pa telefonu un tas

atrada par iespējamu vajadzīgās apliecības izdošanu no-

kārtot arī otrā dienā pēc mantu pārvešanas skolu mu-

zeja ziņā.
Pulkstenis bija piecas minūtes prieks trijiem, kad

mēs beidzot, nosvīduši un dusmīgi, atstājām muitu, kur

tikai
uz mirkli iegājām, lai saņemtu jau nokārtotu at-

ļauju.
Lai iegūtu šo nelielo atļaujas papīru, attiecīgie do-

kumenti bija gājuši caur 28 dažādu ierēdņu rokām. Un
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pie tik stingras kārtības varot notikt tās muitas pana-

mas, par kurām reiz pa reizei raksta avīzes?

Bet vai nebūtu lietderīgi Latvijas valstij šo uz

Gambijas mantām attiecošos muitu formālitātu papīra
žūksni novietot reiz muzejā līdz ar pilnīgu aprakstu

par to, kas un cik pie to pagatavošanas valsts vīri un

ierēdņi strādājuši. Tas būtu ļoti interesants un pamā-
cošs dokuments nākošajām paaudzēm.

Divdesmit ceturtajā aprīlī ilggadīgais «Vaidavas»

kapteinis atkal uzņēmās kuģa vadību. Es, kā pagaidu

darbinieks, kļuvu lieks. Vēl dažas dienas kārtoju da-

rīšanas Rīgā, tad atgriezos savā dzīves vietā Liepājā ar

nolūku nekavējoši stāties pie Gambijas ceļojuma iespai-
du uzrakstīšanas.

VII. Īsas vēsturiskas ziņas par Gambiju.
Jau desmitā, vienpadsmitā, divpadsmitā un trīspad-

smitā gadu simteņos arābi bija savākuši plašu informā-

ciju par Āfrikas vakaru apgabaliem.
Bet kartogrāfijas no Sene-Gambijas jeb apgabaliem

sākot no Gezola vai Gedola Tuareg par Seguet-el-Hamra

(Vadi Torga) apgabalu, vēl itnekādas nebija.
Tikai genujietis Džiovanijs dc Carin-gnanons sa-

stādīja savus pirmos zemes plānus 1320. gadā.
12. un 13. gadu simteņos žīdu zelta tirdzniecības

vienības bija jau bieži apmeklējušas apgabalus un savā-

kušas plašu informāciju par zemēm Teat un Nul Lamta

(Vadi Draa), uz dienvidiem līdz Melli (Bambuk) un

arī vēl tālāku par vakaru Sudānu un Sacharu. Tā kā

turpmākie kartogrāfu Angelinosa Dulceta (1393. g.)
un vēlāk žīda Mecia dc Viladestas ir jau daudz pilnī-

gākas.
Pēdējais kartogrāfs, savās kartēs apzīmē Taghozza

jeb Taodenis sāls raktuves, ka Tutega jeb arī Tucrur —

Tukuloru zemi. Šinīs kārtēs pirmo reizi tiek parādīta

Gambijas upe zem nosaukuma «N'Gelaka».

Ir uzglabājušies nostāsti, ka sirmā senatnē arī Foi-

nikiešu jūrnieki no Gaduras (Kadicas) ir bijuši tirdz-

nieciskos sakaros ar vakaru Āfriku. Bet vēsturiskos
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rakstos, kā pirmā Eiropieša pētnieciskā-tirdznieciskā
ekspedīcija, kas ieradusies Gambijā pa jūras ceļu, atzī-

mēta genujieša Antonija Usidomara vadītā ekspedīcija.
Minētais genujietis 12. decembrī 1455. gadā, raksta vē-

stulē saviem piederīgiem, ka viņš aizbraucis 800 (le-

gues) jūdzes tālāk, nekā jeb kurš cits kristīgais un ar

savu Karaveli sasniedzis Gambu (Gambiju).
Usidomors atstāja Genuju, Spānijas ķēniņa Jāņa

otrā miršanas laikā 1454 gadā. Laikā, kad spānieši

griezās ar enerģiskiem protestiem pie pāvesta, vērstiem

pret portugāļiem, to jūras ekspedīcijām. Kas pret spā-
niešu gribu bija jau sasniegusi «Kapu-Bogadoru» un tur-

pināja vērsties arvienu tālāk.

Usidomora intereses un simpātijas bija Portugāles

pusē. Un tas no savas ekspedīcijas atgriezās Lisabonē,
līdzi atvesdams kādu Gambijas virsaiti. Noslēdza lī-

gumu ar Portugāli un savu otro ekspedīciju uz Gam-

biju uzsāka jau kā Portugāles ķēniņa Alfonsa V. piln-
varnieks.

Savā agrāk pieminētā vēstulē piederīgiem, viņš at-

zīmē, kad pēc desmit dienām tas uzsākšot jaunu ceļoju-
mu un kad līdzpaņemtais Gambijas virsaitis esot pēcnā-

cējs no kāda portugāļu matroža, kurš vienīgais izglā-
bies no Vivaldi ekspedīcijas kuģa ļaudīm, kura pazu-
dusi 170 gadus atpakaļ, tas ir 1285. gadā.

Usidomore savā otrā braucienā apmeklējis Bodomel

jeb Bur Dumel zemi, sastopot tur venēcieti Ca-da

Mosto. Kurš bijis apgādāts ar visu vajadzīgo no Por-

tugāles prinča Indriķa, sauktā navigātora un ar kādu

portugāļu Karaveli 22. martā 1455. gadā bija uzsācis

ceļojumu uz Vakar-Āfriku.

Savos turpmākos Vakar-Afrikas Sene-Gambijas

pētījumus šis Ka da Mosto savās piezīmēs atzīmē, ka

Dželofu tautas ķēniņš tajā laikā saukts par «Zucho-

linu».

Ka da Mosto ar savu kuģi piestājis pie palmotās
Bur Dumel zemes krasta «Cavor». Melno pilsētā «Bis-

boror», kur melnā ķēniņa brālēns to uzņēmis ļoti vies-

mīlīgi.
Pēc Ka da Mosto nostāstiem Dželofu ķēniņu valsts

stiepusies uz rītiem līdz Fulbe un Tukuloru zemēm.
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Dienvidos līdz Joalu valstij un uz ziemeļiem no Gam-

bijas atradusies Barbasinu zeme.

Dželofu ķēniņš dzīvojis zemes vidienā nocietinātā

pilsētā Jagodurā (Jago). Ka' da Mosto apmeklējis ari

kādu nelielu saliņu, netālu no Gambijas grīvas, kuru

viņš nosaucis par Sv. Andreja salu, pēc kāda miruša,

viņa kristīgā kuģa kalpotāja vārda, kurš ticis minētā

saliņā aprakts.

Turpmāk Ka' da Mostom ticis paskaidrots, ka zeme

piederot ķēniņam Farsingalam (Bur Senegal), ķēniņa
Bur Melli Vasalinin.

Divpadsmit jūdzes uz dienvidiem no Gambijas upes

Ka' da Mosto sastapis ķēniņu Kasi Mansa. Bet iepriekš
šī ceļojuma viņš atzīmē, ka ceļojis apmēram 60 jūdzes
uz dienvidiem Batti Mansa ķēniņa valstī. Dienvidi, šeit

nebūtu iztulkojami noteikti dienvidus virzienā, bet gan

apmēram uz dienvidus rītiem.

Batta Mansa bijis «Baddi-bu» zemju ķēniņš, kuras

atrodas starp Bintang upīti un Kantaru.

Apmēram tajā pašā laikā, kad Ka' da Mosto apme-

klējis Gambiju, to apmeklējis arī Diego Gamecs, kas tā-

pat arī atzīmē Farsingalu (Bur Senigal).
Minētie ceļotāji turējās pie ieskata, kad Senegales

un Gambijas upju iztekas ir vienas lielas upes deltas no-

zarojumi, kā tas arī tiek dažās tā laika venēciešu kārtīs

atzīmēts.

Pēc Pašeo Pereira atzinuma šo zemju tā laika tirdz-

nieciskais centrs saukts par Sutuko. Viss upes labais

krasts atradies tajā laikā zem ķēniņa Mella (Bur Melle)

pārvaldības, bet kreisais upes krasts sastādījis ķēniņa
Batta Mansa valsti. Tirdzniecības ceļš tajā laikā gājis
no Kaukau (Gao) uz Kantora caur Galam un Sarchuli,

un gar Samanda pēc Gomeca informācijas.
Gomecs savā otrā Gambijas ekspedīcijā apmeklējis

ķēniņu Ulimansa (Mansa no vuli), pēc kam arī ķēniņu
Batti Mansa, kas valdījis par Gambijas upes kreiso

krastu.

Ar pēdējo ķēniņu viņš noslēdzis arī kautkādu tirdz-

niecības līgumu. Tāpat arī Nimanas ķēniņš (Niumi),
kas esot bijis visai atturīgs valdnieks, ticis apmeklēts
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un arī ar to ticis noslēgts līgums, kura apstiprināšanai
ticis dzerts sarkanais un baltais Portugāles vīns.

1460. gadā Gomecs nebrauc vairs uz Niumi, bet

gan pie zemes kaimiņiem — Barbesiniem. Tajā laikā

Bur Gebils (Groitu Dželofu virsaitis), bijis tikko kau-

jas uzvarēts no Barbuna (kādas citas tautas ķēniņa) un

meklējis patvērumu upes ostinā, kas saukta par Zaza

(Albreda).
Ka' da Mosto un Gameca ekspedīcijas nostiprināja

Portugāles tirdzniecības priekšrocības Vakar-Afrikā.

Tā kā Portugāle vairāk kā veselu gadu simteni pēc
tam patur sev monopoltiesības uz šo ienesīgo Vakar-

Afrikas apgabalu tirdzniecību, kurā redzamu vietu ie-

ņēma vergu tirdzniecība.

Kāda angļu ekspedīcija, kas arī bijusi sagatavoju-
sies izbraukt uz Gambiju — Vakar-Āfriku 1481. gadā,
tiek no sava paredzētā ceļojuma atturēta, pateicoties

Portugāles ķēniņa Jāņa 11. iespaidam.
1588. gadā angļu ķēniņiene izsniedz dažiem Devo-

nas un Londonas tirgotājiem koncesijas brīvai tirdznie-

cībai līdz un par Senegales un Gambijas upēm. Šajā
koncesijā bijis teikts, ka jau viens šāds tirdzniecības

brauciens ir ticis izvests.

Otrā ekspedīcija saskaņā ar līgumu tikusi izvesta

1591. gadā. Franči tajā laikā jau bija tirgojušies šajos

apvidos ap 30 gadus. Bet tie nekad vēl nebija uzdroši-

nājušies iespiesties Gambijas upē, kas bija un tika uz-

skatīta, kā tikai portugāļu izmantošanas objekts un ne-

zināmu bagātību avots.

Līdz ar Portugāles patstāvības pazaudēšanu un tās

aneksēšanu zem Spānijas ķēniņa Filipa VI. varas, tā

zaudē arī savu varu uz jūras. Un tā 17-tā gadu sim-

tenī angļi nostiprinājās Gambijā, bet franči Senegalē uz

ziemeļiem no Gambijas. Turpmākos divus gadu simte-

ņus šīs divas nācijas pārmaiņus pārvalda pieminēto divu

upju (Senegales un Gambijas) baseinus. Izmantojot šo

upju piekrastes ostas tirdzniecībai ar zemes iekšieni.

1618. gadā Angļu ķēniņš Jēkabs I. izsniedza tālu ejošu
koncesiju Londonas tirgotāju sabiedrībai «The Com-

panv of adventures of London trading m Africa». Ar

tirdzniecības gala mērķi Timbuktu — caur Gambiju.



102

Georgs Tomsons, kas jau agrāk bija apceļojis barbaru

zemes, tika izsūtīts uz Gambiju kādas ekspedīcijas

priekšgalā. Tam tika uzdots izpētīt Gambijas upi, kura

vēl arvienu tika uzskatīta kā Nigeras upes nozarojums.
Bez tam viņam bija uzdots, lai atklātu Āfrikas ELdora-

do, ka tam jāizpēta zemes iekšiene un jāstājās tirdznie-

ciskos sakaros ar zemes valdniekiem.

Savā ceļojumā viņš sasniedza Kassangu (Cassan),
kādu senu portugāļu tirdzniecības punktu, apmēram
147 angļu jūdzes (ap 260 kilometrus) augšā pa upi.
Bet par viņa prombūtnes laiku zemes iekšienē, upē at-

stātais kuģis ticis no portugāļiem ieņemts un tur paliku-
šie ļaudis noslepkavoti. Sakarā ar šo notikumu, kāds

cits apbruņots kuģis no Anglijas ticis sūtīts Tompsonam

palīgā.

Turpinot savus pētījumus Tompsons nodibināja

savu nometni pie Fatt Teda, apmēram 240 angļu jū-
dzes (370 kilometrus) augšpus upes ietekas jūrā. Vēlāk

šis pētnieks Tompsons ticis nonāvēts kādā strīdū no

kāda sava pavadoņa. Pēc tam kompānija izsūtīja
divas ekspedīcijas Tompsona meklēšanai. Šīs ekspedīci-

jas vada Richards Jobsons.

Savā otrā ekspedīcijā Jobsons sasniedza Fatta Ten-

da, kur viņš paspēja ievadīt draudzīgas attiecības ar ie-

dzimtajiem. Tas par upi uz augšu ar laivām aizbrauca

līdz Barra Kunda krācēm, vēl iepriekš savas atgriešanās

Anglijā.
Jobsona sasniegums tika atkārtots tikai kādus 40

gadus vēlāk no Holandes tirgotāja un pētnieka Verm-

nvdena.

1664. gadā kapteinis Holmes r. n. (vēlākais admi-

rālis sers Roberts) uzbūvējis nelielu cietoksni un apbru-

ņoja ar 46 lielgabaliem uz kādas zemas mazas saliņas
Gambijas upē, 18 jūras jūdzes augšpus upes grīvas
(Bathurstas) un nosauca to par Jēkaba fortu, Jorkas

Hercoga, vēlāk Anglijas ķēniņa Jēkaba 11. vārdā.

1695. gadā franči šo fortu galīgi nopostīja, bet tas

drīzi vien tika atkal atjaunots. Tomēr pēc tam, vēl di-

vas reizes 1702. un 1709. gados, tas ticis par jaunu ie-

ņemts no frančiem.

No 1695. līdz 1697. gadam minētais forts atradās
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franču rokās. Kara laikā tie nodibināja uz upes zie-

meļu krasta, iepretim saliņai apcietinātu nometni Al-

bredu. Kuras vieta tika nopirkta no ķēniņa Barra. Tā

pēcnācējs Demba Souko 1826. gadā noslēdza ar angļiem
viņam pieņemamu līgumu.

Pēc Versaļas līguma 1783. gadā vienīgi tikai an-

gļiem palika tiesības uz Jēkaba fortu un visu Gambijas

upi ar tās krastiem — apmēram 10—15 kilometrus no

upes uz katru pusi. Par to savukārt angļi atzīst Fran-

cijas tiesības uz Senegali un atdod tiem atpakaļ Goree

salu, kas bija ieņemta no angļu karaspēka 1759. gadā.

Lielbritānija savukārt paturēja sev tiesību tirgoties
ar iedzimtiem pie Portendikas un Kape Blanko tuvumā,

kā arī piespieda likvidēt franču faktoriju Albredā. No-

teiktas teritoriālas robežas tika novilktas ar Parīzes lī-

gumu 1851. un 1957. gados. «Roval Afrikan Companv»

galveno nomešanās vietu atzīmē ģeogrāfiskās kartes jau
1730. gadā, šīs kompānijas pilnvarnieks Francis Moore.

Pieminētā sabiedrība jau 1723. gadā izsūta kuģi uz

Gambiju Bartolimeja Stibsa vadībā. Viņam seko 1732.

gadā kapteinis Harisons, tad kapteinis Pvke, Mc Haugh-

tons, Majors un daudzi citi, kas visi nodarbojās ar

tirdznieciskām operācijām, zemes pētīšanu un vergu
tirdzniecību.

1788. gadā šī Āfrikas sabiedrība ietilpinās suverenā

ģeogrāfiskā sabiedrībā, kas tika nodibināta no agrāk
minētās sabiedrības direktora sera Jāzepa Banksa un

līdz ar to pēdējā turpināja zemes iekšienes pētīšanas
darbus. Bet arī šī sabiedrība bija spiesta izbeigt savu

darbību pēc 1807, gadā pieņemto likumu, kas noliedza

tirgoties ar vergiem. Kaut gan pēc tam valsts šo sabie-

drību atbalsta ar 23.000 angļu mārciņu subsidiju gadā.
Sabiedrība zaudēdama caur vergu tirdzniecības aizlie-

gumu savus galvenos ienākuma avotus, vairs neapmieri-

nājās ar mazo peļņas procentu un tās pasīvais ar aktīvo

ticis pārņemts no valsts.

Sakot ar 1816. gadu Gambijā, angļu valdības pār-

stāvju sēdeklis ir Bathursta, kas uzbūvēta uz nelielas

Gambijas upes ietekas saliņas (St. Marv), kura iegūta
pirkšanas ceļā no melno virsaišiem.

No augšējiem vēsturiskiem datiem, kas iegūti no
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angļu avotiem, mēs redzam, kad Gambijas iedzimto

melno tautas, jau priekš daudziem gadu simteņiem biju-
šas samērā kulturālas tautas ar plašu teritoriju ietverošu

valsts organizāciju. Kur zem viena varena ķēniņa virs-

valdības, atsevišķus apgabalus pārvalda šī ķēniņa paval-

doņi. Līdz ar balto ierašanos notiek tas pats, kas Ame-

rikā un citās seno iedzimto zemēs. Baltie uzkundzējas
un pat visbrutālākā kārtā izmanto zemes iedzimtos

Gambijā, pat lielā mērā uzskatot tos kā preci, kas at-

met lielisku peļņu.

Jo, kā to mēs augstāk redzējām, pat liela angļu
tirdzniecības sabiedrība beidz eksistēt pēc 1807. gada,

pateicoties tajā gadā pieņemtam likumam par vergu

tirdzniecības atcelšanu.

Balto «kultūra» ir nesusi Gambijas pirmiedzīvotā-
jiem tikai nelaimi. Un pateicoties balto iespaidam, sa-

brukusi viņu senā kultūra un organizācija. Tur tagad
dzīvo tikai vairs šo seno vareno tautu atliekas lielā trū-

kumā un gara tumsībā.

Un vēl arvienu tās ir nodotas dažu privilēģētu
tirdzniecības sabiedrību rokās, kas tos izmanto savas

peļņas nolūkos, nekaunīgi brutālā kārtā.

Tālāk no šī vēsturiskā pārskata redzams, angļi
ne ar vienu teikumu nepiemin, ka Gambija kādreiz

būtu bijusi arī Kurzemes hercoga Jēkaba kolonija. Tā

tas ir arī citās angļu vēstures grāmatās, no kurām esmu

ieguvis materiālus. Tomēr dokumenti, kurus pieved
Kurzemes koloniju aprakstītāji Jušķēviča un Upelnieka
kungi rāda, ka tomēr Kurzemes hercoga Jēkaba kuģi tur

bijuši. Kādu laiku tur bijis apcietināts forts uz Sv. An-

dreja salas un t. t. Tomēr par īstu koloniju, kaut arī

stipri šaurā nozīmē, nevar būt ne runas.

Labākas pārskatāmības dēļ pievedīsim šeit dažus iz-

vilkumus no pieminētiem un citiem autoriem.

Profesors C. F. Bastable (Dictionerv of Political

Economv) kolonijas iedala sekošās grupās: 1) faktori-

jās, 2) provincēs, 3) plantācijās un 4) kolonijās šī

vārda tiešā nozīmē.

Faktorija ir tirdznieciska stacija, kurā dzīvo viens

vai nedaudzi tirgotāji, jeb viņu aģenti tirdzniecībai ar

iedzīvotājiem, bet nav kolonistu, kas ir uz pastāvīgu
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dzīvi nometušies emigrējošie iedzīvotāji. — Vēl pagā-
jušā gadu simteņa beigās angļu nometnes Āfrikas rie-

tumu piekrastē nebija nekas cits, kā faktorijas.
Provinces, piemēram mūsu dienu vēsturē mums

vislabāk noder angļu Indija, jo šeit vietējais elements —

zemes iedzīvotāji un arī zemes īpašnieki atrodās zem

citas valsts varas, kura pārvalda zemi un eksploatē tās

dabiskās bagātības.

