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LABĀ NĀVE

Vecā Ilze deviņdesmit trīs gadus veca. Viņa dzīvo nama otrā

stāvā pie sava vienīgā dēla.

Vasarā siltā laikā Ilze pēc katrām divām dienām nāk no otrā

stāva lejā pagrabā pie savas vedeklas sakņu un svaigu zivju bodītē.

Kāpšana no otrā stāva pagrabā vecai Ilzei liels ceļojums. Pie tā

viņa pūšas veselu dienu.Ar cietu dzeltānas krāsas kūju rokā Ilze

gandrīz stundām kāpj pa līkumotām trepēm lejup, līdz nonāk

ielā. Pēc katriem diviem kāpieniem Ilze atpūšas, it kā būtu jau

gājusi veselu mūžību. Viņa stāv trepēs salīkusi. Viegla pelējuma
smarša plūst no viņas brunčiem. Ar vienu roku Ilze turas pie sie-

nas, ar otru atbalstās savā dzeltānajā kūjā.
Bieži gadās, ka trepju logs vaļā. Siltais, svaigais gaiss, sizdamies

gar rūtīm, sienām un trepju malām, virmo šaurajā telpā, apskauj

veco Ilzi un lieliem malkiem kā burbuļodams plūst vecās Ilzes

plaušās. Ilze stāv, acis aizvērusi, un pats gaiss rotaļādamies cilā

večiņas sausās kā tāsis plaušu plēnes un turpina viņas dzīvību.

Ilzes roka, kas pielikta sienai, mazliet trīs un lāgiem raustās, jo

asinis sākušas straujāk ritēt. Kad pēc kāda brīža vecā Ilze atver acis,

mazā trepju telpa sākumā liekas viņai iegrimusi blāvā gaismā,

logs kaut kā iegriezies sienā šķībi un siena viltīgi mēģina savu

plecu atraut no viņas rokas. Bet tas viss drīz vien pāriet, un vecā Ilze

redz atkal trepes parastajā stāvoklī.

Savos ilgajos gājienos vecā Ilze pazīst trepes labi. Viņa zin katru

dobumu, katru svītru nelīdzenajās akmeņkāpēs, katru zirnekļ-
tīklu trepju kaktos. Katram zirneklim viņa devusi savu vārdu. Ja

kādu zirnekļtīklu viņa savā nākošāgājienā vairs trepēs nesastop, tad

ilgi skatās uz to vietu,kur tam vajadzēja būt, un murminapie sevis:
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— Mīļais Andž, viņam jau labi, tas ir pie miera. — Un, viegli

nopūzdamās, kāpj lejup atkal savus nākošos divus kāpienus.

Viņas soļi ir vārgi. Savu kūju tā liek vietā ilgi, kā taustīdamās.

Be*- trepju kāpieni vecai Ilzei ļoti pakalpīgi. Tie kā sulīgas, tvirtas

lūpas vstiepjas vecām Ilzes kājām pretim un saņem rūpīgi tās

savā klēpī.
Ilzes vecās, brūnās kurpes drusku slimo ar iedomību. Tās dziļi

pārliecinātas, ka trepju kāpes ļoti mīl viņu zoli, kas līdzīga treknai,

labai siera šķēlei un glabā vēl sevī savu pirmatnējo ādas skābumu

un elpu, jo nav nekad mirkušas lietū un sēdējušas līdz kaklam

aukstā, čauganā sniegā.

Katrs mājas iedzīvotājs, kas nāk vecai Ilzei pretim, viņu godbi-

jīgi sveicina un saka parasti tādus vārdus:

— Labdien, Ilze, kā klājas ar veselību?

Tad Ilzei viena un tā pati atbilde:

— Sveiki, sveiki.

Un vairāk nekā, un tas pie tamsacīts tādābalsī, it kā viņa ardie-

votos no apsveicēja uz visiem laikiem, it kā viņa būtu laimīga to

otrreiz vairs neskatīt.

Pēc šiem vārdiem savu galvu vecā Ilze nolaižvēl zemāk, kā lielā

kaunā un sāpē, tikai nosmulētais galvas lakatiņš ar platu, bezkau-

nīgu smīnu raugās griestos, knipas sizdams:

— Lūk, kā es sēdu otram uz galvas, bet tev jātur savas mugu-

ras trīs stāvi.

Nonākot ielā uz beidzamā trepju kāpiena, vecā Ilze vēl drusku

apžilbst. Lielais siltums, troksnis, putekļi un kustība viņu sagrābj
neredzamāmrokām kā liels, mīksts vilnis un grib aizskalot prom.

Vecā Ilze tad vēl stiprāk piespiežas ar roku stenderei, un dzel-

tānā kūja, redzēdama savas saimnieces kļūmīgo stāvokli, visiem

spēkiem iecērtas kāpiena pelēkajā miesā.

Nākošajā mirklī Ilze jau pieradusi ielai, kas viņai joņo garām
kā silts, smilšains vējš.

Viņa noliek vēl dažus savus soļus uz ietnes līdz bodītes durvīm

un tur apstājas. Četri kāpieni mūžīgi steidzas uz leju pagrabā, kur

gar tumšpelēkām, vēsām sienām uz kastēm lielās, zaļās paplātēs guļ

burkāni, tomāti, selerija, bet vienā kaktā uz grīdas kartupeļi.
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Stiprs, mistrots smaršu vilnis kā iedzeltāns mākonis peld pag-

raba telpā no viena gala līdz otram, sitas kā muša gar rūtīm, spiež

savus vaigus pie sienām un mēģina pacelt griestus augstāk, jo tas

briest arvienu lielāks un tam trūkst elpas.
Tumši sarkanās, strīpotās baļļās peld zivis, un to sājā smaka,

pilna trāna un ūdensaugu eļļas, smagakā krējums, neplūst nekur

projām, bet tup kā krūms virs baļļas virsmas, un tā tikko manā-

mais attēls līgojas skaidrajā, vēsajā ūdenī.

Baļļas ūdens smaida un laimīgs virmo, krādams mazos, dzīv-

sudrabam līdzīgos pūslīšos gaisu gar baļļas pelēkajām sienām.

Atkal pēc ilgas maldīšanās tumšajos, ar darvu sapiķētos ūdensva-

dos viņš jūt uz sava kailā vēdera zivs astes sitienus, mana pie sa-

vām lūpām zivs spuru asos, līksmos skārienus. Viņš ieož dziļi līdz

savai sirdij vāro upju augu, akmens un smilšu smaršu, kas vēl

slēpjas zivīm zem zvīņām, lēni izplūst un nogulstas baļļas dibenā

kā plāna sudraba kārtiņa.
Vecā Ilze ieskatās bodītē, bet iekšā neiet. Trīs durvju pakāpieni

viņai liekas pārāk vieglprātīgi, kuriem nevar uzticēt savas vecās

kājas. Izdrupuši, apdriskātiem pleciem, tie tikko paši kā vaļīgi

zobi turas savā vietā un nespēj pienācīgi noturētsavu augumustarp

grīdu un debesīm.

Ja tie dotu nāvi, domā vecā Ilze, tad viņiem varētu savu kāju

sniegt, bet kas to lai zin. Kad vecā Ilze paskatās kāpienos ar šādu

jautājumu acīs, tie saraujas, saceļ savas apkakles un skaita zivis

ballās.

leraudzījusi veco Ilzi, vedekla iznes no bodītes ķebli un noliek

to durvju priekšā apaļos oļos. Ķeblim vidū izgriezta liela sirds, jo

viņa zaļganā krūts iztaisīta no slēģu augšdaļas un lāgā negrib turē-

ties kopā ar kājām, kas ļodzās, čīkst un savās dziļās šķirbās ierīko-

jušas viesnīcu putekļiem, kodēm un slimām mušām.

Vecā Ilze apsēstas un pieslien savu kūju sienai. Vecā Ilze sēd tā

ilgi, veselām stundām, nekustēdamās, ar noliektu galvu. Viņa ne-

runā neviena vārda un pilnīgi vienaldzīga pret ielu. Varbūt viņa

domā, varbūt atceras savu garo mūžu. Saule tup viņai klēpī starp

rokām kā dzeltāna māla bļoda. Rokas vecītei garas, un tām nav

neviena kumāsa miesas, ir tikai kauli un dzīslas, cietas kā vijoļu
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stīgas, kas, rokai kustoties, liekas, san. Pāri tāmāda, pelēka, ar sausu

svina spīdumu, kurā līgojas visa zilgme ar mākoņiem, jumtiem

un apkārtējo namu logiem. Rokas dus klēpī mierīgi, un saule,

guļot starp tām, nedrīkst pakustēties. Puikas to varētu ņemt ro-

kās kā kaķeni, un tad arī tā neteiktu neviena vārda, nelēktu atpa-

kaļ debesīs, nepazustu mākoņu kabatās.

Ap kājām Ilzei staigā baloži, skatās uz vecītes lielajām kurpēm,

apbrīno viņas biezās vilnas zeķes vasaras laikā un mēģina ieknābt

kādai blusai, kas mierīgi guļ zeķes vilnainās pūkās kā suns skaidās.

Pēc dažām stundām vecā Ilze mēģina piecelties, bet pati sa-

viem spēkiem nevar. Tad kūja, lai to ieraudzītu vecītes atmiņa,

nokrīt ar lielu troksni oļos, apdauza drusku sev ceļus, bet tomēr

guļ turklusi, bez sūkstēšanās.

Tagad vecā Ilze kūju redz gan,tomērto paņemt nevar, jo nespēj
tik zemu noliekties. Pienāk blakussētas mazais Alfrēds, paceļ kūju,

pasniedz to Ilzei un spēji atraujas nost, lai stāvētu pa gabalu un

noraudzītos sirmajā vecītē. No vecās Ilzes plūst tāds dīvains vē-

sums kā no pagraba, kurā nav ilgi būts iekšā, un mazā Alfrēdā

rodas baigums kā tumšā istabā vienam.

Paņēmusi kūju, vecā Ilze atkal lēni kāpj augšā dzīvoklī, lai

pārējo dienas daļu pavadītu, sēdot pie loga.

Vienīgais cilvēks, ar ko vecā Ilze sarunājas, ir gleznotājs Alksnis.

Viņš dzīvo vienās trepēs ar Ilzi nelielā istabā, dienā glezno, vaka-

ros guļ, bet naktis pavada ārpus mājas, klaiņodams pilsētā.
Alksnis vairākas reizes veco Ilzi uzzīmējis un vienīgais, kas

nopietni uzklausa Ilzes skumjas.
Kad vecā Ilze stāsta dēlam un vedeklai, ka viņai apnicis dzīvot,

ka viņa ilgojas nāves, tie skaistas, kļūst īgni un bieži baras:

—Vai tev pie mums slikti, vai neesi paēdusi, apģērbta?
To dzirdot, Ilzei galva noslīgst vēl zemāk un acis pildās ar

asarām.Viņa jūt, ka dēls un vedekla to nesaprot. Nespēcīga, bez

darba, bez jēgas viņa dzīvo dienu dienā, apnikusi pati sev; un visa

pasaule liekas viņai tāla, sveša, pat naidīga. Steiga un asums skar

viņas miesu un gurdo garu asiem tvērieniem. Viss viņai steidzas

garām pēc sava prāta un gribas, neprasot viņas padoma.
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Ko viņa vēl spējīga darīt? Nekā. Tikai nīkt. Veltīgi uzturēt savu

dzīvi. Visu mūžu Ilze ir strādājusi kā zemniece un kā krodziniece,

cēlusi savu un savu bērnu dzīvi, vienmēr triekusies uz priekšu garā

un miesā neapturami, kaislīgi. Bet tagad? Tagad rokas guļ viņai

gurdas sausajā klēpī, darbs smīnēdams iet garām; gars novīst, alk-

stot citu veidu.Viņas sausā, tāsei līdzīgā miesa nespēj vairs otrreiz

uzziedēt, radīt skaistumu, greizsirdību un dot pasaulei augļus.

Viņas stāvs ir kā salms vēja rokās, sauss, izkaltis, sen atdevis visu,

kas tam bijis.Tagad viņas īstā dzīve būtu— nomirt, sajukt ar zemi,

ar visu pasauli un kļūt par sākumu jauniem veidiem, jaunai dzī-

vei, kas viņai seko, kaut par barību smilgām uz pašas kapa. Daž-

reiz nāve ir svētīgāka un auglīgāka par dzīvi. To vecā Ilze jūt. Un,

kad mājā nomirst kāds jaunāks cilvēks, viņa sēd pie sava loga un

izmisusi domā: kāpēc viņa nav šī cilvēka vietā?

Liepa aiz loga klusi šalc. Saule iemet mazus spogulīšus lapas,

un viena lapa krīt. Lēni riņķodama.
Vecai Ilzei kļūst labāk. Tā laikam bija zīme, ka arī viņai drīz

pienāks laiks aiziet no šī krēsla, no šīm sienām, pelējuma kaktos

un sava vecā, raibā lakata.

Dēls un vedekla domā citādi: pārāk vecs cilvēks, bērna prāts.

Varbūt kartupelis gadījies tai dienā par cietu vai gaļasīksta. Tāpēc

tūlīt vecai mātei domas par miršanu. Kā vispār var domāt par

nāvi? Nāve savu darbuprot labi, pat pārāk labi. Tā vienmēr gadī-

sies laikā vai pirms laika, bet nekadpar vēlu.

Nāvi nevajaga aiztikt, ķircināt un domās saukt to šurp. Tā var

vēl arī ierasties, un kas tad? Paķer bērnu līdz vai kādu kustoni un

tieši ne to, ko vajag. Un tā vecā Ilze nedrīkst par nāvi runāt, ne-

drīkst domāt.

Vienīgi gleznotājs Alksnis saprot Ilzes lielās ilgas pēc nāves.Viņš

pazīst labi šīs dīvainās, saltās alkas pēc nebūtības, pēc pārejas citā, ne-

zināmā veidā. īpaši, kad viņa gars un rosme apsīkst, krāsas kļūst pelē-

kas un vājas. Tadviņš dienāmnīkst savāsaltajā istabā un domā parnāvi.

Cilvēks, kas nespēj vairs nekā jauna radīt, dzīvē ir lieks. Pazust, kļūt

parko citu.Visvienalga, parko. Tikai pārcirst šo nīkšanu un tukšumu.

Tā doma gleznotājs Alksnis. Bet līdz šim viņš vienmēr pārva-

rēja savus tumšos brīžus. Zobus sakodis, cēlās un strādāja tālāk.
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Pret veco Ilzi viņam liela cienība. Viņš skaidri jūt gara radnie-

cību. Starpība tikai tā, ka viņam šīs nāves ilgas uznāk brīžiem,

pārvarami, bet Ilze mirkst tajās, bet nevar noslīkt.

Alksnis tikai nevarēja saprast, kāpēc Ilzes alkas nepiepildās. Kāpēc

viņa nevar nomirt? Alksnis ticēja, ka cilvēks var sevi piespiest no-

mirt. Vajag tikai to labi gribēt. Dziļi, līdz galam. Aizvērt acis, nekā

parcitu nedomāt un tikai gribēt. Laikam vecā Ilze tomērto nespēja.
Varbūt vajadzētu viņai palīdzēt? Taču daudzi bērni nāk pa-

saulē tikai ar maigu piepalīdzību. Ja tās nebūtu— bērns aizietu

bojā vēl pirms saules skatīšanas. Bet kā? Kā lai Ilzei palīdz? Tomēr

diezi vai tas būtu pareizi. Pasaulē taču viss norit tik vēsi, likumīgi.
Bez jūtām, bez iespaidošanās. Varbūt vecai Ilzei pēc nāves jātop

par ziedu, kas izplaukst tikai pēc divdesmit gadiem reiz. Bet iepriek-

šējais zieds vēl tikko pavēries, un Ilzei jāgaida sava rinda.

Alksnis nes Ilzei dažādus bēru uzņēmumus, un Ilze stundām

veras tajos ar lielāko tīksmi.

Sestdienās, kad laikrakstos īpaši daudz nāves sludinājumu,
Ilze tās lappuses ilgi glauda ar acīm, pēc tam ar plaukstu, un viņas
krūtis viegli cilājas. Viņa cerē, ka arī tai drīzi būs šāds mierīgs,

atpestošs sludinājums ar melnu ieloku, kas ieslēgs viņu jaunā ceļā

un jaunās tvīksmēs.

Pāri jumtiem nāk saule, kāpj nāves sludinājumā un arī gul-
stas tur.

Rudens.

Liepa aiz loga deg trakā rūzganumā. Darva uz malkas kam-

baru jumtiem svaiga, un kaķiem līp kājas pie tās. Tie ož darvu un

domā, ka varbūt tās ir viltīgas cilvēka lamatas. Tad viņsētas liela-

jam runcim iešaujas prātā: kaut jumtu jaunais darvas paklājs liptu
vēl vairāk un baloži nespētu atraut savas pleznas no tā. Tadkatru

dienu mierīgi varētu apēst pa vienam balodim, laipni gozēties
saulē un vērot, kā pārējie pielipušie baloži gaida savu nāves brīdi

rītu un parīt.

Dienas iet. Alksnis glezno un dzer.Vecā Ilze pēc katrām divām

dienām kāpj lejup sakņu bodītē. Dažreiz stipri līst. Ilze tērpj savas

kājas dziļās kalošās un vēl lēnākkāpj pa trepēm.
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Beidzot pienāca ilgi gaidītais brīdis.

Vienu dienu, kad stipri lija un mēnesis gāja uz beigām, pag-

raba dzīvoklī, kur mitinājās dažas sievietes, bez sāta dzēra. Durvis

vērās šurp un turp, skaļas balsis un lamas skrēja pa trepēm pre-

tim, metakūleņus, kāpa telpā un meklēja bērnu ausis.

Skāba pelējuma smaka stāvēja pie durvīm un gāja katram līdz

kā pieklīdis suns. Gaiss, kas bija izelpots, tupēja zem galda un ar

nazi rokā gaidīja jauno, kas nāca pa durvīm iekšā.

Un visu to darīja sīvais. Balts un gluds tas gulēja stiklā, viņš

zināja, ka šinīs telpās visi to mīl. Septiņus zirgus tas jūdza visstul-

bākām smadzenēm priekšā. Ja tās trakajā skrējienā gāja bojā, tur

jau pašas smadzenes bija vainīgas.
Dūres leca uz cietā galda, un balsis kļuva smalkas. Ap pusdie-

nas laiku viss bija tik tālu, ka vajadzēja kam notikt. Visi rupjākie
vārdi jau bija izkliegti, dūres meklēja ko sliktāku: sievietes plecu,
kāda vīra uzmācīgu seju.

Un tad ieradās asinsstrīdus. Tas ienāca tīri nemanotun apsē-

dās visu vidū. Ar to pietika.
Tieši pusdienā, kad vecā Ilze nāca pa trepēm, piepeši pagraba

dzīvokļa durvis atsprāga līdz pašam galam vaļā. Tās labprāt norau-

tos un aizbēgtu, bet nespēja.
Resna sieviete basām kājām dimdot skrēja laukā un pa trepēm

augšup.Viņas stāvs līgojās kā milzīga, tumšsarkana roze vājā kātā

un bija nobriedis iedzeltāni sārts.

Sievietes acīs trakoja visas pasaules bailes, jo kas gan pēc aiz-

liegtiem glāstiem gribēja tūlīt mirt? Skrejot resnā sieviete nerau-

dāja, nekliedza vairs, bet īdēja īsiem, aprautiem elpas vilcieniem.

Viņai sekoja vīrs ar nazi rokā. Šo vīru pazina visa iela. Viņš

bija kā spļāviens, kurš visiem derdzas, bet bez kura neviens nevar

iztikt. Katrs taču kādreiz krēpo. Redzot šo vīru, visi ņēma savas

dvēseles rokā, lai apskatītu tās kaktos savas tumšās dziņas. Bet

bija tādi, kas bailēs trīcēja un aizvēra acis, lai nedomātupar savu

varbūtējo trakumu un apslēpto baismu.

Nazis vīra rokās bija līksms un berzēja plaukstas. Kaut tikai va-

rētu ienirt šinī kuplajā stāvā, tamvajadzēja būt kam īpašam, par

ko vienkāršs nazis var tikai ilgoties.
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Kad vīrs, par daudz sīva nogurdināts, nespēja pietiekoši atri

baiļu pārņemto sievieti panākt, nazis raudāja.

Bet varens spēks arī slēpās tuklās sievietes ķermenī. Kā milzīga,

ar
.
asu pārklāta bumba, tā izlidoja no pagraba un devās augšup. Lai

kājas labāki trāpītu apdrupušās kāpnēs, sieviete visu savu uzmanību

saistīja pie tāmun steigā nemanīja trepēs pretim nākošo veco Ilzi.

Nevarēja kavēties. Vīrs sekoja ar nazi. Naža spožais asmenis

vairoja vīra spēkus, dusmas un kustības jēgu. Šņākdams viņš se-

koja sievietei. Un sieviete, vairīdamās no savas nelaimes, atdeva

to tālāk. Pēc soļa uz trešā kāpiena sievietes tuklais stāvs pagrūda

veco Ilzi. Kūja paslīdēja. Sienas vēl tvēra pēc vecās Ilzes rokas, bet

velti. Vecīte krita un kaut kā dīvaini, lēni, apdomīgi noripoja trīs

kāpienus līdz piena veikala durvīm. Tur viņa palika guļot. Sirmie

mati izlīda no lakatiņa, kas pašķiebās uz sāniem.Viena kāja salie-

cās celī, bet vaigā bāli asiņoja neliels ieskrambājums.
—Traka, ko tu esi izdarījusi! —bļāva vīrs ar nazi rokā. —Veco

Ilzi!

Un tas, kas pats tikko alka nokaut, tagad stāvēja bāls nāves

priekšā, un nazis drebēja viņa rokā.

Karsts, smacīgs vilnis izšļāca cauri tuklās sievietes ķermenim

no basām kājām līdz galvas spīdīgajiem, čokurā saveltajiem ma-

tiem un tadpakāpņu logu izskrēja laukā. Sieviete iebrēcās skaļi —

vienreiz, divreiz. Kliedziens bija ass, it kā nāca no pazemes, simts

gadus sastāvējis, vecs un bija pilns tumšu asiņu un to baiļu, kas

māca sievieti. Tad viņa atslīka uz kāpnēm un raudāja. Par ko viņa

raudāja, par savu dzīvi vai šo nāvi?

Vecā Ilze gulēja trepju telpā mierīgi, ar smaidu lūpās. Viņa bija

sasniegusi to, ko vēlējās. Nāves vieta gan bija drusku dīvaina: pie

piena veikala durvīm, kur oda pēc piena un sieriem un kur pelē-

kajās kāpnēs gulēja gājēju soļi, piena pilieni un ņipras biezpiena

druskas. Vecā Ilze bija domājusi savu nāvi drusku savādāku: platā

gultā, starp bērniem, vakara krēslā, kad drusku smaršo pēc kume-

lītēm. Tad nemanāmiatvērtos griesti — un nāktu nāvebaltā līga-

vas tērpā. Seja nāvei mirdzētu tādakā Ilzei jaunībā pie altāra vecā

katoļu baznīcā tajā lietuvju miestā, kurā viņa piedzima un izauga.
Bet labi bija arī tā.



15

Kad atskrēja Ilzes dēls, lai paceltu večiņu un aiznestu to dzī-

voklī, viņš ilgi pūlējās atraut Ilzes roku no kāpnes, kurā tā bija

ieķērusies, lai to netraucētuun lai tā paturētu sev iegūto tīksmi. Tik

salda un kaisla bija jūta, kas sagrāba vecās sievietes sirdi mirstot.

KALTE

Kalte stāv uzkalnam pašā pierē.

Vienā pusē tai kaila ganība, otrā— āboliņš,kas augarī pa visu

slīpumu lejup līdz pašai šosejai. Pa kreiso roku šalc muižas parks,
liels un neizprotams kā cilvēku iegribas.

Starp parku un vientuļo kalti lokās ceļš, smagu, kuprainu ozolu

iežogots. Neviens pa šoceļu no muižas, kur mitinājās bērnunams,

neiet, atskaitot vienīgi muižas moderi, vecu strēlnieku platām,

nošļukušām ūsām un zelta pulksteņsaiti vestē, kaut gan ceļš līdz

tuvējai stacijai ar to saīsinājās uz pusi.
Visi baidās kaltes. Puikas, kuriem jāiet uz staciju pēc pasta,

teciņus skrien pa aplinkus ceļu, lai laikā tiktu atpakaļ, bet pa ceļu

garkalti — nē.

Meitenes, kas pēcpusdienā sēņo parkā, paietas, slēpdamās aiz

kokiem, līdz parka malai, pamet acis uz kalti un tad kliegdamas,
kā spoku ieraudzījušas, metas atpakaļ.

Bērnu nama šuvēja, kas tādās sēņošanas reizēs vienmēr meite-

nes pavada, ātri krustās un trīs reizes spļauj uz papardes, lai ne-

piemestos ļaundabīga roze.

Skolotājas, kadbrauc uz Rīgu, lūdz no pārziņa zirgu un kratās pa

šoseju nolādētaikaltei apkārt. Bērnu nama pārzinis Sebastjāns Auza

dusmojas, zirgu tomēr dod, jo arī viņam no kaltes druskubailes.

Vienīgi muižas moderis parvisu šo lietu smīn.Viņš savā mūžā

tik daudz līķu redzējis, ka viņam viens līķis vairāk vai mazāk nav

nekas.Viņš kauju laikā ir uz līķa gulējis,pie līķa ēdis un sāpēs rau-

dājis. Lai tad nu viņš tagad baidās no tiem muļķa līķiem, kas paši
iet nāvē?

Piesējis muižas sugas vērsi pie kaltes ķēde, viņš, atnācis atpa-

kaļ pie šosejas, daudzreizpulgo bērnu nama puikas par bailību.
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— Sakiet, vai jūs esiet karavīru bērni vai ne? Zaķa pastalas jūs

esiet, vairāk nekas.

Lai šos vārdus apzīmogotu ar visu savu dziļāko iekšieni, viņš

nēc tam nikni spļauj un atmetar roku uz puiku baru.

Puikas viebjas par šādu apvainojumu, bet teikt neko nesaka.

Moderim drusku taisnība ir.

Cits pēc visa tā ietu tālāk savā darbā, bet moderis to nespēj.
Par daudz viņam sirds pilna.

— Jūs baidāties no miroņiem. Bet kāpēc mūsuvērsis nebaidās

no tiem? Redziet, kā viņš ēd, bet kalte tieši pie deguna.
—Vērsis taču nav cilvēks, — beigās iebilst viens puika.
— Ak tā, — iekaist moderis, — tad tu domā, ka mans vērsis ir

sliktāks par cilvēku? Stipri maldies, puika. Zvērs labāk jūtun zin

nelabumu kā cilvēks. Kas atrada pagājušajā rudenī beigto mīlas

pārīti? Vērsis un neviens cits. Kā uzvedu toreiz savu Ivāru pie kal-

tes āboliņā, viņš spārdās, bauro un ne no vietas.

Zvērs jūtasinis verstīm tālu.Viņš pat sakaltušas asinis uz drē-

bēm saož.

Puiši bija toreiz strādājuši kaltē visu rītu un pārītis gulējis tur-

pat blakus mierīgi. Nu pēc tampuiši leca gaisā, dzēra šņabi un gāja

pirtī mazgāties, lai atvairītu nelaimi. Pasakas. Mans vērsis šņabi

nedzēra, pirtī arī netika, bet dzīvo spirgts un vesels.

Puikas tādās runas reizēs apstāj moderi no visām pusēm, un

tad viņš jūtas kā vadakomandieris pirms kaujas.
— Bet vai tu varētupārgulēt vienunakti kaltē? —vaicā puikas.
— Es, protams,— atbild moderis, un viena ūsaviņam saslejas

gaisā.
Moderis ir uz to pusi kontuzēts, un satraukumabrīžos viņam

vienmēr šī ūsa ceļas augšup un žoklis drusku raustās.

— Es noteikti pārgulētu, bet tikai manai pulksteņsaitei jābūt
klāt.

— Kāpēc tai jābūt klāt? — prašņā bars.

—Kā ērmi! Bez šīs pulksteņsaites es jau sen būtu beigts. Mani

kauli gulētu zemē, un mūsu vērsi vadātu cits moderis. Šajā saitē,

draugi, marta kaujā sapinās granātas šķēpele, un tā es paliku
dzīvs.



Beidzamos vārdus moderis izsaka ar īpašu uzsvaru, it kā viņa

dzīvība tiešām būtu kas svarīgs.

— Tātad kopā ar savu pulksteņsaiti tu varētu nakti pārgulēt
kaltē un nepakārtos pie sijas? — puikas prašņā tālāk.

— Noteikti, — apgalvo moderis, bet viņa balsī tomērkaut kas

ietrīsas — kā ods skaidra vakara gaisā. Un pēc mirkļa viņš, tā kā

vairāk sev, piebilst:
— Labāk jau nu būtu kāda granāta vai vecā pistole.
— Ā-ā-ā, — iešalcas puiku bars.

Tad moderis pamožas kā no grūta sapņa un, dusmīgi paska-

tījies puikās, nobļauj:
— Kas, man bailes, man, vecam strēlniekam?

Puikas stāv, drusku smīnēdami. Bet šis smīns tūliņ arī izgaist,

jo moderis lielā uzbudinājumā turpina:
— Šonakt pat iešu bez kā, tikai ar savu zelta saiti.

Un aiziet.

Puikas stāv kādu brīdi, nezinādami, ko darīt. Turpat netālu pau-

gura pierē stingst kalte, drūma, un, liekas, vēro. Savāds saltums

plūst no tās puses. Kā irdnes elpa.

Vai tiešām moderis ies? Laikam.

Un tad bez vārda viss bars skriešus dodas uz bērnu namu pa-

stāstīt jauno, pārsteidzošo ziņu.

Vakarā moderis dodas uz kalti. Kreisajā padusē viņam lopu

deķis, labajā — vējlukturis. Moderis iet lēni un svarīgi. Vējluk-
turis tikpat svarīgi līgojas viņam līdz un šauda savu sarkano mēli

kā uztraukta čūska. Moderis ir kailu galvu un vienā vestē, uz ku-

ras kā zvaigzne mirdz tuklā zelta pulksteņsaite.
Puikas moderi sagaida pie krustcelēm, kur aizvijas nozaro-

jums uz kalti.

—Knišļi, — nosaka moderis un soļo tālāk.

Pagājis kādu gabaliņu, viņš apstājas un sauc:

— Kas nāks man līdz?

Klusums.

Puikas stāv, noliekuši galvas. Vienīgi apsēs sarunājas lapas un

uz ezera bļaustās zvejnieki.

17
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— Neviens. Un tie nākošiekaravīri, un viņu dēļ es spēlējos ar

savu veco dvēseli. Tfu!

Moderis nospļaujas un iet tālāk.

Puikas seko viņam ar acīm, līdz lukturis pazūd kaltes durvīs.

Durvis dobji nobūkš, un viss paliek klusu.

— Ja viņš rītu neatnāk, tad mēs esam vainīgi, — piepeši ieru-

nājas viens.

— Kā joks! Vai mēs viņu dzinām, viņš pats gāja. Salielījās, un

beigas, —
atsaka otrs.

— Varbūt vajadzētu viņu saukt atpakaļ? Teiksim, ka tas viss bija

pa jokam, — ierunājās trešais.

— Ko jūs gribat, — atsāk otrs. — Skolotāji taču arī zin un pie-
krita.

— Skolotāji var arī kļūdīties, — turpina trešais, — iesim teik-

sim, lai nāk atpakaļ. Lūk, kā viņš teica: un viņu dēļ lai es spēlējos

ar savu veco dvēseli. lesim!

— Man bail, — iesaucās vairāki.

Daži pazūd kokos uz bērnu nama pusi, un tad viss bars atstāj
krustceles.

Bieza krēsla klāj zemi augšpus ceļgaliem, un zāle pilna smagas

rasas.

Tikko svīduši gaisma. Milzīga dzeltāna roze guļ telpā austru-

mos un viegli elpo. Visās pļavās nolaidušies no debesīm balti,

čaugani mākoņi, kustas kā zivs žaunas, un krūmiem redzamas

tikai pašas galotnes.

Gaiļi dzied kā no debesīm, un uz lapām trīc rasa zirņu lielumā.

Krustcelēs pie kaltes stāv puikas un dreb. Miglas pūkainās šķied-

ras tinas ap kailajiem lieliem, lien zem krekla un klāj miesu ar

vieglu mitrumu.

Lai nebūtu salti, puikas lēkā. Viņu sejas klāj nogurums, jo tie

nav gulējuši, bet nepacietībā gaidījuši pirmo gaismas svīdumu.

Tad pa atvērto logu no otrā stāva gar balkonu zemē un šurp

uz krustcelēm.

Puikas lēkā un met skatus uz kalti. Laiks būtu moderim nākt.

Govis jau dīdās laidarā, un meitas skandina ar koka tupelēm un
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skārda slaucenēm. Skaņas spīdīgas un asas kā adatas virpuļo gaisā

un dur ausīs.

Bet kalte stāv mierīga. Tās mitrais jumts spīd, un debesis līp

pie tā valguma. Pakšus slēpj migla, un vāri, iedzeltāni garaiņi tin

visu kalti kā zeltītā migliņā.

Saule kāpj lēnām augstāk. Tagad viņa vairs nav roze, bet mil-

zīga, sārta dālija, ko Dieva roka iemetusi tālumā.

Pēkšņi iečīkstas kaltes durvis — un parādās moderis. Viņam,

tāpat kā vakar, kreisajā padusē rūpīgi salocīts lopu deķis, bet la-

bajā rokā — vējlukturis, tumšs, ar netīriem stikliem, kas gaišajā
rītā šķiet vēl netīrāki.

Puikas atviegloti uzelpo. Tomēr dzīvs. Un gluži tāds pats kā

vakar — ne sirmāks, ne vājāks. Ūsas pat liekas drusku mundrā-

kas, un seja mierīga kā pēc brokastīm.

Moderis nāk lēnām.Viņš ceļ kājas augstu, lai koka tupelēs ne-

birtu pārāk daudz rasas iekšā un neapsaldētu pirkstus. Tie viņam

vārīgi kā lūpas un sirds.

Vējlukturis mēģina ieturēt līdz modera gauso ķermeņa līgo-

šanos, bet nespēj, un tā tas nesakarīgi, kā dzēris, līgojas pie mo-

dera labā gurna.

Kad moderis pienāk krustcelēm, puikas viņu godbijīgi sveicina.

— Labrīt, labrīt, — nosaka moderis un pārlaiž pārākuma

skatu puiku baram pāri.
— Ak tad nenācāt ganman neviens līdzi? Žēl! Bija varena gu-

lēšana. Lieliski smaršoja āboliņš un dīvainais vēsums.

Tad viņš turpina ceļu. Mitro koka tupeļu purni vienā mirklī

apaug ar ceļa smiltīm un kļūst resni, kā bišu sadzelti.

Ejot tupeles plakš pret kailajiem papēžiem, un parka skaidrais,

tukšais gaiss ļoti pastiprina šo skaņu, un tad šķiet, ka pie laida-

riem lejā sievietes velētos.

Puikaskādu brīdi stāv klusu, kā pēc lielapārdzīvojuma,kur jāap-

jauž notikušais; tad viņi skriešus, līdzīgi stirnām, cauri krūmiem

dodas uz bērnunamu. Viens brīnums tiem īsajā dzīvē tagad vairāk.

Nošī rīta kalte zaudē daudz no sava šausmīguma. Lielākie pui-

kas, pēc pasta ejot, tagad soļo garām kaltei pa taisnāko ceļu. Pat

meitenes sēņojot iznāk no parka uz pašu ceļu un ilgi skatās kaltē.
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Kalte paliek kalte, stāv un neko nedara.Vaidi nav dzirdami, paš-
nāvnieki durvis vaļā never un ar savām aukstajām rokām iekšā

nerauj. Laikam viss bija tikai sarunāts.

Paiet dažas nedēļas. Muiža labo piena pagrabus, mazgātavā liek

jaunu cementa grīdu un virtuvei lej skaistas akmens trepes.

Šos darbus veic amatnieks no tuvējās pilsētas, kam daži būv-

darbi arī valdībai uz apkārtnes ceļiem: koka tilti jāapmaina pret

betonētiem.

Darbi muižā tuvojas beigām, pagrabi sen jau kārtībā, mazgā-

tavas jaunā grīda skan kā tukša piena kanna, un virtuves trepes jau

arī liek kopā. Pats meistars tomērstaigā drūmāks kā sākumā.

Pēdējā dienā, kad nu visi darbi un norēķini būtu gatavi,bērnu

nama pārzinis aicina galveno amatnieku pie galda.
Kad abi šķiras, ir jau diezgan vēls. Parks tumšs, debess apmā-

kusies, un vējš stipri rausta visu telpu.
Nama pārzinis dod naktsmājas, jo viņš zina, ka meistars iet

parasti kājām uz pilsētu.
Meistars atsakās, viņš iešot tepat uz tuvējo staciju nakts vilcie-

nam pretī un tad braukšot uz pilsētu. Viņš nejūtoties visai labi.

Pārzinis atvadās un kāpj savā istabā. Amatnieks pazūd kokos.

Kliedz pūce. Vējš šalc un dzen debesīsmākoņus kā melnas aitas.

Atkal rīts.

Vēss, bet dzidrs kā tīra kristāla glāze.

Neredzama, salda mute kož lapas, un tās krīt lejup kā Dieva

asaras. Vai tiešām ir tik daudz sāpju? Kāpēc?
Muižas lopi kāpj gausi kalnā, un, no lejas skatoties, visi mā-

koņi sabrien tiem ragos un šūpojas, saules apspīdēti. Bet šie mā-

koņi laikam ir viegli kā balti sēņu grozi, jo lopu bars kāpj arvien

augstāk, suņi ar savām astēm slauka tālā meža galotnes, līdz beidzot

viss bars ir kalna galā un skatās lejup, kur kūp ezers kā zemē

iegrimuša milža acs.

Varbūt šis kalns ir viņa piere, tāpēc viņi dažreiz dun, kad mil-

zis domā.

Suņi iemērc savas astes debesīs, mākoņi nokāpj no govju ra-

giem, pārlec ezeru un iesēstas meža galotnēs pretējā uzkalnā. Tur
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viņi brokasto, saņemdami savā elpā valgumu no visas tālās ap-

kaimes.

Muižā čīkst rati. Tie dodas cauri parka galam uz kalti, lai to

sakārtotu jaunam rudens darbam.

Ratos sēd divi puiši un skaļi smejas. Viņu smiekli sabirst tu-

vējos kokos, un rasa krīt no lapām, pieņirbdama apkārtni ar īsām,

šaudīgām liesmām.

Puiši piebrauc kaltei, izlec no ratiem un, rasu šķaidīdami ap

kājām kā ogas, ver vaļā kaltes durvis.

Atvēruši viņi pēkšņi sastingst, kļūst bāli un skriešus dodas

uz pili.

Zirgi paliek turpat, mierīgi plūcot vēlo atālu.

Pēc brīža muižā zin visu. Puiši atraduši jaunu pašnāvnieku.
Tas karājas šķūņa vidū pie sijas.Viens puisis, blondais, dzer ūdeni,

ko tam pasniegusi saimniece, otrs, rokas mētādams, ar sausām

lūpām stāsta visu atrašanas norisi.

Bērni stāvapkārt, un velti viņus dzīt prom: tie trīc, un viņu dzirde

ir tik asa,ka izvelk visas skaņas un vārdus cauri durvīm un sienām.

Pēc brīža atnāk muižas pārvaldnieks, dūšīgs, sārts vīrs ar ādas

kamzoļu mugurā.

Viņam līdzi moderis, klakšinot ar savām koka tupelēm. Kreisā

ūsa un žoklis moderimraustās, jo lieta svarīga.
Tad visi kopā sanākušie dodas uz kalti. Gājienu ievada pārzi-

nis Sebastjāns Auza, viņam blakus gāzelēdamies soļo pārvald-

nieks, tad abi puiši un beigās moderis, kas tagad pakampis arī

vējlukturi līdz.

Gar malām, krūmos slapstīdamies, lien puikas, līdz skolotājas
tos nepanāk un neaizdzen atpakaļ.

Kaltes šķūņa atvērtajās durvīs visi apstājas un skatās šķūņa pus-

tumsā.

Smaršo āboliņš un zeme. Vējš rausta atrautos dēļus, un stūrī

no pašgājēja pil mitrums.

Acis pirmā mirklī apžilbina krēsla, bet tad jau visi šķūņa vidū

pie sijas pamana pašnāvnieku. Netālu no viņa kājām guļ apgāzta

tukša muca. No skatītājiem atdalās muižas pārvaldnieks un pieiet
līķim.
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Apgājis tamapkārt un ieskatījies sejā, viņš nāk atpakaļ un saka:

— Tas ir mūsu meistars.

Šī ziņa saviļņo muižu vēl vairāk. Cilvēks, kas nupat vakar vēl

staigāja visu vidū, runājās, bārās ar strādniekiem un sūdzējās par

savu sirdi, tagad karājas kaltē. Kāpēc viņš to darīja? Tai kaltei ir

savs nelabums.

Šis spriedums gūst pilnu spēku un taisnību pēc tam,kad mui-

žas ļaudis uzzin pārziņa beidzamo sarunu ar meistaru vakarā

pirms atvadām.

— Nu, vai nav katram cilvēkam savs liktenis, — saka vecākā

lopu kopēja pie laidara meitām.

Mēslu dakšas nokrīt uz akmeņiem, un visas sievietes saraujas.
— Katru vakaru gāja nelaiķis uz pilsētu pie saviem piede-

rīgiem, bet vakar nē. Viņam jāatsakās no pārziņa piedāvātām

naktsmājām un jātriecas garām kaltei uz staciju. Vai tas nav likte-

nis? Viņš taču labi zināja, kas tā mūsukalte ir. Tomēr viņš iet, tīši

galu meklēdams.

— Kas tad par to, ja kāds grib mirt, lai dara sev galu, — ieru-

nājas jauniņa slaucēja.
— Nu vai zini, — iesaucas vecākā kopēja, — tu jau arī laikam

būsi no tās kaltes apsēsta. Kā tu vari pie savas dzīvības ķerties? Vai

tu esi to sev devusi? Matus tu vari sev apgriezt, bet ar savu dzī-

vību patvaļīgi rīkoties tu nedrīksti.

— Kāpēc?
— Auša! Ko tu runā!

Dievs, stāvi klāt, lai man mēle nenokalst par to, ko es tagad
teikšu. Katra pašnāvnieka dvēsele pēc sava ļaunā darba tiek sodīta,

un tā nonāk vai nu traka suņa miesā, vai čūskas izskatā dzīvo

purvā, līdz tokāds nosit.

Vai tad tu gribētu kā traka kuce skriet apkārt un varbūt mūs

visus kost?

— Nē, nē, — iesaucās jaunā slaucēja un pārkrustās.
— Bet ko es jums teikšu, meitas, — turpina vecākā lopu ko-

pēja, — kad es tā vakaros esmu ilgi domājusi, man šķiet, ka šī

mūsukalte ir kāda liela noziedznieka dvēsele, kas tagad pārvērsta
kaltē.
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Ap pusdienas laiku muižas pagalmā ieripo tuvējās mazpilsētas
ormanis ar divām dāmām. Tās pašnāvnieka sieva un meita. Pār-

zinis viņas izsaucis no pilsētas pa tālruni.

Zirgi no kaltes ir atvesti mājup, kaltes durvis ir aiztaisītas ciet,

un tām priekšā liela, smaga atslēga, kas spīd jau pa gabalu.
Muižas pārvaldnieks ir uzvilcis labākās bikses un gaida vietējo

kārtībnieku un ārstu no pilsētas, lai līķi varētu izņemtno valga, izda-

rīt medicīnisku apskati un tad nodot pēc piederības apglabāšanai.

Nelaiķa meistara sieva un meita ir ļoti satriektas un grib re-

dzēt nelaiķi vēl pirms amatapersonu ierašanās.

Pārzinis Sebastjāns Auza būtu tā kā ar mieru abu nelaimīgo
sieviešu lūgumu ievērot, jo meistara meitas glītums un aizkusti-

nošās skumjas ir padarījušas nevarīgu viņa pienākuma apziņu.

Vienīgi muižas pārvaldnieks staigā apkārt kā soģis.

Agrajā rīta rasā viņš ir izpētījis, ka meistars pirms sava bei-

dzamā darba ilgi staigājis apkārt kaltei, jo zālē un āboliņā ap kalti

iemīta dziļa sliede, kas pie pašgājēja nojumes, kur atrauts viensplats
dēlis un otrs pašķiebts uz sāniem, izaug nelielā laukumiņā.

Lai abām nelaimīgajām sievietēm būtu lielāks miers un sav-

rupība, pārzinis Sebastjāns Auza ieved tās muižas dārzamājā, kur

dažās istabās dzīvo skolotājas.
Tur viņš ierāda vienā istabā gultu, atnes ūdeni un dažus sirds

pulverus, jo nelaiķa meistara sieva vēl arvienu ļoti uztraukta un

izmisusi.

Abas sievietes vēlreiz pūlas pierunāt Sebastjānu Auzu, lai viņš

atļauj apskatīt līķi pirms policijas ierašanās.

Sebastjānam Auzām šī ilgā, neatlaidīgā lūgšanās diezgan labi

patīk. Tā kairināja sirdi, jo cilvēkiem jau patīk vērot citu pārdzī-

vojumus, kaut tās būtu arī ciešanas un nāve.

īpaši jaunā, glītā meistara meita prot visai dziļi un kveldīgi rādīt

savu izmisumu un sāpes, tikai vecā savos izplūdumos pārlieku

nesavaldīga un atklāta. Viņai trūkst tā rožainā plīvura, ar ko savas

jūtas pārklāj tās meita. Sebastjāns Auza vēlreiz mēģina sievietēm

ieskaidrot viņu lūgumu veltīgumu un atstāj tās vienas.

Tad viņš dodasuz drēbniekudarbnīcām, lai apspriestos par nā-

košiem drēbju pasūtījumiem,un šeit pie viņa ierodas visai uztraukts
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muižas pārvaldnieks. Viņš stāsta, ka nupat krustcelēs parka pie kal-

tes esotsastapis nelaiķa jauno meitu, tā nākusi no kaltes.

Moderis, kas pārsējis aiz krūmiem āboliņā muižas sugas vērsi,

redzējis to ielienamkaltē caur mašīntelpu dēļu spraugu. Moderis

ziņojis par to viņam, pārvaldniekam, un tā viņšsastapis meiču viņas

atpakaļceļā uz muižu. Ko viņa darījusi pie līķa, tas neesot zināms.

Varbūt tas bijis labs darbs, visādā ziņā pretlikumīgs un nosodāms.

Viņa pienākums esot ziņot par to policijas kārtībniekam.

Pārzinim Sebastjānam Auzām nav nekas iebilstams. Viņam

patīk šī meiča, bet vēl ne tik stipri, lai tas atrunātu pārvaldnieku

no ziņošanas kārtībniekam.

Pēcpusdienā ierodas vietējais kārtībnieks uz sava motocikleta.

Puikas ilgi pēta to, un visi savā sirdī cieši nolemj kādreiz arī sev

tādu nopirkt.
Pec kādas stundas atbrauc apriņķa ārsts spožos atsperu ratos

un, mazliet salīcis, izkāpj no tiem.

Viņš brauc no kādas nelaimes vietas un ir sapīcis par cilvēku

vieglprātību un gausām domāšanas spējām. Arī cilvēku medicī-

niskās zināšanas viņam liekas stipri aprobežotas.

Taču, kad pārzinis Sebastjāns Auza lūdz to pie galda, viņš neat-

sakās un, iebaudījis dažus vīna malkus, kļūst atkal diezgan sau-

lains un bezrūpīgs, kā jau cilvēks, kas labi paēdis.

Šis bērnu nams viņam arī jau labi ierasts, jo ietilpst viņa darba

laukā. Viņš tamir labā atmiņā arī no agrākajām pašnāvnieku līķu

sekcijām. Tās bija diezgan vienkāršas un labi atmaksājās.
Azaida laikā pēc dažām nenozīmīgām tēmām iedegas pārrunas

par kalti. Ārsts kā dabas zinātnes piekritējs stingri noraida katru

pesteļošanos ap kalti. Viņš netic kaltes ļauni burvīgajām spējām.
Kārtībnieks nesaka nekā, bet muižas pārvaldnieks, drusku pa-

stūmis savu apaļo vēderu zem galda, plaši atstāsta ļaužu domas

šinī lietā.

Vieniesot dziļā pārliecībā, ka to vietu, kur stāvot kalte, šķērso-

jotkāds apakšzemes ļaundabīgs avots, kas pat lielā attālumā iespai-

dojot vājākas cilvēku dvēseles noziedzīgajam solim.

Citi runājot, ka šo kalti esot nolādējusi veca grāfiene, kas esot

bijusi liela burve un zvaigžņu zinātāja.
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Viņa muižas ļaudis apgalvojot, ka baļķi, no kuriem celta kalte,

esot cirsti tādā vietā, kur senos laikos bijusi noziedznieku kap-

sēta, un šo noziedznieku ļaunās dvēseles tagad mītotkaltes baļķos.
Klusa laika, kad pieliekot ausi kādam kaltes baļķim, esot dzir-

dams kā viegls vaids, drūma nopūta un klusi lāsti.

Vecais ārsts dikti smejas par visiem šiem jocīgajiem stāstiem

un sirsnīgi pateicas muižas pārvaldniekam par savdabīgo uzjaut-

rinājumu.
Muižas pārvaldnieks drusku ta kā nosarkst, jo viņš nav domā-

jis šos nostāstus tādam nolūkam, un kaut ko norūc pie sevis.

Citiem nesaprotamas skaņas garām galdautam pavēlas zem

galda, kur tās nokļūst sunim astē un ilgi šūpojas gaisā kopā ar

blusām.

Azaids beidzas; visi pieceļas, lai dotos uz kalti pie saviem pie-
nākumiem.

Bērzos pie pirtīm stāv vienkārši rati ar brūnu zārku. Muižas

puiši uz kalti aiznes nelielu galdu, dažus krēslus, vanniņu, pilnu

ar ūdeni, un vecas kūts durvis, noskalojot tās vairākas reizes mui-

žas linu dīķī.

Vecais ārsts ar kārtībnieku beidz savu darbu vēlu pievakarē.

Ārsts neatvadījies iekāpj savos spožajos atsperu ratos turpat krust-

celēs un steidzīgi aizbrauc uz pilsētu.
Kārtībnieks ienāk pie pārziņa un pastāsta, ka meistars pašnā-

vību izdarījis sarežģītu materiālu apstākļu dēļ. Dokumenti, atskai-

tot pasi, pie pašnāvnieka neesot atrasti, tos paņēmusi meita un

vēlāk atdevusi, bet, vai visus, kas to lai zin.

Meistars pašnāvībai esot gatavojies apzinīgi: kabatas atrasta

stipra, jauna, tikko pirkta aukla un ziepes.
Ir jau vēls vakars, kad muižu pārņem miers. Vienīgi lopu ko-

pējas un lielākās bērnu nama meitenes skraida pa parku, meklē-

damas vardes.

Vienu muižas govi čūska sakodusi tesmenī, un meitas vāc var-

des, ko likt tās klāt sakostai vietai. Vardes izvelk indi un tad pašas
nobeidzas.

Pārzinis Sebastjāns Auza uzkāpj sava istabā un pieiet logam.

Viņš ir noguris. Kaimiņiene vēl lasa savā istabā, jo tās lampas
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spožums met baltu lakatu uz nojumes skārda, apgaismo celiņu

pils priekšā un nozūd puķu laukumā starp astrām.

Gaismas strēmelē ieskrien viena meitene, salecas kā kaza uz

auršu un kaut ko kliedz. Abās rokās viņai vardes, un vienu tā

vicina gaisā.
Baltā vardes pakrūte zib kā sudraba gabals tumšajā gaisā. Tad

meitenepazūd.
Pāri ezeram koku galos ieķēries mēness. Tas ir tumša zelta un

gluži apaļš kā šķīvis, kas nokritis no Dieva vakariņu galda.
Pāri tam uz pilsētas pusi mākonis, līdzīgs lielam zārkam. Var-

būt tajā uz meistara bērēm brauc noziedznieku dvēseles, kas sa-

kāpušas no kaltes baļķiem.
Pārzinim kļūst drusku baigi. Viņš aizcērt logu, pieiet galdam

un izņem no galda atvilktnes brauniņu. Apskata to un nodomā:

"Auksts kā varde," — tad pielādē un pabāž zem spilvena un pats

uzliek galvu uz tā, tāpat ar visām drēbēm, lai miegs būtu saldāks.

Pēkšņi viņš jūt atveramies savas durvis, un istabā ienāk kalte.

Tā ir sarāvusies tik maza, ka var ienākt pa durvīm.

Kalte apstājas istabas vidū un smīn.Dīvains aroms kāpj no tās

stāva, tur ir sodrēji, dūmi, labības un vaivarāju garojums, kas

piepilda visu istabu kā ar krējumu.

Pārziņa krūtis smagi cilājas, viņš grib piecelties no gultas, bet

nevar.

Kalte, kas līdz šim bija klusējusi, iesmejas:
— Veltas pūles, pārziņa kungs. Es esmu šeit, lai ar jums paru-

nātu, un jūs guļat vien savā gultā.
Pie visām notikušām pašnāvībām es neesmu vainīga. Akmeņi

manos pamatos ir tīri un labi akmeņi. Tiem ir stingras un godī-

gas dvēseles. Tāpat mani baļķi. Tie visi savā laikā smaidot auguši

pret debesīm. Putni ir iedziedājuši to audos savas skaistās dzies-

mas, saule ir sildījusi katru viņu šķiedru, un tie ar lepnumu tur

manus sānus pret visām aukām un lietiem.

Paši cilvēki ir vainīgi. Viņu sirdis ir izkurtējušas un kļuvušas

gļēvas, tāpēc tās iet bojā pirms laika, pārziņa kungs!
Pārzinis Sebastjāns Auza pūlas no savas gultas rauties augšup,

bet nespēj.
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— Nepūlaties, pārziņa kungs, —turpina kalte, — es pati aiziešu.

Gaiss istabā kļūst aizvien nepanesamāks. Sebastjāns Auza jūt,

ka viņš smok, un tad negaidīts sitiens durvīs atraisa viņa spēkus.

Viņš redz sevi sēdam gultā. Tai vietā, kur bija kalte, bāls mēness

plankums. Sviedri klāj viņaķermeni, un viens neganti dauza durvis.

— Pārziņa kungs, ceļaties, kalte deg!
Vienā rāvienā Sebastjāns Auza ir no gultas laukā un atver durvis.

Istabā iekrīt blondais puisis un aizelsies turpina:
— Paldies Dievam, pārziņa kungs, kalte deg!
— Kā?

— Tas ir, tikai kalte deg.

Sebastjāns Auza pieskrien logam un atver to.

Aiz parka kokiem augšup ceļas milzīgs ugunsstabs. Tas kustina

visu pamali un met dīvainus sarkanus spīdumus pāri visām lietām.

Ezers sarkans, kā asinīm pieplūduši acs. Meži kūp rožainā tvaikā,

un bezgalība kāpj lejup pa dūmiem.

Sebastjāns Auza dodaslēnāmpa trepēm lejā, lai ietu uz uguns-

grēka vietu.

KĻAVAS LAPA

Ass, vējains rīts.

Pasaulei bija atrauti vaļā visi logi, un vējš joņoja cauri vaļējai

telpai, visu plivinādams un raustīdams līdz.

31. lielā nama sētā vējš iekrita vecajā kļavā kā ārprātīgs kaķis.

Rāva, plēsa lapas uz visām pusēm, tad, nejēdzīgi kaukdams, ielēca

telpā un pazuda, atstādams aiz sevis drebošu gaisu, saulē vizmo-

jošas puķes un nemieru.

Lielās, zaļās lapas juka uz visām pusēm kā peles. Dažas sitās

pie loga rūtīm, lūdzās istabā; citas, saņemdamas pēdējos spēkus,

mēģināja pārlidot tuvākos jumtus. Vairākām kļavu lapām tas ari

izdevās. Tās pārlēca blakus nama zemo, lēzeno malkas šķūņa

jumtu un iekrita šaurās sētas oļos.

Šī nama sētniece tikko bija pamodusies. Viņa paskatījās vienī-

gajā istabas logā, kas stāvēja virs mēslu kastes vienmēr šķībs un
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sarāvies no mēslu kastes smakām. Logs jau būtu vairākas reizes

iespēris mēslu kastei, lai tā aizvācas tālāk, bet tam trūka kāju. Un

tā viņš stāvēja, sienā iecirsts, un sētniece atkal šorīt lūkojās tajā.

Augšā zilgme bija tīra, līdzīga skaidram avotu ūdenim, kam

pielikts klāt košs zilums. Būtu tas mazliet tuvāk, pilsētas sievas to

lietu spaiņos veļas skalošanai.

Mākoņi steidzas. Tie bija ka lielas sniega kaudzes, iekrautas

smagās, neredzamās laivās, kas peldēja pretim mūžībai.

Istabas vidū zem galda uz nelielamaisa gulēja sētnieces abi pui-

kas. Padzirduši savas mātes soļus, tie pietrūkās maisā sēdus, vici-

nāja rokām un sarunājās savā starpā lieliem nesaprotamā valodā.

Istabā bija biezs gaiss ka krējums. Rūtis tas gulēja zilganā krasa,

un mušas varēja viņā karāties gandrīz bez lidošanas.

Gar sienām stāvēja vēl trīs gultas. No tamšņākdami cēlas augša

cilvēki, lai dotos pie darba.

Abi puikas nolīdano maisa un četrrāpus ložņāja pa grīdu lie-

lajiem starp kājām.

Tagad viņi bija droši. Logā sēdēja gaisma kā rožains putns, vējā

klabēja slēģi, un istabas šķirbas piepūstām lūpām centās uz viņu

kailajiem stilbiem uzpūst vēsmu. Tagad žurkas sēdēja zem grīdas
smiltīs un skaidās vai tupēja šķūņu malkas pagalēs un biedēja ar

savu acu liesmu tāsis. Naktī puikas, sarāvušies uz sava maisa, miegā

kunkstēja, jo pāri viņiem joņoja žurkas, ar astēm cenzdamās tiem

aizskārt seju. Reiz pat mazākajam vienažurka iekodakājas pirkstā.

Viņš pamodies brēca tumsā, un viņa brēciens bija tik skaļš un

baiļu pilns, ka visi gulētāji nodrebēja miegā, modās, spļāva turpat

sev blakus pie gultas, bet sievietes krustījās, un viņu miesas siltums

kā rožains tvans ieplūda atdzisušā telpā, kairinot visas lietas. Tape-

tes, sajuzdamās šo smaršu, uztraukumā tiecās nost no sienām, un

kaļķi bira gar tapešu mugurām kā karsti drebuļi.
Sētniece uzmetasev virsū vecu mēteli un aizpogājās. Bija bei-

dzamais laiks iet ielu slaucīt. Kaktā stāvēja slota, viņa paņēma to

un izgāja.
Tai vietā, kur visu nakti bija stāvējusi slota, palika grīdā tumšs

traips, drusku valgans un lipīgs. Mazākais puika pielīda traipam,

paskatījās tajā, piegrūda pirkstu, bet tad viņa uzmanībapievērsās
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durvju šķirbai, kas bija palikusi starp durvīm un stenderi ka

plata, zila lenta.

Ārā bija asa, strauja gaisma. Sētsvidū gulēja liela peļķe. Pa nakti

tā bija šurp atnākusi un nogūlusies, lai varbūtap pusdienas laiku

atkal pazustu tālāk debesīs. Peļķe bija plata, robainām malām,

viņas virsma trīcēja, un tā vēsumu turēja sev uz galvaskā vainagu.
Mazākais puika nedabūja ilgi skatīties. Pieskrēja pie šķirbas

vējš un aizcirta durvis. Tagad palika tikai sīka, maza šķirba pie

sliekšņa, ko varēja kā mušu nospiest ar pirkstu. Pie mazākā pui-
kas pienāca māsa, kas bija tagad uzcēlusies, paņēma toaiz skausta

un aiznesa kaktā pie ūdens bļodas.
Pec brīža mazākais puika stāvēja istabas vidu apģērbts, blakus

lielākam brālim. Maiss vēl joprojām gulēja zem galda un smīnēja.
Puikam gribējās est. Izsalkušais vēders nemierīgi grozījās zem

blūzes, bet tam nebija roku un spēka tikt laukā.

— Puikas, —

sauca masa,
— izejiet līdz pavārtei un tad nā-

ciet ēst!

Šie vardi liela steiga nošvirksteja puikam vispirms pāri galvai

un tad tikai ielēca ausīs.

Lielākais, kam bija četri gadi, pakampa mazāko pie rokas, un

abi devās uz durvīm. Viņi zināja, kas tiem darāms.

Durvis lēni vērās vaļā. Un tad tie stāvēja sētā. Gaiss mazajā

telpā bija tvirts, ciets, kā sasiets ar virvi, un tas līgojās kā ūdens

lēzenā traukā. Vējš to šūpoja.
Mazie puikas turējās cieši kopā. Vējš, ieraudzījis abus brāļus,

metās arī viņiem virsū un kā liela, asa govs mēle laizīja tos, gāz-

dams viņus pie zemes.

Mazākais puika bija pilnīgi pārsteigts. Tas notika ar viņu pirmo

reiz, jo viņš dzīvoja savu otru rudeni. Kaut kas neredzams, nesa-

taustāms gāza viņu gar zemi, purināja viņu tik stipri kā māte, kad

viņš bija izdarījis ko ļaunu. Viņš savā dzīvē jau bija daudz gāzts,

stumdīts un nievāts. Bet to bija darījusi vai nu redzama roka, vai

siksna. Tagad vējš, pats slēpdamies aiz stūra, gāza to zemē, plēsa

mēteli, lika lupatu mutei priekšā un bužināja matus.

Gaisu puika līdz šim savā dzīvē nekad nebija jutis. Tas bija

skāris viņu pilnīgi nemanot, viņš tajā bija kustējies un audzis
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pilnīgi kā tukšumā. Tagad gaiss leca viņam virsū kā liela gumijas

bumba, mīksta, tomēr pietiekami spēcīga, lai nogāztu to oļos.

Viņš cieši turējās pie vecākā brāļa. Viņa abi skrandainie zābaciņi

vis;em spēkiem ieķērās oļos.

Durvis, palaidušas laukāabus mazos, steidzīgi atrāvās no tiem

nost un atkal aizkritās ciet. Mazākais lielām, ieplestām acīm rau-

dzījās tajās pārmaiņās, kas bija pa nakti notikušas sētā. Vakar vēl

bija tik silta diena.Laiks mierīgi sēdēja uz sliekšņa, atspiedis zodu

rokās. Šorīt viss, viss kūleņoja, viss virpoja un šūpojās.
Naktī bija stipri lijis. Akmeņi vēl bija mitri. Smiltis tvirtas kā

siers. Smilšu čupa pie mēslu kastes bija kļuvusi uz pusi mazāka.

Kur bija palikušas smiltis? Aizbēgušas? Vai ari tām nepatika, ka

visa pasaule šūpojas līdzīgi sētā izkārtai virvei?

Viņš cēla savas acis no viena priekšmeta uz otru. Viss viņam
likās savādāks, it kā citas gaismas apstarots. Viss kustējās un ņir-

bēja, kā simtiem kukaiņu pārklāts, bet viņa mazā dvēsele pletās
lielāka. Savāda vēsmaplūda tajā iekšā, plēta sirdi, un viss viņš tirpa

tāpat kā pasaule.

Lielākais puika kļuva nepacietīgs.Viņš zināja, kas notiek dabā.

Nāca rudenis. To jau viņš bija divas reizes sagaidījis un tagad ne-

nojauda, kas aug un plosās brāļa mazajā elpā.

Jauns vēja brāziens viņus tikko nenogāza no kājām. Viss salī-

gojās, bet beigās tomēr noturējās savā vietā. Tikai pie viņu kājām
kaut kas nokrita. Sākumā tie domāja, ka tas balodis, kuram ar

ķepu iesitis lielais šķūņa runcis. Bet tad tie redzēja, ka tā ir plata,

zaļa lapa. Trīsžuburaina kļavas lapa.
Mazais puika pilnīgi sastinga. Mute palika pusvirus, un abas

acis pārsteigumā ievēlās lapā un palika tur guļot.

Zaļa, liela kļavas lapa. Līdz šim viņš to bija redzējis tikai augstu

virs savas galvas otrā sētā kā debesīs. Lai ieraudzītu un saskatītu

to skaisto, zaļo lapu, kas tagad viņam gulēja pie kājām, tam nācās

savu galvu liekt dziļi atpakaļ un tad lūkoties augšup. Šīs jaukās, zaļās

lapas likās tik augstu, tik nesasniedzamas kā zilgme un jumts, kā

logi beidzamajā stāvā.

Daudzreiz, stāvēdams sētsvidu, kur tagad gulēja peļķe, viņš

bija stiepis savas roķeles pretim šīm lapām, runājis ar tām, lūdzis
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tās savā valodā uz mirkli nosēsties viņa mazajos, brūnajos pirk-

stos. Bet lapas nebija ievērojušas viņa klusos lūgumus. Visu va-

saru tās bija šūpojušās tur augšā, zilgmē, nekad nebija kāpušas

lejā, lai aptraipītu savu košo, mirdzošo zaļumu. Puikas sīkie pirksti

bija veltīgi tiekušies pēc lapu maigā zaļuma. Kā viņš bija apskau-
dis zvirbuļus un baložus, kas varēja ar spārniem tikpat augstu

uzkāpt kā zaļās lapas! Bet viņa kājas nesa tikko pāri oļiem. Un nu

pēkšņi viena no šīm neaizsniedzamām, ilgotām lapām gulēja pie

viņa kājām pelēkajos oļos, drusku apputējusi, tomēr vēl spilgti

zaļa, smaršojoša, kaisla un viegli kūpoša.
Mazākā puikas acis pletās brīnā un sajūsmā. Tad, visu aizmir-

sis — vēju, pievārti un savu nemierīgo vēderu
—, viņš devās

strauji uz priekšu un gandrīz klupdams noliecās pie gaišās, lielās

lapas. Viņš sniedzās pēc tās ar savām abām rokām, viss saplūdis

savos mazajos pirkstos, un lapa nemuka no viņa. Tā gulēja jopro-

jām smiltīs, rāma, pat it kā smaidīdama. Tā bija daudz drošāka

nekā zvirbulis un kaķis.

Un, kad mazākā puikas pirksti krampjaini satvēra gulošo zaļo

lapu, tā ļāvās, padevās ar visu savu maigo, trauslo ķermeni pretī,

un puikas mazā dvēsele pirmo reizi sajuta baudu. Tā ienāca viņā

liela, pēkšņi, tverot viņam elpu un zvanot saldi ausīs.

Mazā puikas pirksti iegrima lapas čaugā miesā, un vāra audu

smarša ietina pirkstu galus kā plīvuri. Rasa, kas gulēja uz lapas,

trīcot vēlāk puikas plaukstās, tur sašķīda un pielēja puikas delnas

ar kūpošu valgmi.
Dažās vietās puikas pirksti pārlieku iegrima lapā. Tās virsma

plīsa, un zaļš, kodīgs šķidrums sūcās no lapas rētāmun darīja pui-
kas nagus vāri zaļganus.

Mazākais puika, sagrābis lapu, turēja to rokās kā dārgumu, no

kura pats bija apžilbis. Mute vēl viņam joprojām gulēja vaigos pus-

virus, bet acis bija ievēlušās lapā.
Bet tad puika pēkšņi, kā elpu atguvis, iekliedzās. Tikpat spalgi

un neganti kā tai naktī, kad viņam bija iekodusi pirkstā žurka.

Kliedziens nāca no viņa mazā ķermeņa vistālākās dzīles. Likās, ka

viņa dvēsele trīcēja un mirdzēja šī kliedziena galā.

Puikas stāvs pēkšņi izauga divreiz lielāks, piebrieda un it kā
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neatdalāmi saplūda kopa ar oļiem, smiltīm, namiem, ar visu esību.

Tāpēc šķita, ka arī visa pasaule lidotukā pūka šinī kliedzienā.

Kliedziens tajā baismajā žurkas uzbrukuma naktī bija pilns

nā*res baiļu. Tur plosījās jauna dvēsele, kas negribēja pāriet citā

veidā. Tagad puika iekliedzās, dziļa, nepārvarama prieka sagrābts.

Katru viņa ķermeņa audupildīja prieks. Puika grima priekā kā dziļā
ūdenī.Viņa prieks bija tik liels, ka spēja laupīt viņam dzīvību, tik

stiprs, ka vienā mirklī sapludināja tā stāvu kopā ar visu pasauli.

Puika, sagrābis lapu, turēja to brīdi izstieptajās rokās, bet tad

to piespieda klāt savām krūtīm tik stipri un dedzīgi, it kā gribētu,

lai zaļā lapa pieaugtu viņa mazajai miesai kā āda, ko nevar māte

dusmās noraut un mazgājot noskalot ūdens spainī.

Lapa bija liela un tukla. Tā klāja visu puikas krūti un ar vienu

savu spārna galu glāstīja zodu. No puikas pirkstu spiediena lapa
vāri krakstēja, saldi vaidēdama, liecās, zuda, vairījās un pati kļāvās

klāt, līdz savos audos lūza un pieplūda ar zaļo, aso valgmi.
Puika spieda lapu piekrūtīm arvien stiprāk, un dīvains prieka

saldums pilnīgi apreibināja viņa galvu.Puika sagrīļojās. Peļķe pa-

vēra jau savu klēpi, lai saņemtu puiku ar visu košo lapu. Puika

tomēr noturējās kājās, un peļķei vajadzēja apmierināties tikai ar

viņa ēnu un lapas stipro mirdzumu, kas dūra peļķes stāvu cauri

līdz dibenam.

Lielākais puika, redzēdams sava brāļa prieku par lapu, arī sāka

meklēties.

No ielas nāca sētniece. Vienā rokā viņai bija nogurusi slota,

otrā skārda liekšķere, pilna papīriem un zirgu mēsliem.

Asa, neiecietīga smaka plūda sētniecei pa priekšu un šķīra gaisu
uz visām pusēm kā aizkarus, bet ap galvu riņķoja mušas. Stiprais

vējš raustīja mēslu smakas kā sveces liesmu, tomērtās bija tik tvir-

tas, ka spēja tam pretoties.

Mazākais puika, ieraudzījis māti, atkal iekliedzās un steidzās

viņai pretī. Vējš kā garš mētelis pinās viņam pa kājām. Bet lielā

sajūsma un prieks bija puiku darījis divreiz stiprāku un veiklāku.

Viņš meimuroja uz priekšu, bet nekrita. Kļavas lapu viņš turēja,

joprojām piespiestu krūtīm, un lapa juta, cik spēcīgi sita un joņoja

puikas sirds.
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Pieskrējis mātei, viņš izstiepa abas rokas ar lapu un kliedza

skaļi, gavilējoši.
— Lapa, — teica māte.

— Lapa, — atkārtoja mazais puika, un šo vārdu viņš izteica

tik skaidri kā liels cilvēks.

Puika sniedza mātei lapu. Māte drusku pasmaidīja un puri-

nāja galvu.
— Glabā lapu pats, skaista, — runāja māte.

— Kaita, — šļupstēja mazais puika un piespieda lapu atkal

savām krūtīm.

Lapas pūkainā virsma jau bija noberzta. Šur tur tās miesā bija
redzami plīsumi, pat caurums, bet lapa smaidīja, jo nekad neviens

to nebija tā mīlējis kā šis mazais puika netīrajiem pirkstiem. Lapa

zināja, ka viņa smaida savu pēdējo smaidu, ka beigas tai tuvu, bet

tik skaistu nāvi tā nebija cerējusi. Lapa ira un dzisa savās mokās

kā saldā tvanā,jo viņa jauda, ka mīlestība to nāvē, lai atkal to celtu

vēl augstāk.
Silts maigums plūda no mazā puikas karstajiem pirkstiem

lapas audos un vienoja tos savā starpā. Nevarēja vairs zināt, kur

beidzās puika un kur sākās zaļā kļavas lapa. Viena un tā pati dzī-

vība elpoja abos.

Visu dienu mazākais puika staigāja kā apmāts ar kļavas lapu

uz krūtīm. Pievakarē no kļavas lapas nekas jau nebija palicis pāri,
tikai driskas. Bet arī tās puika nesvieda prom un aizgāja gulēt ar

lapas saņurcīto kātu rokās.

Miegā viņš smaidīja un turēja kātu cieši savā dūrē.

Vēlā rudenī, kad caurām dienām lija lietus, sētnieces mazākais

saslima. Tagad viņš negulēja zem galda uz maisa blakus vecākajam

brālim. Karsts un kūpošs viņš bija ielikts garā vīrieša gultā, kurš tagad

caurāmnaktīm dzēra un nāca tikai rīta pusē nogulēties šķūnītī.
Vecākais puika viens pats gulēja zem galda savā plānajā maisā.

Naktīs žurkas sēdās viņam uz krūtīm. Tad viņš raudāja. Māsa ap-

žēlojās par viņu un pieņēma to sev blakus.

Trīs dienas cieta mazais puika un tad nomira. Bija mitra pie-

vakare, vēl drusku līņāja, un istabu māca bieza krēsla.
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Pēdējais vārds, ko puika neapzinīgi izdvesa priekš nāves, bija:

"Lapa." To viņš teica tikpat skaidri kā pirmo reizi sētā ar dzīvo

lapu uz krūtīm.

- -Lapa, — atkārtoja māte un raudāja.

Piepešs vēja brāziens atrāva durvis, un likās, ka kopā ar dzestro,

mitro gaisu istabā ielidoja arī neredzama kļavas lapa, varbūt tā

pati, ko kādreiz puika turēja, piespiestu savām krūtīm.

Lapa nolaidās uz mirušā puikas pieres un aizklāja ar savu za-

ļumu viņa acis.

Vēlā vakarā puiku nomazgātu kreklā nolika uz divām malkas

pagalēm šķūnī. Skaidas bija mitras un lipa pie apaviem.
Pēc pusnakts puikas mazais ķermenis bija pilnīgi atdzisis un

balts. Sūrs mitrums krājās uz zoda, šķūnīša kaktos, bet puikas dvē-

sele uz zaļas kļavas lapas peldēja pretim debesīm.

REŅĢU ANDREJS

Ceturto dienu guļ reņģu Andrejs savās cisās, un labāk nepa-

liek. Sākumā vēl viņš varēja izlīst no sava šķūnīša, norāpties gar

mēslu kasti lejup un tur pēc atpūtas uz trim ķieģeļiem pāriet šauro

sētu, lai nokļūtu dzīvojamā mājā savās vajadzībās.

Tagad viņš savu smago miesu nevar vairs pacelt: vienīgi viņš

var guļus pavilkties uz priekšu, lēnām nolienotno sava raibā, iz-

gulētā augumaisa.

Reņģu Andrejs tomēr par to daudz neskumst. Priekš četriem

gadiem, kad reņģu Andreju sadūra tumsā uz ielas pie "Enkura", —

arī tad viņš nogulēja savā maisā piecas dienas bez kustēšanās un

tikai sestā sāka rāpot uz vieniem sāniem.

Viss jau būtu labi. Maza starpība tomērir. Toreiz spēka nebija,
bet labsajūta bija moža, šņabis garšoja, miegs nāca un dvēsele bija

mierīga. Pat dusmas nebija pret dūrēju.

Tagad pusstops stāv tikko aizskārts, skumst, bet lūpas un mēle

netvīkst pēc tā.Ari sirds neņem pretī. Kreisā pusē tāda dīvaina,

smaga sajūta, it kā visu laiku plats, liels ķieģelis gulētu tur

virsū.
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Kaut varētu to ķieģeli novākt, aizsviest prom. Velti kreisā, sa-

pampusē roka grābsta kailās krūtis, krekls atrauts vaļā, lai būtu

vieglāka elpa, drūmā ķieģeļa uz krūtīm nevar atrast. Tas ir kaut

kur dziļāk, zem ādas, zem ribām, iekšā, guļ tur un smagi cilājas.
Dažreiz ir tīri labi. Var mierīgi gulēt un skatīties melnajos

šķūnīša griestos, kur kustas putekļi, skrien simtkāji un blaktis.

Aiz plānajiem dēļiem un jumta nodarvotās papes reņģu An-

drejs jūt un iedomājas sauli; tā pāri vecpilsētas sūrajiem namiem

nāk un silda Andreja šķūnīša jumtu, tad paņem viņa vārgo elpu

un aiznes Daugavas lēnajai straumei.

Daugavu gan gribētos redzēt. Tās lielo, brūno straumi, kurā

vakaros sakāpj visas pilsētas ugunis, nami, tumšās debesis, koki,

dziesmas un ilgas.
Lielā Daugava. Reņģu Andrejs gribētu sev dvēseli tik lielu kā

Daugavu. Tad arī viņš sevī šūpotu visas debesis, dziesmas un ku-

ģusno tālām zemēm.Bet dvēsele viņam ir maza un netīrakā kro-

gus pelnu trauks.

Kāpēc? Viņš tačuvisu savu dzīvi centāsbūt godīgs un labs. Strā-

dāja, nezaga, strādāja no rīta līdz vēlamvakaram, ja vajadzēja, pat

naktīs, īpaši zivju laikā. Uzticīgi stūma savus ratiņus, ievērojot
visus satiksmes noteikumus. Un tomēr sieva viņu atstāja, aizgāja

ar tādu, kam bija labākas drēbes un kas nesmirdēja pēc zivīm un

sliktas tabakas. Bet vai viņš, reņģu Andrejs, bija pie šīs smakas

vainīgs? Viņš taču nebija ar šo riebīgo zivju trānumiesā piedzimis.
Tā bija iezīdusies viņa ādā šo ilgo gadu laikā, kopš viņš pelnīja
dzīvei iztiku ar zivju pārvadāšanu.

Un slikto tabaku reņģu Andrejs pīpēja tāpēc, lai atliktu vairāk

naudas ģimenei. Un tā izauga dēls, kas tagad var dzīvot un pel-
nīties kā izticis cilvēks, bet arī tas vēlāk atgrūda veco Andreju. Trāns

jau nevienam nepatīk, īpaši, kur galdu klāj balta drāna un pie
durvīm guļ kāju slaukāmais.

Tā tagad reņģu Andrejs viens, visu atstāts, mocās ar savu bez-

spēku un sirds vājumu.

Pievakarē, ap to laiku, kad saule sēstas uz skursteņa malām,

reņģu Andrejam kļūst sliktāk. Krūtis smagāk cilājas. Elpa jāvelk

no plaušām laukā ar stangām. Kreisā ķermeņa puse pieplūst ar
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svinu un ir smaga, līdzīgi dzelzs sijai.Visu stāvu klāj auksti sviedri,

acis zaudē asumu, un šķūnīša griesti pazūd tumsā.Apkārt ir tikai

dunsta, virpuļojošs karstums, un neveiklā, druknā miesa dreb

sīkār trīsās.

Reņģu Andrejs guļtagad pusatvērtām acīm, vaļēju muti, lūpas

pietūkušas un sausas kā tāsis. Reņģu Andrejs jūtas kā pie piekrau-
tiem zivju ratiņiem, kurus viņam nav pa spēkam pavilkt.

Bet reņģu Andrejs ir pacietīgs, dzīveviņu ilgimācījusi. Viņš guļ,

elpo un gaida, kad grūtums pāries. Andrejs zin, ka katrs grūtums

pāriet un pēc tā nāk atvieglojums. Ja tas nepāriet, tad ar laiku

ierodas sava izeja un varbūt pati labākā.

Šovakar, ceturtās dienas pievakarē, viņam īpaši grūti. Varbūt

tur laiks vainīgs. Karstā diena padarījusi gaisu sausu un cietu kā

vecu baltmaizi. Ne piles valguma. Liekas, viss gaiss pilns smilšu,

adatu un sīku nagliņu. Katra elpa duras līdz sirdij un griež gurdās
smadzenes.

Agrāk tādosbrīžos galvabija tukša. Tā šķita kā pārsists trauks,

kur lido cauri mušas, knišļi un zvirbuļi. Šovakar tur ir savākta

kopā visa bijusē dzīve.

Cilvēki, pazīstami, mīļi un slikti, iet cauri viņa smadzenēm, kaut

ko kliegdami, runādami, bet, ko īsti, to reņģu Andrejs nav spējīgs

saprast.

Šie cilvēki viņu skūpsta, sit, žņaudz un tad zūd. Kaut kur tā-

lumā spēlē mūzika, asa, lauzīta. Cilvēki iet ļodzīdamies, telpa zem

viņiem līgojas, un viss tas noris košā, dzeltānā gaisā ar melniem

lukturiem un aukstu vēju.
Sliktais vējš met ķermenī saujām trīsas, no dzeltānās gaismas

ir nelabi, bet ļaunie cilvēki žņaudz elpu, un reņģu Andrejs nespēj

pakliegt. Viņš gribētu aizbēgt, bet tad parādās zvēri ar dīvainām,

šausmīgām galvām, un reņģu Andrejam visi locekļi sastingst.

Mirklī, kas briesmīgie zvēri grasās reņģu Andreju tvert, pēkšņi

no augšas nokrīt viņa zivju ratiņi, pilni ar zivju kastēm.

Trakie zvēri pamet reņģu Andreju un uzklūp zivju kastēm. Bet

tad saskrien visas centrālā tirgus zivju sievas, resnas, trakām, bez-

kaunīgām balsīm, kliedz un dur viņu ar savām darba dakšiņām.
Viena pakampj lielu, zaļu paplāti un sit reņģu Andrejam pa
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galvu. Viss pazūd, viss paliek klusu, ir tikai karsta tumsa un neap-

jaužams virpulis.

Reņģu Andrejs pamostas no nemaņas,kad ir jau liela krēsla. Ir

drusku labāk. Nav vairs neganto reņģu sievu, visi zvēri aizbēguši,

zaļo reņģu ratiņu un zaļās paplātes, kas trāpīja galvu, nav. Gaiss

mierīgi, nesteigdamies plūst plaušās un viegli nāk atpakaļ.

Reņģu Andrejs paver acis, un tad viņš jūt uz tām drēbi.Tā ir valga

un aizsedz gandrīz visu viņa skatu. Drēbe guļ viņam arī uz pieres.

Viņš saņem savas smadzenes rokā un tad uzliek uz maza, gluda
akmens pašā jūras vidū, lai nekur tās nevar aizbēgt, lai ne par ko

citu tās nedomā kā tikai par to: vai pirms šausmīgā miega, pirms
zvēriem un grūtas elpas viņam uz pieres bija šī valgā drēbe vai ne?

Smadzenes ļodzās un trīc, stāvot uz maza, gluda akmens; tās

saraujas gluži maziņas un grib visiem spēkiem atcerēties brīdi

pirms trakā, bezdibenīgā virpuļa — velti.

Bet varbūt šī mitrā, maigi glāstošā drēbe ir tikai visa lielā,

smagā murga turpinājums. Visa reņģu Andreja pagājusē dzīve

tikai uz mirkli pazudusi, paslēpusies šinī valgā, iezilganā drēbē,

lai pēc brīža nāktuatkal laukā kopā ar visām mokām, visiem zvē-

riem, cilvēkiem un zivju kastēm.

Ko grib šie cilvēki tieši šovakar no viņa? Viss taču ir garām, sen

jau piedots, iedomās un sāpēs nodurts, apglabāts, norakts dziļi,

dziļi dvēselē un ārpus dvēseles lielajā, neredzamajā aizmirstībā.

Ak, šis milzīgais lauks, tur pat zelts pārvēršas putekļos, un cilvēku

dvēseles peld augšup telpā kā tvaiks!

Kur un kā gadījusies šī drēbe? Reņģu Andrejs ceļ savu kreiso,

smago roku, lai saņemtu valgo drēbi savos pirkstos, saņemtu,

apskatītu. Tad viņš droši justu, vai tur slēpjas visi viņa rēgi, visi tie

cilvēki, kas šovakar nelūgti un aizmirsti nāk viņam virsū, tver pie

elpas un neļauj viņam ar savu sirdi iezvanīt jaunu dienu.

Roka ceļas lēni, bet ceļas. Tad pēkšņi kāda cita pieskaras tai —

un klusa, sīka balss saka:

— Nevajag, Andrej, vai tev nav labāk? — Reņģu Andrejs sarau-

jas, kā saldas nātras skārts.

Kur dzirdēta šī balss? Kādās dienās, kādos laikos? Un kā viņa

šurp atnākusi? Vai tā nav viena no tām, kas lielā grūtumā nāca
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kliegdama virsū, dzeltānās gaismas apspīdēta, un skūpstīja, skūp-

stīja veco Andreju, viņa uzpampušo, sarkano, rievaino seju? Vai

tā nav tā pati? Melns lukturis tai uzgāzās virsū, un tad viss pazuda
sarkanā virpulī. Tikai uz sarkanā virpuļa stāvēja vīrs un dziedāja
kara dziesmu. Tas bija pats reņģu Andrejs.

Tagad viņš zin, šī balss ir tā pati. Bet vai tad viss grūtums tur-

pinās? Reņģu Andrejs atkal ceļ augšup savu roku. Šī briesmīgā

drēbe, noraut to nost un redzēt atkal gaismu, kaut pēc tamvisam

beigas.
Bet tikko dzirdētā balss atsāk: — Nevajag, Andrej, es ta esmu —

Marta.

Marta. Kā varēja Marta šeit gadīties? Viņas rajons taču Mari-

jas iela. Un pēkšņi viņa šeit, Vecrīgā.

Marta jūt slimā pārsteigumu un šaubas; viņa lēnām noņem

no acīm un pieres valgo drānu.Unreņģu Andrejs atkal ierauga pa-

sauli ar abām savām acīm, pasauli, kas plūst viņa mazajā šķūnīša

telpā caur plaši atvērtajām durvīm.

Gaiss virs viņa galvas līgojas maigikā dūjas spārns. Tajā ir Dau-

gavas svaigums un smalkas, smalkas viļņu šļakatas; tajā ir liepu
medus un smarša, rožaina kā rietošās debesis. Pat apaļīgs velkoņa

pūtiens, rati, suņu rejas un tramvaja dzirksteles kūņojas šajā gaisā.
Un pēkšņi reņģu Andrejam kļūst kaut kā briesmīgi žēl. Sevis?

Šī dīvainā gaisa, dzīves, visas pasaules, ko viņš pirmoreiz visā savā

garajā mūžā izjūt tik asi, tik vienreizīgi, tik neaizmirstami? Kāpēc

viņš to neiespēja agrāk? Kāpēc viņa dvēsele un acis bija līdz šim tik

aklas? Un tikai šovakar viss kļuva skaidrs, saprotams, katrs nieks,

katrs smalkums. Ja viņam pasniegtu zvirgzdu, viņš tajā redzētu visu

savu nelaimīgo, nē, no šī brīža visu savu laimīgo dzīvi un Dievu.

— Tu tā esi, Marta, kur tu biji tik ilgi? — teica viņa lūpas.
Vārdi bija svinīgi un lieli. Visa šķūnīša telpa izplētās, pārvērtās

plašā, augstā velvējumā.
— Es tikai šovakar uzzināju, ka tu esi slims. Un tūdaļ nācu.

Tas man bija jādara, tu tačuarī par mani rūpējies.

Un jaunā meitene pasmaida savu krāsoto smaidu. Tas ir žēls,

bet sirsnīgs. Tad viņa uzliek savu roku uz reņģu Andreja galvas un

turpina:
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— Kas tev sāp? Kāpēc tu esi tik grūti slims? Tevi piekāva, tu

kriti?

— Nē, — izdveš reņģu Andrejs, — tas jau sākās sen — pagā-

jušajā nedēļā. Aptrūka elpas, nevarēju vairs pastumt ratiņus. Kreisā

puse visa stīva, un sirdi žņaudz —

Pēc šiem vārdiemAndrejs viss nosvīst. Lielas sviedru lāses sēd

viņam uz pieres, un tajās šūpojas Martas jaunā, bet skumjā seja.
Katru vārduAndrejs nostumj no lūpām tikai ar lielām pūlēm. Un

tagad viņš strauji un īsi elso. Liekas, ka elpa ieskrien tikai mutē

un, turko briesmīgu un tumšu ieraudzījusi, lido atpakaļ telpā un

zvaigznēs.
— Nekas, — mierina viņu Marta, — pie manis nāk bieži kāds

aptiekas māceklis. No viņa es palūgšu sirds zāles, un tad viss būs

labi. Tukļūsi atkal vesels. Un varēsi stumt savus ratiņus.
— Jā, tas būtu labi, — nočukst reņģu Andrejs un grib smaidīt,

bet nespēj. Lūpas pārāk satūkušas, un smaids veļas no tām nost.

Gan viņš cīnās uz tām noturēties — velti. Nākošā elpas plūsma

norauj to bezdibenī, un smaids pazūd.

Reņģu Andrejs vēl ievelk dažus elpas malkus un turpina:
— Ratiņi jau mani gaida? Ko tie darīs bez manis? Cits jau tos

vairs neņems. Atpūtušies tie tagad labi. Un man jau pēc tik ilgas

nedarīšanas būs veiksmes vairāk.

Andrejs apklust.Vienīgi viņa elpa staigā šņākdama kā caur sietu.

Marta žēli skatās Andrejā. Cik ātri viņš ir sabrucis! Vēl pagājušajā

gadā viņš bija spirgts un dzīvīgs. Gāja darbā, dzēra un tomēr vien-

mērapzinīgi kopa to, kad viņa bija slima. Bet tagad, skatoties viņā,

to pārņem šaubas.

Slimnieks guļ un ātri elpo. Acis pusvirus. Krēsla top arvienu

lielāka. lelās iedegas spuldzes, un to dzeltānā gaisma bāla un vāja

iespīd arī sētā, kur atrodas Andreja šķūnītis.

Pēkšņi slimnieks atver acis un saka:

— Marta, vai tu izpildīsi manu lūgumu?
— Jā, — atbild jaunā sieviete vientiesīgi un stingri.
— Viss kas var ar mani notikt, Marta. Es gribu vēl redzēt Dau-

gavu. Tagad iela un Daugavas mala ir tukšāka. Palīdzi man nokļūt

līdz turienei.
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— Labi, — nosaka Marta, — es tev palīdzēšu. — Bet vai tev

spēka pietiks?
— Tik daudz vēl bus. — Unreņģu Andrejs pieceļas pussedus,

atbalstīdamies labās rokas elkonī.

Pa atvērtajām šķūnīša durvīm nāk iekšā svaigs vakara gaiss.

Patīkams un liegs tas sēstas uz slimnieka krūtīm un burbuļodams

plūst viņa mutē.

Mitros matus tas pārvelk ar plānu nožuvuma sietiņu, bet

sviedru lāses nekoptajā, brūnajā bārdā sarauj mazas un tvirtas kā

biezpiena druskas. Tās krīt uz slimnieka palaga līdzīgi zirņiem,

ripo gar palaga slīpumu lejup un, tikai atsitoties pret cietajiem gu-

ļas dēļiem, pārplīst un smaršo ar vāru, rūgteni skābu vērsmi.

Marta palīdz apģērbties vecajam Andrejam. Uzvelk viņam tumši

zilo goda kamzoli. Tajā viņš izskatās pēc veca jūrnieka. Sameklē

vienāšķūnīša stūrī vecās koka tupeles. Tās vēl ir diezgan labas.

Viegls trāna aroms tin tupeles kā dzeltāni mati un sargā no

mušām un tarakāniem. Dzidri klaudzēdamas, tās nokrīt pie An-

dreja kājām, jo to koka pazoles ir sausas un darinātas no tāda bērzu

koka, kas audzis kalna galā un sarunājies ar mākoņiem un sauli.

Tas daudzir redzējis, un tā dvēsele glabā visas pasaules atbalsi.

— Man bija reiz apses koka tupeles, — ierunājas reņģu An-

drejs, kad Marta stumj viņam otru tupeli kājā, — tās bija vieglas

un saldas kā skūpsts. Ar tām varēja visu dzīvi dejot kā paša kāzās.

Tad tās man nozaga.Un no tā laika man dzīvē kļuva grūtāk.

Viņš apklust. Marta, abas tupeles uzvilkusi, pieceļas.
— Saki, Marta, — koka tupeles taču nevar paņemt visu viena

cilvēka labumu? —jautā Andrejs.
— Nezinu, — rūgti pasmaida Marta, — bet viens vienīgs mir-

klis gan var paņemt visu cilvēka laimi. Tā bija ar mani, Andrej.
Un tagad es staigāju tukšām rokām un jūtos kā vēlā rudenīpuķu
dobē.

— Pagaidi,— smagi izelpoja Andrejs, — bet viens mirklis var

padarīt arī cilvēku laimīgu. Tā bija ar mani šovakar. Es esmu kā

cits cilvēks. Es neesmu vairs vecais reņģu Andrejs. No ārienes jā,
bet sirdī nē. Es tagad saprotu visu un piedodu visu. Līdz šim man

bija iekšā smags, rūgtuma pilns augonis.
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Reņģu Andrejs apklust, ievelk elpu, spožām acīm, it kā visu,

visu zemi un tālo bezgalību glāstīdams, paskatās debesīs un atsāk:

— Šovakar tas augonis pārtrūka. Tu, Marta, tu biji tas pēdē-

jais, liktenīgais pieskāriens. Negaidīts un stiprs. Neiedomājams un

auglīgs kā jūra. Nu esmu cits.

Reņģu Andrejs beidz. Marta stāv viņa priekšā nošļukušām

rokām. Brūnā āda virmo dīvainā gaismā, un vieglas, sārtas ielu

uguņuatblāzmas lidinās šķūnīša kaktos kā lieli, neveikli taureņi.
Tie līgo visu šķūnīša telpu, un visa esamība liekas kā šūpolēs.

— Vai iesim? — beidzot nočukst Martas lūpas. Saldas tirpas ir

iezagušās Martas smadzenēs un tagad nolīst gar visu jauno ķer-
meni. Neviens nekad viņai nebija runājis tā kā šovakar šis vecais

Andrejs, vārgs un salauzts savā miesā, bet ar viņas ierašanos kļu-
vis stiprāks un skaidrāks savā garā.

Viņa irapmierināta ar sevi, un jauns spēks plūst katrā viņas audā.

Viņa top sīksta kā koks, kas mūžīgi stāv vētrā un ar katru jaunu
aukas brāzienu kļūst sīkstāks un cietāks pret uzmācīgo vēja varu.

— lesim, — atkārto reņģu Andrejs, un tad viņi sak savu lielo

ceļu.
LēnamAndrejs noliengar veco meslu kasti lejup setā un atsēs-

tas uz trim ķieģeļiem.
Galva griežas. Acīs nemitīgi virmo karuselis, kas paņem visas

apkārtējās lietas — sētu, namus, kastes, Martu — un tad griež te

uz vienu, te otru pusi.
Visam ir savs laiks, arī karuseļa spēkam. Lēni gurstot, tas ap-

stājas, un visa apkārtne nomierinājās: katra lieta notupstas savā

vecajā, ilggadīgajā vietā.

Reņģu Andrejs redz, ka šo četru dienu laika nekas nav mainī-

jies. Tikai krāsām radies dziļāks asums.

Kad reņģu Andrejs jūt savu sirdi lēnāk pukstam, viņš ar Mar-

tas piepalīdzību kustas pāri sētai. Marta nav augumā liela, bet

rokas viņai stipras. lešana daudzvieglāka.

Lēnām, ar stājieniem viņi iziet cauri ielas namam. Šeit ceļu

apgrūtina četri pakāpieni augšup un pēc tam lejup. Viltīgi glūnot,
tie tup savās noliktās vietās un sīki, sīki vēro, kā liek gājējs savus

soļus uz to pleciem. Līdz kāja drusku pašķiebsies, tie tūdaļ atraus
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savu plecu, un gājējam jāmeklē savs ķermenis uz cietā kāpņu tel-

pas klona.

Šaurajā ieliņā līdz Kaļķu ielas galam iešana visvieglākā. Reņģu

Andrejs pēc katra soļa atvelk elpu, atspiezdamies ar laboroku mūrī

vai durvīs. Tā soli pa solim, līdz Kaļķu iela klāt.

Tukšums aiz muguras, un sejā sabirst visas Daugavas malas

uguņi. Abi tilti nosēstas skropstās, un skaņas kā liels bišu čemurs

pielīp ausīm. Reņģu Andrejs pirmajā mirklī apjūk. Uguņi, skaņas

un tilta melnums viņu tikko nenogāž, bet Martas jaunā, stingrā
roka to satur.

īsu brīdi reņģu Andrejs stāv uz stūra. Jūrnieka kamzolis kāri

tver gaisu un tabakas dūmus. Garām paiet autobuss, un no tā

dārdoņas ieskanas koka tupeļu bērzs. Andreja labā roka kā āķis

turas mūrī.

Tad slimnieks liek nākošo soli, apkārt ap stūri. Pretim šalc koki,

ugunis līgojas tumsā, un aiz tām zila kā biezs pudeles stikls šūpo-

jas Daugava, klāta šļakatām, dūmiem, vizmu un drēgnumu.
Beidzot.

Sirds sakopo pēdējos spēkus, elpa kā vanags dodasplaušās, un

viss stāvs šķiet pārtrūkusi stīga, kas sasieta un izvilkta līdz galam
otrreiz.

Reņģu Andreja koka tupeles uz bruģa klaudz. Tas ziņo ūde-

ņiem par Andreja tuvošanos.

Ceļš garām apstādījumiem paveikts. Vēl jātiek pāri sliedēm.

Arī tām pāri. Daugavas krasts. Simtām zelta skaidu upes lielajā
līmenī un plašums, pilns ūdens lāšu, darvas, zivju smakas un tāles

bez robežām un naida.

Beidzot.

Reņģu Andrejs trīcošiem pirkstiem tver noejas dzelzs vijas.

Jākāpj līdz pašam galam, jākāpj pa slīpo noietni lejup līdz pašam

upes līmenim, kur rēgojas mūžam mitrās, spožās pāļu galvas, kur

tik daudz zivju pieņemts zaļajos ratiņos. Lūk, kur viņi, šie zaļie

ratiņi, stāv! Tie smilkst, tiebūtu nākuši viņam, savam kungam un

draugam, pretim, bet biezā ķēde tos tur un nelaiž.

Reņģu Andrejs nokāpj leja līdz mazajai piestātnei un apsēstas

uz tā paša akmeņa, kur viņš sēdējis kā zivju valdnieks. Straujš vējš
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purina viņa matus. Sāļais gaiss tīkami dedzina seju, lien cauri

kamzolam un veldzinoši glāsta miesu.

Andrejs sēd un skatās.

Tuvējā lampa izklājusi dzeltānulakatu pār visu mazo piestātni.

Andrejs skatās un redz: šodien te ir strādāts. Daudz zvīņu mirgo

apaļo oļu starpās, gluži svaigas, mitras, ar asu spīdumu un saldenu

aromu,kas liek plānu nelabumuuz Andreja novājinātās sirds.

Žvadz tuvējai laivai ķēde. Viļņi sit šļakatas pāri krastam, it kā

gribētu redzēt Andreju, šo veco Daugavas vilku. Katrs akmenis,

katra spuldze un laiva te viņu pazīst.
— Labi, ka es esmu šeit atnācis, — domāreņģu Andrejs. — Te

visi mani draugi, te mans darbs un man pašam kļūst drošāk.

Pienāk Marta un atsēstas uz otra akmeņa. Viņa klusē. Kaut

kur tālumā lēkā uguns. Un tad viņa saka:

— Andrej, tuDaugavu esi redzējis, iesim nu mājās!
— Mājās, — it kā ar sevi runā reņģu Andrejs, — kur tad? Te

jau ir manas mājas. Tur tas šķūnītis, tās nebija manas mājas, tas

bija mans posts. Tur es nonīku un zaudēju savu spēku. Manas

mājas un mans darbs ir te. Te es esmu cīnījies, un te es arī palikšu.

Andrejs apklust: viņam pietrūkst elpas. Lielās pārmaiņas vara,

kas satrauca visus viņa pēdējos spēkus, pagaist. Viņu atkal pārņem

nespēks, un ķermeņa labāpuse pielīst ar svinu. Viņam jau grūti no-

sēdēt uz akmeņa. Viņš līgojas, sākumā lēni, tad vairāk un vairāk.

Marta pamanašo aizdomīgo kustību. Satver Andreju un čukst

viņam ausī:

— lesim uz mājām?
— Nē, — ar pūlēm sāk Andrejs, — te, te; es negribu un arī

nevaru.

Un tad viņš lēni, ar Martas piepalīdzību atgulstas uz akmeņiem.
Pāri viņam nākdebesis ar zelta lampām un zvaigznēm. Tumsa

aizplūst uz jūru. Pie kājām akmeņi, zvīņas un Daugava. Vējš nāk,

glāsta viņa lūpas, saldina tā matus un cauri jūrnieka kamzolam

vēsina to vietu, kur sirds.

Velti.

Sūrā, zvīņotā vieta, kur reņģu Andrejs visu savu mūžu bija strā-

dājis, viņam kļūst arī par pēdējo cīņas vietu.
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Laba roka guļ auksta, ka apgruzdusi pagale sniegā. Kāja ir mi-

rusi, un labā acs raugās tālē akla kā mēness.

Reņģu Andreja krūtīs iekāpušas kādas sliktas sadauzītas ermo-

Tās katrā elpas vilcienā gārdz un šņāc, krūtīm plokot. Uz

lūpām izkāpj putas, bet zūd, tikko tās ierauga vējš un pārdur.
Marta notupstas uz ceļiem pie mirēja un raugās tā sejā. Tā ir

mierīga kā pēc liela darba. Tā ir pat skaista. Viņā vīd un nerimst

tas plašums un debesīgums, tā dziļā piedošana un mīla, ko vecais

reņģu Andrejs ieguva šovakar.

Viss Andreja ķermenis smags un ciets, vienīgi gārdzošā elpa

liecina, ka viņš vēl dzīvs. Reņģu Andrejs šķiras no šīs dzīves lēnām,

kā vīrs, kā uzvarētājs, bez steigas, šķiras tajā vietā, kur visu savu

dzīvi godīgi darījis krietnu savu soli.

Viņa dvēsele saplūst kopā ar Daugavu, akmeņiem, zaļajiem

zivju ratiņiem, zvīņām un Martas elpu te, kur tā bija augusi, dzī-

vojusi un cietusi.

Reņģu Andreja beidzamais elpas tvēriens ir kluss un viegls.
Tad ķermeņa kreisā puse it kā drusku saraujas, viegla nopūta sa-

ļimst uz lūpām, un Marta raudotaizspiež acis.

Tad viņa kāpj augšā pie koka tilta un ziņo kārtībniekam par

reņģu Andreja nāvi. Viņš pieliek roku cepurei un iet Martai līdz.

Kārtībnieks labi pazīst Andreju un veikli pieraksta savā piezīmju

grāmatiņā viņa vārdu.

KIRILS SĀRTUMS

25. janvāris. Izlecu no gultas, pieskrienu logam un skatos —

25°. Vienā rāvienā esmu biksēs, svārkos un divos spilgti raibos

kamzoļos. Lecu pie pumpja. Ciet.Aizsalis. Jūtu tikai: kaut kur lejā
caurulēs tup dūmi. Sētniece sēd pagrabā un svilina vecus salmus:

grib atkausēt vadus.

Skatos — uz plīts katls. Grūžu roku iekšā — ledus auksts

ūdens. Kaut kā nomazgāju seju. Grasos sēsties pie galda. lenāk

māte.

— Ēd vien, dēls. Es gribu ar tevi drusku parunāt.
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— Kas par lietu?

— Pēc viena mēneša, 3. martā, vienamtavam krustdēlam dzim-

šanas diena, pēc trim dienām, 6. martā, tavam otram krustdēlam

tādi pati svētku diena.

— Dīvaina sagadīšanās, — nomurminu es.

— Man šķiet, tev vajadzēs viņus apciemot. Vai par dāvanām

esi ko domājis?
— Es, māt, laikam nevarēšu iet.

— Kāpēc?
— Nezinu, ko dāvāt, un man arī nav naudas, ko nopirkt.
—Vai tu nevarētu viņiem ko dāvāt, kas tev naudā neko ne-

maksā?

— Nu ko? Man ir daži veci, slaveni zekseri. Starp tiem viens

bitaks, ko saspiedis vēl priekš kara Marijas ielas tramvajs. Man ir

šaujamā linga, ar ko es esmu trāpījis Feniksa logos piecdesmit

soļu attālumā. Izkaltēta runča aste, runča, kurš, atminies, nokoda

mums vistas Dīķu ielā un kuru es trešā dienā sagūstīju un aiznesu

nozāļot. Varbūt no šīm dārgām pieminām man atteikties un at-

dot tās maniem krustdēliem?

— Nē! Kamdēļ tevpostīt savu pagātni? Padomā!Vai tu tiešām

nevari vēl ko citu dāvāt?

Es atspiedu galvu plaukstās un domāju. Nekas derīgs man

nenāca prātā. Vienīgi kaut kur tālumā tikko manāmasbāli zilga-

nas plīvoja domas par parādiem, par to, kur aizņemties naudu un

kādā nomales kino iet laupītāju filma.

Es klusēju.
— Hm, — ierunājās atkal māte.— Tu taču viņiem varētu dā-

vāt paša sacerētu stāstu.

Es sadzelts uzlēcu kājās.
— Pareizi! Atvaino, ka manas smadzenes iesalušas vairāk vēl

par mūsu pumpi. Šovakar pat pēc darba es rakstīšu. Tiešām. Paš-

sacerētu stāstu. Tas ir kas lielisks!

Es devos no istabas pieliekamā kambarī. Tur es sameklēju tēva

vāļenkus, ar kuriem tas Krievijā gāja pēc ūdens. Tad apnēsātas ka-

valērista bikses ar vatētiem ceļgaliem un brūnām ādām apšūtu

dibenu. Bez tamvecu šalli, pamestu brāļa karakula cepuri un mātes
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adīto kamzoli. Visas šīs man noderīgās lietas es savācu, pabāzu

zem gultas un aizsteidzos darbā.

Pēcpusdienā, tikko pulkstenis nosita četri, es tūlīt metos no

darbnīcas laukā. Ātri apģērbos un devos mājās.
— Pagaidi! — vārtos mani apturēja Idzinskis, darba biedrs.

— lesim Imantābiljardu pasist. Latu partija.
— Nē, paldies. Man nav laika.

— Uja, uja!
— Man svarīgas darīšanas. — Un es metos tālāk.

— Ko tenko! — satvēra viņš mani pie elkoņa. — Kas tev var

būt par darīšanām? Mātei mušas sitīsi, vai?

— Es rakstīšu stāstu. Saviem krustdēliem stāstu.

— Vai tu jucis! Tādā aukstumā rakstīt stāstu, — bārās Idzinskis.

— Saviemkrustdēliem es tovaru. Kautarī uz ziemeļpola. Sveiki!

Idzinskis palika vārtos ar ieplestu muti. Nabags no tā dabūja

bronhītu.

Mājās nonācis, tūdaļ izvelku no savas pagultes tur noslēptās
drēbesun ietērpjos tajās. Esmu apburošs. Tad sēstos pie galda. Iz-

rādās, esmu tintes pudelīti no agrākiem laikiem aizmirsis uz loga

palodās. Nolieku to sev uz galda priekšā. Paņemu papīru un ar

smalki imitētu ziloņkaula papīra nazi sagriežu to mazās, patīka-

mās loksnēs. Čauganā čupā tās noguļas uz galda zaļā papīra un

drusku smaršo pēc ilgi maisā turētiem rīsiem, vīstošām skujām

un nevēdinātā, sadzeltējušā gaisa istabas kaktos. Es jūtu, ka šī

smarša dara mani drusku nemierīgu.
Atveru tintes pudelīti un mērcu viņā spalvaskātu. Tas gaiši zaļ-

ganā krāsā un noklāts maziem papīrīšiem, uz kuriem nogleznoti
daži svarīgākie gadījumi no Napoleona dzīves. Spalvaskāts tintes

pudelītē atduras pret kaut ko cietu. Kas, tintes nav? Nē, tā iesaluši.

Es pakampju pudelīti un nolieku to uz plīts, pats apsēstos pie

uguns un pēc brīža iesnaužos. Pēkšņi revolvera šāvienam līdzīgs

sprādziens mani pamodina. Tintes pudelīte pušu. Pudelītes zilais

šķidrums pludo uz plīts karstās virsmas, šņāc, kūp un smaršo pēc

skābiem gurķiem. Esmu bezgala nelaimīgs, redzot, ka mans ap-

brīnojamais stāsts, šņākdams un kūpēdams kā maza lokomotīve,

izzūd gaisā.
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Vecā pieliekamā kambarī atroducitu tintes pudelīti, no kuras

es zēnībā biju smēlies savus labākos domu rakstus. Viņas dibenā

vēl drusku plīkš tinte, tikai tās virsma klāta bālizaļganu, čaugu

pelējuma kārtu. No šīs iznāks viens varens stāsts.

Es sēstos atkal pie galda. Bet rakstīšana neveicas. Paiet viena

stunda, otra, trešā. No pilnās spalvas nokrīt papīrā viena tintes

lāse, tad otra. Mana galva tukša. Laiks iet klusi kā muša. Tramvaji

apstājas braukt. Beidzamais ormanis noklinkš uz manas loga

rūts. Virs manas galvas savā dzīvoklī krāc vecais jūras kapteinis,
kas rītos ceļas jau piecos, ēdina savu pērtiķi un stundām ilgi spēlē

uz savas dīvainās pāršķeltam arbūzam līdzīgās citras.

Es sēdu pie galda pilnīgā izmisumā un neapzinīgi metu savas

acis no viena priekšmeta uz otru. Pēkšņi mans skats atduras

vienā manuskriptā, kas guļ pie sienas plauktā. Amadeuss Stirna

un Kirils Sārtums. "Mūžīgā tuksnešakaravāne" — skatu luga 3 cē-

lienos. Es un Sārtums. Mēs esam kādreiz kopīgi sarakstījuši lugu,
kuru uzveda teātris, kurš nemaksāja honorārusun kura direktors —

resns, smags vīrs — mēdza teikt: — Autoriem jādzīvo pusbadā,
tad tie labāk un sirsnīgāk raksta. —Kamdēļ mēs tagad nevaram

kopīgi uzrakstīt stāstu? Vai tad arī par stāstu mēs nesaņemtu

naudu?Nevar būt. Šis stāsts būtu pilns neatrasta zelta, varonības,

pilns drausmīgu piedzīvojumu, tīģeru, mūža mežu un pašaizlie-

dzības. Tur būtu zēni karstām sirdīm, drosmīgu garu.Par to mums

maksātu.

Es metu spalvu pie malas; aizkorķēju savu slaveno tintes pu-

delīti. Rauju nost visas savas siltās drēbesun eju gulēt. Rīt es došos

pie Sārtuma —un jauns stāsts plūdīs uz priekšu kā ūdensrenstelē.

Tomēr miegs man nenāk. Es jūtos pārāk satraukts no savas jau-

nās domas. Es griežos no vieniem sāniem uz otriem. Skaitu līdzmiljo-

nam. Pārlieku galvu tur, kur man bija kājas. Spiežu pieri pie aukstās

sienas. Bet miegs nenāk. Gribas vai nakts vidū drāzties pie sava

drauga. Neatliek nekas cits, jāiet mātes istabā pēc miega pilieniem.

Klusi iežogos viņas kambarī. Grābstos uz kumodes starp pude-

lītēm pēc īstās un dažas no tām apgāžu.
— Kas tur? — vaicā uztrūkusies mate. — Ak, tu! Ko vazājies

nakts laikā apkārt? Vai peles ķer?
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— Man nenāk miegs. Gribētu pāri desmit pilienu tavu sirds

drapju.
Māte pieceļas. Paņem vecu kapara karotīti, kas mirdzkā zelts un

divreiz vecāka par mani. Tā pirkta krievu pilsētā Tulā, kur gatavo arī

slavenus patvārus. Karotītes kātā iegravēta maza, koša roze, kas

liekas smaršojam, un tai gar malām teicieni "LaiDievs tevpalīdz" un

"Ēd vesels". Tad viņa iesmeļ karotītē drusku cukura no bāli dzel-

tāna trauka ar iezaļganu, kuplu osu. Cukurs smaršo pēc apelsīna, jo

tas klāts ar šī augļa mizu. Pēc paņem mazu, smagu pudelīti ar stikla

aizbāžņi un, stipri lūpām čampstinot, pilina cukurā baldriānu.

Istaba pildās reibinošu smaršu. Es noriju karotītes saturu —

dzeltānzaļgano cukuru. Nāsīs man iebirst baldriānamožums. Elpu

sadzeļ viņa vēsās adatas.

— Kā tev iet ar stāstu? —vaicā man māte.

— Lieliski, gandrīz jau pabeigts.
Tad es eju savā istabā un mierīgi iemiegu.
Otrā rītā svētdiena. Kā ceļos, tūdaļ dodos pie sava drauga Sār-

tuma. Pakampju tikai līdz vienu ūdenskliņģeri un gabalu Kuldī-

gas siera sarkanā iesaiņojumā.
Sārtums dzīvo Antonijas ielā, pagrabā, gultas vietā, pie kāda

sētnieka. Sētnieks vecpuisis, pāri piecdesmitiem, visu pasaules karu

cīnījies kā 5. pulka strēlnieks, vairākās vietās ievainots. Bermonta

laikā bijis tais latviešu karaspēka daļās, kas sturmējušas cementu

fabriku. Tagad viņš dzīvo pavisam klusu un ielīksmo sevi ar atmi-

ņām. Vakaros viņš dzer aveņkaulu tēju, piekožot klāt gabaliņu
krāsainā cukura. Piecas minūtes pēc desmitiem noauj savus garos

zābakus un pieliek tos krāsnij žāvēties. Pats pēc tam staigā iepelē-

kās, izrakstītās vilnas zeķēs, pīpē paštaisītas cigaretes un stāsta

stundām ilgi savus kauju piedzīvojumus.
Mans draugs Sārtums ir rakstnieks. Viņš sadomā stāstus un

lugas. Stāstus viņam nekur nedrukā, bet lugas izrāda bez maksas.

Tomēr viņš neskumst. Savu dzīves iztiku tas nopelna, zāģējot uz

pusēm ar sētnieku malku lielā nama iemītniekiem vai strādājot

kopmoderniecībās par piena izvadātāju. Tas grūts darbs, bet stip-
rina un cietē garu. Jau četros no rīta jābūt darbā, jāskalo pudeles,

pēc tamtās piepildītas jāizvadā veikaliem.



A. Eglīša ilustrācijas stāstiem no A. Čaka izlases "Manamīlestība"

(Grāmatu draugs, 1958)
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Sārtuma stāsti dīvaini un viņa lugas satricinošas. Savu agro

jaunību viņš pavadījis Sibīrijā, kur daudz zelta, mežu un vilku,

kur liels, neiedomājams aukstums un zila bezgalība. Sibīrijā viņš

nosaldējis ausis. Tāsviņam vienmēr uz pavasara pusi čūlo, sāp un

reizēm spīd zilganā krāsā. Sibīrijā viņš arī izaudzis tikpat liels kā

varenās tundru priedes. Kad tas krogū cērt dūri letē, visas glāzes
salecas augstu gaisā, ieskanas un atkrīt atkal tieši tai pašā vietā atpa-

kaļ. Cūku šķiņķi apsviežas uz otru pusi, bet alus pudeles atsprāgst

pašas no sevis.

Sārtums arī brīnišķīgs šāvējs. Reiz Sibīrijā puskilometra attā-

lumā joņojis vilks.

— Tēv, kurā kājā tu gribi, lai es vilkam trāpu? — jautājis Sār-

tums.

— Labā, — skanējusi atbilde.

Sekojis šāviens. Lode trāpījusi vilku labā kājā. Norībējis otrs

šāviens. Vilks apmetis kūleni un palicis guļam sniegā.
Pilsētas bagātākais zvēru tirgotājs gribējis Sārtumu salīgt sev

par mednieku. Solījis veselu bagātību. Sārtums nav gājis. Un tā nu

tagad viņš vadā pienu, zāģē malku un raksta ērmīgus stāstus.

Lai justos vienmēr stiprs un vesels, viņš katru rītu dzer ledus

aukstas paniņas un ēd biezpienu ar vecu, sakaltušu rupju maizi.

Kādreiz cirkū Sārtums strādājis kā žonglieris, tādēļ tagad viņš

veselu kasti pudeļu nes viegli uz galvas un vēl katrā padusē pa

vienai.

Man vēl daudz kas būtu par viņu sakāms, bet es esmu jau sa-

sniedzis viņa mītni.

Sētnieks stāv vārtos, pīpē un, ieraudzījis mani, saka:

— Ej vien iekšā, Sārtums beidzas nost. Es jau viņam teicu, ka

biezpiens nav nekāds dzīvības glābējs, būtu katru vakaru krūtis

un muguru ieziedis ar mentolu, justos vesels kā rutkis.

Steidzos tālāk. Tikko paveru istabas durvis, man pretim jau me-

tas vesels blāķis mīksta, vilnaina siltuma. Tas man lien mutē, nāsīs,

aizklāj brilles un kā balta plēve uzmetas manaimēteļa drēbei.

Sārtums guļ savā madracī aiz noplukušiem, zaļganiem aizka-

riem. Mazā dzelzs krāsniņā kvēlo dažas ogles. Uz plīts stāv tru-

mulis un tikko jaužami kūp ar savu vienīgo nāsi.
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Sārtums guļ uz muguras, un pār viņu novēlies vesels kalns

deķu, lakatu, ādu, bet visam tam pāri vecā zaldāta kaujas mētelis,

rūsgans kā vēlā rudenī virši. Sārtums šķiet aizmidzis. Viņš smagi

elpo, un labā nāss viņam spēcīgi svilpo. Mati valgi un spīd, kā

taukiem ieziesti; uz pieres un uz virslūpas tup dažas gaiši dzeltā-

nas, lielas sviedru lāses un trīc. Laikam viņam vēsi.

Es pieliecos un saucu slimnieku vārdā:

— Sārtum!

Viņš guļ joprojām. Es pielieku savu pirkstu viņa mitram de-

guna galam. Tas pats. lenāk vecais zaldāts sētnieks un apsēstas pie

krāsniņas.
— Jā, arī es tā reiz gulēju Minskas hospitālī. Divas nedēļas ne-

maņā, bez ēšanas, pīpēšanas un spļaušanas. Kadpiecēlos, biju sauss

un plāns kā bērza tāss. Ganpāries.
Sārtuma nāss turpina svilpot. Svilpošanai pievienojas viegli

gārdzieni krūtīs.

— Vai ārsts bijis? — vaicāju sētniekam.

— Kur nu! Mums nav naudas.

Es noslauku slimniekam seju. Tagad viņš kaut ko runā.Ko īsti,

nevaru saprast. Tad paceļ savu labo roku un kaut ko neatlaidīgi
rauš sev no pieres nost.

— Viņš murgo,— saku es sētniekam, — zaldāt, neatstāj viņu
vienu. Slimnieks var izlēkt no gultas un aizskriet projām. Es iešu

pēc ārsta.

— Labi, — nosaka sētnieks un piesēstas gultai. — Ja viņš leks

augšā, es to piesiešu.

Steidzos pie viena sava drauga ārsta. Atvedu to. Tas apskata

slimnieku, nesaka nekā, paraksta zāles un aiziet.

Pēc piecām dienām Sārtums jau virina acis, muļķīgi smaida

un neko neēd. Sētnieks baras un stāsta savus kara piedzīvojumus.
Beidzot Sārtums ar mieru ēst, viņam pagalam apnikušas vecā

drauga kara dēkas. Mēs abi ar sētnieku esam ļoti priecīgi. Viņš sīki

saskalda sausu bērza pagali un iekurina plīti. Es iesmērēju pannu

ar taukiem, uzlieku uz tās rūpīgi notīrītas reņģu šķēles un cepu.

Vēl pielieku klāt drusku sviesta un piesitu svaigu olu. Panna uz

ugunssprakš un liesmo.
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Tad šo virumu pasniedzu Sārtumam. Tas visu to noēd vienā

mirklī.

— Apēda, — saucu es līksms.

— Tad jau viņš rīt būs vesels, — nosaka sētnieks. — Jāuzliek

uz plīts viņa zābaki un jāiesmērē pazoles ar trānu.

— Laikam gan,— nosakaSārtums un vāji pasmaida.
— Bet saki — par ko tu tā murgoji? — vaicāju es viņam.
Mans jautājums, liekas, Sārtumu drusku satrauc. Viņš dīvaini

paskatās manī un tad vaicā:

—Vai es murgosko runāju?
— Runāji gan,— atbildu es, — bet, ko īsti, nevarēju saprast.

Klusums. Sārtums kaut ko domā. Viņa bālā, iegarenā sejā iezo-

gas vieglas skumjas, kas ar katru mirkli kļūst redzamākas.

— Un tadpēc brīža, —turpinu es, — kad es tev noslaucīju seju,

tu ar roku neatlaidīgi mēģināji kaut ko no savas pieres noraust.

— Vai tiešām? — Sārtums ievaicājas ātri.

— Jā, — atbildu es, — bet beigsim. Es redzu, tev šī saruna ne-

patīk, viņa tevi uztrauc. Tas tev var nākt par sliktu.

— Nē, nē, —pārtrauc mani Sārtums, —viss jau pāri. Murgos

es redzēju kādu savas dzīves posmu, kas man nebeidzās tikko tra-

ģiski.Par savu dzīvību es varu pateikties vienīgi laimes gadījumam.
Tu jau zini, ka tūlīt pēc atgriešanās no Krievijas es vienu laiku

strādāju ceļojošā cirkū gan kā žonglieris, gan kā kasieris un grā-

matvedis. Mēs apceļojām visas Ziemeļlatvijas pilsētiņas, miestus

un apdzīvotas vietas, visur gūstot lielu piekrišanu.
Pārvaldnieks mūsu cirkam bija kāds vecs izbijis bokseris, liels,

drūms un sīksts cilvēks. Viņu nīda viss cirkus personāls. Vaļas brī-

žos pārvaldnieks nodevās kāršu spēlei un dzeršanai. Viņa pretspē-

lētāji parasti bija klauns Koko, žonglieris Firdusī un milzis nēģeris
Ābrahams— bokseris. Katra kāršu partija gandrīz vienmēr izbei-

dzās ar milzīgu lamāšanos un pa reizei arī kaušanos. Nēģeris
Ābrahams vairākas reizes man žēlojās, ka misters pārvaldnieks

blēdījot un vienmēr šos apkrāpjot. Nēģera naids uz pārvaldnieku

auga katru dienu.

1922.gada janvārī mes nonācām Madonā. Atminos, briesmīgi
sala. Noīrējām dažas istabiņas labākā Madonas viesnīcā. Naktī
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pēc pirmās labvēlīgās un materiāli spožās izrādes atkal, kā pa-

rasts, visi četri spēlmaņi sēdās pie galda. Es blakus istabā kārtoju
izrādes rēķinus. Spēle sākumā bija klusa. Čaukstēja tikai dalāmās

kārtis, ieskanējās pa retam nauda, un vienīgi nēģeris Ābrahams

kādreiz kaut ko ierūcās. Viņš stipri cieta no lielā, bargā aukstuma

un tāpēc nervozēja. Bet varbūt viņa dziļais naids bija vainīgs.
Pēc brīža apkalpotāji ienesa degvīnu un alu. Spēle kļuva

asāka, balsis skaļākas. Pārvaldnieks, kā vienmēr, vinnēja un skaļi,
dārdoši smējās, sizdams savu milzīgo, spalvaino dūri galdā. Liesma

manas istabas petrolejas lampā no šiem sitieniem raustījās. Ūdens

karafē skanēja stikla aizbāznis, un man kaut kas nepatīkami dūra

ausīs.

Pēkšņi nēģeris Ābrahams sāka nelabā balsī kliegt, maisīdams

kopā vārdus no dažādām valodām. Jau nākošā mirklī otrā istabā

plīsa trauki, galds gāzās un lūza krēsli. Bija dzirdami dobji, vien-

mērīgi sitieni un stenēšana. Piepeši sienā atsprāga blakus telpas
durvis — un manā istabā ieskrēja pārvaldnieks un trīcošu seju

iegāzās milzīgais nēģeris. Pārvaldnieks trieca viņam ar krēsla kāju

pa galvu. Velti. Nēģeris meta savu dūri pārvaldnieka sejā un kauca.

Es pārbijies metos no istabas laukā. To ieraudzīja Ābrahams un

domāja, ka es dodos pēc palīgiem. Negaidīts trieciens sejā atņēma

man samaņu.Pamodos es tika pēc divām dienāmpilsētas slimnīcā.

Man acis redzēja sārtu gaismu, visas apkārtējās lietas tinās dū-

mainā plīvuri, un žēlsirdīgā māsa te izplūda manā priekšā gaisīga
un bezveidīga kā mākonis, te atkal saplūda kopā tik maza kā

kniepadatas galviņa. Pēc četrām dienāmes atstāju slimnīcu, manā

galvā gulēja kāda nebeidzamadvinga. Pārvaldnieks bija jau pagla-
bāts Madonas kapos. Ābrahamssēdēja Rīgas Centrālcietumā. Tur

viņš pēc diviem mēnešiem nomira.

Tvans manāgalvā no tā laika nekad nav mazinājies. Vienmēr

man šķiet, ka pierē man sēd kāda liela, zila muša, kas tur nepār-
traukti iekšā dīc, un no tā rodas mans dīvainais skurbums galvā.
Gluži to pašu reibumu es izjutu 1919. gadā Samarā pēc tīfa guļas,
tikai daudz mazākā mērā. Arī tagad man dūc galva. Tā vien lie-

kas, ka viens zem mana deguna nepārtraukti dedzinapērnos izkal-

tušos vaivarājus.
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Pēc trim dienām Sārtums uzceļas un sāk staigāt. Runā maz,

vairāk tikai sēd un skatās tālē. Ēd lēnām un prātīgi, kā vecis unbez

kādas labpatikas. Vecais sētnieks staigā un groza galvu.
— Paklau, — viņš, novilcis mani sāņus, saka, — ar Sārtumu

nav kaut kas kārtībā. Ja es to sastaptu kara hospitālī Minskā, es

skaidri teiktu, ka viņš smagi kontuzēts.

— Nerunā niekus, — norūcu es, bet dīvains baigums ieslīd

man dvēselē.

Otrā rītā es sastopu Sārtumu pie vārtiem. Viņš stāv, ietinies

sētnieka vecā kara mētelī, un skatās mākoņos.
— Ko tu te dari? — vaicāju es viņam.
— Es? — brīnās viņš. — Es komandēju mākoņus.
— Kā, mākoņus? — nobālu es.

—- Nu protams. Sārtos pret pelēkiem. Bet nerunāsim. Tu no tā

neko nesaproti.
Tad viņš mīklaini pasmaida. Pamāj ar roku debesīm un kāpj

man līdz pagrabā. Vējš purina viņa matus. Sniegs čirkst zem kā-

jām kā zvirbuļi.
Tās pašas dienas vakarā pie manis atnāk sētnieks. Viņš liekas

saguris. Uz sliekšņa apskata savus zābaku papēžus, lēni ienāk un

apsēstas uz pirmā krēsla malas. Viņš aplicis tīruapkaklīti un pie-
licis pulkstenim smago zelta saiti.

— Es pie tevis svarīgās darīšanās, — nosaka viņš un nopūšas.

— Tīri tā kā miršanas lietā.

— Kas? — uzlēcu es kājās. —Vai Sārtums sev ko padarījis?
— Nē, — lēni novelk sētnieks. — Gluži tīri tā nu nav. Bet, kad

cilvēks sajūk, vai viņš tad nav tikpat kā miris? Un mūsu mīļais
Sārtums šodien sajuka prātā.

Sētnieks apklust. Viņam grūti runāt. Es stāvu, kā esmu, pielē-
cis kājās, vēsu bālumu sejā. Un neatrodu neviena vārda.

— Tas notika īsi pēc pusdienām, — atsāk sētnieks. — Sārtums

ieēda tikai dažus niekus un izgāja laukā. Sastapis trepēs resnu

žīdieti no trešā dzīvokļa, viņš tai nikni uzbrēca, lai tā mirstot.

Būšot nabagiem varena ēsma. Žīdiete bailēs tikko arī nenomiruši.

Sārtumu es atvedu dzīvoklī. Nelabu turpinājumu jauzdams, es

viņam no muguras puses uzmetu striķi un piesēju plīts stabam,
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bet pats devos šurp. Mēs esam viņa vienīgie draugi, mums viņa
labākaut kas jādara.

— Ko mēs varam vairs darīt, vienīgi ievietot viņu Sarkan-

kalnā, — iesaucos es.

— Labi, —- saka sētnieks un pieceļas. — Tagadaiziesim pie viņa.
Ir jau liela tumsa, kad mēs nonākam līdz sētnieka pagrabam.

leejam un aizdedzinām uguni. Pie staba šņākdams un stenēdams

raustās Sārtums. Viņš ar kājām izdauzījis lielu robu plīts ķieģeļu
sānā un ar rokām norausis stabam daudzāsvietās apmetumu.

leraudzījis mūs, viņš pēkšņi iekliedzas:

— Ā, nu ko, pārdevāt manus manuskriptus? Cik saņēmāt?

Tagad abi laidīsaties uz Āfriku, bet es te lai noslāpstu. Neģēļi! —

Un viņš sāk neaprakstāmā niknumā dauzīt ar kājām plīts sānus

un triekt galvu pret staba vēso mūri.

Sētnieks stāv durvīs un drūmi, sāpīgi klusē. Es viss trīcu, tad

saņemos un lēni tuvojos Sārtumam. Man bail, ka viņš nepārsit

galvu.
— Nenāc klāt! — kliedz Sārtums, manot manu tuvošanos, un

sāk vēl vairāk spārdīties. Seja viņam apdauzīta, asiņaina. Lūpu kak-

tos zaļganas putas.

Piepeši sētnieks sakustas, paņem no kakta pilno ūdens spaini

un, ne vārda neteikdams, uzgāž to virsū Sārtumam. Tas iegaudo-

jas kā izsalcis vilks. Ūdens straumēm plūst no viņa ķermeņa un

drīz visu grīdu klāj ar plānu valguma plēvi. Sārtums no tā paliek
it kā klusāks, apzinīgāks.

— Es jau zinu, kas trakiem vajadzīgs, — nosaka sētnieks un

apsēstas kaktā, — Minskas hospitālī tāpat darīja.
Es pieeju Sārtumam klāt. Viņš mierīgs, klusē un raugās manī

degošām acīm. Labā vaigā viņam dziļa rēta, no kuras lēnām sūcas

tumšas asinis un pil uz viņa krūtīm. Lūpas pārsistas un uzpam-

pušas.

— Sārtum, kāpēc tu tāds esi? — runāju es lēni un cik iespē-

jams mierīgi.
Sārtums pasmīn.
— Muša, muša pierē. Un es nevaru viņu nekā aizdzīt.

Tad viņš apklust un liekas gluži vienaldzīgs.
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— Sārtum, es tevi palaidīšu.Vai tubūsi mierīgs?
Atbildes nav. Tomēr es palaižu viņu vaļā. Atguvis kustības brī-

vību, viņš ātriem soļiem dodas uz istabas vidu un tur kā suns

noskurinās.

— Vai tev auksti?

— Nē.

leraudzījis kaktā lāpstu, viņš pieskrien tai klāt un ātri, kā slēp-
damies pakampj to.

— Ko tu gribi darīt? — ierunājas otrā kaktā sētnieks.

— Klusāk, — čukst Sārtums. — Tā ir šautene. Es iešu vilkus

medīt. Tie no pilsētas visus suņus aiznesuši.

— Tā taču lāpsta, Sārtum, — iesāku es.

— Lāpsta, — brīnās Sārtums, paskatās manī, tad sētniekā un

domīgi noliek lāpstu kaktā.

Otrā dienā pēc pusdienas Sārtumu vedam uz Sarkankalnu.

Viņam rokās sarūsējusi kilo bundža, kas pilna dažādām vecām

pogām. Sārtums bārsta pogas zemē un laimīgi smejas.
—Kungi, es dēstu tulpes. Kas te izaugs tulpju. Skaistu tulpju!
Ziemas bālā, zeltainā saule viegli skar apvārsni, kad Sārtumu

pieved Sarkankalna vārtiem. Koki pilni maigas, trizulošas sarmas.

Drūmi klusē sarkanie iestādes korpusi.
Sārtums iestājas vārtos, norauj cepuri un kliedz:

— Tev sveiciens mans, tu, svētā vieta!

No tuvējiem kļaviem, kliedziena satraukts, paceļas melns vārnu

bars.

Sārtums saslima, un stāstu saviem krustdēliem es neuzrakstīju.

Kad pienāca puiku lielā svētku diena, mātepasmaidīja un teica:

— Aizej pie viņiem un izstāsti par savu draugu Sārtumu. Var

būt, ka viņi tad mācēs dzīvot.

AIZSLĒGTĀS DURVIS

Aleksis slims, un māteviņu nelaiž sētā.

Bet Aleksim briesmīgi gribas būt laukā. Šodien spīd saule; vakar

lija lietus. Irdne cieta kā pliens, un pa viņu kūpēdama staigā saule.
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Ūdens guļ starp oļiem kā plaukstās. Un virsma ūdenim dre-

boša, silta un maiga kā zirgam purns.

Aleksis nolijušā, cietā irdnē pirmais liktu savus soļus. Tie tī-

rajā, skūtā smilts vaigā iezīmētos tik asi un skaidri, ka tos spētu
saskatīt zilgme.

Aleksis justos kā pirmais cilvēks zemes virsū, kura pēdas slīkst

pilnīgi neskārtā zemē.

Kadpazoles būtu par daudz aplipušas ar irdni, Aleksis tās gul-
dinātu peļķēs lēni, apdomīgi, tā, lai nesamirktu virsāda un neaiz-

smaktu kakls. Smilšu graudi, sajutuši ap sevi lielo, silto valgmi,
atdalītos no pazoles un peldētu līdzīgi mazām, sārtām karūsām

peļķes rāmajā ūdenī.

Bet Aleksis slims, un viņam jāsēd istabā. Sāp krūtis. It kā viens

adatu vilktu plaušām cauri. Un šodien saule viena pati apkampj

pasauli.
Lai kaut drusku justos kā laukā, Aleksis apāvis kājas un uzlicis

cepuri galvā. Mazliet sūt piere, bet tas nekas. Aleksis staigā lieliem

soļiem istabā no vienakakta līdz otramun iedomājas, ka zem viņa

soļiem čirkst smiltis. Zemi viņš jūt, iebāžot pirkstu lielajā puķu

podā. Peļķi viņam tēlo lielā ūdens lāse, kas pie laistīšanas izvēlu-

sies no puķu poda. Lāse guļ uz grīdas trekna, tumša un apaļa kā

zemes bite. Tā vien liekas, ka viņa iedūksies un pacelsies spārnos.
Uz lielā gumijas koka lapas tup saules stars, plats, un auž dzel-

tānudvieli. Aleksis staigā no vienas sienas līdz otrai, dziļi elpo, lai

ievilktu plaušās skaidro gaisu. Tomēr nav tā kā laukā. Kaut kā

trūkst. Kājas ejot klaudz par stipru uz grīdas: tā neprot tik labi

pakampt soļu troksni kā smiltis.

Arī iedomātāpeļķe izrādījās pārāk vāja. Tikko Aleksis tai pie-
dūra pirkstu, tā pārsprāga kā augonis un izplūda uz grīdas garā,

sārtā svītrā.

Vienīgi cepure, tā sēd galvā gluži kā sētā, mierīgi, ar apziņu, ko

dara. Aleksis noņem cepuri no galvas, aplūko to un noslauka sa-

svīdušo pieri.
Garām logiem sētā iegriežas malkas zāģeri. Aleksis pielīp rūtij

kā lapa. Beidzamā zāģera mugura vēl ielīgojas stiklā, zāģa asme-

nis vēl pazib acu priekšā ar savu mirdzumu, kurā guļ zilgme,
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saule un apkārtējo koku lapas. Tad atkal visam beigas. Zāģeri pa-

zūd aiz sienas, un no viņiem oļos paliek tikai viens apdedzis sēr-

kociņš, galvā sāpe un atmiņa.

Zāģeri.
Nāsīs iesitas petrolejas smarša, skaidu vājā, medainā smaka,

acīs iezibas zāģu tvirtā, zilganā miesa un to vienmuļīgā, skaidrā

dziesma, kad viņi griež pagales pušu.

Aleksis aizver acis. Sirds dun, un savāds siltums kāpj smadze-

nēs. Plaukstas jūt skaidu vēso smagumu. Bet tagad tas jāaizmirst
viss. Cepure atkal karsē galvu, un Aleksis ātriem soļiem šķērso
istabu dažādos virzienos.

Lai vēl vairāk justos kā brīvībā, pakampj no kastes bumbu un sāk

to mētāt. Bumba lec augstu un viegli kā blusa. Gandrīz līdz gries-

tiem, kaut gansānos tai mazs caurumiņš, no kura, bumbaiatsito-

ties pret grīdu, plūst laukā sīkdams gaiss, tievs un dzēlīgs kā adata.

Aleksis metbumbu ar visu savu spēku. Metkarsti, un bumbai

nav atpūtas ne mirkļa. Viņa lēkdama atsitas pret sienām, gleznām,

skapi, divas reizes trāpa lampu. Tā nožvadz, salīgojas, un Aleksim

sirds sažņaudzas, gaidot briesmīgu nelaimi. Lampa tomēr iztur

bumbas pēkšņo skārienu un beigās paliek vecajā vietā, karājoties

savā rokā.

Pēc kāda laika bumbas lidojumi kā apaļš turku zobens sašķeļ
istabas gaisu daudzos, neredzamos gabalos. Atkal viens sitiens,

bumba izvijas tieši gaisā, paliek tur vienu mirkli it kā dziļās do-

mās, vai piegrūst ar pakausi griestiem un nobaidīt kaļķus vai ne,

un nolemj ātri krist zemē.

Aleksis nepagūst piesteigties un bumbu satvert, kad jau tā, ar

pirkstgaliem pieskārusies grīdai, palekdamās ripo pa grīdu uz

priekšu pāri šaurajam kāju celiņam zem dīvāna.

Dīvāns kluss. Tas, liekas, pat nemana bumbas ieripošanu zem

savām bārkstīm.

Dīvāns vecs, pilns skābas smakas. Tas ir kā cilvēks, kas atlaidies

zemē uz sāniem, atspiedis savu puspiecelto galvu uz neredzama

elkoņa.

Aleksis pieskrien dīvānam, pabāž roku zem bārkstīm un luko,

bet bumbu atrast nevar. Aleksis nokrīt četrrāpus, noņem cepuri
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un palien dīvānam zem pleca. Bumbas nav. Aleksis pieplok pilnīgi

pie grīdas un lien dīvānamzem vēdera.

Krēsla. Gaiss dīvains, sastāvējis un gandrīz jāšķir ar galvu kā

krūms. Aleksis piebāž galvu cieši dīvāna pavēderei un skatās. Dī-

vāna viņā galā spīd gaisma. Zem dīvāna tumšs. Grīda lāsmo dīvainā,

melnā vizmā, un Alekša elpa lidina putekļus virs grīdas kā dīvai-

nus, vieglus kukaiņus.

Pret dīvānaviņa gala spožumu ēno bumbas apaļais ķermenis.
Bet Aleksis ierauga vēl kaut ko, kas viņu pilnīgi pārsteidz. Tieši

pie sienas, blakus dīvānapriežu kājai, savilktas lupatas, un uz tām

guļ kaķene Grieta. Aleksis iepleš acis un skatās ar visu spēku. Sāk

dzirkstīt ausīs, un acis pieskrien pilnas asaru. Kaķene guļ jopro-

jām un lēni urrina. Tā, it kā kaut ko aicinātu, varbūt Aleksi, it kā

par ko pateiktos, stāstītu un līdz ar to mierinātu.

Aleksis jūt,ka, sasprindzinot savu redzi, viņš tumsu nepārspēs.

Tā tikai vēl vairāk aizklās viņam acis ar biezu dvieli un turēs ausīs

milzīgu zvanu.

Aleksis aizver acis. Divas lielas, siltas asaras kā skudras notek

pāri vaigiem un, vāri pakšot, uzkrīt uz rokām. Ausīs zvans apklust,

un kaķes maigā urrināšana kļūst skaidri dzirdama. Tā ir bezgala

maiga, pilna mīlestības, līdzīga cilvēku valodai un dziesmai.

Vienubrīdi Aleksis turacis cieti. Tāsguļ tagad lielajā tumsā kā

maigā sienā, kur ir tikai bezgala līgošanās un nav gala. Acis, liekas,

kaut kur peld, izkāpušas no acu dobumiem, logiem cauri, pāri ko-

kiem un jumtiem tālumā.

Kad nu Aleksis atver acis, tās jau pieradušas krēslai un tagad

redz dīvāna apakšu rožainā gaismā, kas lēnām kāpj no dīvāna vi-

ņējā gala un bārkstīm. Vieta, kur guļ kaķene, skaidri saskatāma.

Aleksis redz lupatas. Tās ievilktas no virtuves, no koridora un,

līdzīgi šķīvim, novietotas blakus sienai. Lupatu ir bieza kārta, un

tās pilnīgi nosedz grīdas vēsumu.Kaķene guļ uz labajiem sāniem.

Galva viņai uz Alekša pusi.Var just, ka tāātri elpo, sāni kustas, un

no šīs vienmērīgās kustēšanās reibst galva.

Kaķene skatās uz Aleksi, un viņas acis spīd kā divi jāņtārpiņi,

un šinī spīdumā jūtama liela padošanās liktenim un pienākuma

apziņa.
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Aleksis ilgi, ka pārsteigts skatās uz kaķeni, un viņam kļūst tas

žēl. Pirmā doma, kas iešaujas puikam prātā, — kaķene slima.

Cik jocīga kaķene. Saslimuse, salasījuse, nevienam nemanot,

lupatas un palīdusi šeit zem dīvāna, lai vaidētu, lai varbūt nomirtu.

Tas nekad nenotiks. Kas tad ķers pieliekamā kambarī peles, kas

zags mātei no bļodas zivis, kas metīskūkumu un šņāks kā ūdens-

kritums, ieraugot suni? Aleksim jāglābj vecā, laipnā kaķene Grieta,

jāvelk viņa laukā no dīvānadienas gaismā un jānovieto kaut kur

gluži sausā, mīkstā vietā.

Aleksis būtu ar mieru to likt savā gultā uz spilvena. Lai guļ ka-

ķene Grieta un veseļojas. Pats viņš saritināsies un pārgulēs dažas

naktis uz šī paša nekrietnā dīvāna, kas slēpj zem saviem svārkiem

vārgo kustoni un nesaka neviena vārda.

Labi, kaķene Grieta gulēs uz spilvena, Aleksis stāvēs viņai bla-

kus un dos tai pienu lakt no mazā kristāla trauciņa, kas domāts

Aleksim ievārījuma ēšanai.

Grīda smaidīs, redzot, cik Aleksis labs, puķes smaršos savos

podos, lai vārgai kaķenei būtu labāks gaiss un vieglāka sirds, un

mušas, lēkādamas pa stiklu, gādās par mūziku.

Kaķene urrina un raugās joprojām Aleksī. Vai viņa nojauž

puikas domas vai ne? Acis viņai spīd ar to pašu vienmērīgo, rāmo

vizmu, kurā, liekas, iegrimusi visa pasaule, visa būtība, un jūtas
labi. Stāsta viņa arvien vēl nepārtraukti. Urrinošās skaņas birst kā

rasa, tās pat, liekas, zaigo rožainajā gaismā un tad tikai aizskar

dvēseli.

Aleksis pievirzās vēl tuvāk kaķenei, vienīgi tikai kurpes paliek

ārpasaulē. Tās rausta plecus un stāsta, kas par dīvainām lietām

norisinās zem dīvāna.

Visi, protams, vēlas būt turklāt, bet tas nav iespējams. Katram

jābūt savā vietā un jādara noliktais darbs. Kas būtu, ja istabas pre-

tējā siena pēkšņi atstātu savu vietu un palīstu zem dīvāna? Ko

teiktu jumts? Lai noturētos tādā augstumā, kā jumtam pienākas,

tam būtu jāieķeras ar rokām debesīs un jāturas stingri. Nedod

Dievs sabrukt un iekrist kādā karstā zupas šķīvī, īpaši frikadeļu.

Frikadeles atgādina jumtamkastaņus. Tie rudeņos krīt viņam uz

kailā pakauša un dara asas sāpes.
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Tātad viss paliek pasaulē, kā vajag. Nekas noziedzīgi nemai-

nās. Vienīgi Aleksis pievirzās kaķenei gluži tuvu, lai saņemtu to ar

visām virtuves lupatām un vilktu laukā.

Kaķene paceļ drusku galvu, un tās purns skar gandrīz Alekša

pieri. Ceļot savu galvu pretimAleksim, kaķene sakustina visu savu

ķermeni, kas līdz šim mierīgi gulēja lupatās. Atskan īsi, mazi pīk-

stieni, tik smalki kā diegs, kur nu, varbūt kā iedoma. Pīkstieni

atkārtojas un kļūst skaļāki, neatlaidīgāki, kā lietus ūdens naktī.

Pīkstieni skaidri un dzidri, bet reizē arī tik vārgi, izmisuma pilni.
Kaut kāda savāda, pirmatnēja tumsa tur vēl tos savās plaukstās.
Tie ir kā putni bez spārniem, kusli, un visai pasaulei jāstāv tiem

klāt un jāsargā.
Arī pati kaķene, izdzirdusi šos pīkstienus, ieņaudas pretim īsi,

aprauti un maigi. Pīkstieni turpinās. Tie birst bez pārtraukuma
kā skaļi zirņi. Varbūt tie lec laukā no tievas, tievas sudraba stīgas,

ko aizskar smalks, smaršains sievietes nags.

Kaķene Grieta vēlreiz ieņaudas, nenociešas un pieceļas stāvus.

Ko tur vairs gulēt, pirmajai, vientulīgai laimei beigas. Svešums

Alekša personā ir ieradies.

Un, tikko kaķene pieceļas, rožainajā pustumsā kaut kas sāk

kūņāties. Seši mazi ķermenīši dreb un likstas, ceļas un krīt lupatu

krokās. Seši mazi, dzīvības pilni, ar drusku miesas un maigas vil-

nas apkārt mēģina ieņemt pirmoreiz savu vietu starp citām lie-

tām, ķermeņiem un elpām.
Aleksim aizraujas elpa. Viss viņš kā ūdens saskrien savās ausīs

un dzirdē. Lielām, degošām acīm viņš lūkojas sešos mazajos ķer-

menīšos.

Lupatām no Alekša skata kļūst tik karsti, ka tās izmetas pilnīgi
kailas kā pirtī. Un dzirde Aleksim kļūst tikasa, ka viņš dzird blaktis

zem tapetēm ejam un slieku sētā pie kastaņu saknēm lienam.

Vai no Alekša kvēlajām acīm, vai, bet mazie ķermenīši sāk kus-

tēties lupatās vēl stiprāk.

Kaķene Grieta noliecas pie viņiem un sāk tos laizīt, laikiem

ierunādamās. Katram kaķenes mēles skārienam mazie ķermenīši
atbild ar pīkstienu, bet mēle to neievēro un turpina savu darbu.

Aleksim brīnums tik liels, ka pat asinis viņam apjūk. Tās visas
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apstājas ap sirdi un tagad tur viļņo kā sarkans rožu lauks. Pirksti

Aleksim kļūst vēsi, kājas notirpst, un kurpēm sāk trīcēt no auk-

stuma žokļi. Siekalas, cik ir,visas izlien no savām alām mutē. Ziņ-

kārīgākās pārvēlas Alekša apakšējai lūpai pāri un karājas zoda galā

kā liela pile, lai labāk redzētu jaunās dzīvības.

Bet tad Aleksis atgūst valodu.

—Kaķēni! — viņš iekliedzas.

Ziņkārīgā siekalu lāse nespēj noturēties zoda galā un uzkrīt

grīdā kādam puteklim uz galvas.
— Kaķēni! — iekliedzas Aleksis vēlreiz un tad lec stāvus.

Dīvāns nespēj pacelties līdz, un Aleksis nosit pret to pakausi.
Dzirkstis vien pazib un ielec tumsā.

Sitiens pakausī Aleksi drusku atjēdzina. Viņš atplūst atpakaļ

no savām acīm un dzirdes, kur viņš visu laiku bija, un kļūst atkal

īsts Aleksis.

Vienā rāvienā viņš ir atmuguriski laukā no dīvāna apakšas,
uzlec kājās un kliegdams dodasuz virtuvi.

— Kaķēni, kaķēni!

Viņš ieskrien virtuvē, lieliem malkiem tver gaisu un tikai drusku

apsūkātu grūž to atkal no plaušām laukā pie pārējās telpas. Viss

viņš dreb un trīs kā motors, kas sasprindzināts līdz augstākai pa-

kāpei. Katra dzīsla, katrs auds viņā san un kļūst tīrs kā gars.

Viss viņš ir liesma. Smagums, miegs un viela, līdzīgi dubļiem,

guļ tam pie kājām. Ja atvērtu logu, viņš varbūt plīvotu; ja stāvētu

tuvāk stenderei, tā droši aizdegtos un liesmotu ar nenodzēšamu

sparu kā liktenis.

Visa pasaule Aleksim elpo kā zivs žauna. Šie griesti kurā katrā

acumirklī var pārvērsties mākonī, lai nonestu lejup sauli tuvāk

kaķēniem. Lūk, tūlīt klauvēsies kastanis pie durvīm un lūgs to

ielaist. Tas būs sarāvies mazs, mazs, lai spētu ienākt aplūkot kaķē-

nus. Nav vairs taču nekā cita. Ir tikai viņi.
Bet māte mierīgi vāra pie plīts pusdienu. Uguns turpina laizīt

malku un nedomā lēkt no plīts laukā, lai steigtos klāt, rautu to pie
rokas un vaicātu:

— Kur ir kaķēni?
Aleksim gribas kliegt, sist ar kājām tā, lai sadrūp visa grīda,



63

gribas raudāt, sagrābt visu virtuvi kā papīru un saplēst smalkās

druskās, lai nav nekā vairs, nekā.

Tikai ar lielām mokām Aleksis pierunā lielos apskatīt kaķēnus.
Visi sanāk ap dīvānu. Lielais Jānis noceļ dīvānu nost, un tad

dienas gaismā redzami seši mazi kaķēni un blakus tiem kaķene

Grieta, maiga un smaidoša.

— Vareni kaķēni, — saka lielais Jānis, — ņipri un mīksti kā

pūpoli. Vai nav tā, Aleksi?

Aleksis Jāņa vārdus dzird kā pa sapņiem. Viņš, notupies uz

ceļiem blakus lupatām, raugās mazajos kaķēnos. Pasaule viņam

iegrimusi tālā, blāvā gaismā. Viņš pat sienu nemana priekšā. Jāņa

balss viņam skan kā no augsta kalna — miglaina un vāra, tikko

dzirdama. Aleksis redz vienīgi kaķēnus.
Sākumā zēns tur savas dūres sažņaugtas zem zoda. Bet tad

viņš lēni atver rokas kā ziedus un tuvina tās kaķēniem. Beidzot

viņš pieskaras ar savu labo, trīcošo roku pirmajam tumši pelēka-

jam kaķēnam. Tas ir mīksts un vārīgs. Pat no Alekša rokas vieglā

skāriena viņš pakrīt un iepīkstas.

Kaķene ieurrinās un, atstūmusi ar valgo purnu Alekša roku,

nolaiza pelēko kaķēnu.
Aleksis redz pirmo reizi tik mazus kaķēnus. Viņš reizē aizgrābts

un sajūsmināts. Un vēl kaut kāda dīvaina, bijīga sajūta mostas

Alekša dvēselē. Būtu tā, it kā viņš redzētu ko lielu, nenovēršamu,

kas viņam paver citu telpu, bet nesaka nekā. Nepaskaidro, nerāda

ar pirkstu, neceļ viņam soli uz priekšu. Aleksis vēl neko nesaprot,

viņa prāts veltīgi pūlas pārlīst augsto sienu, kas stāv priekšā. Bet

Aleksis nojauž ar visu savu iekšieni un ķermeni, ka viņš pieskā-
ries un atradis ko bezgalīgu un radniecisku.

Lielais Jānis noliecas un paņem vienu kaķēnu.
— Še, aplūko,— saka viņš Aleksim.

Aleksis saliek abas delnas kopā, rūpīgi kā baznīcā, kad viņam

lej svēto ūdeni saujā.

Kaķēns maigi, tikko jūtami ieveļas Alekša plaukstās, grib cel-

ties, bet paklūp un sāk pīkstēt. Grieta atstāj pārējos bērnus, pie-
skrien Aleksim un pieslienas viņa rokai.

Aleksis piebāž galvu kaķēnam pavisam tuvu, urrinadams
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līdzīgi Grietai. Un tad viņš redz, ka kaķēna acis klāj pelēka,

plāna plēve.
Kad Aleksis uztraucies vaicā mātei, kāpēc kaķēnam uz acīm

plēve, māte mierīgi paskaidro, ka tā tas pie kaķēniem esot. Gan

mazie kļūšot drīz vien redzīgi.

Apskate galā. Ar lielā Jāņa palīdzību Aleksis atnes mazā tasītē

pienu kaķēniem, un dīvāns novietojas savā vecajā vietā, nosedzot

ar stāvu Grietas ģimeni no ārpasaules.
Lielie aiziet savā darbā. Izejot no istabas, viņi savā starpā kaut

ko dzīvi apspriež, bet, ko īsti, Aleksis nespēj uztvert. Vai par kaķē-
niem vai par viņu. Kaut viņš to zinātu! Sirds viņam visu laiku ne-

pārtraukti un stipri sitas. Vienai jūtu brāzmai seko otra. Viņš
likstas kā mežs lielā vētrā. Vai viņš pēc šī negaisa vēl vairāk at-

plauks un sazaļos vai sāks lēnām nonīkt?

Aleksis stāv pie dīvāna, domā un klausās. Nav dzirdama ne-

vienaskaņa. Arī pati Grieta nerādās. Laikam atpūšas. Varbūt vaja-

dzētu paskatīties. Nē, labāk lai paliek. Māte arī ieteica kaķēnus

netraucēt, tad tie novārgšot un labi neaugot.

Bet no kurienes raibā Grieta, nevienam nezinot, varēja uzreiz

sadabūt zem dīvāna sešus mazus kaķēnus? Ja viņa būtu tos nesusi

pa vienam šurp, Aleksis būtu manījis. Tomēr lupatas Grieta bija

sanesusi, Aleksim nezinot. Kā tās? Aleksis ilgi domā un beidzot

nospriež, ka Grieta šo darbuveikusi naktī. Labi, lupatas viņa va-

rēja naktī atnest no virtuves un citām istabām, bet kaķēnus, no

kurienes tad tos? Naktī mājas durvis ciet.

Aleksis nespēj tikt ar šo jautājumu galā. Smadzenes strādā

ārkārtīgā steigā, galva nosvīdusi, bet ir tikai tumšas nojautas, un

nav nekāda slēdziena. Aleksis jūtas, kā pakārts gaisā. Tikko viņš

paskatās uz leju, viņam reibst galva.

Pēdējo glābiņu meklējot,Aleksis iet savā kaktā. Aleksim istabā

ir savs kakts blakus krāsnij; tas smaršo pēc vīrāka un kaltētiem

āboliem.

Šinī kaktā Aleksis stājas, kad viņam kaut kas stipri lūdzams

vai galvā atrisināms. Kad Aleksis izdarījis kādu palaidnību un

viņam gaidāms pēriens, viņš nāk šinī kaktā un sirsnīgi lūdzas, lai

viņam šis pēriens iet secen. Ja sods, liekas, būs sevišķi liels, tad
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viņš lūdzas un pierunā pašu sodu nenākt, kaut kur paslēpties,
saslimt vai aizbēgt. Kā atlīdzību tam sola savas skaistākās mantas.

Šodien Aleksis iestājas kaktā un lūdz savu prātu tapt tik gud-

ram, lai atklātu kaķēnu ierašanās noslēpumu. Viņš sola savam

prātam lielus labumus: uz priekšu cītīgi mācīties skaitīt un pazīt

pirmos burtus. Velti. Noslēpums paliek neatrisināts. Kaktā tikai

stiprāk iesmaršojas kaltētie āboli, ēnas kļūst biezākas uz tapetēm,

un viens mazs kukainis skrien uz krāsns pusi. Aleksis pabiksta ar

pirkstu kukaini, bet izdomāt neko nespēj.

Nosvīdis, ar sūru garšu mutē, viņš dodas pie lieliem pēc pa-

doma. Bet viņi visi ļoti aizņemti un it kā neievēro Alekša sirds

sastrēguma.

Aleksis atgriežas savā istabā. Tā liekas pilna dūmu, stikli logos

nespodri, un no puķu podiem kāpj pretim pārāk stipra irdnes

smarša.

Aleksis vēlreiz saņem savu prātu un dvēseli kopā. Viņš jūt ko

smagu sev plūstam virsū, kas visu ķermeni ietin kā karstā segā.
Un tas ir viss.

Paliek viens: kaut viņš varētu izkļūt sētā! Tur tas sastaptu pag-

raba Andreju, rūsganu puiku ar tievām kājām un it kā ielauztu

smaidu. Andrejs zin visu. Viņš caurām dienām dzīvo sētā un ap-

kārtējās ielās, pazīst visus cilvēkus, kokus, kaķus un cilvēku vār-

dus. Aleksis pajautātu Andrejam. Tas par vienu metāla pogu un

divām pankūkām noskaidrotu šo jautājumu sīki, pamatīgi.
Aleksis skaidri redz, kādā iekšējā kvēlē izplauktu Andrejs, stās-

tot par kaķēniem. Bet var būt, ka arī Andrejs nezin. Varbūt. Šī ka-

ķēnu pēkšņā ierašanās dīva un neizprotama.

Aleksis atsēstas istabā zem gumijas koka un vēro dīvānu. Tas

smīn. Aleksis sēd gluži bez domām. Viņš ir noguris domājot.

Viņam vēl mugura un rokas sāp no lielas un ilgas domāšanas. Acu

plakstiem trūkst spēka, un tie pāri acu āboliem krīt uz leju.

Aleksis sēd kā sabrucis un tīri nemanotiemieg. Platā gumijas
koka lapa met tumšu ēnu pāri viņa galvai, rokām un kreisajam

gurnam. Visums apkampj kājas un roku virsmas. Zods un virs-

lūpa nosvīst, bet vaigu galos iezogas plāns sārtums, kas tikko ma-

nāms gumijas lapas ēnā.
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Resnā nagla, kas turpie sienas gleznā eņģeli ar diviembērniem

virs bezdibeņa, mēģina izlekt no sienas ar visu gleznu, lai nokristu

uz grīdas ar troksni un pamodinātu Aleksi. Nagla grib pasargāt

Aleksi no iesnām.

Aleksis guļ. Miegā viņam brīžiem raustās labā roka un virs-

lūpa dreb, it kā tokutinātu smalks salms. Aleksis guļ un redz sapni.
Mazie kaķēni iznākuši no dīvāna apakšas istabas vidū. Viņiem
visiem skaistas, redzīgas acis un jautras astes. Pēkšņi atveras dur-

vis — un istabā, skaļi smiedamies, ienāk liels, melns vīrs ar cirvi

pie gurna un biezu maisu pār pleciem.

Kaķēni, pamanījuši tumšo vīru, grib mukt, bet nepagūst. Viņš

tos vienu pēc otra tver savām lielajām rokām un bāž maisā. Vecai

kaķenei vīrs uzmet savu smago cepuri virsū.

Aleksis, redzot tādu pārestību, mēģina uzbrukt vīram. Šinī

mirklī vīrs ar vārdiem— kaķēni nav un nebūs — tver savu spožo,

līko cirvi, cērt, un — Aleksis kliegdams pamostas.

Kur kaķēni?

Četrrāpus kā suns viņš metas zem dīvāna. Palien un tausta ar

roku. Ir vēl viņi.

Smaga laimes nopūta pārvēlas Alekša lūpām, un viņš turpat

pusguļus, drusku uz sāniem sazvēlies, aizmieg uz vietas otrreiz.

Izstieptā roka mazliet atveļas atpakaļ, noslīd no lupatām un tā

paliek uz grīdas.

Kaķene pieceļas, pieiet klāt un to paosta. Vāra bērna smaka.

Tad atkal aiziet pie saviem bērniem.

Aleksis vienmērīgi elpo, un putekļi dejodami ķircina viņa elpu.
Rožainā gaisma, kas plīvo zem dīvāna, dara viņa seju vēl lai-

mīgāku.

NOTIKUMS ZĀĻU VAKARĀ

Toreiz Rīgas Daugavmalā vēl bija lielais tirgus.
Tirdzeniekubūdas, silti smaršodamas, stāvēja kā milzīgs peli-

kānu bars.

Vietā, kur pārdeva gaļu, gaisā bija jūtama asins smaka. Siltās
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dienās tā bija bieza kā krējums. Oļi, kas klāja tirgus ejas, spīdēja,
klāti ar taukiem un cilvēku soļiem. Tirgus augļu daļā rīkojās skais-

tas pārdevējas. Raibs aroms plūda no augļu kaudzēm augšup un

kutināja mākoņiem lūpas. Skursteņi lieca savu vienīgo nāsi uz to

pusi, un tad virtuvēm bija negals: dūmi nāca atpakaļ un dusmās

koda saimniecēm acīs.

Zem tirgus būdām dzīvoja lielas, sirmas žurkas. Agros rītospirms

ausmas tās peldēja pāri Daugavai pie saviem bērniem, un garās

astes tām bija tik sīkstas kā tās pītās tērauda auklas, ko jūrnieki

atstāj savām līgavām krastā kā uzticības un mūžības zīmi.

Naktīs tirgu pārvaldīja kaķi. To brēcieni bija tik traki, ka ostā

izliktā krava drebēja un laivas rāvās nost no virvēm. Svešie jūr-
nieki modās nakts vidū savās cietajās guļās, metakrustus, murmi-

nāja nesaprotamus vārdus, bāza aiz lūpas divkāršu porciju rūgtas,

zaļganbrūnas tabakas un miga atkal uz vietas ciet.

Andrejs Kārpa apmeklēja Daugavmalas tirgu visai bieži. Katru

rītu viņš steigā šķērsoja to, jo dzīvoja Artilērijas ielā,bet gāja Āgens-
kalnā beidzamo gadu vidusskolā.

Pēcpusdienās, no skolas atgriezdamies, viņš vienmēr uzkavē-

jās maizes nodaļā. Tur lielās kaudzēs gulēja dažādamaize un smar-

šoja savu dzīvības dvašu. Kliņģeri, pīrāgi un cepumi, raibu raibie,

vilināja pie sevis lūpas un sauca cilvēka mēli dažādos maigos

vārdos, lai tā nāktu to ņemt, jo pat maize no savas radīšanas zin,
ka saldas mokas ir tas labākais dzīvē.

Andrejam bija sava iemīļota maizes būda. Tur kopā ar savu

radinieci tirgojās patīkama jaunava sērām acīm un lielām, sarka-

nām lūpām.Andrejs ēda žuļikus un — domāja par jaunās pārde-

vējas brīnumu: sērajām acīm un uzkrītoši sarkanajām lūpām. Kā

tas varēja būt, divas tik dažādas lietas kopā? Bet varbūt šī meitene

varēja raudāt un nodurt reizē?

Andrejs domāja un beidzot atrada to, ka blakus kapam bieži

taču augarī rožu krūms. Un vai tas, ko visvairāk mīl rozes, — vai

tas visātrāk nerod kapu?

Andrejs Kārpa katru dienu sēdēja uz sola pie būdas, ēda savu

parasto gardumu — žuļiku — un domāja, vai arī viņš nekļūst

pārlieku liels rožu mīlētājs.
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Daugavā apaļi pūta velkonis. Cauri maizes smaršai spraucās

darva un ūdens vēsums.

Apēdis savu klaipiņu, Andrejs dzēra zelteri lēni, un zeltera ada-

tiņas dūrās mēlē, sirdī, acīs. Tās asaroja. Kāpēc? Tāpat kā ūdens

viļņo. Pēc kā cita. Sāpēm. Laimes. Plašuma.

Aizgāja sniegs, dubļi. Pienāca vasara un eksāmeni. Debesis bija

pilnas dūmakas.Bija karsta vasara. Parasti tādās vasarās daudz kas

notiek. Cilvēki smok milzīgajā tveicē, viņiem zūd pacietība, sma-

dzenes apreibst, un tad viņi dara visvienalga ko. Tā tas bija arī tajā

vasarā.Dūmi nekāpa uz augšu, bet viļņoja roku rokā ar putekļiem
virs tirgus būdām.Miesnieka zeļļi, pat stāvot mierā, svīda, un viņu
acis bija pilnas asinīm kā vēršiem.

Andrejs Kārpa bija veicis šodien beidzamo eksāmenu un, kā

parasts, sēdēja savā vecajā vietā pie būdas.

Sirds viņam bija tukša: vecās rūpes bija aizgājušas, jaunu vēl

vietā nebija. Prieks sēdēja notekas malā un spēlējās ar zvirbu-

ļiem.

Būdas saimniece šodien ar Andreju bija visai vaļīga. Nu jau

puisis bija cilvēks: skolu beidzis. Bet tā līdz šim viņš tikai te mētā-

jās kā cieta garoza zem kājām, ko pat balodis negrib.

Vienīgi jaunā pārdevēja bija vēl sērīgāka, un lūpas tai dega kā

uguns.

Andrejs gribēja viņai vaicāt skumju iemeslus, bet vārdi krita

no mēles nost. Pie zeltera būdas, kā vienmēr, stāvēja atkal tas pats

šaubīgais tips strīpainajā kreklā, žokenē un gaiši pelēkajās kurpēs.

Kurpes bija pārāk smalkas, droši vien zagtas.

Viņš stāvēja, un kreisajā lūpu kaktā tam bija smīns, riebīgs un

valgs kā simtkājis.

Andrejs noskurinājās un pat neēda vairs: katrā rozīnē dega
meitenes lūpu uguns un aizdomīgā tipa smīns. Ko šis tips te mek-

lēja, ko viņš uzglūnēja?

Andreja skolas biedri gāja uz lielo elevatoru peldēties un aici-

nāja pārdevēju līdz, bet viņa atteicās, un Andrejam šķita — uz-

meta slepenu, bažīgu skatu cilvēkam pie zeltera būdas.

— Būtu jāpavaicā, — nodomāja Andrejs.

Tuvojās Jāņi. Visi rīkojās svētkiem. Andrejs — nē.Viņš meklēja
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darbu un trīs reizes nedēļā nāca tirgu pie vecās būdas nopirkt

savu žuļiku.

Jauna pārdevēja kļuva arvien skumjāka, un viņas lupu sār-

tumā tagad jau iezagās slimīgs zilganums.
Visus Andreja jautājumus viņa atvairīja strupi, kaut ganšķita —

tos gaidīja.Viņa bija kā cilvēks, ko apsēdis lieks iekšējs karstums:

viņa visa dega, lūpas tai kvēloja un sprēgāja. Būdas saimniece, to

redzēdama, teica:

— Tas karstums pie visa vainīgs. Pat maize saskābst, kur nu

vēl jauna cilvēka oma.

Sestdiena pirms Zāļu vakara Andrejs uzaicināja jauno pārde-

vēju pavizināties kopā ar viņu laiviņā Zāļu vakarā pa Daugavu.

Aicinājums bija pārāk jauks, un jaunā pārdevēja piekrita. Viņa

pat pasmaidīja, un lūpu sārtumspēcpusdienas saulē ieviļņojās un

kļuva karsts kā atvars. Cik daudz dvēseļu jau negulēja šā atvara

klēpī!
Pēc tirgus slēgšanas Andrejs pavadīja jauno pārdevēju. Viņi gāja

cauri tiltiem uz Latgales priekšpilsētu. Pretī nāca malkas grēdas,
sarkanie spīķeri, Daugava ar liellaivām un noziegums. Aiz muguras

palika darbīgas slotas un atkritumi oļos, kas gaidīja savu likteni.

Debesis bija šovakar tālu; tas nevarēja aizsniegt ar roku —

tāpat kā vārdus, un viņi soļoja klusēdami.

Aiz spīķeriem pirmajā šķērsielā atkal pazibēja tips ar riebīgo
smīnu un pazuda Daugavas krasta ķieģeļu kaudzēs. Andrejs sa-

rāvās, un jaunā pārdevēja nodūragalvu.
Vaicāt? Bet jaunības karstuma katrs izdara kaut ko nepiedo-

damu. Andrejs saburzīja savu jautājumu un nometa zemē.

Pa kreisi sākās augsta sēta, un aiz tās griezāskaruselis. Kā slīps

stars kņada un dziesmas ieslīdēja abu gājēju sirdī, bet viņi klusē-

dami gāja tālāk.

Zāļu vakara Andrejs atnāca pie būdas īsi pirms tirgus slēgša-
nas. Būdas īpašniece skaitīja naudu, jaunā pārdevēja novācamaizi.

Druskas, kas bija zem letes, viņa nesa saviem baložiem, bet tie

šodien nenāca viņai klāt un spurdza no tās prom.

Jaunā pārdevēja nobala, bet neteica ne vārda. Tikai lupas vel

spilgtāk iedegās it kā pirms dzisas.
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— Kas tad tevi apsēdis! — iesaucās saimniece. — Pat baloži no

tevis vairās.

Andrejs stāvēja, nolaidis rokas. Viņš nesaprata nekā.

No visām pusēm tirgū sabrauca zāļu vezumi un nostājās garās
rindās. Pašā Daugavas krastā starp vezumiem un kuģu kravu sē-

dēja vecenes ar vainagiem, mētrām un dažādām veselības zālēm,

dziedādamas negausīgas dziesmas un augsti slavēdamas savu zāļu
brīnumainovaru.

Lai labāk rīkle skanētu un atmiņa būtu mundrāka, vecas sievas

pa starpām iemeta sīvo, pagrūžot piedevām vaivarāju zem deguna.
Puslokā ap koka tiltu stāvēja tukli rati ar kvasu, karašām un

Jāņa sieru. Jauni cilvēki dzēra kvasu no lieliem skārda stopiem,

pielejot spirtu klāt. Kaļķu ielas galā bija apmetušās būdas ar da-

žādām papīra rotas lietām: raibām, dīvainām cepurēm, vēdek-

ļiem, galvas segām un taurēm. Tirgotāji teica savu neredzēto izdomu

un rotas, un viņu asprātība bija stipra un kodīga kā fabriku dūmi.

Pa plato ielu starp tirgu un Daugavmalu plūda ļaudis divās

pretējās straumēs. Viņi dziedāja, kliedza un kāvās ar Jāņa zālēm.

Augļu tirgus bija novākts, un uz tā griezās karuselis, spēlēdams

jaunākās ziņģes.

Jaunās pārdevējas radiniece, maizes būdas īpašniece, ātri pie-
dzērās un, uzlikusi galvā milzīgu, kuplu vainagu ar neaizmir-

stulēm un kumelītēm, gāja mājās. Atvadoties no jaunās pārdevējas,

viņa apraudājās, skūpstīja meiteni un uzdāvāja viņai vienu latu.

Andrejam vecā saimniece gribēja krist ap kaklu, bet pēdējā

mirklī, ātri pārdomājusi savu dzīvi, atmeta ar roku un streipuļoja

projām. Lielais vainags krita viņai uz acīm, aizsedza skatu, un visa

pasaule tai šķita kā neaizmirsteļu pušķis.

Andrejs ar jauno pārdevēju nopirka sev divas skaistas papīra

cepures un iejaucās kopējā pūlī. No visām pusēm viņus grūstīja,
sita ar zālēm un stumdīja. Bet bija patīkami ļauties šim vienkār-

šajam, jautrajam baram, kas atrāva katru no ikdienas un kaut uz

mirkli iestūma priekā, lētā, bet īstā.

Jaunā pārdevēja gāja, acis pievērusi, šķiet, reiz pēc ilgiem lai-

kiem mierīga. Bet tad pēkšņi vislielākajā burzmā viņa iekliedzās

spalgi un šausmās nodrebēja.
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Andrejs apjuka un nezināja, ko darīt. Te jaunā pārdevēja strauji

ierunājās:
— Mani viens neatlaidīgi vajā. Viņš domā, ka es esmu to no-

devusi. Mēs nedrīkstam vairs te palikt. lesim prom! Vislabāk brauk-

sim ar laiviņu — labi tālu uz jūras pusi.

Andrejs piekrītoši pamāja argalvu. Viņi steidzīgi spraucās cauri

trokšņainajam pūlim, kas tagad klāja visu Daugavas krastu. Kaut

kur tālumā kvieca ermoņikas. Vecās zāļu sievas bija kļuvušas

pavisam līksmas, un viņu nesavaldāmās mēles meta pasaulē pi-

parus, kas koda un sūrstēja.

Andrejs ar pārdevēju, izkļuvuši no pūļa, ātriem soļiem devās

uz pontonu tilta pusi. Tur pie vienas nobrauktuves pāļiem An-

drejs bija šodien rītā atvedis un piesējis sava drauga laiviņu.

Andrejs bija stipri uztraukts, bet reizē jutās arī kā vīrs. Beidzot

viņi sasniedz nobrauktuvi un pāļus. Daugavā bija diezgan krietni

viļņi. Tie sitās pret mitro krasta koku, un lielas piles krita uz tu-

vējiem akmeņiem. Pūta vakara vējš, gaiss bija silts un sāļains.

Laiviņa, piesieta krastam, slaidi šūpojās un vienmērīgi grabi-

nāja ar savu ķēdi. Andrejs izņēma atslēgu, ko jau bija sameklējis

pa ceļam, bet viņam neveicās ar slēgšanu. Beidzot atslēga atsprāga,

viņi iekāpa laiviņā un atstūmās no krasta.

Andrejs airēja labi, bet nepieradis ātri vien nokusa. Daugava

bija pilna ar laiviņām. Tās kautri slīdēja šurp un turp. Brauca arī

vairākas lepnas burenīcas.

Kas sēdēja laivās, dziedāja, un līdzpaņemtās ģitāras un man-

dolīnas traucās dziesmai līdz.

Dažās laivās bija redzami lukturīši, krāsaini, īpaši sarkani un

zaļi. Metāskrēsla, tāpēc jau vairāki spīdēja ar lēkājošu gaismu, kas

jauca jēgu par attālumu un
lietām.

Andrejs nepārtraukti airēja, un jaunā pārdevēja stūrēja pāri

Daugavai uz Dzegužkalna pusi.

Viņu mēmā, klusā iršanās šķita vairāk bēgšana nekā izpriecas
brauciens Zāļu vakarā.

Kurp viņi brauca, to Andrejs nezināja. Viņš arī par to nedo-

māja, jo kopoja visas būtes spēkus airēšanai.

Kad viņi bija nobraukuši labu gabalu, gandrīz jau izkļūdami
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no kopējā laiviņu bara, un Andrejs juta savus spēkus galīgi zū-

dam, viņš apstājās airēt.

Jaunā pārdevēja lūkojās viņā savām sērīgajām acīm, un tajās

bija arī nemiers, sāpes un īgnums.