Skats uz Gambijas upi 200 kilometru augšpus ietekas.

Plantācija ir īpašs kolonizācijas veids, kad kolo-

nists zināmā mērā atradis sava kapitāla ieguldīšanu par

izdevīgu.
Zemes apstrādāšanas un tamlīdzīgus darbus izdara

ar iedzimto darba spēku. No vēstures mēs zinām, ka

tādos gadījumos vietējie iedzīvotāji ir vienmēr tikuši pil-

nīgi padoti saimnieciskam plantātoram, kļūstot par tā

vergiem, šis veids apmēram ir arī attiecināms uz mūsu

dzimteni un senčiem (E. L.).
Kolonija, šī vārda tiešā nozīmē, ir pēdējais un pil-

nīgākais kolonizācijas veids. Tas rodas kādas zemes

pilsoņu, spējīgu un enerģisku, lielākam vairumam aiz

reliģiskiem, politiskiem vai saimnieciskās dabas apstāk-
ļiem, pārceļojot no vienas zemes uz otru, kuru tie aiz-
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ņemot un nometoties tajā uz pastāvīgu dzīvi, kultivē to,

attīstot un izmantojot tās dabiskās bagātības un iespē-
jamības. Pielietojot no dzimtenes līdzatvestās augstā-
kās kultūras un technikas paņēmienus zemes apstrādā-
šanā un tā kolonisti sekmē savas jaunās tēvijas vispārējo

progresu.

Z. Bundurs savā grāmatā: «Senās latvju kolonijas»
starp citu raksta: Hercogs Jēkabs savā ceļojumā dabūja
labi iepazīties ar koloniju vērtībām. Viņā nostiprinā-

jās merkantīlistu mācība, ka valstis, kurām pašām nav

zelta un sudraba raktuvju, savu nacionālo bagātību
var vairot ar ārējo tirdzniecību. Bet ārējā tirdz-

niecība nav tiv stabila kā iekšējā. lekšējo tirdznie-

cību var regulēt ar dažādu likumu palīdzību, var uzcelt

muitas kalnus un tā piespiest patērētāju pirkt iekšzemes

ražojumus. Ne tā ir ar ārējo tirdzniecību, ārzemju tirgos

jāizcīna sīva konkurence, kā cenas, tā labuma ziņā un

bez tam šis tirgus nav pastāvīgs. Izvedējā valstī var tikt

gan preces ražotas, bet ārējo tirgu nepastāvīguma dēļ,

viņām var pietrūkt noejas un tā izcelties pārprodukcijas
krize.

Par pastāvīgākiem un visizdevīgākiem tirgiem mer-

kantīlisti atrada kolonijas un tamdēļ 17. gadu s. pēc vi-

ņām notiek liela cīņa.

Hercogs Jēkabs neiegūdams sabiedrotos koloniju ie-

karošanai un izmantošanai, nolēma rīkoties uz savu

roku. 1651. gadā viņš uzdeva savam pārstāvim Amster-

damā Deningeram savervēt Holandē 1 kājnieku rotu

Āfrikas Gvinejas piekrastes un Gambijas baseina ieka-

rošanai.

Tā paša gada 3. septembrī Kurzemes kara kuģis
«Der Valfish» apbruņots ar 20 lielgabaliem izbrauca

uz Āfriku, Amsterdamā uzņēma savervēto rotu kājnie-
kus, dažus aģentus un 25. oktobrī tas laimīgi iebrauca

Gambijas upē.

Hercoga aģenti tūlīt ievadīja sarunas ar vietējo ie-

dzimto virsaišiem un no Kambo zemes valdnieka no-

pirka ap 10 jūras jūdzes (17 j. j. Autors), Gambijas

upē atrodošos saliņu, ko nosauca par Sv. Andreja sa-

liņu (kā tas no iepriekšējiem angļu vēsturnieku mate-
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riāliem redzams, minēto saliņa portugalietis Ca' da

Mosto nosaucis par Sv. Andreja salu. Autors).

Tai pašā laikā aģenti ieguva arī no Barras virsaiša

Džilifari novadu, kurš atrodas Gambijas upes labajā
krastā iepretim salai un Bajonas novadu Gambijas grī-

vas kreisajā krastā. Kurzemnieki, Andreja salā, lai būtu

pasargāti no varbūtējiem iedzimto un citu dēkaiņu uz-

brukumiem, nekavējoši uzcēla stipru fortu, ko nosauca

par Jēkaba fortu.»

Kā tas augstāk redzams, angļu vēsturnieki par šī

forta izcelšanos un nosaukumu sniedz pavisam citādas

zinas.

Proti, kad tas būvēts no angļu kapteiņa Holmes

r. n. un 1664. gadā tas nosaukts angļu karaļa Jēkaba II»

vārdā. Domājams, ka te būs abiem avotiem zināma

taisnība, jo forts varēja būt nopostīts nemieros un angļi
to vēlāk uzcēluši par jaunu. Bet tas nu gan ir pilnīgi
skaidrs, ka pašreizējās Jēkaba forta atliekas, vecie liel-

gabali, kas tur vēl atronas un kurus mūsu lidotājs H.

Cukurs apskatījis, nav ne no Kurzemniekiem būvētā

forta atliekas, ne arī Kurzemē lietie lielgabalu stobri.

Kā tas jau no angļu vēsturnieku ziņām redzams. Šis

forts ir ticis vairākkārtīgi gan no angļiem, gan frančiem

ieņemts un nopostīts un, atkal par jaunu uzbūvēts.

(Pie Upelnieka) — Gambijas Kurzemes faktorijas
bijušas nocietinātas fortiem un apbruņotas lielgabaliem.
Fortu pie faktorijām bijuši 3. No tiem galvenais «Jako-

bus» forts, (kura garnizons pārsniedzis 100 vīrus) uz

Sv. Andreja salas. Pārējie saukušies: par Jaunjelgavu
(Neu-Mitau) un Fridricha ostu (Fridrichs Hafen).

Nodarbojoties ar tirdzniecību, starp citu arī ar ver-

gu tirdzniecību, nav aizmirsta, pēc tā laika paraduma,
iedzimto piegriešana kristīgai ticībai. Kā mācītājs un

misionārs tur darbojies kurzemnieks Gotšalks Ebelings

un pēc viņa kāds Joahims Danenfelds.

Galvēnais vergu tirgus atradies Barra-Ondā, līdz

kurienei par Gambiju varēts braukt mazākos (līdz
150 tonnu tilpuma) kuģos. Vergi pārvesti uz Jēkaba

fortu, kur sastādīti transporti un tad ka».a kuģos aiz-

vesti uz Tabago salu.
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1654.—1660. gadu ziemeļu karš iezvanīja Gambijas

kolonijas beigas.
1660. gada sākumā Amsterdamā pienāk ziņa, ka

kāds franču laupītājs nakts laikā uzbrucis Sv. Andreja
salas fortam, izdzinis garnizonu, izlaupījis cietoksni,

paņēmis lielgabalus un visus tur atrodošos pārtikas krā-

jumus, bet pašu salu līdz ar pašu fortu pēc tam pār-
devis. Nauda par salu laupītājam bija jāsaņem Gro-

ningā, bet Groningas tirgotāju palāta, negribēdama salu

paturēt, naudu neizmaksā un liek Momberam priekšā

ņemt salu atpakaļ savā rīcībā. Mombers savervē ka-

reivjus un kapteiņa Stila vadībā 1660. g. aprīlī ar kādu

Groningas kuģi tos nosūta uz Gambiju, kur kuģis nonāk

jūnijā. Fortu ieņem un atkal uz tā uzvelk Kurzemes

karogu. Pēc pāris nedēļām pie salas piebrauc 3 kuģi no

Amsterdamas (no Lampsiņiem) un uzaicina komen-

dantu padoties.
Kad Stils šo uzaicinājumu noraida, niderlandieši

ielenc fortu un to tik ilgi apšauda, kamēr tas spiests
podoties. Stilu kā gūstekni aizved uz vienu kuģi.
Kad Barra, nēģeru tautas ķēniņš (kurzemniekiem ar ie-

dzimtiem bijušas labas attiecības) dabū zināt par Stila

sagūstīšanu, viņš pavēl arestēt visus niderlandiešus savā

zemē un piedraud, ja kapteinis Stils netiks atsva-

bināts un niderlandieši labprātīgi neatstās fortu, viņš
visus apcietinātos liks sodīt ar nāvi.

Šim piedraudējumam pievienojās arī Kambo ķē-
niņš. Bet ietiepīgie niderlandieši paliek fortā vēl četras

nedēļas. Kad tie dzird, kad Barra, zemes ķēniņš, no-

pietni gatavojas uz karu pret tiem, tie pārved visas pre-

ces un mantas uz kuģiem, aiznaglo lielgabalus, iznīcina

visu ko var un aizbrauc, piedraudēdami vēl atgriesties
un Stilu pakārt.

Stils no jauna ieņem fortu un paliek tajā līdz 1661.

gada marta mēnesim, kad kādā naktī pie salas piebrauc

angļu kapteinis Holmss ar vienu fregati un četriem ma-

zākiem kuģiem.
Nevarot tumsā saskatīt eskadras karogus, Stils liek

izšaut pāris reizes no lielgabaliem. Sakarā ar to,

Holmss, Anglijas karaļa vārdā piesūta Stilam ultimātu-

mu: padoties 10 dienu laikā. Kad padošanās nenotiek,
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angļu kuģi piebrauc pie forta, draud to iznīcināt un

garnizonu nonāvēt. Atvainošanās, ka tumsā kuģi no-

turēti par niderlandiešu — nelīdz, jo Holmsa nodoms

ir salu katrā ziņā ieņemt. Arī viņam jau nācis zināms

par bagātu zelta lauku esamību upes apgabalā.
Stils padodas un aizbrauc uz Londonu, kur 1661.

g. decembrī Kurzemes aģentam Freheram iesniedz pil-

nīgu ziņojumu par notikumiem Gambijā no 1651* līdz

1661. gadam.

Kopš 1661. gada Gambija atrodas Anglijas varā,
sākumā kā Āfrikas kompānijas piederums. Tā kā šīs

kompānijas prezidents ir Jorkas hercogs (vēlākais ķē-
niņš Jēkabs II.), tad visām Kurzemes sūdzībām nav ne-

kādu panākumu.

Augšā sniegto vēsturisko ziņu izvilkumi, kurus

autors pamato uz dokumentiem, liekas, būs pareizi, ne-

skatoties uz to, ka angļi savās populārajās vēsturēs šos

faktus ignorē. Tomēr no tiem arī kļūst skaidrs un sa-

protams, Gambija nav bijusi Kurzemes kolonija, bet

gan tur bijušas dažas apcietinātas vietas, caur kurām

Kurzemes hercogs Jēkabs vedis tirdzniecību ar iedzī-

votājiem.

Tāpat arī no šiem faktu atzīmējumiem kļūst sa-

protams, kad latviešu, starp Kurzemes hercoga ekspe-

dīciju dalībniekiem bijis pavisam maz. Tas pats at-

tiecināms uz garnizonu —kareivjiem, kurus, kā redzam,

Jēkabs caur saviem aģentiem vervējis lielā mērā Ho-

landē.

Latviešu tautai, respektīvi, kurzemniekiem bijis pa-
visam maz, kas kopējs ar sava valdnieka hercoga Jēkaba

uzņēmumiem Gambijā. Tāpēc nav ticams, ka pašlaik
tur atradīsies kāds, kas būtu cēlies no latvieša senča. —

Citādi tas ir Tabago salā.

VIII. Ģeogrāfija, flora, fauna un klimats.

Gambijas, jeb vakaru Āfrikas angļu kolonijas un

protektorāts sastāda šauru zemes joslu abpus lielās Gam-

bijas upes. Šī zemes strīpa, kuras platums uz katra

upes krasta sniedzas no 10—15 kilometrus, atrodas ze-
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mcs tropiskā joslā apmēram no 13° 30'—13° 10* zie-

meļu platuma. Un sākot ar upes grīvu apmēram 16° va-

karu garumā pēc Grinviča meridiāna, stiepjas gandrīz
taisni uz rītiem, apmēram 500 kilometrus. Visa kolo-

nija un protektorāts sastāv gandrīz no līdzenajiem Gam-

bijas upes krastiem, kas kļūst aizvienu augstāki zemes

iekšienē un vietām ir pārklāti ar tropisku mežu.

Šinī mežā sastopama visa lieliskā tropisko zemju
koku un augu valsts. leskaitot dažādas palmu sugas,

apelsīnus, citronus, banānas, ananasus un simtiem dažā-

dus citus siltzemju kokus un augus.

Gambijas mežos dzīvo daždažādi tropu zemes zvēri,

kas gan nekādas koloniju robežas neatzīst, bet pārvie-

tojas un uzturas visur tur, kur tiem šķietas labāki esam.

Šo mežu zvēru starpā ir gan elefanti, lauvas, kro-

kodīļi, tīģeri, leopardi, pērtiķi, lielā vairumā milzu un

citas mazākas, bet indīgas čūskas. Šie zvēri un rāpuļi
vēl arvienu Gambijā, tāpat kā citos tai līdzās esošos ap-

gabalos nodara daudz posta iedzīvotājiem, kuri, se-

višķi zemes iekšienē atrodas nepārtrauktā karā ar tiem.

Pati angļu kolonija sastāv no Bathurstas, Georgtov-

na un vairākām citām pilsētiņām upes krastos ar šo pil-
sētu apkārtnes zemēm, kopplatībā 69 angļu kvadrāt jū-
dzes jeb apmēram 170 kvadrātkilometrus. Bathursta uz-

būvēta uz St. Marijas salas pie pašas Gambijas upes grī-

vas, kamēr Georgtovnas pilsēta atrodas uz «Mack Cartv»

saliņas, apmēram 240 kilometrus augšpus upes grīvas.
Pārējā zeme sastāda Anglijas mandāta zemi, jeb protek-
torātu.

Gambijas upe sākas tālu Āfrikas iekšienē, «Futa

Jallou» augstienē, netālu no »Labe» ciema. Tās plašā un

dziļā ūdens straume tek uz vakariem apmēram 1200 ki-

lometrus. Gambijas upe ir viens no vislielākiem ūdens

ceļiem Vakar-Afrikā. Tā kuģojama vidēja lieluma

okeāna tvaikoņiem pat zemā ūdens laikā līdz Mac Car-

tija salai — Georgtovnas pilsētai. Arī «Vaidava» bija

nolīgta braukt līdz Mac Cartija salai pēc zemes riekstu

kravas un tikai sagadījušies apstākļi deva iespēju kuģim

uzņemt visu riekstu kravu Bathurstā.
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Tas ir 240 kilometrus augšpus upes grīvai, kur

vēl sausākā laikā mēdz būt līdz 15 pēdas dziļš ūdens

visseklākās vietās un pie zemā ūdens stāvokļa. Gambijas

upes lejas gals, apmēram līdz 80—90 kilometrus no tās

ietekas jūrā ir ļoti plats. Upes platums tur sniedzās no

s—B kilometriem, bet vietām paisuma laikā upes ūdeņi
izplēšās 12—13 kilometrus.

Kuģiem, kuru iegrime nepārsniedz 10 pēdas, Gam-

bijas upe ir kuģojama līdz pat protektorāta pēdējam
iedzimto robežu ciemam — «Koina», kas atrodas 292

angļu jūdzes no Bathurstas (ap 470 kilometrus).

Gambijas upes kritums ir tik mazs, ka vēl šajā
vietā sajūtams okeāna paisuma un bēguma iespaids. Tur

ūdens līmenis atkarībā no tam mainās par veselām di-

vām pēdām. Visa Gambija, protektorāts kopā ar kolo-

nijas teritoriju, ieņem 4.068 angļu kv. jūdzes (apmēram
10.600 kv. kilometrus), un sadalās, bez St. Marijas sa-

las — Bathurstas, četrās provincēs, kas savukārt sada-

lās apgabalos.

Tāaugšupesprovince sastāv no Vuli, Kan-

tora, Sandu un austrumu Falladu apgabaliem. Tā ieņem
2.369 kv. kilometrus platības. Šīs provinces centrālās

iestādes atrodas Bassē, kas visulielākā šīs provinces
iedzimto pilsēta un viena no ievērojamākām protekto-
rāta Gambijas upes ostas pilsētām. Šīs provinces, Sandu,

Kantora un Vuli apgabali sastāda agrāko iedzimto ķē-
niņvalstu atliekas.

Mack Cartv province sastāv no Sami, Nio-

nija, Augš-Salouma, Lejas-Salouma, Rietumu-Jarra, Vi-

dus-Jarra, un Austrumu-Jarra apgabaliem un vēl Mack

Cartija salu Gambijas upē. Šī province ieņem ap 3.083

kv. kilometrus platības.

Provinces centrālās iestādes atrodas kolonijas pil-
sētā Georgtovnā.

Upes dienvidus krastu province sa-

stāv no sekošiem apgabaliem: Austrumu Kiang, Vidējo

Kiang, Rietumu Kiang, Foni Jarra, Foni Bondali, Foni

Kausola, Biutang-Keranai, Foni Brefet, Dienvidus Kom-

bo, Ziemeļu Kombo un St. Marijas Kombo. Šīs provin-
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ccs platība sniedzās 2.829 kv. kilometros, un tās cen-

trālās iestādes atrodas Bakau pilsētā (ciemā) pie Sv. Ma-

rijas raga.

Un beidzot upes ziemeļu krastu provi n-

e c sastāv no Lejas Niumi, Augšējās Niumi, Jokadu. Le-

jas Baddibu, Centrālo Baddibu un Augšējo Baddibu.

Province ieņem 2.236 kv. kilometrus platības un tās cen-

trālās iestādes atrodas Kerevan pilsētā*

Klimats. Gambijas klimats nav uzskatāms par

veselīgu, sevišķi attiecībā uz eiropiešiem, kaut gan pē-

Kāda lielāka iedzimto ciema ielas skats.

dējos gados kolonijas pārvalde darījusi daudz un iegu-
vusi zināmus panākumus klimatisko apstākļu uzlabo-

šanā Bathurstā un tās apkārtnē. Vissliktākais gada laiks

Gambijā ir no jūnija līdz oktobrim, kad pastāv tā

sauktais lietus periods. Tad gaiss pilns sutīgu tvanu,

kurā sastopami daudzi miljoni dažādu tropisko slimību

dīgļi. Laiks pēc oktobra un līdz jūnijam ir sausais pe-

riods, kā tas redzams no apakšējās tabulas, tajā laikā

lietus itin nemaz nelīst. Tad klimats neatšķiras no citu

tropisko zemju labākiem klimatiem un ir panesams ku-

ram katram eiropietim, izņemot neparasto karstumu.
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Laikā, kad «Vaidava» atradās Bathurstā, mums nebija
ne mazākā iemesla žēloties par klimatu, kurš tajā
laikā bija sauss, kaut gan nedaudz karstāks kā pie mums

siltajās vasaras dienās. Tomēr eiropiešiem kaut dienu

iztikt bez chinīna porcijas ir bīstami, jo tad var viegli
saslimt ar malāriju. Uz «Vaidavas» mēs «chinīnu» sā-

kām lietot jau 24 stundas iepriekš Bathurstas sasnieg-
šanas. Sākumā lietojām veselu grama porciju, bet tik

liela porcija izrādījās par stipru, jo dažiem sāka ausīs

rūkt un galva sāpēt, pēc tam pārgājām uz pusgrama

porcijām, kādas parasti lieto eiropieši. Dienu pēc Gam-

bijas atstāšanas pārtraucām chinīna lietošanu*

Apakšējā tabula rāda Bathurstas meterioloģiskās
stacijas novērojumus par 1931* gadu*

Zemes iekšienē — protektorātā lietus minētā gadā

nolijis sekošos daudzumos. lekavās ir atzīmētas

loģiskās stacijas vietas.

Upes dienvidus krastu provincē (Sukutā) 55,56

collas. Upes ziemeļu krastu provincē (Kerevanā 32,92

collas. Mac Cartv salas provincē (Georetovnā) 36,36

collas. Augšupes provincē. (Vuli) 39,01 colla.

No tā redzams, ka upes ziemeļu krastos un zemes

iekšienē klimats ir samērā daudz sausāks, nekā upes

dienvidus krastu provincē un Bathurstas pilsētā.

Mēnesis
Vidējā gaisa
temperatūra

Relatīvas mit-

ruma attiecības

Lietusnokriš-

ņi collās

Janvāris . .

Februāris .

Marts .
.

Aprīlis . .
Maijs

. .
.

Jūnijs . . .

Jūlijs . . .
Augusts . .
Septembris
Oktobris

.

Novembris

Decembris

74,6
73,5
88,1

74,6

77,6
79,6

80,0

79,2
79,7

81,9

78,6

75,2

48

50

59

63

67
72

76

80

76

68

57

31

0,03

3,34

8,33
25,81

8,76

1,32

Kopa .
47,61
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IX. Iedzīvotāji, statistika, dzīves apstākļi,
veselības stāvoklis, izglītība, ieceļošana

un izceļošana.
Saskaņā ar 1931. gada ļaužu skaitīšanas datiem,

Gambiju apdzīvoja pavisam 199.520 iedzīvotāji. No

tiem 14.370 St. Marijas saliņā, respektīvi Gambijas gal-
vas pilsētā Bathurstā, jo tikai nedaudzi iedzīvotāji dzīvo

ārpus pilsētas uz saliņas. Pārējie 185.150 iedzīvotāji
dzīvo četrās protektorāta provincēs un citās pie koloni-

jas pieskaitītās vietās.

Gambijas iedzīvotāju dažādu valodu runājošās tau-

tas dzīvo viscauri protektorātam un kolonijas daļās bez

ciešas savstarpējas nodalīšanās savā starpā, izņemot Jola

tautiņu, kura apdzīvo gandrīz tikai upes dienvidus

krastu provinci un vēl arvienu pieturas pie savu senču

ticības, pielūdzot pašdarītu dievu veidolus. Bet ir aiz-

rādīts, kad pēdējos gados arī šajā tautā arvienu vairāk

iespiežoties muhamedānisms un tie pametot savu senču

dievus.

Gambijas galveno iedzīvotāju masu sastāda Jollofu

(Džellofu), Mandingosu un Fulasu tautas, kas gandrīz
visas ir muhamedāniešu ticības piekritējas.

Pēc tautībām protektorāta un kolonijas iedzīvo-

tāju skaits (neieskaitot St. Marijas salu), sadalījās se-

kosi:

Mandingosi ...... 85.640

Jollofi (Džellofi) .... 25.864

Fulasi
. . ..... 22.273

Jolasi (Džolasi) . . . . 19.410

Sarahuli 12.316

Tukulori 11.653

Bambarri . . .... 3.261

Aku-si . ...... 786

Pārējās tautas ..... 3.947

Kopā .
185.510

Visu šo tautu pārstāvji sastopami starp galvas pil-
sētas Bathurstas iedzīvotājiem. Četras protektorāta pro-
vinces apdzīvotas sekošā kārtā pēc 1931. g. statistikas.
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Augšupes provincē dzīvo 35.372 iedzīvotāji. Lielākā

daļa no tiem pieder pie Mandingosu un Sarahuli tautām.

Tomēr tur sastopama arī daļa no Fulasu tautas.

Mac-Cartija salas provincē dzīvo 53.264 iedzīvotāji.
Lielāko vairumu no šīs provinces iedzīvotāju sastāda

Jollofu (Džellofu) un Mandingosu tautas.

Upes dienvidus krastu provinci apdzīvo 48.888

iedzīvotāji. Vairums no visiem iedzīvotājiem ir Man-

dingosi. bet arī liels daudzums no Fulasu tautas dzīvo

šās provinces austrumu daļā. Kamēr šīs provinces Kombo

apgabals galvenokārt ir apdzīvots no Jola (vai Džola)

tautas, kura, kā jau agrāk minēts dzīvo vairāk nošķirtu
dzīvi un palikusi uzticīga savu senču ticībai.

Upes ziemeļu krastu provinci apdzīvo 47.636 ie-

dzīvotāji.
Šīs provinces trīs Baddibu, lejas, centrālo un augšējo

Baddibu apgabalus apdzīvo gandrīz vienīgi Mandigosu
tauta.

Jokadu apgabals ir apdzīvots no Mandingosiem,
Jollofiem un Turakausiem (kā tiek nosaukti Fulas tau-

tas muhamedāniešu piekritēji).
Kamēr abi Niumi (augš un lejas) apgabali apdzī-

voti maisītiem Nandingosu un Jollofu (Džellofu)
tautām.

Angļu statistika saskaitījusi Gambijā ļoti daudz da-

žādas ēkas. Tā upes ziemeļu krastu provincē 20.509,

upes dienvidus krastu provincē 21.194, Mack Cortija sa-

las provincē 32.538, Augšupes provincē 18.113 un St.

Marijas salā (Batburstā) 3.177 ēkas. Pavisam kopā
95.531 dažādas ēkas, kas būtu kolosāls skaitlis priekš

nepilniem 200.000 iedzīvotājiem. Bet patiesībā šeit ne-

var būt ne runa, par ēkām mūsu izpratnē. Izņemot var-

būt dažas simts Bathurstas un varbūt vēl tikpat daudz

provinces ēkas, kas būvētas no ķieģeļiem, betona vai ko-

ka — ir līdzīgas mūsu ēkām un kalpo kā valdības, ie-

rēdņu dzīves, tirdzniecības, sabiedriskām iestādēm, vai

nedaudzo turīgo einropiešu dzīvojamām ēkām. Kamēr

pārējās 95.000 ēkas nav nekas vairāk, kā vienkāršas bū-

diņas. Jo pašā Bathurstā, kā tas aizrādīts, lielākais vai-

rums no iedzimto ēkām ir sliktāki būvētas kā mūsu pie-
liekamie šķūnīši.
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Zemes iekšienē šīs ēkas mēdz būt apaļas un tikai ar

īpatnēju zāļu-salmu jumtiem.

Gambijas iedzīvotāji nedzīvo tā kā pie mums, at-

sevišķās izklaidus mājās, bet miestos jeb pilsētās. No ku-

rām dažās sniedzas līdz 3—4000 iedzīvotāju un ir ie-

dzimto iedzīvotāju sabiedriskās, kā arī saimnieciskās

dzīves centri.

Balto iedzīvotāju visā Gambijas kolonijā — protek-
torātā pavisam maz. Viņu kopskaitu statistika neuz-

rāda, bet 1934* gadā mans paziņa anglis, kurš gandrīz
visus personīgi zināja, to skaitu rēķināja uz 170—180.

No kuriem tikai ap 20—30 dzīvo ārpus Bathurstas pil-
sētas. Man rādīja kādu balto, kas Bathurstā esot jau

nodzīvojis 14 gadus. Tas ir retums, jo parasti īlgāki

par pāris gadiem Gambijā neviens baltais neciešot, ja ne-

ņemot katru gadu pa 2—3 mēnešus atpūtu Eiropā.

Sastapu divus baltos melno starpā. Viens no tiem

līdz ar melnajiem nesa uz kuģa zemes riekstu maisus.

Viņa izskats un drēbes bija daudz bēdīgākā stāvoklī, ne-

kā viņa darba biedriem melnajiem. Tā seja un kājas

bija pārklātas ādas izsitumiem no vienas vietas. Otrais

baltais apmēram tādā pašā izskatā strādāja pie ielu tī-

rīšanas darbiem.

Abi tie atstāja ļoti nožēlojamu baltā cilvēka atlieku

iespaidu. Neskatoties uz to, ka melnie arvienu sajūt zi-

nāmu naidu un aizspriedumus pret saviem baltajiem

kungiem un izmantotājiem, viņu izturēšanās pret šiem,

no dzīves izmestiem, cik novēroju, bija korekta.

Kad iesākās tā sauktā darba sezona, kas ir apmē-
ram no janvāra mēneša līdz aprīļa vidum, laikā, kad

tiek eksportēta novāktā zemes riekstu raža, Bathurstā

saplūst daudz darba ļaužu no visiem provinču apgaba-
liem un pat no franču Senegales. Tad Bathurstā tiek

stipri pārpildīta un angļu iestādēm esot grūtības ar sa-

sanitāro pārraudzību.
Bet spriežot pēc redzētā, jātaisa slēdziens, ka melnie

paši mīl un rūpējas par tīrību savās mājās, tikai attiecībā

uz ēšanu un ēdienu produktiem, tiem liekas ir savādi uz-

skati. Interesantus skaitļus un aprēķinus sniedz angļi
savos oficiālos izdevumos par darba algām un dzīves iz-

tiku. Vispārīgi runājot, darba rokas Bathurstā ir atliku
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likām. Bet pēc zemes rieksta eksporta sezonas beigām

tur valda liels bezdarbs. Bet sezonas laikā, pat daudzi

franču teritorijas iedzīvotāji ierodas, lai ņemtu dalību

kuģu piekraušanas darbos. Kā arī strādā pie vietējiem

melnajiem farmeriem zemes riekstu stādīšanas un ražas

novākšanas darbus. Pēc darbu pabeigšanas, tie at-

kal atgriežās savās dzīves vietās.

Algas spējīgiem amatniekiem, kā namdariem, kalē-

jiem, mūrniekiem un krāsotājiem tiek maksāta no 2 ši-

liņiem un 6 pensiem līdz 6 šiliņiem dienā (apmēram no

Ls 2—4,80 dienā) — par 8 stundu darba dienu. Darba

laiks oficiāli gan skaitās 8 stundas, bet praktikā ir daudz

garāks. Vienkāršie, nekvalificētie strādnieki sadalās se-

košās grupās:

a) kas par strādāšanu saņem mēnešalgu,

b) dienas algādži un

c) laukstrādnieki.

Pirmās grupas strādnieki tiek nodarbināti no dažā-

dām tirdzniecības firmām un tie saņem algu no 30 līdz

36 šiliņiem mēnesī (no 24—28 Ls). Pēc kam daudzos

gadījumos tirgotājs vēl piemaksājot graudā ap 45 mār-

ciņas rīsa mēnesī.

Puskvalificētie strādnieki (pie sanitārdarbiem), kas

gandrīz vienīgi tādi tiek nodarbināti no valdības, saņem

no 1 šiliņa 9 pensiem, līdz 2 šiliņiem 6 pensiem dienā.

Bet vienkāršie valdības darbos nodarbinātie strādnieki

saņem no 1 šiliņa 3 pensiem — līdz 1 šiliņam un 6 pen-
siem dienā. Normālais darba laiks pie valdības darbiem

skaitās astoņas un pus stundas dienā. Pie privātiem
darba devējiem vienkāršiem strādniekiem par dienu tiek

maksāts no 1 šiliņa līdz 1 šil. 3 pensiem un nereti arī

mazāk, skatoties no darba veida un laika. Pie kam sa-

protams, darba dienas garums ir stipri garāks, kā pie
valdības darbiem.

Gabalu jeb akorda darbs tiek maksāts pie kuģu kra-

vas iekraušanas; kā to jau redzējām agrāk.
Laukstrādnieki saņem par darba sezonas laiku dzī-

vokli un pārtiku no sava farmera un kad zemes riekstu

raža ir pārdota, tad arī zināmu nolīgtu daļu no ieņemtās
naudas.

No Gambijas iedzīvotājiem laukstrādnieki ir pavi-
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sam maz sastopami, jo tur ieviesusies tāda kārtība, ka

katra ģimene pati apstrādā savus laukus. Bet ja tiek no-

darbināti kādi vietējie laukstrādnieki, tad atalgojuma
kārtība ir tā pati, kāda ir no franču Senegales ienāku-

šiem laukstrādniekiem.

Par iztikas dārdzību angli sniedz sekošas oficiālas

ziņas:
Protektorātā kukurūza skaitās kā strādnieku šķi-

ras pamata pārtika, kaut arī liels daudzums rīsa, maizes

un zivju tiek patērēts. Visvairāk rīsa tiek patērēts Bat-

hurstā no ieceļojušiem franču teritorijas strādniekiem.

Strādnieku iztikas dienas rācijas izmaksa tiek aprē-
ķināta sekoši:

Rīsi vai kukurūza .3 pensi.
Maize 1

~

vis � *«�*������].
ff

Ēdamā eļļa 1
~

Cukurs 0,5
„

Garšas vielas, pavalgs ..... 0,5 ~

Kopā . 7 pensi.

Personīgi man būtu jāpiezīmē, ka maize Bat-

hurstā maksā dārgi — 3 pensi mazs kukulītis, kas pie-
tiek tikai vienam ēdienam un tā svars nav lielāks par 200

gramiem.
Dažreiz zemes rieksti un gaļa tiek lietoti zivs vai

rīsa vietā. Caur ko dienas iztikas izdevumi paceļas par
vienu pensu. Vidējais strādnieks patērē ļoti maz priekš
apģērba un dzīvokļa īres. Apmēram tikai 3 šiliņus caur-

mērā mēnesī*

Dzīves iztikas dārdzība pārējā zemē ārpus Bathur-

stas ir nedaudz zemāka*

Tālāk oficiāli tiek paskaidrots, ka pārtikas vielas

caurmērā ir daudz lētākas nekā priekš kara* Kas ir re-

dzams no apakšējā salīdzinājuma*

1932. jr. 1913. g.

Rīsi par maisu 216 a. mārc. 26 šil. 33 šil.

Sāls
„ „

66
„ „

2
n

1,5
n

Milti „ „
98

„ ,
13

„
16,5 *

Ēdamā eļļa par galonu 3 „3 p. 4
„

Cukurs mārciņā 0
~

3
„

0 5,5 p.
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Turpmākie oficiālie dati uzrāda aprēķinu, cik

daudz ir nepieciešams iztikai priekš valdības ierēdņa
eiropieša, respektīvi — angļa.

Tur sacīts: šī dzīves iztikas dārdzība atkarājas no

indivīda — ierēdņa ienākumu lieluma un dzīves para-
šām. Bet turpmākais aprēķins uzskatāms kā minimālā

gadskārtējā norma priekš neprecējušos jaunākā valsts

ierēdņa, dzīvojoša Bathurstā.

Apkalpotāji 70 angļu mārc*

Apmazgāšana ......... 12
„ „

Dedzināmā malka ....... 9
~ ~

Elektriskā apgaismošana ..... 10
~ „

Tirgus izdevumi (gaļa. zivis, maize,

augļi, olas un t. t. ...... 40
~ ~

Cita pārtika un vīni
...... 125

~ ~

Tabaka
........... 10

„ „

Dažādu fondu nomaksām 24
~ ~

Dažādi citi izdevumi ...... 35
„ „

Kopā .
335 angļu mārc.

Šajā summā saprotams neietilpst ierēdņa drēbju
cena, kas tiek iepirktas Anglijā. Šīs ziņas ir ņemtas no

oficiālā Anual report on the Social and Economical pro-

gress of the people of the Gambia 1932. un attiecīgais
angļu teksts uz 20 un 21 lapas pusēm ir sekošs:

Cost of living.

In the Protectorate, «Corn» is the staple diet of the

labouring class, Whilst a considerable amaunt of rice,
bread and fish is consumed. More rice is consumend m

Bathurst especiallv by the foreign labourer. The dailv

cost of a labourer's food m Bathurst mav be reckoned

as fallows:

Rice or corn 3 d.

Bread ........ 1
~

Fish 1
„

Oil . . ; 1
„

Sugar y2 ~

Condiments ...... i/% „

Total
.

7 d.



120

Meat and groundnuts are sometimes substituted for

fish and rice and the dailv expenditure is then increased

by abaut 1. d.

The average labourer spends verv little on house-

rent and clothing — probablv not more than 31 — a

month on an average. The cost of living m the Protec-

torate for a labourer who provides for himself is rather

less than that m Bathurst. The prices of foodstuffs ar

generallv lower than those obtaining before the war.

The following table gives some examples:

1932. 1913.

Rice per bag 216 lbs 26/— 33/—
Salt do 66

„ 2/- 1/6

Flour do 98
~

13/— 16/6
Edible oil per 1 gallon 3/3 4/—

Sugar per lb. —/3d —/5V2 d

Cost of living European government officials. The

cost of living varies according to the income and tastes

of the individual, but the following is considered to be

the anual m i n i m v m autlav of an unmarried junior
Government Official living m Bathurst:

£

Servants
........... 70,—

Washing 12,—

Firewood 9,—

Electric Light ......... 10,—

Market (meat, fish, bread, vegetables
eggs, etc.) 40,—

Provizions 8 Wines
...... 125,—

Tabacco ........... 10,—
Widow Orphans Pension contribution . 24,—
Miscellaneus Expenditue including

equipment

Total
. 335,—

This amount does not include the cost of clothing
vvich is purchased m England.

Šķiet, kad šie skaitļi un kalkulācija spilgti raksturo

angļu ierēdņu oficiālo dzīvi, attiecības un ieskatus par

savām un iedzimto vajadzībām.
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Tā kā Gambija ir zeme bez jeb kaut kādas kaln- vai

citas rūpniecības, tad arī atkrīt visas šīs rūpniecības pa-

vadošās aroda slimības.

Malārijas drudzis ir Gambijas visizplatītākā slimī-

ba. Pēc oficiālām 1932. gada ziņām, tajā gadā ir bijuši

pavisam reģistrēti 632 saslimšanas gadījumi, no tiem ti-

kai divi miršanas gadījumi (?!).

Vispārēja statistika par Gambijas iedzīvotāju
dzimstību un mirstību neeksistē, jo, pateicoties iedzīvo-

Žirafe— Gambijas džungļos.

tāju lielākas daļas rakstīt un lasīt neprašanai, zemajam
kultūras līmenim, attiecīgos datus nav iespējams sistē-

mātiski ievākt.

Dzimstības un mirstības statistika Bathurstas pil-
sētā par pēdējiem pieciem gadiem ir sekošā:

Zīdaiņu mirstība

Gads Dzimuši Miruši no 1000reģistrētiem
dzimušiem

1928. 262 461 395

1929. 315 502 333

1930. 366 411 283

1931. 422 369 227

1932. 339 355 242
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Attiecībā uz augšējiem skaitļiem jāatzīmē, ka it visi

nāves gadījumi Bathurstā tiek reģistrēti, jo miršanas ap-
liecība tiek pieprasīta pie apglabāšanas atļaujas izsnieg-
šanas. Bet attiecībā uz dzimšanas gadījumiem to nevar

sacīt, jo daudzi no vecākiem, patiesībā gan no lasīt un

rakstīt nepratējiem, ne katru reizi reģistrē savus jaun-
piedzimušos. Ar to arī izskaidrojams samērā acīs krī-

tošais mirstības pārsvars par dzimstību. Bet šī parā-
dība ar laiku uzlabojās, jo vecāki, vēlāk pārliecinājoties,
cik liela ir dzimšanas apliecības dokumentiem nozīme

vēlākā dzīvē.

Attiecībā uz zīdaiņu mirstības datiem no 1932. gada

par visu Bathurstu, tad no 339 tajā gadā dzimušiem,

93 zīdaiņi tikuši pārraudzīti no medicīniskā personāla
un no tiem tikai 10 miruši pirmajā dzīvības gadā.

Tas sastāda tikai 107 zīdaiņu mirstības no 1000

dzimušiem. Tas ir līdzīgs Britānijas salu attiecīgiem

skaitļiem un ir daudzkārt zemāks par Bathurstas caur-

mēra zīdaiņu mirstību.

Patiesam šajā ainā Gambijas iedzīvotājiem būtu

daudz vēl ko vēlēties, jo visā protektorāta ārpus Bat-

hurstas 1932. gadā ir tikai viens hospitāls un divi ārst-

niecības punkti. Šīs iestādes pārrauga viens medicīnas

virsnieks (ārsts) ar trīs saviem palīgiem — feldšeriem.