— Ko mēs darīsim tālāk? — beidzot jautāja Andrejs.
— Vai jums bailes? — izmeta pārdevēja.
— Nē, — atcirta Andrejs, un kaut kas nepatīkams iedzēla

viņu.

Pārdevēja lūkojās viņam garām, un seja tai bija pelēka, tikai

mutedega kā ugunīgs zieds.

Jau galīgi satumsa. Laiviņas uz Daugavas vairs nebija redza-

mas, tikai to krāsainie lukturi līgojās miglā.
— Vai jūs vajā tas tips gaišajās kurpēs? —atkal sāka Andrejs.
— Nē, — pasmīnēja pārdevēja, — viens cits; viņš tikko kā

iznācis no cietuma; ātrāk, kā domāju.
Atkal saruna aprāvās. Kļuva vēsāks. Andrejam bija zudusi katra

patika vēl braukt ar laiviņu. Arī jaunā pārdevēja šķita svešāka,

ļaunāka.
— Brauksim uz lielo elevatoru, — ierosināja Andrejs, — atstā-

sim tur laiviņu un ar līkumu dosimies mājās.
— Un tad?—ātri izmeta pārdevēja un cieši uzlūkoja Andreju.

Tagad viņas sērīgajās acīs bija arī kas ciets.

Jā, tad. Andrejs saprata, ka ar to nekas nebija līdzēts. Bet ko

tad?Vai tiešām visu dzīvi viņam vajadzēs sēdēt šinī laiviņā Dau-

gavas vidū! Kļūst jau arī pārāk vēss.

Likās, jaunā pārdevēja nojauda Andreja domas un pēkšņi sacīja:
— Airējiet. Brauksim uz lielo elevatoru.

Pēkšņi, vienā mirklī, viņa bija kļuvusi pavisam citāda. Kaut

kāda liela apņemšanās to bija pārņēmusi. Šķita, viņa saprata visu,

piedeva visu un bija mierā ar to, kas nāca.

Andrejs saplaka, bet nepretojās. Jaunās pārdevējas paļāvība

liktenim skāra arī viņu. Un viņš kā suns juta,ka tā ir vienīgā izeja.

Laiviņa slīdēja uz elevatoru. Dziesmas un kņada palika aiz

muguras. Gaisā šāvās raķetes. Garām nelielā attālumā pabrauca
tumša laiviņa, kurā sēdēja divi airētāji un stūrmanis. Andrejs vien-

mērīgi airēja, un jaunā pārdevēja sēdēja pie stūres klusēdama.
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Tagad viņi bija kā divi gluži sveši cilvēki. Vislabāk būtu turpat pie

lielā elevatora uz vietas izšķirties un iet katram uz savu pusi.

Laiviņa ar diviem airētājiem atkal parādījās un pabrauca ga-

rām. Pretim lielā attālumā nāca Iļģeciema kuģītis un aizgāja

pontonu tilta virzienā, saceldams lielus viļņus. Jaunā pārdevēja

pagrieza laivu pret viļņiem. Šinī brīdī laiviņa ar diviem airētājiem

parādījās trešo reizi. Tagad tā nāca tieši virsū. Sadursme bija neiz-

bēgama. Andrejs saņēma beidzamos spēkus, lai izvairītos [no]

otras laiviņas priekšgala, bet velti.

— Nez vai tas tīšām, — iešāvās Andrejam prātā, un tad viņš

juta stipru triecienu, kas viņu iesvieda tumšajā ūdenī.

Krītot viņš it kā dzirdēja jaunās pārdevējas izmisuma klie-

dzienu, bet tad no trieciena pagāja dziļi zem līmeņa.

Kad Andrejs izķepurojās virs ūdens, viņš kliedza pilnā balsī

pēc palīdzības un peldēja uz Rīgas pusi.

Tikai pēc laba brīža to uzņēma kāda laiva.

Otrā rītā Andrejs pamodās I pils[ētas] slimnīcas barakā. Jauns

kārtībnieks to nopratināja. Vakarā viņu izlaida no slimnīcas, un,

kad viņš otrā dienā ieradās prefektūrā vēlreiz nopratināšanā, sa-

tika tipu pelēkajās kurpēs.

Viņš sēdēja ar savu smīnu lūpu kaktā un teica tā:

— Jaunskungs, nu jūs vairs laikam neiesiet žuļikus ēst?

Andrejs sēdēja drūms. Nez kur bija jaunā pārdevēja?

Jaunā pārdevēja ar savu brāli gulēja kopā morgā. Viņus, kas

dzīvē bija tik naidīgi un sveši, bija samierinājusi nāve.

VARONIS

Bērnu patversme bijušā vācu muižnieku pilī.

Pils liela, 1905.gadā degusi, bet saglābta. Vēl tagad dziļākos kak-

tos slēpjas seno, kodīgo dūmu vēdas.

Pagrabos šauti latvieši, un tie ir drūmi un vēsi. Ziemā, garos

plauktos salikti, tur gurdi elpo āboli, dažās šaurākajās telpās —

citi ziemai nepieciešamie sakņāji un pilda gaisu ar savu audu tī-

kamo siltumu.



74

Pils stāv nelielā paugurā. No tās pa vieglu slīpumu uz leju līdz

lielajam ezera līmenim ēno parks, neuzkopts, nolaists, bet skaists

savā mežonīgumā. Starp vienkāršām, krāšņām eglītēm tur aug

dārgi koki, sen dēstīti, loloti un ilgi audzēti.

Ir agrs rudens vakars, vējains, un parks šņāc kā jura. Ezers lejā

guļ mierīgs un vizmo ar tumša, slīpēta dārgakmeņa spulgu.
Pils lielajos logos ugunis. Tuklas, mirdzošas lampas kā dīvaini

paradīzes putni šūpojas pie griestiem. Katrā istabā viena meite-

nes acs vērīgi uzmana lampas dakts liesmu. Tās ir gaismas sargā-

tājas: viņu pienākums vērot, lai lampa nekūp.

la liesma tomēr ir uzvilkusies un sodrēji elpo istabā uz soliem

vai durvju rokturiem, tadgaismas sargātājām ārpus kārtas jāmazgā

piekvēpinātā telpa.

Galvenajā ēdamistaba skaļi sarunājas trauki. Tur lielākas pa-

tversmes meitenes dežurantes klāj galdu.
Puikas ir pārnākuši no pirts un ēdīs vakariņas. Viņi staigā pa

istabām sārti, drusku vēl kūpoši. Baltā veļa mirdz, tīrās zeķes patī-

kami kož kājas, un skaidrās miesas dvinga jaucas kopā ar petrole-

jas aromu, kas virmo no lampām, un krāsns siltumu, ko izgaro

lielie, sārtie podiņi plašo telpu kaktos, jocīgi smaidīdami ar rotā-

jumu čemuriem.

Otrā stāva koridorā pie bērnukopējas durvīm liela kņada. Brī-

vās meitenes stāv garā rindā un gaida savu veļu, ko rādamās un

bukņīdama izsniedz tuklā bērnu meita Marta.

Kaktā pie atejas durvīm savu liesmu rausta divi jauni, apaļi

vējlukturi. Tos puikas atnesuši no pirts. Tie vēl mitri, un vienam

uz zimzas šūpojas liela, zaļgana kā sticene ziepju putu pika. Tagad

tie tup kaktā un gaida, kad tos ņems līdz meitenes. Tie tad atkal

redzēs zvaigznes, jutīs vēju un nositīs ar savu spožo stiklu kādu

mušu.

Troksnis garajā koridorā kļūst arvien lielāks. Beidzot iznāk no

savas istabas Marta un sabar meitenes. Uz laiku troksnis rimst, bet

tad atkal pamazām aug un piepilda visu koridoru līdz griestiem
kā liela, kupla egle.

Lejā, pie platajām trepēm, prāvs puiku bars. Spurainam galvām

kā dadži viņi stāvpuslokā un uzmanīgi klausās.
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Resnais Šiliņu Jānis piespiedis pie brūnās paneļu sienas mazo

trīs gadu veco Uģi Kiršteinu. Tas apaļīgs puika tuklām, maigām

rokām kā rozēm. Galva ar nodzītiem matiem spīd un vizmo pus-

tumsā: vaigi kā divi āboli, bet piere saraukta.

— Saki, Uģi, —vai tu esi vīrietis vai neesi? —vaicā Šiliņu Jānis.

Pārējie puikas smīn.

Uģis lūr caur sārto pieri un baidās to teikt.

— Saki droši, dabūsi ābolu, — drošina Jānis.

Mazais Uģis Kiršteins zin, ka tas nav tukšs solījums. Šiliņu

Jānim vienmēr irābolu tik, cik Uģim blusu brūnajā, mazajā kreklā.

Resnais Šiliņu Jānis slavens ar to, ka prot no ābolu noliktavām

ar naglu, kas iestiprināta garā lazdas kūjā, izvilkt ābolus, sagriežot

tos pie logu restēm attiecīgās šķēlēs.

Viņam ir arī šur tur muižas dārzāpaslēpti ābolu krājumi zemē.

Velti skolotāji pēc tiem tīkojuši un meklējuši. Kaut nosit, resnais

Šiliņu Jānis savas noliktavas nav rādījis.
— Nu, vai esi vīrietis? — atkārto vēlreiz savu jautājumu Ši-

liņu Jānis un piegriež Uģim dūri pie zoda.

— Esmu, — izdveš Uģis un veikli uzmet ziņkārīgu skatu puiku

pūlim.
— Kas tuesi?— tincina Jānis, — resnā Marta, vai?

Uģis jauž, ka citas izejas tam vairs nav.

— Vīlietis, — beidzot izsprūk viņam.
Puiku bars sakustas kā dzelts.

— Ak, vīlietis, — mēdās Jānis. — Labi, bet kāpēc tad tu ej i

kopā ar meitenēm pirtī?
Klusums.

Puikas vīpsno ar tādu indīgumu kā simts čūsku kopā.

Uģis stāv, nodūris galvu, un knibina sava svārka augšējo, ap-

drupušo pogu.

Viņš ir novērojis, ka tā dara lielie puikas nopietnos gadījumos,

kad jāpārdomā tālākais solis, vārdi un izturēšanās.

Ka mazajam Uģim Kiršteinam pašulaik nopietns brīdis, tas ir

pilnīgi skaidrs. To pat apstiprinātu vismazākā patversmes meitene,

katrs sols, grīda, muša, pat "slieka" saimniece un muižas melnā

pirts pāri pagalmam vecajos vītolos starp ķieģeļu kaudzēm.
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Ko lai viņš, mazais Uģis, dara pret šo lielo Šiliņu Jāni, kuram

tik varena dūre un tāda izkopta māka ābolu zagšanā?

Uģis labi zin, ka taisnība ir viņa pusē.

Tiešām, meitenēm viņš iet uz pirti līdz, bet bērnu kopēja Marta

mazgā to atsevišķi, vienu pašu, tad, kad meitenes, kladzinādamas

kā zosis, slaukās un ģērbjas salmu istabā.

Uģis savā mazajā galviņā ir pilnīgi pārliecināts, ka arī viss šis

lielais puiku bars to zin. Reiz tačubērnukopēja Marta gribēja viņu

uzspiest lielajiem puikām. Puikas atteicās, un pārzinis nostājās

viņu pusē.
Ko lai Uģis tagad dara?Visu to stāsta. Bet puikas paši to zin un

tīši noliegs, jo viņiem ar Šiliņu Jāni ir kas cits padomā. Varbūt viņi

grib to izmuļķot. Varbūt labākā izeja šoreiz būtu raudāšana? Asa-

ras plūstu rūgtas un īstas, jo mazā sirds šajā lielā satraukumā un

apvainojumā ir ar asumiem, sāpēm un žēlām līdz malām pilna.
Laikam mazā seja arī to gaiši rāda, jo pēkšņi Šiliņu Jānis pil-

nīgi maina savu izturēšanos.Viņš notupstas pie mazā Uģa un no-

glāsta tamvaigu.
Kad Uģis no šī negaidītā maiguma iešņukstas, Jānis iespiež

puikam mazajā, netīrajā roķelē ābolu, sarkanu, lielu ābolu, kurš

vēl pilns saules, tīri silts un kura lēnais, maigais aroms plūst uz

augšu un ietin visu Uģa galvu kā sapnī.

Uģa lūpas tīri neviļus pasmaida. Viņam rokās liels, skaists ābols,

sārts un maigs kā saule. Dzīve taču nav nemaz tik slikta.

Un tas Šiliņu Jānis, šķiet, arī nav gluži tik briesmīgs.

Viņš tagad pieliecies čukst mazajam Uģim ausī:

— Muļķi, vai mēs tevi gribam nievāt? Tu taču esi mūsējais.
Puika. Mēs visi nākam pie tevis ar priekšlikumu: saturies. Parādi,

ka tu esi zēns!

Mazais Uģis smaida un kož ābolā. Tādavaloda viņam patīk. Un

cik tas ābols gards! Katrs kumoss, kūstot kā cukurs, atsitas tieši

pret sirdi, un tad kļūst tik saldi.

Šiliņu Jānis vilinoši turpina:
— Mēs, visi puikas, nolēmām, ka tuesi liels. Tāds pat kā mēs

visi. Gultā tu vairs neslapini un malku arī nes, pat veselu šķilu uz

reizi. Vai ne?
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Uģis laimīgi pamāj ar galvu un tikko uztraukumā neaizrijas.
Puiku bars stāv runātājam apkārt kā ciets, nesalaužams žogs.

Lampa pie griestiem milzīgā ziņkārē sagriežas šķībi.
Kāda vidēja žurka pabāž no paneļa purnu, jo ir vakariņu laiks.

Mazs putekļu bars ienirst telpā. Žurka, ieraudzījusi tik daudz cil-

vēku, lielās bailēs atrauj galvu atpakaļ.
Viena meiteneno blakus istabas piezogas pusatvērtajām dur-

vīm klausīties; izliktie sargi to pamana,un viņai jāpazūd ar pama-

tīgi grūdienu sānos.

Šiliņu Jānis turpina:
— Un redzi, tāpēc tev jāatsakās šovakar iet kopā ar meitenēm

pirtī. Saprati? Kad tevi bērnu meita Marta sauks, tu pasaki viņai

skaidri, ka tu neiesi.

Pasacīt skaidri. Labi, labi. Bet kā to lai izdara, kad visa tā atteik-

šanās norise pašam Uģim vēl karstā miglā.Vai tad Marta tā nu uz

reizi klausīs?

No piedzīvojumiem Uģis zin, ka resnā Marta nemaz tik pade-

vīga un paklausīga nav. Viņa dažbrīd ir visai barga. Un ja viņa arī

tagad tādakļūst?

Uģis top domīgs. Patābolspamazām zaudē visusavu gardumu.

Nupat viss rūgtums bija zem kājām, samīts, bet te atkal tas ceļas

augsts un tumšs kā aiz dīķa garā lopu kūts.

— Kāds tu esi bailīgs! — turpina Šiliņu Jānis.

Nē, Uģis Kiršteins nav bailīgs. To Šiliņu Jānis veltīgi saka. Un

mazā galva saslejas augšup.
— Ja tu to neteiksi, meitenes par tevi smiesies, — ieminas atkal

Šiliņu Jānis. —Es jau dzirdēju, kā viņaspar to savā starpā sačukstējās.

Šie vārdi ir sūrs bites dzēliens Uģa lepnumam.

— Teikšu,—pēkšņi izgrūž Uģis.—Un uz pirti neiešu.Ne par ko.

īgnais dzēliens plešas arvienu lielāks un drīz piepilda visu Uģa

dvēseli. Ir grūti elpot.Pirmo reizi Uģis jūt tā īsti visas pasaules sma-

gumu un varu.

Puiku bars priecīgs, un Šiliņu Jānis iedod Uģimvēl divus caur-

spīdīgus ābolus, kuros jau vizmo lampas gaisma.
— Ja izdarīsi visu, kā nākas, — nosaka pie tam Šiliņu Jānis,

— dabūsi vēl trīs ābolus klāt un mēs tevi sauksim par varoni.
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Visas meitenes veļu saņēmušas. Abi vējlukturi divām vecākam

meitenēm rokās. No savas istabas iznāk bērnumeita Marta. Vina

ir nosvīdusi un slauka sviedrus. Apskatījusi meitenes, nosaka:

— Viss būtu kārtībā, padodiet man tagad to Uģi šurp.

Trīs meitenesaizskrien meklēt Uģi.Pēc brīža viņas visas ir klāt

un skaļi ziņo:
— Uģis ir lielo trepju telpā un nenāk mums līdz. Viņš atsakās

iet uz pirti.

— Kas ta nu būs! — uzbudināta iesaucas Marta.

Viņa no ilgiem piedzīvojumiem tūliņ nojauž, ka aiz visa tā kas

slēpjas. Šodien viņai ar puikām priekš pirts iešanas iznāca ne-

gaidīta sadursme ziepju dēļ. Puikas prasīja vēl, bet viņa atteicās

dot. Vārds pa vārdam, un saķeršanās tikko nenonāca līdz rokas

darbiem.

Vai tikai aiz mazā Uģa neslēpjas lielie?

— Ejiet jūs, lielās meitas, un atvelkat Uģi šurp kaut vai arvaru.

Aizskrien divas lielākās meitenes, nodimd smalkās riekstu koka

trepes, un tūliņ apakšā atskan Uģa kliegšana.
Tomēr Uģis divu lielo meiteņu pārspēkam pretoties nevar,kaut

gan,skaļi stenēdams, viņš spārdās un kož, kur vien var.

Meitenes uznes Uģi augšā un nostāda tobērnumeitas Martas

priekšā. Drēbes viņam saburzītas. Pēdējais ābols, no kabatas izkri-

tis un aizripojis, guļ patrepju kaktā. Seja sarkana, un viņš smagi
elso dusmās un satraukumā.

— Kāpēc tu, Uģi, nenāc augšā? — vaicā Marta.

— Meitenes mani aiztiek, un es negribu, ka viņas mani aiz-

skar.

— Bet tev taču jānāk pirtī?
— Es neiešu pirtī!
— Kāpēc? — bargi vaicā Marta. Uģis uz reizi neatbild. Viņš

domā. Dažas meitenes iesmejas. Tas viņu sadūšo.

— Tāpēc, ka turir meitenes, — pasaka Uģis, un smags akmens

noveļas viņam no sirds.

— Nerunā niekus, —
saskaistas Marta. — Nāc ģērbties.

Un viņa saņem Uģi aiz pleca. Bet te notiek kas negaidīts. Uģis
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atkāpjas dažus soļus atpakaļ un, roku sitienam līdz elkonim atvil-

cis, iekliedzas:

— Neaiztiec, kā vilkšu!

Gluži kā lielie puikas savā starpā. Viss meiteņu bars iesmejas,
bet Uģis stāv draudošs, ar atvilktu roku.

Bērnu meita Marta pirmā mirklī apjūk. Tad pakampj puiku
aiz apkakles un ienes to kā kaķēnu savā istabā.

* * *

Meitenes pa garopils koridoru iet uz pirti. Puikas stāv platajās
ēdamistabas durvīs un smīn.

Gājienam priekšgalā iet abi smagie vējlukturi ar sarkanām

mēlēm; tie ir netīri kā ganu suņi mitrā rudens vakarā. Tad nāk

meitenes pauniņām padusē. Katrai meiteneiķipītis ar lietus ūdeni

matu mazgāšanai.

Pašās beigās viens pats soļo Uģis.Viņš iet gausi, un bērnu meita

Marta ik pa laikam to pastumj. Cepure viņam uzmaukta dziļi uz

pieres; netīrajos vaigos redzamas melnas asaru pēdas.

Viņš soļo un neskatās ne pa labi, ne pakreisi. Viņam rūgtums

pret sevi, pret visu smago pasauli, īpaši pret Šiliņu Jāni.Kāpēc viņam

vajadzēja ar to ielaisties? Tagad ir kauns, beigas trim āboliem un

tomēr jāiet kopā ar meitenēm uz pirti.

Ejot garām ēdamistabas durvīm, viņš dzird puiku smieklus

un Martas bāršanos. Marta kaut ko runā par ziepēm un pārzini.
Bet Uģis neceļ acu uz augšu.

Šinī brīdī meitenes, kas sasniegušas koridora galu, paver āra

durvis, un spējš vēja brāziens izšalc cauri garenai telpai.

Mazajam Uģim kļūst tā kā labāk.

— Tomēr es reiz kļūšu varonis, —
domā mazā, spurainā galva.

SKAITĪTĀJS

Par cilvēkiem dažreiz saka: tas ir dzimis mūziķis, tas — glez-
notājs, tas — inženieris. Par Indriķi Akmeni droši varēja teikt, ka

tas bija dzimis skaitītājs.
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Viņš strādāja vienā pazīstamā bankā vecpilsētā, un priekš-
niecība ar viņa darbu bija apmierināta. Reizēm viņa lēni glāstīja

savu ķīļa bārdiņu un runāja: — Labs skaitītājs, mums ir ļoti labs

skaitītājs, — apmēram tā, kā saka par labu rakstāmmašīnu, labu

prīmusu un citām derīgām lietām.

Pats Indriķis Akmenis bija visai laimīgs par tādu atzinīgu

priekšniecības spriedumu un reizēm, man viegli uzsizdams uz

pleca, smaidoši runāja:
— Nu, vai es neesmu kaut kam vērts?

Tad viņš spieda roku un pazuda pūlī ar augstu paceltu galvu.
Par to, ka Indriķis Akmenis bija labs skaitītājs, nebija šaubu.

Mēs taču zemes griešanos ap savu asi arī neapstrīdam?

Akmeņa izcilās spējas skaitīšanā vienmērapliecināja arī kasie-

ris, kas ar Indriķi Akmeni kopā strādāja. īpaši viņš bija sajūsmi-

nāts par Akmeņa pirkstu veiklību un noteiktību. Nekad Indriķa

Akmeņa pirksti nepaķēra skaitot kopā divas naudas zīmes, bet

tikai vienu. Akmeņa pirkstu galiem piemita kaut kas līdzīgs suņa

purna jūtīgumam un smalkumam. Tie absolūti pareizi uztvēra

vienas naudas zīmes biezumu, un, tikko viņiem pagadījās divas,

tie deva attiecīgu ziņu Akmeņa smadzenēm, un tās nekavējoties

šķērsli novērsa, atdalot vienu naudas zīmi no otras.

Naudas zīmes skaitot, Indriķim Akmenim pirksti zibēja kā

dzirkstis. Pats Akmenis arī it kā pārvērtās. Viņa seja kļuva apgaro-

tāka, dziļāka, pilna sēras, bet patiesas jūsmas, un stāvs izstaroja
dzīves patiku un alku.

Vispār Indriķis Akmenis bija pelēks, pat drūms, un viņa rokas,

kad tās neskaitīja naudas zīmes, šķita rupjas, vienaldzīgas un ne-

veiklas. Tāmbija spalvaina āda un pirksti sarkani, drusku uzpam-

puši, jo Indriķis Akmenis bija karā apsaldējis rokas.

Skaitīšana Indriķim Akmenim ar laiku bija kļuvusi par iera-

dumu, tad vēl vairāk — pilnīgi par dzīves nepieciešamību. Viņš

nevarēja bez skaitīšanas iztikt, viņš nevarēja bez tās dzīvot. Viņam

vajadzēja skaitīt vienmēr, nepārtraukti; tikko viņam skaitīšanas

trūka, tas kļuva nemierīgs kā zvērs pirms liela vispārīga posta.

Ar laiku viņā skaitīšanas tieksme ieauga tik dziļi, ka viņš skaitīja
tīri neapzinīgi, bez gribas līdzdalības.
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Ja viņš ar kādu sarunājās, tad sarunas laikā tīri nemanot sa-

skaitīja sava sarunu biedra pogas, izteiktos vārdus, tā koka lapas,
kas bija tuvumā.

īpaši viņam patika sarunāties ar tādiem cilvēkiem, kuru ārienē

bija kas skaitāms: vasaras raibumi, baku rētas, augoņi. Ar tādiem

Indriķis Akmenis runājās ilgi, lielā sajūsmā. Viņš pat izdomāja
visādus sīkumus, lai ar tiem aizkavētu sarunas biedru un pabeigtu

savu skaitīšanu. Tikko skaitīšana bija galā, Indriķis Akmenis sā-

kumā laimes pilns smaidīja, tadkļuva vienaldzīgs un sarunu biedrs

viņam lieks. Viņš sāji, kā miegā deva roku un pazuda.

Atgriežoties mājās pēc pastaigas, Akmenis vienmēr skaidri

zināja, cik auto, cik ormaņu viņam gadījušies ceļā, cik spuldžu un

koku tas redzējis. Arī visus cilvēkus viņš vienmēr saskaitīja. Tāpēc

Indriķis Akmenis labprāt sēdēja kafejnīcās: tur bija daudz ļaužu

un līdz ar to liela un neatlaidīga skaitīšana; labprāt vēroja pūli, gāja
lielās sanāksmēs un svētkos. īpaši liels rūgtums un naids viņam

bija pret laikraksta ziņotājiem nepareizi uzdoto skaitļu dēļ. Viņš

ar tiem neatlaidīgi cīnījās, zvanīja redakcijām un sūtīja atsauksmes,

kas allaž palika bez atbalss un ievērības.

Dažreiz šī lielā skaitīšanas kāre un alka kļuva bīstama pašam

Indriķim Akmenim un viņa draugiem. Viņš skaitīja un atminējās
arī tādu priekšmetu un lietu daudzumu, kas bija pilnīgi neva-

jadzīgi.
Es bieži gāju kopā ar Indriķi Akmeni viesībās. Reiz mūs ielūdza

ciemā Akmeņa bankas kolēģis, sirsnīgs cilvēks un krietns ieme-

tājs. Viņš bija sanesis mājās pudeles lielā skaitā, ar labu un patī-

kamu nodomu visas tās iztukšot.

Viņa jaunā, labā sieva tomēr domāja drusku savādāk, kā jau

vienmēr. Dzīrošana bija iekritusi tieši nedēļas vidū; otrā rītā gai-

dīja darbsbankā. Tāpēc nama māte lietas labā dažas pudeles noslēpa.
Kad atlikušās visas bija jaukā saskaņā izdzertas un smadzenēs

griezās karuselis ar visu pasauli un laimi klēpī, nama tēvs, neveikli

rokas plātīdams, skumji sūdzējās, ka viss dzērienu krājums uz-

veikts un viņš ir tukšā.

Tad no krēsla lēca Indriķis Akmenis un skaļa balsī apliecināja,
ka vēl vajag būt vienam pusstopam un piecām alus pudelēm.
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Nama tēvs smējās kā kutināts un apgalvoja, ka šoreiz Akme-

nim neesot taisnības un viņš pirmoreiz savā mūžā kļūdījies skai-

tīšanā. Nama tēvs turpināja smieties un kaut ko runāja par

vecumu, par smadzeņu vājumu, par acenēm.

Smiekliem domātā piezīme ievainoja Indriķi Akmeni visvārī-

gākajā vietā. Viņš vispirms nobāla, tad kļuva dzeltāns, un acis

viņam pieplūda ar asinīm. Protams, Akmeņa pārdzīvojumus lielā

mērā padziļināja arī bagātīgi lietotais sīvais. Tomēr jāsaka, ka es

Akmeni pirmo reizi redzēju tik dusmīgu un reizē nelaimīgu.

Viņš iekliedzās, sākumā bez vārdiem, bet tad aizrāvās visai pār-
drošāun nepieklājīgā valodā. Akmenis paaugstinātā balsī, ar dūrēm

krāšņo viesību galdu kulstot, apgalvoja, zvērēja, ka viņš visas pu-

deles skaitījis pareizi. Par to nevarot būt šaubu. Viņš savu galvu
dodot ķīlā, savu roku, savu dvēseli. Šai lietā esot tikai divas var-

būtības: vai nu nama tēvs noslēpis trūkstošās pudeles, krāpdams
visus savus viesus, vai kāds starp viesiem esot sīks zaglis, kas ievil-

cis šīs pudeles, lai būtu rītā paģirām.

Pec šiem vārdiem visi viesi satraukuma leca no galda augša,
bet nama tēvs trīcēja dusmās un sašutumā.

Kāds vecāks kungs lielām ūsām uzbudinājumā kratīja dūres

un trieca savu šķīvi pret grīdu. Galda drāna raustījās uz visām

pusēm, krita glāzes, un pudeles gūlās uz vēdera, lai nenoveltos

zem galda un nenolauztu kaklu.

Daži karstgalvji gribēja Akmeni pārmācīt. Akmenis nelikās

par visu ne zinis. Viņš bija kļuvis ārprātīgs. Uz lūpām tam šaudī-

jās iebrūnas putas, viņš aizsmacis kliedza pēc gandarījuma, lūdza,

uzstājīgi kājas dauzot, prasīja revolveru, lai šeit pat visu klātbūtnē

nošautos, jo viņš jutās apvainots līdz sirds dziļumiem, viņa dzī-

vībai nebija vairs nekādas vērtības, un ar savu nāvi viņš gribēja

apliecināt savu taisnību.

Revolveru neviens viņam nedeva. Tad viņš tvēra pēc naža, lai

ar to sevi ievainotu, jo viņa asinis prasīja izeju un viņš smaka nost

savā uzbudinājumā.
Trīs vīri satvēra viņu un nosēdināja krēslā. Akmenis pretojās

ar visiem spēkiem un kliedza, ka esot starp blēžiem, zagļiem un

bezgožiem.
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Nav zināms, ar ko viss tas beigtos, droši vien ar kādu lielāku

nelaimi. īstā laikā iejaucās pate jaunā, glītā nama māte un ar asa-

rām acīs lūdza visu viesu piedošanu.

Viņa vienkārši un klaji atzina savu vainu un lūdza viesus to

saprast un attaisnot. Tad viņa raudādama noslēpa savu maigo

galvu vīra žaketē. Visi viesi bija ļoti aizkustināti. Nama mātes

paskaidrojumi bija tik sievišķi naivi un viņas izturēšanās pret vie-

siem tik savdabīgi rūpīga, ka viesi tai skūpstīja roku, un kalpone,

vispārīgām gavilēm atskanot, lika pazudušās pudeles galdā.

Jau pašas pirmās glāzes noskaloja tikko pārdzīvoto rūgtumu,

un drīz vien pie galda šūpojās dziesmas un visas sirdis, atskaitot

Indriķa Akmeņa.

Likās, nama māte ar savu burvīgo atzīšanos bija tikai lieku

reizi apliecinājusi Indriķa Akmeņa skaitīšanas ģenialitāti — un

Akmenim vajadzētu sēdēt pie galda kā uzvarētājam, kas ar vieglu

paklanīšanos pieņem pārējo viesu atzinību un kopējo nožēlu. Pa-

tiesībā Akmenis sēdēja pie galda drūms un sejā pelēks. Viņš bija

kļuvis par desmit gadiem vecāks, un viņa mati bija mitri un bez

spožuma. Neviens ar viņu sākumā nerunāja, jo visiem drusku

krimta Akmeņa spēcīgie un asie apzīmējumi.
Kad sīvais bija drusku dvēseles nomierinājis un dzīve likās kā

ģitāre, kurā skan slāviska dziesma, visi atminējās, ka pie galda ir

arī tāds Akmenis, kuram patiesībā jāpateicas par dzīru atjauno-
šanos. Bet tad savukārt Akmenis vairs ne ar vienu nerunāja, jo

viņam bija liels kauns par izkliegtām rupjībām un apvainojumiem
un dusmas uz visiem klātesošiem kā šo izteikto rupjību netiešiem

ierosinātājiem. Viņam, Akmenim, taču bija taisnība, un, vienīgi
aizstāvot savu taisnību, viņš bija kļuvis uz brīdi ārprātīgs, jo audzi-

nāts, nosvērts cilvēks pieklājības un vispārēja miera labā upurēs

arīsavu taisnību. Taisnība ir kā muša.Te viņa ir dzīva, te jau beigta.
Būtu Akmenis tūdaļ pēc pirmiem aicinājumiem pievienojies

kopīgam, atjaunotam priekam, viesi savstarpējo uzmanību izklie-

dētu vienmērīgāk starp visiem. Bet Akmeņa vēsums radīja pre-

testību. Nelielā sabiedrība arvien vairāk pievērsa savus skatus,
domas un vārdus Akmenim, pūlēdamās arī viņā radīt jautrību un

tā mazināt savu vainu visā nepatīkamā starpgadījumā.
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Akmenī reibums bija pagaisis, kā nācis. Mutē bija palikusi tikai

rūgta garša, smadzenēs nogurums un sirdī īgnums, kā jau paģirās.

Sniegtās glāzes Akmenis noraidīja un ar katru brīdi vairāk un

vairāk sapīka, līdz beidzot kādā īpaši lielā uzmācības brīdī strauji

piecēlās, paklanījās pret visiem un atstāja jautro sabiedrību.

Nama tēvs pavadīja viņu līdz durvīm. Kad kāpņu telpā viņš

mēģināja divatā noskaidrot pārpratumu ar pudelēm un labsirdīgi

salīgt mieru, Akmenis to strupi noraidīja un aizgāja.

Namatēvs nebija dziļu un smagu pārdzīvojumu meklētājs, viņš

paskatījās kādus mirkļus aizejošā Akmenī, it kā to gribēdams
saukt atpakaļ, tad paraustīja plecus, aizslēdza durvis un dūdo-

dams kāpa augšup, kur to gaidīja siltums, jūsma un draugi.
No rīta darba Akmenis neieradās. Arī otra un trešā dienā ne.

Prokūrists staigāja, visus izvaicādams, bet neviens nekā nezināja.

Savā mēbelētā istabā Akmenis nebija nācis jau trešo dienu.

Dzīvokļa saimniece slaucīja asaras un runāja, ka ar Akmenibūšot

notikusi kāda nelaime. Darba biedri kratīja galvas un nosodīja

Akmeņa rīcību. Tā nevarēja un nedrīkstēja darīt kārtīgs ierēdnis.

Viņa pienākums bija paziņot par savu neierašanos darbā.

Akmenis atnācabankā tikai ceturtā dienā.Citu viņa vietā būtu

atlaiduši, bet Akmenis tiešām bija visai veikls naudasskaitītājs un

ļoti noderīgs pie kases. Galvenais kasieris arī no savas puses gāja
iebilst kādu labu vārdu par Akmeni.

Priekšniecība augstsirdīgi nolēmaAkmeni paturēt darbā, tomēr

par brīdinājumu pārējiem bankas darbiniekiem uz kādu laiku

pārvietoja viņu citā vietā pie izejošo rakstu žurnāla, pie ekspedē-
šanas un citiem sīkiem tehniskiem darbiem.

Akmenis nezināja, ka tas ir tikai īslaicīgs pārvietojums. Viņš

sēdēja, kā uz nāvi notiesāts, un žēli skatījās uz kases pusi, kur viņa
vietnieks samērā gausi skaitīja naudu.

Jaunie pienākumi Akmenimriebās. Viņš tos darīja mehāniski,

zobus sakodis, un viņa dvēsele briesmīgi cieta un žuva. Viņš ne-

varēja elpot bez naudas skaitīšanas. Dažās nedēļās dzīve viņam

kļuva pilnīgi vienaldzīga, ēdiens bez garšas, miegs bezsalduma, viņš

gāja kā automāts, un viņa organismā zuda pretestība pret ļauniem

iespaidiem.
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Daži bankas ierēdņi melsa, ka Indriķis Akmenis esot liels un

sabiedrībai bīstams savādnieks. Skaitīšana viņam esot kļuvusi par

viņa otru — velna dabu. Lielākas summas skaitot, viņš ieslīkstot

kādā dīvainā, nepieļaujamā tīksmē un baudākā trakā ievu smaršā.

Naudasskaitīšanas laikāAkmenis zaudējot jēgu parapkārtni. Nau-

das zīmju čaukstēšana viņu iemidzinot, un tad viņš redzot dažā-

das brīnišķas ainas, citu dzīvi, skaistas sievietes un laimi un viņš

jūtoties kā skaitāmās naudasīpašnieks.

Bija arī tadi, kas runāja, ka Akmenim piemītot spēja saskaitīt

naudu caur drēbēm.

Diez vai tur bija daudz patiesības. Tā jau ir, kad cilvēkam pa-

slīd viena kāja, tad draugi steidzīgi viņam norauj otru.Tā laikam

bija arī ar Akmeni.

Daudzu jauno sīko darbuvidū bija viens, kas Akmenim īpaši
derdzās: bankas kontroles burtnīcu šūšana. Ar lielu adatu un rupju

diegu atsevišķas lapas vajadzēja sašūt komplektos.
Tās šujot, Akmenis vienu dienu iedūra ar savu lielo adatu

pirkstā. Nebija jau kas bīstams. Daudz reizes savā dzīvē Akmenis

bija ievainojis pirkstu, pat nopietnāk. Akmenis izsūca iedurto vietu,

izspļāva tumšas asinis spļaujamā traukā un strādāja tālāk.

Bieži viens mazs zvirgzds ir par iemeslu veselai lavīnai. Tā no-

tika ar Akmeņa pirkstu. Nakts vidū pamodies, Akmenis juta lielu

karstumu pirkstā un pēc īsa, bet noteikta starplaika asu, strauju

sāpi dūriena vietā, ar tieksmi virzīties uz plaukstas pusi.

No rīta sāpēja jau viss pirksts. Akmenis vienaldzīgi uzlēja jodu
un gāja darbā.

Bankā sāpe turpināja augt. Tagad lielais drudža karstums ne-

mocīja pirkstu vien, bet jau visu Akmeņa ķermeni.
Vakarā Akmenis jau gulēja slimnīcā, un ārsti atrada pie viņa

asins saindēšanos. Izdarīja ātru operāciju. Otrā dienā, kad es viņu

apciemoju, viņš mierīgi gulēja gultā drusku nosvīdis, un roka

viņam bija piesieta augstu gaisā.
— Redzi nu,kādas ir manas beigas, — teica viņš un gurdi pa-

smaidīja.
Es mēģināju viņu mierināt, stāstīju viņam visādus niekus un

apgalvoju, ka viņš jauki izskatās. Akmenis manas pūles saprata un
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nedusmojās par tām.Viņš tagad zināja,ka katram ir savs ceļš un lik-

tenis.Viņa būte, zaudējusi dzīves un cīņas alku, vēsi redzēja un ne-

maldīgi saprata visu. Man likās, ka Akmenim bija pat manis žēl, ka

es vēl cīnos ar to, ko viņš bija nolicis nost kā dārgu, bet tukšu kastīti.

Es atvadījos no viņa un izgāju laukā. Debesis šķita kā kafija lielā,

platā porcelāna tasē un mākoņi kā piemirkuši baltmaizes kumāsi.

Pec divām dienam Indriķis Akmenis nomira, mes viņu apgla-

bājām, un bankā pie kases stāv cits skaitītājs.

KAFELA KUNGS

Vēlīna vasara.

Liepu iebrūnās lapas krīt lēni apaļos bruģa oļos un, mazliet

sasitušās, guļ tur kādubrīdi nekustīgi. Tadpaceļ vienu plecu, otru

un sīkiem, sīkiem solīšiem pārripo ielu tuvāk vienīgajam sakņu
veikalam šinī apkaimē.

Tur uz ielas pie durvīm kastē guļ burkāni zaļām slotiņām ga-

los, gurķi tumšzaļi baltām pakrūtēm.

Liepu lapas pieripo veikalam tuvāk un kāri lūkojas burkānu

zaļajās slotiņās. Kaut varētuvēl tuvākpiekļūt dažus vārdus pārmai-

nīt ar tām!

Bet vējš mierīgi,ka paēdis kaķis tup uz sakņu veikala izkārtnes

un neļauj nobirušajām lapām pievirzīties tuvāk.

— Nekauņa, — ņurd resnā lapa, kas visu vasaru bija gozījusies

liepai cekulā, un lēni aizmieg. Tā ir pārāk tukla, lai ilgi skumtu

par pasaules netaisnību.Viņa tagad ir ieripojusi notekā un domā

tur pagulēt labu laiku.

Aleksis nevar būt tik mierīgs kā tuklā lapa.Viņš sēd mājas vār-

tos uz šaura akmens staba un nemierīgi vēro Ģertrūdes ielu dzelz-

ceļa pārbrauktuves virzienā.

Pelēkais stabs ciets un pūlas pārplēst Alekša zilas bikses. Bet

Aleksis sēd un vēro.

Kliedz riteņi. Pakavi šķeļ dzirkstis uz oļiem, un saule vij no pu-

tekļiem virves. Tās ir nestipras. Pat ar mazo pirkstu viņas var pār-

cirst pušu, un tad putekļi kā knišļu bars metas uz visām pusēm.
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Pēc Alekša domām, putekļi ir visbailīgākie radījumi pasaulē.
Tie pat no elpas bēg. Bet kas ir elpa? Maza, maza plēvīte uz spo-

guļa virsmas, plānāka par skropstu.
Aleksis sēd un vēro pārbrauktuves pusi.
Mušu sīvie kodieni rausta kailās kājas, bet Aleksis sēd un gaida.

Sen taču bija laiks Kafela kungam nākt, bet viņa nav. Un tieši

šodien. Tas varēja notikt vakar, aizvakar. Arī rītu. Bet kāpēc tieši

šodien, kad Kafela kungs nes savu parasto pudelīti? Šī pudelīte ir

īkšķa lielumā, no sārta cukura taisīta, galā tai marcipāns, bet iekšā

sasaldināta dzērveņu sula.

Liela gaļas muša uzsēstas Aleksim uz cepures naga, bet viņš to

neredz. Būtu citā reizē. Labā roka klusu kā čūska līstu augšup,
līdz zibenīgi kluptu virsū mušai — un tā būtu saujā.

Tagad visa Alekša uzmanība, acis, ausis un sirds skrien pa Ģer-

trūdes ielu uz pārbrauktuves pusi, apskata katru gājēju, aptekā
katru braucēju, katru durvju un sētu iedobumuun tad atkal no-

nāk atpakaļ savā vecajā vietā —Aleksī.

Nav. Kur viņš varētu kavēties? Ceļš taču nemaz nav tik tāls,un

laiks arī ir labs.

Pie vārtu akmeņa pretējā pusē pienāk Ruta un bailīgi uzlūko

Aleksi. Aleksim šoreiz nepatīk viņas ierašanās. Tā tik daudznepatik-
šanu un vēl tas skuķis. Ko viņa maisās, kur notiek nopietnas lietas?

Ruta, liekas, nemana Alekša rūgtumu. Stāv pretējā pusē un ska-

tās. Viņa redz, ka Aleksis šodien dīvains. Sūta savu skatu garām

viņas dzeltānai kleitai, ko māte izmazgājusi un kas šodien mirdz

košāk par saulespuķi dārzā.

Labi, var jau iztikt tāpat. Prom tomērviņa neies.

Garām paiet visi strādnieki un strādnieces, kas iet pa Ģertrū-
des ielu

no pārbrauktuves. Kafela kunga nav.

Beidzamās aiziet tabakas fabrikas sievas, un rūgta tabakas smaka

pavīd gaisā. Tā ielien Rutai labajā nāsī, un Ruta nošķaudās. Viņa
zin, ka labi nebūs, bet ko var darīt pret šķavām. No vēja var paslēp-

ties, mušu var aizdzīt ar roku, bet šķavas... Tās ir kā liktenis. Reiz

viņas tup nāsī, jāšķavā.
Pirms Ruta attopas, arī otrs šķaudiens izlec no nass un pazūd

gaisā. Aleksim tas ir par daudz. Viņš pieiet Rutai un bargi saka:
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— Ej prom, tu mani traucē. Ja neklausīsi, nedošu pusi.
Ruta nodurgalvu un iet. Solījums ir vilinošs. Pusi no salduma

pudelītes, ko Aleksis saņem kā Kafela kunga draugs. Par to ir vērts

klausīt.

Aleksis paliek vārtos viens pats un gaida. Acis viņam nepār-

traukti skrien uz pārbrauktuves pusi. Pēkšņi tur iesvelpjas viena

lokomotīve. Aleksis sastingst.
— VarbūtKafela kungu ir vilciens sabraucis? — iešaujas viņam

prātā. — Būtu jāaizskrien līdz pārbrauktuvei. Māte droši vien ne-

redzēs. Bet ja redz?

TomērAleksis aizskrien līdz dzelzceļam.
Viss klusu. Vienīgi stiprāk smaršo dūmi. Sliedes guļ mierīgi

savās vietās. Uzbrauktuves dēļi ir ļoti silti, un būdinieks klanās sava

namiņa priekšā.
Aleksis redz, ka nekas nav noticis. Arī ormaņu rinda snauž.

Neko nerunā.Un Aleksis skrien atpakaļ.

Sarkans un uztraukts viņš ielidovārtos un apstājas. Krūtis viņam

strauji cilājas. Labās kājas vidus pirksts asiņo, un papēdis sūrst,

pret kaut ko cietu atsists.

Aleksis atsēstas uz akmeņa, tagad tas lieti noder. No lielā skrē-

jiena un uztraukuma dreb drusku ceļi un elkoņos savāds gurdums.
Rīkles gals sauss, siekalas nevar norīt uz leju; acīs lec dzirkstis, un

visa pasaule liekas iedzeltāna, līgana tējas roze.

Vējš no sakņu veikala izkārtnes ir nolēcis zemēun tagad skraida

pa ielu. Tuklo liepas lapu tas no notekas ir iedzinis vecu dzelžu

pārdotavā, kas mitinās sētā blakus sakņu veikalam. Tur tā tup uz

vecas izkapts asmeņa un ir ļoti dusmīga.
Tvirts vēja skāriens nosusina Alekša sakarsušo ķermeni, un

viņš jūtas labāk. Arī sirds kļūst rāmāka, un acis redz ar agrāko
skaidrību.

Aleksis nolemj gaidīt līdz krēslai. Tad viņš ies pie sētnieces un

vaicās par Kafela kungu. Sētniecei taču jāzin un jārūpējas par

savu īrnieku.

Bet tad Alekša vērīgā acs pamana starp ielas liepām kaut ko

kūņojamies uz šo pusi. Alekša acs skaidri vēl nevar saskatīt, kas

tas īsti ir, bet viņa sirds to jūt.
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Tam vajaga būt viņam, Kafela kungam, ar sestdienas saldumu

kabatā.

Alekša brūnais ķermenis satraukumākļūst divas reizes lielāks.

Tas izstiepjas kā stīga, kas uzvilkta līdz pēdējai iespējai. Katrs mus-

kulis, katrs auds san: tik stingri tas satraukts uz augšu pretī

bezgalībai. Viss gaidu rūgtums ir prom. Kā zvirbulis no būra.

Noguruma vietā Alekša augumā ievijusies atspere, un Aleksis do-

das uz priekšu. Papēdis vairs nesūrst un spītīgi, gluži kā mazs

āmurs, sitas pret ietnes nelīdzenajiem ķieģeļiem. Pārsistais pirksts

nesāp, bet tikai atstāj melnus plankumus smiltīs.

Viens mirklis, un Aleksis ir salīkušajam klāt. Tas tiešām ir Ka-

fela kungs. Bet kāds viņš izskatās! Novārtījies, netīrs, apskrambā-
tām rokām, uzpampušu, zilganu seju. Viena acs nemaz vairs nav

redzama. Tās vietā zviln paaugstinājums tumši sarkanā krāsā un

nespodri valgo.
— Kafela kungs! — iesaucas Aleksis un apklust.

Kafela kungs paceļ galvu, ar kreiso roku viņš balstās liepā un

ar savu vienīgo aci paskatās Aleksī. Tad galva atkal noslīd uz leju.
Aleksis ir tik stipri pārsteigts, ka nejūt nekā, bet stāv kā ogļu

tvanā. Pasaule mazliet līgojas, gribas raudāt, bet asaras nenāk.

Liepas stāv kā miglā, un katrā ausī rūc vienabite.

Kafela kunga roka atdalās no liepas, un pats Kafela kungs, lēni

pārgājis ietni, apsēstas uz trepītēm blakus kurpnieka pagrabam,
kur parasti nes kurpes labot.

Tad viņš gurdi pamāj ar roku Aleksim.

Aleksis pieiet un pielīkstas pie Kafela kunga.
— Aizej, — čukst Kafela kunga balss, — pie sētnieces. Pasaki,

ka esmu šeit un man ir grūti.
Tad lūpas nokrīt viena uz otras kā beigtas.
Aleksis aizskrien.

Pēc īsa brīža ierodas sētniece un divi skārdnieka darbnīcas

puiši. Sētniece plāta rokas, šņukst un kaut ko murmina.

Abi skārdnieka puiši nesaka nekā. Viņi viegli paņem Kafela

kungu zem rokām un aiznes to. Dīvains viņš izskatās šo divu

spēcīgo puišu rokās. Drusku no zemes pacelts, tuvāk liepām, sa-

rāvies, ar kājām, kas nesakarīgi valstās telpā.
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Kad abi puiši paceļ Kafela kungu, tad uz nama trepītēm, kur

viņš ir sēdējis, paliek daži tumši traipi. Varētu domāt, ka tur lēcis

suns ar pārkostu kāju. Sētniece tomēr ir citās domās, un viņa vēl

vairāk iešņukstas.

Sekojusi mazu gabaliņu abiem skārdnieka puišiem, kas nes

vārgo Kafela kungu, viņa veikli kā kaķe atsteidzas atpakaļ pie kāp-

nēm, noslauka tumšos, aizdomīgos traipus, tad skriešus panāk

nesējus, dodas tiem garām un pirmā sasniedz savu puspagraba
dzīvokli sētas mājā.

Kafela kungu ienes un ieliek gultā. Aiz galvas logs, pilnīgi vaļā,

un tajā redzamas tikai debesis un liela dālija, kas aug pie loga. Tā

ir smaga un neveikli līgojas kā cilvēka elpa pirms miršanas.

Abi skārdnieka puiši, nolikuši Kafela kungu, drusku pamīņā-

jas uz vietas un tad iziet. Viņi grib kaut ko teikt, bet vārdi salūst uz

mēles. Iznākuši koridorā, viņi paskatās viens otrā un tad klusi

aiziet. Viņu labās, neveiklās sirdis ir dziļi skumjas, un tās saprotas

bez vārdu.

Sētsvidū stāv sievu bars un sačukstas savā starpā. Ir 1906. gads,
kad nedrīkst skaļi runāt. Kafela kungs nekad nebija ievērojis šo

vieglo dzīves likumu, vienmērbija dedzīgi runājis, un tāpēc tagad

viņam būs jāklusē. Jocīgi cilvēki, maizes kumāsu viņi var norīt uz

leju, bet vārdu, īpaši rūgtu citiem, nevar.

Aleksis raudādams ienāk savā istabā un tūliņ dodas gulēt.
Otrā rītā Aleksis, tikko cēlies, skrien uz puspagraba dzīvokli

pie Kafela kunga. Ruta stāv sētas mājas gaitenī un raud. Arī dažas

sievas grozās turpat un čīkstina veco grīdu. Pieliekamie vāji smaršo,

un siltā saule sarauj silto gaisu biezu, kā ieskābušu pienu.
Aleksis steidzas pie Kafela kunga dzīvokļa durvīm un saprot

visu. Uz durvīm melns drēbes krusts; rokturis pārsiets ar melnu,

garu marļa strēmeli.

Aleksim telpa acīs sajūk, lūpas raustās un deniņos viens met

sīkus, sāpīgus akmentiņus. Aleksis saņemas, nospiež durvju rok-

turi un ieiet.

Pretim plūst stipra skuju, kumelīšu un etiķa smarša. Logs, tāpat
kā vakar, vaļā. Gulta, kurā guļ Kafela kungs, pārklāta ar baltu pa-

lagu, uz kura vizuļodams mierīgi smaida neliels zelta krusts.
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Sētniece stāvpie plīts ar kādu citu, nepazīstamu sievieti.

Aleksis ienācis apstājas pie durvīm. Viņam reibst galva no

stiprā smaršu mistra, lielā, svinīgā klusuma istabā un gaišā saules

spulguma uz loga baltās krāsas.

Aleksim Kafelakunga nav žēl. Visas jūtasviņam pagaisušas. Viņš
tikai sīki, nepatīkami trīc kā lielā aukstumā, kas pārņēmis visu.

Bailes tās arī nav,bet tāds liels tukšums, bezgalīga, tumša aiza tieši

pie pašām kājām, un Aleksim briesmīgi jāturas, lai tajā neiekristu.

Sētniece pienāk pie Alekša un, noglaudījusi viņa gaišo galvu,
saka:

— Redzi, tava drauga vairs nav.

Pēc šiem vārdiem Aleksis it kā atkal apjauž sevi. Milzīgs jūtu

sajaukums kā karsts vilnis pāršalc visu Alekša ķermeni, un lielas,

drebošas asaras rit pār vaigiem un tad, rokās un blūzē aizmez-

damās, pārvēršas viegli kūpošās, sāļās lāsēs.

— Kafela kungs tevi nebija aizmirsis līdz pēdējam brīdim, —

turpina sētniece. — Es viņa drēbēs atradu papīrā ietītu salduma

pudelīti, ko viņš vienmēr tev sestdienās nesa. Ņem to sev.

Sētniece pieiet pie maza galda logam blakus un atnes brūnā,

čaukstošā papīri ietītu pudelīti.
Aleksis to saņem rūpīgi abām rokām, pirksti viņam trīc, un

Aleksim šķiet, ka viņš tur savās plaukstās Kafela kunga dvēseli.

— Ņem to sev, glabā un esi Kafela kunga cienīgs. Viņš mira

par taisnību.

Dzird vēl kā sapnī Aleksis kluso sētnieces balsi un iziet.

1914. gads un pasaules karš.

Aleksis tagad ir ceturtās klases ģimnāzists,patīkams, slaids zēns.

Katru gadu Kafela kunga nāves dienā viņš iet uz kapsētu un

godbijīgi apstājas pie sava vecā drauga kapa.

Spīd saule, un kaut kur debesīskāda balss čukst:

— Esi Kafela kunga cienīgs: viņš mira par taisnību.

Mazo, sārto saldumapudelīti Aleksis glabā kā dārgu piemiņu.
Tā ir tagad kļuvusi cieta, līdzīga akmenim. Viņš to ir iešuvis paš-

darinātā maisiņā un pakāris kaklā uz krūtīm.
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Paiet pirmais kara gads. Dibinās latviešu strēlnieku bataljoni.
Aleksis vēro savas tautas lielo satraukumu, un viņā pamazām briest

kāda cieta apņemšanās.

Aleksis ir Daugavmalā arī tad, kad uz Mīlgrāvi izvadā pirmos

brīvprātīgos. Viņš atnāk mājās kā noreibis un reizē nelaimīgs. Kas

nezināms, neapjaužami liels veras viņa dvēselē. Bet, kas īsti, Alek-

sis to vēl nespēj saprast.

Pēc vienas nedēļas ir gadskārtējā Kafela kunga nāves diena.

Aleksis atnāk kapos un gurds, nemiera pilns nostājas pie Kafela

kunga atdusas vietas.

Viņš stāv. Silti glāsta vēlīnāvasaras saule, un atkal kaut kur de-

besīs kāda balss čukst:

— Esi viņa cienīgs: viņš mira par taisnību.

— Par taisnību, — uzsver šī balss un nāk arvien zemāk un tuvāk.

— Par taisnību, taisnību.

Jau gluži aiz muguras skan šī balss.

Aleksis iekliedzas un apsviežas riņķī. Nē, neviena nav. Tikai

saule un čuksti lapās. Un atkal Aleksis sīki trīc, nepatīkami trīc

lielā aukstumā, gluži kā toreiz pie Kafela kunga līķa.

Šī balss — kur tā varētubūt, kas to runāja?
Aleksis vēlreiz paskatās gaisā, apkārt, neviena nav; tikai tālumā

kāda vecīte ravē kapu.

Viņš iet uz mājām un domā. Šī balss. Sauciens par taisnību.

Pie dzelzceļa pārbrauktuves Aleksim jāgaida: iet garām vilciens ar

kareivjiem.
Par taisnību — skan vēl viņam ausīs, līdz sajūk ar riteņu kla-

bēšanu.

Un pēkšņi viņš saprot visu. Aleksis zin tagad, kas viņam darāms.

KadAleksis slepeni ierodas pozīcijās 3. Kurzemes latviešu strēl-

nieku pulkā, viņu prom nedzen. Pierasts; cik tādu puiku nenāk.

Viņam izsniedz strēlnieka drēbes un ieskaita 7. rotā pulka II ba-

taljonā.

3. pulks Nāves sala, tad to pārsviež uz Ķekavu. Aleksis visur līdz.

Izturīgs un saprātīgs savā darbā.
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Pienāk 1916. gada Ziemsvētki un lielais uzbrukums. 3. pulka
II bataljons kapteiņa Elša vadībā norīkots triecienam mežā iepre-
tim vareni nocietinātam Mangaļu mezglam.

Bataljons novietojas savā izejas stāvoklī, gaida triecienam no-

likto, liktenīgo 5. rīta stundu.

Bataljona 7. rota, kurā ir Aleksis, sadalīta viļņveidīgi uzbru-

kuma ķēdēs.

Stiepuļu griezēji baltos ķiteļos izsūtīti uz priekšu žogu grieša-
nai, bet viņiem ar darbu neveicas. Stiepule lūst lēni. Laikam pārāk
lielais satraukums vainīgs. Norunātā uzbrukumabrīdī griezējiem
iztīrīta tikai žogu pirmā rinda.

Visur vēl klusums. Vienīgi ienaidnieks raida atsevišķus šāvie-

nus, un reizēm uz īsu brīdi sausi ierejas vācu ložmetējs. Lodes tad

svilpodamas lido virs galvām un pazūd tumsā.

Griezēji turpina darbu.Un tad pēkšņi uz to vietu, kur griezēji

strādā, krievu artilērija atklāj uguni.
Tomēr žogus griezēji neatstāj. Viņi vairās kritušo šāviņu, bet

griešanu turpina. Uzbudinājumā un lielajā steigā tie priekšlaicīgi

palaiž stiepules vaļā, tās skan. Ar asajiem dzeloņiem viņi ievaino

sejas, pārplēš drēbesun bieži sapinas zemajos žogos.

Drīz artilērijas ugunij pievienojas rokas granātu sprādzieni

un šauteņu klaudzēšana. Tā nāk no kreisās puses un drebinavisu

tumsu.

Tur 1. pulks uzbrūk.

Gaisā uzšaujas liesmas, un brīžiem melnānakts atsevišķās vie-

tās iekvēlas sarkana kā ogle. leroču spalgajiem trokšņiem pievie-

nojas ilga un dziļa kliegšana, kas, liekas, uzvanda visu iekšieni

katram, kas to dzird.

1. pulks uzbrūk.

3. pulka II bataljonam ienaidnieka žogos izgriezta tikai viena

eja, bet arī tā strēlnieki metas uz priekšu. Viņi skrien, klūp, ceļas

un atkal dodas pret žogiem.
Pa kreisi paliek tumšs, plats grāvis. Priekšā, šaipus žogiem, līku-

mojas ceļš. Uzbrucēju pirmā rinda, nonākot līdz ceļam, ieklūp

mazajā grāvī, kas iežogo ceļu. Strēlnieki lādas, kunkst.

Bet tad jau rinda visā augumā pēkšņi parādās uz ceļa cietā
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pamata. lenaidniekam to vien vajaga. Visa viņa pamale piebirst

pilna šauteņu uguns un ložmetēju rejas.
Pirmais šaušanu atklāj ložmetējs, kas pa kreisi pie vaļņa. Tam

slaids, jauns novērotājs ar veiklām acīm. Viņš dīvaini, it kā pa-

lēkdamies kustas un visu laiku kaut ko sauc savam ložmetēj-

niekam.

Pirmās strēlnieku rindas, kas parādījās uz ceļa, vairs nav; tā

guļ sniegā kā nogriezts rudzu salms. Tas pats notiek ar otru rindu,

trešo, ceturto.

Tagad 7. rotas kārta. Aleksis pieceļas kopā ar pārējiem strēl-

niekiem.

7. rotas strēlnieki skrien sakostiem zobiem, bet uz priekšu tikai

dažus soļus tālāk par kritušiem. Ar izmisušu varonību dzīvi pali-
kušie cenšas nokļūt vismaz līdz ienaidnieka žogiem, lai tur starp

režģiem, sagāztiem mietiem un ciņiem mirkli rastu tvērumu,

atvilktu elpu un tadatkal dotos uz priekšu, tikai uz priekšu.

Sīvajai ienaidnieka ugunij, kas plūst no apkārtējām betonē-

tāmpatvertnēm, pievienojas asa artilērijas sprostuguns. Gaiss pil-
dās ar griezīgu kaukšanu, baltiem tvaikiem un šķēpeļu lietu, kas

saplosa visu.

Raķetes skrien gaisā gubām un ļodza, mētā visu telpu. Izlien

arī prožektori. Tie ar savu žilbinošo gaismu ceļas no tālākām pa-

tvertnēm.Viss kaujas lauks kļūst gaišs kā dienā.Sniegs iemirdzas

žilbinošā, mazliet iezilganā spožumā. Katra lieta atdalās, kļūst
tvirta un labi uztverama, bet tumsa atkāpjas un sabiezē tik stipri,

un guļ tur kā melna maize.

7. rotas strēlnieki neatlaidīgi iet uz priekšu. Sausajā prožek-

toru gaismā viņi liekas kā apmāti ar vienīgu alku visā būtē— vēl,

līdz žogiem. Katra rinda nokļūst tikai līdz ceļam un tur paliek.

Vienīgi atsevišķi cilvēki pārvēlas ceļa liktenīgajai mugurai pāri un

vēl kā streipuļodami virzās tālāk.

Stiepuļu griezēji visu uzbrukuma laiku guļ ienaidnieka žogos

un aiz tiem. Viņi uz priekšu iet nevar, jo nav līdzgājēju. Bet arī

celties tie nespēj — tā būtu nāve. Tieši virs viņu galvām lidojošās
lodes kārtojas plīvuri, kas sedz tos kā ar smagu roku un liek rau-

ties arvien dziļāk, dziļāk sniegā.
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Bezsātīgajam ceļa skaustam tuvojas 7. rotas rinda, kurā ir arī

Aleksis. Viņš skrien klupdams citiem līdz. Vienā rokā viņam lāp-

stiņa, otrā— granāta. Aleksis skrien, bet neredz nekā. Šausmīgais
troksnis viņu galīgi apdullinājis. Arī grūtā skriešana viņu pārvēr-
tusi mazā zvērā, kas zin vienīgi kunkstot skriet un kāri, sakarsušu

muti tvert gaisu.
Pirms nokļūšanas uz ceļa viņš vēl ieveļas dziļajā grāvī ar visu

galvu un pazaudē cepuri. Mitrie, gaišie mati, kas pludo sviedros,

sajūk ar sniegu, un tas kļūst gaiši dzeltāns kā medus.

Arī savu granātu Aleksis pazaudējis grāvī. Vienīgi ar lāpstiņu
rokā viņš rāpjas no grāvja laukā uz ceļa. Viņa ķermenis, sajutis

cietu pamatu, saslejas kā atspere, pieplūst pilns ar asinīm, un Alek-

sis pieceļas kājās, lai dotos vēl uz priekšu. Bet šinī brīdī viņam

pēkšņi viens arcietu dūri iegrūž krūtīs. Asi, negaidīti;Aleksis zaudē

līdzsvaru, nokrīt uz ceļiem, vēlreiz saļodzās un tad atmuguriski

ieveļas grāvī. Acis un apziņa pieplūst ar tumsu, ausīs sakāpj sniegs.

Kauja vēl turpinās.

Paugurainā mežiņā, savā štābā, nelielā zemnīcā, sēd pulka ko-

mandieris, vecais pulkvedis. Sēd pie sašķobīta galdiņa. Netīra lam-

pele galdā. Tā dreb un rausta savu gaismu kā bērns valodu.

Pulkvedis klausās telefonā. Viņš manāmi uztraukts. Klausulē

uztverto tas īsos, aprautos vārdos pasniedz saviem palīgiem.

Kaujas troksnis pieņemas. īpaši tai vietā, kur uzbrūk II batal-

jons. No tā ziņu nav nekādu. Telefona vadi pārrauti. Mūsu pašu

artilērija tos pārrāvusi, un sakarnieki skraida mežā, meklēdami

pārrāvuma vietu.

Pēkšņi, kādā skaudrākā uguns brīdī, kurā sakustas visa zem-

nīca, sirmais pulkvedis uzlec kājās un sāk nervozi staigāt šaurajā

telpā. Apakšnieki drūmi, bez vārdu lūkojas savā priekšniekā. Zem-

nīca dreb.

Te pulkvedis pakampj savu spieķi, uzmet mēteli plecos un do-

das kopā ar savu adjutantu laukā.

Tumšs. Garām steidzas strēlnieki. Nes ievainotos grupām, atse-

višķi. Viens pienāk un stāsta par zaudējumiem. Uzbrucēju rindās

krituši vai ievainoti visi virsnieki. Stiepuļu griezēju priekšnieks

guļ žogos.
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Pulkvedis klausās. Ko viņš domā, to nezin neviens. Tad steidzī-

giem soļiem tas dodasuz priekšu, uz kaujas pusi. Trīs jauni strēl-

nieki pēkšņi iznirst no tumsas un seko savam pulkvedim. Tie ir sargi.

Artilērijas šāviņi sāk gulties ari mežā. Priedes iešņācās. Sniegs
lielām pikām krīt zemēun sajaucas ar gājēju un ievainotosoļiem.
levainotie plūst arvien vairāk, nepārtrauktā straumē.

Lielgabalu šāviņi, kas krīt mežā, stipri uztrauc ievainotos. Tie

dreb, metas sāņus, lien pie kokiem. Smagāk ievainotie vaid, grib
kaut kur traukties, bet nespēj.

Nevienam vairs negribas mirt, pēc tam kad ticis dzīvs laukā

no trieciena briesmām.

Garām štābamātriem soļiem steidzas rezerves. Vaicāpar kau-

jas gaitu, bet vietējie krata galvas un rāda uz ievainotiem.

— Būs kotletes, — nosaka viens vecāks strēlnieks un savieb-

jas, pieliecis galvu, jo tai pašā mirklī tuvumā plīst granāta. Zeme

salecas, koki sašūpojas, bet tad viss paliek vecajā vietā.

Sirmais pulkvedis dodas cauri mežam, līdz sastop kaujas batal-

jona komandieri. Tas iezaļgani bāls, bet stingru seju. Viņš darījis
visu, ko spējis. Pildījis rīkojumu pēc sirdsapziņas, atklāti, strēl-

nieciski, droši.

Pulkvedis no ziņojuma skaidri noprot, ka trieciens nav izde-

vies. It kā sāpēs un dīvainā jūtu uzplūdumā viņš iegrūž savu spieķi

dziļi sniegā. Ko darīt?

Tad pēkšņi, pacēlis galvu, saka:

— Atvilkt kaujeniekus mežmalā.

Un iet atpakaļ mežā. Pagājis dažus soļus, vēl izmet:

—
Sakārtoties. Gaidīt manu rīkojumu.

Un pazūd mežā.

Pulkvedis iet grūti. Viņš zin, ka viņa strēlnieki cīnījušies līdz

beidzamam, neprātīgi. Bet kāpēc viņi netika uz vaļņa, visi, kā pir-
mais pulks, bet noslāpa savā varonībā?

Pulkvedis iet grūti.Viņš nejūt kvēlošo granātu. Apkārtni.Viena

smaga domaviņu pārņēmusi.
Tai laikā uzbrucēju atliekas pulcējas mežmalā. Slepus, gurdi,

niknā ienaidnieka ugunī, nesot līdzi ievainotos saskrambātām,

asiņainām rokām, ar naidu un izmisumu sejās.
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No četrsimti vīriem palikuši astoņdesmit, bet viņos vel mīt

tāda svelme, ka tie no jauna atkal mestos triecienā.

Aleksi no kaujas lauka iznesis vada komandieris un nolicis

mežmalā pie priedes. Viņš raisa viņam vaļā mēteli. Pienāk viens

sanitārs. Skatās abi. lenaidnieka lode trāpījusi Aleksi tieši krūtīs,

sašķaidot maisiņu ar dārgo piemiņu.
Sanitārs atmet ar roku un pieceļas. Bet priedēs šalca kādabalss:

viņš mira par taisnību.

AUTOBUSS

Rudens pievakare. Aspazijas bulvāris. Viena debesmala pilna

ar lielu, zilu mākoni.

Pie autobusa piestātnes stāv viņš un viņa. Viņš — apaļīgs,

sārts jauneklis ar cepumukārbiņu rokās, viņa — jaunā mētelī un

platā cepurē. Viņš ir līgavainis, viņa — līgava; kāzas noliktas pēc
viena mēneša. Tagad viņi brauc ciemā.

Viņš: — Kāpēc tu negribi braukt ar tramvaju?

Viņa: — Tramvajs iet lēni. Es gribu braukt ar autobusu.

Viņš: — Uz tās līnijas irslikti autobusi, veci, īstas reņģu kastes.

Paklausi mani.

Viņa: —Paklausi tu mani. Es nevaru ciest tramvajus un braukšu

ar autobusu.

Viņš: — Tuesi spītīga.

Viņa: — Nē, tu esi spītīgs, negribi ievērot manu lūgumu.

Viņš: — Labprāt. Bet šoreiz tavs lūgums ir bērnišķīgs. Braukt

sliktā autobusā. Un maksāt dārgāki.

Viņa: — Lūdzu, neapvaino mani. Mans lūgums nav bērnišķīgs.

Un, ja es tev esmu mīļa, tad tu vari arī dārgāki samaksāt. Dari, kā

zini: ja tu nebrauksi ar autobusu, es nebraukšu nemaz un iešu

mājās.

Viņš: — Tas būs nepieklājīgi. Mēs solījāmies būt. Mūs gaidīs.

Viņa: — Mēs solījāmies, mūs gaida. Kur es ar tādu varmāku un

tiepšu varu braukt? Es iešu pie telefona un pateikšu, ka mēs ne-

būsim.
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Viņš: — To tu nedarīsi.

Viņa: — Darīšu gan.

Viņai saskrien asaras acīs, un viņš beidzot saka:

— Labi, brauksim ar autobusu. — Un abi paliek neapmieri-
nāti. Strīdus kā rūgta dēleguļ, iezīdies sirdī.

Pienāk Iļģeciema autobuss. Vecs, no muguras iekšā kāpjams.

Nokūp benzīns, un visi gaidītāji, gāzēs rīstīdamies, lielā burzmā

gāžas autobusā iekšā. Pilns. Autobuss īdot nosveras uz vienupusi.

Viņai pagadās vieta, kur apsēsties. Viņš stāv kājās.
Grabot un ļodzoties autobuss dodas uz priekšu. Katrā asākā

pagriezienā vecā mašīna čīkstot nosveras uz vienupusi, un stāvē-

tāji cits citam sagāžas virsū. Karsts. Svaigāks gaisa malks gadās
tikai pieturas vietās, kad paveras durvis.

Vecpilsētā, kādā pieturā, kad vadītājs grib ceļu turpināt, ma-

šīna vairs neklausa. Motors gan iedarbojas, bet apakšā kaut kas

burkš, un autobuss nekust no vietas.

Vadītājs izlien no savas būdas ar līku dzelzi rokā, apiet mašī-

nai, kā biedēdams to, apkārt, padauza šur tur un beidzot palien
tai zem tuklā, dzeltānāvēdera.

Pasažieri autobusā kurn un lādas.Viens kliedz, lai taisa durvis

vaļā, jo viņš smokot nost. Durvis attaisa. Gaiss kā milzīgs, vēss

zutis ievijas autobusā un piebāž katram savu apaļo, valgo purnu

pie pieres. Katrai dāmai rokās nemitīgi plivinās liels, raibs taure-

nis un tīkami smaršo.

Vadītājs, palīdis zem autobusa, kaut ko dauza, stumj un groza.

Kāda veca sieviņa kunkst:

— Es netikšu mājā, netikšu laikā mājā. Mans dēls, pārnācis no

ambulances ar slimu roku, stāvēs un gaidīs. Tāda nelaime! Ko lai

es daru?

Kasiere viņu mierina:

— Nekas, krustmāt, viss būs labi. Tiksim laikā galā. Vadītājs

tūliņ salabos vāģi, un tad salaidīsim straujāk.
— Ar šito kasti! — smejas tukls, iereibis amatnieks vēl darba

drēbēs.Viņa apaļā seja spulgo kā liela rudens dālija. — Jaunkundz,

nepūšiet smiltisacīs. Labi, ja mēs līdz tilta galam tiekam. Tad tur—

hoplā — Daugava, un peldus līdz Iļģeciemam. Mammiņ,
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nebēdājies, — griežas viņš pie bažīgās vecītes, — es jums palī-
dzēšu aizpeldēt.

Vecīte iekunkstas vēl vairāk, bet runāt vairs nerunā.

Vadītājs ir izlīdis no autobusa apakšas, noskurinās kā suns,

dusmīgi iemet līko dzelzi rīku kastē un sēstas pie stūres.

Rūkdama un sprauslodama mašīna iekustas.

— Ardievu, pasaule! — smejas iereibušais amatnieks. Kasiere

viņu apsauc. Viņš kaut ko kasierei, baltos zobus rādīdams, atbild,

bet, ko īsti, autobusa lielajā rūkoņā nav iespējams sadzirdēt.

Autobuss atkal ļodzās no vieniem sāniem uz otriem, pagrie-
zienos kunkst un svaida braucējus, līdz Daugavas malā uz tram-

vaja sliedēm pēkšņi apstājas. Tieši uz pašām sliedēm. Kā apburts,
kā zemē iedzīts.

Braucēji pārsteigti, vadītājs izmisis. Viss tas turpinās tikai mir-

kli. Jau nākošajā 5. līnijas tramvajs ar visu sparu iedrāžas auto-

busa pakaļējā galā. Ass, truls grūdiens, kas satrauc visu Daugavas

malu. Grūdiena sausā skaņa kā milzīga, traka bumba joņo gar

Daugavas krastu, lec Daugavai pāri un apdullina katru. Tramvajs
izlec no sliedēm. Autobuss gāžas. Lūst koks, plīst stikli, bailes kliedz,

un sāpes vaimanā.

Viņam sadursmē pārlauž kreiso kāju divās vietās un satriec

visu ķermeni, viņai laimējas ar dažiem sejas ieskrambājumiem.

Viņš guļ slimnīcā ilgi; sarežģījumi, lūzumi nedzīst. Viņa uzticīgi

apmeklē ievainoto slimnīcā un mierina.Viņš ir drūms, skatās it kā

no sāniem. Šķiet, kāda smaga domaviņu nospiež un nemitīgi moca.

Pēc dažiem mēnešiem viņš iznāk no slimnīcas ar stīvu kāju.
Ārsti gan solās kāju izlabot, bet tikai ar laiku, ar pacietību.

Viņa atkal apmeklē viņu. Lasa tam priekšā. Stāsta, kas notiek

pilsētā. Kāja labojas. Viņš sāk staigāt. Viņi iet dārzos, sēd tur, ru-

nājas. Tomēr kaut kas viņu starpā ir. Viņš ir domīgs, kā melnā

sapnī, kas neļauj viņam atplaukt agrākajā laipnībā un sirsnībā.

Viņš šķiet kā apsēsts. Kas nepatīkams, baigs un sāpīgs, liekas, viņu

vajā miegā un nomodā, jaucot viņa dvēseli kā spēļu kārtis; laupa

ēstgribu, kā puķes nogriež smieklus un samet jūtām un domām

zem kājām stiklus. Kas būs? Arī viņa ir nomākta. To uztrauc viņa

garastāvoklis.
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Kādā rudens vakarā viņš ar neparastām skumjām un bailēm

acīs atvadās no viņas. Kā grib ko teikt, bet apraujas. Var dzirdēt,

kā sakož zobus.

Viņa, atvadījusies un izgājusi kāpņu telpā, stāv un raud. Kas

viņam ir? Kas? let atpakaļ un vaicāt? Nē, javiņš pats negrib teikt, nē!

Un viņa spītīgi paceltu galvu beidzot aiziet.

Otrā rītā agri viņa saņem no viņa šādu vēstuli:

"Mīļā. Piedod, ka es tev rakstu. Pats pateikt acīs — es to ne-

varu. Kad tu saņemsi šo vēstuli, es jau būšu tālu uz laukiem vien-

tulībā.

Mums ir jāšķiras, es nevaru vairs iet ar tevi kopā un veidot

jaunu, citu dzīvi. Nedusmojies, es tevvisu paskaidrošu.
Tas sākās tai rudens pievakarē, kad mēs braucām ar autobusu

uz Iļģeciemu viesībās. Pirms braukšanas, atceries, mēs ilgi uz

bulvāra, kā parasts, strīdējāmies: tu gribēji braukt autobusā, es

tramvajā. Beidzot mīļā miera dēļ es, kā vienmēr, piekāpos, un

mēsbraucām ar autobusu. Tu labi zini, kā tas beidzās. īpaši man

visai bēdīgi.
Kad es slimnīcā pamodos no savas ilgās nesamaņas, dīvaina

nopūta pārvēlās pār manām lūpām. Bija tā, it kā es būtu pamo-

dies no miroņiem, otrreiz atgriezies dzīvē. Es atplētu plaši acis,

gribēju redzēt dzīvi, puķes, smieklus, bet manā priekšā bija tikai

balti slimnīcas griesti, un uz tiem nemitīgi joņoja autobuss, vecais,

dzeltānais Iļģeciema autobuss pūzdams, ļodzīdamies pēkšņi apstā-

jās, un tad es dzirdēju skaidrā cilvēku valodā. Varbūt manas paša

smadzenes to runāja, mana dvēsele, autobusā pārvērtusies, vai

manas sadauzītās ausis; es dzirdēju balsi, un tā teica:

— Tu vienmēr padodies, tas bija brīdinājums. Tagad tu tiki

sveikā, bet kādreiz būs beigas.Viņa tevi novedīs postā, un tu zau-

dēsi galvu.
Pēc šiem vārdiem autobuss atkal joņoja baltajos griestos. Es

aizvēru nogurušās acis. Autobusajoņošana kā zilgans tvans sēdās

manās smadzenēs, un es kāpu atkal pa bezgalīgām kāpnēm tumsā.

Acu aizvēršana mani nomierināja, ausīs tomēr vel arvienu

truli un klusi skanēja baigie vārdi. Tālas ērģeles spēlēja katrā ausī.
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Pamazam skaņas attālinājās un beigas saplaka tikko manāma dunā,

kas tur iegula, un nekāda saule to nespēja saēst.

Ari vēl tagad man ausīs dun. Es varu tās mazgāt nepārtraukti.
Viena alga. Esmu bāzis savās ausīs vati, domādams, varbūt tā

uzsūks savos porainos audos nepatīkamo skaņu. Velti. Katrā ausī

tagad man ir augsts, stāvs kalns. Tā galā stāv mēms cilvēks un sit

neatlaidīgi, sit dobjā gongā. Vējš, nesdams skaņas, te saasina tās,

te apklusina. Esmu gājis pie ārstiem. Vienmēr pēc rūpīgas ausu

apskates viņi ir teikuši: "Kungs, jūsu ausis ir pilnīgi veselas."

Ko lai es daru? Es netieku no šīs dunas vaļā. Tā mani vajā
dienu un nakti. Bez stājas. Visu laiku kā zars vējā es šūpojos šinī

dunā. Un visa pasaule līgojas līdz dunēdama.

Baigs, nepatīkams pirksts ir šī dunaun skar manu apziņu un

dvēseli kā sāpīgu augoni, neļaudama nekad tai atslīgt mīkstā, ērtā

bezrūpības krēslā.

Es esmu kļuvis īgns, mūžam satraukts, vienāsbailēs un gaidās

no nākošas lielākas nelaimes. Vecas, netīras drēbes var novilkt,

šausmu vietu var pamest, bet kā lai cilvēks pats no sevis tiek vaļā,

no sava nelabuma, sūruma, kas, līdzīgi bezgalīgam līmenim, klāj
visu dvēseli, kā lai tiek vaļā?

Mana griba un spēki ir sasieti, es mirkstu kā koks rāvainā

purvā savā baigajā, vienīgajā domāun jūtā, un visa esamība man

pamazām kļūst kā rāvains jūklis. Katra lieta, katra doma un jūta.
Visām tām klāt rāvaina garša un smaka. Un nav neviena, kas no

visa tā mani glābtu. Tu? Bet tieši pret tevi visi šie tumšie, sliktie

spēki vērsti. Tie iet kā milzīgs šķēps cauri visai manai dzīvei,

caurdurdami mani un tevi. Un pie visa tā vainīgs autobuss. Sīks,

bezdvēselīgs priekšmets. Man viņš ir kļuvis robežu stabs, no kura

es esmu kāpis pa rāvainām, slidenām kāpēm tikai uz leju krēslā,

drebā, izmisumā un bailēs.

Ardievu!

Varbūt laukos, vientulībā un dziļos mežos es atkal atgūšu sevi.

Jeb varbūt es tāds esmu. Kaut es to zinātu!

Laukos es atdošu savas ausis meža skudrām, koku šalkām un

putnu dziesmām. Tur es guldināšu savas ausis sūnās, skujās, rakšu

tās irdnē iekšā.Varbūt tās atņems manu dunu. Es gulēšu zemēkā
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zvērs. Koks būs man atbalsts galvai, vējš — vēsa sega, un debesis

mazgās manas acis savos zilajos ūdeņos.
Ardievu!"

ZIEMASSVĒTKU KAUJĀ

Tā bija dīvaina ziema. Maiga, mīksta, pilna mitruma un lipoša

sniega.

Upes stāvēja vaļā. Ūdeņi, vāri kūpēdami, skrēja tāpat kā rudenī.

Zeme gulēja slapja, ļodzīga un smaga kā mīkla. lepelēks tvans un

sūra smaka kāpa purvainākās vietās pret cietām, sāļām debesīm.

Dažas dienas priekš 5. janvāra uz nesasalušas, mīkstas irdnes

uzsniga dziļš sniegs. Purvi un dziļie grāvji zem sniegiem slēpās kā

lielas, vaļā vērtas mutes, kur alkā un dziļumā grima visa pasaule.
Visu dienu un nakti uz 5. plosījās spēcīgs sniegputenis. Lielie,

platie Krastiņu meži starp Lielupi un Daugavu tinās smagos,

baltos dūmos. Baltajā sniega bezgalībā, kas, nepārtraukti riņķo-

dama, lieliem klēpjiem gāzās no augšas lejup, izira telpa, atsta-

tums un virziens.

Ceļi pazuda. Tos nācās meklēt ar mietiem. Vezumi aplipa par

lielām sniega gubām, un vezumnieku zirgi stiga zemē līdz krū-

tīm, kūpēdami kā lauku virtuves.

Telefonavadi šajā naktī trūka. Tos rāva savā steidzīgajā pārgā-

jienā rotas, vezumnieku zirgu pakavi un sniegs ar savu smagumu.

Sakaru nodaļas lādēdamās ložņāja pa mežu un sēja bojājumus,
bet darbam nebija beigu.

Šinī sniegainajā naktī latviešu pulki taustīdamies gāja, lai no-

vietotos katrs savā vietā lielajam triecienam vācu pozīcijām.
Vācu pozīcijas bija aiz Krastiņu meža pretējā mežmalā. Tās

sargāja un slēpa plats lauks, viltīgi meža izcirtumi un dzeloņžogi,
vairums četrās joslās, ar vairākām mietu rindām.

Aiz žogiem cēlās augšup stāvi vaļņi, kas dažās vietās tālu pār-

sniedza garacilvēka augumu.

Aiz tiem glūnēja labi iekārtoti ierakumi ar patvertnēm, cietām

ložmetēju ligzdām un veiklām satiksmes ejām.
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Tā bija vesela sistēma — ar vācu parasto rūpību celta, kopta

un lolota.

Šiem vācu nocietinājumiem latviešu strēlniekiem bija jāuz-
brūk klusi, bez šāviena 5. janvāra rītā pulksten piecos.

5. janvārī uz rīta pusi varenais sniegputenis rima. Tālumā

atkal kļuva jaužamas debesis un plašums. Varēja vieglāk uzelpot,

jo tagad gaiss plūda pāri mežiem brīvi, plašiem klēpjiem, nes-

dams līdzi dzimtenes un Daugavas ūdeņu labo smaršu.

lestājās atkusnis.

Čauganais sniegs plaka un sedza visu zemi kā balta, svaiga
baltmaizes rika.

Priežu galos šur tur pavīdēja bālsspožums, bet tikai uz mirkli,

kā smaids. Tad atkal dzisa, lai kā putns atsēstos kaut kur citur. Tā

bija mēness gaisma. Tikko jaužama caur mākoņiem, kā bieži vai-

gos viegls sārtums.

I. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulks šai naktī slēpjas smagi

piesnigušajā birzī. Tur nav ne zemnīcu, ne telteņu, tā ir tukša un

neskārta vieta.

1. pulka strēlnieki sēd zem klajas debess samīdītajā sniegā pilnā

kaujas gatavībā cieši cits citam blakus.

Viss pulks ieņem ļoti mazu vietu. Starp rotām ir tikai ejas pē-

das platumā, kur klusi kā ēnas kustas virsnieki vai kāds ziņnesis.
Dažus soļus no pulka novietnes gaisā jūtams lieks mitrums

un vārs, drusku paskābs siltums, kas ceļas no strēlnieku satrauk-

tām,karstām elpām, viņu tērpiem un ķermeņiem.
Ja ienaidnieks nejauši atrastu šo lielo cilvēku kamolu mežmalā

un atklātu uz to artilērijas uguni, zaudējumi būtu milzīgi.
Strēlnieki sēd sniegā, viņu kustības aprobežotas, jo mugura

saskaras ar muguru, plecs ar plecu; kājas, stinguma pārņemtas,

tirpst, simtām tirpuma skudru joņo no pēdas uz augšu un atkal

atpakaļ, līdz kāja kļūst pilnīgi nejūtīga, asinis tikai ar lielām pūlēm,

nosvīdušas, smagi elsodamas, kāpj uz priekšu.
Biezais sniegs, kas sākuma likās vess, čaugans, plīvuram līdzīgs,

ar katru mirkli saplok, kļūst ciešāks, smagāks, pilns cilvēka siltuma.
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Stumbri tiem bērziem, kas stāv pulka vidū, atkūst. Sniegs pla-

tāmplēnēm veļas lejup, un tumšo, grumbuļaino mizu klāj brūn-

ganassviedru lāses.

Lēni, neatvairāmi tuvojās piektā stunda. Lielā liktenīgā stunda.

Ko tā dos — nāvi, uzvaru?

Sniegputeņa vietā tagad ir klusums, tāds, kāds priekš negaisa,
drusku salts, pilns baiguma un sīku, nervozu trīsu.

1. pulka stiepuļu griezēji baltos rēgu tērpos strādā pie vācu žo-

giem, griežot ejas. Viņi guļ sniegā dziļi. Vienīgi galvas manāmas

virs porainās, vāri kūpošās sniega virsmas, ar stingrām acīm un

dūrēsavilktiem sejas vaibstiem.

Griezēji uzmanīgi un klusi ceļ augšup savas rokas ar pelēkām,

garām šķērēm un griež stiepuli noteikti, ar cietu spēku, ko vairo

uztraukums un visa stāva sasprindzinātība.
Viens griež, bet otrs ar

ādā tērptām rokām tur stiepuli, atmu-

guriski guļot sniegā.

Stiepules lūst ar īsu, sausu troksni, kas līdzīgs dzēlienam. To

pakampj gaiss, bet sadūries turpat nomet sniegā. Pārgrieztā un

novadītā stiepule zūd tumsā un, vāji sanot, piespurdz savam mie-

tam, savijoties tāsī.

Baltie strēlnieki griež, bet pāri elpo debesis, tumši zilganas.
Grenadieru izlases vads gaida tieši aiz stiepuļgriezējiem. Viņi

rūdīti vīri. Tiem acis ir bez kļūdām, atstatums viņiem gulstas pie

kājām kā suns un rokās darbojas tērauda atsperes.