Tas ir par visu 10.500 kv. kilometrus plašo teritoriju
un apm. 185.000 iedzīvotājiem. No šiem ārstniecības

punktiem, tad tiek sniegta visa vietējā medicīniskā palī-
dzība. Tiek izvesta baku potēšana, sanitārā pārrau-
dzība un t. t. Kamēr Bathurstā ir daudz labāki ap-

stākļi. Tur atrodas eiropiešu un vietējo vispārējais sauk-

tais Viktoria hospitāls. Lipīgu slimību hospitāls. Di-

vas dzemdēšanas un zīdaiņu klīnikas un fizisko vārg-

dieņu nams. Visas šīs iestādes atrodas eiropiešu ārstu

uzraudzībā. Un lielajā hospitālī, kā arī klinikās strādā

eiropietes, slimo kāpējas. Turklāt pilsētā vēl pastāv tau-

tas veselības pārraudzība, kas cieši seko sanitāriem ap-

stākļiem pilsētā.
1932. gadā nav plosījušās nekādas nopietnas epidē-

miskas slimības, kā — dzeltenais drudzis, asinssērga un

bakas. Tālāk sacīts oficiālā grāmatā.

Caurmērā melnie arvienu vairāk sāk pierast un at-
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zīt šo ārstniecības iestāžu svētīgo darbību. Valdība ne-

pārtraukti un ar teicamām sekmēm strādā pie seklo, ap
Bathurstu atrodošos upju stāvošo līču uzpildīšanas ar

smiltīm, lai atturētu neveselīgo tvaiku izgarošanu, kad

šīs vietas bēguma laikā paliek virs ūdens un karstajā
saulē ar saviem izgarojumiem sabojā apkārtnes gaisu.

Tāpat arī veselības departaments ved stingru karu pret

moskitiem, iznīcinot to oliņas, kas ir grūts un ar daudz

izdevumiem saistīts darbs. Jo daudzo tā saukto zemes

vēžu izurbtos caurumos upes piekrastēs ir ideālas vietas

priekš moskitu oliņu attīstīšanās. Tiešām, moskitu Bat-

hurstā ir maz, pat vēl mazāk kā pie mums vasarā knišļi.
Braucot uz Gambiju, sagatavojāmies uz lielu karu

ar tiem, bet visa šī sagatavošanās izrādījās par nevaja-
dzīgu. Man iznāca darīšana tikai ar vienu vienīgu mo-

skitu, kas naktī ielaidās pa manu vaļējo kajītes logu.

Nobijos un turpmāk logu aizbarikādēju ar attiecīgo

tīklu, ar ko arī izbeidzās mana pazīšanās ar moskitiem.

Saprotams, pēc saulrieta malā netiek vis tik vienkārši

cauri.

Gambijā nepastāv nevienas filantropiskas organizā-
cijas, vai apdrošināšanas organizācijas. Brīvu ārstēšanu

un kopšanu pieminētās valsts veselības iestādēs un at-

pūtas namā saņem tikai tie, kas nav maksāt spējīgi.

Gambijas izglītības lietas pārrauga izglītības lietu

komisija, kuras priekšsēdētājs ir pats gubernātors. Šīs

komisijas locekļi sastādās no visiem likumdevējas pa-
domes locekļiem. Izglītības lietu vadītājs un tā biedri

tiek iecelti no gubernātora. Tie tiek iecelti uz ne ilgāku
laiku, kā trīs gadiem un tajos ietilpst trīs Gambijā dar-

bojošos kristīgo konfesiju pārstāvji. Respektīvi viens

no metodistu, otrs no anglikāņu un trešais no Romas

katoļu misijām. Izglītības komisija darbojas noteiktās

budžeta robežās un saskaņā ar likumu devējas padomes
izstrādātiem noteikumiem par izglītības veicināšanu

Gambijā. Šiem noteikumiem jābūt apstiprinātiem no

gubernātora un izsludinātiem Gambijas valdības vēst-

nesī.

Izglītības lietas protektorātā tiek vadītas no izglī-
tības pārziņa, kas padots provinču administrātoriem. Šī

pārziņa dzīves vieta atrodas Georgtovnā, kur tas pār-
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rauga īpašu iedzimto skolu, kurā mācās tikai melno vir-

saišu vai to tuvāko radu bērni. Par citām kaut kādām

skolām ārpus Bathurstas — protektorāta netiek nekas

minēts oficiālajos datos.

Gambijā — Bathurstā tiek uzturētas un atbalstītas

pamata, otras pakāpes (apmēram vidus skolas) un aroda

izglītība. Ūniversitātes Gambijā nav. Bathurstā ir 6

pamatskolas, pie kurām reģistrēti pavisam 1765 skol-

nieki (no tiem 1191 zens un 574 meitenes), bet faktiski,

skolas vidēji tiek apmeklētas tikai no 1079 bērniem. Ša-

jās skolās pasniedz septiņklasīgu pamatskolas mācības

kursu. Piecas no tām pārzin konfesiju misijas, vienu

anglikāņu baznīcas, divas Romas katoļu baznīcas un di-

vas metodistu baznīcas misijas. Bet valdība pati pār-

rauga muhamedāņu skolu, kurā līdzās angļu valodai tiek

mācīta arī arābu valoda.

Bathurstā vēl ir četras otrās pakāpes skolas. Divas

no tām atrodas Romas katoļu un divas metodistu baz-

nīcu misiju pārraudzībā.
1932. gadā šajās skolās bijuši pavisam reģistrēti

109 zēni un 92 meitenes, bet apmeklējuši tās tikai 67

zēni un 72 meitenes jeb ap 35 bērni uz skolu.

Tad vēl zem valdības sabiedrisko darbu pārraudzī-
bas ir radīts arodu apmācības centrs, kur zēni no visām

Bathurstas skolām apmācās dažādus arodus un priekš
tiem nepieciešamās ģeometriskās zināšanas — zīmēšanu.

1930. gadā Bathurstā zem metodistu un katoļu baznīcu

misiju pārraudzības tiek atvērti pamatskolu skolotāju

kursi, tajos tiek apmācīti ap 50 Bathurstas pamatskolu

skolotāji, kuru zināšanas tika atrastas par nepietieko-
šām. Šie kursi vēlāk tika pārvērsti par skolotāju skolu,
kurā 1932. gadā bija 20 audzēkņi.

Kā jau agrāk minēts Georgtovnā atrodas no valsts

uzturēta skola priekš melno virsaišu dēliem un radiem.

Tajā 1932. gadā mācījās 43 šo virsaišu pēcnācēji. No

angļu Gambijas kolonijas pārvaldes atzīts, ka protekto-
rāta izglītības stāvokli esot vislabāki iespējams pacelt

apmācot pamatīgāki nākošos tautas vadoņus, iedzimto

virsaišu pēcnācējus, nekā atvērot vispāri zemei vairākas

zemākas skolas, kurām varētu būt tikai vietējā no-

zīme. (!? Aut.). Tā tad, izņemot Bathurstu un Georg-
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tovnu, visā pārējā Gambijas zemē ar ap 185.000 iedzī-

votājiem nav nevienas skolas. Kuras pēc oficiālā raksta

autora ieskatiem arī neesot vajadzīgas.

leceļošana un izceļošana. Patiesībā Gam-

bijā nav atzīmētas nekādas ie- un izceļošanas kustības,

izņemot jau agrāk minēto franču Senegales strādnieku

ieplūšanu Gambijā, darbu sezonas laikā, kas pēc šīs se-

zonas beigšanās atkal atgriežās savās dzīves vietās. Emi-

grācijas iestādes dati par pēdējiem trīs gadiem rāda. ka.

Bathurstā pa jūru ieceļojuši 1930. gadā 940; 1931.

gadā 851 un 1932. gadā 634 personas. Bet lielākais vai-

rums no šiem ieceļotājiem ir atgriezušies vai tuvākā nā-

kotnē atgriezīsies atpakaļ savās dzimtenēs. leceļošana
Gambijā tiek pārraudzīta saskaņā ar emigrācijas noli-

kumu Nr. 12. no 1924. g., pēc kura Gambijā nav brīv

ieceļot personām, kas:

a) redzami var pārvērsties par diedelniekiem-vaga-
bundiem un kļūt iedzīvotājiem par nastu;

b) kas ir garīgi aprobežotas — idioti;

c) kas tiek atzītas no gubernātora kā nevēlamas

personas;

d) kas ir prostituētas;

c) jeb ja ieceļojošai personai nav kārtībā viņas pa-
valstniecības papīri un attiecīgās vīzas.

Bez tam, katrai personai, kura vēlas apmesties Gam-

bijā uz dzīvi un nevar uzrādīt, ka tā iegūs sev iztiku, ir

pārvaldē jādeponē 60 angļu mārciņas, vai arī vērtspa-
pīrus par attiecīgo summu. Ja ieceļotājs pēc 18 mēne-

šiem, skaitot no ieceļošanas dienas, nav bijis spējīgs sevi

iekārtoties, jeb arī tas iepriekš minētā termiņā labprā-
tīgi atstāj Gambiju, saņem savu nodrošinājumu atpakaļ
kā piespiedu tā labprātīgā Gambijas atstāšanas gadījumā.

X. Ražošana un tirdzniecība.

Var gandrīz noteikti sacīt, ka Gambijā dzīvo un

pārtiek no zemes riekstiem, kas ir arī pats galvenais ek-

sporta produkts. Zemes riekstu gadskārtējais eksports
svārstās no 40—70.000 tonnām gadā.

Zemes rieksti tiek audzēti vienīgi no vietējiem mcl-
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najiem zemkopjiem, jo eiropiešiem, pateicoties Gambijas
klimatam, nav iespējams tur apmesties uz dzīvi.

Riekstu stādīšanā, kopšanā un novākšanā netiek pie-
lietoti nekādi kultūras sasniegumi, bet gan šie darbi

tiek izvesti visprimitīvākiem paņēmieniem un darba rī-

kiem. Gmbijā nepastāv arī nekādas lielākas plantācijas,
bet gan tiek praktizēts visprimitīvākais, pārvietošanās
zemes apstrādāšanas veids. Respektīvi, kad vienā vietā

zeme pārāk noplicināta, to atstāj uz laiku un apstrādā
citu zemes gabalu, kamēr pirmā vieta ir atpūtusies. Sa-

protams, ka bez zemes riekstiem Gambijā tiek audzēts

liels daudzums dažādu pārtikas augu un saknes, ieskai-

tot rīsu. kukurūzu, kasava, saldos kartupeļus (botates)

un t. t. Visi šie produkti tiek izlietoti vietējam patē-
riņam.

Gandrīz tikai uz upes ziemeļu krasta nedaudz

tie audzēta un primitīvā ceļā izstrādāta, šauros krāsai-

nos audumos, kokvilna.

Saziņā un ar kolonijas pārvaldes atbalstu pašulaik
tiek izmēģināts audzēt labību sausajā gada laikā, pie-

lietojot mākslīgu apūdeņošanu.

Dažādos gados, eksportēto zemes riekstu daudzums

un vērtība bijusi:

Gads Tonnas Vērtība £
1928. 74.442 1.092.790

1929. 56.355 765.564

1930. 74.761 867.634

1931. 66.811 506.125

1932. 37.315 391.659

1933. apm. 67.000 700.000

No Gambijas nedaudz tiek arī eksportēts palmu
kamielis, īpatnēji palmu sugas rieksti, kas tiek iz-

lietoti tuāletes ziepju pagatavošanai.

Bez tam vēl tiek eksporēts nedaudz neapstrādātas
zvēru un rāpuļu ādas un vaskis.

1922. gadā minētie produkti eksportēti: palmu
kamielis 722 tonnas pa £ 5.550, neapstrādātas ādas

90.121 mārc. pa £ 816, vaski 41.242 mārc. par £ 1.254.

Gambijā ir maz attīstīta lopkopība. Tomēr tiek
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vērtēts, ka zemē parasti arvienu ir uz 35.000 liellopu
(ieskaitot koloniju un protektorātu).

Tā kā Gambijas teritorija sastāv no šaurām ze-

mes strēmelēm katrā pusē upei, kuras krasti ir pa daļai

zemi, vietām purvaini un neveselīgi, kaut gan ar labām

lopu ganībām. Lopiem uzturoties ilgāku laiku šādās

vietās, to starpā sāk bieži plosīties sērgas, kas katru

gadu prasa daudz lopu dzīvības.

Gambijā ar laiku iznīktu visi liellopi, ja apkār-

tējās plašās franču koloniju teritorijas nekalpotu kā

neizsmeļamas šo liellopu rezerves.

Nepārtraukti notiekās lopu staigāšana no vienas

teritorijas otrā. Tā nav novēršama, pateicoties ap

vairāk kā 1000 kilometrus garajai robežai, kuras cieša

apsardzība praktikā nav iespējama.
1932. g. konstatēts, ka no epidēmijām aizgājuši

bojā ap 7000 liellopu. Bet noteikti nav bijis iespējams
nosacīt, cik no šiem bojā aizgājušiem liellopiem piede-

rējuši vietējiem iedzīvotājiem un cik pārnākuši pār ro-

bežu no franču teritorijas.

Gambijā, tāpat kā citos Āfrikas apgabalos, pa da-

ļai pastāv vesela ciema kopēji ganāmi pulki. Tomēr

lielā daudzumā ir arī individuāli lopu īpašnieki. Bet

tikai reti kad lopu īpašnieks ir arī pats lopu gans. Lopu

ganam gandrīz nekad vairāk no ganāmā pulka nepie-
der, kā tikai daži lopi. Tomēr pēc parašas, viņš saņem

daļu no piena un sviesta, arī zināma daļa no ganāmpul-
ka jaunajiem teļiem, kā atalgojumu par lopu ganīšanu.

Lopu gani pa lielākai daļai nāk no upes dienvidus

krastiem un parasti ir Fulas vai Jolas tautu locekļi. Bez

liellopiem Gambijā ir ievērojams daudzums aitas, kazas

un cūkas, kas galvenokārt tiek audzinātas vietējam pa-

tēriņam, bet sakarā ar maz izveidoto statistiku Gam-

bijā, to skaits nav zināms.

Kā jau tas aizrādīts, Gambijā nav minerālu bagā-

tības, nav arī kautkādas ievērības vērtas rūpniecības.
Kaut

gan zemē tiek apstrādātas daļa ādas, tiek ražoti

podniecības produkti un nedaudz apstrādāti metāli vie-

tējam patēriņam.
Gambijas imports. Pēdējos piecos gados

Gambijā importēts:
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Turpmākā tabula rāda galvenās importpreces, šo

preču vērtību pēc importētajām zemēm un kopā 1932. g.

1928. g. 1929. g. ļ 1930. g. 1931. g. 1932. g.

Dažādas tirdzniecī-

bas preces . . .

Speciāla prece . .

£
1.010.686

224.977

£
597.161

20.691

£
529.981

12.775

£

250.311

2.302

£
292.700

5.141

Kopā £ . | 1.235.663 617.852 | 542.760 252.613 297.84 i

es

"3o
S
<

2.=
60°

5 0

ļ

9
i

*\ I ii
00< x ļUn

Kopa

Preces:

Vērt.

£

Vērt.

£

Vērt.

£

Vērt.

£

Vērt.

£
Daudzums

Vēr-

tība

Speciālas . . . .
Dažādi maisi . .

Dažāds alus, por-
teris

Maize, cepumi,
kūka» . . . .

Zābaki,kurpes, tu-

pelītes . . . .
Cements

. .

Dažādas kokvil-

2.890

219 2.608

213

338

137 1.413

60 97.178 gab.

4.653

3.225

1.168

! 1

335 8.413 galloni 1.503

937 988 10 1.183 centn. 1.935

738

1.493

9.251

3.821

520

28

2.465 260

841

151

8.302

20.238pāri
500 tonnas

4.775.199 kv.

jardos
1.560tonnas

2.099
1.672

80.278

3.821
nas preces . .

Ogles . . . .

Citi kokvilnas iz-

strādājumi . .

Kokvilnas diegi .

Kviešu milti
. .

5.188

6-879

1.318

235

163 1.537

693

1.953

947

4.384

662

26

830
o

11.272

8.234

6.916

2.012

23.569

1.270

1.072 2.547

146.672lbs

11.035centn.

Cepures
.
.

. .

Kola rieksti
. .

Koki

Medicīnas prepa-
rāti, zāles . .

Metāli dažādi
. .

Precu un pasažie-

_

ru automobiji
Ēdamas eļļas .

.

Citas ejļas . .

Rīss
Sāls

Ziepes
Alkahol. dzērieni

Cukurs

Tēja
Tabaka

Vīni
. ...

-

435

1.984
4.876

3.028

2.245

638

8.901

31

124

1.588

418

695

4.10i
108

-

23.567

331

622

11.867

703

305

828

1.110

234

10.090

79

54

41

178

-

7.591

35

8661
100

1.901

1.774

5.243

2.697

140

72

752
a

15.691 centn.

86.564 tek. p.

15

42.880 galloni
183.480galloni
75.002centn.

1.633 tonnas

2.585 centn.

2.088gail.
12.675 centn.

10.641 mare.

141.672m.

15.353 gail.

2.406

6.611

3.637

5.256

10.859

36.101
2.728

3.024

1.977
10.888

942

10.002

2.140

2.760

317

9.668

206

107

1.524

38

324ļ
508

5.468



129

Turpmākā tabula rāda visa importa sadalījumu

procentuālās attiecībās pēc importētajām valstīm par

pēdējiem pieciem gadiem. Šajā tabulā nav iekalkulēti

speciālie priekšmeti:

Turpmākā tabula rāda importēto preču cenas Bat-

hurstas pilsētā par pēdējiem pieciem gadiem.

No Gambijas par pēdējiem pieciem gadiem ekspor-

tētas preces par sekošām vērtībām:

Valstis 1928. g. 1929. g. ļ 1930. g. | 1931. g. 1932. g.

Anglijas salas . .

Anglijas kolonijas .

%

37,99

10,23

34,42

10,69
34,39
11,11

%

37,73

14,45

%

51,02

15,07

Dānija
Francija
Vācija ...

Holande

Ziem. Am. S. V. .

Pārejās zemes
. .

48 21

1,89

34,08
5,19

2,04

5,60

2,98

45,11

39,65
2,63

6,63

5,98

45,50

29,75

3,68

1,76

6,87

12,44

52,18

24,52
3,67

1,78

8,35

9,50

66,09

0,22
14,75

1,59

1,40
6,06

9,89

Preces 1928. g. 1929. g. 1930. g. 1931. g. 1932. g.

lements tonnā
.
.

)gles tonnā
. . .

drēbes par
kv, jardu . . . .

kviešu milti par
centneru

.
.

. .

rieksti par
centneru . . . .

Īdamas eļļas par
gallonu . . . .

;iss par centn.
. .

āls par tonnu . .
lukurs par centn..
ēja par mārciņu .

£ S.

3 6

2 9

P-

71/2
0

£ š- P-

310 13/4
2 9 10

£ S. p.

214 71/a

2 9 7

£ š. p.

2 12 9

2 9 li/a

£ š. p.

310 lOVa
2 8 ll3/4

0 0 7V* 0 0 53/4 0 0 6Va 0 0 5 0 0 4

0 18 7 0 16 Pīt 014 llVa 011 11 0 12 6 1/*

5 6 0 4 2 1 314 6 1 11 8 1 10 0

0 3

0 13

1 15

0 19

0 2

8

8V2
9

7

2 3
,4

0 3 8

013 6l/4

1 6 101/3
019 5!/4

0 2 33/4

0 2 103/4
012 8

1 9 2

017 11/4
0 2 1

0 2 5

0 9 33/4
2 6 6

017 0

0 1 6 3/4

6 2 5Va

0 9 7Va
1 13 43/4
0 17 2

0 1 9

Preces 1928. g. 1929. g. 1930. g. | 1931. g. | 1932. g.

Tirdzniecības

Speciālas
.

.

£

1.156.009

22.400

£
840.929

3.831

£
898.807

7.833

£

527.111

2.761

£
406.894

199.620

Ko; a . 1.780.409 844.760 906.643 529.872 606.514



130

Turpmākā tabulā redzams uz kādām valstīm gājis
Gambijas eksports, cik daudz un par kādu vērtību

1932. gadā.

Procentuāli par pēdējiem pieciem gadiem eksports

gājis uz

Turpmākā tabulā redzamas cenas, kas maksātas

Bathurstā par eksportprecēm pēdējos piecos gados.

Zemes rieksti Adas
Palmu rieksti

Karnieles
Valstis

tonnas ļ vērtība skaits vērtība tonnas vērtība

£
80.019

176

241.259

£

101

£
717Uz Angliju . . .

Angļu dominijām

Franciju
Vāciju
Holandi

Pārējām zemēm
.