Pēkšņi pāri klajam purvājam no tumšā meža gaisā izšaujas

spoža raķete un slaidā lokā laižas pāri kārkliem uz bērzu birzs

pusi.

Ar aizturētu elpu visi pieplok sniegam. Dažām šķērēm stie-

pule paliek mutē. Raķete, noskrējusi zināmu loku, nokrīt sniegā,

un atkal iestājas klusums.

Aiz stiepuļgiezējiem un grenadieriem guļ pulks un gaida, gaida
tikai 100 metru no žogiem.

Te pavīd sarkanas uguntiņas — norunātaissignāls, ka ceļš brīvs.

Ejas kreisajā pusē pulkam iztaisītas. To paziņo arī mutiski grie-

zēju grupas vadītājs, kas, smagi elsodams, pielien un nodod ziņo-

jumu rotas komandierim.
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Ziņotājs slapjš, it kā būtu izlīdis no mārka, bet sejā dziļš ap-

mierinājums, varbūt pat prieks, kas liek aizmirst visu: bīstamo

apkārtni, pārciesto un gaidāmo.
— Gatavs, — viņš saka.

Varētu doties uz priekšu, laiks jau arī pāri pieciem, bet labajā

pusē pulkam skan šāvieni. Tur vācu posteņi apšauda mūsu grie-

zējus. Tie strādā drudžaini, ar visu būtni: vācu uguns viņus ne-

biedē, tieši pretēji — kaitina, kūda.

Pēkšņi izšaujas gaisā sarkana raķete, pēc tam otra. Švirkstot tās

dodas augšup, bet ar savu aso gaismu ieurbjas katra strēlnieka

sirdī un smadzenēs. Raķetes redz 1., 2., 3. un 4. pulks.
Visi vienu mirkli sastingst. Rokas krampjaini satver šauteni.

Neredzama silta vērsme izplūst cauri visiem šiem vīriem, pul-
kiem un mīksti, kā cimdos tērpta, atsitas pret deniņiem, piepildot

smadzenes ar dīvainutvanu.

Sākums.

Purvājs un kārkli, kas šķita līdz šim pilni liela klusuma, pēkšņi

atdzīvojas. Kā uz burvja mājienu augšup lec simtiem stāvu. Atskan

skaļš urrā sauciens, kas ar savu asumu sagriež kluso telpu gabalos

un sāpīgi, uzbudināti cērtas dzirdē. Seko rokas granātu sprādzieni

un reti šauteņu šāvieni.

Strēlnieki drāžas cauri žogiem. Mēteļus, bikses, zābakus plēš

pārkosto stiepuļu dzeloņi. Bet strēlnieki nekā nejūt. Savāds kar-

stums viņus sagrābis, viņi jūtas kā drudzī, kurā aizmirsts viss.

Redze un jēga spēj uzņemt tikai to, kas pašā priekšā, atsevišķā, ga-

balainā veidā.

Izlēkuši no sniega, strēlnieki dodas uz priekšu tā, it kā kāda

roka viņus mestu. Tie lido līdzīgi akmeņiem pretī purvainai tum-

sai, kas vēl pilna sniegputeņa atlieku: sīku, baltu puteklīšu.

Rāviens, un tad jaustrēlnieki cauri žogiem stāvajiem vaļņiemklāt.

Priekšā grāvis, melns, pilns ūdens, drusku kūpošs un salts.

Strēlnieki lec tam pāri, citi iekrīt, pārējie kā milzīgi, pelēki kaķi

rāpjas uz vaļņa. Tie ir latviešu vīri, kas jaunībā bumbas veiklumā

tikuši kokos vai lidojuši pāri Rīgas sētām.

Tos, kas paši nespēj, citi pagrūž ar plecu, ar rokām, patur, pa-

stumj, un arī tie ir augšā.
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Zib durkļi, kliedz šauteņu laides, atsitoties pret vaļņa koku.

Vēl mirklis, un strēlnieku pirmais vilnis kā degoša piķa straume

gāžas uz vācu galvām ierakumos iekšā.

Vāci pārsteigti, pārsteigums ka milzīga virve skauj viņu locek-

ļus. Un tā viņus nobeidz strēlnieku ieroči.

Trieciens tik negaidīts, ka viens vācupostenis pat aizmirsis savu

ložmetēju pie uzbrucēju ieejas. Tas stāv pilnā kaujas gatavībā, un

blakus tam atgāzies guļ balts jērādas sargkareivja kažoks, vēl drusku

silts un tvanīgs.

Pirmo līniju strēlnieki iegūst uz vietas. Vācietis mūk mežā, un

strēlnieki to pavada šāvieniem. Vienīgi vēl turas pretī tuvākās pa-

tvertnes. Tās pilnas vācu. Viņi ar katliņiem, šauteņu laidēm un

krēslu kājām izsit rūtis un šauj. Nikni.

Strēlnieki slēpdamies šauj viņiem pretī. Daži drošākie knaik-

stās, lai vērstu uz sevi uzmanību, un tad tai laikā citi, uz vēdera

līzdami vai savādāki slapstīdamies, pielien negantai patvertnei un

raida tās izsistajā, kūpošajā logā vienu granātu, otru, līdz šāvieni

norimst un patvertni pārņem klusums, liesmas un vaidi.

Viens vācu ložmetējnieks, paslēpies ar savu ieroci uz kādas

patvertnes skausta, triec lodes pretī kā āprātīgs.

Viņa ložu plīvurs ilgu laiku nelaiž strēlniekus uz priekšu. Bei-

dzot no muguras puses veikli mesta granāta norauj viņu zemē.

Ložmetējs, šķēpeļu ķerts, saslejas gaisā, aizrijas un tad iekrīt ar

purnu sniegā.

Rotas kārtojas un skrien pa priekšu. Naidnieku nedrīkst izlaist

no rokām. Kad viņš atjēgsies, būs slikti. Ar meža kuiļa niknumu

viņš gāzīsies pretī, jo ievainotā niknumā slēpjas teitoņu lielākais

spēks.
Vācu meža strēlnieku virzīšanos uz priekšu traucē tumsa,tele-

fona vadi un vācu kareivji kokos.

Telefonavadi pinas pa kājām un uztrauc strēlniekus. Tie skrien,

krīt, ceļas un atkal skrien. Bet tad pēkšņi atskan šāviens, negai-

dīts, no augšas, un kāds strēlnieks pavisam nokrīt. Tad pārējie sa-

skrien ap koku un šauj tik ilgi uz augšu, līdz vācietis nokrīt.

Dažreiz šaušana veltīga: nav atrasts vainīgais koks. Un vācie-

tis, sēdēdams citā kokā, turpina šaušanu, līdz arī viņa vadzis lūst.



Stāsts "Kafelakungs"

Stāsts "Savādais atradums"

Stāsts "Varonis"

Stāsts "Kļavas lapa"

N. Strunkes ilustrācijas stāstiem no A. Čaka izlases "Debesis"

(Zeltagrauds, 1938)
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Aizmugurē arvien vēl sprakst rokas granātas, augšup ceļas
dūmumutuļi, un liesmas aprij vācu karavīru lepnās, ērtās celtnes.

Priekšā mežā skan vācu ložmetēju skaidrā, gausā un sausā

reja, kurai pa starpām klaudz šautenes. Tās tagad pavisam tuvu.

Viņu sprāgstošās lodes, gar koku stumbriem plīkšķēdamas, šķiež

zaļas, zilas un sarkanas uguntiņas, kuras uzliesmodamas arī sa-

vukārt skan kā šāvieni. Tas naktskaujas bīstamākais māns: jaunā-
kie strēlnieki apjūk, nezin, kur ienaidnieks.

Svīst gaisma.
Pelēki bālgana tā ievijas gaisos un tad gausi, kā baidīdamās

kāpj lēni pa kokiem, bet uz asiņainā, sagumzītā sniega nedrīkst

nosēsties. Un tā cilvēku līķus, vaidus un asinis klāj zilganas ēnas

kā dārgs plīvurs.
Strēlnieki tuvojas otrai vācu līnijai. Ar katru mirkli ienaid-

nieka uguns pastiprinājās, un tā sāk uzmākšanos arī no sāniem.

Strēlnieki atkāpjas dažus simt soļus, lai sakārtotos un tad ar pa-

pildus spēkiem no jauna gāztos naidniekam virsū un to satriektu.

1. pulks pilns pašapziņas. Tā vadi lēni, bet centīgi kārtojas mežā.

Karstās pieres garo. Daudzi tikai tagad pamana savus saplēs-

tos mēteļus, pāršķeltos zābakus, asinis uz rokām, kas saskrambā-

tas un sadurtas milzīgā satraukuma brīdī, skrienot cauri žogiem,
lecot pāri vaļņiem un cīnoties ap betonētāmpatvertnēm.

1. pulks zin, ka kopā ar to un blakus viņam cīnās kurzemnieki,

varonīgi vīri, Nāves salas uzvarētāji, kas drīzāk mirs nekā lieksies.

Pirmā uzbrukuma brīdī viņi ienaidnieka ugunī paši ar rokas

šķērēm grieza papildus ejas dzeloņžogos, lika pāri pīteņus, kas da-

rināti no svaigajām Babītes ezera niedrām un vēl glabā sevī vāro

dūnu un ūdens smaršu, un tad kā vilki gāžas virsū ienaidnieka

vaļņiem.
2. pulks seko šiem abiem pulkiem pēdās.
Kad nakts pelēkajā gaisā izšāvās abas sarkanās raķetes, viss

2. pulks saslējās kā zirgs, kas jūt sānos piešus, un daudzi jauni
strēlnieki runāja:

— Kaut mēs būtu kopā ar 1. pulku!
— Nebaidies, gan būsi, pietiks darba visiem; visas kāzas dzer

trīs dienas, — teica vecie un uzvilka dūmu.Viņiem bija taisnība.
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Tagad 2. pulks soļo kā kūpošs briežu bars cauri bērzu birzij,

pāri purvam ar kārkliem, vaļņiem, ierakumiem vācu mežā iekšā.

Tas ir negants skrējiens, pilns skurbuma un elsas.

2. pulkam gaitu rāda platais karaceļš: asiņainais sniegs, līķi,

nopostītās patvertnes un vaidi. Nekas to nespēj aizturēt. Strēl-

nieku naglotie zābaki steidzas garām ievainotiem, skarot ar zolēm

gaistošo elpu.

2. pulks steidzas palīgā pirmajam, kas triecaspret otru ienaid-

nieka līniju.

Kauja turpinās.

2. pulka 1. rotas strēlnieks Antons Kūlums skrien vienmērīgi,
ieturēdams savu vietu un rindu.

Rota jau ir pāri vācu vaļņiem un lokās starp ieņemtajām patver-

tnēm. Kūlums grūž savas garās kājas dziļajā sniegā kā bezgalīgus

mietus, ar kuriem tas grib aizsniegt zemes serdi.

Kūlums nogurumu nemana. Viņa sirds kustas vienmērīgi, kā

automāts. Ilgais sūrums un naids izēdusi viņa sirdi skaidru no

katra putekļa, smaguma un tirpas. Pēc tā, ko viņš bija sevī izcietis,

kas varēja vairāk nākt? Nāve? To tikai viņš alka un meklēja. Tā

būtu viņam pēdējā un labākā Ziemassvētku dāvana.

Kūlums visur meklē nāvi. Katru mirkli, katrā vietā. Bet nāve no

viņa vairās. Kūlumam tagad ir skaidrs, ka lodē, durklī un īdošā

granātu šķēpelē nāve viņam neslēpjas. Ticību tomērnezaudē.Var-

būt šoreiz.

KadKūlums uzzināja, ka viņa 2. pulks iedalīts rezervē, tas bija

nelaimīgs. Viņš labprāt apmainītos ar kādu pirmā pulka strēl-

nieku, laimīgu vīru un tēvu.

Kūlums arī ir vīrs un tēvs, kādreiz laimīgs, bet tagad pievilts,

aizmirsts un izsmiets. Sievu viņam atņēma draugs Ansis Deglavs,

jaunāks, iznesīgāks un vārdos krāšņāks.

Visa dvēsele Kūlumam ir izdegusi šajā kaunā un sāpē; palikuši

tikai sīvi pelni, kas sūrst smadzenēs, katrā apziņas brīdī un no-

kauj viņa prieku un ticību dzīvei.

Kūlums skrien garām vienai vācu patvertnei un pirmo reizi
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skaidri sadzird pretimnākošās lodes. Viņš tver tās kā izslāpis

veldzi, plaši pavērtu muti, uztrauktu sirdi.

Lodes džinkst, bet aizzib garām, meklēdamas savu īsto, no-

lemto vietu.

Šaušana arvienu pastiprinās. Strēlnieki kustas uz priekšu līk-

stoties. Pa labi sprakstēdama deg kāda patvertne. Liesmu siltums

skaidri jaužams gaisā. Kā silts, biezs lakats tas plīvo virs galvas.
Arvienu vairāk uzbrukuma ceļā gadās ievainotie un kritušie.

Daudz vācu,vienā apakšveļā, tieši kā no gultas.Pa starpām 1. pulka
strēlnieki. Vaidi jaucas kopā ar sniegu un sajukušo gaisu.

Pie vienas priedes Kūlums skriedams sapinas kādā zemajā dze-

loņžogu režģī un nogāžas ar seju sniegā.
Piecēlies viņš grib doties uz priekšu, bet pamana kādu smagi

ievainotustrēlnieku, kas, atmuguriski guļot sniegā, māj viņam ar roku.

Kūlums pieskrien tam klāt un paliek šausmās un izbrīnā stāvot.

Viņa priekšā sniegā guļ 1. Daugavgrīvas pulka strēlnieks Ansis Deglavs.
Kūlums stāv un skatās savā bijušajā draugā tā, it kā apkārt ne-

kas nenotiktu.

Pēkšņi vienāacumirklī viņš ir aizmirsis ložu džinkstēšanu, ne-

redz garām skrejošos strēlniekus, nedzird komandu, kliedzienus,

granātu sprādzienus un dūmus, kas nāk viņam virsū no degošām

patvertnēm.

Kūlums stāv un skatās savā bijušā draugā, kara biedrā un nāvī-

gākajā ienaidniekā, kas tagad ar cauršautu vēderu stenviņa priekšā

sniegā un lūdz palīdzību.
Acis Ansim Deglavam pusvirus, uz lūpām asiņainas putas, un

ar vienu roku tas tur savus kreisos sānus. Vai viņš redz un pazīst

Kūlumu— nav zināms. Vaidi vienmērīgi un neatlaidīgi kāpj pāri
Anša Deglava lūpām un nokrīt turpat netīrajā sniegā, dubļos un

asiņu plankumos.

Atriebības alka reiz ir apžēlojusies par Kūlumu. Viņa bries-

mīgākais ienaidnieks, ievainots un bezspēcīgs, guļ tā priekšā, un

ar viņu var darīt, ko grib.

Sākumā visu toKūlums nevar aptvert. Karsts vilnis sitas viņam

smadzenēs. Viļņa šļakatas plīst acīs, raibinot redzi, un kā karstas

tirpas veļas cauri visam ķermenim.
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Tad pazib it kā žēlums, bet viņu tūliņ nožņaudz ilgais sūrums

un naids, kas saslejas Kūluma apziņā visā savā augumā.
Beidzot nu tu man esi rokā.

Acis savelkas šauras, un zods dreb kā uz raudāšanu īgnumā un

atmiņu sūrsmē.

Ko darīt?

Visvieglākais ir ievainoto atstāt turpat guļam; arī tad drīz

visam pienāks beigas, tādaAnša Deglava vairs nebūs, un Kūluma

kauns būs atriebts.

Dūmi savelkas arvienu biezāki apkārt, un kaujas karstums no-

virzās sāņus.

Lai būtu tā lieta drošāka, var ielaist viņam lodi galvā un mie-

rīgi aiziet. Kas te tādāsajukumā to redzēs un meklēs?

Kūlums nekustas, un šīs domas kā žiglas bezdelīgas šaudās

viņa galvā. Aiziet, atstāt. Nobeigt. Suns bijis dzīvē, lai mirst kā suns.

Labākas un vieglākas izdevības vairs nebūs. Kā viņš slepeni

gaidīja, cerēja uz šo brīdi! Tagad tas ir klāt, tik ātri un negaidīti.
Ko vēl? Kāpēc kavēties? Cel roku augšup.

Šai laikā ir aizdegušās arī tuvākās vācu patvertnes. Biezie

dūmi mutuļo, un svelme atmodina Kūlumu no smagā sapņa un

iestumj viņu īstenībā. Viņš redz sevi atkal esam kaujas laukā, lielā

strēlnieku uzbrukumā. Dūmos sūrst acis. Pa labi stipri sāk atšau-

dīties kāda vēl neieņemta patvertne. Šāvieni sprakst kaudzēm.

Sniegs zem kājām karstumā pakšot plok un kļūst pelēks. Garām

skrien viens strēlnieks un kaut ko kliedz Kūlumam. Ko īsti, Kū-

lums nedzird.

Pārsteigumam un naidam, kas bija apdullinājuši Kūlumu, no-

stājas blakus citas jūtas un domas, starp tām viena varena,ko sma-

dzenēs atkailina katru mirkli vairāk apkārtējais kaujas troksnis.

Es esmu kaujā, un tas taču ir mans ievainotais biedrs —iekvē-

lojas Kūlumā, bet pa vidu šīm domām tomēr vēl ložņā vārdi —

aizej, atstāj, viņš tavs ienaidnieks, tu viņa dēļ esi briesmīgi cietis,

izžuvis kā kokam atrautamiza, ej prom,pazūdi, nodur...

Šīs domu driskas kā uzmācīgas mušas laidelējas viņa smadze-

nēs, jauc tās pārējās, kas, līdzīgi smagam mākonim, lēni aug virs

viņa apziņas, un Kūlums nespēj izšķirties.
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Ugunsgrēka karstums kļūst arvienu lielāks, šaušananezin kāpēc

pieņemas, un ievainotā ceļas drudzis, viņš kāsē, murgo un nemie-

rīgi groza galvu.

Pēkšņi pāri Kūluma galvai nošļāc ložmetēja ugunsšalts, noslau-

kot visas domas. Tas izšķir visu. Kūlums pakampj Ansi Deglavu,
kas maza, sīka auguma, un lieliem soļiem dodas uz vaļņa pusi.

levainotais kunkst, murgoun sauc kādu vārdu. Kūlums sakož

zobus. Viņa garās kājas zib saplakušajā sniegā, nesapinas telefona

vados, viegli tiek pāri zemajiem dzeloņu režģiem un nes abus

strēlniekus uz priekšu.

Neieņemtā vācu patvertne šauj ar izmisumu. Atkal ložmetēja
šalts panāk Kūlumu. Viņš jūt — kāds viņu asi pagrūž zem pleca.
Viss acīs sajūk, līdzsvars zūd, un viņš izlaiž ievainoto no rokām.

Kūlums noveļas, tāpat kā pirmo reizi, ar muti sniegā. Sājs sil-

tums izlīst pa rīkli mutē, smadzenes izirst siltajā tvanā, un vēl tikai

uz mirkli pazib doma:

— Ir labi. Viņš taču bija mans kaujas biedrs.

leroču uguns ap patvertni rimst.

Aust diena.

Kauja turpinās mežā.

LIKTENIS

Andra Ozole parasti nāca pieArvīda Salas pievakare. Viņš dzī-

voja mēbelētā istabā Marijas ielas galā pie kāda veca kurpnieka.
Andra ar Arvīdu bija pazīstami jau sen, no skolas laikiem. Viņa

sapņoja par skatuvi, deklamēja romantiskus dzejoļus. Arvīds,

liels nepraša matemātikā, domāja kļūt par dramatiķi.

Kopīgas ilgas un mākslinieciskas tieksmes viņus sasaistīja. Jau

piekto gadu.
Andrai Ozolei gandrīz vien izgaisa cerības par skatuvi. Beigusi

teātra skolu un apstaigājusi lielākos teātrus, viņa palika tukšā.

lekļuva kādā mazākā; kārna maize bija, bet mākslas nemaz. Intri-

gas un vecāko darba biedru uzbāzība. Andra pameta skatuvi un

kļuva kādā privātā firmā kantoriste.
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Šovakar viņa ienāca pie Arvīda sveša, citāda. Nerāva savu cepuri
no gaišās, sprogainās galvas un nemetato pāri visai istabai uz galda.

Nogurusi pagājās līdz gultai un atsēdās tajā ar visām drēbēm.

Arvīds sēdēja pie galda un tulkoja. Viņš pabeidza teikumu un,

priecīgs uzlēcis kājās, iesaucās:

— lesim tagad kādu riņķi laukā. Visu dienu nosēdēju tulko-

jot. Kauli stīvi. Tomēr daudz nekas padarīts nav. Grūta, sarežģīta

valoda, un maz maksā.

— Mēs neiesim nekur, — pakratīja galvu Andra.

— Kāpēc? — brīnījās Arvīds. — Jauks laiks taču. Bet varbūt

tuesi slima?

Andra: — Nē. Es gribu ar tevi nopietni parunāt.

— Atkal par to pašu veco, —Arvīds sadūka.

Viņš vairījās sarunu parsavu dzīvi. Tā bija kā augonis, ko labāk

neaizskart. Tad, kad būs īstais, spožais nazis rokās, — tad ņems

un vienā rāvienā izgriezīs zilgano strutu ligzdu.

Andra pacēla galvu un vāji pasmaidīja.
— Tici man,Arvīd, šoreiz par to nebūs.

— Labi.

Arvīds apsēdās Andrai gultā blakus. Gulta ielīka. Aiz sienas

bija dzirdami vienmuļīgi āmurasitieni un dobjas balsis.

Andra: — Tas būs kaut kas gluži jauns un tev pavisam ne-

gaidīts, ko es tev stāstīšu.

Arvīds slīpi uzmeta skatu Andrai. No sejas gan nekas nebija

manāms. Vai tas varētubūt? Arvīds jutās, kā karstā, kūpošā ūdenī

iesviests.

Arvīds: — Netirdi! Saki, kas īsti.

Andra: — Es precēšos.

Arvīds atviegloti uzelpoja: labi, ka
nav,bet tūdaļ atkal sadūka.

Vecais mākonis prom, jauns, vēl lielāks vietā.

Arvīds: — Tu precēsies?
Andra:— Jā.

Un viņa vainīgi nodūra galvu.

Arvīds: —Ar ko?

Andra: — Protams, ne ar tevi, ar citu. — Un tad strauji, kā

taisnodamās, kā gribēdama savu dvēseli, līdzīgi glāzei ar rūgtu
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šķidrumu, izliet, nobeidza: — Bet tici, es neesmu tevi vīlusi. Tas

notika pavisam pēkšņi. Es nezinu, kā. Viņš ir no citas firmas, nāca

pie mums. Un tagad mēs precēsimies.
Arvīds bija pārsteigts. Viņš piecēlās no gultas un piegāja logam.

Tā bija labāk elpot un arī acis kur nolikt, smadzenes atbalstīt.

Andrapienāca viņam klāt un turpināja:
— Es zinu, ka tas tev sāp, bet ko lai es daru? Ko?

Arvīds neteica ne vārda, tikai acis viņam kļuva šauras kā mats

un skropstas samirka sāļā valgumā.
Andra turpināja:
— Tu pats arī esi pie visa vainīgs. Nekadnegribēji ar mani ga-

līgi saistīties, kaut gan es biju mierā ar visu.

Arvīdam skanēja ausīs tāli zvani un acīs metās, plīvojot kā

putns, rožaina gaisma ar zilganām, savādi lēkājošām svītriņām.
Arvīda kreisās rokas pirksti ar baudu iegrima vecā rakstāmgalda

brūnajā kokā. No pirkstiem izkāpa sirds un kā ciets knābis sita,

sita sausajā galda kokā.

Čaukstot kā liela muša, tupēja klusums.

Andra norija rūgtumu un atkal atsāka. Vajadzēja taču reiz

visu pateikt.
— Kāpēc tu man nekā neatbildi, vai tu esi dusmīgs?
— Nē.

Andra: — Es jau to visu nedaru ar līksmu prātu. Bet viņš ir tu-

rīgs, labs cilvēks. Viņam irnams nomalē, ar lielu dārzu unlaba vieta.

Arvīds caur zobiem: — Tu varēji pagaidīt un saņemtu no

manis to pašu. Tuesi viltniece.

Andra:— Nepārmet man. Pietiekoši ilgi es esmu jau gaidījusi,

lūgusies, draudējusi. Cik ilgi lai tad es tevi vēl gaidu: gadu, divus,

desmit; kad tu kļūsi liels un slavens? Kad? Tad jau mēsbūsim veci,

salīkuši — un visa dzīve būs pagājusi neredzēta, neizjusta garām.

Nē, pietiek man šo māņu, šo nogriezto cerību. Manviss ir apnicis,

un es eju. Būs tagad miers, un ar laiku sadzīs arī mana dvēsele.

Arvīds: — Dvēsele, dvēsele... Ko tu runā par to, kā tev nav. Ja

tev būtu dvēsele un kauns, tad tu nestaigātu ar citu, man nezinot,

aiz muguras. Riebīgu nazi tu man esi dūrusi mugurā. Tagad es

zinu, kas tuesi: saule un nāve reizē.
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Andra gurdi un klusi:

— Domā, kā gribi. Es tev esmu pateikusi, kas ir man uz sirds.

Es eju.
Arvīda ausīs arvien skaļāk un varenāk iedunējās dobji zvani.

Lielie mūranami otrāpusē laukumamlēkāja acu priekšā kā blusas.

Nobūkšķēja durvis, Arvīds sadzelts apsviedās riņķī: Andras

istabā vairs nebija.

Tomēr aizgājusi.
Visu nakti Arvīds palika nomodā.Sākumā viņš gribēja steig-

ties pie Andras, lai visu grieztu sev par labu, bet lepnums to ne-

atļāva.
Tad viņš nolēma izdarīt pašnāvību. Viņš skaidri iztēloja savu

miršanas brīdi, to, kā viņš auksts un dzeltāns karājas cilpā pie

elektriskā vada istabas vidū. lenāk kurpnieks, raudādams noņem

to, atskrien avīžnieki lielā skubā; un tad rāda viņa lugas: drāmas

un komēdijas, slavē un skumst par bezlaikā aizgājušo garu.

Arvīdam kļūst sevis neizsakāmi žēl. Viņš nokrīt uz sava vecā

rakstāmgalda un kunkst, zobus iecirtis dziļi rokā.

Tāduviņu atrod rīta gaisma.

Bālgana, arzaļām ēnāmtā ieplūst Arvīda istabā, atsēstas krēslā,

pārklāj zaļganu vizmu gultai un kāpj arvienu augstāk, līdz, spār-

nus sizdama, iespurdz vistālākajos griestu kaktos.

Viens balodis uztupstas loga palodai. Viņa spārnos viz rasa un

nakts. Viņš pagroza galvu un atkal aizlaižas.

Silta bite aizdūc garām un vēlāk ielās atdod savu dūkoņu tram-

vajam. No tuvējām kartupeļu vagām trīsēdamakāpj augšup vāra,

rūgtena smarša un jaucas kopā ar kurpnieka ādas un piķa smaku,

kas, līdzīga plāniem, brūniem diegiem, vijas laukāpa logu šķirbām.
Kāds klauvēja pie durvīm. Arvīds pacēla galvu. Bija jāsāk jauna

dzīve.

Trīs nodzīvotie gadi gulēja ka trīs dzeltāni, apaļi salmukūļi pie

mūžības bālām kājām.
Vēls rudens vakars. Arvīds Sala bruņā, platā mētelī naca lē-

nāmno teātramājās.
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Viņš bija savas jaunākās, ievērojamās lugas izrādē. Tā gāja astoto

reizi un šovakar ar jauniem spēkiem. Sala likās diezgan apmieri-

nāts. Viņam nepatika tikai galvenā tēlotāja. Tāda nekad nebija
Andra.

Arvīds gāja un lūkojās debesīs. Drusku smidzināja. Bet varbūt

tā bija Daugavas migla, brūna un saldeni rūgta, jo, kad tā gūlās

sausajās lūpās, kļuva mazliet nelabi
—

kā plaušu slimniekam.

Lietus turpretim bija bez krāsas un garšas kā bezgalība, no kuras

tuvuma apreibis tas krita zemē un deva visiem jaunus spēkus.
Arvīds pacēla apkakli. Varēja jau iet uz māju. Bet nē, kas tur

viņu gaidīja? Vienīgi viņa dārgā, lepnā istaba, vairāk nekas. Vien-

tulība, arī tā vairījās Arvīda. Tā nebija vairs tik salda, tik brīnišķa

un devīga kā agrāk. Uz māju viņš neies. Savāds, līdz šim nepazīs-

tams nemiers tirdīja viņu. Tā dažreiz sāpīgi, truli pukst un velk

vecs ievainojums, sena, it kā aizmirsta sāpe zobā, kaut kur sma-

dzenēs vai elpā.
Varbūt ieiet krogū? Bet kā lai tur tā viens pats iet? Arvīds to

nespēja un negribēja. Labāk tāpat ielās. Gan jau smidzinājums,

vējš un tālās debesis izkliedēs kā rūgtus, tumšus mākoņus dīvaino

nemieru. Tad varēs ar mierīgu prātu atgriezties mājās strādāt. Pēc

baigā lūzuma ar Andru darbs bija kļuvis vienīgā iespēja vēl turē-

ties dzīvē. Tās bija zāles, kuru nepārtrauktā lietošana bija nepie-

ciešama, lai atvairītu lielo tukšumu, kas ik brīdi kā tumšs, salds

bezdibens vērās pie kājām un rāva sevī iekšā.

Arvīds gāja.

Smidzinājums drusku rimās. Koku zaros vingroja pēdējās lapas.

Asfalts mitrs spīdēja ar melnu, samtainu vizmu. Spuldžu gaisma,

tajā iekritusi, drupa simtiem gabalos.

Zvaigžņu baltie staru salmi nesa mitrumu augšup. Nami meta

asfaltā savas spokainās, izļodzītās ēnas, virs kurām kā šaudīgu bez-

delīgu atblāzmas zibēja pēdējo lapu spulgas. Kur gāja auto, palika
divas bezgalīgas slēpes. Uz kurieni tās gāja? Uz pagājību. Pie sevis.

Pie vienīgās vērtības, ko nevar cilvēkam atņemt nekas: ne nāve,

ne ienaids, ne viņš pats.

Arvīds Sala bija jau izstaigājis visu centru.Tas bija kļuvis pārāk

pazīstams, un viņš devās vairāk uz nomali.
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Arvīds gāja cauri vienai ielai, otrai. Nemiers nezuda, bet tupēja
sirdī vēl tāds pats kā vecs ūpis, kā sens, kails koks, kurā dreb un

līkstas viena vienīga lapa.

Kājas kļuva Arvīdam mitras. Laika izēstajās ietnēs spīdot glū-

nēja peļķes — kā melni kaķi, kas tup tur, neredzamas rokas pie-
sieti, un netiek prom. Zilgme, kurā blāzmoja visas pilsētas ugunis,

drebēja kā sārta šķiņķa šķēle, uzdurta koku kailajiem zariem kā

milzīgām dakšiņām.
Netālu tumšajā ielā mirdzēja krogs ar savām ugunīm. Arvīds

gāja turp. Tagad viņš juta dzestrumu.

Pie krogus durvīm stāvēja rindā ormaņi, auto: lielas, spīdīgas
vaboles. Ormaņi, sasēdušies uz bukām, dzēra sīvo un skaļi saru-

nājās. Viņu vārdi kā cietas plaukstas skanēja pret mūriem, koku

mizu un logu stikliem. Kāds piedzēries sēdēja notekā un sarunā-

jās ar sevi.

Arvīds panāca krogu. Jo tas gaidīja arī viņu. Krogus lielie, aiz-

klātie logi šķita līdzīgi sārtiem milzu tauriņiem, kas pieplakuši
tumši pelēkajam mūrim; to sārtā, kūpošajā plaiksnojumā mig-
laini kustējās tuvākie koki un mazgājās ormaņuzirgu nogurušās,

skumjās galvas, oļi, neprāts, kas te ložņāja ar nazi rokā kā traks

dēkainis, un skumjas —bālu, klusu sieviešu izskatā.

Viena tādasieviete paslīdēja arī Arvīdam garām. Savādi.Viņas

gaita un stāvs likās tik pazīstami, kaut kur redzēti, jausti, tverti un

dziļi glabāti. Kur? Atmiņu lapsene iedzēla Arvīda smadzenēs. Vai

tas varētubūt? Arvīds apstājās koku ēnā.

Dīvainā sieviete nāca atkal atpakaļ. Arvīds Sala vēroja. Viņa
acis kā

garasadatas dūratumsu cauri, līdz sasniedza kāroto. Jā, tā

bija viņa. Citai nevarējabūt tāds solis, līgans, skumīgs un arī lepns
kā cēlai dāmai.

— Andra, — čukstēja Arvīds gandrīz pret savu gribu, kad sie-

viete panācās pret viņu.

Gājēja asi sarāvās, uzmetaātru skatuArvīdam un turpināja ceļu.
— Andra, —teica Arvīds vēlreiz, panāca un satvēra to pie elkoņa.
— Ko tu te dari? — turpināja viņš.
— Laid, — teica sieviete un izrāva savu elkoni Arvīdam no

rokas.
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— Pagaidi, — steidza satraukts Arvīds, saņēma to ciet un pa-

grieza seju pret sevi.

Cik tā bija veca un tomēr daiļa savās ciešanās un rūgtumā!
Acis lūkojās ar cietu vizmu, un Arvīdam vairs nebija tur vietas,

pat savu skropstu kur nolikt.

— Andra, ko tu te dari? Saki, netirdi mani.

Andra:
—

Netirdi mani. Tikai netirdi mani. Tas pats vecais, pat-

mīlīgais Arvīds. Labi, netirdīšu, nemānīšu, teikšu skaidri: gaidu

savu vīru. Un laid mani mierā.

Arvīds: — Gaidi savu vīru?

Andra:— Jā, savu vīru. Tur jau daudz tādu.

Viņa pameta ar galvu uz krogu. — Kas tur sevišķs?

Pēkšņi, kā lielas, žilbinošas gaismas pārņemts, kas sacēla reibā

visu viņa dvēseli, Arvīds teica, čukstēja:
— Andra, negaidi vairs te, nāc man līdz.

Andra kratīja galvu.
— Tas vairs nenotiks. Par vēlu.

— Kāpēc?

Andra: — Es esmu sieva un māte.

Arvīds:
— Tev ir bērns?

Andra: — Jā.

Arvīds, saņēmies, it kā augstam valnim pāri ticis, aizkusušā,

lūstošā balsī:

— Nāc, ar visu bērnu līdz. Nāc.

— Nē.

Arvīds: — Tuesi laimīga?
Andra:— Laimīga? Te lietū, aukstumā uz asfalta?

Arvīds: — Kāpēc tad tu man nenāc līdz?

Andra: — Es negribu arī vēl trešo reizi vilties.

Arvīds: — Kā tā?

Andra: — Viss, ko mans vīrs solīja, bija māņi. Nams, ko viņš

man rādīja, tas nebija viņa, tāpat dārzs. To viņš visu bija samelo-

jis, tāpat kā es viņam, jo teicu, ka man ir dzīvoklis ar visu iekārtu.

Izrādījās, ka viņš ir tikai kurjers savā firmā un dzīvo mazā ista-

biņā ar savu māti, bet es
— nabadzīga kantoriste.

Arvīds: — Tu taču varēji nākt tad pie manis atpakaļ.
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Andra:— Pēc tam kad es biju tik lepni aizgājusi un man bija

gaidāms bērns? Nē!

Arvīds: — Tadnāc tagad!
Andra:—Neiešu. Mums katram ir savs ceļš. Ej raksti savas lu-

gas, es gaidīšu savu vīru.Ej!
Arvīds: — Andra, apdomājies vēl!

Andra:—Velti. Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. Un es arī ne-

gribu. Kas es būšu tev? Pienākums.

Arvīds: — Tā nav, Andra. Es tevi mīlu un mīlēšu vienmēr.

Andra: — Labais muļķi, ka tu zinātu: nav mīlas, ir tikai likte-

nis. Vairāk nekas...

Un tad klusi, kā izbijusies:
— Laid.Viņš nāk.

Uz krogus apgaismotām trepēm līgojas liels vīrieša stāvs un

skaļi, pavēloši kliedza:

— Andra, velns, kur tu esi, Andra!

Andrakā stars izslīdēja no Arvīda rokām un bija kāpnēm klāt.

— Ā-ā-ā, — norūca lielais stāvs.

Tad viņš paņēma Andru ap pleciem un pazuda ielu tumsā.

Andra aizgāja nepaskatījusies.
Lietus iesmidzinājās stiprāk. Pie Arvīda kājām nokrita viena

lapa. Vai tā bija kāda dvēsele vailapa, kurābija rakstīts Arvīda sods?

MEITENES GALVA

Līst.

Lietus gāžas straumēm.Uz bruģa kā lielas, starainas lapas izaug

peļķes. Notekās ūdens gāžas uz priekšu, sizdams augstu asas, bal-

tas šļakatas.

lelas izmirušas.

Mākoņi nolaidušies zemu, zemu un kā melnas vārnas lēni

riņķo virs mazās provinces pilsētas, nemitīgi šļācot lejup ūdeni.

Pilsētas vidū no mazas šķērsielas, kur atrodas vietējā telefona

centrāle, iznāk montieris. Jauns cilvēks sīku augumu.

Tirgotāji stāv savu veikalu durvīs un brīnās:
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— Vai nav tas montieris traks? Tādā laikā, tādā laikā. Nevar

nogaidīt lietu.

Jaunais cilvēks nedzird tirgotāju domas. Kaut kur dienvidos,

zilas jūras krastos, aug palmas, kaut kur dzīvo skaistas meitenes,

kuras viņš nekad neredzēs, un tomēr viņš dzīvo, ēd un iet savā

ikdienas darbā.Kāpēc lai viņš dzird un uzklausa tirgotāja domas?

Viņš iet, saviebis seju. Lietus lāses sit viņam cepuri, sašķīst pret

to neskaitāmās sīkās daļās un dzeļ seju. īpaši degunu. Kapā nemi-

tīgi, ar īgnām dusmām.

Ir arī jaunajam cilvēkam pagadījies liels deguns. Par to pilsēta
saka tā: kad montieris iet pa ielu, viņš ar savu degunu pabīda mā-

jas no sava ceļa nost; viņam nieks ar degunu aizsniegt mēnesi; kad

montieris liekas gulēt, viņš savu degunu noņem nost un pakar

pie sienas; tad tas tur karājas kā vecs, līks turku zobens.

Montieris vēl ir puiša cilvēks. Tāpēc pilsētas sievas mēļo: mūsu

montieris nekad sievas nedabūs. Līkais, platais turku zobens tur

vainīgs, ko beidzamais islama ķēniņš, atgriežoties no kara, iesprau-
dis viņam sejā.

Jaunais cilvēks labi zin, ko runā par viņu pilsētā, bet tas viņu

neuztrauc.

— Es esmu laba, cieta tecila, bet viņi — neasi naži. Kur tie

ņemtu savu asprātību, ja nebūtu manis? — domāviņš un tad šo

savu domukā mitru, tīkamu drānuuzliek savai sakarsušai dvēse-

lei. Ir labi.

Līst.

Montierim mērojams tāls ceļš. Līdz pilsētas ziemeļu galam.

Vispirms jāiet lejā, tad atkal augšā stāvā kalnā garām kapsētai.
Lielie vītoli pakalnā stāv kā milzīgi, zaļi, salijuši gaiļi uz vienas

kājas. Kukst un kādreiz noskurinās. Taduz mirkli balts šķidrauts
ietin viņu kājas.

Dobumā pie pilsētas pumpja montierim uznāk vājuma brīdis.

Tepat ir māja. lesprukt, atstājot lielas, brūnas piles kāpnēs un peļķi
istabā pie durvīm. Bet tad viņš sadusmojas uz sevi, uz priekš-

nieku, uz visu pilsētu un pasauli.

Nē, viņš ies, spītības dēļ viņš ies tālāk. Parādīs savam vecam,

kas viņš īsti par īlenu ir.
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— Līdz vakaram sakārtot. — Vakars jau tāpat ir klāt. Sēd aiz

pilsētas vārtiem un gaida, kad varētu ienākt ar visu savu melno

karapulku.

Nē, nē, viņš ies.

Sev arī iespītēs. Saviem zābakiem, biksēm, svārkiem un mie-

sai. Būs labi, izzudīs vājums, viss nogurums un sārnība, kas tup

viņa kaulos. Kaut vēl varētu paņemt savu dvēseli tā plaukstā kā

kabatas nazi un paturēt mazliet lietū noskaloties. Tad spožu iedurt

pasaulei sānos, lai tā atdodsavus dārgumus.
Montieris dodas piekalnē. Kājas slīd glumajā mālā.

Beidzot kalns.

Tālums kā mikls, nespodrs stikls.

Tagad mākoņi pamanamontieri. — Ā, ā, ā —tas ir montieris,

līkais zobens. Mēs viņam parādīsim.
Unkā traks suņu bars mākoņi no visām pusēm metas nabaga

montierim virsū. Mākoņi saduroties rūc, pat izšķiļ zibeni un gāž

nemitīgi ūdeni lejup. Ūdens sadalās tievās, baltās auklās, kas viena

blakus otrai vijas lejup.
Montieris ierauj galvu plecos kā dziļā bedrē un pārlec neveikli

grāvi.

— Dievs, kur liela varde! — izsprūk grāvim: kūpošais ūdens

ir drusku aizmiglojis grāvim acis un jēgu.

Nokļuvis uz ceļa, montieris iekāpj kādā ūdens peļķē, izrauj to

no viņas sarkanās smilšu ligzdas, un peļķe šņākdama iespurdz

tuvējā grāvī kā pelēka, tramīga irbe.

Zemkājām guļ smiltis tik tīras un skaidras kā pirmā radīšanas

dienā. Montieris noliecas un paņemsmiltis saujā.

Kāds nekaunīgs mākonis, to redzēdams, pieliecas un uzlej šinī

brīdī montierim veselu ūdens spaini uz muguras.

Smiltis atvērtajā montiera saujā izplaukst kā smalka, iesārta

roze, kas vāri smaršo.

Kaut manas lūpas būtu tik tīras un maigas — prāto montieris,

bet nākošā mirklī dusmīgs triec smiltis uz ceļa. Viņā pamostas

liels īgnums pret sevi.

— Kur tad es tik maigas lūpas liktu? — baras viņš pats savā

nodabā. — Gada tirgos atvērtu telti un tur ar tāmpelnītos?
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Tad viņš soļo tālāk, līdz sasniedz savu gala mērķi.
Vakarā vēlu viņš pārnāk savā istabā pilsētas dobumā. Pumpis,

stāvēdams dobuma vidū, smīn:

— Lūk, es nekur neeju un esmu turpat,kur tu.

— Pumpim taisnība, — izšķiļas smadzenēs montierim, — kur

es esmu skriedams ticis?

Viņš ienāk istabā un paveras apkārt. Sabangota gulta, uz grī-
das kaktuss kā liels, dusmīgs vēzis. Galds izspūrušiem matiem.

Šķībs skapis. Un gar sienām viņa griezumi.
— Sveiki! — uzsauc montieris un pamet cepuri naglai.
Sveiciens kā žigla bezdelīga izriņķo telpu un tad pa atvērto

logu izspurdz tumsā.

Montieris noģērbjas, izkar savas mitrās drēbes pie loga un uz-

velk mēteli. Kājas no mēteļa malas rēgojas laukā kā balti, dīvaini

stādi bez lapām un ziediem, bet rūgtu smaršu.

Ēst viņam negribas. Viņš noliek maizi gultā uz spilvena, lai tā

tur tēlo lutinātu mājas sunīti.

Nogurumu arī viņš nejūt. To ir nositis viņa dvēseles nemiers

un izmetis lejā kāpņu telpā. Tāpēc lejas durvis tik slinki veras, un

suņi vairās nākt vēsajā telpā.

Strādāt, tikai strādāt.

Bet arī pret darbuviņam ir radies īgnums.Viņš strādā caurām

naktīm, līdz miegs to iemet gultā. Tomēr viss padarītais viņu ne-

apmierina. Viņš taču to nedaramaizes, bet savas patikas, savas lai-

mes dēļ. Tā ir vienīgā uguns, pie kuras viņš silda savas rokas, savas

vēsās lūpas un krūtis, un kāpēc, kāpēc tajā viņš nevar rast savu

mieru un beidzamopiepildījumu?
Montieris izliek uz galda savus beidzamos kokgriezumus. Tie guļ

melnām mutēm, un viņu gleznajā, cietajā miesā redzamas neskai-

tāmas svītriņas, švīkas un sīki, balti diedziņi, kas steidzas uz visām

pusēm, dažādos ceļos. Starp šiem sirmajiem matiem redzami balti,

vilinoši dobumi un melna nakts, spīdīga, kā ar Dieva elpu klāta.

Montieris skatās maigi. Ārā viņš ir dadzis, kas dursta visiem

mēles un kā karsts ūdens skar papēžus. Te, savā istabā, viņš ir roze,

kas izplaukst katru nakti uz divām stundām un tad atkal aizver

savu ziedu ciet.
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Cietie koka klucīši guļ viņa priekšā. Tā ir viņa pasaule. To lielo

ārā, kas plīvo aiz loga un zobojas par viņu, — to viņš ar varenu

tvērienu ir ielicis šajos mēmajos, cietajos koka ķermeņos iekšā.

Tagad viņi tur guļ un elpo kā zivs žauna.

Viņa lielpilsētas draugi — mākslinieki — slavē viņa augsto

tehnisko māku, bezgalīgo faktūras dažādību, ko viņš lieto ar dziļu

gaumi un lietpratību, teic viņa māku ar dažām veiklām svītrām

radīt priekšmetu un lietu tvirtumu, apjomu, locekļu dzīvīgumu,

apbrīno viņa kompozīcijas stiprumu un melnbaltoplankuma as-

prātīgo sadalījumu, kas pat nelielā plankumā sniedz varenu tel-

pas izjūtu un atstatuma jaušamību. Ciets koks un bezgalība, kā

tas var saderēt kopā? Mazpilsētas dīvainajam montierim tas ir

iespējams.
Pats montieris tomērvēl nebija apmierināts. Jā, pasaule gulēja

šajās mazajās koka plaukstās, bet viņa, viņa paša vēl tur nebija.
Nekad viņa vajātais gars nebija vēl aizdedzies tā, izkusis un ieplū-
dis cietajā kokā tik daudz, ka viņš pēc tam apjuktu un nezinātu,

kur ir viņš pats: tas, kas stāv garā dienesta mētelī basām kājām,
vai tur tā nelielā, saldā koka rika ar smalko viņa gara un dvēseles

tīkliņu virsū, kas domāta cilvēcei kā nebeidzams brīnums.

Nekad vēl viņa gars nebija tā aizdedzies. Bet viņš to alka, tikai

vienīgi to, kā lielāko svētumu, kā svētais parādību, kā cilvēks savu

skaistāko sievieti. Tāalka viņš un savās ilgās, lēnām gruzdēdams,
zuda kā viegls tīmeklis kūpošos rudens viršos.

Šim savam slepenajam, lielajam mielastam viņš bija gatavojies

ilgi. Viņa roka nedrebotturēja un vadīja vissmalkāko un iedomī-

gāko griezēja rīku. Tasviņa pavēlošos pirkstos bija klausīgs kā smalki

mācīts suns. Cietais griezuma koks bija viņa mākā kļuvis mīksts

un caurspīdīgs kā svēto vasks. Viņa karstā elpa lidinājās pāri koka

slīpētam spožumam kā aukains vējš, kas sadzēla debesīm līdzīgo
virsmu trakā, vienīgā tieksmē ņemt, aizrijoties ņemt visu, ko dod

viņa spožie, plānie rīku asmeņi, viņa griba un doma. Vajadzēja
tikai nākt lielajam mirklim. Viņš nezināja, kā tas ieradīsies: vai

nokritīs uz viņa pleca kā spožs putns, vai ienāks kā sārta vēsma,

vai sažņaugs viņa dvēseli bezgalīgās sāpēs, jo tā smagums būs lie-

lāks par kalna un visas pasaules ienaidu.
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Viņš nezināja un gaidot ruga, klājas ar sursmi un dega vien-

tuļi savā strupceļā.

Apskatījis savus pēdējos darbus, montieris tos savāca.

Dzidri klaudzot kā koka tupeles uz sasalušas zemes, tie nogū-

lās viens uz otra. Tad visu šo šķautnaino stabiņu montieris paņēma

un nolika kaktā blakus pārsistai loga rūtij, kurai bija uzziesta

bieza kārta melnās drukājamās krāsas.

Turpat gulējavalgs, nopiķējis metāla ritulis un liela, tumši brūna

vectēva pīpe, ar ko viņš piegludināja novilkumus drukājamai
krāsai.

Pienācis galdam, viņš pagrūda svaigo, sagatavoto koku nost.

Šovakar viņš nestrādās. Lai paliek. Tā kā tā nebija vērts. Un kau-

lus grauza arī mitrums. Par daudz viņš bija salijis lietū. Vīstīties

un tīstīties vien gribējās, bet galvā šūpojās tvanams mākonis kā

ievas zars.

— Kur nu rudenī ievas zars, — pukojās montieris, — droši vien

visas šīs dienas sarunas galvā dūc vai priekšnieka pazudušais bišu

trops būs ieklīdis tur.

Tā domādams, viņš aizmiga un redzēja sapni.

Viņš gāja baltu ceļu, pilns nomodailgu. Pretim nāca mākonis,

un aiz tā stāvēja bezgalība kā liela, piesnigusi egle.
— Mākoni, — teica montieris, — paņem manas ilgas un, no-

gājis lejā, zemē, noliec tās pie manas gultas uz ķebļa.
— Erms, — atbildēja mākonis, — kurš medinieks iziet bez

bultām?

Montieris gāja tālāk. Sirds sāka gurt. Un tad viņš pēkšņi redzēja
meiteni. Viņas ķermenis zuda bezgalībā, bet tās galva skaidri vizēja

acu priekšā. Nekad tik daiļu galvu viņš nebija redzējis.

Montieris palika izbrīnā stāvot. Meitenes galva smaidīja, un

tās smaids kā karsta, milzīga svelme gāzās virsū viņam, satrieca to

un saberza putekļos. Bet montieris zuda priekā, laimē un asarās.

Šī pazušana bija kā skūpsts.
Montieris pamodās. Viņš bija atkritis gultā ta — ar visu die-

nesta mēteli un savām basām kājām.
Pari dobumamausa rīts. Bet šinī rīta gaismā viņš redzēja tikai

neizsakāmi daiļo meitenes seju.



125

Montieris saprata, kas viņam darāms. Lielais, gaidītais brīdis

bija klāt.

Cieši saspiestiem žokļiem, it kā savos zobos, līdzīgi sunim, viņš

turētu dārgo, sen gaidīto parādību, tas sēdās pie galda, pakampa

pirmo koku, uzpūta tamsavu elpu, noglāstīja to ar savu elkoni un

sāka strādāt.

Pagāja rīts, sākās diena. Pie durvīm klauvēja un aicināja viņu
darbā.Viņš nelaida nevienu iekšā. Pie durvīm dauzījās un lūdza

viņu darbā. Tad viņš vienā mētelī, basām kājām, pavēris durvis,

kliedza:

— Liekat mani mierā!

Viņš bija briesmīgs. Baltās kājas mirdzēja kā kalnu sniegs, mati

bija izspūruši, lielais deguns zibēja kā ass zobenskaravadoņa rokā,

bet acis zvēroja liesmās, un tās redzēja tikai neizsakāmi daiļo mei-

tenes galviņu.

Uzzinājis montiera atbildi, priekšnieks pārskaitās: vakardienas

smagais lietus bija sabojājis tik daudzvadu, bet tas nenāk darbā.

Tad priekšnieks, atsēdies pie sava priekšnieka galda, skaļā balsī

paziņoja:
— Montier, tu esi atlaists no darba.

Paņēma resnu zīmuli un iztriepa montiera vārdu.

Nepaklausīgais montieris nelikās ne zinis. Viņš sēdēja savā

istabā un strādāja.Viņš bija pārvērties vienā nebeidzamā alkā: mei-

tenes galvu un smaidu, ko viņš bija redzējis sapnī un kas bija viņu

pazudinājis, tas gribēja ieguldināt kokā ar visu savu lielo māku,

trako gribu un dvēseli, jo viņš juta, ka šis meitenes smaids — ir

viņš, viņš viss.

Pagāja diena.

Montieris strādāja. Pie loga pakārtās bikses šūpojās kā veca,

nošauta vārna. Svārki nokrita zemē, un tos pievāca kaimiņiene.
Atnāca nakts.

Montieris iekrita uz kādu brīdi gultā, redzēja vēl skaidrāk mei-

tenes galvu un smaidu, leca augšā un strādāja atkal.

Viņš bija kā apmāts. Ķermenis viņam dega karstās ugunīs, var-

būt lietus tur bija vainīgs. Viņš acīmredzot izdila, neēda, bet tikai

strādāja. Viņš bija jau tik tālu, ka katru traucētāju varētu nosist.
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leradās atkal diena.

Pilsētas dobumā zem montiera loga stāvēja sievu bars un

sprieda: laikam montieris kļuvis traks.

Kad atnāca kārtībnieks, sievas kūdīja to augšā pie montiera.

Kārtībnieks pārlaida vienu savu aci kā lielgabala stobru pāri
sievu baram un teica:

— Liekat mierā cilvēku, kas ir reiz ticis no jums vaļā.

Bars apklusa.
Tad viena jaunākā ieminējās:
— Varbūt viņš ir miris?

— Blēņas, — smējās kārtībnieks, — no kā tad? Ja no laimes

cilvēks mirst — tad jā.
Montieris grieza jau ceturtokoku. Spēki pamazām zuda. Miesa

lielajā, pastāvīgajā karstumā kļuva rievaina kā cepts ābols. Elpa

šņācot kāpa laukā no plaušām un svilināja gaisu. Viss jau būtu

labi, meitenes seja gulēja kokā gluži tādakā sapnī, trūka tikai lab-

sirdīgā, maigā smaida.

Montieris atkrita vēlreiz gultā, smagi elsoja kā nokusis kusto-

nis, cēlās un grieza piekto koku. Viņš juta, ka tas ir viņa beidzamais

koks, vairāk tas nespēs. Viņš satvēra kopā visus savus pēdējos

spēkus.

Smaidu, radīt tikai smaidu.

Montieris grieza visunakti. Visu nakti spīdēja uguns viņa istabā.

Dobumā zem viņa loga vienmēr pulcējās ļaudis. Vieni nāca, citi

gāja. Atskrēja arī montierapriekšnieks, iemeta acis montieralogā,

paraustīja plecus un aizgāja.
Ausa rīts. Montieris beidza savu piekto koku. Roka gura,acis

lipa ciet, bet viņš strādāja. Viss jau bija pabeigts. Neizsakāmi daiļa

blāzmoja rīta gaismā meitenes seja kokā. Vēl daiļāka kā sapnī.

Trūka tikai dažas svītriņas, kas atdzīvinātu lūpas un dotu senkā-

roto smaidu.

Sasprindzinājumā drebošu roku kokgriezējs vilka un cirta šīs

pēdējās, liktenīgās svītriņas. Pēc grieziena kā karsonī spīdīgām

acīm uzlūkoja koku, tikai vienubrīdi un tad, pēkšņi uzlēcis kājās,
kliedza:

— Ir, ir, ir!
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Šie trīs vārdi reizē izlēca pa vaļējo istabas logu, un viss pilsētas
dobums ar iedomīgo pumpi vidū skaidri dzirdēja tos. Oļi nodre-

bēja, vējš pasitās sāņus, un cilvēki atvēra logus:
— Kas turkliedza?

Vaicāja tie viens otram.Bet nekā neredzēja. Viņi neredzēja, ka

montieris pēc šiem vārdiem vēl it kā saslējās lielāks un tad visā

augumā nogāzās uz grīdas, raudams līdz krēslu un papīrus no

galda. Tur viņš izdvesa savu pēdējo nopūtu; vājā seja kļuva skaidra

un mierīga. Viņš bija miris.

Šinī brīdī kokgriezums ar smaidošo meitenes galvu iemir-

dzējās, mezdams sārtu spulgu visā istabā. Meitenes smaids kļuva
arvienu jaukāks, un viņas pieri rotāja zeltota gaisma.

Montiera īsā dzīvība bija devusi dzīvību mūžīgai gaismai.

KRĒSLS

Juris Gulēns sēd krastmala un raugās debesīs.

Ir agrs rīts, saule kūp uz nolaistītās krastmalas, smaršo ogles

un ūdens. Velkoņi steidzas, atstādami upē platu vagu, kurā ielido

vējš, apslapina lūpas un tad pūš mitrumu logu rūtīs.

Juris Gulēns sēd un raugās debesīs.

Mākoņi viņam liekas tik balti un tīri kā jauni mutautiņi.

Paķert tos un izšņaukt degunu ar tādu troksni, lai visi satrūkstas:

auto, ormaņi, cilvēki, suņi, koki, puķes un bruģa oļi. Lai satrūkstas

un redz, kur sēd Juris Gulēns, viens no labākajiem departamenta

radiotelegrāfistiem, jauns, slaids cilvēks, kas tikko atgriezies no

Vientuļās salas posteņa un nav briesmīgajā saulē izcepis, nav kļu-
vis traks, bet sēd ar vecu veco līksmību sirdī.

Ir jau arī iemesls būt līksmam: tikt veselu nedēļu ātrāk pirms

noliktā laika
no šīs elles laukā, kur apkārt tikai ūdens, klintis, vētra

un saule. Neviena cilvēka, neviena kustoņa, vienīgi lielajā koka

mucā ūdens, kas nācis no dziļa, svaiga strauta zemes iekšienē, galds,

gulta, divi krēsli un viens raibs ķeblis. Tas ir viss šinī skopajā pa-

radīzē. Un tādam jaunam, spēcīgam cilvēkam jānodzīvo bez mai-

ņas viens mēnesis. Maksā gandivkāršu algu, bet tā nevar atsvērt
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visas mūžīgas ilgas, tieksmes un trakas iedomas, kas jāpārdzīvo

un jānoslīcina jūrā pie stāvās klints.

Divus šādus pārbaudījumus Juris Gulēns ir izcietis. Pirmo reizi

gan šķita, ka būs jālec jūrā, divkāršotās algas neredzējušam. Vie-

nīgi Zentas maigā balss, kas viņu šķiršanās brīdī bija tik jauki

mierinājusi, nāca vienmēr viņam līdz, stāvēja tam līdzās vētras

brīžos un briesmīgās saules tveicē, kad sirds žuva kopā, un glāba

viņu no galīgas pazušanas.

Zenta droši vien pazudīs pārsteigumā un priekā, ieraugot viņu

pirms laika pilsētā. Šīs divas nākošās nedēļas kopā būs neaizmir-

stamas. Tās viņš, atgriežoties salā, ar acīm, ar visu savu sirdi un

karsto iedomu iegriezīs stacijas sienā, un tās mirdzēs naktī pāri
visai jūrai līdz debesīm un ellei, stāstot par to, cik šajās divās ne-

dēļās Juris Gulēns dziļi, līdz galam jauda un dzēra dzīvi kā dārgāko

glāzi krogā, kur citi dzērāji raud savā reibumatumsā un trakumā.

Varbūt Juris Gulēns spēs no savas priekšniecības izkaulēt trīs

nedēļas. Maiņa gan runāja par divām nedēļām, bet ja nu tā labi

pakaulējas ar departamentu: kas ir, un iznāk.

Šīs trīs nedēļas viņš gribētu sev iegūt ne jau bailēs no Vientu-

ļās salas. Juris Gulēns jūt, ka ir beidzamais laiks ar Zentu visu

nokārtot likumīgi, kā pieklājas cilvēkiem un it īpaši radiotelegrā-
fistam ar divkāršu algu. Vēlāk atvaļinājuma laikā tad varētuatgriez-
ties pats savā dzīvoklī, izgulēties pats savā gultā, sēdēt pats pie sava

galda un skūpstīt pats savu sievu.

Darbs Vientuļā salā viņu vairs neuztrauc.Viņš ir atradis lielisku

iespēju sevi izklaidēt salas lielajā, nepārtrauktajā vientulībā. Ne

par velti Juri Gulēnu jau no skolas laikiem dēvēja par veiklo Juri.

Tāds viņš palicis ari tagad. Kā tērauda atspere, kas nepazīst neuz-

varamas pretestības.

Protams, ja viņš savu jauno atradumu pastāstītu darba bied-

riem, tie smietos par viņu un vienā kaklā apgalvotu, ka viņš pir-
mais no Vientuļās salas radiotelegrāfistiem prātā jucis. Bet viņš

jau ar tiem nerunās. Lai viņi dzīvo laimīgi un kaujas ar savu gar-

laicību un drūmām domām Vientuļās salas tukšumā. Viņš tur

tagad uz priekšu dzīvos kā karalis. Lepni, un dienas spurgs viņam

garām ātri kā bezdelīgas, pazuzdamas tālē uz neatgriešanos.
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Un cik dīvaini viss tas sākās un notika! Ja kāds cits viņam to

stāstītu, viņš arī neticētu un domātu to traku vai lielu melsi. Bet

kā lai viņš pats sev netic? Tas taču neiespējami. Pašam sev jātic.
Bez ticības sev nav jau iespējams dzīvot, tad tikai atliek upe un

mielasts pie zivīm.

Bija vēls vakars. Aiz sienas skalojās jūra kā lielā baļļā. Vējš staigāja

pa istabu, te pievēra durvis, te kustināja cepuri naglā; beidzot uz-

sēdās kaplogam un šūpojās. Kaplogs čīkstēja, sitās dažreiz pavisam

ciet, lai nogrūstu nekaunīgo vēju nost, velti. Vējš turējās uz kap-

loga un mocīja to tik ilgi, līdz tasnokusa un, iestrēdzis eņģē,apstājās.
— Nolādēts! — pēkšņi izdzirda Juris turpat, gluži pie savas

auss. Juris uzrāvās sēdus gultā. Viņš bija ārkārtīgi pārsteigts, sirds

skaļi dauzījās, zem matiem ložņāja skudras, un elpa pārlauza kāju:

tikai ar pūlēm to varēja izvilkt no plaušām.
Nākošā mirklī Juris nodomāja šo vārdu par skaņas halucinā-

ciju. Tomēr nē. Juris taču šo vārdu dzirdēja tik skaidri; iedoma tā

nevarēja būt. Kas tad? Juris lielā satraukumā pieskrēja durvīm un

paskatījās laukā. Nekā nebija. Tumsa, zvaigznes un mitrs gaiss.

Viņš pārmeklēja visu istabu un katrā aizdomīgākā vietā klau-

sījās. Varbūt zem dēļiem noslēpts gulēja kāds cilvēks un tagad, pēc

iemidzināšanas pamodies, izteica savu pirmo lāstu?

Pārmeklējis visu istabu, Juris nostājās vidū un sauca:

— Hallo, ja kāds te kaut kur ir, lai atbild! Es tas esmu, es, Juris

Gulēns, valsts departamenta radiotelegrāfists.
Garais un skaļais teikums steidzīgi aptekāja visu istabu, izdau-

zījās pie visām sienām, aptaustīja visus priekšmetus, bet atbildes

nebija.

Juris Gulēnskļuva pavisam domīgs. Kas te īsti bija? Vai tad viņš

tiešām jau kļuva ārprātīgs?

Pakampis revolveru, Juris izmetās ārā un arī tur izkliedza savu

teikumu. Viņa kliedziens iekrita jūrā, un atpakaļ vienīgi nāca un

sejā sitās sāļas ūdens lāses, kas sūrstēja lūpās kā vērmeles.

Dusmās Juris izšāva vienreiz gaisā un tad, atgriezies istabā,

nolikās atkal gultā.
Sākumā viss bija klusu. Juris uzmanīgi klausījās. Ausis pat sā-

pēja milzīgajā dzirdes sasprindzinājumā.
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Pēc brīža augšā pie loga likās tā, it kā viens iečukstētos. Vai tas

bija vējš, vai kāda spoka neredzama roka vēra kaplogu?

Juris viss kļuva par lielu ausi, ādu klāja vēsi sviedri, un Juris

jutās tā, it kā simts mazu, zaļu varžu sēdētu viņam virsū. Bet viņš

nekustējās. Juris gulēja, gatavs lēcienam, ar revolveru rokās.

Un tad viņš augšā pie kaploga skaidri izdzirda vārdu — kungs.

Juris uzlēca stāvus gultā un drudžaināmacīm vērās kaplogā. Sejā
sitās vējš kā smags un mitrs lakats. Vēsums, kas plūda caur pa-

vērto kaploga muti iekšā, ķēra uz Jura krūtīm sasēdušās mazās,

nepatīkamās vardes.

Atkal klusums.

Juris juta,kā lūpas viņam kūp, smadzenes sāk ļodzīties un rīk-

les galā lasās kopā briesmīgs, nejēdzīgs kliedziens.

Nāca jauna vēja pūsma, un kaplogs sakustējās. Atkal skanēja
vārds—kungs. Juris trieca ar dūriloga rāmjos un gribējašaut. Triecienā

kaplogs sakustējās vēl vairāk, un Juris tikko uztvēra šādu teikumu:

— Kungs, es tas esmu — kaplogs.

Juris nesaprašanā paskatījās kaplogā. Viņš drebēja kā milzīgā

salā. Kaplogs, tāds pats kā visi kaplogi. Vai tas varēja runāt? Juris

atspiedās pret sienu, lai nomierinātos un sakārtotu domas. Un

tad viņš mēģināja trīcošām lūpām, pārbiedētu mēli.

— Vai tuarī mani saproti, kaplog? — vaicāja Juris.

— Jā, kungs, — atčukstēja pazemīgi kaplogs.

Juris smagi elsoja. Tādu brīnumu viņš savā dzīvē nebija sa-

stapis. Viņš satvēra savu galvu. Tā bija viņa galva. Sažņaudza savu

kaklu. Sāp. Sapnis tas nebija.
— Saki, kaplog, — vai es neesmu traks, vai viss tas ir īstenībā?

— Jā, kungs, tas viss ir īstenībā, un jūs neesat traks.

— Patiešām? — priecīgi teica Juris.

Uztraukums plaka kā putas.

— Jā, — noklakšēja kaplogs.

Un Juris lielā laimē noglāstīja kaplogu.

Kaplogs iesmējās. — Nevajag mani tik stipri kutināt, kungs.

Eņģes vecas, es vēl nokritīšu akmeņos un sasitīšos.

— Piedod, — nobažījās Juris, — bet atļauj, es tevi izņemšu no

eņģēm un nolikšu krēslā drusku atpūsties. Gribi?



131

— Labi, — atteica kaplogs, — bet tikai kādu brīdi, tad man

jānāk atkal savā vietā, citādi tava istaba kļūs par vēsu. Darbu un

savu pienākumu nedrīkst aizmirst.

— Nerūpējies, — atbildēja Juris, — es ielikšu logā tavā vietā

dvieli.

— Hm, — nosmīnēja kaplogs, — dvieli. Maz no tā būs labuma.

Viņš jau mīksts kā dēle un paradis siltumā stāvēt.

Juris smējās: gluži kā cilvēki. Tikai viņš, cits neviens.

Juris izņēma no eņģēm kaplogu un nolika to krēslā, lai tur-

pinātu ar viņu sarunu.

— Kāpēc tu ar citiem radiotelegrāfistiem nesarunājies? — vai-

cāja kaplogam Juris.

— Nedrīkst, — teica kaplogs.
— Kāpēc? — brīnījās Juris.

Kaplogs: Cilvēki ir vāji. No mūsu valodas viņi mirst: kļūst

traki, izdara pašnāvību, dažiem arī sirds neiztur, tā pārsprāgst kā

pūpēdis.
— Tā?— brīnījās Juris.

Kaplogs: Jā. Atminies radiotelegrāflstu Sūrumu. Trīsdesmit gadu

viņš bija strādājis savu amatu vēl bīstamākās un sliktākās vietās

kā šeit, Vientuļā salā, un visur tika sveikā cauri, visur izturēja. Kā-

pēc šeit viņš ielēca jūrā tik klusā vietā? Vai tu to zini? Es gan zinu.

Tas bija ārprāts, protams, kas viņu iedzina viļņos, bet šis trakums

viņu sagrāba pēkšņi kā vējš lapu, negaidīti, viņu —pilnīgi veselu

un stipru cilvēku. Es tev teikšu, kāpēc. Mazgājamā bļoda bija tik

negudra un pateica viņam, kad viņš bija noliecies virs tās mazgā-
ties: klausies, tev uz vaiga ir tintes traips, nomazgā arī to. Sūrums

šausmās izplēta acis. Kad mazgājamā bļoda vēlreiz atkārtoja savu

teikumu, Sūrums salauza visu istabas iekārtu, telegrāfa ierīci un

pats ielēca jūrā. Redzi, mēs nevaram cilvēkus uzrunāt, viņi to ne-

var saprast un sajūk prātā.
— Bet, kaplog, saki, tu laikam arī gribēji, lai es kļūstu traks, —

jautāja Juris.

Kaplogs: Nē. Pēc šīs nelaimes ar Sūrumu es nekad nevienu

cilvēku nebūtu uzrunājis, bet man izspruka.
Juris: Izspruka.
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Kaplogs: Jā, izspruka. Mēs ar vēju esam lielā, mūžīgā naidā.

Viņš mani moca, kā vien var. Dauza, lauž, mēģina izsist manu

stiklu, lai tas brīvi varētu pastaigāties. Es, protams, nepalieku pa-

rādā. Atriebjos viņam, kur vien varu, un tā mēs dzīvojam savā

asins naidā. Šovakar atkal vējš uzklupa man virsū un tik ilgi mo-

cīja, līdz man beidzot izspruka vārds
—

nolādēts.

— Tad tu tomērto teici? — smējās Juris. Tagad viņam bija labi.

Kaplogs: Jā, es teicu. Vairāk nespēju paciest. Vējš ir īsts var-

māka. Es būtu ar mieru pats sasist savu stiklu un ar to asumu viņu

nodurt.Šovakar es cīnījos, čīkstēju, dauzīju vecās eņģes, lai arī tās

pīkst. Velti. Tu nenāci man palīgā, nenāci mani cieti vērt, bet vējš
nerimās. Un tad man izspruka mans neapdomīgākais lāsts.

— Kas tad?— kļuva dusmīgs Juris.

— Pirmā mirklī es vēl cerēju, ka tu manu vārdu būsi palaidis

savām ausīm garām. Kad es ieraudzīju tavu uztraukumu, sapratu,

ka ar tevi var notikt tas pats, kas ar Sūrumu. Nolēmu izdevīgā

brīdī tevi glābt. Kā redzi, tagad esam draugi.

Juris noglāstīja kaplogu un pasmaidīja.
— Bet saki — kas tevi iemācīja runāt cilvēka valodu? — vai-

cāja Juris.

Kaplogs: Koks, no kā esmu taisīts, ir ļoti gudrs un vecs koks.

Viņš ir audzis tālu zemes iekšienē, dziļā, tumšā mežā.Viņa dobumā

dzīvojis kails, sirms vīrietis, kas nīdis cilvēkus un dzīvojis viens

pats. Šis sirmais vecis iemācījis kokam cilvēka valodu. Tāpēc arī

es protu.

— Labi, bet kas mazgājamo bļodu iemācīja cilvēku valodu?

Kaplogs: Nožēloju, es. Labaiskoks, no kā esmu darināts, devis

man arī līdz jūtīgu, sapņainu dvēseli. Laikam kā lāstu.

Kad istabā atnesa mazgājamo bļodu, es viņā iemīlējos. Tusme-

jies, Juri, bet tā ir taisnība.Viņa bija tik jauna, tik balta, tik spoža.

Kad to cilāja, viņa jauki skanēja. Es viņā iemīlējos neprātīgi. Viss

viņas spožums gulēja manāstiklā kā sapnī, un viss mans stāvs šū-

pojās viņas virsmas apžilbinošā spožumā kā kāzu gultā,kā debesīs.

Bet mazgājamā bļoda bija vēsa pret mani. Viņai patika cits.

Lai kaut kā saistītu viņu pie sevis, es izdarīju ko briesmīgu un

iemācīju viņai cilvēku valodu.Kādu laiku viņa mani ievēroja, bet
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savu dvēseli un būti atdodtam.

Kaplogs nopūtās, un viņa stikls kļuva mikls.

— Neskumsti, kaplog, — mierināja viņu Juris, —visas sievie-

tes ir vienādas.Arī cilvēkiem ir tādas.

Kaplogs: Es neskumstu par viņu, bet par savu naivumu. Kā-

pēc man vajadzēja tai mācīt cilvēku valodu?

Juris: Vai tad citi priekšmeti un lietas, kas ir šai istabā, neprot

cilvēku valodu?

Kaplogs: Nē! Viņi tikai saprot vienkāršākos cilvēka vārdus.

Priekšmetiem un lietām ir sava valoda, ne visai plaša, bet sava, veca

valoda, kurā tie sarunājas. Arī tagad es dzirdu dažus priekšmetus

runājam. Klausies.

Juris klausījās, bet nekā nedzirdēja.

Juris: Es nekā nedzirdu.

Kaplogs: Slikti. Es gan dzirdu. Viņi saka, tu esot labs cilvēks.

Tu apejoties ar tiem pieklājīgi: nedauzot tos, nemocot un nelamā-

jot rupjiem vārdiem.

Jurim tas patika.
—Kaplog, vai tu nevari mani iemācīt priekšmetu valodu? —

iesaucās viņš.— Esbūšu tev vienmēr pateicīgs,kaplog, es tevi lūdzu!

Kaplogs: Labi, bet kam tev šī valoda? Tu esi cilvēks, runā pats

savā valodā.Man cilvēku valoda nedeva nekā laba. Vai tev priekš-

metu valoda ko līdzēs? Šaubos.

— Nešaubies, kaplog, — dedzīgi turpināja Juris. — Redzi, es

esmu šeit viens, pilnīgi viens. Man ir grūti.

Kaplogs: Pacieties.

— Pacieties, — rūgti iesaucās Juris. Visa esamība šinībrīdī viņam

šķita kā viens vienīgs vērmeļu malks. — Pacieties, vai tu neredzi,

kaplog, ka es te kalstu kopā bez draugiem, bez mīlas. Bet tā es va-

rētu ar jums sarunāties, un laiks kustu manās rokās. Palīdzi, kaplog,

es tevi uzmanīšu, es tevi kopšu par to kā slimu cilvēku, kā mazu

bērnu.

Kaplogs: Labi.

Un kaplogs iemācīja Jurim priekšmetu valodu.Tā bija jauka va-

loda.Vienkārša, kautkas līdzīga telegrāfam. Juris drīz viento iemanījās.
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Un tad sākās lielu lielās sarunas ar visiem priekšmetiem.
No rīta spilvens, gulta un segas

steidza stāstīt, kā viņš gulējis:

mierīgi, vai mētājies ar rokām un kunkstējis. Krēsls, uz kura bija

uzmestas drēbes, ziņoja par irumiem un plīsumiem biksēs vai

svārkos. Galds pīkstēja kādu dziesmiņu, bet logs stāstīja par to,

kāds laiks ārā.

Vārotpienu, Jurim nekad nevajadzēja uzmanīttrauku, lai nepār-
iet. Tikko piens gribēja kūsāt pāri malām, trauks pīkstēja nelabā

balsī, brīdinādams Juri. Juris pienāca un noņēma vienmēr laikā

pienu no uguns.

Ja kāda lieta Jurim pazuda, viņš allaž viegli to atrada. Pajautāja

kādam priekšmetam, tas sarunājās ar citiem un drīz vien pateica,
kur pazudusē lieta meklējama.

Kad Jurim bija slikts gara stāvoklis, viņš lūdza savu kakla saiti

dziedāt. Tā bija smalka un mācēja jaukas dziesmas par mīkstiem

zīda diegiem, spilgtām krāsām, siltām kastēm un skata logiem,
kur spulgo lielas, dzeltānas ugunis kā desmit saules.

Zināja kakla saite arī kādu garu,briesmīgu dziesmiņu par citu

sarkanu zīda kakla saiti, kas nožņaudza tumšā naktī skaistu mei-

teni. Resnais, lielais vīrs, kam šī kakla saite bija, apmeta to slepeni
meitenei ap kaklu. Meitene atdeva savu beidzamo elpu mūžībai

un kļuva auksta kā akmens grīda veikala noliktavā.

Kad Juris Gulēns brauca atvaļinājumā, viņš no visiem priekš-
metiem un lietām ardievojās un solīja drīz atgriezties.

Saule jau bija gabalā, kad Juris piecēlās no sola krastmalā.

Saule bija savu kūpēšanu beigusi, tagad tā gulēja oļos kā milzu

krāsns un dzina augšup kopā ar smiltīm un putekļiem sausu,

kodīgu svelmi. Zirgi kāsēja, un viņu mitrās muguras klājās ar

brūnu putru. Koku lapas bija uztūkušas un dzēla acis ar nevese-

līgu spīdumu.
Gaiss bija pilns dūmakas. Likās, ka tur augstumos plīvoja iz-

kārti milzīgi balti palagi, kas aprija visu vēso gaisu un dzidrumu,

atstādami zemei tik kvēli un alku pēc ēnas.

Juris devās pāri tiltam, viņš gāja pie Zentas.
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Viņš domāja tā: tagad viņa būs uzcēlusies un ies uz darbu.Es

viņu droši satikšu.

Zenta dzīvoja Akmeņu ielā, nelielā mājā. Kāpnes šinī namā

bija kā svārpsts. Tās mūžīgi urbās zemē un netika uz priekšu ne-

kur, gluži kā cilvēka prāts.

Ātriem, steidzīgiem soļiem Juris iegāja kāpņu telpā un noslau-

cīja kājas pie apdrupuša sliekšņa. Zentas dzīvokļa saimniece bija
dīvaina sieviete.Viņa pārāk mīlēja tīrību.

Katru cilvēku, kas nāca viņas dzīvoklī, tā apturēja turpat pie

durvīm priekšnamā un, pilnīgi neklausoties apturētā viesa ieru-

nās, kurnēšanā un dusmās, cēla tam kāju vienu pēc otras kā kalējs

zirgam augšā, lai ar mitru lupatu noslaucītu pazoles.

Juris bija pie tā pieradis. Viņam pat šis saimnieces ieradums

bija tīkams. Arī šoreiz, tikko saimniece pavēra durvis un ielaida

to iekšā, viņš pacēla vienukāju, tadotru un tikai pēc tam apsveica
saimnieci.

— Sveiki, sveiki, — sauca viņš. — Kur ir Zenta?

Saimniece tikai noplātīja rokām. Jura ierašanās viņai bija tāds

pārsteigums, kas pilnīgi tai atņēma valodu.Viņa vēlreiz noplātīja

rokām, nočampstināja lūpām un stāvēja apjukušām acīm.

— Kur tad ir mana Zenta? — vīpsnodams vaicāja Juris Gu-

lēns. — Sakiet, kur ir?

Saimniece joprojām stāvēja un klusēja. Melot viņa nespēja, tais-

nību teikt nevarēja.
— Runājiet taču! — sauca Juris. Uztraucies turpināja: — Vai

kāda nelaime notikusi?

Saimniece purināja galvu.
— Kas tad? — kļuva domīgs Juris.

— Nezinu. Nav mājās, — iekliedzās saimniece un pazuda savā

istabā.

— Laikam sastrīdējušās, —nodomāja Juris un paraustīja ple-

cus. Lēniem soļiem viņš devās uz Zentas istabu.

legāja. Pazīstamā smarša. Logs vaļā, un pret to tālumā atspie-

dies mākonis.

Viss kārtībā. Liekas, pagājušo nakti neviens te nebija uzturē-

jies. Juris apsēdās krēslā. Ar roku aptaustīja gultu. Viņš nezināja,
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ko darīt. Nācamiegs, gribējās ēst un nebija zināms, kur Zenta. Iz-

braukusi. Varbūt.

Juris nolēmagaidīt. Laika viņam bija gana.Viņš novilka savus

svārkus, uzmeta tos krēslam uz pleciem, novilka kurpes, tās no-

krita uz mazās grīdsegas, un atlaidās gultā.

Juri pārņēma tīkams nogurums. Viņš šorīt bija cēlies divos,

braucis šurp, uztraucies, gaidījis. Tagad labprāt viņš kādu stundu

nosnaustos. Viņš jau iebrida snaudā kā smaršainā, karstā pļavā,
atvērtais logs šūpoja sapņus virs tā galvas. Pēkšņi viņa rimstošās

smadzenes aizskāra čuksti.

Šaurais krēsls, kas stāvēja pie tualetes galdiņa, čukstēja krēs-

lam, kam polstētos plecus sedza Jura uzsviestie svārki:

— Klausies, tagad ir atgriezies tas vecais. Redzēs, ko šī nu da-

rīs! — un smējās sīkiem, drebošiem smiekliem.

— Neko. Gan viņa tiks galā ar abiem, — mierīgi noteica pol-
stētais krēsls.

— Tu domā? — vīlies ierunājās mazais krēsls.

— Es to skaidri zinu, — mierīgi atcirta lielais.

Klusums.

Juris gulēja gultā un smagi elpoja. Kaklā viņam bija liels ku-

māss, kas viņu smacēja. Viņš smaka, bet cīnījās. Ak, tad tāpēc

saimniece bija tik apjukusi! Nabaga saimniece, visa mēmāaculie-

ciniece. Gan būs labi! Visa šī lieta kļūs reiz skaidra. Noteikti. Juris

varētu tūlīt lekt augšā un krēsliem visu izprašņāt. Bet viņš zin, tad

tie neteiks nekā. Tāda viņu morāle. Jāpagaida, lai tie vēl vairāk

izpļāpājas. Grūti ir, bet jāpaciešas.
Un Juris mierīgi gulēja tālāk.

— Klausies, — ierunājās atkal mazais krēsls. Redzams, ka visa

šī lieta briesmīgi viņu saista.

— Klausies, — turpināja viņš, — ko viņa ir atradusi pie tā

jaunā? Tas taču ir rupjš tēviņš, vai ne?

— Tiesa gan, — noņurd lielais krēsls. — Viņš man arī ne-

patīk. Pīpē riebīgus cigārus, kas mani smacē nost. Es visu nakti

nevaru pēc tam atelpoties.
— Gluži pareizi, es arī tāpat, es arī, — iepīkstas mazais.

Lielais: Tas ļaunākais tomēr ir, kad viņš pārnāk no dīvāna
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manī.Viņa briesmīgais smagums lauž manikopā. Es jūtu,ka mani

kauli ļodzās, un es ar briesmām gaidu pats savu sabrukšanas

brīdi. Kaut viņš būtu sēdējis mierīgi! Nē, vienmēr kustas kā

ūdens zāle, un katra viņa kustība gulstas uz manu sirdi kā kalns.

Krēsls apklust un tad atkal turpina:
—

Kad viņš uzmet savus svārkus uz manas atzveltnes, tad es

domāju, kāpēc es esmu krēsls. Kādu ļaunu esmu nodarījis Radī-

tājam. Tik riebīgs šķiet man šī lielā vīra svārks. Šā otrā, kas pašu-

laik gultā, — tā svārks ir kā paradīzes putns melnas vārnas vietā.

— Tukļūsti dzejisks, — iesmējās mazais krēsls pie galda.
— Neniekojies, —atrūca lielais. — Man sirds ir pilna līdz ma-

lām. Ja es varētu kaut vienu reizi savā mūžā pacelt kāju, es citu

neko nedarītu kā iespertu tam nepatīkamam, lielajam vīram.

— Bravo! — iepīkstējās mazais krēsls. — Tu, tu esi varonis. Tu

esi glābējs!
— Jā, viņš ir mans glābējs, — iesaucās Juris un uzlēca kājās.

— Es tev pateicos, lielais krēsl.

Vienīgi ugunspārvelkamā drēbēvarētukrēslus vairāk pārsteigt

un pārbiedēt kā Juris ar savu iesaukšanos krēslu valodā.Abi krēsli

stāvēja klusi un nerunāja ne vārda.

Ilgi Juris tos lūdzās, lai tie atkal atver savas mutes. Krēsli stā-

vēja bez valodas, kā īsti krēsli. Juris uzrunāja galdu, dīvānu, gultu, lai

kaut tie saka kādu vārdu, lai arī tie pierunā abus spītīgos krēslus

teikt vēl kaut ko. Visi priekšmeti istabā klusēja, un Juris veltīgi lūdzās.

Kad visi vārdi, lūgšanas un draudi nekā nelīdzēja, Juris pielie-

toja kara viltību. Viņš izrāva no kabatas savu dienesta revolveru,

nostājās istabas vidū un, pielicis to pie deniņiem, izsaucās:

— Krēsli, ja jūs vēl klusēsiet, es nošaušos.

— Kungs, — trīsēdams ierunājās mazais krēsls, — mēs ru-

nāsim, tikai, lūdzu, nešaujieties.

Pamazām, stomīdamies abi krēsli, galds, dīvāns un gulta vaļ-

sirdīgi izstāstīja visu, ko tie bija istabā dienu un nakti redzējuši.

Viņu stāsts bija naivs, bet briesmīgi atklāts. Tie neslēpa nekā, un

Jurim bija jāsaņem kopā visi savi spēki, lai izturētu šo mocību.

Brīžiem Juris lēca augšā, skraidīja pa istabu kā ārprātīgs, un

visas lietas bailēs trīcēja. Pēc brīža Juris lika atkal visu atkārtot,
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lūdza vēl sīkāk atstāstīt, līdz beidzot viss kļuva skaidrs un dvēsele

gulēja, saplēsta sīkos gabalos.

Auksts, sakostiem zobiem Juris atsēdās dīvānāun gaidīja Zen-

tas atgriešanos.
Zentapārradās vēlā pēcpusdienā.

leraudzījusi Juri, viņa pirmā acumirklī apjuka, bet tad, līksmi

iekliedzoties, metās Jurim ap kaklu.

— Juri, tu jau esi klāt. Kāds pārsteigums, — skanēja viņas
balss. — Es tevi ļoti gaidīju.

Juris pasmīnēja un lūdza viņu atsēsties.

— Ko tutāds savāds? —brīnījās Zentaun atlaidās atzveltnes krēslā.

— Vai tev nepatikšanas darbā?—turpināja viņa un uzlika savu

roku Jurim uz ceļa.
— Nē, — asi noteica Juris. — Man ir nepatikšanas ar tevi.

— Ar mani? —brīnījās Zenta.Viņas izbrīns bija patiess. Viņa

zināja, ka tā ir nenotverama.— Kādas rūpes tev var būt ar mani?

Tiešām nesaprotu.

— Es esmu te jau no paša agra rīta, —atkal sausi kā ložmetējs

ierunājās Juris. — Saki, kur tubiji no rīta un visu pagājušo nakti?

— Es? — pārsteigta izsaucās Zenta. Tad, zibeņātrumā daudz

ko uztvērusi un apdomājusi, vēsi turpināja:
— Mīļais, kāpēc tu man visu to jautā? Vai tu man neuzticies?

— Jā! — karsti iesaucās Juris, un viss dvēseles sastrēgums sāka

lauzties uz āru. Sprauga jau bija atrasta.

— Ar kādām tiesībām, dārgais, — vīpsnāja Zenta. — Vai tev

ir pierādījumi?
— Pierādījumi,— sāpēs izrāvās Jurim, —kādu tevvēl vajag pie-

rādījumu. Visaistaba pilna ar pierādījumiem. Katra lieta runāpar to.

— Lieta, — paraustīja plecus Zenta. — Mīļais, nomierinies.

Salā tuesi kļuvis pavisam īdzīgs un muļķīgi greizsirdīgs. Gan es tevi

izlabošu. Es jau esmu tava remonta darbnīca. — Zenta piecēlās,

apsēdās Jurim blakus un gribēja to noglāstīt.
— Šoreiz tava viltība neizdosies, — kliedza Juris, ar sparu at-

grūzdams Zentu. Viņas liegšanās un lielais miers laupīja tambei-

dzamo savaldīšanos.