7.619

15

23.506

2.002

4.313

988

601

114

96

135

491

1.219

3.614-

3.669

2.506

43.619

25.586

Kopa . . | 35.315| 391.659) 7.303 ļ 816 722 ! 5.550

Valstis 1928.g. 1929.g. 1930.g. 1931.g. 1932. g.

Angliju
Angļu dominijām ....

33,80

0,57

%

15,18

3,64

%

19,35

1,96

%

3,83

0,82

20,66

0,89

Uz angļu impēriju kopā 34,37 18,82 21,31 4,65 25,55

Dāniju

Franciju

Vāciju
Holandi

.
.

Pārejam zemēm

6,38

30,92

20,60
5,81

1,92

6,83

36,03

28,61
10,26

3,05

4,29

39,95

17,82
16,17
0,46

56,90

19,91
15,21

3,33

59,80

0,92
10,73
7

Preces 1928. g. 1929. g. 1930. g. 1931. g. 1932. g.

£ š. p. £ š. p. £ š. p. £ š. p. £ š. p.

Zemes rieksti tonnā 1412 4 13 10 5 11 12 1 7 11 6 10 911

Adas mārciņā . . 0 010Va
0 0 7»/2 0 0 4 1 /» 0 0 23/< 0 0 2

Palmu karnieles

(rieksti) tonnā . 15 12 0 1318 51/2 10 17 3 8 19 9l/a 7 13 83/4
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Dažādu valstju kuģi pēdējos piecos gados apmeklē-
juši Gambiju, procentuālās attiecībās:

Jāatzīmē, ka Gambijas ārējo tirdzniecība gandrīz

pilnīgi tara savās rokās turpmāk uzskaitītās privileģē-
tās firmas.

Izcilus vietu starp tām ieņem:

1) United Africa Co Ltd. ar savu galveno kantori

Londonā.

2) Le Commerce African. Ar galveno kantori

Bordo Francijā.
3) Compagnie Francais dc te Afrique Occidentale.

Ar kantori Marselē — Francijā.

4) Etablissements Maurel 8 Puom. Ar kontori

Bordo
— Francijā.

5) Etablissements Veria. Ar kantori Bordo —

Francijā.
6) V. Q. Petersen. kas, kā redzams ir vietējā Bat-

hurstas, bet baltā, laikam kāda Skandināvijas firma.

7) Sarķis Madi. Bathurstas firma pēc uzvārda

spriežot Āfrikas iedzimtā īpašums.

XI. Finances, budžets un nodokļi.
Gambijā darbojās tikai viena vienīga britu Vakaru

Āfrikas banka (Bank of British West Africa). Šai ban-

kai ir arī krājkases nodaļa mazāku noguldījumu pie-

Valstis 1928. g. 1929. g. 1930. g. 1931. g. 1932. g.

Anglijas . . .

Francijas . . .
fļolandes

. .

Vācijas . . .

Norvēģijas . .

Amerikāņu
Itālijas ....
Zviedrijas . .

Dānijas . . .

Pārējo zemju .

%

64,1

12,4
3,6
4,3

2,8

4,8

3.9

%

67,9

13,4

2,8
5,4

3,3

4,9

%
62,0

12,4
3,0

5,7

5,6

5,5

55,4

19,0

4,3
3,3

%

57,2

21,8
2,7

4,6

3,0

5,7

1,2 3,0

4,8

1.8

7,2
2,9

1,3

4,9

4.1 1,1 2,8 0,1
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ņemšanai. Bez šīs bankas Gambijā darbojās vēl valdī-

bas pasta krājkase, kas maksā par noguldījumiem 2,5%
gadā.

Gambijā ir apgrozībā īpaša šīs kolonijas nauda,
kuras vērtība tiek pielīdzināta angļu mārciņai. Apgro-
zībā ejošā nauda ir: niķeļa 1, 3 un 6 pensu gabali.
Tad no bronzas viena un divu šiliņu gabali. Tad Va-

karu Āfrikas kolonijās Gambijas naudas zīmes 10 šiliņu
un vienas angļu mārciņas vērtībā. Franču piecu franku

gabali, kas agrāk arī bijuši apgrozībā, ar 1922. gadu

noliegti un izņemti no apgrozības.

Naudas zīmes atrodas Vakaru Āfrikas valūtas pār-
valdes pārziņā un tiek izlaistas caur vietējo banku, sa-

skaņā ar attiecīgiem visas Anglijas impērijas valūtas no-

teikumiem. Uz 1932. gada 31. decembri apgrozībā at-

radās Gambijas naudas zīmes par 212.436 angļu mārci-

ņām pret 211.932 mārciņām uz 1931. g. 31. decembri»

Metāla.nauda 1931. gada beigās bijusi apgrozībā par
210.149 angļu mārciņām, bet 1932. gada beigās par
221.372 angļu mārciņām.

Gambijā tiek pielietoti visā Anglijas impērijā lie-

totie īpatnējie angļu mēri un svari. Un policijai ir uz-

dots raudzīties uz to, ka šie mēri un svari tiktu pielie-
toti kārtīgi praktiskajā dzīvē.

Gambijas kolonijas budžets pēdējos desmitos gados

bijis sekošs:

Qacjg
lenākumi Izdevumi

1923. 229.688 211.317

1924. 208.613 203.635
1925. 189.086 271.836

1926. 214.181 213.643

1927. 252.419 277.625

1928. 255.385 210.596

1929. 235.265 289.506

1930. 216.739 253.228

1931. 184.825 227.487

1932. 206.132 196.015
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Gambijas kolonijas vienīgais aizņēmums no Vakaru

Āfrikas koloniju naudas pārvaldes, galīgi nomaksāts ar

1932* gadu. Šis aizņēmums ticis reālizēts sakarā ar

franču piecu franku izņemšanu no apgrozības.

a) Gambijas kolonijas aktīvs uz 31. de-

cembri 1932. gadu pārsniedza pasīvu

par £ 75.052

b) Rezerves fonds līdzinājās 55.402

c) Valdības kuģu izlabošanas fonds . . ~
12.582

Kopā .
£ 143.010

Nodokļi un nodevas:

Gambijas galveno budžeta ienākuma posteni sa-

stāda muitas nodokļi, kas par pēdējiem pieciem gadiem
devuši:

Nodokļi no 1932. g. 1931. g. 1930. g. 1929. g. 1928. g.

Papildus nodoklis .

£

18,588

£
7.522

£
12.509

£
14.510

£
33.706

Speciālie nodokļi no:

Kola liekstiem . .

Petroleja un etc.
.

Ziepes
Alkoholiskiem dzē-

rieniem
....

Tabakas
....

Vīniem

Citiem priekšmetiem
Risa

Pasta paciņu . . .

29.294

2.600

2.463

10.821

1.623

8.030

7.984

517

22.319

2.678

451

2.587

9.954

2.080

7.533

24.471

4.291

712

4.911

11.492

2.840

3-553

24.973

3.469

646

4.856

12.264

2.776

7.332

31.210

4.667

1.253

6.990

12.846

4.447

7.621

572 839 837 819

Muitas nodokļi no

eksporta precēm:

18.520Zemes rieksti . .
.

66.321 74.309 55.793 73.809

itas nodokļi

Kopā 100.440 139.927121.987 124.396 177.368
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No pārējiem nodokļiem un nodevām ienācis pēdē-

jos 5 gados:

1932» gadā Gambijas kolonijā ievests muitas likmju

paaugstinājums ar tādu aprēķinu, ka tas dotu caurmērā

25% cenu priekšrocības precēm, kas nāk no Britanijas

impērijas, iepretim citu zemju precēm. No zīmognode-
vām 1932. gadā Gambijā ieņemts 156 angļu mārciņas.

Saskaņā ar protektorāta nolikumiem, sekošo sētu

(saimniecību) nodevu skala tiek pielietota pie minētās

nodevas ievākšanas:

a) par katru atsevišķu sētu (saimniecību) ar ne

vairāk kā četrām būdām jeb mājām, jāmaksā gadā 5

šiliņi;

b) par katru turpmāko būdu jeb māju sēta (saim-

niecība), jāmaksā papildus maksa 1 šiliņš 6 pensi gadā;

c) par katru pie īpašnieka vai rentnieka ģimenes

nepiederošu personu, kas dzīvo viņa vai no viena ren-

tētā sētā (saimniecībā) — 2 šiliņi gadā;

d) par katru personu iedzīvojošu sētā (saimnie-

cībā), kas nepieder pie īpašnieka vai rentnieka ģimenes
un kas nodarbojās ar sabiedrības zemes kultivēšanu, jā-
maksā 8 šiliņi gadā.

Budžetā no šī nodokļa ienācis:

1928. g. .
.'

. .
£ 7.065

1929.
„....„

11.666

1930.
„....„

11073

1931.
„....„

11.179

1932.
„....„

8.370

Nodokļi-nodevas 1932. g. 1931. g. 1930. g. 1929. g. 1928. g.

)stas nodevas . .
lētu nodevas .

irdzniecības no-

doklis

lo citām dažādām

zīmēm un atļaujām

£
2.324

8.370

£
2.959

10.179

£
4.042

11.073

£
4.355

11.655

£
5.049

7.065

1.968 2.360 3.413 2.662 4.664

2.485 1.911 2.595 2.454 2.758

Kopa • I 115.537| 139.396 161.049 ļ 146.532 | 196.903
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XII. Satiksme, transports.

Ārējā satiksme Gambijā notiek gandrīz vienīgi ar

kuģiem. Ļoti retos gadījumos pa zemes ceļu uz Da~

karu. Satiksmē ieskaitot arī pasta satiksmi ar pārējo
pasauli, gandrīz pilnīgi ir atkarīga Eldera Dempstera

kompānijas līnijas kuģiem*

Pasta kuģiem Bathurstā ir jāapmeklē reiz mēnesī,
bet tie savos braucienos nav tik visai noteikti. Bathurstā

pietura arī vēl citas Āfrikas līnijas kuģi, bet to brau-

cieni notiek tikai par sešām nedēļām reiz.

lekšējā satiksmē svarīgāko lomu spēlē Gambijas

upe. kura, kā jau tas agrāk aprādīts, kuģojama lielā-

kiem kuģiem līdz 240 kilometrus, bet mazākiem tuvu

pie 500 kilometrus.

Gadskārtējā tirdzniecības sezonā zemes rieksti tiek

vesti pa upi uz leju gan okeāna, gan mazākos tvaiko-

ņos, gan melno barkasiem, kuteriem un šoneriem. Jau-

nākos laikos, pēdējie gan arvien vairāk tiek atvietoti no

upes tvaikoņiem.

Kārtējā pasažieru un preču pārvadāšana notiek ar

valdības kuģiem «Prince of Wales» (400 tonnas liels)
un «Ladv Denham» (250 tonnas).

Šie kuģi pietura 26 upes ostās braucot pa upi uz

augšu un arī uz leju, ja kuģi savus braucienus izdara

tikai līdz Basse — 242 angļu jūdzes (ap 390 kilome-

trus) no Bathurstas. Bet ja tie brauc līdz pašai pēdē-

jai Gambijas robežu ostai — Fattato — 288 angļu

jūdzes (ap 480 kilometrus) no Bathurstas, tad pietura
visās 31 Gambijas upes ostās — pieturas vietās.

Sezonas laikā, sākot ar novembra mēnesi un līdz

maija mēnesim nākošā gadā, šie kuģi izdara savus regu-

lāros braucienus divas reizes nedēļā.

Bet pārējā — lietus laikā par divām nedēļām reizi

vai pat mēnesi rezi.

Ūdens satiksmes departaments sniedz turpmāk se-

kojošas ziņas par pārvadāto pasažieru daudzumu, preču
svaru un ieņēmumiem ūdens satiksmē.
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1931. 1932.

Pārvadāti pasažieri 11.980 9.233

Pārvadātās preces tonnās .... 2.409 1.311

£ £ š. P.

leņemts no pasažieru pārvadāšanas 4.232 3.134 15 4

leņemts no preču pārvadāšanas . .
3.712 2.413 14 3

Sakarā ar vispārīgi pasaulē iestājušos krizi sa-

mazinājusies arī preču un pasažieru kustība pa Gam-

bijas upi. Šie pasažieru un arī citi upes kuģi tiek re-

montēti Bathurstas valsts kuģu remontdarbnīcā, kura

ir apgādāta vismodernākām mašīnām un ierīcēm. Un

tā var remontēt uz krasta izvelkot kuģus ar īpašu ie-

rīci līdz 400 br. reģ. tonnām lielumā.

Ūdens satiksmes departamenta rīcībā ir arī vairāki

kuteri, kas pa lielākai daļai tiek izlietoti tikai valdības

ierēdņu dienesta vajadzībām.

Tā kā pāri par Gambijas upi nav neviena tilta, tad

lai saskaņotu tās ceļa sistēmu, vairākās vietās ir ierīko-

tas gan ļaužu, gan arī citu transportējamo līdzekļu pār-
celtuves. Šādas pārceltuves ierīkotas:

1) pie Kerevan (Nr. 2 ceļš);
2) ~ Kathang — Konkaba (Nr. 3 ceļš);
3) „

Brumen (savieno ceļus Nr. 1 ar Nr. 3);

4) ~
Lamin Kota —Mac Cartija sala;

5)
„

Sunkuli Kunda —Mac Cartija sala;
6) „

Bansanv
>

7)
,

Basse ļ ceļa Nr. 2 turpinājums;

8)
„

Fatati J

Tāpat ir arī ierīkota neliela pasažieru pārceltuve
Pie Bali uz «Jawara» upes. Starp Bathurstu un Barra

regūlārā pārcēlēja uzdevumus izpilda kāda privāta sa-

biedrība, kas 1933. gadā saņēmusi valdības pabalstu
£ 200 apmērā.

Gambijā ir četri pirmās šķiras braucamie ceļi (šo-
sejas). Ceļš Nr. 1 iet no Bathurstas uz Jeshvang—Abu-
ko—Lamin—Yuudum—Brikama — Kafuta — N'Dem-

bau — Bvvian — Brumen pārceltuvi. Šis celŠ ir 90%

angļu jūdzes jeb ap 146 kilometrus garš.
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Ceļš Nr. 2 iet no Barra — Benendig (Bantanding)
— Dasalami — Barmi — NMukunda — Illiassa 62

angļu jūdzes jeb apm. 100 kilometrus garš.

Ceļš Nr. 3 iet no Illiasa — Kathang pārceļamās vie-

tas — Konkoba — Kvvinella — Jataba — Brumen pār-
ceļamā vieta ir 22,5 angļu jūdzes jeb ap 36 kilometrus

garš ar nozarojumiem uz rītiem līdz franču robežai 2,5

angļu jūdzes — 4 kilometrus garumā.

Ceļš Nr. 4 iet no Bantanding uz Nr. 2 ceļa, līdz

franču robežai ir tikai % angļu jūdzes jeb 1,2 kilome-

trus garš.

Visu šo pirmās šķiras ceļu (šoseju) kopgarurms ir

287 kilometri. Bez šiem pirmās šķiras ceļiem ir vai-

rāki otrās šķiras braucamie ceļi, kas iet gandrīz no viena

Gambijas gala līdz otram. Bez tiem ir daudzi kājceliņi,
kas iet no daudzām upes piestātnēm (ostām) zemes iek-

šienē. Otrās šķiras braucamo ceļu un šo kājceļu kopē-
jais garums tiek noteikts:

Gambijas upes ziemeļu krastu provincē . . 116 a. j.
Gambijas upes dienvidus krastu provincē �

95
~ „

Mac Karti ja salas provincē . . . . . .
280

~ „

un Augšupes provincē 200
~ ~

Kopā . 691 a. j.

jeb apmēram 1.100 kilometri.

lekšējais pasts tiek izvadāts ar valsts kuģiem. Sau-

sajā laikmetā reizi nedēļā, bet lietus laikmetā tikai reizi

mēnesī.

Uz kuģiem atrodas ceļojošie pasta ierēdņi un visas

pasta operācijas var tikt izvestas katrā upes piestātnē.
Galvēnais pasta kantoris atrodas Bathurstā, bet pasta

nodaļas ierīkotas arī Georgtovnā, Bassē un Kuntau-

Urā. Pēdējā pasta stacija lietus laikmetā tiek pavisam
slēgta.

1932. gadā par pastu pārsūtīto vēstuļu un citu sū-

tījumu skaits, neieskaitot pakas, līdzinājās 163.252

(ieskaitot šajā skaitlī arī 9459 ierakstītus sūtījumus).

1931. gadā šie attiecīgie skaitli bijuši 182.483 un

11.008.
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1932. gadā pavisam pārsūtītas 3*397 dažādas pa-

kas* ieskaitot tajā skaitā arī 209 npdrošinātas pakas*

1931. gadā pārvadāto paka skaits attiecīgi bijis
4.227 un 271.

Nauda pa pastu pārsūtīta:
1931. g. 1932. g

Naudas pārvedumi .....£ 27.430 £ 26.396

leņemtas no tām pasta maksas . *,
158

„
151

Pasta naudas čeki
....»„

5.830
„

5*448

leņemts no čeku pārvešanas . *,
47

„
44

Pavisam ieņemts no pasta operācijām 1932. gadā

£ 1.575* bet 1931. gadā £ 1.514.

Bathurstā un St. Marijas salā ir ierīkots un darbo-

jas telefons* bet pārējā zemē telefona satiksmes pilnīgi
trūkst* šis Gambijas telefona tīkls apkalpo veselus 74

abonentus un tas devis 1932. gadā 519 angļu mārciņas
brutto ienākumus. No kuras summas jāatskaita £ 368*

par cik ir novērtētas valdības iestāžu brīvsarunas. Tā

kā no privātiem abonentiem ienācis £ 151, bet 1931.

gadā tikai £ 131»

Bezdrāts telegrāfs. Tā kā Gambijas iekšienē

vēl nav telefona vai telegrāfa līnijas, tad to vietu cenšas

aizpildīt ar radiotelegrāfu. Gambijā ir pavisam četras

radiotelegrāfa stacijas. Viena Bathurstā, otra Kuntau-

Urā, trešā Georgtovnā un ceturtā Bassē.

Bathurstas radiostacijas darbības loks sniedzas

1000 angļu jūdzes (1600 kilometrus) rādiusā. Šī sta-

cija uztur arī radio satiksmi ar kuģiem uz jūras un

Dakaru. Pārējās trīs stacijas būvētas vienīgi priekš
iekšzemes apkalpošanas un to darbības loka rādiuss lī-

dzinājās 250 angļu jūdzēm.

No radio darbības 1932. gadā ieņemts £ 772, ieskai-

tot tajā summā £ 360 par valdības brīvdepešām. Tā kā

no privātām radio telegramām ieņemts £ 412. — 1931.

gadā no privātām radio telegramām ticis ieņemts 428

angļu mārciņas.
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XIII. Valsts uzņēmumi, — zemes

pārraudzība.
Valdības uzņēmumu departaments ir atbildīgs par

visiem valdības izvestiem un izvedamiem darbiem un uz-

ņēmumiem. Šī departamenta pārraudzībā atrodās arī

visas valdības un sabiedriskās ēkas Bathurstā un visā

Gambijā. Tam jāsniedz gubernātoram gadskārtēji

pārskati par visu šo pasākumu, ēku stāvokli un etc.

Šīs iestādes techniskā pārvalde sastāv no sabie-

drisko darbu-uzņēmumu direktora, viņa palīga, diviem

baltajiem darbvežiem. Technisko meistaru, diviem elek-

trisko darbu meistariem un diviem melnajiem priekš-
strādniekiem. Departamenta materiālu krājumu un ap-

rēķinu daļas pāraudzība uzticēta diviem pārziņiem ar

deviņiem melnajiem palīgiem.

Departamentam starp citu jāpārzin arī pilsētas
elektriskā apgaismošana un spēkstacija ar tās apmēram
35 angļu jūdžu garo vada tīklu, Bathurstas ūdensvada

ierīces, ugunsdzēšanas iestādi un valdības autotranspor-
ta apkalpošana. Tāpat arī Bathurstas ielas un valdī-

bas kuģu izlabošanas darbnīca tiek pārraudzītas no šī

departamenta. Tā ziņā vēl atrodās visi pirmās šķiras
Gambijas ceļi ar pārceltuvēm uz upēm.

1932. gadā departaments tekošiem darbiem un va-

jadzībām iztērējis £ 11.933.

Bathurstas pilsēta atrodas zemā, purvainā vietā, un

Gambijas upes, kā arī gruntsūdens nav dzeršanai lieto-

jams, jo satur slimības izsaucošus baciļus. Sakarā ar to,

Bathurstā izbūvēta moderna ūdens vada ierīce.

1932. gadā izstrādāts un apstiprināts jaunas ūdens-

vada caurules ierīkošanas projekts no St. Marijas stūra

līdz Bathurstai, apmēram 14 kilometrus garumā. Cau-

rule domāta 10 collu caurmērā, kas tiktu novietota

betona pamatā, šī darba izmaksa aprēķināta uz 18.000

angļu mārciņām.

Tvaikonim «Vaidava» atrodoties Bathurstā, piemi-
nētais darbs jau bija izvēsts dzīvē. 1932. gadā kopējais
ūdens patēriņš Bathurstā līdzinājies 39.456.000 galo-
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niem. Viens galons ir apmēram četri litri. Par ūdens

lietošanu iedzīvotājiem jāmaksā pēc sekošas skalas:

Vispārēja dzerāmā ūdens nodeva tiek aprēķināta
un jāmaksā 13% no ūdensvadā ieguldītā kapitāla gadā.
Par ūdens krāna ievešanu sētā (saimniecībā) £ 2,—

gadā. Par dzeramā ūdens piedošanu uz kuģiem 1 š. 4

p. par 100 galoniem. Metriskā nodeva 1 š. 6 p. par 1000

gal. Saskaņā ar šīm ūdens maksām 1932. gadā ieņemts:

Vispārējā ūdens nodeva (1,5% no kr. \
„ --~~ ~ „ -

Ūdens apgādāšana sētās £2 no
kr. gadā ) * s ' P"

Kuģiem izsniegts dzeramais ūdens par £ 145 15 š. 6p.
Metriskā nodeva devuse . .

. .
.

£ 2 10 š. 4p.

Kopā . .
£ 1.328 6š. 3p.

Bez augšā uzskaitītā ūdens vērtība, kas patērēta no

valsts iestādēm, bijusi £ 247 1 š.

1931. gadā izdots par ūdenvada ierīces kārtējo ap-

kalpošanu, labā stāvoklī uzturēšanu un tekošu remontu

izvešanu £ 1.999 13 š. 9. p.

Bathurstas elektriskā spēkstacija 1932. gadā darbo-

joties visas 24 stundas dien-naktī, ražojusi pavisam
356.909 kv. stundas. Elektrības patēriņš pieaudzis par

44.092 vienībām iepretim iepriekšējam gadam.
Gadā ražotās un patērētās strāvas vērtība bijusi

£ 8.082, kamēr šīs elektrības ražošanai izdots £ 2.224,

neieskaitot pastāvīgo darbinieku štata uzturēšanu.

Apgaismošanas strāvas cena tiek aprēķināta 9

pensi par vienību, bet zemākā maksa mēnesī noteikta

uz 10 šiliņiem. Darba motoriem strāva tiek aprēķināta
6 pensi par vienību (kv. str.), bet uz vienošanās pamatu

var pēc attiecīgā līguma tikt aprēķināta arī zemāka

maksa.

Brīvā elektriskā apgaismošanā ieskaitīta ielu, hos-

pitāļu, kuģu būvētava, valdības iestādes, kā arī radio

telegrāfa darbībai nepieciešamā enerģija.
Pateicoties Bathurstā cauru gadu pastāvošajam kar-

stajam laikam, tur radusies vajadzība arī pēc ledus fa-

brikas. Šī fabrika 1932. gadā ražojusi 59 tonnas ledus,
no kurām 58,5 tonnas varēts pārdot publikas lietošanai,
rēķinot 1 pensu par angļu svara mārciņu. Minētā gadā
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no ledus ieņemts £ 425,—. Kamēr ledus vērtība, kas ra-

žota un nodota Viktorijas hospitālim un veselības de-

partamenta rīcībā, bijusi £ 123,—.

Valdībai šī ledus ražošana izmaksājusi £ 286,—,

neieskaitot ieguldītā kapitāla %, mašīnu, būvju remon-

tus, amortizāciju un darbinieku algas.
Bathurstas tirgus saldētava strādā caurmērā 5,5

stundas dienā, gada laikā tajā tikušas novietotas pavi-
sam tikai 143 tonnas gaļas un 2 tonnas zivju uzglabā-
šanā. Tā patērējusi aukstuma ražošanai 7.380 elektri-

skās vienības 1932. g.

Konstrukcijas darbos departaments 1932. g. iztērē-

jis £ 15.561. Galvenos paveiktos darbos ietilpst:
Izvestā drenāža un zemes uzpildīšana zemākās vie-

tās, valsts kuģu remontdarbnīcas apkārtnē.
Vairākas Bathurstas ielas tikušas pārklātas akmens

celiņiem un bitomenu. Tāpat arī no Bathurstas līdz

St. Marijas stūrim un uz Nr. 2 un Nr. 3 pirmās šķiras
ceļiem vietām izvesti kapitālremonti, ieskaitot to pār-
klāšanu ar bitomenu.

1932. gadā izstrādāts un pieņemts projekts par ceļu
izbūvi Kombo apgabalā, šiem darbiem paredzētas
£ 20.000,—.

Zemes un mērniecības departaments

pārrauga visas Gambijas zemes un mērniecības lietas, kā

kolonijas daļā, tā arī protektorāta pilsētu robežās, kur

zeme tiek izīrēta tirdzniecības vajadzībām. No minētā

departamenta tiek uzmērīta zeme un pagatavoti plāni

priekš individuālām zemes vienībām, ja zemes īpašnieki
vai tās lietotāji pieprasa attiecīgo zemes gabala plānu.
Tāpat uz valdības pieprasījumu tiek mērīti un no-

vērtēti gruntsgabali, nekustama īpašuma nodokļa uz-

likšanai. Zemes izmantošana un izīrēšana notiek sa-

skaņā ar nolikumiem par sabiedriskiem īpašumiem no

1902. gada zem Nr, 5.

Kolonijas teritorijā, zemes pārdošana īpašumā nāk

priekšā tikai retos izņēmuma gadījumos. Valdība pa-

rasti izīrē zemes apbūves gabalus no gada uz gadu vai

ilgākais uz 21 gadu termiņa. Saprotams, ka tas attiecas

tikai uz kolonijas teritorijām — upes ostas pilsētām,
bet tādā veidā neattiecās uz zemes iekšieni protekto-



142

rātā, kur zeme atrodas vēl pašu iedzimto brīvā izman

tošanā.

Zemes gabalu ievērojamākos tirdzniecības centros

jeb upes piestātņu pilsētās, kur zemes rieksti tiek sa-

vākti no apkārtnes zemkopjiem, rentes maksa skaitās

no £ 2—4 gadā par 1000 kvadrāt jardiem.
Skatoties pēc izīrējamā laukuma atrašanās vietas,

šo laukumu platība aprobežota uz 6000 kv. jardiem»
Visa Bathurstā uzbūvēta uz valsts zemes» Šo zemi val-

dība izīrē iedzīvotājiem sākot no 10 šiliņiem par 1000

kv. pēdām dzīvojamo ēku kvartālos» Bet līdz £ 2 un

10 š. no 1000 kv. pēdām gadā, par zemes gabaliem Gam-

bijas upes krastos, ja tie tiek izmantoti tirdzniecības

vajadzībām.
Zemes rente, kas ieņemta no Bathurstā un citās pil-

sētās izrentētiem zemes gabaliem 1932. gada līdzinājās
£ 7.905. Bez tam vēl par mērīšanas un zemes pārrau-
dzības darbiem ieņemts £ 117,—. 1931. gadā šie skaitļi
bija £ 8.212 un £ 229. Visu šo uzdevumu kārtošanai un

izvešanai izdots 1932. gadā £ 1.875, bet 1931. gadā
£ 2.198.

1932. gadā izvesti dažādi mērniecības un zemes

vērtēšanas darbi protektorāta piestātņu pilsētās un Bat-

hurstā. Tāpat izdarīti dažādi pārlabojumi pie Bat-

hurstas pilsētas plāna. Bez tam uz privāto iedzīvotāju
pieprasījumiem un valdības vajadzībām pagatavoti 330

plāni un c.

Sakarā ar iestājušamies krizes apstākļiem Bathur-

stas pilsētas zemes rentes maksas pēdējā laikā paze-
minātas.

XIV. Gambijas pārvalde, likumdošana,
tiesa, policija un cietums.

Gambija sastāv no divām politiskām vienībām,

proti: kolonijas un protektorāta. Pēdējais, kā jau

agrāk aprakstīts, sadalās četrās provincēs. Katra no šīm

provincēm tiek pārvaldīta no valdības iecelta komi-

sionāra.

Visa zeme ir padota gubernātoram, kuram ir atbil-

dīgs katrs komisionārs par savu provinci.
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Kolonijas territorijā ietilpst: St. Marijas saliņa (uz
kuras uzbūvēta Bathurstā), tad Brefetas, Bajānos pil-
sēta, Mac Kartija saliņa, Ceded Mile un Britu Kombo.

Apmēram 170 kv. kilometru kopplatības zemes. Visa

pārējā Gambijas zeme ietilpst protektorātā. Pieminētie

kolonijas zemes strēķi atrodas katras provinces ko-

misionāra pārvaldībā. Gubernātors savā darbā tiek

asistēts no izpildu padomes, kura sastāv no kolonijas
sekretāra un vairākiem Gambijas kolonijas augstākiem

ierēdņiem.
Gambijas likumdevēja padome sastāv no gubernā-

tora kā priekšsēdētāja un tajā ietilpst kolonijas sekre-

tārs, daži locekļi — valsts ierēdņi — (parasti tie paši,
kas ieiet arī izpildu padomē) un arī daži neoficiāli lo-

cekļi, kas nesastāv valdības dienestā.

Tā .sauktā protektorāta sistēma ievesta 1894. gadā
un saucas: «Nolikums, kas protektorāta territorijā dod

noteiktu juridisku varu iedzimto autoritātēm un komi-

sionāriem (nolik. Nr. 11 1894.).»
Kurā starp citu teikts:

«Visi iedzimto likumi un parašas paliek spēkā, ja
tie nerunā pretim vispāri pieņemamām patiesības, tiesī-

bas un kārtības jēdzienam un, ir saskaņā ar Gambijas

kolonijas izdotiem nolikumiem un noteikumiem.»

Nolikums, kas tuvāki raksturo melno virsaišu varu

— skan sekoši:

~31. Katram augstākam virsaitim vai pilsētas-
miesta priekšniekam ir tiesības un tas var darboties:

a) kā miera un kārtības sargātājs, nozīmējot vai-

nīgo personu sodīšanai attiecīgā kārtā. Viņš
uzstājas arī kā dumpju un dažādu nekārtību

apspiedējs.

b) Tiem tiek dota tiesība (vara) savā ciemā, apakš-

apgabalā vai apgabalā izvest dzīvē Britānijas
vai Gambijas likumdevējas iestādes likumus un

nolikumus. Katru viņas majestātes pavēli, ka-

tru augstākās tiesas lēmumu vai rīkojumu, jeb
arī katru komisionāra administrātīvu rīkoju-

mu vai arī viņa, laiku pa laikam izdotās, in-

strukcijas, saskaņā ar no viņa saņemtiem aug-

stākās tiesas vai pārvaldes rīkojumiem.
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c) Tiesība apcietināt un sūtīt uz Komisionāra tie-

su, vai Bathurstas tiesām izmeklēšanai un tiesā-

Kāds nēģeru virsaitis savas pils priekša augšupes provincē.

šanai katru personu, kura apvainota nopietnā
kriminālā noziegumā, kā: slepkavībā, laupī-
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šanā, vergu tirdzniecībā vai kaut kādā līdzīgā
nodarījumā. Katra augstāka vai zemāka

Melnās dāmas ar kurvjiem uz galvas.

iedzimto virsaiša uzdevums un pienākums ir

pielietot visu savu varu, lai pēc iespējas ātrāki
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tiktu atrasti un nodoti tiesai pieminēto noda-

rījumu autori.»

Katras personas tiesības un protekcija, kas izpilda

un darbojas virsaišu uzdevumā, paredzēta nolikuma

32. sekcijā, un skan sekoši:

«Katra persona, kas izpilda virsaiša vai iedzimto

tiesu likumīgos lēmumus, bauda tādu pašu aizsardzību

savā uzdevuma veikšanā, kā persona, kas ir pilnvarota
izvest dzīvē augstākās tiesas lēmumus.»

1894. gada Nr. 11 nolikumi pēdējā laikā ir tikuši

nedaudz pārgrozīti dažā ziņā, bet protektorāta admini-

strācija vēl arvien gulstas uz virsaišiem (jeb Sevfu) un

ciemu priekšniekiem (jeb Alkali).
Katrs Alkali ir atbildīgs par viņam padoto apdzī-

voto vietu, miestu-pilsētu sava apgabala Sevfu (virsai-

tim), kurš savukārt atbildīgs par savu apgabalu savas

provinces komissionaram.

Interesanti atzīmēt, ka Gambijas protektorāta
četras provinces sadalītas 37 apgabalos, kurus pārvalda
Sevfu — virsaiši, un 1359 apdzīvotās vietās, miestos-

pilsētās, kurus katru pārrauga savs Alkali. Šo apdzī-
voto vietu iedzīvotāju daudzums ir dažāds. To starpā
ir 4 pilsētas (neieskaitot Bathurstu) ar pāri par 1500

iedzīvotājiem; 8 pilsētas ar no 1000—1500 iedzīvotā-

jiem; 47 pilsētas ar no 500—999 iedzīvotājiem; 218

ciemi ar no 200—499 iedzīvotājiem; 329 miesti ar

100—199 iedzīvotājiem; 719 apdzīvotas vietas ar no

11—99 iedzīvotājiem, un tikai 34 apdzīvotas vietas

ar 10 un vēl mazāk iedzīvotājiem.
Alkali tiek izvēlēts no sava ciema vai pilsētas līdz-

iedzīvotājiem un tiek apstiprināts savā amatā no pro-

vinces komissionāra. Tas darbojas kā sava ciema-pil-
sētas pārstāvis un darīšanās ar valdību tas reprezentē
savu ciemu-pilsētu. šiem Alkaliem ir tiesības visam

ciemam piederošo zemi nodot kādas personas apstrādā-
šanā. Bet viņam, saskaņā ar senām tradicijām, jāsadar-
bojas un jāuzklausa ciema-pilsētas vecāko vīru padome.

Tādos strīdus gadījumos starp ciema iedzīvotājiem,
kur naidīgās puses nav samierināmas no viņu drau-

giem vai radiem, Alkalijam ir jāuzstājas, pielietojot
savas administrātora juridiskās tiesības, kā samierinātā-
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jam. Šādas Alkaliju uzstāšanās bieži nomierina strīdi-

niekus, bez kā tie nonāk nevēlamās attiecībās ar tiem.

Sevfu ieņem savus posteņus pa daļai saskaņā ar

Gambijas likumdevējas iestādes nolikumiem un pa da-

ļai saskaņā ar kārtību, kas palikusi vēl no seno ķēniņu
valstu laikiem. Mandingo valodas ķēniņa apzīmējums
mansa pašlaik tiek tikai attiecināts uz Gambijas gu-

bernatoru, kas iedzimto frazeoloģijā tiek saukts par
«Bathurstas ķēniņu». Un šī vārda iespaids tiem atgā-
dina, kā arī liek izjust seno ķēniņu varas un godības
stāvokli.

Vēl arvien ir jūtams starp melnajiem seno ķēnišķī-
go dzimtu lielais iespaids. It īpaši gadījumos, kad par

sevfu iespējams iecelt kādu no agrāko laiku valdnieku

pēcnācēju ģimenes locekļiem.

Tāpēc arī kolonijas pārvalde cenšas pēc iespējas
iecelt vairāk tādus sevfu, kas cēlušies no šiem ķēniņu
pēctečiem, jo to autoritāte starp saviem tautas locek-

ļiem atkarājas lielā mērā no viņa personīgām īpašībām
un dzimuma.

Katrs sevfu tiek iecelts no gubernātora uz vietējās

provinces komissionāra priekšlikumu. Komissionārs jau
iepriekš ir sīki iepazinies ar iespējamiem kandidātiem

un pārliecinājies, kurš no tiem būtu visvēlamākā un

autoritātīvākā persona savā apgabalā.
Apgabala iedzīvotāju ieskati par ieceļamo «Sevfu»

ir viens no galvenajiem noteicējiem faktoriem šo kan-

didātu izmeklēšanā un iecelšanā amatā.

Viņš parasti bez administrātīvām funkcijām un sa-

va apgabala pārraudzības izpilda arī sava apgabala
iedzimto tiesas priekšsēdētāja vietu un arī tādas pašas

funkcijas apmēram, kā policijas tiesa Bathurstā.

Viņa vadīto tiesu lēmumi pārsūdzami uz pro-
vinces komisionāra vadīto tiesu.

1932. gadā protektorāta administrācija tiek pilnī-
gāki izveidota, ar pastāvīgu administrācijas štābu ierī-

košanu katrā no četrām provincēm. Ar šo iestāžu

darbvedībām, kas darbojas nepārtraukti cauru gadu.

Turpmāk oficiālajā angļu grāmatā atrodams sekošs

grāmatas autora novērtējums:
— Sakarā ar vispārējās morāles pacelšanos protek-
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torātā, sevfu un pārējās vietējās administrācijas sek-

mīgo darbību, stipri pavairojies pašražoto pārtikas pro-
duktu daudzums. Stingrāka un tāļredzīgāka kļuvusi
eksportējamo zemes riekstu normēšana, kāpēc bijis

iespējams agrāko zemes riekstu, rīsa v. t. t. sēklas aiz-

došanu caur sevfu pēdējā laikā pārtraukt.««

1931* gadā tiek nodibināta Bathurstas pilsētas ap-

gabala padome un veselības pārvalde, agrākās veselības

padomes vietā, kuras uzdevums bijis tikai sekot un

sniegt aizrādījumus valdībai attiecībā uz pilsētas iedzī-

votāju higiēnisko labklājību. Jaunā pilsētas padome
sastāv no valdības iestāžu priekšstāvjiem, sešiem lo-

cekļiem, kas ievēlēti no attiecīgiem pilsētas iecirkņiem
un četriem locekļiem, ieceltiem no gubernātora. Pēdē-

jiem jāreprezentē tirdzniecības un kuģniecības intere-

ses, 1932, gadā šī pašvaldības iestāde noturējusi katrā

gadā ceturksnī pa sēdei.

Un tālāk oficiālajā grāmatā izteikts sekošs novēr-

tējums:
— Ne tikai šo sēžu padomi valdībai bijuši augsti

vērtējami, bet gan arī atsevišķu locekļu izteiktās do-

mas bijušas liels atbalsts daudzo ar pilsētas labklājības

pacelšanu saistīto jautājumu noskaidrošanai.

Šīs nodaļas sākumā atzīmētā sastāvā Gambijas li-

kumdevēja iestāde 1932. gadā apstiprinājusi divdesmit-

deviņus dažādus nolikumus, kuru starpā ir:

1) Nolikums par atraitņu un bāriņu pensijām.

2) Muitas tarifs. 3) Par navigāciju un ločiem (papil-
dinājums). 4) Augstākās tiesas (papildinājums). 5)
Karantīnes nolikums. 6) Protektorāta tirdzniecības

zīmju nolikums. 7) Pasu nolikums. 8) leroču un mu-

nīcijas (papildinājums) nolikums. 9) Suņu nolikums

(papildinājums). 10) Izglītības nolikums (papildinā-

jums). 11) Arodu biedrību nolikums. 12) Kolonijas

aizņēmuma nolikums v. c.

Pie dažiem pieņemtiem nolikumiem tiek sniegti se-

koši paskaidrojumi:

Muitas likmju nolikums ir pārgrozīts un pieņemts
saskaņā ar Lielbritānijas saimnieciskās konferences lē-

mumu 1932» g. Ottavā, lai angļu impērijas precēm dotu
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zināma priekšrocību attiecībā pret pārējo zemju pre-
cēm.