— Juri, tu mani veltīgi apvaino, — žēlojās Zenta.
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— Smieklīgi. Veltīgi. Es zinu visu.

Un Juris karstos, satrauktos vārdus atstāstīja Zentai bez slēp-

šanas visu, ko bija dzirdējis no krēsliem un pārējiem istabas

priekšmetiem. Viņa runa bija saraustīta. Viņš smaka pats savās

jūtās, dusmās un sāpēs. Juris runāja bez apstājas, kā apsēsts. Likās,

viņš gribēja izrunāt, izraut ar vārdiem, kliedzieniem visu to grū-

tumu, kas bija sagūlies viņa dvēselē.

Zenta pārsteigumā un izbailēs izplestām acīm raudzījās Jurī

un nepārtraukti murmināja:
— Juri, stājies, Juri, mīļais, stājies.

Bet, kad viņš sāka tuvāki klāstīt visus viņas mīlas pārkāpumus,

saldumu, šausmas un trakumu, lai vēl lieku reizi pats sevi sa-

dzeltu, iesistu, nonievātu, ietriektu ar zābaku dubļos, Zentaneiz-

turēja un iekliedzās:

— Klusi, tu esi ārprātīgs!
— Nē, es neklusēšu, — grūda pretim Juris kā asmeni savā

greizsirdības lēkmē. — Es vēl runāšu, runāšu visu līdz galam, līdz

beidzamam sīkumam, kā tu...

— Klusi, es negribu dzirdēt, — dusmās, kaunā un bailēs sauca

Zenta.

— Nē, — grieza līdz galam Juris.

— Ej laukā!

Tā bija Zenta.Viņa juta, ka ir notverta, bet nesaprata — kā.

Viņa kļuva zvērs, kam kāju iekampis slazds. Viņa rāva toārā, kaut

pēc tam būtu beigas. Viņa nespēja vairs klausīties Jurī, viņa balsī,

viņa nesavaldīgajos vārdos. Visu Zentu bija pārņēmusi viena vie-

nīga jūta: tikt no visa esošā vaļā, tikai vaļā.
Un viņa kliedza vēlreiz:

— Laukā!

— Ak tā! — bija atbilde.

Pēc šiem vārdiem atskanēja divi dobji revolvera šāvieni, un viss

palika klusu.

Kaplogam bija taisnība.

Tiesas zāle.

Uz apsūdzētā sola radiotelegrāfists Juris Gulēns, 24 gadus vecs,
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apvainots 23 gadus vecās kantoristes Zentas Aivares slepkavībā ar

iepriekšēju nodomu.

Prokurora lieciniece — atraitne Lavīze Ātrā, 48 gadus veca,

apsūdzētā liecinieks — krēsls ar atzveltni, sarkana plīša.

Lietišķie pierādījumi: dienesta revolvers.

Apsūdzības raksta nolasīšana norit ātri. Apsūdzētais slepka-
vībā atzīstas, bet piebilst, ka savu ļauno darbu izdarījis bez iepriek-

šēja nolūka.

Lieciniece Lavīze Ātrā nopratināšanā pastāsta, ka apsūdzētais

viņas dzīvoklī ieradies jau agrā rītā, lai sastaptos ar Zentu Aivari,

kura īrējot viņas dzīvoklī istabu. Apsūdzētais nonāvēto esot neat-

laidīgi gaidījis līdz pievakarei, un tad noticis šausmīgais darbs.

Prokurors noteikti noraida apsūdzētā liecinieku: priekšmetu —

krēslu, jo tas esot bezdvēselīga lieta bez saprāta, jūtām un valo-

das, tāpēc nekādu lielāku skaidrību šajā jau pilnīgi noskaidrotā

lietā pavērt nespējot.

Apsūdzētā aizstāvis vienīgi piebilst to, ka priekšmets — krēsls

esot svarīgs apsūdzētam tajā ziņā, ka viņš ar savu liecību spējot

atvieglināt tā jau apsūdzētā grūto stāvokli. Vienīgi krēsls varot

apliecināt, ka slepkavība izdarītā ārkārtīgā dvēseles uzbudinājumā,

negaidot, bez iepriekšēja ļauna nodoma.

Prokurors ceļ atkal jau mums zināmās ierunas. Pēc ilgākas

apspriešanās nolemj krēslu pievienot lietišķajiem pierādījumiem,

un proti, revolveram, lai tādējādi apsūdzētais savā beigu vārdā

varētu arī uz to atsaukties.

Juris Gulēns savus paskaidrojumus sāk lēnā, mierīgā balsī. Viņš
vēlreiz atklāti apliecina savu mīlestību pret Zentu Aivari, savu

priecīgo nodomu, ar kādu tas devies pie nonāvētās,un to, ka viņš

savu noziegumu izdarījis neparastā dvēseles uzbudinājumā, kas

bija laupījis viņam katru savaldīšanos. Lai to pierādītu, viņš lūdz

priekšsēdētāja atļauju iepazīstināt augsto tiesu ar dažiem nepa-

rastiem notikumiem viņa beidzamā laika dzīvē.

Saņēmis atļauju, Juris Gulēns atstāsta pārsteigtajiem klāteso-

šiem dīvaino gadījumu ar kaplogu unVientuļās salas mazgājamo

bļodu, attēlo, kā viņš iemācījies priekšmetu un lietu valodu, kāda

tā pēc savas uzbūves ir un kādas pārmaiņas notikušas viņa
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personīgajā dzīve pec šīs, līdz šim nezināmas valodas iemā-

cīšanās.

Prokurors vairākas reizes pārtrauc Jura Gulēnarunu ar starp-

saucieniem un iebildumiem, bet tiesai labpatikas apsūdzētā stāstu

uzklausīt līdz galam.

Saņēmis savus pēdējos spēkus kopā, Juris Gulēns pāriet pie

savas ierašanās neparedzētajā atvaļinājumā pilsētā, pie tās labsa-

jūtas un laimes tvīksmes, kas bijusi viņa sirdī.

Tad, smagi nopūties, viņš sāk sava stāsta beidzamo posmu: savu

ierašanos nonāvētās Zentas Aivares dzīvoklī, nogurumu, sarunu

ar krēslu un citiem priekšmetiem, savu lielo vilšanos un bei-

dzamo, nelaimīgo satikšanos ar nonāvēto ZentuAivari.

Apsūdzētais Juris Gulēns runa klusu, bet skaidri. Viņa balss ir

skumja un drusku dreb, kā glāze no sena satricinājuma.
— Tā, nu es esmu jums izstāstījis savu dzīvi plaši un atklāti,

neko neslēpdams. Es negribu lielīties ar saviem neparastajiem

piedzīvojumiem, es tos nožēloju.

Kaplogam Vientuļās salas stacijā bija taisnība.Viņš manibrīdi-

nāja. Toreiz es biju pārāk vieglprātīgs, pārāk jauns, lai tam ticētu.

Manineizsakāmi vilināja jaunā, nezināmāpasaule. Es devos viņai

pretim kā apmāts. Un kāds ir gala iznākums? Bēdīgs. Es stāvu jūsu

priekšā kā smags, neglābjams noziedznieks, kas apdraud sabied-

rību. Bet es gribēju cilvēci laimīgu darīt: atvērt viņai jaunus, pār-

steidzošus apvāršņus.

Nevajadzēja man mācīties priekšmetu un lietu valodu. Tagad

es būtu laimīgs ar savu mīļoto Zentu, jo man ne prātā nenāktu

šaubīties par viņas uzticību.

Neviens nedrīkst pārkāpt savas esības robežas, kas to dara, tas

saņem sodu. Es kļuvu slepkava, kaplogs Vientuļajā salā — nelai-

mīgs mīlētājs, mazgājamā bļoda — netieša slepkava: radiotele-

grāfists Sūrums taču viņas dēļ ielēca jūrā. Tagad es esmu galā.
To teicis, Juris Gulēns mierīgi apsēdās. Saules stars skāra viņa

galvu: tā bija kļuvusi sirma.

Tālākais viss norisinājās parastajā gaitā. Tikai vienu vienīgu
reizi Juris Gulēns pēkšņi uzlēca kājās un iekliedzās:

— Jūs man neticat. Jūs domājat, ka es te stāstu pasakas. Zenta



arī man neticēja, un kas notika?Es runāju tikai patiesību. Es esmu

zvērējis, un es to pildu. Manā stāstā nav nekas izdomāts. Ja jūs

šaubāties, vaicājiet krēslam. Krēsl, runā! Esi man pēdējo reizi draugs

un runā, apliecini, ka man ir taisnība.

Un krēsls runāja. Cik spēja. Viņš pīkstēja, čaukstēja, pūta un

elsoja. Viņš saprata, ka tā draugs ir lielās briesmās, apmēram tādās,

kad viņam, krēslam, rautu kājas nost, lauztu atzveltni prom un

viņa ķermeni skaldītu malkā.

Krēsls runāja ilgi, bet viss bija velti. Juris Gulēns kliedza visiem,

lai klausās. Bet tad viņu sargi saņēma pie rokām un nosēdināja
vietā.

Visi klausījās, bet nekā nedzirdēja un šaubās raustīja plecus.

Juris Gulēns vēlreiz lēca augšā; sargu rokas to nosēdināja atpa-

kaļ solā. Tad viņš nokāra galvu un klusēja.
Vēlu pievakarē pasludināja spriedumu: apsūdzētais Juris Gu-

lēns ir parādījis skaidri redzamas vājprātības pazīmes un nodo-

dams gara dziedināšanas iestādei.
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PUSKUKULIS MAIZES

Māte izlaiž Andreju pa virtuves durvīm. Viņam galvā jauna,
skaista cepure ar nagu,kuras spožajā virsmā iegulstas visa zilgme,
dūmi un putni.

Kājās Andrejam jauni zābaki, dzeltāni. Tādus viņš bija vēlējies

veselus divus gadus. Beidzot saņēmis.

Zābaki vāri smaršo un drusku čīkst. Andrejs domā, ka pazolē

laikam tup kāds kukainis, līdzīgs sienāzim, un čīkst. Kurpnieks to

tur būs atstājis.Bet no kā šis kukainis dzīvo? Droši vien ēd āduun

skaļi elpo.

Andrejs, augstu kājas celdams, iznāk sētas apaļajos oļos. Kā-

ravs, sēdēdams uz saimnieka lieveņa, paceļ kreiso ausi, piešķiebj

galvu un skatās. Tam vajadzētu būt noteiktiAndrejam. Bet sunim

suņa prātus jauc jaunie, līdz šim neredzētie zābaki un cepure ar

spožo nagu.No tā reibst galva, visas lietas met acīs kūleņus.

Pēkšņi vējš mainasavu virzienu un nāk tieši no Andreja puses

vecam Kāravam virsū. Sunim nāsīs iesitas sen pazīstamā Andreja

drēbju un miesas smaka, un viņš pasmaida. Gribētu tā kā skriet

Andrejam pretī, bet Andrejs iet vēsi, lepni, galvu pacēlis, un ne-

ievēro suni.

Andrejs vispār neredz neko. Ja pa nakti būtu no sētas aiznesti

prom visi toveri, puķu laukumi, vecā sētas māja un debesīs iz-

grauzts kāds caurums, Andrejs visu to nemanītu. Viņam ir liels,

atbildīgs uzdevums dots.

— Puskukuli rupjas maizes, puskukuli rupjas maizes, — čukst

Andreja apaļās, sārtās lūpas; un tā, bezgala klusu runādamas vie-

nus un tos pašus vārdus, šīs lūpas bieži sapinas un murminasavu

nolikto teikumu tālāk.
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Kreisā roka Andrejam saspiesta cieši dūrē. Tur iekšā tup un

svīst lielajā dūreskarstumā nauda. Tā ir ietīta biezā, brūnā papīrā

un saspiesta tik cieši, ka nevar pakustēt.
— Ko es esmu nodarījusi, ka man tā jācieš? — domā nauda,

un sviedri aumaļām līst pār tās cieto miesu. — Paņēma mani no

siltā, plašā naudas maka un ielika puikam dūrē. Kaut tikai es va-

rētu izturēt!

—Puskukuli rupjas maizes, — mēdās nauda Andreja dūrē.

— Kur tu ņemtu to puskukuli maizes, ja es tev nebūtu saujā? Bet

vai tāda ir pateicība: spiež mani vai nost.

Andrejs jau irnonācis līdz sētasvārtiem. Vārtos stāv mazā Vilma.

leraudzījusi Andreju, viņa saka kaut ko un tad turpina stāstīt.

— Puskukuli rupjas maizes, puskukuli rupjas maizes, — visu

laiku vēl lēni saka Andreja lūpas, un pats viņš lāgā neredz mazo

Vilmu, viņas valodu, viņas sārto saiti matos.

Acu priekšā Andrejam kā liela, melna zivs peld puskukulis mai-

zes, tāds, kādu viņš to redzējis virtuvē uz galda. Šis puskukulis
aizsedz viņam visu apkārtni: vārtus, kokus ietnes malā un ielas

bruģi. Kustas Andrejs tīri nemanot, kā lielas rokas pagrūsts, un

nekas to nevar apturēt.

Vārdi, ko nemitīgiatkārto viņa lūpas, pārvēršas zilās gaļas mu-

šās un dūc ap viņa ausīm, atstumdami tālu, tāluprom tuvējo ratu

rīboņu, ormaņu iesaucienus un tramvaja rūkoņu.

Andrejs viss ir savas lielās gaitas varā. Viņš ir lepns, ka māte

tampirmo reizi ir uzticējusi vienam pašam pāriet trokšņaino ielu

un nopirkt pretējā pārtikas veikalā maizi. Līdz šim viņš ir to da-

rījis vienmērkopā ar kādu pieaugušo, bet tagad viens pats.

Andrejs skaidri iedomājas veikalnieka stipro izbrīnu, ieraugot

viņu vienu pašu ar naudu saspiestajā dūrē. Andrejs labi apzinās
šā notikuma ārkārtīgo nozīmi; tāpēc, lai viss noritētu labi, viņš

nemitīgi atkārto savu uzdevumu.

— Puskukuli rupjas maizes, puskukuli rupjas maizes.

Šos vārdus no galvas zina jau visi oļi, uz kuriem savas jaunās

kurpes liek Andrejs, sētas stabi, mājas sienas, koku lapas. Bet An-

drejs tikai iet un tos atkārto.

MazāVilma paliek sētas vārtos, stāvot ar ieplēstu muti. Andrejs
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paiet viņai garām kā tukšam gaisam. AusisVilmai paliek teikums:

— Puskukuli rupjas maizes.

Viņa saspiež lūpas un vēro, kurp viņš aiziet. Andrejs dodas tieši

pāri ielai.Veiklu, drošu soli viņš iet, neskatīdamies ne palabi, ne pa

kreisi. Ormaņi līgojas viņam garām, tieši gar mugurunočāpo sma-

gais vezums, un tramvajs skaļi iebrēcas, ieraudzījis puiku uz sliedēm.

Beidzot Andrejs ir jau pretējās ietnes malā. Žiglām kājām viņš
ir pāri ietnei un tver veikala durvis. Grūž, virs galvas skaļi baras

zvans, un stiklotās durvis paveras.

Pretim dejodamas nāk visu ēdamvielu smaršas, un katra maigi

paņem Andreja degunu savos tvanamospirkstos.
Pie pašām durvīm lielā kaudzē guļ burkāni, bāli zaļas, čauk-

stošas kāpostu galvas un blakus lielā toverī kartupeļi.

Andrejs uztrauktu sirdi, kas līgojas līdzīgi zvanam virs dur-

vīm, tuvojas veikala letei, lai teiktu savu vajadzību.

Labdienu viņš nepadod, lai nepiemirstu savu uzdevumu. Kad

veikala īpašnieks smaidīdams skaļā balsī nosaka: — Sveiki, An-

drej, — viņš tikai nelaimīgi pamāj ar galvu un jūt, ka dīvains

kumoss viņam iestrēdzis kaklā. Vai kāds kartupelis no brūnā

tovera būs ierāpies viņa elpā?
Veikala īpašnieks vēlreiz pasmaida un, redzot Andreju mīņā-

jamies, vaicā:

— Ko labu, Andrej, gribēji pirkt?

Andreja lūpas stostās, un nekādaskaņa nenāk telpā.Andrejs ir

aizmirsis savu pirkumu. Nav. Kā putns tas izzudis no galvas. Bet

varbūt viņa mazās, sārtās lūpas ir tā nogurušas no ilgās, nepār-

trauktās čukstēšanas, ka vairs nespēj pēdējo, vajadzīgo reizi ilgi
nēsāto teikumu pacelt?

Andrejam uz pieres parādās divas sviedru lāses kā divas baltas

jāņogas, krūtis ātri cilājas un acis drudžainimeklē vajadzīgo lietu,
lai tā palīdzētu atcerēties.

Velti.

Veikala īpašnieks pārliecas letei. Viņa ķermenis kā milzīga,
balta čūska guļ pāri šaurajam galdam. Tagad viņa galva ir gluži
tuvu uztrauktajam Andrejam.

— Ko tu gribēji pirkt? Aizmirsi?
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Andrejam karsts, kūpošs ūdens nolīst pāri visam stāvam.

— Aizmirsi?

Šis vārds viņam iedzeļ ausīs, prātā un sirdī kā īlens.

Ko nu lai dara? Citi pircēji arī skatās un smaida. Tagad veikalā

Andrejam trūkst elpas.
— Vai tev nauda ir līdz? — vaicā vēl veikala īpašnieks.

Andrejs bez domu paceļ savu sažņaugto dūri un ieliek veikala

īpašnieka biezajā, lielajā rokā brūno papīra vīstokli.

Tikko viņš to izdara, tad, kā no smagas nastas atbrīvots, pats

metas pa durvīm laukā un skriešus dodas pāri ielai.

Kāds ormanis tikko neuzbrauc viņam. Bet viņš kā zutis izvijas

gar zirga priekškājām un ir jau atkal uz ietnes virsū.

Veikala īpašnieks ar naudu rokā kliedz, lai puika atgriežas.

Pārējie pircēji rausta plecus un smaida.

Kā vējš Andrejs joņo garām mazajai Vilmai, kas ar savu sārto

saiti matos stāv joprojām vēl vārtos.

leraudzījusi Andreju tik uztrauktu, sakarsušu un pelēkiem

dubļiem aptraipītu, bez puskukuļa maizes padusē, viņa pēkšņi

pret savu gribu iekliedzās. Vārdi paspruka paši no sevis kā palaid-

nīgi zvirbuļi.
— Andrej, bet kur ir tavs puskukulis?

Viņa droši domāja, ka puskukulis lielajā skrējienā guļ izslīdē-

jis uz ielas dubļos.Viņa pati no saviem skaļajiem vārdiem sarāvās.

Bet Andrejs, tas sastinga uz vietas, kā lodes ķerts.
— Puskukulis... Puskukulis maizes.

Balts spilvens novēlās Andrejam no domām. Tās atkal pacēlās

gaisā kā mirdzošs baložu bars.

Klusēdams Andrejs apsviedās apkārt un tāpat klusēdams kā

bumba pārlidoja mitro ielu.

Kad vista uz veikala durvīm atkal nokladzināja, Andrejs no-

stājās pie letes un skaļā balsī teica:

— Lūdzu, dodiet man puskukuli rupjas maizes.

Veikala īpašnieks smējās, un viņa baltais priekšauts līgojās aiz

letes kā irstošs mākonis debesīs.

Andreja atnestā nauda vaļīgi gulēja brūnajā papīrā un kāri

elpoja veikala smaršaino gaisu.
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Kad Andrejs nonāca ar savu rupjās maizes puskukuli pie

vārtiem, kur stāvēja mazā Vilma, viņš apstājās un vēlīgi pielika

kukuļa šķēlumu mazai Vilmai pie deguna.
— Paod, cik labi smaršo maize.

Meitene pielika savu degunu pie maizes un ilgi oda. Kukulis

maigi kūpēja.
Kadmeitene atņēma no maizes savu degunu nost, tam galā kā

melna, maza skudra spīdēja apaļa maizes druska, bet pati mei-

tenebija laimīga.

Andrejs pārklāja maizi ar čaukstošu papīru un pašapzinīgi

gāja tālāk.

LIELĀ EGLE

Andris pieliek pie loga krēslu, uzkāpj uz tā un tagad skatās

logā pilnīgi kā pieaudzis cilvēks.

Maiga krēsla.

Uz ielas sētnieki tīra trotuārus, jo visu rītu sniga un norima

tikai pēcpusdienā. Lāpstu troksnis spiežas cauri rūtīm un asi skar

ausis. Gar ielas malām lielas kaudzes sniega. Ormaņi, zvārguļiem

tinkšot, brauc pa lielo sniegu kā pa vaļņiem. Tramvaji netiek uz

priekšu, stāv rindākā lielas zosis.

Andris, lai labāk redzētu visu to, kas notiek ielā, pabīda puķu

podus pie malas un tad ielīkst ar visu ķermeni rūtīs. Viņa mazā

sirds dreb, Lielo Jāni gaidot.

Viņš parasti parādās gar kreiso stūri un tad steidzīgiem soļiem
dodas pāri ielai.

Šodien Andrim nopietns iemesls gaidīt Lielo Jāni ar tādu ne-

pacietību. Ir Ziemsvētku sestdiena, tēvs izbraucis, būs tikai vakarā,

un Andrim kopā ar Lielo Jāni pašiem jānopērk egle.

Šogad eglei jābūt lielai, līdz pašiem griestiem, jo Andris tagad

piecus gadus vecs un prot svētku dzejoli skaitīt no galvas.
Bet ja nu Lielais Jānis laikā nepārnāk un ierodas mājās tikai naktī

pēc kroga? Ko tad? Var jau arī nelaime piesisties Jānim. Šīs domas

tik smagas, ka, tas domājot, Andrim kļūst karsti un viņam uz
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pieres nosēstas trīs sviedru lāses. Nē, nē, tas nevar būt. Lielais

Jānis būs laikā, būs. Āre, tur jau viņš nāk, labo roku augšup mez-

dams.

leraudzījis Lielo Jāni, Andris kritin nokrīt no krēsla un stei-

dzas uz durvīm.

— lesim, iesim, — viņš sauc skaļā balsī, ieraugot Jāni, — iesim

pēc egles.

Jānis tikai smaida. Pie tā vainīgs viņa lielais augums, ka viņš
vienmēr tikai smaida it kā kaunēdamies.

Pasmaidījis brīdi, viņš beidzot saka:

— Labi, iesim, bet ļauj taču man paēst.
— Nē, nē, — kliedz Andris, — nopirksim egli, tad tu varēsi ēst.

Labi, Lielais Jānis atkal tikai smaida un paklausa. Var jau paēst

arī vēlāk. Tad varbūt vēl labāk garšos. Mēlepati steigsies ēdienam

pretim.

Lielais Jānis ar Andri iziet uz ielas. Visos logos spīd gaisma un

tup skaistas lietas. Virs galvas tumšās debesis tur spuldzes.

Lielais Jānis ar Andri iet un meklē egli, kuplu, skaistu egli ista-

bai līdz griestiem. Bet tādas egles nekur vairs nav. Lielais sniegs

aizkavējis egļu pievešanu. Visas egles jau izpirktas. Palikušas tikai

liesas, kārnas un mazas kā jauni kadiķi. Lielais Jānis iet, un ar katru

brīdi viņa smaids kļūst vājāks.
Sākumā Andris soļo braši. Smiedamies viņš kāpj pāri visiem

sniegiem, dažās vietās iebrūkot līdz jostai. Spēku viņam dod ilgas

pēc lielās egles. Bet tadAndris sāk gurt.

Kad visas egļu vietas izstaigātas un Jānis noskumis paziņo, ka

būs jāiet uz mājām bez egles, Andris paliekbez spēka. Viņš vēl grib
ko teikt, pretoties, bet nevar. Asaras saskrien viņam acīs, liela, cieta,

zaļa pupa iestājas elpā, un sirdi viens iever kā durvīs, asi, sāpīgi
līdz nāvei. Visa iela ar spuldzēm, gaišajiem logiem un namiem

sagriežas acīs kā virpulī un tad līdz ar asaru nokrīt pie kājām sa-

mītā, bāli dzeltānā sniegā.
Pēc tam Andris neredz nekā: atkal divas lielas asaras izkāpj

Andrim acu priekšā un ar savu rūgtumu aizsedz visu pasauli. Un

Andris arī vairs neko negrib redzēt. Lielās egles nebūs, svecītes pa-

liks savos papīros, svečturi nīks plauktā, un jaukie egles spožumi —



zilie zaķi, apaļie zvirbuļi, ugunīgās bumbasun laivas — gulēs jo-

projām savā kastē zem vates segas.

Andris iekrīt sniegā un raud.

Lielais Jānis pastāv mirkli — tagad gluži bez smaida —, tad

paņem Andri rokās un nes to uz mājām. Andris visu laiku raud,

sirsnīgi, tieši ar pašu sirds dziļumu.

Mājās jau tēvs priekšā, dzer tēju. Izdzirdis lielo nelaimi, klusi

smaidīdams, apģērbjas un iziet laukā. Pēc kādas pusstundas viņš

atgriežas mājās ar kuplu egli tieši līdz istabas griestiem. Tā smaršo

un pilda istabu ar savu vēsumu un zaļo košumu. Andris vairs

neraud.Viņš stāv istabas vidū un aizgrābts lūkojas eglē. Tikai de-

gungals vēl slapjš no nesen raudātāmasarām.

Kad pulkstenis nosit astoņi un visi darbi veikti, Andris savā

jaunā uzvalkā stāv gaišas egles priekšā un skaita savu svētku dze-

joli. Zilie zaķi un apaļie zvirbuļi, kas tagad tup košajā eglē starp

svecēm, ar labpatiku noskatās mazajā puikā un skaistajos vārdos,

kas kāpj pāri viņa lūpām.
Naktī Andris guļ savā gultā ar jauno dāvanu rokās. Kuplā,

skaistā egle stāv otrā istabā, bet ar savu tīro smaršu tā noliecas pār

aizmigušo puiku un skūpsta to.

VĪNOGAS

Blakus dārzā augabumbiere.Tā bija liela, dīvainiem, melniem

zariem.Viņā auga gaiši dzeltāni un ļoti saldi bumbieri. Suņi stun-

dām sēdēja zem varenās bumbieres un gaidīja kādu saldu augli

zemēnokrītam. Tad tie plūcās ar sētas bērniem šā garduma dēļ.
Dažreiz uzvarēja suņi. Tikko bumbieris pieskārās zemei, tie

pakampa jauko augli un,astes iežmieguši kājstarpā, skrēja pa sētu

apkārt, līdz atrada kāduklusāku vietu savam mielastam.

Biežāk virsroku guvabērni. Ar šausmīgiemkliedzieniem viņi gāzās

suņiem virsū, un tie muka, zobus atņirgdami un tumši rūkdami.

Juris sēdēja blakus sētā uz apgāzta puķu poda un vēroja šo cīņu.

Kad viņsētas bērni skrēja suņiem virsū, Juris palīdzēja viņiem

kliegt un vicināja dūres, lai arī nobaidītukādu suni.
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Juris labprāt pārlīstu sētu un piedalītos pats kaujā ar suņiem,
bet viņš to nevarēja. Viņam bija liels darbs veicams. Netālu no

sētas gar šķūnīša sānu auga vīnogas: tās bija Jurim jāsargā no pe-

lēkiem zvirbuļiem, ļodzīgajām, tumšajām vārnām un īpaši dū-

jām. Kas būtu domājis dūjas par tik lielām zaglēm. Tās lēnām,

saulē savu košo spalvu mazgādamas, nāca un knāba zaļās, skais-

tās ogas.

Juris plaukšināja, kliedza un meta tām ar sprunguļiem, tad

tikai tās lēnām virzījās prom, bet savu nodomuneatmeta.

Juris sēdēja uz vecā, brūnā puķu poda kā neatlaidīgs sargs.

Spīdēja vēlīna rudens saule. Skaidrajā gaisā peldēja balti, smalki

diegi.Kad tiem stiprāk uzpūta vējš, tie trūka pušu — unkatra daļa
steidzās uz savu pusi bezgalīgajā tālē.

Šķūnītī smaršoja šāļu malka. Tās skābā smaka lēni, bet neat-

vairāmi kāpa pretim saulei un ar katru nākošo mirkli kļuva stip-
rāka un stiprāka.

Lecektī ziedēja astras — viena pie otras. Tās klusi līgojās rīta

vējā un šķita kā lielas baznīcas zelta kupols, kas atstājis savu vietu

tornī, lai atnāktu šurp tuvāk Jurim. Juris pat dzirdēja zvanus ska-

nam. Skaņas bija tik dzidras kā tikko izmazgāta glāze, un no šīm

skaņām žilba drusku acis un galvā kāpa viegls reibums, līdzīgs tam,

kad stipri nāk miegs.
Palaikam Juris cēlās no sava puķu poda, piegāja ogām klāt un

tās viegli ar pirkstu aptaustīja. Cietas. Vecāmāte stāstīja, ka ogas

būšot gatavas tikai pēc divām nedēļām. Bet, kad viņa to teica, tai

uz lūpām bija smīns, jautrs un šaudīgs kā bezdelīga. Un Jurī kaut

kur dziļi iekšā kāds runāja, ka ogas laikam kļūs gatavas drošivien

drīzāk. Kaut varētu sauli novilkt no zilgmes drusku tuvāk, lai sil-

tums būtu lielāks. Nez ar ko varētusauli pielabināt. Noskaitīt viņai
kādu dziesmu, kur jaukos, krāšņos vārdos teikta tās laipnība un

gaismas devība. Varbūt nolikt brūzganajā maurā kādu garšīgu

sviestmaizi, šāgadīgu, smalki skābētu gurķi vai piemiņas lietu: gluži

apaļu oli, sudraba papīru. Ja izdotos sauli kaut drusku pievilkt

tuvāk, tad droši vīnogas varētu ēst šovakar.

Juris ilgi skatās uz sauli, tad uz vīnogām, pagriež galvu šķībi
kā suns, kas brīnās par tikko redzēto, un atkal aptausta ar saviem



153

sīkajiem pirkstiem tuvāko vīnogu. Tā ir gluži mīksta un maiga kā

lūpas. Karsts ūdens ielīst Jurim galvā un vaigi iekvēlojas: gatava.
Atsitis celi pret veco puķu podu, kas žēli noskan, Juris dodas

pie vecāsmātes.

Viņa darbojas virtuvē. Uz pavarda bez pārtraukuma runājas

trumulis, sviežot gaisā mazus, apaļus mākonīšus. Tie pēc brīža

bez trokšņa plīst un pazūd.
Kurtuvē tup šāļu malka, to laiza uguns, un kaut kur saldi

smaršo tikko izcelta baltmaize. Kaut viņa pateiktu, kur tā tup.

— Vecomāt, — sauc Juris skaļā balsī, — vecomāt, mūsu vīn-

ogas ir gatavas.

— Kas to tev teica?— brīnās vecāmāte.

— Pirksti, — atbild Juris, — es pieskāros ar saviem pirkstiem

vīnogām un jutu,ka tās gatavas, mīkstas un saldas.

— Arī saldas? — smaida vecāmāte.

— To pateica mana mēle, — mīlinās Juris.

Vecāmāte atkal smaida un beidzot saka:

— Reiz tu tā apgalvo, tad laikam taisnība būs. Ņemsim arī

vīnogas nost.

— Šodien! — sauc nepacietīgi Juris.

— Šodien gan vēl nē—varbūt rītu.

Juris aiziet atkal pie savām vīnogām. Tās jāsargā tagad labi

uzmanīgi. Droši arī putni zina, ka ogas gatavas, un skries bariem.

Pie šķūņa, kura saulgozī mirdz gar sienu vīnogas, maurā tup

vesels bars zvirbuļu un naski lēkā. Juris aiztrenc putnus un atsē-

žas uz sava vecā puķu poda. Viņsētā viss klusu. Kā izmiris.

Karstajā saulē Jurim piemetas snaudiens. Puika gandzenprom

nekaunīgo draugu, bet šis neatlaižas. Plaksti neviļus Jurim aiz-

veras, un puika iesnaužas saldi. No lūpas nokāpj apaļa siekala un

uzmetas uz zoda.

Juris snauž un redz sapni. Viņš staigā ar šauteni plecos gar sētas

malu un sargā savas vīnogas. Pēkšņi viņa priekšā izlec pieci vīri

rūzgos kamzoļos, nažiem rokās un čukst:

— Atdod vīnogas!

Juris grābj pēc savas šautenes, bet tās vairs nav. Šautene sēd

šķūnīša jumta galā un smejas.
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— Atdod vīnogas, — čukst atkal tumšie vīri.

— Nē, — atbild Juris un lēnām atkāpjas uz vīnakrūma pusi.
Pie krūma Juris drošsirdīgi apstājas un izplestām rokām aiz-

sedz savu dārgo ogulāju.
Pieci vīri šņākdami pienāk gluži tuvu Jurim un dur. Juris

iekliedzas un pakrīt. Šai mirklī arī snaudair prom. Juris pamostas

un redz: viņš nokritis no vecā puķu poda maurā. Mutēsausums,

apkakle spiež kaklu, un seja nosvīdusi, lipīga, kā notriepta ar medu.

Juris pieceļas un skatās uz šķūnīša sienu, kur vīnogulājs.Viegla

nopūta izslīd no Jura. Vīnogas vēl dzīvas.

Pēcpusdienā vecaistēvs ved Juri pastaigāties uz lielo betona

viaduktu, kuram cauri iet vilcieni. Jurim ļoti patīkas no augšas kā

putnam vērot vilcienu gaitu un vagonutumšās, apaļās muguras.

— Vecotēv, — saka tad Juris, —vagoniem mugurasapaļas un

tumšas tāpat kā līdakām.

— Tā? — brīnās vecaistēvs.

— Jā, — turpina Juris, — līdakas es redzēju lielajā tirgū tove-

ros. Tur arī tās slīd līdzīgi vagoniem.

Šodien Juris ļoti tramīgs. let ganuz lielo betonaviaduktu, kas

savieno Āgenskalnu ar Torņkalnu, bet ar savām domām un valodu

visu laiku tinas ap savām vīnogām.

— Vai gatavas vīnogas nebirst tāpat zemēkā jāņogas? —vaicā

viņš vecamtēvam.

— Nē.

— Vai tikai vecāmāte labi uzmanīs vīnogas? — turpina Juris.

— Nebaidies, labi.

— Es esmu nokusis, — pēkšņi paziņo Juris un apstājas ietnes

vidū. Viņš raugās caur pieri kā spītīgs kazlēns.

— Neniekojies, — nosaka vecaistēvs un ar roku nobrauka

matus. Galvas vidus viņam kails. Lai apsegtu to, viņš garās matu

šķipsnas no pakauša pārsukājis pāri savam galvas kailumam.

— Patiesi, vecotēv, es esmu nokusis, — džinkst Juris.

— Ko mēļo, — paņem aiz rokas Juri vecaistēvs, — nebaidies,

vīnogas nekur neaizskries.

Vecaistēvs ir garaauguma, melnos svārkos. Viņš paceļ roku un

noplūc skaistu, sarkanu kļava lapu.
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— Še.

Juris paņem lapu, bet tās košajā sarkanumā viņš atkal redz

savu vīnogu krūmu un zvirbuļus, kas zogas viņa lolojumam klāt.

Vecāmāte sēd pie loga ar adīkli un neredz nebēdnīgos zvirbuļus.
— Vecomāt, zvirbuļi vīnogās, — iesaucas Juris un tad tikai

attopas, ka ir uz ielas pie Arkādijas parka.
— Puika, vai tuesi jucis?— baras vecaistēvs.

— Ja tu neliksies

mierā ar tām vīnogām, es viņas pārdošu.
Vecātēva nopietnā balss drusku nomierina Jura satraukumu.

Viņš iet un vēdina ar kļavu lapu.
Kadcauri viaduktam iet vilciens, Juris uzmet lapu kādam zilam

vagonajumtam,un lapa par velti aizbrauc uz Rīgu.

Pēc pastaigas, tikko Juris iekļūst pa vārtiņiem sētā, viņš aiz-

steidzas pie sava vīnogu krūma. Viss kārtībā.

Mierīgu sirdi Juris sēstas pie vakariņu galda. Pēc azaida Juris

grib atkal doties pie vīnogu krūma. Ir jautumšs, un vecāmātenelaiž.

Kad vecaistēvs iet laukā slēģus taisīt ciet, Juris izspurdz viņam
līdz un aizskrien līdz vīnogulājam.

Pieskrējis krūmam, Juris aptausta lapas, ogas un atrod tās vecā

vietā. Putnu arī nav tuvumā. Aiz sētas viss klusu. Juris dodas mā-

jup. Uz sliekšņa stāv vecaistēvs plīvojošiem matiem.

Gulēt ejot, Juris skaita garu lūgšanu. Viņš aizlūdz par visiem,

bet it īpaši par vīnogu krūmu un tā saldajām ogām.
No rīta Juris, tikko piecēlies, tūliņ skrien pie sava vīnogu krūma

un sastingst lielajā pārsteigumā: vīna krūms bez lapām un bez

maigajām ogām. Zaļgani sarkanās vīna lapas guļ zemē maurā, bet

ogu nav.

Rudens saule, maigi glāstīdama zemi un jumtus, pieskaras arī

Jura karstajai pierei. Bet Juris to nemana. Viņš nejūt arī, ka viena

balta pūka uzmetas uz viņa lūpas un rasa, sašķīdusi zem viņa zā-

baka, guļ mitrajā smiltī. Juris nemana neko. Karsts, sarkans zvans

skan viņam deniņos, acīs kūp liela migla, elpa nespēj izkāpt no

krūtīm, un lūpas drudžaini raustās.

Nav, skaisto vīnogu vairs nav.

Trīcošiem ceļiem viņš skrien mājup pie vecāsmātes, lai pa-

stāstītu lielo nelaimi.Viņš taču visu nakti būtu sēdējis pie krūma
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un lapas notriektas zemē.

Juris kā apdullis ieskrien mājas krēslainajā priekšnamā, no-

dauza pieri pret pusvērtajām durvīm un tad stāv virtuves vidū un

raud. Skumjas kā liels ledus kalns kūst viņa dvēselē un plūst pa

acīm laukā.

— Juri, kāpēc tu raudi? — vaicā vecāmāte.

— Ogu nav! Nav ogu.

— Kā nav? Paskaties uz galda!

Juris atmetraudas kā niķus prom, nokrata asaras no acīm un

skatās.

Uz nelielā virtuves galda prāvā grozā guļ vīnogas. Maigas, mīk-

stas un patīkami garo.

Juris skatās, un lēnām viņa lūpas pārvēršas smaidā.

Agri no rīta vecāmātebija likusi vīnogas nolasīt. Tagad tās gu-

lēja mierīgi grozā, un tikai Juris viņas varēja ņemt.
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BAILES

Mazais Aleksis dzīvo atkal pie sava vecātēva Oskara ielā aiz jaunā

dzelzstilta. Kad viņš piestājas logam, Daugava ir vienā augstumā ar

loga iebrūno palodu. Brīnums, ka liellaivas un plosti nenāk istabā un

ūdens ir tik pieklājīgs, ka nekāpjas pats pāri palodai burbuļodams.

Kaplogam ir lielas plaisas. Tās laiž cauri siltu vēju un sūras

ūdens smakas. Tās stipri, līdzīgi smilgām, kutina nāsis, un tad ir

dažbrīd jāšķauda kā lielās iesnās.

Dzīve pie vecātēva Aleksim patīk. Šeit ir klusums, plata istaba

zemiem griestiem. Sienu tapetes vecas, un no tām rēgojas dīvaini

zvēri, lieli cilvēki un kauju ainas, apvītas ziliem, bargiem dūmiem.

Aleksis pētī dīvainās gleznas, līdz nogurst prāts un apmulst
acis. Tad viņš sēž vecātēva lielajā, sarkanajā plīša krēslā un snauž.

Galvā līgojas apaļš, rožains mākonis, te plešas, te saplok, līdz bei-

dzot tā vidū miglaini parādās pats Aleksis jāšus uz žirafes, kas

klusi un nemanotnokāpusi no tapetēm.

Lielais zvērs joņo, vējš svilpo gar ausīm kā sešpadsmit stabu-

les, un tālums nevar no viņiem aizmukt nekur.

Aleksim, šādi sapņojot, labākāja miegā no lielas patikas drusku

raustās, mute siekalojas un no apakšējās lūpas uz krūtīm grasās

krist liela, gaišdzeltēna lāse.

VarbūtAleksis tā aizjoņotu pilnīgi no pasaules; šeit paliktu tikai

apaļā lāse, nokritusi no Alekša apakšlūpas, bet ierodas vecaistēvs

un saka:

— lesim, Aleksi, pastaigāt! Saule mūs gaida aiz vārtiem jau sen.

Aleksis uzmostas. Žirafe ielec atkal tapetē un stāv tur, it kā

nekas nebūtu noticis. Aleksis pieiet un noglauž žirafei muguru.

Labs zvērs. Būs jānāk atkal pasnaust lielajā krēslā.
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Ārā ir spilgta gaisma. Ziedsaulespuķes. Smaršo siens un darva.

Dūmušķiedras gulstas acīs, un tālumu kāds irpiepīpojis arlielu pīpi.
Un tad viņi iet.

Vecaistēvs ir garš vīrs. Melnos svārkos. Pakauša vidus viņam

kails, un to sedz mati, rūpīgi pārsukāti no vieniem sāniem.

Katram vecātēva solim Aleksis atbild ar trīs saviem.

Viņi aiziet līdz vecā koka tilta galam, kur no melniem, lieliem

kuģiem ber ogles laukā. Gaiss pilns tumšu putekļu un švīkoņas,
kas kāpj augšup no milzīgajām ogļu kaudzēm.

Pa garām, šaurām trepēm vecaistēvs ar Aleksi uzkāpj kuģī.
Zemkājām čirkst ogļu druskas. Dziļumā skan ūdens, uz kuģa ložņā

mašīnu suts un troksnis, apvīdams visus gājējus.
Vecaistēvs ilgi runājas ar kādubārdainu vīru, bet Aleksis, ieķē-

ries vecātēva svārka malā, vēro apkārtni. Viņam drusku bail, īpaši

no suta šņākšanas, kas līdzīga svilpieniem. Tā griež ausis un visu

dvēseli kopā. Un tā vien gribētos skriet prom. Bet Aleksis turas.

Kad vecaistēvs beidzis sarunu, viņi dodas mājup. Tagad zem

kājām akmeņu starpās smaida zāle, un Aleksim pamazām aizmir-

stas suta asā, nepatīkamā svilpšana.
Drīz vien vecaistēvs ar Aleksi nonāk Akmeņu ielā starp zem-

nieku cietajiem ratiem. Vēl stiprāk iesmaršojas siens. Un tad jau

arī dzelzstilts klāt.

Pļaviņā, uzbēruma pakājē, ganās govs, brūna, lieliem, baltiem

plankumiem, un divas kazas.

Aleksim priekšā no ielas nokāpj salīkusi večiņa ar mazu mei-

teni pie rokas. Kazas, ieraudzījušas nācējas, skrien abām pretim.
To pamanījusi, meitene pēkšņi apstājas, un večiņa viņu tikai ar

lielām pūlēm notur savā rokā.

Govs, kas līdz šim bija mierīgi plūkusi reto zāli, arī ierauga abas

viešņas. Viņa sajūt savā govs sirdī lielu siltumu un labumu pret

abām apmeklētājām, jo vecākā tačukatru vakaru baro un slauc.

Labi stipri sakratījusi savu pakakles skaļo, mirdzošo pulksteni,

arī viņa dodas uz večiņas un meitenespusi. Lai jo gaiši un skaidri

izteiktu savus labos nodomus un maigās jūtas, govs paātrina sa-

vus soļus. Baltie sānu plankumi saulē viz kā sniegs, un zvans zem

kakla dzied skaļā, gavilējošā balsī. Tas satrauc govs sirdi vēl vairāk,
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un tā iemaujas. Neapzinīgi, sev tīri nemanot.Māviens ir maigs, pilns
dūcošu skaņu.

Meiteni, kas jau vairījās no kazām, lielās govs steidzīgā tuvo-

šanās un īpaši pēkšņais iemāviens satrauc līdz galam. Viņa sāk

večiņas rokas galā raustīties kā suns, ko baida ar rīksti.

Veltas večiņas pūles viņu noturēt. Tai šķiet, ka dimdošā govs

nāk viņu aprīt. Ārkārtīgās, karstās bailēs, kurās noslīgst jēga un

drosme, meitene izraujas večiņas rokai un skrien šķērsām pa pļavu

uz tuvāko māju. Mati plīvo vējā, un priekšauts lēkā priekšā uz

ceļgaliem kā balta bumba. Kazas brīnīdamās noskatās skrējējā,

bet govs pienākusi aposta večiņu.

Aleksis, visu to redzēdams, smejas skaļā, pārākuma pilnā balsī.

— Re, muļķa skuķis, baidās no govs. Man gannav no tāda kus-

toņa bail.

Vecaistēvs pasmaida un turpina ceļu.

Aleksis iet atskatīdamies. Meitene lielās izbailēs ir pārlēkusi

plato grāvi un nupat ieskrien tuvējās mājas sētā. Alekša ceļš tuvo-

jas viaduktam, kuram pāri iet dzelzceļš. Bet viņš to nemana.

Aleksis tikai vēro bailīgo skuķi. Vēl pēdējo reizi vārtos pazib viņas

baltais priekšauts, un tad jau viņa ir drošībā.

Šai brīdī Alekša ceļā arī viadukts ir klāt. Melns un draudošs tas

izaug virs Alekša galvas kā pērkona negaiss. Un tiešām arī pēr-

kons ierūcas, jo šinī mirklī viaduktam pāri uz Rīgu drāžas vilciens.

Suta jūk starp melnajiem spraišļiem. Aleksis saraujas, kā čūskas

kosts. Roka krampjaini satver vecātēva melno svārku. Satver, kā

atbalstu, kā glābiņu meklēdama.Varbūt Alekša dvēsele izturētušo

pārbaudījumu. Acis aizvēris, viņš laiž sev pāri vilcienu uz Rīgu. Bet

tad vilciens pēkšņi iesvilpjas, asi, gari, kā durdams.Tas ir par daudz.

Karsts, sarkans ūdens spainis iešļācas Aleksim sejā. Stāvs iekrīt

kā kvēlošā krāsnī, un elpai trūkst gaisa. Viss sajūk Aleksim acīs,

un kājas sāk darboties pašas no sevis.

Aleksis atjēdzas tikai pie vecātēva mājas vārtiem. Roka kram-

pjaini tur durvju rokturi. Kāds sit ar āmuru krūtīs. Ausīs džinkst.

Elpa steidzas, it kā ūdeni nestu ugunsgrēka dzēšanai, un no acīm

pamazām zūd sarkanā plēve.
— Kā tas varēja notikt? — gudro kārtodamās domas.
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Aleksis jūt visā miesā lielu nogurumu.Cik labi, ka viņš jau šeit

pie vārtiem!

Pienāk vecaistēvs.

— Nu, varoni, — saka viņš.

"Kāpēc vecaistēvs saka —varoni?" domāAleksis, bet viņam ne-

veikli vaicāt. Viņš paver vārtus un ieiet sētā. Bet tad top sirdī tā, it

kā viss būtu palicis aiz vārtiem, iesmeldzās ziņkāre, un Aleksis vaicā:

— Vecotēv, kāpēc tu mani sauc par varoni?

— Kā ne, tu taču apsmēji skuķi, kas bēga no govs, bet ko vēlāk

darīji pats?

Taisnība, par to būs jāpadomā vecātēva lielajā krēslā. Varbūt

varēs ar žirafi aizjāt uz tādu vietu, kur viss kļūs skaidrs.

Vecaistēvs ar Aleksi tuvojas mājas durvīm.Pretim nāk garšīga

ceptu reņģu smarša. Pie pašām durvīm vecaistēvs apstājas. Uz

kailās pieres kā dzeltēnaapaļa maizīte tup viņam pusdienas saule,

un vecaistēvs lēni saka:

— Viss tas ir labi. Pienāks laiks, kad nebūs bailes no nāves, un

tad dzīve kļūs vienaldzīga — kā man.

LIELDIENU SKŪPSTS

Fēlikss ir pirmās klases ģimnāzists, astoņus gadus vecs. Viņš

tērpies garās, melnās biksēs un ģimnāzijas mundierī ar cietu ap-

kakli. Apkakle spiež puikas maigo zodu, bet spožās pogas mirdz,

un putekļi pa tām lidinājās kā pa ledu.

Ir klusās nedēļas trešdiena, un Fēlikss kopā ar visiem pārējiem

ģimnāzijas pareizticīgajiem audzēkņiem stāv skolas garajā kori-

dorā rindā, gaidot grēku sūdzēšanu.

Šodien visi ir vienādi, pat beidzamās klases ūsainajiem ģim-
nāzistiem nav nekādu priekšrocību, un tā blakus mazam knislim

pirmklasniekam zviln kā milzīgs melns stabs astotklasnieks, kas

jau pavasarī būs brīvs cilvēks un darīs, ko gribēs.
— Dieva TāKunga priekšā visi kungi ir vienādi, — saka vecais

koridora pārraugs un paņemkādu lielāku puisi aiz jostas un no-

liek to vecajā vietā. Viņš bija izdarījis briesmu darbušinī klusajā
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pašapceres brīdī: pastūmis trīs mazos sev aiz muguras un nostā-

jies tiem priekšā.
Velta lielā puiša lūgšanās un meli. Vecais pārraugs uztupina

acis uz brillēm un nosaka:

— Klusi, citādi nostādīšu rindas galā.
Fēlikss ir mazliet uztraukts. Viņš šogad pirmo reizi iet pie sava

skolas mācītāja grēkus sūdzēt. Ko lai viņam saka?

Apkakle spiež, un nekas labs nenāk prātā.
— Vai mācītājs ir šādās reizēs bargs? — vaicā Fēlikss savam

kaimiņam.
— Ko nu,— nosaka izstīdzējis zēns ļenganā mundierī, kas jau

trešo reizi iet grēkus sūdzēt, — es mūsumīļajam mācītājam stāstu

katru reizi vienu un to pašu. Bet viņa labais prāts vienmēr to visu

uzklausa ar lielu uzmanību un labsirdīgu smaidu.

— Ak viņš smaida arī? — brīnīdamies vaicā Fēlikss.

— Ak, un tu domā, viņš rūc kā lauva, nav jau krievu valodas

stunda, — ar pārākuma balsi nosaka ļenganais mundieris.

Fēlikss saraujas. Spiež atkal apkakle. Koridora vaskotais linolejs

spīd kā asfalta ietne pēc lietus, un telpa drusku smaršo pēc vīraka.

Atkal četrus zēnus uzved pa gaišajām kāpnēm otrā stāvā, kur

ir ģimnāzijas baznīciņa. Drīz būs arī Fēliksam kārta.

Apkakle spiež vēl trakāk. Fēlikss pūlas atcerēties savus grēkus,

bet nespēj. Visi grēki kā uz rāvienu pazuduši. Nevar taču būt, ka

viņš nebūtunekā slikta izdarījis. Jā,bet ko? Fēlikss pārplūst svied-

riem. Galva deg kā ugunī, un lūpas kļūst sausas.

Izstaigājis krustām šķērsām savu galvas tukšumu, Fēlikss atkal

nedroši griežas pie ļenganā mundiera.

— Bet es nezinu, ko lai es cienītam mācītājam stāstu, — saka

Fēlikss un uzmetšķībi aci ļenganajam mundierim.

Mundieris parausta plecus un nesaka nekā.

— Tev jau ir labi, — turpina naivi Fēlikss, — tu vari atkārtot

savu veco grēku stāstu.

— Turi muti! — pēkšņi kā dzelts nošņāc ļenganais mundieris.

—Vai es te to izpaudu, lai tu tūliņ to izkliegtu visai pasaulei? Zini,

kas tad ar mani notiks? Trīs svētdienas sēdēt, un divnieks ticības

mācībās. Ek, tā iet, kad sapinas ar gnīdām!



164

— Es jau neko, — taisnojas Fēlikss, — gribēju padomu lūgt

grēku sūdzēšanā.

— Nu labi.Roka roku mazgā, — svarīgi nosaka ļenganais mun-

dieris, — tu nenodod mani, un es tev došu padomu.
— let, — pasmaida Fēlikss. Apkakle liekas kļuvusi mīkstāka.

Logā iekrīt slīps saules stars un kā garš, spožs nazis vizuļo gaisā.
— Vai tu esi kādu putnu nositis? — vaicā noliecies Fēliksam

ļenganais mundieris.

— Nē, — atzīstas Fēlikss.

— Nav svarīgi. Saki, ka tu esi nomaitājis vienuzvirbuli.

— Bet es taču neesmu nevienazvirbuļa nositis, — turas pretī
Fēlikss. — Es neesmu slepkava.

Karsts tvaiks iesitas Fēliksam sejā, un lielas, sāļas asaras ap-

kampj Fēliksa acis.

— Jā, es redzu, ka tu neesi slepkava, — nosaka ļenganais mun-

dieris, — bet zini, kas tunoteikti esi — aitas galva.
To teicis, ļenganais mundieris dodas pa spožajām kāpnēm

augšup, jo tagad ir viņa reize grēku sūdzēšanai.

Fēlikss paliek pie platajām kāpnēm pirmais. Sejā vēl stiprāk sitas

maigā, tvanīgā vīraka smarša, un sīkas drebas pārņem visu Fē-

liksa ķermeni.
Ko teikt, tagad ir jāizšķiras. Nevar taču ieiet pie sava labā mā-

cītāja un klusēt. Runāt par zvirbuli, to Fēlikss nespēj. Tad jau
labāk klusēt. Bet viņš bija metis ar akmeni kaķiem. Tas nebija labs

darbs, par to varētu stāstīt mācītājam. Fēlikss bija arī divas reizes

braucis tramvajā bez biļetes un kādam vecam ģenerālim,kas snauda

dārzā uz sola, nogriezis mugurpusē mirdzošās pogas zekseriem.

Tad viņš bija mazo Ilzi noskūpstījis uz mutes, un viņa bija brē-

kusi nelabā balsī, runādama— kauns, kauns. Bet varbūt par to

labāk mācītājam nestāstīt. Ja nu pēc tam izsviež par tādu grēku

no ģimnāzijas, tad jāiet ielas slaucīt.

Fēlikss vairs nepagūst tālāk risināt savu domu: tagad viņa rinda

doties pa plašajām kāpnēm augšup pretim vīrakam un lielajām
baznīcas durvīm.

Kad pēc neilga brīža Fēlikss no pustumšās, smaršīgas baznīcas

iznāk atkal saules gaismā koridorā, viņš atviegloti nopūšas. Viss
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vārdus, un Fēlikss bija piebikstījis savas karstās, trīcošās lūpas mā-

cītāja siltajai, čokurotajai rokai.

Tagad Fēlikss ir svēts, vismaz īsu brīdi, līdz ļaunas domas neap-

stās galvu. Mācītājs bija teicis, ka ļaunas domas esot liels grēks.

Pēkšņi Fēlikss nobāl.Viņš atceras, ka nav pastāstījis notikumu

ar skūpstu. Un tas nav labi. Fēlikss ienīst sevi: viņš ir bijis gļēvs,

aizmāršīgs, viņš ir bijis... Varbūt skriet baznīcā atpakaļ un pateikt
visu mācītājam. Šis notikums ar skūpstu tagad dedzina viņa

galvu, viņa sirdi, un liels nemiers kā vareni viļņi plūst viņam pāri.
Fēlikss nespēj gaidīt. Tikko viņš sper soli uz priekšu, griezīgi īleni

dur viņam smadzenes. Viņš nevar aiziet. Šis notikums ar skūpstu

kā smags, rūgts akmens guļ viņam iekšā un smacē to nost. Tas

akmens ir jānomet.

Un Fēlikss gaida divas trīs stundas. Kalpotājs raida to prom,

Fēlikss paiet sāņus un gaida atkal.

Beidzot grēku sūdzēšana galā, un no baznīcas iznāk mācītājs.
Drošiem soļiem Fēlikss pieiet viņam klāt un pastāsta visu, kas

ir uz sirds. Valodaplūst nelīdzeniem soļiem, asaras skrien acīs un

atkal plok.

Mācītājs klausās un smaida. KadFēlikss beidz, mācītājs uzliek

viņam roku uz pleca un saka:

— Mazais draugs, Lieldienurītā paņempūpola zaru un aizej

pie Ilzītes. Apsveic viņu ar augstajiem svētkiem un noskūpsti to

uz vaiga. Tad tavs grēks būs piedots.
Fēlikss paklanījās un vieglu sirdi devās mājās.

BRAUCIENS UZ KATLAKALNU

Drēbnieku amata māceklis Jēkabs 16 gadus vecs. Viņa tiešais

skolotājs darbā — zellis Jukums. Tas garš, izstīdzējis jauneklis,

līdzīgs priedei sausā, liesā smiltājā.

Jukumam gari, kustīgi pirksti un vētraini,rūsgani mati virs iega-

renās, plānās sejas. Seja ir sārta, it kā tur mūžīgibūtu aizmirsies kāds

saules stars, tumšs un mirdzošs. Jukums nerunā daudz. Slaidais
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rādītāja pirksts pasaka Jēkabam visu, kas darāms. Jēkabs prot jau
dzelzi sakarsēt, gludināmo lupatu samērcēt un to nogriezt līdz

vajadzīgam mitrumam. Viņš zina diegus izvilkt un visus tos

darbus, kas spilgti norāda uz to, ka no Jēkaba dienās iznāks labs

amatnieks.

Visas Jukuma vēlēšanās Jēkabs nolasa no viņa sejas kā no

grāmatas. Vajag tikai Jukumam savu pirkstu pacelt gaisā, Jēkabs

jau zina, ka jāskrien pēc papirosiem. Kad Jukums ar mēli lēni pār-

laiž plānajām lūpām, Jēkabs bez vārda pazūd durvīs, lai no tuvē-

jās bodītes atnestu vēsu un brūnu kvasa stopu.

Vakaros nemanot,kā kode Jēkabs izlavās ar zīmīti sētas šuvēju
meičai Lienei, ko klusi, bet aizgrābjoši dievina garais Jukums.Viņš,
redzot meiteni, nerunā, bet viņa acīs tad deg tādas spožas liesmas,

kurās var skatīties stundām: viss tur ir redzams, visa Jukuma dzīve,

labās domas, ilgas un cerības. Reizēm darbā Jukums iekunkstas,

tad tas nozīmē, ka viņš domāpar Lieni. Visa viņa dvēsele tad pār-

vēršas vienā smilkstienā — kā puķe vīstot vienreizīgā, neatkārto-

jamā smaršā.

Tuvojas Vasarassvētki. Darbnīcā no agra rīta līdz vēlam vaka-

ram strādā: amatniekiem siena laiks. Klaudz šujamās mašīnas,

zib rokas, un kūp garaiņi, piepildot telpu ar siltiem, bieziem garai-

ņiem, kas aprasina logus un klāj kaklus un pieres ar spīdīgu, dzel-

tēnu vizmu.

— Sarauj! — uzsauc meistars.

— Sarauj! — atkārto Jukums, un Jēkabs kā tramīgs asaris šau-

dās no vienas puses uz otru.

Beidzot Vasarassvētku sestdiena ir klātu.

— Tā, —nosaka Jukums un apsēstas uz galda malas. Darbs ir

galā, un viņš nezina, kur savas garās rokas likt. Atvērtajā logā lē-

nām izplūst pēdējie garaiņi, patīkama ievu smarša ievijas darb-

nīcā un klusi kā kaķene zogas no vienas sirds uz otru. Jukums

nopūšas, un Jēkabs klusi ar acīm vēro, uz kuru pusi dosies no-

pūta: kā tad— pāri sētai, kur Liene.

Jukums uzliek Jēkabam roku uz pleca un pasmaida. Jukumam

ir liela tiesība smaidīt: šodien viņš nodeva meistaram uzvalku —

skaistu kā sapni. īstenībā Jukums smaida par sevi. levu smarša
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nobīda zeļļa sirdī pie malas visu pilsētu ar akmeņiem, darbu un

sīviem garaiņiem. Viss ķermenis līdz pēdējam audam tvīkst vaļas,

koku, saules un ūdens. Zellis ātri uzraksta zīmīti, un Jēkabs to

aiznes Lienei.

— Lūdzu, atbildi, — saka Jēkabs, nododot zīmīti sārtajai, apa-

ļīgajai Lienei.

Meiča ātri pārskata zīmīti. — Braukšu, — smaida viņa, — bet

arī tev jābrauc, Jēkab. Tikai kopā ar jums abiem braukšu. Tā pa-

saki Jukumam.

Jēkabam visas asinis saskrien sejā. Elpa paklūp, un velti viņš

mēģina atrast kādu vārdu. Durvis aizsitas ciet, un aiz tām nobirst

smiekli kā balti, jauki zirņi.
Kad Jēkabs atnācis paziņo Jukumam meičas lēmumu, zellis

sažņaudz lūpas, kā dažkārt to dara ar dūrēm, un pierē virs acīm

iegulstas divas dziļas un asas kā zobens rievas.

— Labi, brauksim arī tā, — norūc beidzot Jukums. — Es

domāju, ka tu mums daudz nemaisīsies pakājām.

Jēkabs būtu ar mieru izkust, ja tikai tā varētu Jukumam kaut

kā izpalīdzēt.
Vasarassvētku rītā agri Liene garā Jukuma un veiklā Jēkaba

pavadībā iet uz Daugavas malu. Tur no peldošiem steķiem dodas

pušķotas liellaivas uz Lielupi un Katlakalnu. lelas klusas. Pilsēta

mirdz saulē kā spogulis, un stiprs, šaudīgs vējš joņo ielās, plosa
izkārtnes un mēģina no sienām noraut uzrakstus.

Lienei galvā balta, ļodzīga platmale, uz kuras ņirb un zaigo

brīnišķas puķes. Cepurei izdurta cauri garaadata, kuras asais gals
duras debesīs, bet uz adatas sudrabotā roktura sēd gaisma kā pāvs.

Platmale Lienes dzeltēnajā galvā šūpojas kā putns, kas grib

katru mirkli celties spurdzienam tālē. Katrā asākā vēja brāzmā

Liene tver ar roku cepuri un nomierina to uz galvas.

Jukums iet sapīcis, bet Liene, kaut gan tai jāvalda straujā ce-

pure un aušīgie svārki, soļo smaidīdama. Uz koka tilta vējš vēl

lielāks. Tas purina visu telpu kā suns lupatu. Smiltis virpo gaisā.
Dūmi pajūk uz visām pusēm, bet smaršas tinas ap galvu siltā plī-

vurā. Liene tagad ar abām rokām tur platmali uz galvas. Jukums

kaut ko rūc par vēja nekaunību un cilā galvu gar apvārsni, bažīgi
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meklējot lietus mākoni. Jēkabs pēc tik daudzām dienām darbā

jūtas kā šūpolēs, kas viņu met saldā augstumā. Sirdī smeldz, un

visa pasaule glaužas pie sejas kā plaucis ievas zars.

Četrpadsmit čīkstošu koka kāpienu noved gājējus leja uz pel-
došā steķa. Tas ir noēvelēts plosts, gar malām apsists ar plankām.

Daugavā ir strauji, plīstoši viļņi. Tie stipri kustina steķus un

sūcas cauri baļķu starpām, veidojot uz steķa virsmas lielas, mir-

dzošas peļķes.

Steķiem gar malām tumšas, smagas liellaivas, krāšņi meijotas.

Bērziņi vējā šalc kā ūdenskritums. Vidū katrai liellaivai paaugsti-

nājums un uz tā pūtēju orķestris, kas cītīgi pūš savos spīdīgajos

ragos, bet liegās skaņas pie katra raga malas gaida vējš un saplosa
tās druskās.

Ap liellaivām drūzmējas daudz ļaužu. Saulainais laiks vilina

pilsētniekus laukos. Skan smiekli, čalas, strīdi, ņirb ātras un ne-

veiklas kustības.

Liellaivas, kas brauc uz Katlakalnu, stāv pašā steķa galā, kur koka

sega, vairākpadota viļņubrāzieniem, ļodzās vēl stiprāk.Viļņi šļāc pāri

segas malām, un visa virsma ir mitra un putu pilna kā lielā lietū.

Ap Katlakalna liellaivām, kurbraukšanas cena lētākā, pulcējas

īpaši daudz ļaužu. Jukums, Liene un Jēkabs nostājas rindas galā

pie steķu malas, gaidot savu kārtu. Viļņi, atsitoties pret baļķu ga-

liem, šķīst, un sīkas ūdens lāses pilda gaisu un gulstas līdzīgi smal-

kai rasai uz drēbēm.

Vērojot pūli, Liene nemanotpanākas pārāk tuvu steķu malai,

un kāds lielāks vilnis ar visām savām šļakatām skar tai kājas.
Liene uztraukumā iekliedzas un palaiž abas rokas no platmales.

Vējš to tikai ir gaidījis. Vienāmirklī cepure no galvas ir nost. Vil-

nis smejoties aizšļāc prom, lai tagad sagaidītu to. Veltīgs Lienes

skaļais kliedziens. Platmale slaidā lokā uzvijas gaisā un tad strauji

kā akmens metas ūdenī.

— Mana jauna cepure! —sauc Liene. Cepures negaidīto lido-

jumu pavada jautri saucieni un mutautiņu plīvojumi gaisā.
— Mana jaunā cepure! — izmisumā atkārto Liene. Viņa ir

nelaimīga. Jukums izstiepjas vēl garāks, bet Jēkabs stāv kā apburts

un vēro cepuri, kas šūpojas Daugavas viļņa galā. Saucieni nerimst,
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pastarpām pabāž galvu arī kodīgas piezīmes. Jukuma stāvs klust

kā stīga, kurai jāiztur augstākā skaņa.
— Jēkab, ūdenī! — komandē viņš.

Jēkabs saraujas. Viņš ir pieradis klausīt. Viens pirksta mājiens

viņu ir sviedis pēc papirosiem, tikai maza lūpu pakustēšanās to ir

triekusi pēc kvasa. Un tagad tik asa,skaidra pavēle. Instinktīvi, gluži
kā automāts — Jēkabs nomet svārkus, norauj kurpes un ielec

ūdenī. Liene bailēs iekliedzas. Jēkaba ielēkšana Daugavā satrauc

visus klātesošos. Pat muzikanti pārtrauc maršu. Skan urjavas, uz-

mudinājumi un norādījumi, kur cepure.

Veiklām, straujām kustībām Jēkabs aizpeld līdz platmalei. Pa-

kampj to zobos un dodas atpakaļ. Simtām roku tver pēc Jēkaba,

kad viņš nonāk pie steķiem.

Brīdī, kad viņš slapjš un sasarcis nostājas uz segas ar platmali

rokās, muzikanti rauj maršu, ļaudis kliedz priekā, bet Liene no-

skūpsta drošo Jēkabu vaigā. Jēkabs ir bezgalīgi laimīgs. Viņš nejūt

savas slapjās drēbes, ūdens pilēšanu no matiem, viņš neredz, ka

stāv vienās zeķēs, bez svārkiem. Viņa sirds kā apmāta dzer vienīgi

ļaužu skaļos kliedzienus, jūt viņu roku spiedienus, un saule to tur

kā zelta būrī, ko apbrīno visi.

— Paldies, paldies, — atkārto Liene un glāsta Jēkaba plecu.
Tikai Jukuma seja kļūst drūma.

Pienācis pēdējais laiks Katlakalna liellaivām doties prom. Vel-

konis brēc skaļā balsī, aicinādams zaļumniekus novietoties savās

vietās. Ļaužu drūzma dodas uz liellaivām. Liene ar Jukumu un

izmirkušo Jēkabu paliek vieni paši. Vietā, kur stāv Jēkabs, izaug

liela, smaga peļķe. Ūdens, saulē mirdzēdams, joprojām pil no Jē-

kaba drēbēm, bet acīs zēnamir laime.

— Tuesi īsts puika, — saka zellis Jukums. — Tikai žēl, ka ne-

varēsi braukt mums līdzi.

— Kāpēc? —jautā skumji Liene.

— Jēkabs ir slapjš un saaukstēsies, — turpina Jukums. Jēkabs

grib ko atbildēt, bet tad viņš pamana Jukuma labās acs mirkšķē-

jienu. Jēkabs saprot: tā ir tāda pati pavēle kā lēkšanai ūdenī. Jāiet

ir prom, un Jēkabs iet. Tomērblakus skumjām viņa dvēselē ir arī

kas cits: kluss prieks par drošsirdīgo soli un izdarīto pienākumu.
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SALDĀ UZVARA

Janu stāsts

Juris ar Mārtiņu piedzima Robežu ielā, kopā gāja skolā, kopā

izauga. Mārtiņš jau skolā veikli spēlēja mutes ermoņikas un vēlāk

kļuva mūziķis. Tagad viņš ir pirmais vijolnieks mazā restorānā

Smilšu ielas galā. Juris pēc skolas beigšanas tapa par konditoru, jo

viņa ģimenē visi vīrieši bija konditori jau no tā laika, kad vectēvs

ienācaRīgā ar pauniņu uz muguras.Laikam konditoru amats Jura

ģimenē bija iedzimts: īsā laikā viņš izmācījās par krietnu meis-

tarusavā arodā un tagad strādā kādā pilsētas lielākajā uzņēmumā.

Juris bieži iegriezās Mārtiņa restorānā iedzert pudeli alus.

Mārtiņš viņam par godu tad uzrāva kādu jautru maršu un, pie-
miedzis laboaci, smīnēja, vērodams drauga labsajūtu.

Tad Juris iepazina kādu glītu jaunavu, vārdāMariju, kas viņam

šķita tā īstā, likteņa nolemtā. Protams, viņš atveda to neuzkrītoši

restorānā parādīt Mārtiņam. Lūdzu, vai nav jauka meiča? Lai labāk

iepazītu Jura izredzēto, Mārtiņš kādu brīdi apsēdās pie viņu gal-

diņa un dziedāja ar savu valodu tik jauki kā pati vijole. Un notika

tā, ka meičai iepatikās arī Mārtiņš. Juris drīz vien sadūka, ātri

palūdza rēķinu, un tā tas vakars pagaisa iekšējā rūgtumā. Mārtiņš

palika restorānā, un viņa vijole tanīnaktī dziedāja saldi un līksmi

kā vālodze. Meiča, atnākusi savā istabā, centās domāt par Juri, bet

Jura tēlu baltā priekšautā, ar pūpēdim līdzīgo balto cepuri galvā

raustīja un ļodzīja tīksmas skaņas, kas plūda it kā no debesīm, un

tad savā melnā, slaidā uzvalkā ar balto, cēlokrūti no miglas smai-

dot iznira Mārtiņš, un viņa vijole tvīka un dziedāja kā traka. Tā

žņaudza sirdi, mulsināja prātu, un Marija slīka nemierā kā zilos,

siltos viļņos.
Dienas gāja. Juris cepa no dažādām mīklām brīnišķus veido-

jumus, Mārtiņš spēlēja vijoli, bet Marija mocījās šaubās. Atnāca

vasara. Juris brauca ar Mariju zaļumos, bet arī Mārtiņš ar savu

saldo vijoli neatstājās no meičas. Juris kļuva pret Mārtiņu vēsāks,

negāja vairs viņa mazajā restorānā alu dzert.

Palika tikai vairs divas nedēļas līdz Jāņiem. Svētdienā, ka pa-

rasts, Juris ar Mariju devās no pilsētas ārā, šoreiz uz Bulduriem.
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Viņi izgāja līdz Lielupei, noīrēja laiviņu un braukāja. Bija nepa-

nesami karsta diena.Cilvēki jutās kā kāda smaguma pilni, ko gri-

bēja novelt, aizskalot, aizsviest. Viņi dzēra, vilka nost virsdrēbes.

Velti. Šis smagums mita kaut kur dziļāk, ar to bija pilns katrs

miesas auds. Arī Juris juta šādu smagumu, tikai viņam tas bija
drusku savādāks. Tas Jurim sagūlās viss vienā vietā un tāpēc šķita
vēl grūtāks. Ko īsti domā par viņu Marija? Tāds bija tas smagums,

kas visu pēdējo laiku tirdīja Juri, bet šodien lielajā karstumā bija

kļuvis gluži neciešams. Tas gulēja viņam tieši elpas galā un sma-

cēja to. No tā noteikti bija jātiek vaļā.
Kadlaiviņa ieīras paša Lielupes vidu, kur vējš it kā gribēja cel-

ties spārnos, Juris saņēma visus spēkus kopā un teica:

— Marij, es gribu skaidrību. Saki — vai tu nāksi pie manis

vai,— un viņš pamāja ar galvu uz Rīgas pusi,— tu paliksi pie tā...

Viņš nenobeidza. Smagais kumoss, kas bija tagad nonācis līdz

mēles galam, pēkšņi pārplīsa, pieliedams muti pilnu sīva rūgtuma,

kurā sametās vārdi. Bet Marija saprata Juri tāpat. Viņa kram-

pjaini satvēra stūri, un tās lielās acis iegūlās Jurī, pilnas baiļu. Šāds

satraukts jautājums pašā Lielupes vidū — kas viss aiz tā slēpās?

Jura seja bija gan bāla, bet nekas aizdomīgs tanīnebija saskatāms.

Varbūt viss pāries. Bet Juris neatlaidās.

— Nu, ko tu teiksi?— šis jautājums jau bija kā bikstiens sānos.

— Jūs abi esat jauki, — lēni teica Marija. — Es nezinu, tu esi

tik mīļš, godīgs, droši ar tevi būtu labi, bet viņš ir mākslinieks.

— Mākslinieks, — nošņāca Juris.Kaut kas karsts, kā bieza, tva-

nīga rožu smarša sakāpa viņam galvā. Mākslinieks.

— Hm, — to viņš jau izteica skaļi, ar žulti un īgnumu balsī.

— Tu domā, ka tikai tas ir mākslinieks, kas čīgā. Es arī esmu māk-

slinieks savā prasmē.

— Pierādi, — aši, it kā to gaidīdama, atbildēja Marija, un

viņas acīs iegailējās kas jautrs.
— Labi, — noteica Juris un sparīgi īrās tālāk.

Jau otrā dienā Juris stājās pie sava solījuma veikšanas. Ar lielu

rūpību viņš apdomāja darāmo. Kaļķu ielā, ejot garām kādam

rakstāmlietu veikalam, viņš bija redzējis logā kartiņu ar uzglez-

notu slaidubērzu un jaunavu zem tā. Šādu bērzu ar jaunavu viņš
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izgatavos no marcipāna un šokolādes un pasniegs to Marijai. Ja

tad viņa to noraidīs, tad skaidrs, ka vijole ir velna apsēsts instru-

ments, ko tur ielaidis kāds trakais itālis Paganīni.

Ilgi un uzcītīgi vaļas brīžos Juris strādāja pie sava veidojuma, un,

kad tas bija gatavs, visi firmas meistari to apskauda un sita uz pleca.
— Nolāpīts, tu taču, Juri, esi īsts mākslinieks.

Juris kusa priekā kā sviesta pika uz pannas. Viss būtu labi, kad

tikai nu Marija atzītu viņa spējas.
Divas dienas priekš Jāņiem vakarā viņš uzvilka savu jauno, strī-

paino uzvalku, iesēdās ar savu lielo veidojumu ormanī un brauca

pie Marijas.
Kad viņš svinīgi ienāca pie Marijas istabā ar savu lielo papes

paunu rokās, meiča priekā sasita rokas un skraidīja kā sadegusi

apkārt, lai tā slēptu savu satraukumu. Acīs viņai mirdzēja prieks.

Juris nolika lielo saini uz galda un teica:

— Sien nu pati vaļā, māksliniekam tas neklājas!

Marija nocēla saiņa vāku, un viņas priekšā izauga stalts marci-

pāna bērzs sidrabainu stāvu un maigām, zaļām lapām. Zem bērza

stāvēja šokolādes jaunava krāšņu vainagu galvā. Marija ilgi raudzī-

jās veidojumā un tad mīļi uzsmaidīja Jurim.Vijoles skaņa izgaisa.

Janu vakara Juris ar Mariju aizgāja uz Robežu ielu un līgoja tur

līdz rītam.

LAIMĪGAIS MALKS

Jāņu sestdienas pēcpusdienā Matīss Delle izbrauca ar gaišām
debesīm. Motociklets vienmuļīgi dūca kā milzu bite, un riepas

sniedza vējam putekļus, ko tas auda pelēkā plīvurā un klāja ceļ-
malas zāli.

Latgalē Delli sagaidīja mākušies zilgme. Visa bezgalība bija ap-

sista ar pelēku skārdu, kas darīja sirdi rūgtu. Sīks lietus nemitīgi

kāpa lejup, un ziemeļa vējš, kas kļuva ar katru stundu sīvāks,

spiedās cauri drēbēm līdz kauliem.

Delle iebrauca sava drauga Jāņa Aizanamājās nosalis, pameta

savu aptašķīto motocikletu ciema suņu dusmām un iemetās
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istabā kā auksta gaisa blāķis. Kad viņš tāpat visās drēbēs apsēdās

pie galda, galdauts viņa pusē kļuva auksts kā pagraba klons, un

katrs dzēriens Delles elpā vāri kūpēja.
Aizāna istabā viss jau bija sagatavots Jāņu svinēšanai. Kaktos

stāvēja meijas. Gar sienāmkopā ar vītušiem vainagiem asi smar-

šoja šāgada zāles. Loga rūtis bija nosvīdušas, jo lielā krāsns pēc

plāceņu cepšanas darīja istabas gaisu tvanīgu, kurā kusa un vērās

vaļā sīkākā smarša, skaņa un vēsma.Pie griestiem trekna Jāņu siera

biezumā gulēja dūmi, un tajos šūpojās grīda ar visiem soliem, ba-

gātīgo Jāņu galdu un viesiem, kas pamazām radās istabā.

Kaktā zem svētbildes dzeltēnīgās, rāmās ugunsnosēdās ermo-

nists un klibs vijolnieks. Šis vīrs bija kļuvis kropls, glābdams savu

vijoli ceļa vidū no zirgu pakaviem. Lai sirdis muzikantiem atplauktu

un pirksti staigātu skudras veiklumā, tad viņiem pasniedza īstā

kapara stopā sūram medum līdzīgu dzērienu, kas bija tumšs un

duļķains kā izbraukta ceļa ūdens. Dzira bija auksta. Tajā sala zobi,

bet prāts pamazām zaudēja līdzsvaru, jo tur bija klāt smalki grauz-

dēti vaivari un ziepju zāles putu lielākam košumam.

Muzikanti dzēra, slaucīja savas režģainās bārdas un tad pēc

klibās kājas piesitiena rāva vaļā pirmo spēli. Tā bija traka meldija,
kurā kūleņoja viss: debesis un zeme, koki, lapas un sirdis. Govis

kūtī kļuva tramīgas, zirgi sita ar priekškāju, un suņi, izgājuši aiz

aploka, ostīja vēso, mitro gaisu, it kā ko jauku gaidīdami.
Pats saimnieks Jānis Aizāns stāvēja istabas vidū un plati smai-

dīja. Viņa lūpas bija kuplas, un prieks uz tām varēja sēdēt ērti.

Galva Jānim Aizānam slējās līdz pašiem griestiem, un pats viņš

bija kā dzīva, liela krāsns, kurā sadega un saņēma savu algu katrs

vēlējums un dvēseles izsalkums.

— Hoplā, — teica Jānis Aizans, — vai tu no sasalušas dubļu

pikas esi kļuvis par cilvēku?

— Jā, — kliedza Matīss Delle, un no galda stūra izvēlās nelie-

lais, sīkstais Delles stāvs, kas bija aizstūmis garām daudzas ienaid-

nieka lodes.

— Dejosim, — turpināja Jānis Aizāns. — Dejosim abi, kā mēs

abi kādreiz karojām.
— Dejosim, — sauca Delle.
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Dēliem galvā bija sakāpušas no kaktiem visas meijas, visi ista-

bas vainagi smaršoja viņam smadzenēs, un sašautajā kājā reizēm

iedūra gara, gara adata no cirkšņa līdz pašam papēdim. Bet tas

nekas —viņš bija gatavs uz visu.

Nostājies stingri, Delle saņēma atlikušajā prātā abas savas acis

kopā, iztīrīja tās, un sienas atkal nostājās no viņa pieklājīgā attā-

lumā. Krūtīs sēdēja gulbis baltām, vizošām spalvām.
— Mana vārda diena, — atsāka Jānis Aizans, — mes taču va-

ram būt jauni, vai ne, veco zēn?

— Ka tad, — kliedza mazais Delle un nobēra ar kajam uz

grīdas veselu riekšu skanīgu skrošu.

— Ņem tu to kuplāko meitu, — piegrūda Jānis Aizāns, — es

ņemšu augumā lielāko.

Lai iet! Un Matīss Delle tvēra ciet kuplāko meitu istabā, ko

viņš jau bija noskatījis, sēdot aiz galda stūra. Viņa arī šķita viena,

un tas bija labi. Latgales puiši top greizsirdīgi, īpaši, kad iedzertais

vaivars sāk čukstēt viņiem ausīs.

Abi muzikanti iemeta istabā polku. Tā bija karsta, rāva aug-

šup sirdi un dedzināja papēžus līdzīgi ugunij. Kas bija tās ritmam

padevies, kļuva par vēju un riņķoja apkārt istabai, līdz elpai sa-

metāskājas un sirds atspiedās pie meijas kaktā.

Pēc ugunīgās polkas Matīss pieplaka kuplajai meitai un neat-

stājās no viņas kā ēna.Meitai patika jaunais rīdzinieks, viņa nogul-

dīja savos vaigos divas maigas, sārtas rozes, un tās zobivizēja balti

kā cukurs.

Delle sēdēja ar savu meiču zem viena Jāņu vainaga un juta, kā

elpo un tvan viņas stāvs. Loga rūtis bija tikpat mitras kā Delles

piere, un ārā lija lietus biezām, treknām lāsēm.

— Vai neiededzināsimmuciņu? — aicināja skaļi Delle. Viņam

gribējās izmirkt, saplūst lietū kopā ar visu zemi un bezgalību un

tad elpot meičas kvēlumu.

— Ko grūž vilkam roku rīklē? — sauc pretim Jānis Aizāns.

Visi smējās. Tikai viens puisis izkāpa no gultas un, nosēdies sāņus

pie galda, piebalsoja: "Vajadzētu aizdedzināt gan kādu mucu," —

un pasmīnēja, skatoties Matīsā.

Šinī mirklī sākās jauna deja, un Matīss redzēja tikai savu meiču.
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Dejas vidu, kad istabas grīda skanēja un viegla putekļu dūmaka

cēlās pret griestiem, puisis piecēlās no galda un izgāja ārā.

— Nutop reiz par karstu, — iekliedzās Jānis Aizans, pacēla aug-

stu savu meiču, nosēdināja to uz galda un ar kāju atsita logu vaļā.
Lielām mutēm tvēra logs lietus valgumu un nakts vēsumu.

Bezgalīgs smaršīgums plūda istabā un darīja reibumu galvās vēl

asāku.

— Uz redzi līdz nākošai dejai, — iesaucas atkal Jānis Aizans

un izkāpa pa logu, pazūdot tumsā.

Dejas virpulis sajuka kopā ar svaigo, vēso gaisu, dejotājiem ra-

dās jauni spēki, un meldija kļuva lokanāka un valgāka, mitrumā

sabriedusi.

Kad deja bija beigusies, Matīsam Dēliem pienāca klat kads

drūms jauneklis.
— Tu gribēji mucu dedzināt? — uzrunāja viņš Delli. Jaunekļa

mati bija pielipuši pierei, un viņa acīs joņoja karsts virpulis.
— Kā tad, draugs, —priecīgi sauca Matīss Delle. Beidzot taču

radušies īsti zēni, kas prot Jāņus svētīt.

Delle sāka Jāņu dziesmu dungāšanu un devās uz durvju pusi,

sakarsušo un dūmaino gaisu pašķirdams kā aizkarus. Pie durvīm

viņu kāds apturēja ar smagu kapara stopu, un dziļi zem smagām,

sudrabotāmputām brūni gulēja īpatais Latgales kvēlums.

— Dzer uz svētkiem, — aicināja devējs.
Delle neprata atteikties, lieliem malkiem viņš tukšoja stopu,

un piepūlē vaigi viņam sarka, un šis karstais sārtums strauji devās

pa stāvu lejup.

Nobaudījis viru, viņš raustīja devēja plecu, kaut ko runāja par

mīlestību, vasaru un draudzību. Tad devās tumšajā priekšnamā.
Te bija vēss, gaiss pilns skābuma, klons zem kājām kā arumi.

Delle meklēja ārdurvis, un brīdī, kad viņš tās bija ar savām rokām

sameklējis, ārā aiz durvīm atskanēja skaļš pārsteiguma kliedziens

un smaga, cieta priekšmeta kritiens.

Delle sparīgi vēra durvis vaļā. Kaut ganviņš bija augumā mazs,

bet juta sevī lielu sparu un sīkstumu. Mitrums, lielas ūdens lāses

sitās sejā, un vējš kā saniknots gailis ieklupa matos.

— Kas te ir? — kliedza Matīss Delle un cēla kaju pāri slieksnim.
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Senais kauju satraukums pārņēma viņu. Viņš jutās kā kaprālis,
kam jādodas triecienā.

— Kas te ir? — atkārtoja Matīss Delle un iekāpa ar labo kāju

dziļā peļķē.Viņa priekšā iznira saimnieka — Jāņa Aizāna lielais stāvs.

— Es tas esmu, — teica Aizāns.

— Tu? — rūca nesaprašanā Delle. — Bet paskaidro man —

kas te notika? Kas bija kliedzējs?
— Es, — smējās Aizāns. — Mīļais draugs, bet saki — kā tu te

gadījies?
— Es nācu muciņu dedzināt, — stāstīja Delle. —Puiši mani

sauca.

— Tagad es saprotu, — noteica Aizāns.

— Ko tu saproti? lesim muciņu dedzināt, — neatlaidās Matīss.

— Laipaliek, — teica Jānis Aizāns. — Labi, ka es nācu no kūts.

Zini, — un viņš paņēma Delli pie apkakles, — te pie durvīm stā-

vēja Klaucānu Andrejs ar lielu, paceltu akmeni. Lūk, kur guļ tas

akmens, — Jānis Aizāns sataustīja tumsā ar kāju lielu akmeni,

— viņš varēja ar to tevi trāpīt. Es KlaucānuAndreju tuvumā pa-

manīju, uzbruku un padzinu. Tā muciņas dedzināšana bija tikai

kara viltība.

Delle neteica ne vārda un nosēdās uz sliekšņa. Tad viņš no-

murmināja:
— Un tomēr tai meičai bijis savs pielūdzējs.
— lesim, ko saldēsimies, un teiksim, ka muciņa ir nodedzi-

nāta, — aicināja Aizāns. Abi draugi devās istabā. Pretim viņiem
nāca siera smarša, tvaiks un kuplās meičas vizbulīgās acis.

KREKLS

Frontē klusums. Lielinieki gan drusku pašauda, bet tā, lai ne-

aizmirstos, ka iedotas šautenes, i. jātnieku eskadronu pēc sīvām

cīņām nomaina, un tas smaidīdams jāj uz aizmuguri. Silts rudens.

Zilās debesis pilnas gaišu mākoņu šķiedru. Dzidrajam gaisam
tāds skanīgums kā labai glāzei.

Sērmūksis liesmo,un novākto augļu paslēpusies elpa kutina nāsis.



177

Saule jau ir aiz launaga, kad eskadrons, klusi dungodams, iejāj
lielā Latgales sādžā. Drusku put.Vārtos sēž suņi, bet nerej. Jātnieki

smīn: viņi zina, ko tas nozīmē, ja kādā sādžā suņi ir rāmi.