Aizdevumu nolikums pieņemts ar nolūku, realizēt

aizņēmumu ceļa būvei Kombo apgabalā, dienvidus upes
krasta provincē; lai atjaunotu ūdens vada caurules un

lai izlabotu valdības kuģu izlabošanas darbnīcu Bat-

hurstā,

Pieņemtais ārzemnieku nolikums dod tiesību ār-

zemniekiem turēt un tālāk nodot — pārdot, kustamu

un nekustamu mantu kolonijā uz tādiem pašiem pama-

tiem, kā dzimtiem Lielbritānijas pavalstniekiem.
Karantīnes nolikums dod spēku 1926. gadā sanitā-

rās konvencijas pieņemtajiem noteikumiem (kurā arī

Gambijas pārstāvis ņēmis dalību) un noteic saskaņā ar

to kārtību, kas attura no ievazāšanas un izplatīšanas

Gambijā, kā arī izvazāšanas no Gambijas bīstamas, li-

pīgas slimības (!? Aut.).
Arodu biedrību nolikums uzliek par pienākumu

oficiāli reģistrēties visām arodu biedrībām valdības

iestādēs, kā arī oficiāli kārtot visas ar tām saistītās da-

rīšanas.

Bez augšējiem nolikumiem, Gambijas likumdevēja
padome izdevusi 1932. gadā divdesmit dažādus notei-

kumus attiecībā uz dažādām sabiedriskām iestādēm un

parādībām. Starp tiem:

Noteikumi policijai; noteikumi par kinematogrā-

fiem; alkoholisko dzērienu noteikumi; izglītības notei-

kumi; hospitāļu noteikumi; noteikumi par ierēdņiem-
eiropiešiem v. c.

Attiecībā uz kinematogrāfiem, rīkojumā Nr. 6

teikts:

— ka, saskaņā ar 1931. gadā pieņemto attiecīgo

nolikumu, valdībai jāsastāda no zināmām personām ko-

lēģija, kas pārraudzītu un cenzētu kinematogrāfos izrā-

dāmās filmas, to reklāmas un citus izziņojumus, kas

stāv sakarā ar kinematogrāfu izrādēm un to reklā-

mēšanu
...

Visā Gambijā, pēc drošas informācijas, darbojas
tikai divi kinematogrāfi, un arī tikai niecīgu laiku. Bet

augšējais rīkojums ir interesants tāpēc, ka apmēram ga-
du atpakaļ lasīju vienā no lielajām angļu dienas avīzēm
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kāda ievērojama angļu kolonijas gubernātora garāku
rakstu, šajā rakstā viņš žēlojās, ka vietējiem iedzim-

tiem tiekot rādītas tās pašas filmas, kas Eiropā, kurās

varot redzēt baltos tādus, kādus tos, par nožēlošanu,

patiesībā varot arī sastapt, resp. kā zagļus, blēžus un ci-

tādi pagrimušus ļaudis. Tas lielā mērā pazemojot bal-

tos iedzimto acīs, Tie sākot tos iedomāties sev līdzīgus
vai pat sevi pārākus par baltajiem, un sakarā ar to, pie-

augot viņu nepaklausība un noziedzība vispār.

GAMBIJAS TIESA.

Gambijas kolonijā pastāv sekoši tiesu iestādījumi:

Augstākā tiesa; Civīlo prasību tiesa; Bathurstas poli-

cijas tiesa un Muhamedāņu tiesa.

Muhamedāņu tiesa ievesta ar 1895. gadu. Tā tiek

prezidēta no Kadi — muhamedāņu priestera. Tās funk-

cijas attiecas tikai uz muhamedāņu ticības iedzimtajiem

un civilām lietām, kā: laulību šķiršanu, testamentiem,

aizgādniecību un citām tamlīdzīgām lietām.

Praktikā tās darbība attiecas tikai uz laulību šķir-
šanu un muhamedāņu garīgām lietām. Šīs tiesas dar-

bība norit Mandingosu jeb Dzellofu valodās, bet saīsi-

nāti pārskati tiek vesti arābu valodā. Ar šīs tiesas lē-

mumu pārsūdzībām jāgriežas pie Gambijas Augstākās
tiesas.

Policijas tiesa parasti tiek prezidēta no po-

licijas maģistrāta. Šās tiesas uzdevums un tiesības ir:

izšķirt mazākus likuma pārkāpumus krimināla rakstura

lietās, kā: zādzības, blēdības un taml. nodarījumus, kur

nodarīto zaudējumu vērtība nepārsniedz £ 20, vai arī,

kad vainīgajam nedraud cietumā ieslodzīšanas sods pāri

par 6 mēnešiem. Apvainojumi vārdiiem un nelieli cil-

vēka ķermeņa ļaunprātīgi bojājumi — ievainojumi, var

arī tikt iztiesāti un sodīti no šīs tiesas, ja vien šie no-

darījumi nav savienoti ar cietušā aplaupīšanu.

Pilnīga instrukcija par policijas maģistrāta tiesā-

šanas tiesībām izdota kā no attiecīgā impērijas krimi-

nāltiesas 1925. gada likuma atvasināts nolikums no

1931. gada zem Nr. 2.

Šī tiesa var tikt prezidēta arī no diviem vai vai-
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rākiem miertiesnešiem* Daži eiropieši un afrikāņi (no

pēdējiem kā kristītie» tā muhamedāņi) ir ieskaitīti šo

miera tiesnešu sarakstā»

Tādā gadījumā tiem tiesība spriest tiesu par neli-

kumībām — zādzībām, blēdībām un citām lietām. Ja

nodarītā nelikumība nepārsniedz £ 5,— vērtību. Miera

tiesneši parasti vada policijas tiesas sēdes gadījumos, kad

policijas maģistrāts aizceļojis, ir slims, vai citāda ieme-

sla dēļ nevar ņemt dalību tiesas sēdēs.

Visus policijas tiesas spriedumus var tiešā ceļā pār-
sūdzēt augstākā tiesā.

Civilo prasību tiesa ir civīla tiesa ar tie-

sībām izšķirt dažādas prasības līdz 50 angļu mārciņām.
Bet viņas kompentencēs neietilpst izšķirt lietas, kurām

būtu arī kriminālraksturs. Šī tiesa var tikt sastādīta

no policijas maģistrāta vai diviem komissionāriem. Tie-

sas procedūra notiek viegli aptveramā veidā un tās mēr-

ķis — uzdevums, ir nokārtot nelielu parādu atgūšanu
— iekolektēšanu lēti un ātri.

Šīs tiesas spriedumus var pārsūdzēt augstākā tiesā.

Gambijas Augstākā tiesa izšķir itin vi-

sas kriminālās, civilās v. c. lietas. Tai ir līdzīgs tiesisks

stāvoklis Gambijā kā Augstākai tiesai Londonā. Viņā
spriež tiesu tikai viens Gambijas augstākais tiesnesis.

Bez zemāko tiesu spriedumu pārsūdzību caurlūkošanas

augstākais tiesnesis, saskaņā ar nolikumu, pārrauga arī

visas no minētām tiesām iztiesātos kriminālrakstura

lietas kā kolonijas teritorijā, tā protektorātā.

Šis tiesnesis bez tam ir pilnvarots vajadzības ga-

dījumā izpildīt arī policijas maģistrāta uzdevumus.

Visu augstāk pieminēto tiesu darbības aploks ir visas

Gambijas kolčnijas un protektorāta teritorija.
Bez augšā minētām tiesām, ar vietēju nozīmi dar-

bojas protektorāta tiesas jeb tā sauktie iedzimto tribu-

nāli, kas pastāv katrā apgabalā, saskaņā ar attiecīgo
protektorāta nolikumu.

Šie tribunāli var tikt nodibināti no komisionāra

(politiska virsnieka — valdības uzticamības personas),
vai nu tam personīgi izpildot visas tiesneša funkcijas
vai kopā ar iedzimto tiesas piesēdētājiem. Gadījumos,



152

kad šīs tiesas sēdes vada komisionārs, tas var izspriest
vairāk nopietnākas krimināllietas, tādas, kurās var pie-

spriest cietumā ieslodzīšanas sodus līdz 2 gadiem. Bet

ja šo tiesu sēdēs piedalījušies tikai iedzimto tiesneši, tad

iztiesāšanas tiesības ir stipri ierobežotas un to spriedumi

par jaunu caurskatāmi, ja komissionārs atrastu to par

nepieciešamu. Šo tiesu civīlo jautājumu izspriešanas
tiesības līdzinājās Bathurstas civīlo prasību un muha-

medāņu tiesu tiesībām. Ar izņēmumu, ja komisionārs

piedalās tribunāla-tiesas sēdēs, civīlo prasību summas

var sniegties līdz & 200. Praktikā tomēr šīs tiesības ne-

kad netiek izlietotas, bet gan visas lietas, kurās izšķi-
rami jautājumi par lielākām vērtībām, tiek nodotas

Augstākās tiesas izšķiršanai.
Juristiem nav dotas tiesības uzstāties šajos iedzimto

tribunālos, izņemot gadījumus, ja tiem no augstākā
tiesneša vai provinces pārvaldnieka — komisionāra,
tiek piešķirtas tādas tiesības.

Visos gadījumos, kur tribunāla tiesas sēdēs pie lie-

tu izspriešanas piedalījās valdības komisionārs, iz-

spriestās lietas var tikt pārsūdzētas Augstākā tiesā.

Bez augšējām tiesām viens izmeklēšanas tiesnesis

darbojas kolonijas teritorijā.
Protektorātā tiesas izmeklēšanu vada komisio-

nārs.

Gambijas tiesas štāts sastāv no viena augstāka ties-

neša, viena policijas maģistrātā, divdesmit septiņiem
miera tiesnešiem un civīlo prasību tiesu komisionāriem.

Četriem komisionāriem (kuru darbības lauks galveno-
kārt ir protektorāta teritorija). Tad viens muhame-

dāņu Kadī (Cadi) un apmēram 200 iedzimto tribunāla

locekļiem-iedzimtiem.

Pastāv tikai viena tiesas centrālā iestāde priekš vi-

sām kolonijas un protektorāta tiesām. Tā atrodas Bat-

hurstā zem attiecīga tiesas lietu pārziņa uzraudzības,

kas vada arī attiecīgo tiesas statistiku, iekasē tiesas uz-

liktos sodus un nodevas.

Bathurstas policijas maģistrātam vai miera tiesne-

šiem ir tiesības noturēt arī garīgu (reliģisku) pārkāpu-

mu lietu tiesas.
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Tādi gadījumi nāk reti priekšā un cietuma sodi

tiek piespriesti tikai izņēmuma gadījumos.
No tiesas piespriesto sodu nomaksai tiek dots ar-

vien pietiekoši daudz laika.

Protektorātā ir spēkā iedzimto likumi un parašas
attiecībā uz tikumības pārkāpumiem. Lielāko daļu šādi

pārkāpumi tiek sodīti ar maziem sodiem.

Zemes iekšienes melno kaŗa deja.

Miesas sodi praktiķa netiek piespriesti nevienā no

Gambijas tiesas iestādēm ne kolonijā, ne protektorātā.

Attiecībā uz protektorātu, tad visi piespriestie cie-

tuma sodi, kas pārsniedz 14 dienas, ir jāizcieš Bathur-

stas cietumā.

1932. gadā krimināla rakstura nodarījumi samazi-

nājušies attiecībā pret iepriekšējo gadu. Minētā gadā
Bathurstas policijas tiesā tiesātas 478 personas, kamēr

1931. gadā 681 persona. Pēdējie skaitļi pārsniedz nor-

mālos tāpēc, ka tajā gadā liela daļa no tiesātām perso-

nām tiesātas kā Gambijā ieceļojuši nevēlami elementi.

1930. gadā Policijas tiesā tiesāto personu skaits bi-

jis 447.

Protektorātā iedzimto tribunālos par krimināla
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rakstura pārkāpumiem 1932. gadā tiesātas 942 personas,

no kurām 267 personas notiesātas ar cietuma sodiem.

1931. gadā attiecīgie skaitļi bijuši 1235 un 378.

Augstākā (virstiesā) iztiesātās krimināla rakstura

lietas bijušas gan vairāk kā 1931. gadā, bet nav biju-
šas tik nopietna rakstura. Neviena persona nav sodīta

ar nāves sodu, kamēr 1931. gadā ar nāvi sodītas 9 per-

sonas un pie divām tas arī ir izpildīts, bet pārējiem

septiņiem nāves sods pārvērsts ilggadīgā cietuma sodā.

Turpmākā tabele rāda tiesu iestāžu darbību par

1932. gadu.

Civilas lietas iztiesātas:

Augstākā tiesā izšķirtas 23 lietas

Muhamedāņu tiesā izšķirtas 92
„

Civīlo prasību tiesā
„

1365 »

POLICIJA.

Gambijas policija ir bruņots valdības spēks, kas

padots policijas komisionāram. Bez policijas komi-

sionāra policijā ir sekosi eiropieši policijas virsnieki:

policijas komissionāra palīgs, policijas spēku virspār-

raugs un policijas orķestra diriģents. ledzimto policijas

personāls sastāv no policijas inspektora, diviem apakš-
inspektoriem un 124 dažādas pakāpes policistiem. Šajā
skaitā ietilpst arī 26 mūzikas orķestra dalībnieki.

Bez likumu un kārtības uzturēšanas St. Marijas
salā, policistu uzdevums ir izdot dažādas atļaujas, iece-

ļotāju kontrole, ugunsgrēku dzēšana, tiesu apkalpošana,

Tiesu n o s aukums
Iztiesāto

lietu sk.
Izbeigtas Atliktas Notiesāti

Lugstāka tiesa

'olicijas tiesa

22

478

4

96 20

15

362

Protektorāta tiesa:

127

218

295

302

12

7

29

26

115

211

264

271

Ipes Ziem. kr., provincē
,

Dienv.
, ,

lac Cartija salas
.

.ugšupes ,

2

5
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notiesāto pārvadāšana no protektorāta dažādām daļām
uz Bathurstas cietumu, mēru un svaru pārraudzīšana,
satiksmes kontrole un vēl citu taml. uzdevumu veik-

šana.

Protektorātā policijas uzdevumus parasti veic ko-

misionāri ar tiesu apkalpotāju-vēstnešu palīdzību.
1931. un 1932. gados no policijas izsniegtas seko-

šas atļaujas:
1931. g. 1932. g.

Motocikletistiem-automobiļiem .
291 313

Suņu turēšanai 154 91

Šaujamo ieroču turēšanai � .
249 288

Auto vadītājiem ..... 288 397

Alkoholisko dzērienu tirdzniec. 16 14

Izpriecām-izrīkojumiem ... 24 27

Mājkalpotājiem 304 280

Policijas apmācības notiek pēc militārā parauga un

principiem. Šajās apmācībās ietilpst šaušanas apmācī-
bas, fiziskā vingrošana, likumi un vispārējie policista

pienākumi, satiksmes kontrole, ugunsgrēku dzēšana

un citi.

Gambijā ir tikai viens cietums, kas atrodas uz St.

Marijas saliņas. Ēka, kas agrākos laikos kalpojusi kā

izolācijas hospitāls un kas par cietumu pārbūvēta tikai

1920. gadā. Tā esot stipras konstrukcijas. Ar labām

ventilācijas ierīcēm, elektrisku apgaismošanu un ūdens

vadu. Cietumā esot telpas 150 ieslodzamiem, bez tam

vēl piecas atsevišķas kameras, cietuma slimnīca, atsevi-

šķa virtuve v. c.

Šī cietuma pārraudzība sastāv no cietuma inspek-
tora (kura uzdevumu izpilda pats policijas komisio-

nārs), iedzimto galveno uzraugu un deviņpadsmitiem
iedzimto apakšuzraugiem.

leslodzīto veselības stāvoklis 1932. gadā esot bijis
labs. Tos katru dienu pārraudzījis ārsts un tikai

11—15 procenti (?! Aut.) saslimšanas gadījumu no

ieslodzītiem esot bijuši caurmērā dienā.

Gambijā maz sieviešu tiekot notiesāti ar cietuma

sodiem. Cietumā tām esot īpašas telpas un tās tur pār-
rauga sieviete uzraudze.
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Bez parastajiem cietuma tīrīšanas, ēdienu pagata-
vošanas un tamlīdzīgiem darbiem, ieslodzītie tiek no-

darbināti zem uzraugu pārraudzības un apsardzības

pie dažādiem valsts darbiem. 1932. gadā no cietumā

ieslodzītiem 6000 kub metru smiltis ir tikušas izraktas

un pārvietotas vajadzīgās vietās pie valsts kuģu izlabo-

šanas darbnīcas paplašināšanas darbiem. Tāpat arī cie-

tumnieki apkopuši savu sakņu dārzu, kurā minētā gadā

izaugušas 9.870 mārciņas dažādas saknes, kas patērētas
cietumnieku iztikai.

Cietumā disciplīna esot bijusi ļoti priekšzīmīga, jo
tikai divdesmit pieci bēgšanas gadījumi bijuši tajā gadā.
No tiem izbēguši tikai četri, no kuriem noķerti trīs bēg-
ļi un tikai viens pilnīgi pazudis.

Cietumā ieslodzamo kustību raksturo sekoši skaitļi:
1931. g. 1932. g.

Cietumā ieslodzīti 386 312

No cietuma izlaisti
. . . .

354 315

Vidējais ieslodzīto skaits, kas pastāvīgi atradies

apcietinājumā, bijis 1931. gadā — 77,5; 1932. g. —

70,98.

XV. Kāds Gambijas likumdevējas
padomes protokols.

Apakšējais teksts ir noraksts no 1930. g. «Colonv

of the Gambia Government Gazete» Nr. 21 oficiālās li-

kumdevējas padomes protokola publicējuma. Tas spilgti

apgaismo šīs likumdevējas padomes sastāvu un darbību,

kā arī dod iespēju ieskatīties nedaudz Gambijas dzīvē

un nolikumos.

Protokola tulkojumā ir atmesti daudzkārt atkār-

tojošies titulējumi un citi nekā neizteicoši ievadījumi.

Likumdevējas padomes sēdē, padomes telpās, ceturtdien,
8. maijā 1930. gadā, pīkst. 9,30 no rīta.

Piedalās:

Viņa ekselence darbojošais gubernātors, C. R. M. Vork-

mans, Esq.
t

C. B. E.;
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Godājamais darbojošais kolonijas sekretārs, B. A

Finns, Esq.;

Godājamais H. Densham Smiths, galvenais ieņēmumu
pārzinis;

Godājamais Dr. D. T. Birts, vecākais medicīnas virsn.;
Godājamais A. G. B. Mansons, padomnieks;

Godājamais S. J. Forsters, M. B. E., neoficiālais loceklis.

Godājamais L. G. Ogdens, neoficiālais loceklis.

Iztrūkst:

Godājamais kapteinis E. B. Leuse, vecākais ceļojošais
komisionārs;

Godājamais Osmanis Jengs. neoficiālais loceklis.

Protokols.

1929. gada 6. decembra padomes sēdes protokols,
kas drukātā veidā ir izdalīts padomes locekļiem, tiek

apstiprināts.

Zvērasti.

Kolonijas sekretārs parastā kārtā nodod zvērastu,
kā bijušais padomes loceklis.

Viņa ekselence nolasa sekošo adresi:

«Ļoti godājamie likumdevējas padomes locekļi.
Jūs atminaties, kad agrākais gubernātors padomes

sēdē 22. novembrī pagājušā gadā lika priekšā iecelt feb-

ruāra mēnesī komiteju, kas lai saziņā ar sabiedrisko

darbu direktoru izšķirtos, kuri no ārkārtējiem dar-

biem būtu izvedami un kuri būtu atliekami uz vēlāku

laiku. Un kad viņš izteica arī cerību, ka padomes ne-

oficiālie locekļi dos savu piekrišanu darboties šajā ko-

mitejā. Komiteja jautājumus ir caurskatījusi un ieteic

šādus ārkārtējus darbu projektus atlikt.

Projekts 15. Eiropiešu hospitālī ....
£ 4000,—

„
16. Jaunu bungalovu būves . � „ 5350,—

~ 18 Valdības kuģu būvētavas iz-

veidošanu
~

5000,—

Tāpat ieteic, ka no 9 projektā paredzētām £ 7000

priekš ceļu būvēm £ 1500 tiktu izlietotas priekš Sukuta



158

ceļa labošanas. Tālāk mazākie projekti, kas nebūtu

izvedami tekošajā gadā:

Projekts 21. Priekš Sallikani Verftas
. . £ 200,—

~
22. Gaļas telpu ierīkošanai protek-
torātā � . . „ 360,—

„
24. Latrinu ierīk. protektorātā � ~ 600,—

,
32 Laivu uzvelk, ierīču vajadzībām

~ 700,—

Pavisam kopā £ 16.210,—

Paredzamais budžeta deficīts uz tekošu gadu aprē-
ķināts uz £ 49.429, bet saskaņā ar iepriekš uzskaitīto

darbu projektu atlikšanu un vēl citu sašaurināšanu,

ceru, ka budžeta iztrūkums nepārsniegs £ 30.000.

Es esmu pārliecināts, kad pie tagadējām izredzēm,

vispareizākais ceļš ir kolonijai iztikt pašai ar saviem

līdzekļiem. Un kad valūtas pārvaldei būs nomaksāts

viss parāds, tad, turpmāk censties iztikt bez jaunu pa-

rādu taisīšanas.»

Tad kolonijas sekretārs iepazīstina likumdevēju

padomi ar sekošiem ziņojumiem. Valsts kolčniju sek-

retariāta, lauksaimnieciskā padomnieka Mr. E. A.

Stockdala, C. B. E. ziņojumu.

Komisijas ziņojumu, kura tikusi iecelta 14. no-

vembra 1929* gadā Bathurstā notikušo nemieru no-

skaidrošanai.

Pasta krājbankas ziņojumu par 1929* gadu*

Atzīmes par jautājumiem un ierosi-

nājumiem*

A* G* B* Mansons aizrāda, ka nākošajā padomes
sēdē viņš nāks ar priekšlikumu, lai eiropiešu virsnieku-

ierēdņu pensijas noteikumi 1930. gadā tiktu apstipri-
nāti.

H. Denshams Smith s paskaidroja, ka uz sēdes bei-

gām viņš nodomājis likt priekšā iztirzāšanai un apstip-
rināšanai speciālos izdevumus par no 1.—31. decembrim

1929. gadā.
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Dienas uzdevumi.

Jaunie caurskatāmie likumprojektu

A. G. B. Mansons liek priekšā, lai likumprojekts
zem nosaukuma:

«Eiropiešu virsnieku pensijas nolikums 1930. g.
tiktu nekavējoši lasīts pirmā lasījumā.»

Kolonijas sekretārs pabalsta šo priekšlikumu. Jau-

tājums tiek nobalsots un pieņemts, un, likuma projekts
tiek lasīts pirmā lasījumā.

S. J. Forster's liek priekšā likuma projektu ar no-

saukumu «Vārda (Maurel Freres) maiņas nolikums
1930. g.» lasīt pirmā lasījumā.

H. Densham's Smith's pabalsta šo priekšlikumu.
Jautājums tiek nobalsots un pieņemts un, likum-

projekts tiek lasīts pirmā lasījumā.

Likuma projekti turpmākā stāvoklī.

S. J. Forsters liek priekšā, lai tik daudz no teko-

šām lietām tiktu atliktas, ka likuma projektu ar no-

saukumu «Vārda (Maurel Freres) maiņas nolikums,
1030. g.» varētu tikt galīgi pieņemts vēl šajā padomes
sēdē.

Kolonijas sekretārs pabalsta šo priekšlikumu.

Jautājums tiek nobalsots un pieņemts, sakarā ar

ko citas tekošas lietas tiek atliktas.

S. J. Forsters liek priekšā likumprojektu zem no-

saukuma «Vārda (Maurel Freres) maiņas nolikumu,

1930.» lasīt otrā lasījumā. Viņš paskaidro, ka šī li-

kuma projekta mērķis ir, dot tiesību firmai Maurel Fre-

res, kas pārvērtusies par sabiedrību, mainīt savu nosau-

kumu.

Kolonijas sekretārs pabalsta šo priekšliķumu.
Jautājums tiek nobalsots un pieņemts un, likuma

projekts tiek lasīts otrā lasījumā.
Tad likumdevēja padome pārvērš sevi komitejā, lai

caurskatītu šo likumprojektu pa pantiem.

Likumprojekts tiek caurskatīts un pieņemts savā

iesniegtā veidā bez papildinājumiem un nosaukuma gro-

zījumiem.
Padome atkal turpina sēdes kā likumdevēja.
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S. J. Forsters liek priekšā likumprojektu zem no-

saukuma «Vārda (Maurel freres) maiņas nolikums

1930. g.» lasīt trešā lasījumā.
Jautājums tiek balsots un pieņemts un, likumpro-

jekts tiek lasīts trešā lasījumā un pieņemts.

lerosinājumi par kuriem jau agrāk
ticis aizrādīts.

H. Densham's Smith's liek priekšā atlikt tikdaudz

tekošās lietas, lai būtu iespējams vēl šajā padomes sēdē

caurskatīt un apstiprināt speciālos izdevumus par sum-

mu £ 10.600 18 š. 6 p., kas izdots no 1.—31. decem-

brim 1929. g.

Kolonijas sekretārs pabalsta priekšlikumu.

Jautājums tiek nobalsots un pieņemts, un tekošas

lietas tiek atliktas.

Likumdevējas padome pārvērš sevi komitejā ar

mērķi caurskatīt šos izdevumus pēc kārtas.

S. J. Forsters jautā, kādos apstākļos bijis nepiecie-
šams izdot £60 no kolonijas sekretāriāta dažādu va-

jadzību summām.

Kolonijas sekretārs atbild, ka tā summa izdota

1929. gada decembrī kādam virsniekam kā iepriekšējs
avanss vajadzību kārtošanai, bet kad vēlāk šis vīrs at-

teicies no viņam piedāvātā posteņa, un ka ir uzsākta

izmaksātās summas atpakaļ iekasēšana no minētā virs-

nieka.

S. J. Forsters jautā, kādam uzdevumam izdota

summa £ 29 9 š. 6 p.

H. Denshams Smiths atbild, ka tā izdota sakarā ar

agrākā revīzora pārcelšanos uz Hong-Kongu.
S. J. Forsters jautā, kāpēc ar speciālu orderi iz-

maksāts £ 462 6 š. 11 p. algās diviem vecākiem ārstiem.

H. Denshams Smiths paskaidro, ka šie izdevumi cē-

lušies sakarā ar dažām izvestām pārgrozībām medicīnas

virsnieku personālā.
L. C. Ogdens jautā attiecībā uz £ 81 10 š. 4 p. iz-

dotiem par drukas darbiem Anglijā. Viņš vēlas zināt,
vai Gambijas Zilo grāmatu un citus drukas darbus ne-

varētu drukāt uz vietas Gambijā.
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Kolonijas sekretārs paskaidro, ka minētos darbus

nav iespējams nodrukāt vietējos apstākļos.
L. C. Ogdens jautā par £ 5 valsts naudas zaudē-

šanu un vai Britu Vakaru Āfrikas sabiedrības Bankai

ticis pieprasīts minēto summu atlīdzināt valstij.
H. Denshams Smiths paskaidro, ka, cik viņam zi-

nāms, bankai ir šāds pieprasījums iesniegts, bet tā ir at-

teikusies to atmaksāt.

L. C. Ogdens, sakarā ar £ 174 16 š. 6 p. procentu
nomaksu par avansiem, jautā, kas ir bijis par iemeslu

šādiem izdevumiem.

H. Denshams Smiths atbild, ka, lai segtu tekošās

1929. gada vajadzības, ir bijis nepieciešams taisīt pa-

gaidu aizņēmumus no bankas, bet ka visas avansa sum-

mas atmaksātas.

Sakarā ar ārkārtējiem £ 250 izdevumiem attiecībā

uz Kerevanā demolēto zemes riekstu sēklas noliktavas

atjaunošanu, L. C. Ogdens jautā, vai ar minēto summu

ir bijis iespējams atjaunot izdemolēto noliktavas ēku.

H. Denshams Smiths atbild, ka noliktavas atjauno-
šanas izdevumi bijuši ieskaitīti pieminētā summā*

H. Denshams Smiths liek priekšā visus speciālos iz-

devumus no 1.—31. decembrim 1929. g., kopsummā
£ 10.060 18 š. 8 p., apstiprināt.

Kolonijas sekretārs pabalsta šo priekšlikumu.
Jautājums tiek balsots un pieņemts.
Viņa ekselence pēc tam slēdz likumdevējas pado-

mes sēdi.

B. A. Finns,

pat likumdevējas padomes darbvedi.

C. R. M. Vorkmans,

darbojošais gubernātors.

Protokols apstiprināts desmitā jūlijā 1930. g.

XVI. Noslēgums.
Nedaudzajās dienās, kurās mēs uzturējāmies Gam-

bijas galvas pilsētā Bathurstā, iepazināmies ar dau-

dziem melnajiem vīriem.
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Sākumā tie bija pret mums atturīgi un bijīgi, bet

vēlāk kļuva vaļīgi un draudzīgi.
Latvietis bez apslēptas pārākuma iedomas runājās

ar melno vīru kā līdzīgs ar līdzīgu. To vietējie drīzi

vien saprata .«•

Dažas stundas pirms mūsu kuģa iziešanas jūrā.
bars melno uz klāja kaut ko dedzīgi sarunājās savā

starpā.
Tad kāds no viņiem, man pazīstams tirgotājs,

griezās pie manis angļu valodā ar vairākiem jautāju-
miem. Manas atbildes pārtulkoja saviem draugiem,
kuri tās, dzīvi žestikulēdami, izdebatēja.

Starp citu, viņš jautāja:
«Vai jums jūsu zemē ir arī ķēniņš?»
Kad paskaidroju, ka republika, viņš man jautāja:
«Vai tāda kā Francijā?»

Tad, pārrunājis dzirdēto ar saviem tautiešiem, viņš
turpināja jautāt:

«Vai pie jums ir arī angļi?»
«Vai jūs maksājiet tiem nodokļus?»
«Vai viņu gubernātors ir pie jums?»
«Un franči?»

Uzmanīgi viņš klausījās uz manām atbildēm, da-

žas pat otrreiz lika atkārtot. Tad pārtrauca mani un,

draudzīgi uz pleca uzsisdams, teica:

«Tas ir labi! Jums ir labi! Angļi ir ļoti slikti ...»

To pašu man lauztās angļu frāzēs centās apliecināt

viņa tautieši.

Šķīrāmies no melnajiem ar pārliecību, ka tiem ilgi

paliksies atmiņā balto kuģis no tālās ziemeļu zemes ar

sarkan-balt-sarkano karogu.
Daudzus gadu simteņus atpakaļ Gambijas upes ap-

kārtnē un tālāk dzīvoja brīvas nēģeru tautas zem savu

ķēniņu vadības. Viņu kultūra nebija daudz zemāka

par to laiku balto tirgotāju kultūru, kas tos ap-
meklēja.

Turpmākie gadu simteņi priekš šīm tautām bijuši

un, par nožēlošanu, vēl tagad ir drūma nakts.

Pašlaik šīs vecās tautas dzīvo dalītas starp angļiem
un frančiem. Neņemos spriest par apstākļiem franču

pārvaldītā Āfrikā, bet Gambijā pavadītās dienas un
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angļu oficiālie dati dod liecību, kas runā apsūdzošu
valodu.

No koloniju izmantošanas viedokļa ir ģeniāla ideja
sadalīt Gambiju it kā divās politiskās daļās — kolonijā

un protektorātā. Pēdējā izklausās it kā zeme, kurai

būtu sava noteikta patstāvība un kas tiek no angļiem
aizstāvēta.

Jā, bet kāda tad ir starpība starp kolonija an pro-
tektorāta? Kā tas zināms. Gambijas kolonija sastāv

no Bathurstas un dažām citām pilsētām upes krastos,

ar tās ietverošiem nelieliem zemes gabaliem. Visa kolo-

nijas kopplatība nepārsniedz 170 kv. kilometrus, ar ap-

mēram 18.000 iedzīvotājiem, kamēr protektorātā
ietilpst pāri par 10.000 kv. kilometri ar apm. 182.000

iedzīvotājiem.
Lai pastrīpojam tikai dažas oficiālās ziņas par

Gambiju, un mums kļūst viegli pārredzama angļu loma

šajā zemē.

Visu koloniju, kā arī protektorātu pārvalda gu-

bernātors ar viņam padotiem provinču pārvaldniekiem.
Katras provinces angļu pārvaldniekam ir padoti iedzim-

to apgabala priekšnieki, kurus ieceļ gubenā-
tors uz provinces pārvaldnieka ietei-

kumu. Tā tad tie ir pilnīgā atkarībā no angļu
ierēdņiem. Šiem provinču apakšapgabalu pārvaldnie-
kiem padoti iedzimto pilsētu-ciemu priekšnieki, kurus

gan ir tiesība izvēlēt pašiem iedzimtiem, bet kuru funk-

cijas ir — tikai izpildīt attiecīgās angļu pārvaldes apa-

rāta instrukcijas un raudzīties, lai būtu miers un kār-

tība
. *.

Kolonijas-protektorāta likumdošanā iedzimto pārstāvji
netiek pielaisti un tie par savas zemes likteņiem nevar

līdzrunāt. Likumus, kā tas redzams no angļu oficiā-

liem dātiem, izdod gubernātors ar sev padotiem ierēd-

ņiem un tuvāk stāvošām personām. No oficiālā Gam-

bijas likumdevējas padomes protokola redzams, ka šai

padomei nav daudz nekā svarīga ko apspriest par ze-

mes vajadzībām. Un darba tai ir ļoti maz, jo no vie-

nas padomes sēdes 6. decembrī 1929. g. līdz 8. maijam
1930. g. otrai sēdei pagājis vairāk kā 6 mēnešu starp-
laiks. Tad likumdevējas padomes sēdē iztirzātās lie-
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tas ir stipri maz nozīmīgas un vienpusīgas, pat perso-

nīgas, ja neteiktu vairāk.

Tiesa. Arī šeit pirmiedzīvotājiem nav gandrīz
nekāda līdzrunāšana.

Augstākā tiesā, policijas tiesā un civīlo prasību
tiesā — spriež angļi. Tikai muhamedāņu tiesā un retu

reizi arī policijas tiesā var arī tiesu spriest pats melnais

vīrs. Bet, kā tas jau oficiāli paskaidrots, muhamedāņu
tiesas prakse attiecas tikai uz laulības šķiršanu un mu-

hamedāņu reliģiskām lietām.

Un kad retā gadījumā kādreiz policijas tiesā sēž

melnais tiesnesis, tad, saskaņā ar nolikumu, šīs tiesas

tiesības automātiski sašaurinājas.

Protektorātā darbojas iedzimto tribunāli. Bet arī

tur tā pati aina. Ja baltais angļu ierēdnis nevada šīs

tiesas sēdes, tad to tiesības ir tik maznozīmīgas, ka tās

var arī pielīdzināt nullei, jo attiecīgajam angļu komisio-

nāram ir tiesības spriedumus, kurus tam klāt neesot

taisījusi melno tiesnešu sastāvs un kuri tam nepatīk, at-

celt un lietu caurskatīt par jaunu. Bez tam tikai tādus

spriedumus var pārsūdzēt augstākā kolonijas tiesā, pie
kuru iznešanas piedalījies arī attiecīgais angļu ierēdnis.

Izglītība. Bathurstā atrodas 6 pamatskolas,
četras otrās pakāpes skolas un pāris arodskolas. Tas

būtu apmierinoši priekš pilsētas ar 14.000 iedzīvotā-

jiem. Bet visā pārējā zemē — protektorātā, ir tikai

viena skola priekš melno virsaišu bērniem, kuru ap-
meklē 43 šādi izredzētie. Tā tad uz 185.000 iedzīvo-

tājiem viena skola.

Savā atklātā paskaidrojumā angļi oficiāli atzīst

par nepraktisku ierīkot un uzturēt vairāk skolas.

Protams, ka šādos apstākļos melnajos valda vis-

lielākā garīgā tumsība un māņticība. Pavisam reti tur

būs sastopami tādi, kas prot lasīt un rakstīt.

Tāpat tas ir ar veselības stāvokli. Bathurstā ir

vairāki hospitāļi un klīnikas, kas gan lielā mērā do-

māti baltajiem eiropiešiem, tikmēr visā plašā protekto-
rātā ar 14 reiz vairāk iedzīvotājiem, darbojas tikai pā-
ris medicīnas (ārstniecības) punkti ar 3—4 no ārst-

niecības personāla.
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Kāds gan ir un var būt mirstības un veselības stā-

voklis zemes iekšienē, kad pēc angļu oficiālajiem da-

tiem Bathurstā vairāk kā katrs ceturtais zīdainis no-

mirst savā pirmajā dzīvības gadā. Ne par velti māņti-

cīgās mātes bēg no balto fotogrāfu aparātiem, kur tām

apkārt bērnu mirstība ir tik pārāk augsta.

Pavisam nepatīkamu iespaidu atstāj un izsauc pār-
domas angļu oficiālais aprēķins par dzīves iztikas nor-

mām Gambijā.

Iznāk, ka melnais Bathurstā tīri labi var iztikt un

dzīvot ar B—lo pensiem dienā, bet baltajam angļu ne-

precējušamies jaunākam ierēdnim, ja viņš visas vaja-
dzīgās drēbes iepircies Anglijā, minimālā iztikas norma

ir 335 angļu mārciņas gadā jeb ap 18 šiliņi un 6 pensi
dienā. Tas būtu apmēram divdesmit reizes vairāk ne-

kā melnajam . � �

Neskatoties uz to, ka siltais klimats un daba ir

labvēlīga Gambijas iedzīvotājiem, tie dzīvo pusbadā, ar

nedaudz drēbju lupatām apklātu miesu.

Visu savu zemes riekstu ražu tie pārdod privileģē-
tiem tirgotājiem par smieklīgu cenu. Jāapmierinājas ar

to, ko tirgotājs labprātīgi maksā. Jo pēc iegūtās in-

formācijas, tikai trijām firmām ir dotas tiesības eks-

portēt zemes riekstus (faktiski eksportē tikai viena).

Par pārdotiem zemes riekstiem ieņemto naudu

melnie nespēj apmierināt vajadzības līdz nākamai ra-

žai. Un tā tos nereti piemeklē bads. Nav sēklas riek-

stiem, rīsam, kukurūzai un citiem pārtikas augiem.

Cik tas redzams no oficiāliem datiem, agrākos ga-

dos, angļu valdība šādos gadījumos izsniegusi attiecīgos
sēklas aizdevumus, bet pēc turpmākām oficiālām zi-

ņām, šī palīdzība 1932. gadā pārtraukta, jo iedzīvotāji

esot pacēlušies morālē un pārtikas zemē esot pietie-
koši.

Šie oficiālie dati un skaitļi, viss novērotais un li-

kumdevējas padomes sēžu protokolos (arī citos grāmatā

nenodrukātos) atzīmētie gadījumi par nemieriem Bat-

hurstā 14. novembrī 1929. gadā un par valdības zemes

riekstu sēklas noliktavas izdemolēšanu, rāda angļu
ierēdņos valdošo oficiālo psīcholoģiju, kura nav pieņe-
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mama un attaisnojama mums, latviešiem, kas mēs esam

sešus gadu simteņus smakuši verdzībā, un saprotam, ko

tas nozīmē.

Tikai tagad pilnīgi saprotu intelliģentā melnā vīra

vārdus, kurš b ija apmeklējis angļu skolu, runāja un

rakstīja angliski un kurš laikam ne pirmo reizi domāja

un runāja par savas tautas likteni, kad tas, uzklausījies
manas atbildes, ka mums Latvijā nav nekādas darīšanas

ar angļiem, man noteikti un priecīgi pateica:
«Tad jums ir labi!»

Vai arī pārējās kolonijās nav līdzīgi apstākļi?
Vai tur, neskatoties uz šķēršļiem, nevairojas melno

un citu krāsu vīri, kas arvien vairāk sāk domāt par

savu un savas tautas stāvokli?

Vai baltās eiropiešu zemes pārņēmušais nacionālās

atmodas vilnis nekļūs arvienu spēcīgāks un nevelsies

pāri visai pārējai pasaulei, daudz no pastāvošā samaļot
un daudz no pīšļiem paceļot augstu? ...

Vai tādas tomēr nebūs tuvākās nākotnes problē-
mas?

Liepā jā, 25. VI. 1934. g.
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