Kad vietas naktsguļai sadalītas un zirgi nokopti atpūtai, mazais

kaprālis Ābele iznāk uz ceļa un gleznieciskā pozā atspiežas pie sētas.

Netālu atvērtajā logā raud bērns. Turpat aiz ābelēm vientulīgi

iemaujas telēns. Ābelēm kļūst silti ap sirdi. Viss būtu tīri jauki;

vienīgi labsajūtu bojā nemitīga, gandrīz neciešama miesas niezē-

šana. Ir tā, ka gribētos stāvus uz galvas lēkt tepat sādžas upītē, kuras

vēsumu var just cauri kokiem, sētām un piesilušajam ceļam. Veselu

mēnesi nav mainīta veļa. Zēni kļuvuši pilnīgi nikni un sūri kā

pīpes sodrēji. Eskadrona saimniecības priekšnieks jaunu veļu ne-

dod, viņš tikai noplāta rokām, pakustina ar ūsām un nosaka —

nav. Un šis vārds vairāk iedzēlās sirdī kā viņa dārgo piešu liegā,
uztraucošā sanēšana.

Sarunu pēc tam nav ieteicams turpināt. Priekšnieks iekaist vēl

vairāk. Sākas lamāšanās, draudēšana, un beidzot neatlaidīgajiem

vaicātājiem uzvēlas virsū arī sods.

Kaut varētu viņam kā iegriezt; bet ko tu tik resnam vīram iz-

darīsi? Viņš sēž uz savas melnās ķēves tālu eskadrona aizmugurē,

un viņa vezumi to sargā no visām nelietībām.

Eskadrona puikas gudro gan šā, gan tā. Tāds nikns svelmī-

gums derētu kuņģī, proti, degvīna veidā, bet miesas zēvelēšana ar

smalkām nātrēm visu dienu un nakti nav ciešama.

— Ei, — kliedz kāda pārsista balss, — mazais, panāc, šurp! —

Ābele iekšēji izlamājas, jo viņš jūtas iztraucēts savā gurdenumā.
— Ko jums vajaga? — kliedz viņš pretim un tikai drusku pa-

kustina savu ķermeni. Diezgan ir skriets savā laikā pozīcijās, te,

aizmugurē, katra kustība jātaupa.
— Nāc lozēt, — turpina tā pati balss, — ja nenāksi, uzliksim

uz dēļa.
Ābele iet; tā kā tā sapnis pagalam. Nodaļa sēž pie šķūņa, kas

norīkots tai guļasvietai.Smaršo siens, pavīd gaisā īsa un skāba zirgu
smaka. Vaboleaizdūc, un divi puikas brūniem lieliem, ar pukstošu

sirdi noskatās kareivjos.
Visiem svinīgas sejas. Garais Ivanss tur cepuri rokā. Tas
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iekšienē guļ saritināti papīrīši; viens no tiem ar neveiklu uzrak-

stu: izvēlētais. Kas šo papīrīti izvilks, tam bez ierunām jāiet pie
saimniecības priekšnieka, jālūdz jauna veļa un jāsaņem visas sāļās

piedevas.
— Tev jāvelk,— uzaicina Ābeli garais īvanss.

Mazais kaprālis izgrūž karstu vārdu un met roku cepurē. Tad

citi pēc kārtas. Kadpapīrīšus attin, izrādās, Ābelēm jāiet.

— Kas tev atkal, kaprāli? — vaicā ūsainais saimniecības priekš-

nieks, kad Ābele stāv viņa priekšā un ar skaudību noskatās krā-

sainajā cukura graudiņā, kas pašreiz, kūkumu uzmetis, pazūd

priekšnieka ēnainajā mutē zem ūsām.

—
Priekšnieka kungs, — ziņo kaprālis Ābele, — mūsu noda-

ļai nepieciešama veļa. Mēs beidzamies nost. Āda deg uz miesas kā

sauss purvs.

Sarunanotiek dārzā. Priekšnieks noliek krūzīti uz akmens galda,

tējasakustas vairāk, un viegla smarša, vēsma un mitrums skar Ābe-

les lūpas. Viņš viegli izbāž mēles galu no mutes un, nenolaižot

savas zilās, stingrās acis no priekšnieka piesarkušās sejas, viegli
nolaiza savas iztvīkušās lūpas. Gards gan.

Priekšnieks pa šo laiku jau ir sācis trokšņot. Viņš pārmet dis-

ciplīnas trūkumu, uzbāzību un draudar visiem pekles sodiem.

Pēkšņi viņš apraujas. Brīdi palūkojies Ābelē, viņš saka:

— Tevveļas trūkst?

— Jā, — izsprūk Ābelēm.

— Tad paskaties pa kreisi. — Priekšnieks pieceļas un iet.

— Esi zēns, — vēl viņš nosaka, un tad viņa druknais, gāzelī-

gais stāvs pazūd kokos.

Ābele izmet savas acis pakreisi dārzā. Un tad viņš redz — uz

līka, cieta ābeles zara karājas krekls, pamatīgs krekls, vāri vizmo-

jot vakara saulē. Blakus kreklam palags, cik redzams — jauns,

plats un labs.

— Vai tas var būt, — domāsatrauktās kaprāļa smadzenes.

Krekls tieši pie deguna. Viņš vēlreiz paskatās kreklā, un kar-

stas labpatikas tirpas pārskrien viņa ķermeni.
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Nākošajā mirklī viņš jau ir kā suns, kas ieraudzījis medījumu.
Mazais ķermenis saraujas vēl mazāks, saspringst, kļūst kā atspere,
acis šaudās uz visām pusēm, ausis dzird pat sliekas kustēšanos,

un nāsis, kārīgi, dreboši ieplestas, uztver pašu mazāko smaku un

vēsmu.

Dārzs tukšs, neviena nav. Trīs mazi, klusi lēcieni kā vāverei —

un garā krekla un palaga uz zariem vairs nav.

Gausi un vienmuļīgi degklona vidū nokvēpis lukturis, gaisma
tumša un sarkana kā sacietējušas asinis. Nodaļas zēni vairs ne-

smejas, bet vienkārši vaid, kā pārēdušies. Mazais kaprālis Ābele,

uzvilcis jauno kreklu, kas viņam sniedzas gandrīz līdz potītēm,

dejo kādu mistisku deju. Tas ir ko vērts.Vienīgi garajam īvansam

skauž. Velns, kur tas mazais šo garo sieviešu kreklu rāvis! Tas taču

derētu tīri labi viņam; tik labs, biezs un pamatīgs krekls.

Kad smiets ir gana, visi dodas pie miera. Mazais Ābele lielīgi

paklāj savu palagu un tad, tanī ieritinājies, nogulstas tik maigi kā

saldās krējuma putās.
Tikko tumsa kļuvusi drusku šķidrāka, mazais Ābele šņākdams

jau ir augšā. Viņa reize šodien iet kaut kur sadabūtēdienu. Puko-

damies viņš bāž garo kreklu savās biksēs. Kad viņš beidzot to tur

ir ievācis, tad ir arī kļuvis uz pusi resnāks. Bet nekas, veiklība

viņam tā pati vecā, un jau pēc mirkļa viņš ir pazudis drēgnajā zālē

un miglas pienā. Transports lāgā nestrādā, bet kareivju māka un

dzīvotspēja ir apbrīnojama. Priekšniekiem nepieciešami labi, vese-

līgi un paēduši kareivji, kas spēj pildīt visus savus pienākumus.
Un kareivji tādiarī ir. Kas par to, ka rīta miglājos šur tur pagrabos
ielien kādi nezināmi lunkani stāvi. Pietiks visiem.

Ābele savu rīta darbošanos vietu ir noskatījis jau vakarā, pēc

notikuma ar kreklu. Tagad viņš pats priecājas par laboķērienu un

viegliem runča soļiem dodas mājup.

Pēkšņi netālu no krekla mājas viņš dzird balsis. Divas dārzā

iznākušas sievas sarunājas.
— Tie kareivji rauj tīri vai acis no pieres laukā, — tā saka

viena.
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— Ko nu, — atbild otra, — acis no pieres. Vakar no rīta man

nomira māte, un es izliku dārzā nelaiķes palagu un kreklu, lai

saulē nāves sviedri izžūst, un, ko domā, vakarā palags un krekls

pagalam.
Ābele grib iet, bet nevar. Grib pakustināt mēli, lai noslaucītu

vienā mirklī sakaltušās lūpas, bet nevar. Viņš kā sastindzis stāvun

jūt,ko viņš vakar tepat bija noņēmis no koka, kļūst mitrs, un auk-

sti nāves sviedri aprasina viņa miesu.

Labi, ka viņa mēle ir sastingusi: citādi skaļš izbaiļu un šausmu

kliedziens būtu pamodinājis visu apkaimi. Un visu acu priekšā

stāvētu varonīgais kaprālis Ābele ar svešu sviesta podu un klaipu

padusē.
Viss tas tomēr ilgst tikai mirkli. Nākošajā Ābele īsiem, bet dru-

džainiem lēcieniem jau ir projām.
Otrā vakarā jau garais īvanss staigā jaunajā sieviešu kreklā un

ir ļoti pateicīgs mazajam Ābelēm par viņa laipnību. Tādu stipru

un krietnu kreklu mazais Ābele viņam bija pārdevis tikai par

puskukuli maizes. Tiešām lāga zēns.

ZIEMASSVĒTKU NAKTĪ

Bermonts bija iedzīts tālu Lietuvā. Grāvmalēs gulēja rati un

dažādasīka mantība, ko pievāca iedzīvotāji. Jātnieku pulka II eskad-

rons saņēma pavēli doties uz Palangu. Laiks bija diezgan vēss; ceļš

apsalis un kails; pūta sāļš, dzēlīgs vējš un lika sniegu mežmalās.

Netālu no Palangas eskadronam pretim panācās vietraudži un

paziņoja, ka apmešanās izraudzīta Palangas muižā, 1 km no pil-

sētas, pašā jūras krastā. Muiža piederēja lielam poļu magnātam

grāfam Tiškevičam. Viņš kopā ar savu skaisto meitu sagaidīja eskad-

ronu uz lepnas pils lieveņa. Vakarā grāfs pacienāja eskadrona ka-

ravīrus ar vājpienu, un tie sēdēja piebūvju durvīs un smīnēja.
Pec nedēļas pienāca Ziemassvētki, pirmie Latvijas patstāvības

laikā.

— Puiši! — kliedza garais kaprālis Mirga, ieskrējis 2. nodaļas

telpās sirmā pievakarē, — šodien taču Ziemassvētku vakars.
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Kavaleristi brīnījās. Eskadrons bija dzīvojis kā tumša muca.

Meklēja kalendārus, bet nevarēja atrast.

— Kā tu zini, ka šovakar Ziemassvētku vakars? — vaicāja vai-

rākas balsis.

— Ļoti vienkārši, blakus sādža kājniekiem izsniegta baltmaize

un citi gardumi.
Siekalas saskrēja mutē. Bet kas eskadronam? Lai drusku rem-

dinātu sakarsušos prātus un īgnos vēderus, saimniecības priekš-
nieks izsniedza katram degunam vienu lielo Astrahaņas siļķi. Tā

bija karaliski smaga un sāļa.
Kavaleristi drūmi raudzījās treknajās zivīs, paspieda ar pirk-

stu, bet lūpas bija cieši kopā slēgtas.
— Ari svētku vakarasiļķe, —nopūtas mazais dižkareivis Salms.

Bija jāiet zirgus kopt.
— Man ir doma, — sauca Salms un kļuva priecīgs.— Pa ceļam

uz staļļiem mums taču jāiet garām Tiškeviču pilij, kur dzīvo arī

mūsu "vecais". Piesiesim Astrahaņas siļķes savām tēraudasiļķēm —

zobeniem — galā, lai redz komandieris, kur palikusi viņa lieliskā

svētku dāvana.

Visi piekrita, un nodaļa, piesējusi siļķes zobeniem, gāja slaidā

rindā garām lepnajai Tiškeviča pilij. Bija zils mijkrēslis un elpa

jauki redzama sasalušajā gaisā. Dažos logos jau dega ugunis, me-

tot sārtus dvieļus sniegā. Komandieris stāvēja logā un vēroja savus

karavīrus. Sākumā viņam seja bija laipna, bet, kad viņš pamanīja

pie zobeniem piesietās siļķes, tas kļuva nikns un, pasaucis saim-

niecības priekšnieku, ilgi kliedza.

Vakarā Tiškeviča pilī notika plašas viesības, kurās ielūdza arī

eskadrona virsniekus, spēlēja mūzika, mirdzēja sienas, un ļaudis

bija jautri.Kareivjiem lepnais poļu pans bija norīkojis pacienāšanu
virtuves telpās kopā ar pārējiem muižas ļaudīm. Galdos kūpēja

varen zilas mālu bļodas. Tur gulēja kaudzēm sabērti zirņi ar auzu

piejaukumu — poļu nacionālaisēdiens — un arī treknas siļķes. Ka-

valēristi, visu to ieraugot, skaļi smējās, cēlās no galdiem nost un gāja

prom. Poļu ļaudis kļuva ļoti priecīgi; tiem šāds ēdiens bija gardums.

Kavaleristi, sanākuši savas apmetnēs, sāka svinēt svētkus uz savu

roku. Ložmetēja nodaļa nocirta mazu eglīti, uzlika to galdā un
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dzēra sīvo. Ar katru brīdi balsis kļuva skaļākas. Ložmetējniekiem

priekš dažām dienām bija pievienots kāds kolonists, garš, tīrīgs

cilvēks. Viņš bija kluss un labi prata savu lietu. Tikai viņam pie-
mita viena nelaime: mainīšanās kaislība. Tikko viņš pamanīja
kādam lietu, kas šķita viņam tīkama, kolonists gribēja to iemainīt

sev. Kā milzīga tumša ēna viņš sekoja savam upurim, līdz ar savu

trako un sīksto neatlaidību ieguva kāroto priekšmetu. Tagad viņš
kā dadzis bija pielipis mazajam dižkareivim Salmam.

— Ko tu gribi no manis? — sauca Salms, kas nupat bija pabei-

dzis kāda jūtīga Ziemassvētku panta dziedāšanu. Sīvais skalojās

galvā kā salds, melns mākonis un cēla kaulos augšup visus spēkus

un iegribas. Dziesmas pēdējie vārdi vēl šūpojās gaisā kā trīs ne-

redzami putni, šalkdami ar saviem maigajiem spārniem ausīs un

celdami augšup sirdīs bērnības un jaunības atmiņas. Dažiem acīs

mirdzēja asaras.

— Saki, ko gribi! — kliedza Salms un sašūpojās, it kā viņš tie-

šām būtu salms.

— Tu jau zini, — klusu teica garais kolonists, — tavas abas

angļu blūzes. Tās taču tev ir par lielu, bet mans vācu frencis tev

kā radīts.

— Negribu mainīt, — turējās pretim Salms.

— Bet apdomā, mans frencis tīri jauns, glīts un tieši kā tev

šūts. Katra meiča skries tev pēdās, tu no viņām nevarēsi atkratī-

ties, tev vajadzēs vienkārši slēpties un tad pēkšņi tvert to, kas ir

vislabākā.

— Klausies, tu mani vairāk reibini par sīvo, — smējās Salms

un kusa sevī kā sniegs.
— Nē, es tikai stāstu tev patiesību. Skaties, kāds tu esi savā

garajā blūzē! — Un garais ložmetējnieks nicīgi paskatījās uz

Salma blūzi.

— Labi, — beidzot piekrita Salms, — manas divas blūzes pret

tavu frenci.

— Lai iet.

Salms novilka savu blūzi, otru izņēma no sava saiņa un pre-

tim saņēma labo frenci. Garais kolonists smaidīja, Salms tāpat,
bet pēc vienas pusstundas kolonista seja jau bija gluži drūma.
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— Klausies, Salm, tavās blūzēs ir nepatīkami iedzīvotāji. Kāpēc

tu man par tiem neko neteici? — smalki runāja kolonists.

— Neteici? Vai tu man par tiem vaicāji? — turējās pretim
Salms.

— Es taču nevaru tādasblūzes pieņemt, — sūrojās kolonists.

— Atdod man frenci.

— Nē, nē, — smējās Salms, — maiņa paliek maiņa.
— Bet tā taču ir krāpšana, — raustīja muti garais, — netīras

blūzes pret jaunu frenci.

— Es tevi varu pamācīt, kā tikt pie tīrāmblūzēm, — iesaucās

Salms, pēkšņas domas dzelts. Viņa zilās, skaidrās acis bija pilnas

smieklu. Visa nodaļa sanāca apkārt lielā ziņkārē un jautrībā. Tik

dzīvu Ziemassvētku nakti nebija gaidījis neviens.

— Kas tadbūtu darāms? —jautāja garais ložmetējnieks.

— Brīnos, ka tu to vēl nezini! —vīpsnāja Salms. — Izej laukā,

ieroc abas netīrās blūzes zemē, un rīt, pirmajos Ziemassvētkos, tev

būs blūzes tīras kā avota ūdens. Zeme izvelk visu, ne tikai zibeni

no kājas, bet arī kukaiņus no blūzes.

Visa nodaļa ar uztraukumā drebošām acīm lūkojās garajā lož-

metējniekā. Garais kādu mirkli mīņājās. Viņš mētāja savās sma-

dzenēs kā plaukstā ieteikto domu, līdz beidzot nolēma paklausīt.

Būtu viņš stingrāk ieskatījies savu kara biedru acīs un lūpās, var-

būt viņš tad pilnā kaklā iesmietos, triektu kašķainās blūzes galdā

un sviestu mazo Salmu līdz griestiem. Bet tagad viņš domās bija

nodūris acis un lika soli uz durvīm. Nepatīkama apmaiņa. Savu

laiku viņš tā nebija iekritis. Tā ir, kad aizmirst Ziemassvētku va-

kara svinīgumu un nododas tirdzniecībai.

Garais ložmetējnieks izsviedās ārā. Pūta joprojām ass vējš, tā-

lumā dūca jūra kā liela
vara stīga. Mākoņi skrēja, un tiem pretim

steidzās sausais sniegs.

Garais pie šķūņa satvēra lāpstu un, dīvaini līgojoties kā vēj-

lukturis rokā, devās blakus kartupeļu laukā. Tajā pašā mirklī trīs

veikli stāvi pazuda šķūņa ēnā.

Gaišs un skaidrs atausa pirmās Ziemassvētku dienas rīts. Vējš

bija stājies, sniegs mirdzēja ar dziļu asumu. Muiža bija grimusi

lielā klusumā, vienīgi eskadrona kancelejā plosījās liels troksnis.
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Komandieris brēca, smējās un atkal brēca, sodījās un beidzot pie-
kusis atsēdās krēslā.

— Kas tad jums varēja nozagt šīs blūzes? —jautāja komandieris.

— Nezinu, — nelaimīgi noteica garais.
— Bet naktī, kad jūs rakāt blūzes zemē, vai kāds to redzēja?
— Nezinu.

— Kā tad lai es to zinu!

— Es lūgtu pārmeklēt mūsukomandu.

Pārmeklēja visu komandu no viena gala līdz otram.Velti, blūžu

nebija. Kas varēja iedomāties, ka tās guļ ložu kastēs zem lentām?

Pēc trim dienāmgaro ložmetējnieku pārcēla uz citueskadronu.

Tur, atraisot savu maisu, viņš atrada vienu blūzi tīru un izmaz-

gātu. Garais sērīgi pasmaidīja.

LAIMĪGAIS IZLŪKOJUMS

Divas nedēļas priekš Ziemassvētku kaujām Bite uztraukts iera-

dās savā pulkā. Viņš bija brīvprātīgais, gluži jauns, pilns jūsmas

un pašaizliedzības. lenācis savas nodaļas zemnīcā, Bite nolika ka-

ravīra saini uz lāvas un nopūtās. Redzēs, kā ies. Viņš bija nācis

šurp, jo alka varoņdarbu.
— Kā jūties? — teica nodaļnieks un uzlika roku uz pleca. Bite

neteica ne vārda, tikai stūma savu saini uz galvgali. Tad viņam

bija jāstāsta par jaunajiem notikumiem aizmugurē. Kaujinieki katru

vārdu tvēra asi un kāri, kā lielās slāpēs. Bite stāstīja, bet acis viņam
kā veiklas skudras ložņāja apkārt un ievēroja visu.

Pēc brīža zemnīcā ienāca daži strēlnieki. Viņi bija atgriezušies

no izlūkojuma. īgni, slapji, valgām, kūpošām sejām. Ar visām drē-

bēm viņi sēdās uz lāvas un slaucīja sejas netīrām delnām.

— Neka, — teica viens, liekas, vecākais. — Fricis sed ieraku-

mos un laukā nenāk. Kur tu tādā laikā dabūsi "mēli"?

Bite kāri klausījās. Viņš iekšēji viss drebēja. Kad tikai nepa-

laistu kādu vārdu garām.
— Otrā mežiņa ir dažas lielas malkas grēdas, — saka runu otrs

strēlnieks. — Turvācieši nāk pēc malkas. Āre, viņiem arī garšo zupa.
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— Ko tad jus neņēmāt tos ciet? — tincināja pārējie. — Butu

ilgi kārotā "mēle" rokā un Jura krusts kā balva klāt.

— Rokā! Tik viegli nemaz nav, — turpināja atgulstoties otrs

izlūks, — vācieši viltīgi: nāk tikai slepus un nezināmā stundā.

Pēc šīs sarunas Bite visu pārējo nakts sprīdi neaizmiga. Valstī-

jās no sāna uz sānu, un viņam prātā vienmēr kāpa lielās malkas

grēdas mežā un kūpošā vācu zupa. Bet varbūt jaunā vieta un ne-

parastie apstākļi arī tur bija vainīgi.
Otrā dienāatkal norīkoja izlūkojumus. Pulkam bija uzdots katrā

ziņā notvert dzīvu vācieti. Bitēm pagājušās nakts satraukums vēl

nebija izgaisis. Arī viņš pieteicās izlūkos. Tas rotas feldfēbelimļoti

patika.
— Lūk, kur zens, — teica viņš, pārlaižot acis pārējiem, — no

tā ar laiku iznāks man labs vietnieks.

Bite rūpīgi iztīrīja savu ieroci un sakārtoja kaujas piederumus.
Diena pagāja vienās gaidās. Pienāca krēsla. Tā uzkrita ātri un drīz

vien ietina apkārtni kā biezā lakatā.

Vēlu vakarā izlūkiem izsniedza rokasgranātas un baltus tērpus,

kas padarīja strēlniekus piesnigušajos krūmos un sniega klajumos

grūti saskatāmus.

Pēc brīža izlūku nodaļa devās ceļā. Izgāja cauri saviem dze-

loņstiepļu aizsprostiem un nonāca apvidū starp latviešu un vācu

ierakumiem. Tas bija neaizsalis purvs, biezu, irdenu sniegu klāts.

Uz purva ciņiem auga krūmi, sīki, līdz jostas vietai. Kājas grima

dūksnājā pāri ceļiem; tikai ar lielām pūlēm solis gūlās pie soļa.
Strēlnieki ejot nogura, smagi elpoja un rāvā kļuva slapji līdz krū-

tīm. Izlūki gāja, krita un cēlās. Beidzot sasniedza tuvāko mežiņu,
kur bija sausākas vietas. Slēpdamās aiz kokiem un kuplajiem krū-

miem, nodaļa tuvojās meža otrai malai. Mežmalā nonākusi, tā

klajumā redzēja sev priekšā tikai vācu dzeloņstiepļu žogus un aiz

tiem ierakumus. Nevienas dvēseles. Izlūki notupās un vēroja vācu

pusi. Drīz vācu novietojumā sāka riet suņi, jo tie bija sajutuši pa

vējam latviešu izlūku smaku. Zuda katra cerība piekļūt tuvāk

vācu pozīcijām. Bite ierosināja nodaļas priekšnieku vest savus iz-

lūkus uz malkas grēdām. Var būt, ka tur izdosies notvertkādu vācu

kareivi nākam pēc malkas.
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Nodaļa izlika slazdus un sāka gaidīt. Taisnība bija, ka uz šo vietu

nāca vācieši, jo sniegā rēgojās iemīta taka
uz vācu pozīciju pusi,

un arī malka bija aiztikta. Bite sīki izpētīja visu apkārtni, taku un

tās virzienu. Pagāja dažas stundas, un sāka putināt. Piecēlās no-

daļas priekšnieks un sūri teica:

— Puiši, iesim! Nav jēgas tādā putenī. Kas te mums līdīs uz

deguna?

Gāja arī, sabozušies par neveiksmi un skaudro laiku. Dažs la-

mājās, cits kunkstēja, iekrītot kādā bedrē.Vienīgi Bites galva vērpa

nepārtrauktu domupavedienu.
lerakumos Bite vēlreiz pārlika sevī izdomāto plānu un sarunāja

sev divus drošus biedrus līdzi. Viņš bija nolēmis laimi izmēģināt
dienā. Kadpar Bites nodomu ziņoja rotniekam, tas piekrita.

— Labi, Bite, ej. leceļu tevi par izlūku patruļas priekšnieku.
Bite sīki pārrunāja ar abiem biedriem darbības plānu un no-

lēma dažas stundas pēc pusnakts doties uz izraudzīto vietu.

— Dienas gaisma mums jāsagaida paslēptuvē, — teica Bite,

un abi kaujas biedri piekrita.

Paņēmis līdzi uzturu visai dienai, Bite ar palīgiem devās ceļā.
Nakts bija tumša, bet pirmās tālā rīta vēsmas darīja to jau mun-

dru un tīkamu. Trīs vīri gāja. lepriekšējās nakts pēdas vējš bija se-

dzis ar sniegu.
Pie malkas grēdas visi trīs vīri šķīrās un novietojās katrs savā

vietā: Bite — malkas grēdās, abi pārējie —krūmos, lai vajadzības
brīdī atbalstītu Biti ar uguni.

Atnāca rīts. Diezgan skaidrs. Pamodās vācu ierakumi un sāka

savu dienas darbu. Kūpēja zemnīcu skursteņi, ieskanējās stipras
valodas un dziesmas.

Bite un viņa biedri sēdēja savās paslēptuvēs. Gāja stunda pēc

stundas, bet neviens nenāca. Sāka salt, arī uztraukums pieņēmās.
Tas sīki drebināja visu ķermeni. Kājas stinga, gribējās piecelties,
lai sasildītos, bet bija bailes: vācieši varēja pamanīt. Acis gura, neat-

laidīgi skatoties uz vācu pusi. Sasodīts, kad tad viņi nāks? Nejauši
Bite pameta skatu uz labo pusi un tad pamanīja tuvojamies mal-

kas grēdām vācu kareivi ar šauteni rokā. Viņam sekoja vēl divi.

Vācu kareivji nāca lēni, smagi brizdami sniegā.
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Bite viss nosvīda. Galva kļuva viegla, un delnas cieši satvēra

šauteni.

Pirmais vācu kareivis, uzmanīgi vērodams apkārtni, tuvojās
malkas grēdai. Bite viņā ieurbās ar acīm. Kad viņš bija pienācis

gluži klāt, pēkšņi Bite uzlēca kājās, pievilka šauteni pie pleca un

sauca: — Stāt, rokas augšā! —Tas viss notika tik negaidīti un ātri,

ka vācu kareivis pārsteigumā tīri instinktīvi nometašauteni zemē

un pacēla rokas. Bite metās viņam klāt un ievilka to malkas grēdā.

Pārējie divi vācieši skrēja pirmajam palīgā, bet Bites biedri viņus

saņēma ar šauteņu uguni, un tie pazuda mežiņā. Bite paķēra sa-

gūstītā vācieša šauteni un ar savu biedrupalīdzību dzinasaņemto

gūstekni uz saviem ierakumiem. Vajadzēja ļoti steigties. Aizbēgu-
šie vācu kareivji bija sacēluši kājās savējos. No ienaidnieka ieraku-

miem izlēca garas uzbrucēju ķēdes, kas steigšus devās uz malkas

grēdu pusi. Vāci smagajā sniegā nespēja Biti un viņa biedrus pa-

nākt, bet no uzmācīgajām vācu lodēm tos sedza biezie krūmi.

Rota Bitēm visi uzgavilēja, un Ziemassvētku kaujas viņš jau
devās kā kareivis un Jura krusta kavalieris.

MAZAIS STRĒLNIEKS ANSIS

I. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka 2. rotai viņš pieklīda
kāda tumšā rudens vakarā. Izmirkušām drēbēm, skumjām acīm

un nosalušām rokām. Viņa tumši brūnie mati spīdēja plīvojošās

sveces liesmas gaismā, un istabas siltais, valgais gaiss apņēma to

kā balts mētelis. No zābakiem izlīda tumša ūdens urdziņa un steigā

metās zem galda, atstājot uz smilšainās grīdas spīdīgu diegu.
— Kā tevi sauc? —jautāja adjutants.
— Ansis, — teica klusā balsī puika.
— Hm. Cik tev gadu?
— 12 būs.

— Kur lai mēs tevi liekam? —vairāk it kā ar sevi runāja lādzī-

gais adjutants. Priekš kara viņš bija skolotājs.

Ansis ar lūdzēja acīm paskatījās virsnieka: ka tikai nu nedzītu

projām.
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Bridi padomājis, adjutants pasauca ziņnesi.

— Aizved zēnu pie pavāra un parūpējies par drēbēm.

Ziņnesis bija vecāks vīrs. Viņš žēli paskatījās puikā, kas stāvēja,
nodūris galvu. Tad piedūra viņam ar pirkstu pie pleca un teica:

— lesim. Ganbūs labi.

Abi izgāja ārā. Vējš kā milzīgs putns laidās pāri galvai. Mežs

šņāca. Tālē dunēja, un telpa žagojās, iemetot debesīs sārtas rožu

lapas, kas ātri vīta.

Pēc pusstundas Ansis sēdēja virtuves būdā, strēlnieku tērpā.

Tas gan viņam bija krietni par lielu, bet tomēr Ansis bija uz to

lepns. Arī viņš tagad bija latviešu strēlnieks. Ansim priekšā uz

galda kūpēja kareivju katliņš. Zupa bija trekna, līdzīga eļļai: pa-

vārs bija cēlis savu labosirdi galdā un pats tagad smaidīja kā sviestā

cepts rausis. Ap puiku sēdēja saimniecības komandas strēlnieki

un ar labpatiku vēroja maigās zēna mutes kustības. Zods viņam

spīdēja kā mazs parketa gabaliņš un katrā acī gulēja priecīgs avots.

— Ēd, ēd, — lēni runāja komandas vecākais kurpnieks, — rītu

dabūšu tev zābakus, siltus kā mūriņu. Tad varēsi iet mūsu "veca-

jam" stādīties priekšā. Bet tagad ēd.

Ansis ēda. Siltā zupa steidzīgi plūda lejup, un puika juta dzī-

vību atgriežamies savā ķermenī. Strēlnieki sēdēja un smējās. Viņu

pulkā līdz šim nebija gadījies tik jauns puika. Tīrs kā no debesīm

nokritis.

— Tā ir laime, vai ne?— sprieda vezumnieks Lāpa.

— Jā, — apstiprināja pavārs. — Daugavgrīvieši kā ir pirmie,

tā paliek. Vai kurzemniekiem ir tāds puika un rīdziniekiem? Tik

jauns un gluži bez tēva un mātes; apaļš bārenis kā zirnis.

— Ko kladzini kā vista, izdējusi olu, — rūca kalējs Pamala.

— Labāk apsolies, ka ēdināsi puiku labākpar sevi.Vispirms viņam

un tad tikai sev. Zinām mēs tavu paražu.

— Vismaz šovakar tu varēji savus apvainojumus nobāzt zā-

bakā, — īgni sarāvās pavārs. Kalējs bija viņam nepatīkams cilvēks.

Mūžīgi bāza savu degunu rotas katlā.

Sarunulaikā Ansis bija arī paēdis. Nosvīdis viņš sēdēja uz sola.

leēstā zupa viņam kāpās līdz pašai lūpai. Bail bija kustēties, ka ne-

izlīst. Tik labi paēdis viņš nebija sen. Vēders tagad šķita dzīvojam
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pats par sevi. Viņš vairs nekurnēja, neplēsās, bet, saritinājies omu-

līgi kā runcis, gulēja kaulos un saldi urkšķēja. Acu plaksti kļuva

smagi un tecēja uz leju kā ūdens.

— Pagāni, ko jūs te strīdaties! — kliedza kurpnieks. — Vai

neredzat, ka puikam nāk miegs?

Kalējs ar pavāru apklusa. Pēc īsas apspriešanās nolēma puiku

noguldīt salmos pie zirgiem, tur būšot siltāk un rīta pusē klusāk.

Tā mazais Ansis kļuva 1. Daugavgrīvas pulka strēlnieks.

Pienāca un pagāja lielās Ziemassvētku kaujas. Ansis turēja lie-

lajiem līdzi. Nesa ēdienu, protams, palīdzēja vieglāk ievainota-

jiem, sala tāpat kā visi pārējie strēlnieki un trīcēja dusmās, kad

vācieši par daudz mācās virsū.

Pēc Ziemassvētku kaujām 1. pulks kopā ar citiem strēlniekiem

izgāja uz Rīgu atpūtā. Tagad varēja kārtīgi izgulēties, iztīrīt savu

kreklu no kukaiņiem un padomāt par jokiem.
KadAnsis parādījās ielā ar savu balto papahu galvā, citi zēni

bariem tam sekoja un slepeniem, skaudīgiem skatiem viņu aplū-

koja no galvas līdz kājām.
Pienāca papildinājumi. Rotas atkal pamazām atguva agrāko

skaitu un izskatu. Nolēma dedzināt eglīti.Otrai rotai eglītes vaka-

ram bija sagatavota plaša programma.Arī Ansim tur bija sava vieta.

Viņam uzdeva iemācīties kādu dzejoli. Viņš jau lāgā negribēja,

bet, redzot vispārējo vēlēšanos, piekrita.

Vakars sākās ar rotas komandiera uzrunu,kurā viņš pieminēja
kritušos biedrus un aicināja uz tālāko cīņu. Komandieris nebija

runātājs. Vārdi gausi nāca no viņa mutes. Viņš vairāk runāja ar

savas balss stingro skaņu, izskatu un sirsnību, kas dvesa no viņa

vienkāršās sejas. Strēlnieki dziļi un labi saprata komandiera teikto.

Strēlniekiem sirdis bija tik pilnas, ka jūtu uzplūdumam nepiecie-

šams bija tikai mazs, sīks iegansts, vēsma, puteklis, varbūt pat

iedoma.

Telpas vidū dega eglīte. Gaiss bija silts, pat neparasts pēc nese-

najām aukstajām naktīm. Sveces dvesa sūru aromu, kas kāpa

galvā kā pikts, reibinošs dzēriens. Egļu zari kaisli smaršoja; kā savu

nāvi zinādami, tie atdeva visu savu tvanamo kvēlumu, un elpas to

tvēra trīcošām rokām.
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Pienāca Anša reize ar dzejoli. Spoži notīrītos zābakos viņš no-

stājās pie egles un bailīgi pavēra savu muti pirmai vārsmai, kas it

kā miglā šūpojās līdzīgi trakam ievu zaram viņa galvā. Kaut tikai

šī vārsma nebūtu lieka, kas bez atturas aizpeld.Nu tā bija rokā. Labi.

— Stāt! — pēkšņi durvīs atskanēja skarba balss. Vīri kā dzelti

pavērās uz durvīm. Tur stāvēja rotas feldfēbelis.Viņa seja bija no-

pietna, pat drūma.

— Ūja, kas tad febim lēcies? — noņurdēja viens.

— Stāt! — sauca feldfēbelis otru reizi. — Rīkojums nekavē-

joties vakaru izbeigt. Sveces izdzēst, egli novākt un posties ceļam

kaujas gatavībā.
Pēc pusstundas abas latviešu strēlnieku brigādes atstāja Torņ-

kalnu un paKalnciema šoseju devās uz Olaines pusi.Tur uzbruka

vācieši, lai atgūtu Ziemassvētkos zaudēto. Krievu pulki nespēja
ienaidnieku atturēt.Tie atkāpās, pametot visu. Kūpēja sniegs, sala

ievainotie, un ledus kļuva sarkans kā rietoša saule.

Lai glābtu stāvokli, izsauca uz fronti latviešus.

Platā šoseja kūpēja strēlnieku rindās. Tās negāja, tās skrēja.
Katra minūte bija dārga. Ledus skraukšēja zem tūkstošu kājām

un beidzot kļuva kā smiltis. Sākumā no mugurām cēlās augšup

tikai sviedru dvinga, asa, jo no tās viebās pat stiprais sals. Pēc kāda

laika muguras sāka kūpēt, lēnām, bet tad arvien stiprāk un stip-
rāk. Virs abām brigādēm izveidojās balts mākonis, kas nāca tām

kā kupla cepure līdzi.

Strēlnieki vāciešus atturēja, sakāva un atgāja otrāierakumulīnijā

atpūtai. Pienāca 17.janvāris. 2. rotas nodaļa, kam piederēja arīAnsis,

dzēra tēju savā mazajā zemnīcā.

Pēkšņi ieskrien Ansis aizelsies, uztraukts.

— Sibīrieši bēg! — kliedza viņš kā lielā nelaimē.

Visi pameta savas krūzes un metās laukā. Tiešām, pa labi gar

mežmalu nekārtīgos pūļos skrēja uz aizmuguri 11. un 12. Sibīri-

jas strēlnieku pulks.
— Uz kurieni, kurp?
— Vācieši nāk! — izdvesa tikai retais, un bēgšana turpinājās.
Poručiks Blanks tvēra pēdējo līdzekli. Starp kokiem parādījās

viena otra vācu maska.
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— Uzstādīt visus koltus!

Seši tēraudasuņi pacēlās uz skanstīm.

— Uguni uz mežmalu! — asi noteica poručiks Blanks. Pēkšņā

ložmetēju uguns atdeva sibīriešiem saprātu. Viņi apstājās un ne-

kārtīgām rindām devās vāciešiem pretim.

Šinī laikā sakārtojās pie zemnīcām latviešu rotas un triecās virsū

vāciešiem, blakus sibīriešiem. Sākās smaga durkļu cīņa. Mežmala

un uzkalniņš gāja no rokas rokā.

Ansis devās līdzi cīņā ar pārējiem strēlniekiem. Šautenes viņam

nebija, viņš pakampa kāda kritušā ieroci. Tuvcīņā viņš sastapās

ar resnu vācieti un tam ar durkli ievainoja gūžu. Pārskaities vā-

cietis gribēja mazo nodurt. Ansis, nometis šauteni, ieķērās resna-

jam vācietim jostā tik stipri, ka tas nespēja no zēna atkratīties un

to nodurt. Nevienādo cīņu pamanīja rotas komandieris Lejas-
bullēns un ar revolvera šāvienu nomierināja resno vācieti uz

mūžību.

Poručiks Lejasbullēns sagrāba Ansi aiz skausta, lai aizsūtītu viņu

uz aizmuguri, bet mazais puika satrakots izrāvās no rokām un

pazuda kaujinieku vidū. Tikai mirkli bija dzirdama viņa jaunā

balss, un tad tā pazuda.

Kauja ievilkās līdz vēlai naktij. Rītā sāka noskaidrot zudušos,

starp tiem bija arī mazais Ansis. Kad par viņa nāvi paziņoja ko-

mandas kurpniekam, tas klusēdams piegāja pie savas paunas, iz-

ņēma no tās glītus, nelielus zābaciņus un iemeta ugunskurā.
— Traks! — kliedza pavārs. Vēl viņš gribēja kaut ko teikt, bet

kurpnieks uzmeta viņam tik briesmīgu skatu, ka pavārs sarāvās

un vārdus saspieda zobos.

PUDELE

— Jukum! — kliedza pārskaities komandieris, un monoklis

trīcēja viņa acī. — Jukum, ko tu esi izdarījis ar abiem zirgiem?

Jukums, pirmās šķiras vezumnieks, sēdēja ratos mēms un ne-

gribēja ticēt savām ausīm. Kas par zirgiem? Ko tas komandieris

ārdās? Abi zirgi stāvēja, ratos iejūgti, kā nākas: uz četrām kājām.
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Kas par to, ka viņi drusku stiprāk kūp. Bet nobraukt20 kilometru

tādā pliksalā, kur viss ceļš ir kā slīps spogulis, nav joks.
— Kādi tie zirgi izskatās! — nerimās komandieris. — Jukum,

tuesi bende!

Jukums piesarka un caur pieri paskatījās komandierī. Laikam

arī pats komandieris sajuta, ka ir izteicies mazliet par stipru, ap-

klusa, atmeta ar roku un aizgāja projām.
— Šoreiz tu, Jukum, saņēmi porciju gluži par velti, — teica

feldfēbelis Jukumam, kad tas rāpās no sava vezuma nost. — Tevi

jau vajadzēja tieši otrādi — uzslavēt: tādā trakā ceļā pats pirmais.
Ko mēsrīt grauztu, ja tu neierastos ar savu vezumu?

Jukumam saskrēja asaras acīs; pēc feldfēbeļa runas koman-

diera rājiens dega viņa sirdī kā vesels nātruvīkšķis.Tikai tagad viņš

īsti izjuta, cik dziļi tas apvainots. Bet viņš neteica nekā un, zobus

sakodis, sāka darboties ap saviem zirgiem.
Vezumniekiem naktsguļai atmeta pašas sliktākās telpas: kādas

atstātas kalpu mājas otru stāvu, kur bija izsisti visi logi. Plašajās
istabās neganti vilka vējš un sala. Vezumniekiklusi pukojās pie sevis

un aizlīda gulēt pie zirgiem šķūnī. Jukums sēdēja kalpu mājā uz

kāpnēm un savā sirds sūrumā gudroja atriebību komandierim.

"Ak tu,vecais prauls," īgni domāja pie sevis Jukums, "pagaidi!"

Jukums vēl kādu brīdi sēdēja uz kāpnēm, līdz visās nodaļās
norima balsis un iestājās klusums. Tad Jukums lēni noslīdēja no

kāpnēm un, līdzīgi ēnai, pazuda šķūnī, kur stāvēja vezumi arvirs-

nieku mantām.

Smagā tumsa netraucēja Jukumu viņa darbībā. Jukums pa-

zina katru vezumu pēc taustes: tas bija tas, tas bija otrs ar slīpo

sēdekli, un blakus tam ir rati ar komandiera mantām. Jukums

sastinga mirkli pie ratiem un pārvērtās viss lielā ausī. Klusums.

Tagad bija īstais laiks sākumam. Jukums ilgi rakņājās komandiera

mantās, bet velti. Vai tas varēja būt, ka viņam nav. Pēkšņi Jukuma

roka atsitās pret kādu prāvu pudeli. Āhā! Jukums ātri satvēra

pudeli, steigā atrāva korķi un paoda: rums, īsts aroma pilns rums.

Tas bija labi. Komandiera mīļākais dzēriens. Jukums jutās laimīgs,
atriebība bija izdevusies: viņš noskalos savu rūgtumu ar koman-

dierarumu,un vecais lai ārdās par pazudušo saldumu un pliekano
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svētdienu. Jukums tumsā smaidīja, jo viņam jau tagad ausīs ska-

nēja komandiera niknums un skaļie saucieni.

Jukums ar atrasto pudeli atsēdās uz kāpnēm kalpu mājā un

dzēra tik ilgi, līdz iekāpa viss siltā, tīkamā mākonī bez sākuma un

gala. Paģirām viņš vēl piepildīja savu kareivja dzeramo trauku ar

rumu, un tad arī pudeles dibenā vēl palika krietns malks. To viņš

paslēpa un, ielīdis lielajā kalpu mājas istabā aiz krāsns, saldi iemiga.
Otrā rītā pamodies, Jukums jutās kā jaunpiedzimis. Visas va-

kardienas nepatikšanas bija aizmirsušās, un pudele bija pilna ar

rumu. Viņš ierāva labu malku, tīkams siltums darīja kaulus vēl

lunkanākus. Jukums labā omā apskatīja savus zirgus un visu laiku

smaidīja: pacieties, sirds, vēl dažas stundas, un tad sāksies īstais

priekšnesums.

Atgriezies no šķūņa, Jukums iegāja pie sava drauga resnā pa-

vāra Andreja parunāties. Bet tas bija pavisam sliktā garastāvoklī:
svieda gaļu, spārdīja malku un nepārtraukti lamājās.

— Ūja, kas tad tev, Andrej, lēcies? — apmierināti runāja Jukums.

— Kas lēcies? — rūca Andrejs. —Vācies ārā no šejienes!
— Paga, gan es tevi nomierināšu, — turpināja Jukums, — man

jau nav žēl.

Jukums aizskrēja un pēc brīža atgriezās ar ruma pudeli zem

mēteļa.
— Še,veco zēn, ierauj vienumalku,— teica Jukums, sniegdams

Andrejam pudeli, — smalks dzēriens, kļūs labāk.

Pavārs Andrejs, ieraudzījis pudeli, mirkli stulbām acīm uzlū-

koja pudeli ar tās valgmi pašā dibenā un kļuva gluži sarkans; tad

ar briesmīgu kājas spērienu aizcirta virtuves durvis un, satvēris

Jukumu aiz rokas, šņāca:

— Neģēli, saki — kur tu ņēmi šo pudeli?
— Ko tu rausti mani, ko lamājies? — lielā izbrīnā un satrau-

kumā runāja Jukums. —Vai tu gribi mani nodot?

— Nē, tikai pasaki — kur ņēmi šo pudeli? — čukstēja īgni

Andrejs. Viņa acīs dega ļaunas ugunis.

Tagad arī Jukums saskaitās, izrāva savu roku no Andreja
satvēriena un saslējies teica:

—
Beidz, runāsim kā vīrs ar vīru. Šo pudeli paņēmu no
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komandiera vezuma. Tā ir viņa pudele. Nu, tagad tu zini, kur es

to dabūju?

Andrejs satvēra galvu un vaimanāja.
— Ak, nelaimīgais! Tā taču nav komandiera pudele, tā ir

mana,vai saproti, tā ir mana pudele. Es to paglabāju, un tu man

to paņēmi.
— Tava? — izdvesa Jukums.

— Jā, mana. Visu rītu es trakoju dusmās, ka mana pudele pa-

zudusi. Par savu pēdējo naudu to Liepājā nopirku. Un, ko domā,

Jukums, mans draugs Jukums to paņēmis.

Jukums stāvēja nošļukušām rokām. Tas viss bija pāri viņa spē-
kiem: katru dienu pa vienam briesmīgam spērienam. Kā to lai

iztur?

Jukums atdeva pudeli Andrejam, bet par atlieto rumu savā ka-

reivja traukā neteica ne vārda. Pēc visa notikušā tas bija skumjās
vienam pašam jāiztukšo kaut kur kā ievainotam zvēram nomaļus.

PĒC SVIESTA

Viņu ir trīs: Rājums, Sieka un Liepiņš, eskadrona labākie lož-

metējnieki. Vienība pašlaik novietota Slokā. Sardzes dienestu

pilda kājnieki. Ložmetējnieku vienīgais darbs — uzmanīt lož-

metējus, lai tie nepārvēršas lūžņu čupā. Tāpēc dažreiz jāuzber

pretējam Lielupes krastam. Tur jābūt ienaidniekam, bet viņš klusē.

Laikam tālu.

—- Ziniet ko, puikas, — vienā vakarā ieminas Sieka, garš, iz-

stīdzējis jauneklis, kas, pēc virsseržanta domām, labāk derētu basam

par lielo stīgu kā par ložmetējnieku slavenā eskadronā, — ziniet

ko, man ir ideja.
— Kāda? — nicīgi norūca Liepiņš. Viņš ir maza auguma un

tāpēc neticīgs pret visu.

— Vai jūs gribat reizi tā labi uzsmērēt uz rikas sviestu? — ķir-
cina draugus Sieka, bet arī pašam saskrien siekalu pilna mute.

— Sviestu? Kur ir sviests? — čukst Rājums. — Puskukulis mai-

zes par vienu kamu sviesta.
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— Kur ir sviests? Viņa puse Lielupei, āre, tajās mājās aiz meža

pudura, — turpina Sieka.

—Runā kā bērns, — novelk Rājums. — Būtukaut vienu reizi

teicis ko prātīgu!
— Es nejokoju,— atsāk atkal Sieka. — Ja jūs esat braucēji, tad

mēs pie sviesta tiksim.

— Protams.

— Es zinu laivu, esmu to paslēpis. Ar to pārbrauksim agri rītā

Lielupi, mājās iekšā, sviests rokā — un atpakaļ; ar mieru?

Trīs rokas sakrīt kopā cietā, draudzīgā spiedienā.
Rīts. Metru virs upes līmeņa lēni slīd migla kā apsudrabots

mākonis. Trīs stāvi kā pelēki, lunkani kaķi noslīd garkrastu. Kaut

kur dzied gailis.
— Žiglāk laivā, — pavēl Sieka, jo šai brīdī sargs krastā, mu-

guru pagriezis, soļo uz viņu pusi. Trīs ķermeņi mīksti pārvēlas

laivas malai. Tā viegli sakustas. legrābās airi, un laiva ieslīd Liel-

upē. Bet tagad sargs ir beidzis savu nolikto gabalu uz vienu pusi

un pagriezies jau pirmā acumirklī ierauga laivu. Karsts viņam

pārskrien pār kauliem. Laiva? Kas par laivu? Kur tā te gadījusies?

"lenaidnieka," pēkšņi iešaujas sargam šī doma galvā un ne-

vienacita, jo par to viņš ir sargs.

Rokas nemanotpaceļ šauteni, un atskan šāviens, kas spalgi at-

balsojas visā piekrastē. Visa sardze vienos kreklos izlec krastmalā.

— Kas ir?

Sargs mēmi ar roku rāda uz laivu, kas lēni ieslīd miglas irsto-

šajā mākonī.

Satraukumā neviens vairs nekā neprasa. Reiz viens šauj, šauj
arī citi.

Pēc pirmā šāviena Rājums laivā tikai sargu briesmīgi izlamā.

Tagad stāvoklis citāds. Visi trīs laivā sēdētāji nobāl, saliecas, cik spēj,

un airē, briesmīgi airē. Laiva skrien šņākdama. Labi, ka tā migla.
Pēc dažiem mirkļiem sardzes nekārtīgajiem šāvieniem pievieno-

jas kāds ložmetējs, skaidri noklaudzinādamssavu pirmo ložu vir-

kni visā pamalē.

— Nolādēts, arī tas, — izdveš mazais Liepiņš un saliecas vel vai-

rāk. Brīnums, ka tik mazs ķermenis reizē varairēt un tā sakrist čokurā.
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Lodes džinkst pāri galvām tuvu, tuvu, bet migla kavē tām

atrast īsto mērķi. Un laiva arī traucas uz priekšu kā putns. Bei-

dzot tā ar asu grūdienu atsitas pretējā Lielupes krastā, un visi trīs

laivinieki vienā sekundē izkūleņo malā un iekrīt tuvējā vēsā zālē.

Te brīdi elso un tad, līkstoties dažā vietā četrrāpus, dodasuz tuvē-

jām mājām. Klāt. Bet kas tas? Pagalms gluži tukšs, kā izmiris. Vai

tad tiešām mājas būtu atstātas?

— Atkal no sviesta nekā, — rūgti nodomā Rājums un nopū-

šas par savu vieglprātību.
Sešas acis kā skudras aptekā katru stūri un akmeni mājās. Velti.

— Pagaidiet, — pēkšņi saka Sieka, — es iešu. Jūs palieciet.

Gribu zināt, kas tur ir.

Un, atbildes nesagaidījis, pazūd. Lūk, jau viņš sētmalē, pagalma

vidū, tāpat viss klusu. Tad Sieka jau ver durvis un pazūd. Tagad

arī Rājums un Liepiņš vairs neiztur paslēptuvē un skriešus sasniedz

mājas slieksni. Noblakus istabas priekšnamā parādās Sieka.

— Jūs? Mājā nav neviena.

— Bet vai tuko atradi? — čukst Rājums.
— Nē, — atbild Sieka. — Vēl neesmu bijis šajā istabā. lesim.

Telpa, kurā viņi visi trīs ieiet, ir plaša, ar vairākām gultām.
Klusums.

— Ei, vai te kāds ir? Mēs esam latvieši, no Slokas, —sauc Sieka.

Baigi atbalsojas viņa vārdi. Kad tie norimst, no vienas gultas apak-
šas parādās sirma vecenītes galva. Karavīri viņai palīdz uzcelties.

— Vai, dēliņi, — saka viņa lēnā, skumjā balsī, — kā nu jūs tā

tik traki šurp no pārupes. Tepat jau ienaidnieks, liels postenis.
Dažreiz iegriežas un visu paņem. Te bīstama vieta. Labāk ejiet.

Visi trīs ložmetējnieki saskatās un saprot: lodes no vienas

puses, lodes no otras. Ko darīt? Mirkli galvai cauri izjoņo simtām

domu, bet bez labuma. Izstāsta vecenītei.

— Vai, dēliņi, lai nu kā, bet šeit palikt nevarat: ja ienaidnieks

jūs atradīs, sakapās, — runā sirmā zemniece.

— Bet, ja mēs brauksim ar laivu, mūs savējie nošaus. Tagad

migla pazudusi, — ātri stāsta Liepiņš, un seja viņam sārtos plan-
kumos.

— Paga, — domāsirmgalve, — man te paglabājies vecs, balts
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linu dvielis. Piekariet to kokam, it kā jus brauktu padoties. Var-

būt laimēsies.

Visi trīs ložmetējnieki smaida pilnu seju. Nu kur pašiem bija

prāts slēpties?

Pakampuši dvieli, nonāk upmala. Brauc ar drebošu sirdi. Kā

tad, jau pēc desmitā airu sitiena atkal ierunājas šautenes viņā pusē.
— Velni, — tagad kliedz Liepiņš, saslējies visā mazā augumā

laivas vidū, un kā ārprātīgs vicina kokam piesieto dvieli, — vai

neredzat, ka padodamies!
Tomēr lodes sīc. Vienu brīdi Siekam un Rājumam liekas, vai

nebūtu labāk griezt atpakaļ.Vienīgi Liepiņš neievēro ložu sīkšanu,

bet neatlaidīgi vicina pašdarināto balto karogu un kliedz, kliedz,

lamā pretējo krastu visdrausmīgākiem vārdiem. Un ložu sīkšana,

šķiet, sāk rimties. Arvienu mazāk un mazāk ieklabas ložmetējs.
Visi trīs ložmetējnieki tagad mierīgāk turpina ceļu.

Slokas krasts pildās kareivjiem. Katrs grib redzēt tos, kas brauc

labprātīgi gūstā.
— Kad tikai nav viltnieki? — rūc kāds vecāks kareivis.

— Kā āksts. Redzi, savas beidzamās apakšbikses viņi norāvuši

no kājām un piestiprinājuši kokam, — atcērt otrs.

Kad laiva piestāj krastam, saceļas neaprakstāms troksnis.

Pūlis sagrābj visus trīs ložmetējniekus ciet un nes kliedzot uz

štābu. Komandiera palīgs, ieraudzījis sava eskadrona ložmetēj-
niekus gaidīto pārnācēju vietā, dusmās nespēj pat runāt.Kad viņš

atgūst valodu, ir jau par vēlu, tagad viņam uznāk smieklu lēkme.

Tā braucēji paliek bez soda, ar bailēm vien.

PLŪMES UN PETROLEJA

Klusā restorānā sēdēja trīs draugi literāti: Apars, Ozols un Liesa.

Viņi smalki pusdienoja un sprieda par literatūru. Galdā smaršoja
vīns un tītara cepetis. Krāsainajos logu stiklos lēkāja saule kā

maza vāvere.

— Es nesaprotu, — runāja Ozols, kam allaž galva sedeja apla-

mas domas, — kāpēc stāstos, romānos un poēmās darbību rada
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vienīgi cilvēka stihiskas īpašības un kaislības — greizsirdība, mīles-

tība, naids. Kāpēc vairāku cilvēku likteņu sarežģījumiem iegansts
nevarētu būt nu kaut vai, teiksim, plūmes, kas te man uz šķīvja?

—- Cēlais Ozol, kāpēc tik maigai lietai kā plūmei? Es ieteiktu

petroleju, — zobojās Liesa.

Apars domīgi uzlūkoja abus draugus.
— Esmu ar mieru noslēgt derības, ka piecās minūtēs es sado-

māšu stāstu, kurā notikumu pamatā būs ir plūmes, ir petroleja,

un tad šo stāstu tepat pie galda izstāstīšu. Piekrītat?

— Lieliski! — sauca Ozols. — Uz ko saderēsim?

— Uz pudeli laba vīna, — pasmaidīja Apars.

Liesa priecīgs pāršķīra rokas. Galdā nolika pulksteni, lai no-

skaitītu nepieciešamās piecas minūtes.

lestājās klusums. Telpā ienāca liels, resns kungs un nosēdās

pie blakus galda. Viņš kustējās smagnēji un runāja dobji, kā no

katla, sīks, ieskābis kungs sēdēja iepretim. Viņš pacēla savu kreiso

aci kā akmeni uz resno vīru, bet tad, šķita, apdomāja un atkal to

nolaida lejup.

Pagāja noliktās piecas minūtes, un Apars sāka.

Nikni salst. Sniegs dziļš un sauss. Spīd laimīgs mēness un paver

telpu, gaišu un augstu. Viegli elpot, bet arī viegli mirt.

Pie mežmalas postenī skumst divi: Bērzs un Palieka. Priekšā

līdzenums, pilns uzbāzīga sniega ņirbuma. Tas raudina acis.

— Klausies, — saka Palieka, tukls jauneklis, bagāta rīdzinieka

dēls. — Kas tā par kārtību? Kur tad nu ir tās noliktās divi stun-

das? Mēs jau te stāvam veselu vakaru.

Bērzs ir dižkareivis. Viņš zagšus pamet vienu aci uz savu svīt-

riņu, otru uz Palieku un nesaka nekā. Dižkareivim taču neklājas

apšaubīt savu priekšniecību, kaut tā viņu dzītu kā mietu stāvus

zemē. Palieka tomēr nerimstas, viņa dvēsele ir kļuvusi uzbāzīga

un nemierīga, līdzīga ņirbošajam līdzenumam priekšā.
— Varbūt ienaidnieks viņiem ir uzklupis no muguras un tagad

tie jau ir auksti, — prāto Palieka un pats iedegas savās iedomās.

— Ko tu muldi, — drošina sevi Bērzs.
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— Nē, nē, — turpina makšķerēt Bērza šaubas Palieka, — vai

atceries gadījumu pie Kuldīgas, visi kā siļķes rindā.

— Labi, — atmet ar roku Bērzs, — iešu lūkot, kas noticis. Ja

pamani ienaidnieku, esi uzmanīgs un slepus atej.
Palieka piekrīt. Neganti salst. Rokas un kājas, liekas, aukstumu

vairs nejūt. Salst vienīgi kaut kur iekšā, vēderā, krūtīs. Vajaga kaut

kā taču tikt prom no šīs sīvās bendes vietas.

Bērzs metas uz aizmuguri.Viņš ir dziļi satraukts par kara biedru

vieglprātību. Frontē klusums. Droši vien viņi omulīgi rīkojas va-

kariņām.
Bērzs jau tīri skaidri paredzēja, ka šī dienaīsti labi nebeigsies.

Kad kaprālis viņus abus — Bērzu un Palieku — pacēla no miega

pils lielajā zālē, lampa pie griestiem bija gluži sarkana un tumša

kā gaļas gabals, bet gaiss sakults zilganā vājpienā. Ilga sāpe ceļo-
ties iesitās Bērzam pakausī, un viņš spēra pirmo soli ar kreiso kāju.
Tas bija visai aplami. Kaprālis bija nikns un šņākdams veda viņus
cauri daudzajām istabām, kas bija pilnas cilvēku un spēcīgu izga-

rojumu.

Pēdējā istabā kaprālis pamanīja uz galda pudeli, kurā pēc vi-

sām pazīmēm vajadzēja būt iekšā rumam. Kaprālis piegāja pie

galda, pakampa pudeli, pašūpoja to pie auss — skan — un tad

droši lika pudeles kaklu pie mutes. Spēcīgs guldziens. Bet kas tas?

Kaprālis trieca pudeli pret grīdu un neganti spļāvās.
— Velnakraukļi, petroleju ielējuši!

Gājiens uz posteni bija sācies pavisam nelādzīgi, turpinājums

nebija labāks. Redzēs, kādas būs beigas. Un Bērzs steidzās.

Ceļš iet gar kapsētu. Kur tā te gadījusies? Šurpu nākot, Bērzs

to nebija pamanījis. Tagad kapsēta nepatīkami iesitās sejā un sirdī.

Bērzs paātrināja soli. Bet vai tas var būt? Starp smagi piesniguša-

jām eglītēm tieši pašā ceļa malā ir kas aizdomīgi balts. Bērzs, tīri

negribot, apstājas un paceļ savu ieroci šāvienam. Viņš stāv kā uz

naža asmeņa.

— Kas tur ir? Kas tur ir? — tīri automātiski darbojas mute.

Noklaudz šautenes atslēga. — Kas tur ir?

Aizdomīgais baltums joprojām glūn starp abām eglītēm.
Atskan divi šāvieni, un Bērzs metas uz to vietu, kur baltums.
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Pieskrien — apsnidzis krusts. Bērzs atviegloti noslauka nosvī-

dušo pieri un, savu abu šāvienu iedrošināts, tagad daudz priecī-

gāks dodas uz priekšu.

Kordonā viņš nonāk īstajā laikā.

Visa nodaļa jau sen ir devusies ceļā. Pārpalikuši tikai daži pos-

teņi, jaunākais pavārs un vairāki saimniecības rati. Pilī tagad valda

caurvējš. Tas nepārtraukti riņķo cauri visām istabām, trenkādams

dūmus, siltumu un izgarojumus.
Bērzs ar kāju pasit katras durvis vēl plašāk vaļā, soļo uz priekšu

un klusi sevī lādas. Cik labi, ka pasaulē kareivim ir doti lamu vārdi.

Bez tiem sirds jau būtu dažreiz sen pārplīsusi dusmās un apvai-

nojumā. Beidzot nāk durvis, kas gluži ciet. Tās ir lielas, ar kapara

rotājumiem. Krāsa sen nokāpusi un pazudusi tālumā. Bērzs apstā-

jas, pasmīn un tad triec kāju durvīs. Smagais kapara rokturis

saliecas, un durvis lēni paveras vaļā. Uz mahagonija galda garā

svečturī salīkusi svece un ap galdu piedzēruši stāvi. Kaprālis un

četri vīri maiņai. Bērzs iegrūž katram ar šauteni mugurā. Veltīgi.

Krāšņā, mirdzošā galda virsma traipos. Bērzs pārbauda visus dze-

ramos traukus. Tukšs. Tad paož. Nekas, labs dzēriens. Palaiza ar

mēli traukakapara virsmu. Viens malks derētu.

Ko tagad lai dara? Kaprālis ar maiņu ir nelietojami. Atliek vie-

nīgi atgriezties vecajā vietā, līdz no galvenās daļas ieradīsies citi.

Taču kailām rokām pie Paliekas nevar ierasties. Bērzs iet meklēt,

ko pakampt līdz. Viņš izstaigā visas istabas. Nožēlojama, vāja

smarša. Virtuvēs tas pats. Šķūnī Bērzs atrod divus vezumus, sakār-

totus ceļam. Viņš sāk rakņāties, droši — neviena nav. Pirmā ve-

zumā milti, putraimi, žāvēti kartupeļi. Tas Bērzam neder. Nevar

taču viņš iekurt uguni un
sākt viruma gatavošanu. Šķūņa tumsa

kustas, durvīm cauri ieslīd mēness stars, un telpa kļūst tikko

manāmidzeltēnīga. Bērzs metas pie otra vezuma. Zābaki.Kur tad

tie te? Nost, prom! Beidzot kaste. Ar diviem sitieniem vāks vaļā.
Roka iekšā, un tā satausta žāvētus augļus: ābolus un plūmes divos

jaukos maisiņos. Domas skrien skudras ātrumā. Āboli aprasti,
Palieka smalks jauneklis, labāk derēs plūmes. Bērzs paņem mai-

siņu, aizsit kasti ciet, sakārto vezumu un dodas atpakaļ uz pos-

teni.
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Bērzs iet ēzdams. Plūme pēc plūmes pazūd mutē. Nonāk pie

krusta, ko bija, šurp nākot, sašāvis, uzsit tam uz pleca un smaidī-

dams iet tālāk. Plūmes sākumā padara muti skābenu, bet tad skā-

bums izzūd kā mēness rītā, un tā vietā pamazām nosēstas saldums,

kas ir biezs kā tepiķis un lipīgs. Tas pārklāj katru vietu mēlē, lūpās

un kā smaga, nepārtraukta straume lēni kustas pa rīkli uz leju, un

piepilda turesošo tukšumu. Gurdums sakāpj acu plakstos, prāts

nojūdz savus zirgus, un plūmju saldajā purvā līdz kaklam iebrien

sirds; un tai kļūst grūti.

Kad Bērzs sasniedz Palieku, viņš nesaka nekā, tikai neveikli

nosēstas sniegā un pamet plūmju maisiņu Paliekam. Nosalušais

sargkareivis to skraidot pakampj un izprašņā atnācēju. Nakts pie-

ņemas, bet plūmju maisiņš plok. Dažreiz ir otrādi.

Bērzu un Palieku nomainarīta agrumā.Viņi lēni velkas uz priekšu.
— Bij gan ko turēt, — saka seržants un sit abiem sargkareiv-

jiem uz pleca, viņi iekunkstas un sagrīļojas.
— Nekas, —turpina seržants, it kā arsavu laipnību gribēdams

nomazgāt sirdsapziņu tīru.— Jūs saņemsiet uzslavu, bet kaprālis,

tas tikai redzēs nelabo.

Bērzam un Paliekam vienalga. Viņus briesmīgi moca slāpes un

vēdergraizes. Lāgiem kļūst arī nelabi. Viss ķermenis saraujas kā

krampjos, bet veltīgi — plūmes kā dēles ir iezīdušās nabaga sarg-

kareivju iekšās un asinīs, zilgani glūn tur, priecājas par siltumu

un ir nedomākustēties.

Pēc dažām stundām kordonā Bērzs un Palieka jau guļ uz grī-
das salmos un skaļi vaimanā.Atsauktais feldšeris ilgi tausta abus,

slimie sper viņam ar kājām. Feldšeris nerimstas, sarkst un beidzot,

raustot plecus, paziņo, ka viņa prasme par vāju.
— Šie kumeļi jāsūta uz slimnīcu, — viņš nosaka nikni un aiz-

iet pusdienās.

Kaprālis, kas nejauši iedzertās petrolejas dēļ tik ilgi un neatlai-

dīgi bija meklējis sīvo, līdz to atradis un piedzēries, kunkst sardzē

degradēts. Apcietināti arī maiņas vīri. Visus viņus gaida kara tiesa.

Resnais pavārs, atģidis plūmju iztrūkumu, visu dienuārdās pa

saviem kūpošajiem katliem un krauj nezināmam zaglim virsū

tādus lāstus, kas nomaitātu katru dzīvu radību.Puikas stāvšķūņa



203

durvīs un ar ieplestām ausīm un acīm apbrīno trakā pavāra daiļ-
runību. Kas puikām, bet pavāram draud bargs sods. Pierādi, ka

plūmes nozagtas, varbūt pats paņēmis.
Platas ragavas aizved Bērzu un Palieku uz slimnīcu. Palieka

kādu laiku ir grūti slims. Bērzs kā vienkāršs cilvēks ar stiprākām
iekšām drīzkļūst vesels, smīdina ar saviem jokiem visu lazareti un

pēc nedēļas ierodas pulkā.
Par priekšzīmīgu dienesta pildīšanu viņa un Paliekas vārdu

cildina pulka pavēlē un abus paaugstina nākošā dienesta pakāpē.

— Atzīstos, tu derībaslaimēji, — smaida Ozols. — Stāsts var-

būtbija drusku neveikls, betplūmēm un petrolejai tajā bija pirmā
vieta. Viesmīl, panāciet šurp!

Resnais kungs, kas sēdēja pie blakus galdiņa un visu laiku

uzmanīgi klausījās Apara stāstā, pēkšņi uzrāvās kājās un pienāca
klāt. Viņš smagi uzlika Aparam roku uz pleca un teica aizsmakušā

balsī:

— Nu, tad tu man esi beidzot rokā. Ilgi man bija uz to jāgaida.
Bet labs nāk ar gaidīšanu. Šoreiz tu vaļā vairs netiksi.

— Kungs, — brīnījāsApars. — Kas ir parlietu? Es jūs nepazīstu.

— Velti liedzies, draugs, pa galvu jau vairs nesitīšu. Tad gan

būtu gāzis, kas rokā.

Un resnais vīrs izplēta savu milzu kampienu.
— Kungs, kungs, ne tik strauji, — atgaiņājās Apars. — Par ko

tad jūs man toreiz būtu gāzuši?
— Par ko? — pilnā kaklā smējās resnais kungs. — Nu, par

tām pašām zilajām plūmēm. Resgali, tu zagli maigais. Ļauj, lai es

tevi noskūpstu.
Resnais kungs šņākdams centās apkampt Aparu.

— Neatstum nu vecu kara biedru, kas tev visu piedevis, —

rūca viņš, kad Apars stingri pretojās viņa tālu izstieptām lūpām.
— Bet dzirdi, vecais, — uzlēca kājās Ozols un kampa lielo

vīru aiz pleca. — Atžirgsti. Šis kungs nav ar tevi kopā dienējis.

Viņš bija tajā laikā citur.

— Kā? Nav dienējis ar mani kopā? — atkārtoja lielā izbrīnā
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vecais karavīrs un nolaida rokas. — Bet kā viņš zina par manām

nozagtām plūmēm?

Apars ar Ozolu nesaprašanā saskatījās.
— Tikko dzirdētais stāsts, kungs, bija kaila izdoma, — teica

Ozols. — Tam nav ar īstenību nekā kopēja. Un mums jūs esat

gluži svešs.

— Svešs? Bet kā viņš zina par manām nozagtām plūmēm. Tās

man pazuda gluži tādos apstākļos.
— Cienītā sabiedrība, —negaidīti iesāka pie pretējā galda sīkais,

savītušais kungs. — Lieta vienkārša: cilvēks spēj izdomāt tikai to,

kas uz šīs zemes notiks vai arī noticis, kaut arī stāstītājam nezi-

nāms. Nebrīnieties, ja pēkšņi pavērsies durvis un ienāks kaprālis,
kam stāstā Apara kungs lika iedzert petroleju. Nebrīnieties!

Visi klusēdami lūkojās mazajā vīrā. Sīkais, savītušais kungs

apklusa.

ŠTABSKAPTEINIS IRBĒNS

lenaidnieksSmārdes rajonā ļoti nemierīgs. Viņš domā tā: jau-

kās, skaistās vasaras dienas pagalam. Lēno krievu vietā, kas slinki

gulēja vājajos ierakumos un sapņoja par savām tālajām sādžām

ar ermoņikām un sājiem, neskābētiem gurķiem, ieradušies rūgtie,

neatlaidīgie latvieši. Tas nozīmē vismaz spēcīgu demonstrāciju,
bet varbūt arī uzbrukumu.

Ar lielu akurātību iegūtās ziņas pārbauda tuvākie frontes štābi,

un ienaidnieks iepretim Smārdei pulcē pastiprināti artilēriju. Gan-

drīz nepārtraukti tā raida spēcīgu uguni uz pozīcijām, kur novie-

tojušies latviešu bataljoni.
— Būtu labāk fricis gājis sēņot, —ņurd strēlnieki. — Tādāsīkā

un skābā lietutiņā labi lien laukā baravikas.

— Nemāci ūsaino, — atgrūž cits, — viņam čuguna baraviku

papilnam. Kur tās lai liek? Tās viņš tev sūta brokastīs.

Strēlnieki tup ierāvušies, kur kurais ielīdis. lerakumi tīri kā

krietna vaga.Krievi visugadu stāvējuši šeit bez lāpstas kustināšanas.

— Kam mums patvertņu, — sprieda aizejot sibīrieši. — Mēs
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likām naidniekumiera, viņš — mus. Jus tikai gribat nez ko sagrābt.

Pamēģiniet!
— Tiešām, — smēja strēlnieki, — bārdas ir gudras. Būtu tikai

savos katliņos žurkas paņēmuši līdzi, kas te šaudās bez skaita pa

kājām.
Strēlniekiem pat tuvējā rezervē nav miera. Šāviņi birst kā krusa,

ārda zemi, lauž kokus. Liekas, milzu vīrs staigā ataugā un šņāk-
dams miedz galotnes. Strēlnieki slēpjas atbalsta ierakumos, snauž,

salst un miegā lamājas.
Uz ātru roku uzceltas dažas patvertnes. Tās jau strēlnieki no-

saukuši par morgiem. Smagās artilērijas vēzienus tās nespēj iztu-

rēt — sabrūk. Vakar sešus izvilka no lielās, vieglās būvespie mežiņa.
Vienam, vecajam Alksnim, šorīt bija jābrauc mājās atvaļinājumā.

Tagad guļ priedītēs sašķaidīts. Labās rokas trūkst. Tā laikam aiz-

skrējusi mājās teikt pēdējās ardievas. Šorīt no vienas mazākas pa-

tvertnes izvilka divus. Tā katru dienu. Taču ļaudis steidzīgi būvē

patvērumus no jauna un lien tajos gulēt. Kaulos sabriedis tāds

nogurums, kas atvaira pat nāves baismu. Mūžīgā aizmigšana kļūst
tuvāka par mūžīgo miršanu.

Bataljona štābā vājās petrolejas lampiņas gaismā noris ap-

spriede. Runā: nemitīgajā lietū un lielgabalu ugunī strēlnieki pa-

mazām pagurst. Galva, uz velēnas nolikta, pēc stundas caurausta

miega paceļas vēl lielāka gurduma pilna. Rudens nakts vēsums

sarauj muskuļus un padara sirdis īdzīgas un vienaldzīgas. Nevar

kareivjus pārvērst meža zvēros, lai viņi, līdzīgi zaķiem, guļ sūnās,

žagaros vai smilšu alās. Bet varbūt var?

Gaiss patvertnes mazajā telpā smags un gabalos salauzīts. Ve-

cākiem vīriem grūti elpot. Viņi palaiž vieglāk jostu. Stipra zemes

un dēļu smaka. Viss šķiet kā lielā, svaigā zārkā. Pasaule atdalīta

nost, nogriezta, kā to parasti dara ar šķēli no klaipa.
— Manā rotā puvuma smaka, — asi runā jauns rotnieks.

— Vīri nonīkuši. Sejā kļuvuši gluži zaļi, kā apsūbējis naudas

gabals. Lai viņi kaut vienu nakti izguļas Slokā vai Ķemeros. Tad

viņi kausies atkal kā velni.

Citi piekrītoši maj ar galvu. Kāds poručiks kakta snauž. Tad

pēkšņi saraujas kā dzelts un paver acis, skumjas un drūmas.
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— Neesiet bērns, — mierina aso rotnieku sirms kapteinis.
— Mums jāatrod uz vietas izeja un smalks atrisinājums. Šonakt pat.

Pēdējos vārdus sirmais kapteinis izsaka tik skaļi, ka no sijas
nobirst dažas smilšu pūkas, un gurdais podporučiks, atkal rūgti

sarāvies, pamostas. Sveces liesma viņa acīs atblāzmojas zaļa, kā

sastāvējies dīķis.
— Šonakt pat.

Asais rotnieks uzmet abas rokas gaisā un nicīgi sagrozās, pār-
laižot skatu visiem. Viņa kustības skaidri, bez vārdiemizsaka: tev,

vecais, labi runāt.Kas tev.

— Šonakt pat. Bet kā? — it kā turpina sirmā kapteiņa domu

2. rotas rotnieks, garš vīrs iesarkaniem matiem. Viņa seja noklāta

vasaras raibumiem, tā ir vara krāsā un tagad dīvaini vizmo ļodzī-

gajā gaismā. Pret tumsukalsnā galva šķiet kā svēta vīravaigs zelta

ielokā kādā tumšā, tālāklosterī.

— Kungi, — turpina kapteinis, — mūsu uzdevums noturēt

kaujas iecirkni par katru cenu. Pilnīgi jāatmet domas par atpūtu

Slokā vai Ķemeros.
— Viegli teikt, —beidzot neiztur jaunais rotnieks. —Ar strēl-

niekiem, kas aizmieg pat šaujot.
Citi virsnieki klusē. Ko tur runāt? Jau otra apspriede, bet batal-

jona stāvoklis tāpat nav labojams. Viņiemsāk apnikt visas šīs nakts

sanāksmes. Laidies būtu sirmais kapteinis mierā. Vai nu pirmo
reizi. Kaut kā tiks cauri.

Bet sirmais kapteinis nerimstas. Kāds savāds neatlaidīgums ir

šonakt iesēdies viņā. Varbūtkapteinis ar šo savu ārdīšanos atbaida

smagās domas. Nē, droši, viņam nenākmiegs, un tagad viņš atra-

dis sev tādu īstu laika kavēkli.

— Jus domājat, ka latvieši šeit neizturēs un pazudīs? —

rau-

gās visos klātesošajos kapteinis.

Klusums. Nočīkst kads zābaks. Žurka pīkstot pazūd zem ma-

zās lāvas.

Resnais štabskapteinis Irbēns, kas, līdzīgi smagam bluķiem,

mierīgi un nekustīgi bija līdz šim sēdējis un, viegli šņācot, vilcis

cauri lielajam degunam savu elpu kā resnu sudraba diegu, tagad

paveras ar savām šaurajām, gudrajām acīm kapteinī un norūc:
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— Kungs kaptein, varbūt man dažus vārdus?

Vārdi nobirst pāri lūpām diezgan nesaprotami, un sudraba

diegs štabskapteiņa degunā iešņācās stiprāk, mirkli apstājas un

tad sāk atkal savu vienmērīgo gaitu.
— Stāvoklis ir grūts, —sakustas no jauna resnās lūpas, — tāpēc

jāliek visas galvas kopā. Man ir kāds priekšlikums. Esmu karojis

savā laikā Turkestānā. Tur daudzko panāca ar asprātību, mēs va-

rētu teikt arī — viltību. Turkestānā vispirms ievilināja un tad

apkāva, viegli, kā rotaļājoties. Varbūt kaut ko līdzīgu mēs varētu

piekopt šeit, Smārdes purvos?

Sirmais kapteinis māj ar abām rokām, pamudinādams štabs-

kapteini tālākajai runai. Ar acīm viņš iedur katram virsniekam,

bet snaudošajam poručikam kaktā iebiksta ar kāju. Poručiks asi

saraujas, salecas, triecas kājās un atsit galvu pret siju. Truli no-

brakš koks, birst smiltis uz rokām, svecē, uz galda, dažam rīklē,

citam acīs. Viss virsnieku bars sakustas, bet resnā štabskapteiņa

balss dūc viņu vidū kā melna zemes bite.

— Vācietis mums tur, pretim, jāpiemāna, — laižas biezā ze-

mes bite un atsitas it kā pret stiklu.

— Es ieteiktu sagrauto patvertņu vietācelt jaunas, varbūt iesākt

patvertņu būvi arī pavisam citā vietā, turpat blakus vai tālāk.

Visas šīs patvertnes neatlaidīgi būvēt arī pēc tam, ja tās no jauna

sagrauj vācu artilērija.
— Kāpēc?

Štabskapteiņa runa kā sūrstoša skudra tekā no viena virsnieka

smadzenēm otrās. Ko domā šis resnais? Nesen atkūlies šurp no

Tālajiem Austrumiem, brūns, neatvairāms, kluss un ar nāvi drau-

gos. Varētu teikt, katru dienu viņš, šis kapteinis Irbēns, liek savu

milzīgo, apaļo ķermeni vācietim tieši acīs, nevairās ne no kā, bet

lodes viņam iet ar līkumu apkārt.

Strēlniekos pat radies savs attaisnojums visam tam: lodēmesot

bail no Irbēna resnuma. Irbēns esot ieēdis kādas zāles un kļuvis
tik rūgts, ka pat lodēm šķietot pretīgs.

Ko tagad teiks šis dīvainais cilvēks?

Tātad— kāpēc?
— Kāpēc? Mums jārāda pretiniekam savs darbs, savi pūliņi
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un ciešanas. Viņš pretim bagātīgi sniegs savas pūles, uzmanību un

vīpsnu par savu uzvaru un laimi. Taču šoreiz mēs būsim drusku

ieguvuši. Pretinieks gan ārdīs mūsu darbu un mūsu materiālus,

bet cilvēku dzīvības ne, jo kareivji šinīs patvertnēs nav jālaiž iekšā.

Strēlnieki jānovieto vieglās, bet iespējami sausās būdās mežā, tur-

pat pie ierakumiem.

Sirmajam kapteinim Irbēna domas iepatīkas, viņš smaida un

priecīgi uzlūko tuklo štabskapteini. Tas viegli paklanās. Austrumi

pielīp katram, kas turbijis. Asais jaunais rotnieks tomērlāgā nevar

saprast štabskapteiņa domu, bet pašam viņam negribas strīdēties

pretī.Viņš raugauzmundrināt vārdu maiņai savu kaimiņu, lādzīgu

vīru, tautskolotāju, tagad niknu un bezbailīgu kaujas virsnieku.

Tas vienīgi piemiedz kreiso aci, viegli noraida jauno poručiku ar

kreisās rokas delnas kustību un norūc:

— Es piekrītu. Lieku viņam pieci.
Daži virsnieki iebilst par materiālajiem zaudējumiem, tad pēc

dažām minūtēm sirmais kapteinis saka savu gala vārdu:

— Es pieņemu Irbēna padomu. Rīt izrīkošu ļaudis.
Viss notika tā, kā to dzeltēnīgajā sveces gaismā bija pareģojis

štabskapteinis Irbēns.Viņa lietpratīgajā vadībā bataljona strēlnieki,

viegli vīpsnājot, nesa kopā baltos, sveķainos baļķus, kas darīja lipī-

gas viņu drēbes, cēla smilšu maisus, akmeņus, dzelzs sijas.
Darbus strēlnieki veica tumšajos vakaros un pienaktīs. No rīta

ienaidnieks, acis izberzējis, metās ar saviem šāviņiem jaunuzbū-

vētajām patvertnēm no jauna virsū, līdz nolīdzināja tās ar zemi.

Tā tas ilga vairākas nedēļas. Strēlnieki šinī laikā dzīvoja mežā

lapu būdās, spēlēja mutes ermoņikas, turēja tiesu par parazītiem,

zoboja frici
un no pirmās līnijas vienmēr metās vācietim virsū

lielā naidā, pilni skurbuma, līdzīgi vaivarājam aizmugures mežos.

SUNS TIGIS

N. N. pilsētiņā iepretim kavalērijas kazarmām bija vecā Līb-

maņatirgotava. Mazākoka mājelē, īsta bodīte ar putekļainu logu,

augstu slieksni un drebošuzvanu pie durvīm, kas aizskarts veselu
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pusminūti rīstījās, līdz izdvesa skaņu, asu un skarbu kā pātagas
cirtiens. Lībmanis bija īpaši lepns ar savu zvanu. Tas esot kādreiz

skanējis kāda poļu muižnieka guļamistabā, durvīs uz slepenu,
tumšu kambari, kur ūsainais augstmanis ļāvies mīlas un aizmir-

stības priekam.
Pie Lībmaņa varēja dabūt visu ko: šaubīgu baltu maizi, vecu

desu, kas karājās zirnekļu tīklos pie tumšajiem griestiem, kontra-

bandas dzērienus, slepenus ārstniecības līdzekļus; viņš pat ar savu

roku palīdzēja kutelīgās lietās. Un viss tas uz kredīta. Lībmaņa
veikals plauka, un kavalēristi nebeidza to slavēt; par šķīstītavu dē-

vēja jātnieki šo ērmotāko bodīti pasaulē.
Pats Lībmanis bija kustīgs cilvēks sārtiem vaigiem, ļoti gud-

rāmacīm, pieklājīgs un mazrunīgs. Viņam auga divi bērni. Sieva

bija mirusi.

— Kāpēc tu neprecies otrreiz? — vaicāja jātnieki Lībmanim.

— O, esmu pietiekami vecs, lai iztiktu bez sievietes burvībām, —

tā viņš atbildēja.
— Varbūt tu skumsti pēc savas Elfas? — tincināja jātnieki.
Lībmanis paraustīja plecus, viņa acīs kaut kas iezibējās, bet

muteklusēja. Tad vaicātājs sita glāzi galdā un gāja prom.

Dažreiz Lībmanis tomēr bija drusku runīgāks. Tad viņš teica

tā, uzlicis savus pirkstus vaicātājam uz rokas:.

— Katram cilvēkam dzīvē nepieciešama tādaslepena vieta, kur

viņš var izņemt savu sirdi un nolikt atpūtai līdz jaunāmbriesmām.

Agrāk šāda vieta man bijaElfa. Tagad— bērni un mans suns —Tigis.

Dabūjuši to zināt, jātnieki vienbalsīgi nolēmabodniekam suni

atvilt. Suns kavē mūsu lāga Lībmanim apsievoties. Tai lietai jādara

gals. Un sākās kara gājiens pret Tigi.Viss kavalērijas pulks drebēja

par iznākumu. Ģenerālā apspriedē sanāca kopā pulka zieds: gal-
venie sitēji, jokupēteri un niķīgākās galvas. Sprieda tā: nevar taču

vienamsunim skriet pakaļ viss slavenais, kauju nopelniem bagā-
tais pulks. Nolēma uzticēt šo darbukaprālim Arčibaldam Tlenam.

Viņš bija maza, lokana auguma, tātad vislabāk varēja piemēroties

suņa stāvam, ļoti jauns, ar bērnišķīgu seju; īsts telēns, kā mēdza

teikt vecākie, tomēr velna puika ugunī un nebēdībās. Abas rokas

viņam bija pāršautas, auss ievainota, plecs iekapāts ar zobenu.
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Kadspriedumu pasludināja Tlenam, viņš vīrus pasūtīja gulēt,

nospodrināja savus zābakus, patinkšķināja pie auss piešus un aiz-

gāja uz krogu.

Lēmēji atzina, ka bez piedzirdīšanas nekas neiznāks. Veikli

sametanaudukopā, un divi vislielākie un spējīgākie dzērāji devās

meklēt Arčibaldu Tlenu.Pēc piektā pusstopa Tlens apsolījās pulka

lēmumu pildīt. Parasti bija tā:ko Tlens dzērumā apsolīja, to viņš
skaidrā pildīja. Otrādi, ko viņš skaidrā bija solījis, veica parasti

dzērumā.

Otrā rītā Tlens gulēja savā gultā un ilgi domāja. Tigis, Lībmaņa
slavenais suns, šinī laikā sēdēja sasodīti jaukās bodītes durvīs, jo

bija vasara, priecīgi vēroja ielu un dažreiz uzmeta skatu savai

astei, vai tā pietiekami skaisti nolikta uz grīdas. Vējš metakūleņus

gaisā, viegla kaķu smaka nāca no labāspuses, putekļi smagi gulēja

bruģī, un kaut kur cepa gaļu.Nez vai tad gaļas kauli jau bija izmesti

sētā? Tādasbija Tiga domas, kas lēni kustējās viņa smadzenēs. Tigis

bija suns pelnu krāsā; pēc izcelšanās jauklis: āpša suņa maisījums

ar parasto lauku. Augumā viņš bija drusku lielāks par īsto āpsi,
mazliet slaidākāmkājām, platām krūtīm, patīkamu, uzticīgu purnu

un ļoti gudrām acīm. Tās bija samtainas kā dienvidniekiem, ar

tīkamu vizmu, kurā slēpās ass, apķērīgs prāts un sirsnīga, aizrau-

tīga dvēsele.

Tigis prata stundāmilgi tupēt uz pakaļkājām, rēja pēc pavēles,

smilkstēja, gūlās uz sāniem, lēca pār žagaru, prata atšķirt laikrak-

stu no sprunguļa, dzēraliķieri, mēli tāluārā šaudams, tupēja Līb-

manim uz pleca līdzīgi vanagam. Kad Lībmaņa bērni raudāja,

Tigis ar mēli slaucīja viņiem asaras no vaigiem, aizstāvēja pret

lielākiem bērniem un prata gaisā apmest kūleni. Tad visas asaras

bija prom un bērni smējās aizrīdamies. Kā tāds suns lai netop par

acuraugu? Lībmanis mīlēja savu Tigi, runāja ar viņu, un bieži viņi
abi sabāza galvas kopā it kā dziļā lūgšanā vai drūmā pārdomā. Vai

viņi tad abi sapņoja, suns un tā saimnieks, sīkais bodnieks? Die-

nas gāja, un pēc šādiem mirkļiem viņi abi staigāja kā apskaidroti,

dīvainas, tālas nojausmas pilni. Varbūt viņi kopīgiem — cilvēka

un suņa spēkiem saskatīja debesis un reizē elli, varbūt to, kādi viņi

bijuši pirms tagadējās savas esības; kas zina — tieši otrādi.
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Kaprālis Tlens apzinājās sava uzdevuma smagumu. Viņš gu-

lēja savā cietajā gultā līdz pusdienai un tad pazuda. lekrita kā akā.

Viss eskadrons viņu meklēja. Nav. Varbūt pakāries, minēja kāds.

Kas tas ir, domā, domā visu rītu, līdz sajūk. Dažam tik ilga do-

māšana ir pāri spēkiem. Pievakarē visi aprima un nolēma paļau-
ties liktenim.

Kaprālis Tlens ieradāsotrā rītā un kopā ar Tigi. Šī ziņa līdzīgi
zibenim iespēra stallī, kur eskadroni pašlaik tīrīja savus zirgus.

Kaprālis Tlens bija pamatīgi nobridies, nokusis, ar pārplēstām bik-

sēm un saskrambātu seju, Tigis vienos putekļos, atvērtu muti, bet

abi laimīgi kā veci draugi.
— Kur tu biji? — vaicāja, uzacis savilcis, vahtmistrs. Kaprālis

Tlens klusēja, izstiepies kā stīga.

— Labi, ka tu to suņuku tambodniekamnozvejoji, — norūca

vahtmistrs un gāja tālāk. Kaprālis Tlens viegli pasmīnēja.
Visu dienu eskadrons taujāja Tlenu, kādā ceļā viņš ieguvis Līb-

maņa suni, bet Tlens klusēja kā kaps. Gribēja izvilkt ar viltu: ve-

dināja uz krogu. Velti. Kaprālis Tlens glaudīja Tigim galvu un jutās

ļoti apmierināts.
Eskadrona zēni devās pie Lībmaņa. Tas vaimanāja un staigāja

ar aptītu galvu: viņam sirds neganti sāpēja. Uzticamais Tigis aizgājis

kopā arkaprāli Tlenu, šo mazo sprunguli, dzērāju ar plato muti.

Kā tas notika? Vaicāja vienā mutē eskadrona puiši. Lībmanis

tikai uzstājās ar rokām un taisnojās, ka nezinot, nesaprotot un

neatminot. Brīžiem nosvērtais Lībmanis nonāca pilnīgā izmi-

sumā, lauzīja rokas un pievakarē apskrēja kazarmas, lai vestu Tigi

mājās. Lībmanis lūdzās, draudēja, metās suņa priekšā ceļos, rau-

dulīgā balsī stāstīja par agrākajām, laimīgajām dienām.Velti, suns

bija galīgi no viņaatsalis un redzēja, uzmanījavienīgi kaprāli Tlenu.

Beigās Lībmanis sāka lādēties, putas sakāpa viņam lūpās, dūre

žņaudzās arvienu ciešāk. To redzot, Tigis atņirdza zobus. Tad lēni

piecēlās vahtmistrs un teica:

— Mīļais Lībmani, tā lieta ir skaidra. Suns grib pie mums pa-

likt. Ej mājās.
Lībmanis saķēra galvu un aizskrēja. Tā Tigis palika kazarmas

un kļuva par visa jātnieku pulka mīluli.
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Taču Tiga lielākais draugs un saimnieks bija un palika kaprālis
Arčibalds Tlens. Viņam pelnainais Tigis sekoja visur pēdās un bija

sajūsmā par katru saimnieka soli, vārdu un darbu.

Ar laiku Tigis kļuva īsts karavīru suns. Viņš uz mata pazina

pulka komandieri un šī vīra klātbūtnē stāvēja rāms, svētsvinīgs,

ar mazliet nolaistu asti. Varbūt pulkvedim netīk tāda pieputējusi

suņa aste rēgojamies gaisā. Kadpulkvedis to aicināja klāt, suns gāja

pazemīgi un veica visus savus galvas gabalus lielā nopietnībā. Maz-

liet brīvāks jutās Tigis eskadrona komandiera klātbūtnē. Viņam

bija liels, līks zobens un briesmīgi neglīta kuce. Tomēr Tigis vien-

mērsatiekoties to pieklājīgi apostīja, piegrūda purnu tai pie kakla,

un viņa tad trīsēja kā apšu lapa. Tāpat Tigis prata smalki atšķirt

pārējos virsniekus no kareivjiem un katru godināja pēc stāvokļa.

Kaprāli Tlenusuns Tigis atrada pat visdrausmīgākajā pilsētiņas
ellē un izvilināja viņu no turienesārā. Tigis labi zināja, kur Tlenu

meklēt. Rītos: Lībmaņa bodītē, mājās, stallī. Ja šinīs vietās Tlens

nebija rodams, tad Tigis devās uz apmācības laukumu un te pēc

zirgu spalvas vispirms atrada Tlenaeskadronu. Tad aptekāja visus

eskadrona zirgus, līdz ošņājot atrada Tlenu. Zirgam arī patikās

Tigis, un viņš parasti Tigi labvēlīgi apsveica ar bubināšanu.

Vienīgi sievietes Tigim nepatika. Viņas suns dažādi biedēja.
Klusi pietipināja no muguras klāt un pēkšņi izrāva somiņu no

rokām. Dāma spiedza nelabābalsī: glābiet, laupītājs! Tigis, pame-

tis somiņu, skrēja prom. Tad, kādā stūrī paslēpjoties, vēroja no-

tikuma tālāko norisi.

Mazākā auguma sievietēm Tigis nemanotpielīda klāt un tad

vienā mirklī uzlēca tāmuz pleca. Dažreiz pārsteigtā sieviete pameta

visu un skrēja, brunčus augstu pacēlusi. Viena otra vecāka sieva

turpat pārsteigumā atsēdās un tikai pēc brīža atguva valodu, lai

tad kliegtu pilnā elpā. Saskrēja ļaudis, vaicāja satraukuma iemes-

lus, sieviete pati lāga nezināja, kas noticis. Nākošā mirklī atskrēja

arī pats Tigis kopā ar kareivjiem un, šķita, brīnījās par dīvaino

notikumu: tekāja apkārt sievai un ošņāja. Sieva joprojām sēdēja

bruģī un murmināja. Beidzot viss bija skaidrs: pats nešķīstais
kāda viltīga zvēra veidā būs viņai nosēdies plecā, lai to nomāktu.

Sieva kļuva mierīga, noskaitīja lūgšanu un devās tālāk.
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Drīz kaprāli Arčibaldu Tlenuaizsūtīja uz nometni.Tigis devās

viņam līdz. Tomēr jaunajos apstākļos ilgi nenodzīvoja. Bija jau

gan tur īsta paradīze: meži, plašums, zaķi un pilnīga brīvība, bet

kaimiņos gadījās kāds suns, kas izrādījās stiprāks par Tigi. Notika

nikna sadursme, un Tigis pārnāca mājās ar krietniem plēsumiem

mugurā, pārkostu ausi un asiņainu purnu. Lepnajam Tigim tas

bija par daudz, un viņš tajā pašā dienā pazuda. Velti kaprālis Tlens

viņu meklēja.
Kad pēc diviem mēnešiem kaprālis Arčibalds Tlens atgriezās

pilsētā, suns Tigis smilkstēdams skrēja viņam pretī. Viņš bija ļoti

novārdzis, bet neizsakāmi laimīgs. Visus divus mēnešus viņš bija

dzīvojis stacijā, gaidīdams kaprāļa Tlena atgriešanos. Tagad tas

nu bija noticis. Tigis priecīgi sekoja Tlenam solī, un viss stacijas

personāls ar smaidu noraudzījās sunī, kas bija uzvarējis laiku un

izmisumu.

Divas nedēļas Arčibalds Tlens ar savu Tigi nodzīvoja kā sapnī.

Tad pienāca šķiršanās laiks. Tlenam bija jādodas uz citu garni-

zonu. Stundupriekš braukšanas kaprālis Arčibalds Tlens aizveda

savu Tigi tālukrūmos un pēc minūtēm piecpadsmit atgriezās bāls,

bez Tiga.
Kadkaprālis Tlens devās uz staciju, vahtmistrs piegāja un teica:

— Zēn, atdod man Tigi. Turēšu labi.

— Nevaru, — tikko valdīdamies, teica kaprālis Tlens.

— Kāpēc?
— Es to atdevu Dievam.

ESKADRONA BĀRDDZINIS

Notikums pirmā imperiālistiskā kara laika

— Ivans, bārdu skūt! — sauc lepnais eskadrona komandieris,

un bārddzinis Ivanss skrien pāri ielai uz komandiera dzīvokli,

putas kuldams savā sudraba trauciņā. Divi slaveni bārdas naži

lēkā viņam krūšu kabatā kā veikli jātnieki labos zirgos.
— Ivans, bardu dzīt! — kliedz eskadrona jaunākie virsnieki,

un bārddzinim Ivansam papēži zib kā pieclatnieki, skrienot no
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viena kara kunga pie otra. Viņa krāšņā, mīkstā ota, ko valdaap-

zeltīta iemute un kas pagatavota no skaistākās eskadrona ķēves

astes sariem, tikko spēj sakult ziepes putās.

— Ivans, kur paliek tas nolādētais bārdas dzenātājs? — bļauj

negantā balsī vahtmistrs, un Ivanss pērtiķa veiklumā ir jau iegūlis

ar savu košo otu vahtmistra sarainajā zodā.

Niknais vahtmistrs, galvu atgāzis, tagad labsajūtā ņurd un bola

acis. Ivanss prot savu amatu lieliski. Viņa nazis slīd pāri zodam kā

sapnis, un pat bargais vahtmistrs jūtas nepatīkami pārsteigts, kad

Ivanss, ar dvieli slaidi noklakšķinājis, saldā balsī paziņo: — Ga-

tavs, vahtmistra kungs! —Viņš labprāt kādu mirkli vēl pasnaustu

un aizmirstu smago karu un niknos vārdus, juzdams brīnišķo
Ivansa nazi tikai par milimetru no savas rīkles. Tā ir dīvaina laime,

neatminams baudījums, un tādā mirklī kareivji no trakā vaht-

mistra daudz ko var izspiest: atvaļinājumu, jaunas bikses. Tikai

jāpamanās.
Kas ganbūtueskadrons bez sava nepārspējamā bārddziņa! Bār-

dām apaudzis laupītāju bars, neirastēniķu pūznis, visas frontes

nelaime, bet tagad — zēni, no kuriem lodes baidās, ienaidnieka

zobens trīsās izkūst, bet meitas visos ciemos un pagastos skrien

bariem pakaļ.
— Jā, — spriež laikiem vahtmistrs, kad pēc garaun grūta pār-

gājiena viņš mazliet izlaižas piesaulē, lai atpūtinātu savu lielo stāvu

un rīkli. — Tas Ivanss, zēni, jūs pasargā no daudzām nelaimēm

un sodiem. Pasakiet, kā lai priekšnieks ārdās, ja viņa āriene īsta,

lepna kunga paskatā: zods balts un tīrs, zābaki laistās ar sauli

katrā purnā.

Un vahtmistrs, pats par saviem vārdiem smaidīdams, kustina

labo kāju, it kā uz sava ceļgala neredzami šūpotu dēlēnuValdi.

Ivanss prot šo to derīgu arī ārpus saviem tiešiem bārddziņa

pienākumiem. Viņš zina ziedi, ar ko vienā diennaktī var izraut no

kājas pat vislielāko varžaci. Ivansam ir arī noslēpumains balts pul-
veris pret katru izsitumu; tie kavalēristiem gadās bieži.

Kad Ivansam vaicā, kur viņš visas šīs zināšanas atradis: — Tās

man nāk līdzi no senčiem. Mēs, Ivansi, jau piektā paaudzē esam

bārddziņi, — saldi smaidot, atbild Ivanss, viegli paklanās un steidzas
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luma un dārguma trauciņus, trin, noslēpumaini dungodams

kādu dziesmiņu, savus nažus un liek tos sev pie ausīm, lūpām,
zoda un acīm. Viņa biezā, plēsīgam putnam līdzīgā seja tad pār-

vēršas, kļūst dzīva, visu saprotoša. Bet, tikkokāds kareivis Ivansam

šādos brīžos tuvojas, viņa seja pēkšņi satumst un skarbs asums

pazib viņa acīs un lūpu kaktos.

— Labi, labi, Ivans, iešu jau prom, — ruc tadkareivis un lēnām

virzās tālāk. Aizgājis aiz tuvākā stūra, viņš spļaudās un saka:

— Nudien, velna apsēsts. — Bet otra diena jau smaidot ludz

Ivansa pakalpojumus.
Tā eskadrona kareivji Ivansu viņa lielās amata prasmes dēļ

atzīst, bet sirds dziļumos slēpj pret to baigu vēsumu. Ivanss, kā

sava amatapratējs, ir lielisks, to apliecinās pēdējais eskadrona zirgs

un vezumnieks, bet kā kareivis slikts. Patiesībā par kareivi Ivansu

pat aplami saukt. Kad viņam iedodšauteni rokā, viņš nobāl, apak-

šējā lūpa viņam sāk dīvaini raustīties un viņš acīmredzot sakrīt

vārgā, nespēcīgā vecī. Vahtmistrs, to redzot, atmeta viņam ar roku

un ieskaitīja to vezumniekos. Bet arī te Ivansam neveicās. Divus

zirgus un ratus viņš nespēja valdīt. Tad vezumnieku priekšnieks
iecēla viņu par ūdenspienesēju.

Kaujai sākoties, Ivanss vienmēr dreb. Liekas, katrs šāviens kā

ar nazi duras viņam sirdī. Viņš parasti ietupstas kādā stūrī un tad

nelaimīgi bola acis uz visām pusēm, it kā vērodams, no kuras

puses tad nu nāks viņa nāve.

Pēc ilgām un niknām cīņām eskadrons beidzot nonāk N. pil-

sētiņā. ledzīvotāji to sagaida atturīgā, bet dziļā priekā. Vecā, glez-
nainā pilsētiņa ir pārdzīvojusi daudzas bada un moku pilnas
dienas. Nogurušas sievietes par labu rupjas maizes klaipu ir ar

mieru darīt daudz. Eskadrons novietojas N. pilsētiņas mājās atpū-
tai. Pienāk arī kājnieki. Jātnieki dzer, spēlē kārtis, apkopj savus

zirgus un skuj bārdu. Ivansam darba pilnas rokas, tikai tagad viņš

kuļ putas lielā kapara traukā, kas rotāts dīvainiem metāla lēju-
miem. Šis trauks ir dārgs, liels un neveikls.

— Kur tad tava maza sudraba bļodiņa? — vaicā viņam bargi

vahtmistrs, kad steigā Ivansam lielais kapara trauks noveļas uz
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grīdas un piemet pilnu grīdu ar putām. — Ar to tev taču veicās

daudzlabāk.

Ivansa acis iezibas, viņš salīkst, stomās un beidzot izdveš:

— Pazuda, vahtmistra kungs, pazuda!
— Vai tikai tev kāds to nenozaga? — nepielūdzams un drau-

došs nezināmam zaglim saslejas vahtmistrs.

— Nē, vahtmistra kungs, neviens nav nozadzis. Es pats, es

pats to pazaudēju, — steidzas mierināt savu priekšnieku Ivanss.

Vahtmistrs nomierinās. Reiz bļodiņa pazudusi, ko tur vairs

darīt. Vēlāk gan pa ausu galiem vahtmistrs padzird kareivjus ru-

nājam, ka Ivanss savu sudraba bļodiņu pārdevis kādam N. pilsē-

tiņas tirgonim par vairākiem lieliem maizes klaipiem.
— Pagāns, — domā vahtmistrs un pieskaras ar pirkstiem

pakausim, lai nomierinātu tālākās domas.

Trešā dienā no N. pilsētiņas padzītais ienaidnieks, saņēmis
krietnus papildu spēkus, atkal atgriežas un N. pilsētiņā novietoto

eskadronu ar kājniekiem pilnīgi ielenc. Stāvoklis kritisks. Kauja
bez pārtraukuma turpinās divas dienas. Aplenktie tikai ar lielām

pūlēm attur skaitliski daudz stiprākā ienaidnieka pārsvaru. Glā-

biņa nav, komandieris ir nolēmis cīnīties līdz pēdējam vīram,

aizstāvēt katru senās pilsētas ēku un būdu.Laikam varonīgajā cīņā

N. pilsētiņas aizstāvji visi saļimtu, bet otrās dienas vēlajā pieva-
karē ierodas arī viņiem palīga spēki; tie strauji uzbrūk aplencē-

jiem,pārrauj viņu uguns joslu ap pilsētu, un kauja tagad turpinās
daudz izlīdzinātākā stāvoklī. Paiet vēl vesela diena, līdz panākumi

sīkajā sadursmē galīgi nosveras ielenkto pusē. lenaidnieks steidzīgi

atkāpjas, un viņu kapā jaunpienākušās daļas.
Eskadrons ir stipri paplucināts: vienpadsmit kritušu un deviņ-

padsmit ievainotu. Vahtmistrs ir sagrauzts un slauka sviedrus kā

pēc ilga, smaga darba. Kritis Zālītis, Semjonovs, lāga zēni. Vaht-

mistram gribas raudāt. Viņš sakož zobus; tie nokrakšķ, bet velti:

smagas, karstas lāses lēni rit pār vaigiem. Velns lai parauj! Tā nu

tīri nevar. Vajag kaut ko darīt. Atkratīties no šīm vājajām jūtām.
Vahtmistrs lec kājās, met savas drūmās domas pret grīdu sūrā

īgnumā un grib kaut kur mesties, ko ķert. Bet ko? Pareizi, viņš
taču nav bārdu dzinis veselu nedēļu. Jā, milzīga bārda zoda galā.
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Labsajūta, ko viņš izjutīs,bārdu skujot, viņam noņems kā ar roku

visas likstas un sirds vājumu.
— Ei, Ivans, bārdu dzīt! — pēkšņi kliedz vahtmistrs, un vista

ar cāļiem satraukta, ātriem soļiem vairās projām pievārtē.

Spalgais kliedziens tālu atbalsojas plašajā sētā, kur novietoti

eskadrona vezumi, visos kaktos un stūros meklē Ivansu, bet velti:

Ivansa nav.

— Ivans, lielais nažu māksliniek, kur esi? — brīdi pagaidījis,

sauc atkal vahtmistrs, tagad daudz nepacietīgākā balsī. Kaut kur

dziļumā sāk lasīties kopā dusmas.

— Bārddzini, bārddzini!

Veltīga klaigāšana. Vahtmistram tuvojas vecākais vezumnieks

un ziņo:
— Vahtmistra kungs, arī mēsvisu pusdienu meklējam Ivansu,

bet atrast viņu nav iespējams.
— Kas, Ivanss nav atrodams?Kur viņš ir?

— Pazudis, vahtmistra kungs.
— Pazudis. Vai kaujas laikā viņš bija pie vezumiem?

— Neredzēju.

Tagad vahtmistram ir īstais laiks savas nesenās vājuma brīža

asaras noslaucīt ar varenu dusmu brāzienu. Pēc dažām minūtēm

visi brīvie vezumnieki aizdzīti Ivansa medībās. Tikai vēlu pieva-
karē Ivansu atstiepj vahtmistra kaislo un drūmo acu priekšā.
Ivansa āriene nožēlojama. Bikses saplēstas, viens ceļgals asinīs,

cepures nav, rokas netīras, seja ar bārdu apaugusi, melna, vāja un

zilgani bāla kā vājpiens. — Kur tu biji? — izšauj savu jautājumu
vahtmistrs. Ivanss klusē.

— Viņš, vahtmistra... —grib Ivansa vietā

runātatradējs.
— Nerunā! Vai es tev jautāju? Lai Ivanss atbild. — Bet Ivanss

joprojām klusē. Tagad vahtmistrs pārvēršas tankā:

— Ja tu man, Ivans, neatbildēsi pats, kur tu biji, es tevi miltos

samalšu arvisām tavāmotām, nažiem un bļodām. Saproti? Saki —

kur tu biji, nelieti?

Ivanss mazliet tā kā piesarkst, bet varbūt tas tikai vēlīnās sau-

les sārtais atspīdums viņa sejā, un saka:

— Mucā.
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— Kas? Kur? — galīgi pārsteigts neapzinīgi izsaucas vahtmistrs.

— Muca, vahtmistra kungs, — pakalpīgi atkārto atradējs, un

viņa sejā labpatikas smīns.

— Ak mucā, — lēni nosaka arī vahtmistrs un tikko valdās.

Labi, ka nav naganapie sāniem. Viņš varētu šo Ivansu nošaut.Viņa
slavenā eskadrona kareivis mucā, kad? Kaujas laikā! Vahtmistram

spiež pakrūti, un viņš apsēžas.

Pēc īsa brīža jau viss eskadrons zina, ka vezumnieks Ivanss

nāves bailēs visas trīs kauju dienas nosēdējis tukšā darvas mucā

bez ēšanas un dzeršanas, uz lielas naglas saplēsis drānas, pāršķēlis

gurnu,badā galīgi novājējis un vēl turējies pretim vahtmistram.

Ziņa iet no mutes mutē un ar katru nākošo mirkli pieaug.
Dažs kareivis smaida, cits lādas. Ir arī tādi, kas klusībā pie sevis

nodomā:labi, ka man vēl nav tik lielas bailes no nāves, ko tad.

Ivanss saņem bargu sodu. Viņu zobo citi kareivji. Ivanss kļūst
vēl savrupīgāks, viņš pat nerotaļājas ar saviem amata rīkiem, bet

sēž kaut kur kaktā, klusi ierāvies, un no katra skaļāka vārda pret

viņu salecas asā, dziļā satraukumā.

— Ivans, vai tu vel kādreiz līdīsi muca? Tad jau eskadronam

mūžīgi būs jāvadā šī muca līdzi.

— Pec kara viņam vajadzēs mucu izīrēt mūža rente, ko slēp-
ties no sievas.

Tā runa kareivji, un Ivanss viņos raugās kaislīgi, kā notverts

meža zvērs.

— Saņemies, Ivans, — saka citi, labsirdīgākie. — Kas ganne-

klūp, mēģini pierādīt, ka tu esi vīrs.

Ivanss neuzticīgi raugās šādos runātājos, bet, ko viņš īstenībā

domā, nezina neviens. Pat komandieris ne.

Otrās nedēļas sākums, kopš eskadrons mitinās N. pilsētiņā un

gaida papildinājumus. Kareivji apraduši ar dzīvi klusajā pilsētā,

vienīgi vakaros garlaicīgi, pat neērti: lampas trūkst, arī petrolejas.

Pēkšņi kādā vakarā, kad vezumnieki, kā parasts, gulšņā un sēž

tumsā, ierodas Ivanss ar lielu, skaistu lampu: slaidi izliektajā tver-

tnē arī petrolejas diezgan.
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— Ivans, veco zēn, kur tu ņēmi lampu?
— Lūk, kas par puisi tas Ivanss! — sauc visi vezumnieki un

apstāj Ivansu ciešā lokā. Svinīgi aizdedzina krāšņo lampu, plašā

telpa kļūst maiga un mierīga.

Vezumnieki nebeidz Ivansu slavēt, viņš sarkdams smaida ar

visu savu kārno seju un beidzot atzīstas:

— Atradu, dabūju ar veiklu maiņu.
Viss eskadrons nāk apbrīnot vezumnieku lampu, pat vaht-

mistrs nobrīnās, bet klusē.

Trešā vakarā nāk zibens spēriens. Mīlīgajā vezumnieku istabā

atkal goda vietā deg lampa; ar spalgu troksni atveras durvis, un

ienāk trīs ellīgākie eskadrona ložmetējnieki. Kā norunājuši, viņi
visi trīs staigā apkārt lampai un tad sāk skaļā balsī smieties. Ve-

zumnieki jūtas tīri neērti. Ko viņi tik uzkrītoši smej?
— Ak tad jūs, vezumnieku kungi, šo lampu nopirkāt, ieguvāt

veiklā maiņas ceļā? — saka viens no smējējiem.
— Protams, un kas jums par daļu? — draudoši tuvojas vezum-

nieks Kārpa, straujš un negants kauslis. — Nebāz savu degunu,
kur tev tas nelien.

— Nu, nu, uzmanīgāk: no kura laika tu aizstāvi nolaupītas
mantas?

— Kādas nolaupītas mantas?

— Kādas? Šo lampu.
Paceltā dūre sastingst gaisā.
— Šī lampa nav iegūta taisnā ceļā, — turpina ložmetējnieks.

— Bārddzinis Ivanss to ar varu atņēmis meičām, pie kurām viņš

ciemojies. To pat vezumnieks nedrīkst darīt.

Atrod Ivansu, ieved viņu istabas vidūkareivju lokā. Dažas spē-

cīgas dunkas sānos atraisa Ivansam mēli.

— Par mucā sēdēšanu visi mani nicināja. Domāju, ja atnesīšu

šādu skaistu lampu, kādas nevienam vadam nav, tikšu atkal uz

ceļa. Meičas man lampu nedeva, pat par diviem maniem nažiem

ne, tad vienkārši lampu paņēmu, tā man tik ļoti bija nepieciešama.
Vai tad arī varēju zināt, ka trakie ložmetējnieki to visu uzodīs?

Kareivji pec šīs klajas un vaļsirdīgās atzīšanas stāv strupceļā.

Ivanss ir slikti darījis, paņemdams no meičām lampu ar varu, bet
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viņš ir gribējis laboties, gribējis par vīru kļūt. Kas zina, iznāktu

beigās vēl brangs kareivis.

Vezumniekinolemj lietu ar lampu noklusēt. Viņi tikai Ivansu

pamatīgi izlamā un liek viņam lampu aiznest un nodot meičām.

Ivanss asarām acīs lūdzas viņam soda veidu grozīt. Viņš ir ar

mieruatdot visu savu iedzīvi, visus savus vērtīgos un dārgos bārd-

dziņa piederumus, lai tikai viņu nesūta atpakaļ pie meičām ar

lampu. Bet vezumnieki paliek pie sava sprieduma. Visu nakti un

rīta agrumā Ivanss mētājas apkārt bez miera.

— lesi? — vaicā vezumnieki.

— Nudien, mīļie, labie, nevaru, nudien.

— Ivans, tu vienmēresi bijis gļēvs, tagad pierādi.
— Draugi, tas ir pāri maniemspēkiem. Apžēlojieties!
— Neiesi? — tagad balsis skan īgni un draudoši. Ivanss atkal

mēģina kaut ko iebilst. Vezumnieki dusmās un satraukumā ņem

un viņu pārmāca ar dūrēm. Iznes lampu no istabas, iedodto Ivan-

sam rokā un ar visu padzen no sētas.

— Aiznes, ja ne, atpakaļ nerādies.

Aiziet rīts, pēcpusdiena, pienāk vakars, bet Ivansa vēl nav.

— Kur tad tas Ivanss paliek? — ieminas dažs. Arī virsnieki viņu
meklē bārdas skūšanai.

— Droši vien viņš vēl pie savām jaunkundzēm, — prāto kāds

zobgalis, — atdod savu lampu. Skūpsta meičām rokas un sola būt

īsts kavalieris.

Ivanss neierodas arī otrā dienā. Izmeklē visu pilsētiņu, bet

Ivansa neatrod.

— Vai nu, pagāns, būs pakāries, vai aizbēdzis, — nosaka vaht-

mistrs un liek ierakstīt Ivansu pazudušo sarakstā. — Žēl gan, kur

tu ņemsi otru tādu bārddzini. Savas vājības jau mums katram.

— Neba nu Ivanss būs pakāries, —šaubās rakstvedis.—Viņam

jau bailes pat no striķa.
— Nesaki vis,— domīgi turpina vahtmistrs. — Izmisumā pat

jērs kļūst par īstu vīru.
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MĀTES SAKTA

Es viņu sastopu katru dienu.Viņa strādā redakcijā kā dežurante.

Rūpīgi saņem pastu, to izkārto, vēstules noliek atsevišķi, laikrak-

stus un žurnālus pa kreisi galda stūrī.

Allaž uz viņas galda vasarā puķes nelielā, brūnā māla traukā,

un sienā pie galvas cauru dienu un nakti spīd stipra spuldze, jo
dežurantu telpā nav logu.

Viņa atnāca strādāt redakcijā tūlīt pēc Lielā Tēvijas kara beig-
šanās tieši no frontes, kur tā bija sanitāre. Sākumā viņa vēlvalkāja
karavīra tērpu, garos zābakus, bet tagad viņa jau ir tērpusies kā

katra pieaugusi sieviete.

Vārds viņai Zenta.Zenta Āboliņa. Redakcijā visi viņu dēvē par

Ābolīti. Var būt, ka tas diezgan jauki, jo Zenta pamaza auguma,

apaļīga un parasti smaida.

Ābolītis smaida, kad pieklauvē un nāk iekšā istabā. Ābolītis

smaida, ejot projām, un,kad Ābolītis stāv istabas vidū smaidīdama,

liekas, ka viņa —skaista, maza ziedu un saules pilna ābelīte dārza

stūrī pie žoga, aiz kura redzama pļava ar straujo upīti, kārkliem

un zilām, zibošām spārēm virs vēsā un mirdzošā līmeņa. Pretim

plūst smaršas, cīruļu treļļi un tālo mežu šalkšana.

Vakar Ābolītis, kā vienmēr, ieslīdēja manāistabā ar laikrakstu

žūksni un nolika to man blakus. Ābolītim bija jauna, sārta kleita,

kas netālu no kakla bija satverta kopā ar smagu zelta saktu.

Sakta dega virs krūtīm kā tumši dzeltēna tējas roze. Tā bija

neparasti dīvaina. Sešstūraina, ar sīkiem, ņirbošiem robiem. Stīp-

veidīgi tā ietvēra sevī skaisti veidotu medību suni ar staltu med-

nieku. Priekšā stūrī mirdzēja un šalca neliela egle. Virs galvas

peldēja viegls mākonis, un kreisajā stūrī aiz mednieka smaidīja

apaļš mēness.

Uz zelta stīpas bija atveidoti četri gadalaiki — augšā smalkā grie-

zumā vasara — bite raibā zirņa ziedā, apakšā rudens — rudzu

statiņi, pa labi pavasaris — daiļi izliekts pūpola zars, pa kreisi

ziema — vientulīgs gājējs dziļi sniegā.
— Kur tu ņēmi tādu saktu, Ābolīti? — es iesaucos.

— Sakta? Tā man sen.
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— Es redzu pirmo reizi.

— Darbāsaktu nevalkāju. Šodien pagadījās, gribēju izgreznot

jauno kleitu.

— Es tik skaistu saktu nēsātukatru dienu.Lai arī citiem prieks.
— Sakta man liels dārgums. Mātes novēlējums. Visu fronti

iznēsāju līdzi mazā ādas maisiņā zem blūzes.

— Labi, mātes dāvanuvajag glabāt.
— Šī sakta man īpaši svarīga. Tā mani iemācīja dzīvot.

Ābolītis smaidīja vēl jaukāk nekā ienākot, pienāca tuvāk gal-
dam un pastāstīja man par savu mātes dāvāto saktu.

Es būšuatklāts un izpaudīšu Ābolīša noslēpumu.
Toreiz Ābolītim gāja septītais dzīvības gads un viņu sauca par

Zentuku, mazākie pagalma bērni —vienkārši par Enu.

Zentuka vecāki dzīvoja sestajā stāvā lielā, smagā mūra namā.

Visapkārt bija vienīgi tikai tādi nami šaurām, asfaltētām sētām,

kur rēja no dzīvokļiem izlaistie suņi, gan balti, gan melni, un kā

ēnas klusi, acīm nozibot, slīdēja kaķi, lai no viena pagraba pār-

skrietu otrā.

Liels, nevaldāms troksnis sacēlās pagalmā, kad tur parādījās
kāda sirma žurka. Mazākiebērni muka, lielākie tvēra visu, kas ga-

dījās pie rokas, un neganti kliedza. Suņi sacēla savu spalvu augšā

un pievienojās bērniem ar spalgu riešanu.

Žurka mirkli uzklausīja pagalma naidīgo sagaidīšanu, īgni sa-

rauca acis un pazuda pēkšņi, kā nākusi. Tad visi pārtrauca klaigas

un sāka to meklēt, pie kam visvairāk dižojās zēni, pakampuši kādu

satrunējušu pagali rokās.

Zentuka tēvs bija kurpnieks un strādāja kādā lielā darbnīcā

Marijas ielā. Māte staigāja pa mājām, dzīvokļus uzkopdama. Zen-

tuku reti laida pagalmā pie citiem bērniem. Māte, darbā aiz-

iedamapēdējā, ieslēdza Zentukudzīvoklī. — Ko tu pagalmā darīsi.

Atnāks vēl atkal žurka, — biedēja māte, un viņas soļi noklaudzēja

kāpnēs.
Zentuks brīžiem noraudājās un dzīvoja viens pats. Gāja uz vei-

kalu iepirkties, paņēmusi rokās mazu kurvīti. Balti, sīki sagriezti

papīriņi bija nauda: rubļi. Kapeikas bija īstas, brūnas, kapara, tās

bija devis, ciemā atnākot, krusttēvs. Bodeatradās virtuvē aiz lielās
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malkas kastes, ļoti labi iekārtota, jo Zentuks tur varēja dabūtvisu

lellēm nepieciešamo.
Lelles tai laikā sēdēja rindā zem Zentuka gultas, apklātas ar rozā

segu, dziedāja, un viņas apsargāja no briesmām raibs, liels kaķis,
kāds otrs vēl bija vecmāmiņai uz apaļās, tuklās porcelāna tējkannas.

No šī lielā, raibā kaķa bijās pat dzīvokļa divas peles, kuras tēvs

ar savu slazdu nespēja nekādinotvert.

— Šīs peles ir laikam augstskolu beigušas vai kādreiz slazdā

noķertas un palaistas vaļā, — runāja tēvs, rītos apskatot tukšo

slazdu. Veikalā iepirkušies, Zentuks nāca mājās, gādāja par kār-

tību — dažas lelles sapēra, citas par labiem darbiem noglāstīja,
deva visām pusdienas un tad gāja ciemos. Vakarā apmeklēja teātri.

Zentukampašam bieži nācās spēlēt, jo bija drēgns laiks un aktieri

ļoti slimoja.
Lelles sēdēja teātrī pirmajā rindā. Zentuks dziedāja, dejoja un

stāstīja brīnišķīgas pasakas. Dažreiz Zentuku pašu stāstītais tā aiz-

grāba, ka viņa tupēja un raudāja, beigās raudāja par daudz ko

citu arī: ka tēva un mātes nav mājās, ka viņai jādzīvo vienai.

īsi pirms vakariņām Zentuks veda lelles mājās, paēdināja,

nolika gulēt, un tā darba diena bija galā.
Zentuks apstaigāja visu dzīvokli, palūrēja atslēgas caurumā:

no kāpnēm nāca vēsa drēgnuma dvaša, un kāds lēni ar malkas

maisu kāpa augšā, vēra durvis, un maiss blakus dzīvoklī būkšē-

dams nokrita uz grīdas.

Paņēmusi galdam pieslieto krēslu, Zentuks to pielika pie loga

un uzrāpās uz krēsla. Tagad mātes palodzes puķes bija vienā augumā

ar Zentuku. Spilgti zaļais, apaļīgais kaktuss ar trim ragiem un garām

adatām, vecā mirte, kas mazliet smaršoja, un sarkanās begonijas,
kuru maigajos, vāri vizmainajos ziedos ložņāja daži sīki, zili mir-

dzoši kukainīši.

Zentuks ar delnu pabīdīja nost mirtes kuplos zarus un skatījās

logā. No apakšas, no pagalma, šalca pretim bērnu klaigas. Tas ir

Jancis, kas pašlaik kliedz, viņam atbild Andrejs, un rudā sētnieku

Klāra maisās pa vidu. Nez ko viņi visi pašlaik tur lejā dara? Lai-

kam brauc ormanī, nē, tramvajā. Skan zvans, un Jancis ir konduk-

tors — viņš pieprasa biļetes. Pēkšņi briesmīgs brēciens. Atkal
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mazais Ojārs ir saņēmis pļauku. Jā, tam puikam neveicas, bet

Zentukam viņš mīļš. Raudot Ojārs tik sirsnīgi izstiepj lūpas, bet,

skaļi smejoties, lēkā uz vienas kājas kā apreibis.
Zentuks pamet acis uz blakuslogiem, vienā šūpojas iekārta

veļa, tālākajā bija redzama sieviete puķainā tērpā, ar nazi rokā —

viņa ko cepa, bet tagad bija spalgā pagalma brēciena iztraucēta.

Uz skārda jumta malas rindā tupēja baloži un tīrīja savu apģērbu.

Viens balodis dūdoja, bet nebija redzams — laikam tupēja uz

jumta tieši virs Zentuka galvas.
Katru ceturtdienu Zentukamāte darbānegāja un uzposamāju.

Tīrīja abas istabas, mazgāja veļu un lāpīja drēbes. Zentuks maisī-

jās mātei pakājām, palīdzēja, ko prata. Zentuka lelles jutās daudz

brīvākas, varēja lēkāt un gulēt pagultē.

Pēcpusdienā māte uzposa Zentuku labākajā kleitā, uzposās

arī pati, pašās beigās piesprauzdama blūzei savu zelta saktu. Tā

mirdzēja un krēslā laistījās ar simtiem jāņtārpiņu. Sakta Zentu-

kam ārkārtīgi patika, īpaši jaukais, pinkainais suns un mednieka

ieapaļā cepure. Ilgi varēja vērot biti raibajā zirņa ziedā. Visa istaba

pieplūda pilna ar smalku zirņa ziedu smaršu, un tā vien likās —

bite tūliņ pacelsies no zieda un dūkdama lidināsies ap galda lampu.
Māte paņēma Zentuku pie rokas, noslēdza dzīvokli, un Zen-

tuks apmierināts kāpa lejup. Pagalmā bērnu bars līdz pašai ielai

apbrīnoja Zentuka jauno kleitu.

Māte ar Zentuku gāja pie krustmātes. Viņa dzīvoja divstāvu

koka mājā Miera ielā. Garām skrēja tramvajs, pagalma dibenā bija
dārzs ar ķiršiem, ceriņiem, saules puķēm un lieliem, dzeltēniem

ķirbjiem. Dārza malā blakus kaimiņu mājas stallim stāvēja dārza

mājiņa, tur krustmāte dzēra tēju ar zemeņu ievārījumu. Blakus

dārza mājai nelielā kastē ar režģi dzīvoja trusītis, tas Zentukam

ļoti patika. Viņa to sauca par ļipuku. Ļipuks veikli ēda zāles, ko

viņam piedāvāja meitene.

Zentukam ciemos pie krustmātes allaž klājās labi; ar gardu
baltas maizes gabalu rokā Zentuks plivinājās zem saules puķēm

kopā ar maigajiem taureņiem, taustīja jaunos gurķus, glāstīja

astras, sarunājās ar milzīgo ķirbja tēvu dārza stūra viskarstākajā
vietā.
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Otrā dienā pēc mātes aiziešanas darbā Zentuks allaž gāja vēl

ar visām savām lellēm ciemā pie krustmātes. Tas bija atkal viens

brīnišķīgs gājiens un pārdzīvojums. Lelles bija tērptas labākajās

drānās, arī pats Zentuks uzposās, kā mācēja, savu jauno kleitu no

skapja viņa neprata un nespēja izņemt, betkā būtu ar mātes skaisto

saktu? Viņa, Zentuks, taču tagad bija mātes vietā. Sakta nebija se-

višķi grūti atrodama. Zentuks zināja, kur tā glabājas — augšējā
kumodes atvilktnē, mazā, ar sarkanu zīdu izšūtā kastītē. Atslēga

derēja tā pati, kas apakšējai atvilktnei. Vajadzēja tikai paņemt

krēslu un pakāpties.
Ar krēsla un atslēgas palīdzību Zentuks tika pie saktas. Tagad

tā mirdzēja Zentukam rokās kā saule.Pirkstu un vaigu gali kļuva
karsti. Virs kumodes laistījās rūpīgi kopts spogulis. Zentuks lūko-

jās tajā un pielika saktu sev pie krūtīm. Sakta neturējās, krita zemē;

Zentuks labi aplūkoja saktu; otrā pusē bija redzama smaila kājiņa,

noslēgta aizsargā. Zentuks pūlējās sudraboto kājiņu atbrīvot no

aizsarga — veltīgi. Drudžainiem pirkstiem Zentuks arvien stip-
rāk rāva kājiņu no aizsarga laukā.

Zentuks saņēma visus spēkus un vilka. Rāviens bija tik spējš

un krass, ka roka par daudz atlieca kājiņu atpakaļ un tā pie savas

pamatnes tikko dzirdami, iekrakstoties nolūza.

Pirmajā mirklī Zentuks nesaprata pat lāgā, kas noticis. Bet, jo

ilgāk viņa turēja vienā rokā saktu, otrā atlauzto kājiņu, jo sapro-

tamāks viss viņai kļuva. Nenovēršamanelaime.Ko tagad teiks māte?

Kas būtu darāms? Kā glābt notikušo, lai kājiņa atkal būtuklāt sak-

tai? Zentuks vairākas reizes pielika kājiņu lūzuma vietai — veltīgi.
Zentuks domāja, domāja, kamēr asaras saskrēja acīs. Pēkšņi kas

ienāca prātā. Māte taču vienmērbija runājusi, ka Dievs esot visu-

spēcīgs. Vajag viņu tikai labi sirsnīgi palūgt, tad lūgšana piepil-
doties.

Zentuks žigli nolēca no krēsla — salasīja visas lelles aplī un

noguldīja vidū salauzto saktu. Pati, nostājusies blakus, sāka skaļi

lūgt Dievu.

— Mīļi lūdzu, pieaudzini saktai kājiņu, tad es allaž bušu laba,

klausīšu, čakli strādāšu. Lūdzu, lūdzu!

TāZentuks runāja ilgi, ilgi un beigās, kad bija pilnīgā pārliecība
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par to, ka tagad kājiņa saktai pieaugs, rūpīgi nolika to atpakaļ sar-

kanā zīda kastītē un aizslēdza atvilktni.

Pagāja nakts. Zentuks mierīgi gulēja, tikai iemiegot nodo-

māja — tagad saktai pieaug kājiņa.
Rīts atnāca saulains. Māte un tēvs devās atkal darbā. Bija sest-

diena.

Dzīvoklī viss tapa kluss, un Zentuks palika viens. Dreboša, gaidu

pilna viņa paņēma tuvāko krēslu, pielika to pie kumodes, atslēdza

atvilktni un vēra vaļā mazo kastīti. Sarkanajā zīdā gulēja sakta, kā

vakar ielikta, blakus tai mazliet atkritusi vizošā kājiņa. Kājiņa saktai

nebija pieaugusi. Zentuks pacēla kājiņu, tad kā dzelta nometa to

kastītē atpakaļ, aizsita vāciņu, aizgrūda atvilktni un ātri to aizslēdza.

Rokās atslēga dega, Zentuks atspiedās pret atnesto krēslu. Kā

tas varēja notikt? Dievs ir visspēcīgs, viņš var visu, Zentuks tik

sirsnīgi lūdza un ticēja viņam. Kāpēc viņš Zentukam nepalīdzēja?

Kāpēc viņš nepieaudzināja saktai kājiņu? Vai tā drīkst mānīt? Lai

nu ko, bet ne Zentuku tādā nelaimē, ar tik atklātu lūgšanu sirdī.

Nav labi, nav labi. Bet varbūt Dievs to nemaz nevar. Tās tikai tā-

das baumas, runas.

Ilgi Zentuks domāja,raudāja, līdz iemiga. Tāduviņu atrada māte

un pamodināja vakariņās. Zentuks šņukstot atzinās savā pārkā-

pumā, izstāstīja par savām neveiksmīgajām lūgšanām un šaubām.

Brīnums, māte neko nebārās, teica pati saktu aiznest labošanā

un beigās smagi nopūtās.
— Paaugsies, pati zināsi savas šaubas atrisināt.

Tagad Zentuks ir Zenta, pie mums labi ieredzēta darbiniece

komjauniete, kas izgājusi Tēvijas karu un priekšzīmīgi strādā, un

zina, ka viss dzīvē iegūstams tikai pašas spēkiem, pašai labojot

kļūdas, pašai ejot augšup.

LAIMĪGĀ IZGLĀBŠANĀS

Bija 1944. gada oktobris. Pāri gaisa tiltam pa Pērnavas, Kriš-

jāņa Barona un Lāčplēša ielu trakā straumē šļāca bēgot vācu aiz-

mugures daļas. Smagie auto, pilni arsalaupītām mantām.Sanitārie
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rati, virtuves, vieglie auto, pastarpām kāpurķēži, velkot divus pie-

kabināmos uz reizi. Kad nāca tanki, nami drebēja, sūra benzīna

smirdoņa plēsa gaisu. Kāpurķēdes šķēla no akmeņiem zilas un

rožainas dzirksteles. Kur pārgāja tanki, akmeņi sadrupa un kļuva
balti kā cukura graudi.

Andrejs divas reizes slepeni atskrēja no Avotu un Lāčplēša ielas

stūra.Viņš gribēja pats savām acīm redzēt, kā bēga ienīstie vācieši.

Viņi sēdēja uz savām piekrautajām orēm bāli, bārdām noauguši,

apputējuši. Viņu sejas bija pilnas miega, nogurušas, ar zilganiem

apļiem zem acīm. Vācieši vienaldzīgi un truli blenza apkārtnē.
Daudzi snauda, citi, galvas nokāruši, nepārtraukti vērās uz savām

kājām. Neuzvaramā vācu armija bēga nožēlojama un drūma.

—A-a, — smīnēja Andrejs, lūrot gar kioska malu, aiz kura

viņš slēpās. — To jums vajag, nolādētie.

Blakus viņam lēkāja Indulis no Marijas ielas 40. numura. Tur

Induļa tēvs strādāja par sētnieku Rīgas pilsētas kurlmēmo skolā.

Tagad turmitinājās kāda vācu komanda.

— Zini ko, vajadzētu kādam vācietim iesviest ar akmeni, —

čukstēja Indulis, lēkājot Andrejam.
— Tu esi traks, — atgrūda nikni Andrejs. — Ko tu ar to pa-

nāksi? Mūs noķers un nošaus.

Indulis neka neatbildēja un lēkāja tālāk. Viņš bija manāmi

satraukts un nespēja valdīties.

— Arī mūsēja vācu komanda aizmuka vakar no skolas, — at-

sāka Indulis klusi, — gribēja tēvu pakampt līdz.

— Nu un? — ievaicājās Andrejs, un viņa sejai pārskrēja ēna.

Nez ko dara krusttēvs? Viņš tepat dzīvoja Avotu ielas sākumā pa

labi 8. numurā, milzīgā, brūnā namāar platu, zāļainu pagalmu.
—Vācieši tēvu neatrada, —smējās Indulis, — zini, viņš ielīda

un paslēpās centrālās apkures lielajā katlā. Tēvs tur sev ierīkojis

īstu midzeni. Man arī tur patīk. Tikai pīpēt tur nedrīkst. Tad pēc

dūmiemvar atrast, un gaisa arī katlā pietrūkst.

Andrejs atsmaidīja. Arī viņa tēvs bija drošībā. Andreja vecāki

dzīvoja Augusta Deglava ielā aiz dzelzceļa pārbrauktuves cetur-

tajā mājā pa labi. Tur malkas šķūnīti aiz malkas grēdām tēvs jau

pirms vairākām dienām, kopš negāja vairs darbā uz fabriku, bija
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iekārtojis tādu kā būdu, slēptuvi tieši pie šķūnīša pretējās sienas.

Tur daži dēļi bija atsisti vaļā no naglām. Atbīdot dēļus, radās izeja.
Pa to varēja nemanotpazust ģimenes dārziņos, pļavās un attālā-

kajā mežā. Tikai kā ar krusttēvu, kā ar to?— domāja Andrejs. Un

viņa skats pāri vāciešu ratu straumei bažīgi ieslīdēja Avotu ielā.

Bet tūlīt aiz Lāčplēša ielas Avotu iela meta tālāku līkumu — nekā

nevarēja redzēt. Pats stūris bija tukšs, kā izmiris. — Tanki! —

iekliedzās Indulis un iegrūda Andrejam dūri sānos.

Pāri Marijas ielai nāca šurp tanki arvien tuvāk, tuvāk. Zeme

drebēja, un kiosks zēnu priekšā tā kā mazliet trīcēja.

— Lūk, ir kioskam bailes, — piegrūdis ar pirkstu kioska brū-

najam, netīrajam dēlim, noteica Indulis.

— Viņš neieredz vāciešus tāpat kā mēs, — norūca Andrejs.
Pirmais vācu tanks, mežonīgi dārdot un smirdot, pārvēlās

Avotu ielai. Tamsekoja veselakolona.

— Vai, vai, cik daudz, un skat, kā visi nadzīgi kāto! — kliedza

Indulis. — Bet velti — gan jūs panāks, gan jūs dabūsit.

Indulis vēl kaut ko sauca, bet Andrejs negantajā troksnī ne-

varēja to saprast.

Andrejs pārskrēja mājās ap pieciem pēc pusdienas, kad kņada

un plūdums uz kara ceļa bija sācis rimties. Parasti pievakarēs

iestājās zināms klusums, lai pirms pusnakts atjaunotos vēl brāz-

mainākā steigā un uzbudinājumā. Naktīs pa kara ceļu traucās

rūpīgi apsegti lieli auto ar tikko saskatāmām ugunīm, mēmi, kā

izmiruši. Pastarpām šaudījās labi bruņoti motociklisti.

— Kur tubiji tik ilgi? — bārās māte, kad Andrejs ienāca virtuvē.

— Es tepat, — klusu nomurmināja Andrejs un meklēja savu

pusdienas bļodiņu cepeškrāsnī.
— Tēvs tevi meklē, — turpināja māte, — paēd un aizej pie

viņa uz šķūni.
Tēvs? Ko viņš grib? Gudroja Andrejs un steidzīgi strēba vēl

diezgan silto kartupeļu zupu.

— Paldies.

Andrejs bija no virtuves laukā. Atslēdza malkas šķūnīti un ātri

aiztaisīja durvis.

— Tēti, es esmu.
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Andreja tēvs, liela auguma vīrs, izlīda no malkas grēdas un

apsēdās uz malkas skaldāmā bluķa. Šķūnītī valdīja krietna tumsa.

Gaisma plūda iekšā tikai pa šķirbām, kas šķita kā gaiši, mirdzoši

diegi no jumta līdz mitrajai zemei. Malka un skaidas sāji, bet

tīkami smaršoja kā milzīgs vītis ceriņu krūms.

— Sasodītie vācieši, — tēvs tīrīja savus ceļus. — Dienas vidū

atkal ložņāja žandarmi. Pie mums pagalmā neienāca. Blakus mājā

pie Alviķiem ilgi meklējās. Laikam kādu tvarstīja. Nu, kā ir?

— lelas tukšas. Vācieši briesmīgi atkāpjas, — ziņoja Andrejs.
— Drīz jau viņiem būs beigas. Tikai dažas dienas, šķiet, un

tad Rīga atkal būs brīva. Kad tikai viss iznāktu pa labam! Bez lie-

lāka posta, nāves un grūtuma.

Andrejs klusēja. Tā arī bija viņa vēlēšanās. Tāpat mātes. Un

visu citu —kaimiņu pa labi un pa kreisi —visi ielā, droši visā Rīgā.
— Vai arī deg kaut kur? — atsāka tēvs.

— Nē, pagaidām nekur.

— Diez kā iet krusttēvam Dāvidam? —vairāk kā ar sevi saru-

nājoties, nopūtās tēvs.

Andrejam iedrebējās lūpas un vaigos iemetās spējš karstums

kā no krāsns atvērtas mutes. Kā tēvs ir uzminējis viņa — Andreja
domas. Jā, ko dara krusttēvs Dāvids?

— Droši vien sēž nama pagrabā? — ierunājās Andrejs.
— Varbūt. Visi iedzīvotāji kopā. Bet tur ir bīstami. Pēkšņi

ienāks žandarmi, un kur spruksi. Kam viņš nenāca toreiz tūlīt no

fabrikas līdz? Dzīvoklī būt vairs nav droši. Mājas apstaigā žan-

darmu patruļas un lasa kopā vīriešus. Pat jaunākās sievietes.

— Ko tad darīt?

Andrejam saskrēja asaras acīs un galvā joņoja nesakarīgs domu

virpulis.
— Tu saki — pievakarēs kara ceļš norimstas? — atsāka tēvs.

— Jā.

— Kā būtu, ja tu tagad, dēls, aizskrietu pie tēvoča un tumsā

atvestu viņu šurp? Pasaki viņam, ka mums ir laba, droša slēptuve

un ka šonakt viņam un man noteikti jāiekļūst mūsu fabrikā šo to

novākt un paslēpt no vāciešu acs un pirkstiem. Saproti?
— Kā tad! Izdarīšu visu.
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— Labi. Tad dodiestūdaļ ceļā. Apauj kājas, vakari jau top vēsi —

uzvelc zeķes un savas vecās kurpes.

Andrejs kā putns izlidoja no šķūnīša, drošības pēc pakampis
dažas pagales malkas, aizslēdza šķūnīti un iemetās virtuvē. Pa-

stāstīja mātei savu sarunu ar tēvu un savu uzdevumu.

— Tad tikai prātīgi, Andrej, — norunāja māte, bet vairāk arī

neko neteica.

Bija vēl pilnīgi gaišs, kad Andrejs aizelsies nonāca pie Avotu

ielas 8. nama. Pirms tā bija gluži jauns nams, no ārpuses vēl ap-

sists ar sastatnēm līdz pašam jumtam. Augšup gāja koka kāpnes,

pa tām varēja iekļūt kurā katrā stāva logā.
— Es te gan nedzīvotu, — nodomāja Andrejs un, uz augsta-

jām, pelēkajām sastatnēm pametis acis, devās pa lielajiem vār-

tiem 8. nama pagalmā iekšā.

Andrejs paguva tikai pirmo soli aiz vārtiem. Pēkšņi no mugur-

puses viņu aiz abiem pleciem sagrāba divas cietas un asas rokas.

— Halt! — atskanēja griezīgi.

Andrejs bez domukā dzelts apmetās apkārt un ieraudzīja savā

priekšā zaļi pelēko vācu kareivi ar spīdošo skārdu uz krūtīm.

— Žandarms, — kā adata izskrēja cauri zēna smadzenēm.

Pirmā doma bija izrauties un bēgt, bet kareivis laikus saspieda

plecu un pasmīnēja.

Andrejs sāka raudāt un lūgties, lai atbrīvo. Arī tas nelīdzēja.
— Kurp tu ej? — vaicāja vācietis.

Kur es eju? Ne, to tikai ne. To tu nedabūsi zināt. Andrejs klu-

sēja un šņukstēja.
— Tu te dzīvo?

Kas tev par daļu, domāja sevī Andrejs, nekā neteikšu, nekā.

Andrejs kratīja galvu, izliekoties, ka nesaprot.

— Tu, tu te dzīvo? — žandarms rādīja ar pirkstu uz lielo namu.

Andrejs atkal klusēja un kratīja galvu.

Žandarms tā kā piesarka, sagrāba Andreju plecā pie blūzes un

stūma laukā no pagalma uz ielas.

Tagad viņi abi iet. Avotu ielā augšup. Uz Lāčplēša ielas pusi.

Tukšums. Tālumā dārd Lāčplēša iela. Salīkusi vecīte nāk pretim.

Apstājas un raud.
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— Dēliņ, dēliņ, kurp tevi ved? Ak, ak tavu postu! Kāpēc ma-

nāmacīm tas jāredz?

Andrejs klusēdams, vecenītē neskatīdamies, paiet garām. Viņš
visu laiku sīki pie visaķermeņa trīc. Liekas, tūkstošiem mazu,auk-

stu skudru skrien pār muguru,krūtīm, visiem locekļiem. Smadze-

nēs nepārtraukti dun liels, drūms zvans. Andrejs vairāk neraud.

Viņam taču jau trīspadsmit gadu. Viņš ir solījies tēvam veikt savu

uzdevumu, un to viņš arī izpildīs.
Vācieša zābaki nepatīkami klaudz. Tikko Andrejs grib samazi-

nāt soli, žandarms piebiksta ar roku pie muguras. Andrejs atce-

ras, ka automātavāciešam nav. Ir tikai revolveris sānos makstī pie

jostas. Tas jau labāk.

Kurp viņš mani ved, prāto Andrejs. Labs nekas nav gaidāms.
Noteikti jāmēģina mukt.

Lāčplēša iela klāt. Andrejs un žandarms stāv labajā pusē uz stūra.

Grabēdams aizdrāžas garām smagais auto. Otrs tālumā. Žan-

darms paņemAndreju pie rokas un pārved uz otru stūri. Tadpāri
Avotu ielai pie kioska. Andrejs kaunīgi un nikni pamet aci uz

kiosku. Kas tam, stāv kā stāvēdams.

Andrejs domā, ka turpmākais ceļš ies uz augšu pa Avotu ielu,

un tā kā grasās uz turieni. Žandarms atkal sakampj zēnu aiz pleca

un virza to Lāčplēša ielā uz Marijas ielas pusi.
— Ko, uz turieni?— sastingst sevī Andrejs.

Viņš zina — Lāčplēša ielas labajā pusē pretim "Grand kino" ir

ielas pagalms, kur sadzen kopā saķertos, lai tad vakarā vestu uz

pili un no turienes uz kuģi.
— Tikai ne tur, — Andrejs šausmās gandrīz ievaidas, atstāt

tēvu, māti, Rīgu, krusttēvu, draugus, neizpildīt uzdevumu.

Andrejs sāk vēl stiprāk drebēt. Viņam salst. Tad pēkšņi atkal

kļūst galīgi karsti. Zēns nosvīst. Bet smadzenes tagad strādā kā

labi ieeļļots un kopts motors.Viss izšķiras vienā mirklī. Andrejs
domādams neredz un iegrūž kāju asfalta lūzumā. Kāja izslīd no

kurpes. Zēns pieliecas, lai atbrīvotu kurpi no iestrēguma. Žan-

darms palaiž Andreja plecu vaļā.

Tagad ir īstā reize — iešaujas Andrejam prāta. Ausīs nodžinkst

no spalgās domas.Zēns izrauj kurpi no lūzuma un pēkšņi met to



232

pret žandarma spīdošo skārdu uz krūtīm. Žandarms pārsteigumā
kā vairīdamies piepaceļ abas rokas. To tikai Andrejam vajag. Viņš

metas prom ar vienukurpi kājā.
Blakus lielajam Lāčplēša un Avotu ielas stūra namam aiz ko-

kiem iegarens vienstāva namiņš ar maziem veikaliem un platiem,

pusatvērtiem vārtiem. Tas ir 63. numurs. Šīs mājas pagalms ap-

vienots ar milzīgā Ģertrūdes ielas mūra 62. nama plato sētu, kur

stāv visos virzienos izlocītas malkas grēdas.
Uzmetot skatu šī namiņa pusatvērtajiem vārtiem, Andrejs tīri

instinktīvi atceras izeju uz Ģertrūdes ielu. Viņš kā zutis veikli

vienā mirklī ielokās pa vārtiem plašajā pagalmā.
— Halt! — kliedz žandarms, bet ir par vēlu.

Kad vācietis pieskrien pie vārtiem, Andrejs ir jau garām pa-

galma šķūnīšiem, ir jau apsities pagalma koka mājai gar stūri,

izlocījies cauri malkas grēdām un iejozis Ģertrūdes ielas nama

pavārtē.

Žandarms, raudams laukā revolveri no maksts, arī ieskrien pa-

galmā, nonāk pie pagalma mājas stūra, grozās, skatās — zēna

nekur nav. Priekšā malkas grēdas. Par izeju uz Ģertrūdes ielu žan-

darmam nav ne jausmas.

Andrejs tad jau skrien kā bulta pa Ģertrūdes ielu uz Marijas

ielas pusi. Viņš grib nokļūt līdz Ģertrūdes ielas 57. namam. Tur

senāk dzīvoja viņa vecāki. Šim divstāva namam ir garš, garš pa-

galms ar daudziemkoka šķūnīšiem gar sāniem. Pagalma galā atro-

das neliels dārziņš. Tur Andrejs pirms gadiem audzēja gurķus un

tomātus. Aiz dārziņa pāri žogam nākošais pagalms, no tā, pār-

kāpjot vēl vienu dēļu žogu, var nokļūt Marijas ielas kurlmēmo

skolas pagalmā, un tur droši būs atrodams Indulis, kas viņu, An-

dreju, līdz tumsai paglābs.
Vienā rāvienā Andrejs ir pie 57. nama vārtiem klāt. lelec tajos

un pabāž galvu gar stūri. Vai žandarms seko? Viss klusu. Žan-

darms nav redzams. Andrejs pusskriešus dodas cauri pagalmam,

šķērso dārziņu, kur tīkami smaršo pēc mitras, irdenas zemes. Pa

labi paliek ar vīnstīgām apaugusi zila mājiņa, kur Andrejs dau-

dzas reizes sēdējis un rotaļājies. Rūts nav. Vakara vējš čaukstina

dzeltēnās lapas. Andrejs pārkāpj pirmo žogu. Nonākpie otra, tas
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ir augsts. Atrod kādu malkas grēdu. No tās uzrāpjas uz žoga; lecot

zemē otrā pusē, nogrūž līdz asinīm kreiso celi. Bet ir jau arī klāt

pie Induļa. Viss smagums noveļas Andrejam no krūtīm. Viņš ta-

gad var arī viegli norīt cieto kumosu, kas visu laiku spieda rīkli.

Tikai kājas un rokas vēl diezgan stipri dreb.

Mazliet jāklibo, bet tas nekas. Pēc dažām minūtēm Andrejs

jau sēd Induļa vecāku istabā un stāsta. Indulis ar apbrīnu uzlūko

Andreju. Lūk, zēns, no vācieša, no žandarma nebīstas, lai tikaipa-

liktu dzimtenē un pildītu tēvam doto solījumu.
Sāk krēšļot. Andrejs dzer tēju un ēd ābolu, ko iedevis Indulis.

Kājai aplikts balts pārsienamais. Bikses iztīrītas. Andrejs gaida
tumšo vakaru, lai dotospie sava krusttēva.

— Bet ja tevi atkal notver žandarms? Ko tad? Varbūt viņš tevi

atkal gaida? — šausminājās Indulis.

— Mani žandarms vairs nenoķers nekad. Es tagad zinu, kas

darāms. Tikai uzmanību un drosmi.Pie tam naktīs žandarmipa-

zūd. Viņiem bailes, ka viņus pašus tumsā nenolaižno kājas.
— Zaķu pastalas.
— Protams.

Abi zēni smaida.

Andrejs labi veica tēva uzdevumu. Atrada pagrabā krusttēvu

Dāvidu. Naktī tēvs ar Dāvidu laimīgi iekļuva fabrikā un pirms

gaismas atgriezās mājās.
13.oktobrī pulksten 4 no rīta tēvs modināja Andreju.
— Kas ir? — ņurdēja Andrejs miegā.
— Sarkanā armija, — priecīgi teica tēvs.

Miegs vienā mirklī bija prom. Andrejs ielec biksēs, uzrauj mē-

teli un ir uz ielas. Tur stāv jau gandrīz visa māja un jautri čalo.

— Skat, cik daudz vīriešu, — sauc tēvs, — bet vakar nebija
neviena!

— Pareizi, lietuvēns ir prom, varam atkal būt brīvi un droši.

Biezajā rīta miglā gāja garām slēgtās rindās padomju karavīri —

Rīgas atbrīvotāji.

Rīga uzelpoja jaunas dzīves alka.
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DIVI DRAUGI

Vai jūs pazīstat Sarkandaugavu? Uz turieni brauc autobuss pa

Valdemāra, tad Šarlotes ielu
— garām skaistām, lielām mājām,

ģimeņu dārziņiem, kur rudeņos zied lielas, dzeltenas saulenes, astras

dažādās krāsās un no vagas grib ārā izlīst kartupeļi. Tur, jūras me-

hāniķu skolā, mācās man viens draugs — Laimonis Jurģis. Viņš ir

brašs zēns. Apaļš, platiem pleciem un prot drusku boksu. Tas visai

nepieciešami, jo vietējie Sarkandaugavas puikas kādreiz lielos baros

uzbrūk jūras mehāniķiem, un mukšana pie jūrniekiem nav pare-

dzēta—jāaizstāvas, ne tikai jāaizstāvas, bet ienaidnieks pat jāpadzen.

lepazinos ar Laimoni visai vienkārši. Dzīvoju es Kuldīgas ielas

viņā galā. Mazā vienstāva mājā, viens pats; man ir neliels augļu

dārzs, īpaši lepns es esmu ar savām dzeltēnajām plūmēm un

ērkšķu ogām. Tās man mirdz kā īkšķa lielumā dzintari, un to sula

ir gardāka par saldējumu. Kādāsestdienas pievakarē nočīkst mani

sētas vārti un ienāk labi noaudzis zēns ar spaini.

— Kas vajadzīgs? — vaicāju, uz sliekšņa stāvēdams.

— Es esmu jūsu kaimiņš, frizieres Jurģes dēls, mums samai-

tājies sūknis, nav ūdens.Lūdzu, aizdodiet! — saka zēns un noliek

spaini sev priekšā mauriņā.

Viņš ir tērpies matroža uzvalkā un stāv stingri, kā pieklājas
skolas audzēknim.

— Labi, — atbildu. — Nāc vien iekšā pa lieveni uz virtuvi.

Zēns steidzīgi pakampj spaini un priecīgs ienāk mājā. Tikko

pārkāpj slieksni, apstājas un neviļus iesaucas:

— Cik daudz te grāmatu!
— Vai tev nav?

— Nav.

— Lai notiekkaimiņu būšana. Vari nākt vajadzībā ne tikai pēc

ūdens, bet arī pēc grāmatām.

Tā sākās mana pazīšanās ar Laimoni. Katru sestdienu viņš

atbrauc pie mātes un katru sestdienas pievakari atnāk pie manis

apmainīt izlasīto grāmatu pret jaunu.
— Jus izlutināsit manu Laimoni, — pec kāda laika teica fri-

ziere Jurģe, pie kuras es allaž iegriezos bārdu dzīt.
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— Kā tā? — es iesaucos, un liela putu pika kā mākonis nokrita

man uz piedurknes.
— Vienkārši, — atsāk friziere.

— Agrāk, tikko Laimonis at-

brauca no skolas, tūlīt vaicāja pēc pankūkām ar cukuru. Tagad

tikai noņurd "labdien!" un pie grāmatas. Vēl nesen allaž nāca ar

mani mērīties augumā, jo gribēja būt krietni lielāks par mani,

mazo, teikdams: "Kur es iešu tāds knēvelis?" — vai: "Kāpēc man

tāda maza māmiņa?" Kopš saticies ar jums, viss tas aizgājis. Pat

neskaita vairs mēnešus līdz savas jaunās pases saņemšanai.
— Puika aug, — bilstu es.— Grāmatacilvēku pārvērš uz labu.

Viņš sāk saprast, ka augumam nav dzīvē liels svars un pase atnāks

pati par sevi.

Mūsu pazīšanās ceturtajā mēnesī, tieši vasaras vidū, Laimonis

atnāk pie manis svētdienas rītā.

— Labdien, — es saku. — Vai grāmata jau tik ātri izlasīta?

— Grāmata ir tikai pusē. Bet vai es drīkstu traucēt ar ko citu?

— Protams, Laimoni, protams.

— Manai kaķenei Inkai piedzimuši divi skaisti kaķēni. Gribu

tos atnest jums parādīt. Vai drīkstu?

— Jauki! Nes tikai šurp!

Laimonis aizskrien. Drīz atkal nočīkst manas mājas vārtiņi

otrreiz, un es redzu, nāk Laimonis ar mazu, pītu kurvīti rokā. Zem

kurvīša, galvu un asti pacēlusi, tek pelēka kaķene. Ar ilgām uz-

lūko pīto kurvīti un brīžiem īsi ieņaudas.

Es atsēstos uz lieveņa kāpnēm. Laimonis noliek man grozu

blakus un noņemno tā smalko dzeltēnas krāsas segu. Groza dibenā

pīkstēdami kūņojas divi gluži mazi kaķēni. Maigi kā pūpoli, mī-

līgām, zilganām acīm. Pelēki svītraini, vienam krūtis baltas. Kaķene

iebāž galvu kurvītī un nolaiza abus mazos. Tie no vecās mēles

pieskāriena saļogās un tikko noturas kājās. Tad cilā savus pur-

niņus, it kā gribētu ostīt rozi vai zilās, tālās debesis.Klusi iepīkstas

un notupstas.

— Kā jums patīk mani kaķēni?
— Lieliski!

Espaņemu vienusaujā. Kaķēns trīc un bailēsaizver acis. Vecāka-

ķene sāk mīņāties ar priekškājām, it kā mīcītuabrā mīklu, un ņaud.
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— Ko tu, Laimoni, domādarīt ar mazuļiem? — es vaicāju.
— Pagaidām audzināšu.

Es neticīgi noliecu galvu.
— Arī šo kaķēnu māti, veco Inku, es pats esmu uzaudzinājis, —

sarūgtinātā balsī turpina Laimonis. — Inku gluži, gluži mazu,

tādu kā manu dūri, man atveda tēvs savā beidzamajā braucienā

no frontes uz Gorkiju, kur mēs toreiz dzīvojām ar māti. Pēc tam

viņš krita kādā triecienā pret vāciešiem. Viņa gvarda zīmi es gla-

bāju savā lādītē. Kad mēs ar māti braucām atpakaļ uz dzimteni,

uz Rīgu, mēs pārdevām daudz ko: abas baltās kazas — Tutu un

Badi, visas piecas vistas, labas dējējas. Māte rūgti raudāja, kad tās

nesa prom. Bet par Inku es teicu tā: "Māt, ja tu neņemsi Inku līdz,

es nebraukšu." Māte beidza raudāt, sāka skaļi smiet un atteica:

"Labi." Tā Inka kopā ar mani ieradās Rīgā un dzīvo tagad jums

blakus. Viņa ļoti naska peļu ķeršanā, nīst visus peļu slazdus, ne-

baidās no žurkām, droši tām stājas pretim. Inka ir lieliska med-

niece un drošprāte. Ja jūsu māju apstājušas peles, varu jums Inku

mazliet aizdot. Tā jums peles kā ar roku aizvāks.

— Paldies, — es saku. — Atcerēšos tavu laipno piedāvājumu.
— Un, kad Inka, — aizrāvies turpina Laimonis, — piepūš asti

un saslien muguru kā tiltu, visi suņi — lieli un mazi — iet rūk-

dami Inkai ar riņķi apkārt.
— Tā taču nav kaķene, — saucu es, — Laimoni, tas ir vien-

kārši tīrs zelts!

— Protams, — Laimonis aplaiza lūpas ar mēli un neapstājas.

— īsi pirms šurpbraukšanas uz Latviju mēs kādu laiku dzīvojām

ārpus Gorkijas mazā ciematā, lauku mājā, kur bija daudz peļu.

Pirmajā naktī Inka, vēl kaķēns būdams, noķēra veselas astoņas

peles un noguldīja visas tās rindā zem galda, bet pati, peļu pār-

ēdusies, staipījās uz mūrīša un bļāva nelabā balsī. Tikai silts piens

to izglāba no nāves.

Laimoņa stāsts mani aizkustina. Mēs ilgi grozām abus mazu-

ļus un spriežam par viņiem.

Kaķēni, atnesti pie manis otrreiz, vairs nekūņojās, bet joņoja

pa manu istabu kā divi varonīgi jātnieki. Zaļās krāsas grīda dim-

dēja. Kaķēni negantā ātrumā sekoja viens otram. Muguras tiem
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bija izliektas kā uzvilkti stopi, astes pātagoja gaisu un nerima

šaudīties nevienu mirkli. Tie klupa viens otram virsū, kodās,

spārdījās, skrēja neskaitāmas reizes ap galdu, lēca uz krēsliem, uz

plauktiem, metāspāri vāzēm, centās iekost kādai marmora galvai,
kas stāvēja uz bufetes, beidzot uzklupa rakstāmgaldam, izdzenāja

tur visus zīmuļus, uzklupa augstai grāmatu kaudzei, tā kliegdama

nogāzās zemē. Kaķēni nobijās un pamuka pagaldē, bet tikai uz

īsu brīdi. Žiglāk par divām vāverēm tie izspurdza no galdapakšas

tumsas, un viens, uzlēcis atkal uz rakstāmgalda, iebāza steidzīgi

savu ķepu manādzērienutraukā, pārsteigts salēcās gaisā uzreiz ar

visām četrām kājām kā kalnu kaza un ienira zem viena plaukta;

otrs, sēdēdams uz manas gulenes, cirta savus asos nagus
rakstām-

galdam sānos, ieraudzījis otrā pusē baltu podiņu krāsni, domājās

tanī uzlēkt tāpat kā kokā. Metas virsū, nadziņi nočirkst gar po-

diņu spožumu, un kaķēns atkrīt augšpēdu gulenē. Pie joda, vai tad

es esmu kaķis ar nagiem vai ne! Atkal — cap. Krāsns tikai pa-

smaida. Tai sāni cieti kā kauls. Kaķēns tagad, atsities pretpodiņiem,
nokrīt uz sāna, noskurinās, atmet krāsnij ar asti un saspringtā
ātrumā uzgāžas lielajam gumijas gabalam, kas, sarkani liesmojot,
smīnēdams guļ uz rakstāmgalda. Mirklī gumijas gabals ir no galda

nost, uz grīdas, kur tas lielās bailēs paskrien zem skapja. Tikai ar

slotas kāta palīdzību es pierunāju to iznākt laukā. Bet kāds tad viņš
izskatās! Viss putekļu mākonī, noslienāts, sakosts un saskrāpēts.

— Nu man pietiek,— saku es, — Laimoni, vāc savus kaķēnus

prom! Tie ir skaisti un jauki. Bet pielūko, cik dusmīga mana

istaba par visu šo nekārtību.

— Piekrītu, — māj ar galvu Laimonis, — arī mums mājā nav

glābiņa. Mani kaķēni par daudz dzīvespriecīgi. Tie neklausa vairs

ne manai mātei, ne vecajai Inkai. Veikli tie metas kokos augšā,

vecā Inka tup apakšā un žēli raud. Reiz gan viens kaķēns trakā

nebēdnībā bija tik augstu uzšāvies ozolā, ka netika pats lejā. Es

kļuvu dusmīgs. Ilgi šis tur augšā pīkstēja, līdz es to noņēmu zemē.

Lai mājā būtu miers, nolēmu vienu ar balto krūti atdāvināt sa-

vam draugam Pēterim, kas arī mācās jūras tehniķu skolā ar lielām

sekmēm. Mēs abi domājam vēlāk iestāties Baltijas Sarkankaro-

gotajā kara jūras flotē.
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Laimonis, paņēmis abus kaķēnus aiz skausta, ieliek tos kurvīti

un aizsteidzas.

Pienāk agrs rudens. Dārzos liesmo astras kā krāsains, līgans

tepiķis. Kaut to varētupaņemt un pielikt pie sienas! Vasaras āboli

kā drošsirdīgi izpletņu lēcēji metas no ābelēm maurā. Zeme no

ābolu krišanas vāri dun kā stīga, kurai viegli pieskaras pirksts.
Plūmes kļuvušas tik caurspīdīgas un pilnas vizmas kā kristāla glā-

zes. Zāle rītos allaž pilna rasas, un puikas, dodamies pirmo reizi

skolā pēc vasaras brīvlaika, atmiekšķē tajā savus izkaltušos zāba-

kus, lai tie nečīkstētu līdzīgi uzbāzīgajiem siseņiem.

Arī Laimonim īsais brīvlaiks beidzies. Viņš, salicis pauniņā

savas mantas, atrodas pie manis, lai dotos uz Sarkandaugavu.
— Sveiki, — viņš saka, pieņemot stāju. — Pēc grāmatām —

vai drīkstu nākt tāpat?
— Noteikti.

— Starp citu, kaķēns ar balto krūti ir jau no šīs dienas pie Pē-

tera mātes. Tagad mājās būs miers.

Iznāca otrādi. Otras dienas pēcpusdienā es ieeju pie Laimoņa

mātes nodzīt bārdu, lai dotos uz Rīgu. Neesmu vēl lāgā sasvei-

cinājies, kad viņa uztraukta saka:

— Ziniet, man mājā tagad tīrais posts.

— Ar ko tad?

— Ar tiem pašiem kaķēniem.
— Kā tā? Laimonis taču vienu aiznesa Pēterim.

—Nu jā, aiznesa. Domājām — būs labāk. Iznāca otrādi.

Atstātais kaķēns vairs ne ēd, ne guļ, tikai staigā visu laiku apkārt
kā apmāts un kliedz nelabā balsī.

— Dīvaini.

— Nezinu, vai tas slims vai kas. Lūdzu, pienāciet pievakarē

pie manis!

Vējš nēsā pa celiņu dzeltēnas, nogurušas lapas, kad ieeju pie

Laimoņa mātes.

— Te ir mans vārgulis, — viņa man rādakaķēnu.
Tas kunkst pie lieveņa durvīm, pa kurām aiznests brālis, sari-

tinājies sāpīgā, trauslā kamolā. Pamanījis mani, pieceļas un, skaļi

ņaudēdams, apiet ap kāju. Kaķēns pagalam sakritis, spalva uz
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kūla. Acis izdzisušas, plati ieplestas. Brīžiem kaķēns tās aizver ciet, it

kā cenzdamies kaut ko nelabu aizmirst, tad tas viss elso un skumji
vaid. Pēkšņi, asti nolaidis, skrien no vienas vietas otrā, riņķo pa

visām telpām, kā meklēdamskaut ko pazaudētu, un žēli, skaļi brēc.

— Kā lai es te dzīvoju? — skumji saka Laimoņa māte. — Šī

nepārtrauktā, izmisīgā vaimanāšanamani traucē darbā, miegā —

visur. Kāda nelaime, kāda liksta ir nākusi pār šo kaķēnu?

Laimoņa māte atnes pienu. Kaķēns pat neievēro trauciņu, bet

tikai skraida pa visām istabām ostīdams un bļaudams.
— Ja kaķēns būtu slims, — saku es, — tad vismaz piegrūstu

purnu pienam. Te ir kaut kas cits. Vai tikai neskumst pēc otra?

— Vai tas varētu būt?

— Kāpēc ne? Dzīvnieki ļoti uzticīgi un ļoti, līdz nāvei var iemī-

lēt viens otru.

— Pareizi. Vai, es uzmetīšu lakatu un aizskriešu pie Pēterīša

mātes. Uzgaidiet. Redzēs, kas būs.

Gaidot Laimoņa māti atgriežamies, es paņemu mazo kaķēnu

klēpī. Es jūtu,kā tas trīc, kā trauksmaini elpo un nemierīgi grozās

manās rokās. Tas grib tikt prom, nemitīgi ņaud. Es saprotu —

kaķēns kā svece izdeg savās ilgās, savās ciešanās.

Es palaižu kaķēnu un nostājos lieveņa aizvērtajās durvīs.

Redzēsim, kā teica Laimoņa māte. Debesis kļuva zaļas kā liela

ozola lapa. Vakari dzeltēja tējas rožu krāsā, un pati pamale bija
sarkana kā mūsukarogs. Vēlīna mušaatsitas pret stiklu, un dārzā

blēj kazlēns.

Noklab vārtiņi. Nāk Laimoņa māte.Viņa nes kaut ko zem lakata.

— Nu? — es vaicāju.
— Taisnība, — atelšas Laimoņa māte. — Tajās mājās gandrīz

tas pats negals. Paņēmu kaķēnu atpakaļ.

Un Laimoņa māte noliekkaķēnu uz grīdas.

Ar gavilējošu, prieka pilnu ņaudienu kaķēni dodasviens otram

pretim, maigi saduras ar purniem, apostās un apsēžas viens ot-

ram blakus. Sēd klusi, kā no kā smaga un briesmīga atbrīvoti.

— Lūk, kādi lieli draugi, — skatās Laimoņa māte.

Es paceļu cepuri un eju.
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RAKSTI PAR LITERATŪRU

TRAUKSMAINAIS VIENTULIS — SUDRABKALNS

Uz dzejnieka Jāņa Sudrabkalna dzīvokļa durvīm vajadzētu
uzrakstīt: "Šeit mājo vientulība." Jo tiešām Jānis Sudrabkalns šai

pasaulē jūtas ārkārtīgi vientuļi.Viņam daudz draugu, kas viņu mīl,

viņam daudzgrāmatu, kuras viņš mīl un bez kurām dažbrīd nevar

iztikt kā klibs bez kruķiem, un tomēr dzejnieks jūtas vientulis.

"Viena bezdelīga lido", tāds virsraksts viņa jaunākajai grāma-

tai, un šis nosaukums ir zelta vērts. Dzejnieks, protams, nelido, bet

klīst ielās stundāmbez miera, pilns alku.Viņa dvēselesaskaras ar vi-

sām lietām, sāpēm un parādībām un tadklusi skan tā kā neviena cita.

Sudrabkalns ir īsts pilsētnieks: trauksmains, ātrs un reizē lēns,

pat gluži mierīgs kā tramvajs depo.

Dzejnieks savā dzīvē ir mitinājies neskaitāmos dzīvokļos, sākot

ar bulvāriem un beidzot ar šķībo nomali, kur naktīs bļaustās
dzērums un staigā atvāzts nazis.

Dzejnieks ir ēdis neskaitāmos ēdienu namos, bet nav nevienā

palicis līdz galam. Atkal ir cēlies un gājis ar piparu sīvumu mutē.

Jānis Sudrabkalns nav ne mednieks, ne makšķernieks kā Jānis

Jaunsudrabiņš, ar kuru viņu ļoti bieži samaina. Makšķeres kātu

viņš savā mūžā nav turējis rokā. Un, kad tam reiz vienā vasaras

ceļojumā tomēr bija šis makšķeres kāts jātur, viņš pasauca kādu

zēnu, lai tas par piecdesmit santīmiem patur viņa vietā.

Sudrabkalna alkas un kaislības ir tīri pilsētnieciskas. Tās visas

var apmierināt četrās sienās. Dzejnieks mīl teātri, īpaši mūziku,

kas glāsta dvēseli un dod reibinošus sapņus, paceļ uz dažām pē-
dām augšup no asfalta tuvāk kokiem, mākoņiem un saulei. Bet

dzejnieks mīl arī daiļas sievietes, skaistas grāmatas un gleznas,
daudz tādu lietu, kas domas un jūtas sakuļ putās.
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Nakti diezin vai Sudrabkalns mīl, bet zvaigžņotas debesis gan.

Tajās viņš mērc savas acis, lūpas, visu savu sakarsušo galvu. Tad

plašumu, kur drusku puteņo vai plūst ūdeņi.

Tagad pašulaik Sudrabkalnam ir dzīvoklis, kam logi veras uz

Daugavu un tālāk uz Dzegužkalnu. Sudrabkalnskatru dienu skatās

Daugavas ūdeņos, un viņa domaskustas un kūp līdzīgi šiem ūdeņiem.

Vispār dabu Sudrabkalns kā pilsētnieks mīl gandrīz slimīgi, bet

ūdeņi tomērdzejniekam ir vismīļākais dabas elements.Vispirms jau

tāpēc, ka Sudrabkalns ļoti daudzdzer ūdeni. Visai raksturīgi. Sud-

rabkalnam vienmēr ir slāpis, vienmēr tas alcis nākotnes un nebijuša.
Kad atnāk vasara, Sudrabkalns stipri nodeg un izskatās tumši

brūns kā viņa jaunais rakstāmgalds. Kur viņš iegūst savu nodegumu?
Tikai uz ūdeņiem. Dzejnieks vasarā peldas rītos un vakaros, pus-

dienāun pusnaktī. Es nezinu, kāpēc Latvijas peldēšanas biedrības nav

ieguvušas viņupar savu mūža vai godabiedru. Kad dzejnieks iekļūst

ūdenī, viņš pārvēršas, top jaunāks un izplaukst kā balta ūdensroze.

Ja jūs, slaveno dzejnieku meklēdami, nekur to vairs nevarat

atrast, tad izklājiet uz sava nabadzīgā galda brīnišķo Latvijas karti

un meklējiet visus mūsu zemes ezerus un upes rokā. Vienā no tām

viņš droši sēdēs un veldzēs ar roku savu pieri.
Reiz Sudrabkalns, sēdēdams augstā krastā pie ezera, teica tā:

"Ūdeņi ir visjaukākais, ko radījis Dievs, un laiva — labākais cil-

vēka prāta darinājums." Drusku ķīniski, bet dziļi pareizi.

Tāpēc dzejnieku pēc viņa nāves nevajadzētu kā visus pārējos
cilvēkus guldīt zārkā un pēc tam smiltājā, bet ietīt baltā bišu vas-

kotā drānā, piesiet klāt senu, gudri slīpētu un dārgiem vārdiem

izrakstītu akmeni un tad nolaist to dziļu ūdeņu dibenā, lai tad

mirušais dzejnieks caur ūdeņiem skata zvaigznes, debesis un telpu.

Viņš vienmēr lēni šūpotos, zemes reibums nekad to neatstātu,bet

pāri peldētu laivas tikai uz priekšu, uz priekšu.

ALEKSANDRA ČAKA PIEZĪMES

Mēnešraksta "Sējējs" redaktors Jānis Lapiņa kungs bija ļoti

laipns un griezās pie manis ar šādu jautājumu: kāpēc es savos līdz-

šinējos darbos lietoju asonances un konsonances?



Paskaidroju.

Dziļi kļūdās tie, kas domā, ka tādā un tādā dienā es esmu rak-

stījis, man varbūt ļoti sāpējusi galva un, lai tiktu ātrāk galā, tad

tāpēc es savā darbā izmantojis asonances.

Stipri maldās arī tie, kas ir pārliecināti, ka tādā un tādā vakarā

es savām vārsmām galos esmu uzmetis konsonances tāpēc, lai

nenokavētu vilcienu un norunāto vēžošanu.

Nepareizi: es lietoju asonances un konsonances vienīgi māk-

slinieciskās lietderības dēļ. Tikai vecākā paaudze strīdū ar jauna-

jiem allaž saka tā: lūk, jaunā paaudze ir slinka, tā dara, kā mēs

negribam, tā ir nepraša.

Turpināju. Katra īsta dzejnieka uzdevums ir savu darbu noska-

ņot un noslīpēt līdz mākslinieciskajai pilnībai. Tas iespējams tikai

tad, ja dzejnieks savā darbā visu sakārto un noapaļo līdz mazā-

kam sīkumam lielā viengabalainībā. Te ir gluži tāpat kā pulkstenī:
tikko iekšā viena skrūvīte pašķiebsies, gaita stās.Ar citiem vārdiem:

dzejnieks, radot kādu darbu (es šeit runāju tikai par saistīto va-

lodu), izvēlēsies un izmantos tikai tos mākslinieciskos līdzekļus —

vārdus, gleznas, pantmēru, atskaņas —, kas, pēc viņa domām,

veicinās darba pilnvērtību.

Jā, betman iebildīs: kur ir tā mēraukla, kas noteiks šo lietderību.

Tūlīt atbildēšu: dzejnieka personība. īsts dzejnieks var būt tikai

tas, kas ir personība (liela vai maza, tas te mazāk svarīgi); per-

sonība, kam ir savs īpats, vienreizīgs skats un pieeja pasaulei, radī-

bai un visumam, kam līdz ar to sava viela un izteiksmes līdzekļi.

Personība ir pote pret nejaušībām un skarbām nesaskaņām darbā.

īsts dzejnieks, savas iekšējās balss vadīts, vienmēr izvēlēsies pa-

reizus labas izteiksmes līdzekļus, un otrādi, labi, pareizi izteik-

smes līdzekļi apliecina īstu dzejnieku.

Ja īsts dzejnieks kādā savā darbā lietos atskaņas, tad tās tur

jauki iederēs, jo būs tur liktas ar dziļu māksliniecisku pārliecību

un pareizību.

Tālāk, ja īsts dzejnieks būs lietojis tādu un tādu pantmēru,

vārdus, asonances un konsonances, tas viss savā vietā iederēs, jo

būs vētīts un skaidrots ar dzejnieka personību. Dzejnieka perso-

nībapirmā vietā. Tā spēj visu. Lai runāarī piemēri.
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Kārlis Skalbe savos dzejoļos bieži lieto ļoti parastas, varbūt pat

banālas (no teorijas viedokļa) atskaņas. Mēs visi zinām, ka šīs

atskaņas pašas par sevi tiešām visai parastas, nodeldētas, bet Skal-

bes darbā mēs šo atskaņu lielo trūkumu vairs nemanām, tās ir kā

pārvērtušās, kļuvušas citas; tās atmirdz mums pretī gluži citādā,

brīnišķā gaismā, un mēs esam pārsteigti.

Arī Kārļa Skalbes pantmērā mēs varam atrast zināmas patva-

ļības, pret kurām literatūras teorijai būtu savi zināmi iebildumi.

Bet šīs patvaļības ir skaistas, un sastingušai literatūras teorijai pa-

šai jāgroza savi senie, apsūbējušie ieskati, atceroties, ka pirmie
taču bija rakstnieku darbi un tad tikai kā secinājums radās

teorija.

Tagad, man šķiet, būs diezgan viegli nobeigt atbildi "Sējēja"
redaktoram J. Lapiņa kungam.

Lai tā viela, ko es lieku savos darbos, izstarotu tikai manu ska-

tījumu un manu attieksmi pret pasauli, es lietoju noteiktus, zinā-

mus vārdus un ne citus; noteiktu, ar manu iekšējo psihisko ritmu

saskanīgu pantmēru, kas izceļ un pasvītro man nepieciešamo, un

savas vārsmas organizēju kopā visbiežāk ar asonancēmun konso-

nancēm, jo tās vislabāk tur iederas un vairo (tās manas domas)

darba saskaņu un māksliniecisko skaidrību.

Asonanču lietošana nav izlaidība, slinkums vai nemākulība.

Tas ir pilnīgi un ilgi pārdomāts solis. To var atzīt vai ne, bet būtu

vieglprātīgi to nonievāt kā untumu.

No tikko sacītā var viegli secināt to, ka atskaņas nav kaut kas

labāks, bet asonances un konsonances— sliktāks. Visas tās ir līdz-

vērtīgas, katra savā vietā.

Lai lieto viens dzejnieks atskaņas, otrs — asonances, konso-

nances. Lai. Galvenais šai lietā ir: lai lieto labi.

Ir dučiem brīnišķu atskaņu, bet ir arī dučiem skaistu, daiļ-

skanīgu asonanču un konsonanču. Nemākulīgās rokās tās visas

kļūs uzbāzīgi, tukši zvārguļi.
Vēl piebildīšu. Katra īsta dzejnieka personība ir lielā mērā sais-

tīta ar savu laiku un savas tautasrakstniecības attīstību. Rakstnie-

cībā savukārt noris mūžīga, nerimstoša izteiksmes līdzekļu maiņa

un izkopšana. Tāpēc ir laika sprīži, kur dzejnieki lieto atskaņas,
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un nak atkal periodi, kur viņi liek darbavairāk asonances un kon-

sonances. To pašu mēs varam vērot pantmērā, gleznās.

Tagad latviešu dzeja sasniegusi attīstības pakāpi, kur dzejnieki
meklē asonances un konsonances. Latviešu valodas šaurais atskaņu

apcirknis ir izsmelts. Asonances un konsonances sniedz plašākas

variācijas iespējas, pārsteidzošāku sabalsojumu un pastiprina iztē-

les rosību. Jāpiemetina arī, ka dziļās, sākotnīgās asonances ir visai

dabīgas un piemērotas latviešu valodai ar uzsvaru uz pirmo zilbi.

Protams, pēc kāda laika šo asonanču un konsonančuperiodu,
daudziem par prieku, nomainīs nākošais, kur valdošā atkal būs

atskaņa vai baltais pants. Un atkal viss sāksies no jauna. Tomēr

beigu beigās šo pretējo periodu dzejas vērtību noteiks to dzejnieku

personība, stiprums un veiksme, kas šajos periodos darbosies.

Bet tikko aizskarto parādību analīze ir cita, plašāka problēma,
ko šinī īsā rakstā nav iespējams izklāstīt, un tāpēc es beidzu.

HILDAS VĪKAS STĀSTI "MŪZUVAIMANAS"

Izdevniecība "Erva" Rīgā

HildasVīkas personība visspilgtāk pazīstama un redzama glez-

niecībā un stāstos. Šeit Hilda Vīka ir vienreizīga, dīvaina, mistiska

un reizē arī asa, nemierīga. Viņa dzīvo arī it kā vienās bailēs no

visa kā plakana, šaura un liesa.

Hildas Vīkas vārdi savā apaļumā un krāsainībā ir kā burbuļi
viens otram blakus, kā cietas, ilgi uz krūtīm nēsātas krelles, ko

rakstniece savijusi savā sirdsdedzē un kaislo asiņu mulsumā.

Mākslinieciskās patiesības labad bieži Hildas Vīkas vārdi ir

nežēlīgi un asi. Viņa, ja vajadzīgs, var būt pat nekautrīga, īpaši

sievietes dvēseles un miesas atklājumos,kas apšļāc lasītāja acis un

sirdi kā ar karstu ūdeni.

Visus savus cilvēkus HildaVīka rāda noteiktā, īpatā skatījumā,
ar drusku uzpūstiem locekļiem: tuklumā, kārnumā un garumā.

Arī šo radīto cilvēku dvēseles un darbi novadīti un sakāpināti līdz

zināmam, vajadzīgam spraigumam un tad no šīs vietas rādīti
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izšķaidīgās, stipras krasās un sava uzbudinājuma trīcošos no-

tikumos.

Hilda Vīka nemīl savus cilvēkus vairāk, it kā izrauti no visa

pārējā dzīves kopuma, bet līdzīgi, kopā ar visu pasaules plūdumu,
kas sagrābis tur rakstnieci savā varā līdz pašiem pirkstu galiem.

Beidzamajā Hildas Vīkas stāstu krājumā "Mūzu vaimanas" ir

pieci stāsti. Tajos tēlotas sievietes, latviešu bohēma, nomale un

beigās viens Polijas miests kā visai iespaidīgs fons.

Varoņi savā iekšējā strāvojumā stipri viens otramlīdzīgi. Visos

šajos stāstos ir nemiers, traks, uzbudinošs, ātra un neapzinīga bojā

eja un dzimšana slāpēs un darbos pēc cita, pēc jaunāka, lielāka.

Pilnas slāpju un nerimstošu alku ir latviešu meitenes stāstā

"Ora et labora" un "Dzimtene". īpaši "Dzimtenes" varone Mirta

ir aizkustinošs latviešu jaunavas tēls, pilns iekšēja cēluma un stip-

ruma. Ar savu bojā eju tas pacelts gandrīz simbolā.

Bojā ejas, ākstības, truluma un bezgalīgas muļķības paradīze

asi, pilna izmisuma, šaustības un pašapsūdzēšanās, atklāta stāstā

"Ēdenes dārzs". Šis stāsts visai īpats un savā nepatīkamajā patie-
sībā dziļi vientulīgs jaunākajā latviešu rakstniecībā.

Cilvēki, kas šajā stāstā vandās, cīnās un krīt atpakaļ tukšumā

un nomaļībā, tēloti ar lielu, nežēlīgu atklātību; notikumi, darbi

un jūtas rādītas spilgtas, izlaidīgas un bezcerības pilnas. Tā ir pa-

saule, kurai vienīgi jāpiesien akmens pie kakla, lai tā nogrimtu
dzīlē bez atgriešanās.

Visi mēs, īpaši mākslas ļaudis, esam šīs bohēmas labumus pār-
lieku baudījuši, aizrijusies un ar novājinātu sirdi un roku tālāk

gājuši, lai pēc tam varētu augšup celties. Bet ne visi, daudzi vēl

turpat slīkst un noslīks.

Lasot šo stāstu, liekas, Hilda Vīka plēš nost kādu pusaizdzijušu

vāti, zem kuras vēl vizmo tumšas asinis un strutas. Labi. Lai no-

plūst tukšums. Varbūtkas paliks pāri, kāds asns.

Hildai Vīkai vēl daudz nepilnību kompozīcijā, radīto cilvēku

veidojumā, bet rakstniece prot uzburt attiecību vidi, uzpludināt

atmosfēru, ko izstaro paši radītie tēli, priekšmeti, visa dzīve.

Hilda Vīka ieved lasītāju pati sava dīvaina pasaulē, vel neiz-

kārtotā, bet tomēr savā, vienreizīgā, un tas saista, liek ievērot.
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DAŽI VĀRDI PAR KĀRLA SKALBES PASAKĀM

Kārlis Skalbe, mūslaiku ievērojamākais latviešu liriķis, dzīvo

tagad klusi, nomaļus, it kā atgājis no pasaules, varbūt lai labāk to

redzētu, lai ar savu lēno roku un maigo smaidu pašķirtu vaja-

dzīgo no nevajadzīgā, labo un īsto no liekā un paviršīgā.
Kārlis Skalbe daudzko neredz un nedzird tikai tāpēc, lai atrastu

lielāko lietu īsto būtību, lai ieskatītos cik iespējams dziļi pasaules

un cilvēku sirdī.

Tur viņš staigā domīgs, līdzīgs Svētajam Franciskam, aizskar-

dams vissīkāko nieku ar tādu saldu, mierīgu glāstu, juzdams visas

sāpes, ciešanas un priekus, kurus tad viņš ietērpj aizmūžīgos, vēl

nedzirdētos, rūgteni saldos vārdos. Jo katrs Skalbes lietots vārds

vienmēr tik burvīgi pareizi ņemts, likts un nolikts savā vajadzī-

gajā vietā, ka ar savu skaistumu tas katra lasītāja sirdi reizē plēš

un dziedē.

Kārlis Skalbe neapšaubāmi vislielākais vārda meistars latviešu

rakstniecībā, atskaitot varbūt Raini viņa cēlajās traģēdijās un prāt-

nieciskajos dzejoļos.

Katrs atsevišķs Kārļa Skalbes vārds pats par sevi jau ir sava

noslēgta, patstāvīga pasaule, kur viss liesmo, zaigo un valdzina, lie-

las likumības un dzejiska saprāta pilns.
Tas tāpēc, ka Kārlī Skalbē virmo tik liels, īsts latviešu dzejas

spēks, kas pulcē, saņem un sakrāj katrā viņa vārdā latviešu tautas

dvēseli, elpu un spēku no pašas sirmās senatnes.

Kārlis Skalbe ir tautisks dzejnieks šī vārda labākajā nozīmē, jo

viņā elpo un nebeidz stāt visas tautas dziļākās ilgas, tieksmes un

gudrība.
Kad reiz uz laukiem vienam sirmam septiņdesmit piecus ga-

dus vecam vīram nolasīja priekšā kādu Kārļa Skalbes pasakas

teikumu, kur bija runa par sīku ikdienas priekšmetu, vecis pado-

māja, noņēma pīpi no zoba un tad teica:

— Ļoti brangi, tā es apmēram varētu sacīt vienīgi savā kāzu

dienā vislielākās laimes noskārstā.

Nesdams sevī tik lielus un skaistus vārdus, Kārlis Skalbe, līdzīgi

pašai tautai, cita nekā nevarēja darīt kā rakstīt pasakas, kur viss ir
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vienvērtīgs, mūžīgs, rožainu ciešanu un laimes pilns un brīniš-

ķīgs kā augstākā piepildījumā.
Kārlis Skalbe ir romantiķis, tāpēc viņam patīk sapņi, neikdie-

nība. Bet viņš nav slimīgs kā vācu agrīnie romantiķi, vīziju un

savu rēgu pielūdzēji. Viņš ir vesels un reizē arī reāls un gudrs kā

pati vienkāršā tauta, tāpēc viņš raksta pasakas.
Savās pasakās Kārlis Skalbe sasniedzis lielu meistarību un tagad

ir viens no ievērojamākiem pasaku teicējiem pasaules literatūrā.

Varbūt vienīgi dāņu Andersens spēj sacensties ar viņu vienkār-

šībā, iztēles un vielas skaidrībā un slavenais angļu Vailds līdzinā-

ties tikai dažās vietās kā estēts.

Kārlim Skalbēm piemīt ta priekšrocība, ka viņš stāvno visiem

pasaku dzejniekiem vistuvāk dabai un katrai lietai.

Skalbe ar katru sīkāko priekšmetu prot sarunāties kā ar cil-

vēku. Un šie priekšmeti, lietas un parādības, sākot no salma un

skaidas līdz zvaigznei debesīs, atdod viņam, Skalbēm, savu gud-

rību, skaistumu un elpu visā pilnībā.

Skalbes pasaku domas ir vienkāršas, bet dziļi cilvēcīgas, pāri
laikiem ejošas. Tās atpestī mūs no dvēseles sūruma, palīdz pār-

kāpt ikdienu un pat vissmagāko brīdi un sāpi dara vieglu kā asaru.

Arī Kārļa Skalbes pasaku tēli ir vienkārši. Pat visbagātākais

ķēniņš Skalbes pasakās līdzīgs malkas cirtējam un briesmoņu mel-

nās sirdis nav cietākas beigu beigās par labo cilvēku sirdīm.

Kārļa Skalbes pasakas ar tadu pašu apdomu un kļudam kā

cilvēki darbojas, mīlē un skumst arī priekšmeti un lietas.

Un varbūt tieši šo lietu un priekšmetu darbība, domas un

jūtas dara mums Skalbes pasakās vislielāko brīnu, atraisa mūs no

kļūmām un žēlas, un mēs spējam reizēm kā žilbinošs stars iegrimt

visdziļākos atziņu un noskārstu atvaros, radot tur patiesību un

mieru.

Miers, īpaši dvēseles miers Skalbēm ir visuskaistākais. Skalbes

miers ir īstenībā lielais, atpestošais dabas nemiers, kas nelauž ra-

dību kopā, bet gan to ceļ augšup, tā pamatos dodotmieru, cīņas

garu un nesalaužamību.

Kārļa Skalbes pasaku tēli nav bravūri, bet arī ne vārgi. Skalbe

ir liels dzīves taktiķis. Viņa pasaku gudrība nav īslaicīga, durkļa
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gala audzēta, bet ta ir tautas simtiem gadu pārbaudīta, vētīta un

tīrīta, līdz tā tagad valgmo kā zelts.

Kārļa Skalbes pasaku tēlu pirmīpašība ir izturība, iekšējs dvē-

seles spēks, kas panākts ar visu lietu un pasaules risas dziļāko

izpratni.
Lasot Kārļa Skalbes pasaku, liekas, ka arī lampa, griesti, sienas

un puķes lasa jums līdz, jocīgākās vietās sabikstas, betskumjās raud,

atbrīvodamās no sārņiem. Tik cieši Skalbes pasakas saaugušas

kopā ar visu esības elpu.

Savu pasaku vielu Kārlis Skalbe veido skaidri, ārkārtīgi sapro-

tami, lielā samērībā. Un tas viņam, liekas, rodas viegli, jo Skalbes

lielās īpašības —samērs un miers— ļauj tam rīkoties ar drošu roku.

Kārļa Skalbes pasakām ne tikai liels, plašs iespaids latviešu

tautā, bet ari literāriskajā jaunatnē.

Kārļa Skalbes mākslas principus, vielas veidošanas māku un

noslēpumu, stila īpatības — krāšņos, savdabīgos epitetus, skais-

tos, dziļi tvertos salīdzinājumus un neaprobežoto varu pār vārdu

pētī jaunākā rakstnieku paaudze un liek darbā.

Mēs ceram, ka ari lietuviešu sabiedrība Skalbes pasakas gus

pelnītu ievērību.

JĀNIS PLAUDIS. PUTNU CEĻŠ

Dzejas, Romāna Sutas 8 zīmējumi, apgāds Grāmatuzieds

Jānis Plaudis lirikā darbojas jau diezgan ilgi. Krājums "Putnu

ceļš" ir viņa trešā un lielākā grāmata. Pirmais nelielais lirikas

kopojums "Fatamorgāna" viņam iznāca 1928. gadā. Tur bija stipri

romantiski dzejoļi par mīlestību, darbu un dabu jaušamā Sud-

rabkalna ietekmē, bez redzamiem formāliem meklējumiem, bet

ar sirsnīgu un atklātu jūsmu.
Plauža otra grāmata parādījās 1930.gadā, ar nosaukumu "Pa-

nama galvā". Šis krājums krasi atšķīrās no pirmā. Šeit bija redzami

neatlaidīgi formāli meklējumi, asa, zīmīga valoda un visai atbil-

stoša ritma dažādība.
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Mēs šos abus agrākos dzejoļu krājumus pieminējām tālabad,

ka tiem ir cieša sakarība ar nule aprakstāmo, jo "Putnu ceļš" ir šo

abu iepriekšējo dzejoļu krājumu kopsavilkums un noslēgums.
Drīz vien pēc otrā dzejoļu krājuma iznākšanas Plaudis node-

vās ilgām, pamatīgām pantmēra un panta studijām, lai, izejot no

senatnības un pārbaudītā, rastu jaunus, patiesus un pareizus ceļus

dzejas tehnikā. Tas notika ap 1932.—33. gadu. Tā radās viņa taga-

dējās grāmatas pēdējā nodaļa ar nosaukumu "Senatnei", kur sa-

kopoti labi dzejoļi, veidoti dažādos grieķiskos pantos, visai retos

un grūtos latviešu valodā. Par to Plaudim sakāma tikai atzinība,

jo dzejas formālo veidu paplašināšana ir visai nozīmīga dzejas

valodas, ritmu un pantu tālākajā izkopšanā.

Pētījot šo grāmatas nodaļu, skaidri redzams, kādas vārdu un

ritma grūtības Plaudis ir pārvarējis, līdz sasniedzis vēlamo lab-

skanību un koncentrāciju. Tāpat noteikti jaušams, ka šīs vecās

grieķiskās panta struktūras ierobežo un iežogo arī satura apjo-

mus: tālāk par dabu un mīlestību diezi vai būs iespējams iet. Šie

meklējumi daudz ko liek pārdomāt un atzīt — un proti, ka nav

ceļa atpakaļ, bet tikai uz priekšu. Tā stīga, kas ar neatlaidīgu spēku

ieskanējās Plauža pirmajā dzejoļu kopojumā, — romantiskā, —

ir stiprā mērāpaplašinājusies un padziļinājusies izjūtu izteiksmes

ziņā jaunajā "Putnu ceļā".

Šos romantikas apdvestos dzejoļus mes rodam grāmatas tre-

šajā nodalījumā ar nosaukumu "Mīlai".

Plauža mīlas izjūta ir rāma, ar filozofisku mieru un apceri par

cilvēku un darbu vispār. Tajā ir vārs, tikko jaušams siltums, gai-
šums un redzīga pievēršanās psihiskiem sīkumiem. Daudzējādā

ziņā Plauža mīlas lirika radniecīga Raiņa, tikai mazliet jaunāka

un dažkārt arī naivāka.

īsa, it kā sentenču garā rakstīta, tā apbur ar savu smalkumu un

skaidro dzidrumu. Vārdu izvēle rūpīga, ritmi ar lielu dažādību

un stipri atbilstoši izjūtai.

Svarīgākā un dziļākā nodaļa visā grāmatā ir otra, ar nosau-

kumu "Skaistumam". Te Jānis Plaudis izteicis savas fantastiskās

domas un jūtas, tērptas vienreizīgā izteiksmē. Te ir redzējumi, kas

pilnīgi jauni, vienam autoram piemītoši. Tā ir visplaudiskākā



253

nodaļa visā krājumā. Tajā dzejnieks pievienojas cildenai domai,

ka skaistums pasaulei devis līdz šim to labāko, daiļāko un ka vie-

nīgi skaistums darīs mūsu dzīvi, zemi un cilvēku jauku un valdzi-

nošu visās saattiecībās.

— Skaistums, nāc dvēseli bildināt! — saka Jānis Plaudis.

Šo skaistumu viņš rod arī sīkumā, katrā dvēseles pagriezienā,
katrā visvārākā izjūtā un domu iedzirkstienā.

Tā izveidojas dzejoļi, kas saviļņo gan ar savām īpatām, pār-

steidzošām gleznām, gan ar nepamanīto jūtu fiksējumiem un pirmā

acumirklī dīvainiem, asiem prāta slēdzieniem un atziņām.
Šīs nodaļas atblāzma plīvo pāri visām citām nodaļām un tādē-

jādi kā mugurkauls satur kopā visu grāmatu, dodottai viengaba-
lainu seju un veidu.

No ailējuma "Skaistumam" minēsim tādus dzejoļus: "Fantāzija

par spoguļiem", "Mierinājums", "Murgi", "Nerrība", "Gazeles drau-

gam", īpaši jāmin dzejoļi, veltīti Orientam; tie ir spīdošākie visā

grāmatā. Šeit pilnā mērā ir varējis izteikties Plauža plastiskums,
ritmiskais svaigums un asprātīgie domu gājieni.

Nodaļai "Skaistumam", no vienas puses, cieši pieslienas grā-

matas sākums, no otras — grāmatas priekšpēdējā nodaļa ar no-

saukumu "Iznīcībai".

Šajā nodaļā bez īsākiem dzejoļiem sakopotas arī Plauža balā-

des un pasakas, no kurām man gribētos īpaši atzīmēt "Balādi par

vēja svilpēju" un "Balādi par vārtusargu". Tāmkoncentrēta izteik-

sme un svaiga doma.

Pēc neilgas pastaigas cauri Plauža grāmatas nodaļām kā jaukiem,

plaukstošiem dārziem mums pamazām noskaidrojas arī, ka blakus

pašaizliedzīgai kalpošanai skaistumam, kas redzama katrā dzejnieka
noliktā solī, ir vēl viens cits spēcīgs motīvs, kas viņam šo soli liek

spert: tas ir plašuma un mūžīgās maiņas motīvs. Nekas nestāv uz

vietas, viss mainās, viss rodas un mirst, jo tiecas apzinīgi vai neap-

zinīgi mūžības. Tādair dzejnieka doma. Tā, dziļi viņa dvēselē iekri-

tusi, dara viņu stipri rada ar visumu un modina viņā tieksmes, kas ir

mitušas cilvēkos no seniem laikiem: meklēšanas un pārmaiņas alkas.

Daudz kas sakāms par J. Plauža tīri tehniskajiem dzejas līdzekļu

jauninājumiem. Viņš šajā nozarē ir darījis daudz, piesaistīdams
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latviešu lirikai ar labiem paraugiem gluži jaunus un mazlietotus

pantmērus (kādus, tas pārskatāmi izklāstīts krājuma "Putnu ceļš"

īpašajā piezīmē beigās), betvēl vairāk— reformēdams panta struk-

tūras. Viņš rada pārgrozījumus vecajos veidojumos (skat. Orien-

tamveltītos īsos dzejoļus) un sniedz arī savdabīgas kombinācijas,
labi izceļot dzejoļu iekšējo ritmu un izjūtu.

Uzcītīgi pētījis viņš arī ritmu, nostaigādams garo ceļu no grie-

ķiskiem pantiem un pantmēriem līdz akcentētajam, kur taču tik

liela nozīme ritmikai un vārda dabīgajam uzsvaram.

Radikālus ceļus staigā Plaudis arī atskaņu ziņā. Labi izprazdams
konsonanšuun asonanšu muzikālās īpašības, Plaudis sniedz jau-

kus sabalsojumus dažādās variācijās, izmantodams gan vārsmas

sākumu, gan arī beigas.

Kompozīcijas ziņā labākie ir īsie dzejoļi, kur izjūtas vai domu

slēgums asprātīgi novietots dzejoļu beigu vārsmā; skat. Orienta

dzejoļus.

Formālajā plāksnē J. Plauža dzejoļu krājums labs, jauns aplie-

cinājums uzskatam, ka katram jaunradošam dzejniekam ejami
savi ceļi projām no vecā, lietotā. Vispār šis krājums, kaut gan tanī

sastopami arī daži sīki defekti, ir viens no labākiem pēdējā laikā,

ko patīkami konstatēt.

BRĀZMAINS LIRIĶIS

Ēriks Raisters. Plosti. Lirika, balādes, poēmas.

Rīga, 1939.g., izd. a/s ZemniekuDomas

Krājums "Plosti" Ērikam Raisteram ir otra dzeju grāmata.
Pirmā ar nosaukumu "Men" iznāca apgādniecības Zaļā Vārna

izdevumā 1930.gadā un bohēmiešu aprindās radīja visai lielu un

skaļu ievērību. Pēc šīs grāmatas iznākšanas tai laikā, kur vien

sanāca kopā 3 vai 4 dzejnieki ar savām mūzām, tur skanēja kvē-

lākās Raistera dzejoļu krājuma "Men" dziesmas. Arī pats Ēriks

Raisters bija visai dedzīgs kausa vicinātājs un dziesmu teicējs, un

tā viņa dzeja ideālā kārtā saplūda kopā ar viņa personu.
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Vārdā Menbija domātavisa pasaules sievietība, un tai Raisters

m corpore dziedāja savas mīlas un slavas dziesmas. Šinī dzejoļu

krājumā viņš ir vispilnīgākais romantiķis, kuram vārdi sprūk no

mutes laukā kā putnam, un viņš pats no šiem vārdiem reibst un

apmulst. Spriežot pēc šīs grāmatas, sievietes parādīšanās dzejnieka
dzīvē vienmēr ir ārkārtēja, ar kosmiskiem spēkiem saistīta, pilna
misticisma, pielūgsmes un pašaizliedzīgas ticības. Tomēr jau arī

šajā dzejoļu krājumā pretēji pārējiem latviešu mīlas dzejniekiem
erotiskā tieksme ir aktīva šķēršļu pārvarētāja.

Savā jaunākajā dzejoļu kopojumā "Plosti" Ēriks Raisters pali-
cis tas pats pārdrošais uzvarētājas mīlas apdziedātājs. Atšķirība
tikai tā, ka šeit vairs nav to misticisma atribūtu, ko mēs vērojām

krājumā "Men".

"Plostos" mēs redzam mīlētāju, kas visā dziļumā pārzin sievie-

tes saldumu, zin, ko pats no viņas grib, un tiecas uz to ar visu savu

nevaldāmo temperamentu.

Ēriks Raisters ir pilnasinīgākais mīlas liriķis jauno dzejnieku vidū.

Ērika Raistera mīlas lirikā nav vērojama tikai gaišā izskaņa
vien. Dažbrīd viņa vārsmās mīlētāji saslienas viens pret otru kā

divi lieli naidnieki, un tad pār lūpām plūst naids, rūgtums un nakts,

ko bieži slīcina glāzē.

"Plostos" savas mīlas lirikas brāzmainību E. R. ir iekļāvis diez-

gan cieti un nosvērti veidotos pantos, un tas varbūt vēl vairāk liek

just to nemieru un alku, kas valda dzejnieka dvēselē. Tieši mīlas

lirika ir "Plostu" labākā daļa, kur rodami dzejoļi ar viengaba-

lainu, līdz galam izturētu izjūtu un formas lējumu.

Mīlas lirikai pieslienas dabas dzejoļi, kas visvairāk kopoti grā-

matas vidus nodaļā, bet izklaidus sastopami arī grāmatas beigās —

poēmās. Arī šie dabas dzejoļi raksturīgi ar Raisteram piemītošo

trauksmainību, vieglo, krāsaino vārduvijumu un gaišo pamattoni.

Grāmatu noslēdz poēmas gan ar vēsturisku, gan tagadnīgu
saturu. Visai interesants ir šo poēmu kompozīcijas veids. Katra

poēma ir sastatīta kopā no atsevišķiem dzejoļiem, kurus vieno

attiecīgs temats. Tas ir pilnīgs pretstats kanonisko formu poē-

mām, un, manis pēc, šīs poēmas arī varētu dēvēt par zināmiem

balāžu vai dzejoļu cikliem ar noteiktu tematu.
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Ritmi šajās poēmās ļoti dažādi. Tas ierosina lasītāju; tā poēmā

par "Plostiem" un "Tramu" tie visai zīmīgi, atbilstoši un pat ne-

pieciešami, jo veikli izceļ apdziedāto parādību īpašības. No poē-

mām visraksturīgākā man šķiet "Trams" ar savu aso, pirmreizīgo

redzējumu un plūstošo ritmiku.

Nav iespējams noklusēt tās vairākas vēsturiskās poēmas, kas

sakopotas pašās grāmatas beigās. Zīmīgi —tās liekas kā jauki izro-

botas durvis, kas ved uz Raistera tālāko attīstību, viņa personības

apjoma paplašinājumu un jaunu izteiksmes līdzekļu kaltuvi. Ja

visumā šīs poēmas vēl nepārsniedz grāmatas iepriekšējās daļas

vērtību, tad tomēr šeit ir rodami dzejoļi, kas visai dziļi iepriecina

un estētiski ierosina ar savu smalko un īpato veidojumu. Minē-

sim kaut "Tatāru kara dziesmu".

Atliktos vēl pieminēt patriotiskos dzejoļus un vairākus diti-

rambus, veltītus darbam un darbadarītājiem. Arī šie dzejoļi tīkami

ar savu plašo plūdumu, vārdu krāsainību un patieso izjūtu. Iz-

teiksmē Ēriks Raisters kļūst arvien apvaldītāks, mazvārdīgāks. No

četriem vārdiem, kas viņam pēkšņi izlec uz mēles, viņš nekampj,
kā agrāk, visus, bet, aplūkojis tos, paņem to labāko, īstāko. Tas gan

saīsina vārdu plūdumu, bet stipri koncentrē vārsmu un sniedz

lielāku iespaidu.
Ritmā Ēriks Raisters atļaujas dažādus izlēcienus, īpaši vārsmas

sākumā, ievadīdams to ar citu pantmēru, pielikdams vai atņem-

dams nost dažas pēdas, lai tādējādi izceltu svarīgāko un sarautu

vienmuļību.

Kompozīcijā vislabākie ir īsie dzejoļi, kur tiešām dažreiz viss

noapaļots un saslēgts ar lielu prasmi. Lielākajos liriskos veidoju-

mos jau vairs nav tā skaidrā pārskata.

FORMĀLIE MEKLĒJUMI

LATVIEŠU JAUNĀKAJĀ DZEJĀ

Latviešu dzeja savā nemitīgajā attīstības gaitā ir devusi lielus,

paliekamus ieguvumus. Šie sasniegumi vienlīdz zīmējas kā uz dze-

jas ideoloģisko, tā arī tīri formālo pusi. Arī pēdējā laikā latviešu
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dzejnieki nerimstoši meklē, rodot jaunas, ievērojamas tēmas un

it īpaši — nebijušus, labākus izteiksmes līdzekļus.
Tieši dzejas formālajā plāksnē būtu atzīmējami daži plašākas

ievērības cienīgi notikumi, kas paver noteiktākus un skaidrākus

apvāršņus nesaistītās valodas izteiksmes iespējās. Savos epitetos

un gleznās šī vārda vispārinātā nozīmē, kā arī kompozīcijā lat-

viešu dzejnieki kļūst arvienu izsmalcinātāki, dziļāki un estētiski

redzīgāki, tomēr latviešu dzejnieku radošos impulsus tagad vis-

vairāk saista citi, arī tīri formālas dabas jautājumi.

Skaidrs, ka katram īstam dzejniekam līdz pilnībai jāpārvalda

un jāpārzina to vārdu daba, īpašības un skaistums, kuros viņš ietver

mākslinieciskā formā savus pārdzīvojumus un domas.

Dzejnieka uzdevums ir ne tikai vienkārši savus vārdus izsviest,

bet gan pēc savas iekšējās dzejiskās pārliecības sasaistīt zināmās

virknēs, ko mēs dēvējam par vārsmām vai rindām.

Šajā tīri tehniskajā procesā rodas dzejnieka ritms, kas katram

īstam radītājam ir pilnīgi vienreizīgs un neatkārtojams. Šo dzejai

nepieciešamo ritmu mēs pārskatāmības dēļ mērāmar attiecīgiem

pantmēriem. Dzejas ritms ir visai svarīga lieta, jo tajā kā nere-

dzamā un nenosakāmā plūsmā vibrē un pulsē dzejnieka gars,

dzejnieka izjūtas spēks. Tāpēc latviešu dzejā vērojamā cīņa par ritmu

ir visai dabīga, pat nepieciešama un formāli taustāmi izsakās cīņā

par attiecīgiem pantmēriem.
Latviešu dzejnieki visu to ir labi izpratuši, tāpēc viņu galvenā

uzmanība saistīta jaunu pantmēru un pantu veidu radīšanā, kā

arī veco, esošo savdabīgajā izmantošanā.

Pantmērs, tā sastāvdaļas un līdz ar to atskaņu veidojums kļu-
vis par centrālo, akūtāko problēmu jaunākajā latviešu dzejā.

Latviešu dzejnieki mēģina rast tādus pantmērus, kur latviešu

saistītā dzejas valoda varētu elpot, dzīvot un atplaukt visā savā īstā

burvībā. Mums labi visiem zināms, ka vairums klasisko, kanoni-

zēto pantmēru mūsu valodas būtībai sveši, jo latviešu valoda da-

rināta tā, ka akcents tai krīt uz pirmo balsienu, resp., zilbi. Tāpēc

no klasiskajiem pantmēriem mums īstenībā derīgi tikai trohajs

un daktils. Navarī nekāds brīnums, kad pēdējā laikā ir atskanējis

aicinājums — atpakaļ pie trohaja, atpakaļ pie daktila.
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Lai izveidotu latviešu dzejā piemērotākas saistītās valodas plū-

dumus, latviešu dzejnieki ir staigājuši divus ceļus: vai nu vērsuši

savus skatus atpakaļ dainu pasaulē, tur meklēdamiapmierinājumu

savām alkām, vai tīri psiholoģiski centušies iedziļināties latviešu

valodas būtībā un tās noslēpumainajā ritmā. Lai nu kā, tomēr

abiem šiem virzieniem viens un tas pats cildenais mērķis — rast

īsti latvisku saistītu valodu
—,

tikai gājums dažāds.

Skaļāko atzinību un ievērību ar saviem jaunajiem pantmēru

veidojumiem un atradumiem guva dzejnieks Jānis Medenis. Pēc

savas otrās ievērojamās dzeju grāmatas "Tecīla", kurā dzejnieks

bija nonācis klasisko dzejas formukultivēšanas galējībā, viņš metās

pilnīgi pretējā virzienā, meklēdams avotus savai tālākajai varoņu

un rēgonības dzejai un iedvesmai latviešu tautas dzejā un Lau-

tenbahaepos. Tomēr ar vienu savu aci viņš nenocietās un raidīja

to tālajā grieķu un romiešu lirikā, vērodams un pētīdams tur pantu

veidojumus.
Un tā, savas iekšējās pārvērtības vadīts, Jānis Medenis laidaklajā

savus deviņus Medeņa metrus. Protams, varētu iebilst, vai šie

deviņi metri īstenībā būtu nosaucami par metriem, tie ganskaid-

rības labad būtu dēvējami par Medeņa pantiem vai strofām.

Veidojot šos savus metrus, Medenis nav radījis pilnīgi savus,

pastāvīgus pantmērus, bet gan izmantojis 2 klasiskos, jau esošos

pantmērus, trohaju un daktilu kā tuvākos latviešu valodas būtī-

bai, un tad, tos cezurējot un stipri lēmējot, sastatījis no tiem savus

īpatos, šķiet, vienīgi viņa pērkona balsī teiktajai dzejai piemēro-

tus metrus. Tie ir pa lielākajai daļai četrrindīgi — kvartas, kur

savdabīgi, ar krietnu izpratni pārveidotais trohajs un daktils sa-

kārtoti vārsmās attiecīgās pārmaiņās.

Šādi veidotās kvartas slēpj sevī asu ritmisku dažādību, kas brī-

žiem sasniedz lielu šķautnainību, pat pretstatību, tā ka vien-

kāršākam lasītājam sākumā grūti orientēties. Pats dzejnieks, tā

sakāpinādams savu ritma un gleznu plūdumu, var rast savai do-

mai un izjūtai īsti atbilstošu formu.

Jānis Medenispats arī devis paraugus visiem saviem deviņiem

metriem, tomērvisvairāk viņš apstājies pie trim, kuros tad arī devis

jaukus liriskus dzejoļus un varonības garapiesātinātas poēmas.
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Sākumā, rakstot savos metros, Jānis Medenis vairījās arīatskaņu,

pieturoties stipri tautas dziesmu formālajam kanonam. Pēdējā

laikā, bet tikai tīri liriskajos dzejoļos, Medenis karina vārsmas galā

arī klasiskās atskaņas, kas visumā pavairo viņa ritma muzikali-

tāti, bet dažreiz ir jūtamā pretstatā ar viņa latviskajiem metriem.

Mums šķiet, ka Jānis Medenis vēl ir ar saviem metriem veido-

šanās stadijā. Neapšaubāmi viņš tajos izdarīs vēl vienu otru ko-

rektūru, tos papildinādams, koncentrēdams un labodams.Vai šiem

metriem ir nākotne, grūti pateikt, tas viss paša Medeņa rokās: vie-

nīgi viņam pašam ar saviem darbiem jāapliecina savu metrisko

veidojumu dzīvīgums.

Ir arī dzejnieki, kas latviešu saistītās valodas lokanību mēģina

panākt, paliekot uzticīgiklasiskajām metru formām. Viņi mēģina

vienīgi pēc savas stila izjūtas un izpratnes tās savdabīgi sastatīt vai

nu vienas vārsmas apmērā, kā to dara, piemēram, Vilis Cedriņš,
vai arī panta formācijas apmērā, kā to mēs redzam pie Ērika

Ādamsona.

Vilis Cedriņš, lai tuvinātu savu saistīto valodu īstai, dabīgai
latviešu valodai, ne tikai lielu vērību veltī tautas dziesmai, tur

meklēdams un razdams jaunus sev nepieciešamus epitetus un

gleznas, bet, lai jo spilgtāki izceltu sava vārda un rindas jaukumu

un vienreizīgumu, darina savas vārsmas, mainīdams vienāun tai

pašā rindā divus un pat vairākus pantmērus. Tā, piemēram, rin-

das pirmo trešdaļu viņš veido vienā klasiskajā pantmērā, otru

trešdaļu citā un trešo, beigu trešdaļu, atkal citā. Tā, sastatīdams

atsevišķu vārsmu no vairākiem pantmēriem, viņš vairās rituma

vienmuļības, panāk lielāku, savdabīgāku ritma plūdumu un spēj

vārdus salikt vienu pie otra labākā, bet, galvenais, dabīgā noli-

kumā. Šo paņēmienu Vilis Cedriņš lieto ar atzīstamu veiksmi un

nepiekāpību.
Otrs pieminētais dzejnieks Ēriks Ādamsons, kura vārsmu

plūdums ir visai savdabīgs, jo viņš vārdus neplūdina kopā kā lie-

lās upes straumi, bet tur tos atsevišķi, kā būrīšos ieslēgtus, un viņa

vārsma tad nu rodas no šāda būrīšu sastatījuma, šis dzejnieks, kā

mēs teicām, maina lielā mērā klasiskos pantmērus viena panta

apmērā. Viņš, piemēram, ņem parasto klasisko panta formu —
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kvintu un tās pirmās divas vārsmas veido vienā pantmērā, trešo

rindu citā, ceturtās rindas sākumu pirmo divu rindu pantmērā,

bet beigas trešās rindas pantmērā. Kvintas piekto rindu viņš

darina atkal gluži jaunā pantmērā. Neapšaubāmi visos šajos panta

kombinējumos mēs atradīsim diezgan daudzprāta elementa, bet

viens, kas skaidrs, — Ērika Ādamsona dzejā tas visai labi iederas.

Šie Ādamsona raibie, dzejiskie vārdi, kas vārsmā sēd atsevišķi kā

bezdelīgas uz telegrāfa stiepules, gūst vēl vairāk savā estētiskajā

spēkā, kad savukārt arī vārsmas jūtas it kā atsevišķi un šo rituma

graudainību, šo vārdu savstarpējo atturību un iekšējo savrupību
tikai līdz galam pasvītro.

Bez šiem panta vai pantmēra meklējumiem būtu jāmin tā

saucamais akcentētais. Šis nosaukums, šķiet, nav tam visam at-

bilstošs un neapšaubāmi gaida savus labojumus, bet pagaidām

pieturēsimies pie tā paša nepilnīgā.
Akcentētā pantmēra galvenā un svarīgākā īpašība ir tā, ka šeit

viss vārsmas sasaistījums un ritma viļņojums pamatojas akcentā.

Katram lietotam vārdam ir savs akcents, piem., vasara, laiks, ziema.

Tad nu šos vārdus sakārto, stingri ievērojot to dabīgo akcentu,

tādējādi, ka rodas saistīta rinda ar katram dzejniekam piemītošu
ritmu.

Kanonizētiem, klasiskajiem pantmēriem, kauču jambam, ir jau

no laika gala izstrādāta plūduma shēma, kurai pieturoties katrs

mazliet apdāvināts rakstītājs var iegūt tā saucamo klišejisko, bez-

personisko ritmu, kas savā dabā līdzīgs klišejiskiem vārdiem, glez-

nām un atskaņām.
Akcentētā pantmērā tāda klišejiska pantmēra vēl nav; to šis

pantmērs vēl nav ieguvis. Tāpēc šī pantmēra lietošana ir nesamē-

rīgi grūtāka, jo prasa no dzejnieka īstu, radošu garu, pilnu savas

vienreizējas ritmikas. Izteikto vārdu patiesību var labi redzēt to

iesācēju dzejoļos, kas, vairīdamies klasisko, kanonizēto pantmēru,

cenšas salikt rindas akcentētajā. Iznākumā rodas tikai samocīta

proza bez kādas ritmikas.

Kļūdās tie, kas domā, ka akcentētajā pantmērā nav nekādas li-

kumības. Tur ir dzelzs likumība, tīri iekšēja, ko uzliek katrs vārds

ar savu akcentu un no tā izrietošais ritms.
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Ir arī mēģinājumi akcentētajam pantmēram rast tīru formālu

likumību. Un tā nosaka, ka ap ikvienu akcentu iespējams grupēt

tikai četrus īsos balsienus piecās dažādās variācijās. Divi uzsvari

var tīri kaili stāvēt blakus. Piecus īsos balsienus viens uzsvērtais

vairs nespēj saturētap sevi, un līdz ar to zūd ritms un vārdu kār-

tība izplūst nesaistītajā valodā.

Šis pantmērs nav nekāds jaunizgudrojums, uz ko būtu nepie-
ciešama patentē. Tā sākumus var atrast katrā kanonizētā pantmēra

deformācijā, proti, lēmēšanā, piebalsienos. Kanonizēto pantmēru

deformāciju piekopj pat īstākie latviešu klasiskās formas kultivē-

tāji, tātad akcentēta pantmēra dīgļus mēs varam atrast gandrīz

katrā latviešu dzejniekā.

Šis pantmērs īpaši izdevīgs latviešu saistītai valodai, jo ļoti ievēro

akcenta stāvokli, kas latviešu vārdiem visai ietiepīgs.

Neapzinīgu akcentētu pantmēru mēs rodam jau pie Poruka,

Fallija, Austriņa, Plūdoņa, stipri daudz— Skalbes, Ērmaņa. Pēc-

kara laikā ievērojams klasisko pantmēru reformētājs bija Jānis

Sudrabkalns.

Latviešu jaunāko dzejnieku paaudze savos labākajos pārstāv-

jos lieto akcentēto pantmēru pilnīgi apzinīgi. Tie ir tie dzejnieki,
kas latviešu dzejas valodai tuvojas tīri psiholoģiski, cenzdamies

izpētīt un nojaustkatra vārda slēptākās īpašības un nokrāsas. Minē-

sim tikai labākos Plauža, Aigara, Zinaidas Lazdas, Ē. Raistera un

citus dzejoļus. īpaši Jāņa Plauža pēdējā dzejoļu krājumā "Putnu

ceļš" šis pantmērs ieguvis stipru izpausmi.

Tagad pievērsīsimies jautājumampar tīro atskaņu un asonanšu

un konsonanšu lietošanu jaunākajā latviešu dzejā. Šeit mums

nekavējoties jāpiebilst, ka runa var būt tikai par atskaņām kla-

siskā, kanonizētā nozīmē un par asonansēm. Konsonanses atkrīt,

jo pēc savas dabas un skaņu kompleksu uzbūves tās visai svešas

latviešu valodas garam. To mēs varam īpaši labi redzēt arī no tā,

ka praksē tās izmantotas visai retos gadījumos, vairāk demonstrā-

cijas pēc.
Zināma burzma ap klasisko atskaņu un asonanšu lietošanu ra-

dusiestāpēc, ka daži vecākās paaudzes dzejnieki un teorētiķi pacēla

savas balsis šinī jautājumā.Viņi atklāti — minēsim mēnešrakstu



262

"Sējēju" — izteicās, ka asonanšu lietošanu dzejā viņi uzskata kā

jaunākās dzejas deformācijas un vājības iezīmi. Jaunie dzejnieki

esot palaiduši vaļīgāk dzejas formālos grožus, nemīlotvairs skaid-

rību, noteiktību, bet apmierinoties ar miglainību, netiešu līdzību,

aptuvenību. Atskaņas sniedzot cietus, noteiktus skaņu komplek-

sus, atskaņu mācība pārbaudīta, līdz galam izveidota un apsvērta,

bet asonanses ir tikai bailīga pāreja uz balto, neatskaņoto vārsmu.

Bez tam atskaņa esot īstākais, skaidrākais atskaņošanas veids, bet

asonanse tikai tās kroplīgs paveids, pilns netīrības un neskaidru

saskanu.

Šis strīds jau ir vecs un laikam paliks latviešu lirikā mūžīgs vai

līdz tamlaikam, kad latviešu dzejas formālajā literatūrā izbeigsies
kanonizēto teoriju iespaids.

Tiem saucamiem asonanšu aizstāvjiem ir bijusi dota iespēja
aizstāvēt savas teorijas lielo nozīmi un prakses ievērojamos panā-
kumus. Mēs gribam teikt, ka, atskaitot dažus, visā jaunākā latviešu

liriķu paaudzē mazākā vai lielākā mērā lieto un izmanto asonanses.

lepretim atskaņu aizstāvjiem asonanšu piekritēji ir izvirzījuši
šādas savas liecības un izdarības pamatojumus:

atskaņu daudzums latviešu dzejā ir visai neliels;

to aploks ir ļoti šaurs, par ko gauži žēlojas jau no seniem lai-

kiem arī paši atskaņu dedzīgākie aizstāvji;
atskanu dažādās iespējamās kombinācijas latviešu dzejas strau-

jajā attīstībā ir visas jau vairākkārt izmantotas, pat retākie atska-

ņošanas sabalsojumi jau pamazām kļūst par klišejām, par skaņu

kompleksiem, kas sniedz visai maz estētiska pārdzīvojuma, bet

mūžam atgādina kaut ko dzirdētu un mazina līdz ar to dzejoļa
vienreizību. Viss tas tāpēc, ka atskaņas pēc savas iekšējās uzbūves

ir stipri pasvešas latviešu dzejai, jo skaņu kompleksa koncentrē-

jums atskaņā ir likts un novietots katra vārda galā, tā galotnē. Bet

mēs labi zinām, ka visos latviešu valodas vārdos uzsvars gulstas

uz pirmo zilbi, un tieši šī vārda daļa mums klausoties vislabāk un

visskaidrāk ieskan ausīs, un vārda galotnes, katra vārda beigas
latvietis izrunājot it kā mazliet norij un saburza. levērojot šo lat-

viešu valodas vārdu uzbūves un izrunas īpatību, tad nu ir nākusi

latviešu lirikā godā asonanse, jo tai, lūk, sabalsojuma skaņas
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nebalstās vis vārda beigās vai astē, kur tās pazūd vai nedabīgi un

kroplīgi tiek uzsvērtas, bet gan ir vienmērīgi izplatītas visā atska-

ņotā vārdā vai arī visvairāk sakopotas ap vārda uzsvara vietu, tas

ir, vārda sākumā, kur arī pēc latviešu valodas īpatā izrunas veida

skanīgums vislielākais un dzirdamākais. Tā vārdu skaņu sabalso-

jums ir pārnests un nolikts latviešu valodas dabīgajā vietā —

sākumā.

Ka latviešu valodai asonanses visai piemērotas, norāda ari tas,

ka tās rodamas visai lielā daudzumā un ka to atskaņošanās am-

plitūda ir visai kupla, dažāda, pat pārsteidzoša. Ar asonanses iera-

šanos latviešu dzejā paveras gluži jauni sabalsojuma veidi visai

dabīgi un krāšņi. Asonanse nekādāgadījumā nav atskaņas paveids

un vēl it īpaši kropļots paveids. Asonanseir pilnīgi līdztiesīga at-

skaņai. Tas ir cits, neatkarīgs vārsmu gala sabalsojuma veids ar

saviem patstāvīgiem iekšējiem likumiem. Bet te mums arī jāpie-

bilst, ka mēs nebūt nenoraidām atskaņu un tās lietošanu pilnā

mērā.Mums šķiet, ka līdztekus asonansei pilnā mērā var darbo-

ties arī atskaņa.
Kādā gadījumā lietojama asonanse vai atskaņa, to lai izšķir

katra atsevišķa dzejnieka personība. Mēs esam pārliecībā, ka tā šo

sekundāro, bet tomērredzamo formālo jautājumu nokārtos katrs

pilnīgā saskaņā arsavu iekšējo būtību, pasaules skatījumu un tiem

pārējiem dzejiskiem līdzekļiem, kas atveido šo redzējumu. Tāpēc

arī jaunākās paaudzes dzejnieki lieto asonansi plašos apmēros, jo

cīņa par asonansi un cīņa par jauniem metriem ir tikai viena gā-

juma divi atzarojumi ceļā uz latviešu saistītās valodas īstāku da-

bīgumu, skaidrību un skaistumu. To mēsarī novēlam.

SLĒPTĀS KVĒLES DZEJNIEKS

Viljams Šekspīrs kādā savā lugā saka apmēram tā:bīstieties no

kalsniem cilvēkiem, viņi ir neiztulkojami savā darbībā un kaislī-

bās. Arvīds Grigulis arī ir izstīdzējis un garš cilvēks. Pirmajā acu

uzmetienā viņš vairāk šķiet pēc angļa, kas ilgus gadus pavadījis

koloniālā dienestā, daudz ko redzējis, pārdzīvojis un sapratis.
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Biezas, melnās acenes romantiski apēno rakstnieka vajo seju,

gandrīz apēd to, un tas ir kaut kas mistisks.

Protams, no Arvīda Griguļa, tāpat kā no visiem īsti sausnē-

jiem cilvēkiem, jāsargās, īpaši tiem, kas spēlē šahu, jo Grigulis ar

lielu sīkstumu iegrimst šinī austrumnieciskajā spēlē un cīnās ar

ietiepīgu niknumu un dīvainu spēles uztveri. Daudzas reizes esmu

redzējis kolēgas rakstniekus kā nelaimīgus ģimenes tēvus, kas,

apsolījušies atgriezties vakarā desmitos mājās, klusi ierodas tikai

otrārītā azaidā bāli, zaļgani un satriekti savos zaudējumos, spēles
nevarībā un izmisumā. Laikam stāva vieglais audu svars ļauj Gri-

gulim nemanot ieslīgt ar visiem saviem spēkiem smadzeņu dar-

bībā un izturībā. Katru dienu, katru svinīgāko gadījumu savā dzīvē

Grigulis atzīmē ar kādu šaha partiju. Viņš var iztikt dienu bez

ēdiena, bet bez spēles — ne.

Tāds pats šaha spēles negantnieks ir arī Anšlavs Eglītis,kas savā

fiziskajā konstrukcijā līdzīgs Grigulim. Šiem rakstniekiem vēl ko-

pīgs tas, ka abiem viņu pirmos romānus pieņēma un pasniedza

lasītājiem "Atpūta".
— Doma par romānu man bija iesēdusies galvā kā ērce jau

sen, — stāsta Grigulis. —
Šo sacerējuma formu esmu pētījis ilgi.

Romāns ir kā labi izdomāta šaha partija, kur viss beigās sasaistās

noteiktā un dzīvā konstrukcijā. Savā "Liktenīgajā noslēpumā", ar

ko iepazīstas "Atpūtas" lasītāji, esmu centies ievērot periodiska
romānaprincipus, izvirzot pirmajā vietā īpatus raksturus, sprai-

gas situācijas, dialogus un liriskas gleznas; mazāk iztirzāju psiho-

loģiskas problēmas.

Arvīds Grigulis līdz šim bija pazīstams tikai kā liriķis ar da-

žām mazām, bet ļoti savdabīgām dzeju grāmatām, kur dziļš drū-

mums, īpata skepse un tomērarī liela ticība dzīvei un skaistumam

vizēja, neatkārtojamā veidā savīti kopā.

Griguļa dzejas vārsmas ir nogurušas kā pēc smaga, zaļgana dzē-

riena, bet dažubrīd tajās paslēptais spēks pēkšņi tieši pie lasītāja
sirds uzšļāc gaisā un satrauc psihi spēcīgi ar ilgām trīsām un nemieru.

Blakus lirikas grāmatām Grigulis sarakstījis arī vairākus teorē-

tiskus rakstus, no kuriem plašākie vēl nav parādījušies klajā. Te jā-

piezīmē, ka sīva debatēšanaun analīze ir Griguļaotra neapklusināma
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kaislība. Strīdus brīžos viņš viss it kā pārvēršas. Garais ķermenis

salīkstas, gatavs lēcienam. Kaut kas panterisks tad ir Grigulī, ne

vēsts vairs no parastā vēsuma un lēnības. Acis deg, brilles it kā

pazūd, vārdi plūst asā, šķautnainā straumē, ko nevar apklusināt

pat pretim pacelta dūre.

Katru latviešu rakstnieka darbu Grigulis izlasa ar dziļu nopiet-
nību un tad to smalki analizē, sagraizot ar savu dialektisko skalpeli.
Vienmēr viņa domas ir interesantas, pamatojumi un slēdzieni spē-

cīgi, mazliet sūras indes aplieti. Šādos gadījumos rakstnieka runas

veids gauss, tā vien šķiet, ka katram vārdam būtu vēsi rāpties no

mutes laukā un meklēt patīkamu ausi, kur attupties.

Kad pienāk vasara, Grigulis dodas uz savām tēva mājām Lim-

bažu apkaimē un tur pavada dažas nedēļas, visu dienu makšķe-

rējot. No rīta viņš pazūd un atgriežas tikai krēslā ar tukšu zivju

ķeseli, bet pilnu sirdi. Šinīs gaitās, tāpat kā citur, Grigulim uzti-

cīga pavadone ir viņa kundze Lidija.
Pēc lauku vientulībā pavadītajām nedēļām rakstnieks atkal

atgriežas Rīgā un sāk savu parasto darba gaitu pastā, kur viņš ir

ierēdnis ar akadēmisku grādu — cand. iur. Ar pastu Arvīdu Gri-

guli vieno vēl viena smalka stīga: marku krāšana. Marku pasaulē

Grigulis ir iedziļinājies ar lielu rūpību, un viņa zināšanas šajā no-

zarē ievērojamas. Par savu marku kolekciju viņš allaž klusē, bet

lielības brīžos viņš saka tā:

— Kad bus vairāk naudas, algošu vīru, kas nepārtraukti sargā

manu kolekciju.
Vakaros Grigulim patīk arī pasēdēt kafejnīcās, runāt par dīvai-

nām lietām un atcerēties tādus draugus, kas bija pilni traka ne-

miera, tumša neprāta un gāja, citas gaismas apspīdēti. Tad pagadās

arī daži vārdi par aizgājušo jaunību un sirdi.

— Viens kuģis ir atstāts, — nosaka lēni Grigulis. — Tas gāja
cauri vētrām un saulei. legriezās daudzāsbrīnišķīgās ostās, lai tās

atkal pamestu un dotos tālāk. Daudzreiz, uz tā dzīvojot, dienas

sajuka ar naktīm un rūgtas paliekas bija jānorauš no sirds kā no

galda ar delnu.

Noplīv klusums. Tumšajās acenes iezogas rožaina, salauzīta

gaisma. Aiz logiem nošalc vējš, kā jaunus ceļus klādams.
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PUSNAKTS SAULE

Krievu dzejai ir divas saules — dienassaule Puškins, pusnakts —

Ļermontovs. Tā teica par šiem diviem lielajiem krievu dzejnie-
kiem Merežkovskis, ievērojams krievu garaun dzejas pazinējs. Tā

ir patiesība. Puškins ir dziļš un apskaidrots, Ļermontovs drūms

protesta gars, kas alkst brīvības un skaidruma. Viņa vārsma ir no

tērauda, ar sāpēm un sūrsmi aplieta. Daudzi Ļermontova dzīves

pētītāji domā, ka iegansts šim drūmumam un skumjām mek-

lējams Ļermontova nelabvēlīgajos dzīves apstākļos. Cēlies no

muižnieku kārtas, materiāli viņš bija nodrošināts, bet psihiski
daudz cieta: agri zaudēja māti — viņa nomira dilonī. Savu māti

dzejnieks tikko atceras. Viņas tēls dzejnieka sirdī iegulies skumjš

un vārgs. Ļermontova vecāki arī savā starpā nesatika. Pēc mātes

nāves tēvs devās projām, un mazais Ļermontovs palika pie savas

vecmāmiņas Penzas guberņā Tarhanu muižā. Vecmāmiņa par

Ļermontovu rūpējās visu viņa dzīvi, sākumā Tarhanos, vēlāk

Maskavā, skolā, tā sauktajā Dižciltīgajo pansijā, Maskavas univer-

sitātē, no kuras Ļermontovam bija jāizstājas sava neatkarīgā
rakstura dēļ, tad Pēterpilī, kara skolā un gvardijas pulkos. Kad

Ļermontovs paaugās, tēvs gribēja dabūt dēlu pie sevis; vecmā-

miņa enerģiski tam pretojās. Sākās smaga, neganta cīņa, kurā

ierāva neviļus arī pašu dzejnieku. Tas tāpat radīja viņa dvēselē

sāpes.

Tomēr ir arī tādi pētnieki, kas saka, ka Ļermontova skumjas,

protests un asums nav izskaidrojams ar dzīves ārējiem apstākļiem
vien: dzejnieks pēc savas dziļākās psihes konstitūcijas jau tāds ir

bijis. Krievu kritiķis Nestors Kotļarevskis saka: "Ļermontova izjūtu
sākumi meklējami tieši paša dzejnieka dvēselē, kas viņam dabas

dota." Ārējie apstākļi vienīgi šos sākumus pasvītroja un izkopa.
Un tā izauga Ļermontova "pasaules sāpes", kas īpaši skaidri jau-
šamas poēmā "Dēmons".Ļermontovs bija vārgs bērns: daudz sli-

moja, bija līkām kājām un lielu galvu, kurā spilgti un uztraucoši

dega divas melnas acis. Vēlākajos gados, kad pēc kara skolas Ļer-

montovs kļuva gvardijas virsnieks, augstākā sabiedrība no viņa vai-

rījās. Viņš bija ass savā mēlē, neapvaldīts rīcībā.
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1837.gada janvārī divkaujā aizgāja bojā A. Puškins; Ļermon-

tovs uzrakstīja ārkārtīgi asu dzejoli, kurā neganti spēcīgiem vār-

diem uzbruka sabiedrībai un tās tukšumam. Ļermontovs kļuva
vienā rāvienā slavens. Viņa dzejoli mācījās no galvas, tas gāja no

mutes mutē, un jaunatne pašu dzejnieku dēvēja par Puškina

garīgo mantinieku.Bet bija kāds, kas šo dedzīgo un skaisto dzejoli

paslepeni nosūtīja ķeizaram, ar parakstu: "Revolūcija". Ļermon-

tovu izsūtīja trimdā uz Kaukāzu. Tur viņš kā virsnieks piedalījās
vairākās kaujās ar kalniešiem. Kaukāza iespaidi Ļermontova dzejā
ir visspilgtākie. Slavenās poēmas "Dēmons" darbība norit Kau-

kāzā. Ir vēl Ļermontovam otra augstu vērtējama un raksturīga

poēma — "Mciri". Arī tās saturs smelts no Kaukāza. Tāpat viņa

lielākā romāna "Mūslaiku varonis" darbība saistīta ar Kaukāzu,

nerunājot par daudziem skaistiem liriskiem un episkiem dzejo-

ļiem. Kaukāza mežonīgā daba, straujās lejas un augstie kalni, kal-

niešu skarbais, bet cēlais, brīvību alkstošais gars — viss tas saistīja

Ļermontova nemierīgo, žultaino, bet iekšienē tomērmīlas alkstošo

un skumjo dvēseli. Ļermontova triumfs bija īss, bet žilbinošs.

Ļermontova vecmāmiņa tik ilgi staigā no viena augsta vīra pie

otra, līdz pamazām dabū savu mazdēlu atkal Pēterpilī. Šinī laikā

jau viņš ir atzīts dzejnieks — un augstākā sabiedrība viņu uzņem ar

laipnu smaidu. Dzejnieks nododas pārmērībām.Viņam nav miera.

Viņš dzer, metas dažādās dēkās ar sievietēm, iemīlas gan nopietni,

gan pavirši. Šinī laikā iepazīstas ar Vareņku Lopuhinu, kas kļūst

viņa lielā mīla. Dzejnieks garāmejot nonāk arī daudzos slepenos

pulciņos un salonos, bet nekur nepaliek. Viņš ir par daudz īpats,

patstāvīgs un ieslēgts savās sāpēs, drūmajā pasaules izjūtā kā tumšā

zelta čaulā. Radies vienprātīgs sabiedrības uzskats par viņu kā

Pēterpilī, tā arī Maskavā, kur viņš ierodas uz īsu laiku: Ļermon-

tovs ir liels dzejnieks, bet savāds, neiespējams cilvēks. Viņa acīs

mīt kāds nelabs spēks; Ļermontova acis nospiež; Ļermontovs ar

lielo, nicīgo skatu drūmi vēršas uz visu pasauli un cilvēkiem —tā

runā sabiedrība. Un laipnais smaids, ar kādu sākumā nāca pretim

sabiedrība Ļermontovam, šim sarkastiskajam, dīvainajam un otram

pēc Puškina Krievijas dzejniekam, atdzisa. Palika vienīgi salts vē-

sums lūpu kaktiņos. Ļermontovs nenobijās. Viņam patika asums,
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šķēršļi un baigums. Tas lobīja nost pēdējo trūkumu un ļāva sevi

sajust līdz galam. Ļermontovs jutās kā nebēdnīga, strauja zivs karstā

ūdenī. Viņš metās virpulī ar visu galvu. Iznākums nāca drīz.

Kādas sievietes dēļ bija jāiet divkaujā ar otru virsnieku, vēl daži

sarežģījumi klāt, un atkal otrreiz jābrauc uz Kaukāzu. No tu-

rienes dzejnieks vairs neatgriezās. Turp jau viņš brauca ar nāves

priekšnojautu. Ļermontovs nebija vīlies: 1841.gada 27. jūlijā pulk-

sten 19 dzejnieks krita divkaujā ar savu "draugu" Martinovu nieka

strīdus dēļ, ko radīja Ļermontova asā, zobgalīgā izturēšanās.

Kad ķeizaram Nikolajam I paziņoja par dzejnieka nāvi, viņš

vienaldzīgi teica: "Sunim suņa gals." 29. jūlijā Ļermontovu apbe-

dīja. 1842. gada 5. maijā viņa trūdus pārveda uz Tarhaniem.

Ļermontovs savā īsajā mūžā sarakstīja ap 400 dzejoļu, no tiem

300 visagrajā jaunībā, 100 dzejoļu paliek pēdējiem gadiem. No

šiem simt dzejoļiem 80 ir īstas dzejas pērles, kurās Ļermontovs

parādās visā savā spožumā kā liels un dažbrīd krievu dzejā vēl

līdz šim nepārspēts dzejnieks. Ļermontovs ir liriķis, bet krāšņas

un apžilbinošas savā vienkāršībā, koncentrācijā un dramatismā

arī viņa episkās dzejas: "Divi milži" (1832), "Borodino" (1837),

"Strīdus" (1841).

Poēmu Ļermontovam veselas 27. No tāmievērojamākās "Mciri"

un "Dēmons", kā arī tautas garā rakstītā "Dziesma par tirgoni

Kalašņikovu".
No prozas darbiem ievērojamākais romāns "Mūslaiku varo-

nis", kas līdzās "Dēmonam" un dažiemliriskajiem dzejoļiem pie-
der Ļermontova slavenākajiem darbiem. īpaši nepārspēts tas

valodas ziņā. "Mūslaiku varoņa" stilu vēl tagad krievu rakstnie-

cībā uzskata par priekšzīmīgu.
Otrs īpats Ļermontova prozas darbs — "Vadims", kas rakstīts

īsti romantiskā garā, pilns lielu briesmu, kaislību un alku.

Drāma Ļermontova labākais darbs "Maskarāde", kas darināts

pēc Gribojedova slavenās lugas "Posts prāta dēļ".
Visi Ļermontova darbi, kas pilni vērsmes, dziļu jūtu, alku,

skumju un protesta, ārkārtīgi noskaņoti formā līdz pēdējiem sī-

kumiem. Ļermontovs savus darbus ļoti slīpēja, līdz viņa sāpju un

īgnuma gars ideāli saplūda kopā ar attiecīgu izteiksmi.
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Darbības sākumā Ļermontovs bija diezgan stiprā Bairona

ietekmē, vēlāk kļuva pilnīgi patstāvīgs un vienreizīgs savā perso-

nībā. Varbūt tur sava ietekme Ļermontova senčiem, kas cēlušies

no Skotijas. Ļermontovs bija apdāvināts arī mūzikā un gleznie-

cībā, bet šīs spējas viņš izkopa maz.

KĀRLIS SKALBE STĀSTA

Drūma, nomākusies diena.Asās vēja pūsmas dzen smiltis gar

logiem. Jāiededz uguns. Mēs sēžam ar lielo dzejnieku kādas plašas

telpas stūri. Uguns darinasārtu zelta ieloku. Es skatos dzejniekā

un domāju: vai tiešām jau viņam būs drīz 60 gadu? Brīnums. Tik

žirgtas, skaidras acis un smaids, plašs un viegls kā jaunavas solis —

bez piepūles un rūgtuma. Viņš it kā ar acīm noglāsta katru lietu

un katram savam izteiktam vārdam pārlej savu smaidu, kas pa-

dara to vienreizīgu un dzīvu kā tikko plūktu neaizmirstuli.

Viegli atliecis galvu un pašķīris ar paceltu roku telpu kā aiz-

karu, Kārlis Skalbe saka:

—Pirmo savu dzeju es uzrakstīju 12 gadu vecumā. Atminos,

bija vasaras vakars. Es nācu mājās pār kalnu. Darbi jau rima. Kaut

kur tālē rībēja rati, un tā man radās pantiņš:

Jau rati mājās ieripo,
Un kurmis alā ierāpo.

Dzirdētā un izjustā aina manī radīja pirmo dzejisko ierosi-

nājumu. Redzes iespaidi, kas vēlāk kļuva dominējošie, radās tikai

pēc tam.Apzinīgi sāku rakstīt 16 gadu vecumā. Tad turpat uz lau-

kiem sacerēju dzejoli — "Sapnis", ko aizsūtīju laikraksta "Balss"

redaktoram. Viņš toarī nodrukāja.
Par grāmatu manī radās interese jau gluži mazam. Biju pavi-

sam mazs puika un nepratu lasīt, bet vērīgi sekoju tam, ko lasa

tēvs. Viņš katru dienu kavējās pie vienas vietas bībelē Zālamana

mācītāja grāmatā. Klausoties es šo vietu iemācījos no galvas. Vēlāk

atzīmēju vietu ar ogli. Tad vienspats, pašķīris smago,brūno Bībeli

vaļā, lasīju no galvas, bet citiem šķita, ka lasu no grāmatas.
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Mans tēvs bija liels lasītājs un arīstāstītājs.Atminos, — pasmaida
Skalbe un it kā nogrimst sevī, —garajos ziemasvakaros mēs iekū-

rām istabas vidū uz klona ugunskuru. Tēvs sēdēja pie uguns un

stāstīja pazīstamo pasaku par velnu: "Viens jēģers gāja sloku šaut".

Man bija plecos maza šautene, un es soļoju apkārt ugunskuram
kā mednieks.

Mana māmuļa bija liela dziedātāja. Jau no paša agra rīta dzie-

dāja skaļi, tā ka visa māja skanēja.
Nemanotievirzās saruna par Kārļa Skalbes skolas gadiem.
— Nesakiet, skolā es biju diezgan labs skolnieks, — atceras dzej-

nieks. — Gluži pirmais jau nu ne. Brīvā laikā mīlēju vientulību, bet

biju kādreiz arī itin draisks un nebēdnīgs. Reiz ar lingu iesviedu

pat kādam savam draugam. Bija ļoti nepatīkami. Draudzība tomēr

nepagaisa. Draugu man skolābija daudz, un es ar tiem labi saprātos.

Pēkšņi arī man prāta ka zvirbulis iešaujas nebēdnība un no

mēles nospurdz jautājums par mīlestību.

— Ja, ka tad, pirmoreiz es iemīlējos ļoti agri, — bez kādas vil-

cināšanās stāsta Kārlis Skalbe tā, it kā tam tieši tā vajadzētu būt.

— Tas notika vēl pamatskolā. Mana pirmā mīlestība bija skolniece

no manas paša klases. Bet es nepratu viņai savas jūtas izteikt. Lai

kaut drusku vērstu uz sevi viņas uzmanību, es lēkāju meitenes

priekšā un rādīju mēli. Ko citu lai iemīlējies puika dara?

Šis jautājums ir tik īsts un darbības pareizību apstiprinošs, ka

nav ko iebilst. Kārlis Skalbe prot klausītāju suģestēt. Ar savu lēno,

muzikālo valodu un plastiskajām roku kustībām viņš iepin klau-

sītāju kā tādā neredzamā, saldā un tīksmā tīklā, no kura nav varas

ārā tikt. Gribas tur slīgt tikai arvien tālāk un dziļāk. Kad Kārlis

Skalbe grib īpaši ko mīļu un draudzīgu teikt, viņš pienāk klausī-

tājam gluži tuvu un raugās viņā savām lēnajām acīm. Tīri negri-
bot jāpiekrīt teiktajam. Rodas iekšā tādasajūta: kā tādu laipnumu
lai atraida? Burvestība, kas slēpjas Kārlī Skalbē, nemanotun lēni

izstaro arī no viņa paša ikdienas gaitās.

Tagad Skalbe savas dzīves lielāko daļu pavada ēnainajā Meža-

parkā, kur viņš jau apmeties labi sen.

— Savu dienu esmu iekārtojis ļoti vienkārši, — atzīstas dzej-
nieks. — Norīta eju pastaigāties. Klejoju viens pats. Raugos debesīs,
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cilvēkos. Ļotimīlu kokus. Tos es sveicienu kā savus radus un drau-

gus. Es tāpēc vien domāju leišus mums stipri radniecīgus, ka arī

viņi mīl kokus ar tādu senu, stipru mīlestību. Koks — tas ir zemes

tiekšanās pēc debesīm.

Beigās saruna aizrit uz literāriskajiem tematiem.

— Rakstu, bet maz. Kad man rodas sirdī kāds dzejas motīvs,

kāda vārsma, es to paskandinu kā glāzi un klausos. Atkal paskan-
dinu.Tā man pamazām rodas viss dzejolis. Ir jau man salasījušies

ap 100 dzejoļu. Līdz krājumam vēl trūkst. Tāpat nezinu arī grā-

matas virsrakstu.

Laikiem rakstu pasakas. Arī tās rodas diezgan lēni. Nākošā gadā

salasīšu visu kopā. — Laiks rit. Kārlis Skalbe stāstot paņem nema-

not kādu lapu, kādu priekšmetu rokā, it kā tur kaut ko meklētu.

Ko viņš tur meklē? Varbūt savu sapni. Kaut Kārlis Skalbe nostaigā-

jis garuceļu, tomērviņš ir tāds pats sapņotājs kā sava ceļa sākumā.

Nemiers un sapņi. Un es tagad redzu Skalbes sapni plaukstam vēl

lielāku, līdzīgi zilajām debesīm un kokiem, kurus tā mīl dzejnieks.
Vai Skalbes sapņi vērsies īstenībā? Droši. Pārāk liels un latvisks

spēks tos rada. Kā silta, mirdzoša straume aizplūst Kārļa Skalbes

gaitas mums garām pretim vēl lielākam plašumam un nemiera

dzīlei. Mēs jūtam sauli un ievas zaru smaršojam sejā, mēs jūtam

latviešu zemi un sirdi skaram mūsu lūpas, un mēs klīstam kā

skurbušas bites vasaras tvanamajā gaisā. Tas ir Kārlis Skalbe. Lai

slavināts lielais meistars!

RAKSTNIEKS AR CIETĀM ROKĀM

Vidēja auguma, kārtīgi un neuzkrītoši tērpies melnās drēbēs

kā svarīgā dzīves notikumā, nopietnu seju un asu skatu — tāds ir

rakstnieks Alfrēds Dziļums, kura pirmo romānu"Saplēstā krūze"

šinī numurā sāk iespiest mūsu žurnāls.

Dziļuma rokasspiediens ir stingrs un tīkams. Mazā plauksta cieta

un sastrādāta kā īstam strādniekam. Tānav gulējusi dīkā uz smalka

galda kā rītos saules spožums, bet pēc spalvas kāta tvērusi vienmēr

ko cietāku un smagāku, lai tā turpinātu savas dzīves veidošanutālāk.
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Pelēks, miglains rīts skatās logā; aiz sienām dūc mašīnas, un

skāba krāsu smaka dara gaisu smagu. Dziļums sēž drusku sarāvies,

kā vietā, kur viņam ne visai patīk. Vārdi gausi kāpj pāri lūpām.
Visa viņa būtība — miesa un dvēsele — ir uz laukiem; tur tā

atplaukst kā zieds, tīri negribot, un smaršo.

Rīgā Dziļums iebrauc tikai retumis — darīšanās. Visaviņa dzīve

ceļas un norit Dziļumu mājās Baldones pagastā. Tā mums Baldone

jaunākajā laikā devusi divus rakstniecības darbiniekus: pirmo —

dzejnieku Pēteri Aigaru, tagad otru — prozaiķi Alfrēdu Dziļumu.

Jau labi sen, tūliņ pēc tēva negaidītās nāves, A. Dziļums saņēma

nelielu zemes gabalu ar kailu uzkalniņu, ko tam piešķīra manto-

juma sadalījums. Dzīve nostājās visā savā bargumā priekšā: bija

jāatstāj skola
— Olava komercskola

— un jādodas kailajā kalnā, lai

tur ne no kā, tikai ar saviem spēkiem, celtu savu dzīvi. Tagad, pēc

ilgiem un sūriem darba gadiem, ir jau iestrādātas druvas, uzceltas

nepieciešamās saimniecības ēkas un arī pagaidu dzīvojamā māja.

Rakstnieks pats savām rokām darinājis savas dzīves ēkas, kopis
laukus un savācis vajadzīgo iedzīvi. Rīgas tuvums nosaka arī viņa
saimniecības veidu: viņš ražo pienu, ko katru rītu sūta piensaim-

niecības savienībai.

— Tā jūs katru dienu dzerat manu govju pienu, — smaida

rakstnieks; es lēni nolaizu ar mēli savas lūpas, lai īstenībā sajustu

Dziļuma govju saldo valgumu.

Smagais, ilgais zemes darbsun iedzīves celšanapaņēmusi daudz

rakstnieka spēku un laika. Rakstniecības darbam un tālākai paš-

izglītībai palikuši tikai starplaiki un ziemas garās naktis.

— Tagad man jau ir ģimene: divi dēli, — stāsta rakstnieks,

— viens jautri trokšņo dienā, bet otrs tik mazs, ka arī naktīs paceļ

savu balsi.Viņi mani izspieduši no manas paša mājas. Protams, es

neesmu uz tiem dusmīgs.
Vakaros laimīgs dodos uz kaimiņu mājām, kur nomāju sev

nelielu vienkāršu istabu rakstniecības darbam. Šajā nelielajā telpā

pie petrolejas gaismas esmu sacerējis arī romānu "Saplēstā krūze",

kurā tēlotie cilvēki nav izdomāti, bet izjusti, pakāpeniski dzīvē

atrasti, neatslābstoši vēroti kaislībās un darbā, papildināti, sijāti
un tad tikai atdoti papīram.
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Tagad kļūst arī pilnīgi dabīga un pareiza jaunā rakstnieka atzī-

šanās, ka viņa mīļākais rakstnieks Hamsuns, jo viņa rakstos, pie-
mēram, romānā"Zemes svētība", tēlotazemniekudzīve, viņu darbs,

ciešanas un raksturs nav veidots abstrakti, galvā, bet līdzi izdzī-

vots, izjusts ar visām asinīm un katru miesas audu, tāpēc tas tik

pārliecinošs, tuvs un vēl tagad ir kā mitras, briestošas augsnas pilns.
— No latviešu rakstniekiem man visvairāk tīkas, protams, Rū-

dolfs Blaumanis, Jaunsudrabiņš, no jaunajiem Alberts Sprūdžs ar

savu tuvumu lauku vējiem un skaidro, redzīgo stilu, — piebilst
Alfrēds Dziļums.

— Es nekad nevarētu rakstīt par pilsētu un tās cilvēkiem, —

stāsta rakstnieks, —viņi man sveši, es starp tiem jūtos kā lieks un

ieklīdis. Viņu darbi un rosība man šķiet brīžam aplama un bez pa-

mata.Arājus, viņu dzīvi un pašu zemi es pazīstu labi. Pazīstu —

tas būtupar maz teikts, es to izjūtu. Vienkārši — es esmu viens un

tas pats, neatdalāma zemes daļa, zemnieku un viņu pūļu nešķi-

rams līdzgaitnieks. Atzīstos, tas viss man ir maksājis visai daudz,

bet tagad es gribu uzelpot ne dīkumā, bet savā radošajā darbā.

Viņam prātā un sirdī ir lieli romāni, kur visa lauku dzīve pa-

rādītos pilnīgā plašumā un dziļumā. Rakstnieka vārdos daudz

ticamības. Acu priekšā uzaust kailais kalns, kas tagad uzvarēts, pir-

mās gaitas rakstniecībā, veiktas tumšajās naktīs. Viņa nelielais, bet

stingrais stāvs pilns atturīgas, bet nerimstošas enerģijas, viņa ķer-
menis ir kā sīksta sakne, ko var gremdēt, kādā vietā vien grib: tā

vienmēr sev atradīs valgumu, barību un spēku pacelt virs sevis un

uzturētkoku, kas kāpjas pretim debesīm un zilgmei. Ir kaut kāda

noteiktība un skaidrība visos viņa vārdos, kustībās un pat rakstu

rinduveidā un sakārtojumā, ko uzraksta un iesniedz šis rakstnieks.

Visa dzīve viņam vēl tikai priekšā. Dzimis rakstnieks 1907. gada
2. maijā Doles pagasta Jenčos, bet tūlīt pēc dzimšanas tam jāpār-
iet uz Baldonespagasta Pūriņiem. Agri nomirst tēvs un māte. Pēc

pilngadības mantojumā atstātomāju sadala: Dziļums iegūst trešo

daļu, ko tad arī sāk celt no pašām saknēm un kailuma augšup.

Rakstniecībā kā zagšus sāk darboties ap 1926.g. Viņa pirmais

darbs, kāds tēlojums par meža degšanu, iespiests mežsaimnie-

cības žurnālā. Iznākušas A. Dziļumam arī vairākas grāmatas:
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jaunatnes stāsts "Ražena audze", kas godalgots, nupat romāns"Viršu

druvas", tad lugas "Mājasatslēga" un "Smagās vārpas". Turklāt rakst-

niekammanuskriptā glabājas Jaunatnes Sarkanā Krusta godalgo-
tais romāns "Gaišie logi", kas ari drīzparādīsies klajā.

Pelēks, sūrs rīts veras logā. Aiz sienas dūc mašīnas un mistrota

krāsu smaka dara gaisu īgnu un smagu. Alfrēds Dziļums pieceļas,

uzmet vēl īsu skatu telpai un saka: sveiki! Kluss un atturīgs viņš
dodas atkal uz Baldoni, lai turpinātu savu veselīgo dzīvi mežos un

laukos, starp cilvēkiem, kam zem vienkāršā tērpa slēpjas kaislīgas

un dziļas sirdis.

PLŪDOŅA PIEMIŅAI

Janvāra agrajā, sārmainajā rītā savā ģimenes mājā Torņkalnā
nomira viens no ievērojamākiem latviešu dzejniekiem — Vilis

Plūdonis. Viņš ienāca latviešu rakstniecībā pagājušā gadsimta bei-

gās savos uzskatos un savā dzejiskajā radīšanas procesā visai patstā-

vīgs. Jau pašā sākumā bija skaidri saskatāms viņa asais, vientuļais

stāvs. Tāds Plūdonis palika līdz savai nāvei: sevī ieslēdzies, atšķi-

rīgs. Lielajam dzejas amatam viņš bija sagatavojies neatlaidīgi un

rūpīgi. Viņa dzejoļi parādījās tikai tad, kad viņš jau bija krietni un

sīki iepazinies ar dzejas mākslas teorijām un atziņām lielo tautu

rakstniecībās. Interese par literatūras teoriju, vēlāk ari vēsturi viņam

neapsīka nekad, un viņš šajos jautājumos savā laikā sarakstīja pla-

šas, vispār atzītas grāmatas.

Plūdoņa dzeja skan pār latviešu zemi kā liels, modrs sudraba

zvans. Tās skaņa ir tīra un dzidra. Plūdonis bija smalks formas meis-

tars.Viņa vārsmas ir rūpīgi darinātas. Tās ir kā kristāls — caurspī-

dīgas un dziļas, un tajās atviz visapasaule savā dažādībā —skumjās,

priekos, līksmē un nāvē. Viss liekais, pārejošais ir Plūdoņa vārsmām

atņemts. Tās ir tik ilgi sirdī, iejūtās un asajā meistara acī šūpotas

un lolotas, līdz viss darba un
radīšanas sūrums no tām ir izzudis

kā melns putns, lai atstātu košu vietu tikai vieglumam, tīkamām

krāsām un labskanībai. Plūdoņa dzeja mums šķiet kā skaista, liela

klasiska auguma sieviete ar cēlu gaitu sāpēs, skumjās un priekos.
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Plūdoņa dzeja savā iekšienē vienmēr ir bijusi varonīga un ce-

rību pilna. Šis pamatelements jūtams pat Plūdoņa skumjākajās

dzejās, īpaši pasaules kara bēgļu laikmeta dziļi izjustajās dziesmās,

kas sakopotas krājumā "Via dolorosa". Garajai, melnajai naktij
cauri dzejnieks tomēr liek izšalkties kādai dzīvinoši valgai vēsmai,

kurai būs lemts smago tumsu iznīdēt. Plūdoņa dzeja ir kā ērģeles

ar ārkārtīgi plašu skaņu vēzienu, kur blakus vissīkākai vibrācijai

saslejas lielas kaislības, bangas un dārdi. Pēdējo gadu desmitu

latviešu tautas un sabiedrības dažāduslāņu likteņi un pārvērtības
ir raduši Plūdoni spožu un nemirstīgu atbalsotāju. Bet arī cilvēka

individuālās jūtas un dabas skaistumu Plūdonis rādījis lepni un

pacilāti. Visu dzīvi un tās daudzkrāsaino risu viņš ir ietvēris sevī

kā spogulī, lai tad to, paceldams savas vizmas reibinošāspožumā,

parādītu vēl jaukāku, vēl skaistāku.

Plūdonis ir dzīves attaisnotājs un cīnītājs. Tas it īpaši labi saska-

tāms dzejnieka lieliskajās vēsturiskās poēmās, kur Plūdoņa vārsma

sasniegusi apskaužamu vārduskaidrību, vijību un skanīgumu, bet

darba uzbūve asprātīgu kārtojumu un varenu dramatisku akcen-

tējumu. Vēl lielāku jaunradīšanas elpu mēs jūtamPlūdoņa slave-

najās poēmās "Divas pasaules", "Atraitnes dēls" un dziedājumā
"Rekviēms". Tajās Plūdonis ar lielu prasmi, veiklību un estētisku

nojautu kā pirmais ārkārtīgi plaši un izsmeļoši parādījis visas

latviešu valodas vārda tīkamā vijīguma, tēlainības un skanīguma

īpašības. Šīs poēmas ir jau kļuvušas neatņemamas tautai un pa-

liks vienmērkā brīnišķīgs dzejas meistarības paraugs un mēraukla

nākamām dzejnieku paaudzēm.
Tomēr Plūdoņa dzejas augstākais sniegums, mums šķiet, mek-

lējams viņa balādēs un baladeskās. Te līdz beidzamam sakoncen-

trētas visas lielā meistara labākās īpašības. Plūdoņa balādes ir

pilnīgi vienreizējas, dziļi latviskas, stipri atšķirīgas ar savu veido-

jumu, iekšējo ritmu, kas tik labi atbalsojas katrā vārdā, katrā

rindā, kopumā sniedzot augstu estētisku vērtību.

No Plūdoņa pēdējā laika darbiem sevišķi dziļu nozīmību un

plašu atbalsi tautā guva viņa kvēlās patriotiskās dziesmas, kas ir

vienkāršas, bet skaidras un cildenas. Dažas no tām, kā "Mēs gri-

bam būt kungi mūsu dzimtajā zemē", "Lai līgo lepna dziesma"



276

un "Tev mūžam dzīvot, Latvija", sasniegušas himniskus augstu-

mus, un tās pazīst visa latviešu zeme.

Plūdonis ir miris, bet viņa dzejas labāka daļa dzīvos un mir-

dzēs mūžīgi.

ROMĀNS PAR VĀCU OKUPĀCIJAS LAIKU

KURZEMĒ

leslēgtie. Jāņa Plauža romāns, 1939. g.

A/s Valters un Rapa apgādībā

Kā lirisks dzejnieks Jānis Plaudis ļoti ievērojamu gatavību sa-

sniedza savā pēdējā dzejoļu grāmatā "Putnu ceļš", kur viņš parā-

dījās kā izsmalcināts vienreizīgu, dīvainu jūtu un domu tulkotājs,
kā arī daudzu jaunu dzejisku formu meklētājs un atradējs. Jāņa

Plauža daiļproza daudzā ziņā saskaras ar viņa liriku. Tāpat kā tur,

arī prozā Jānis Plaudis meklē jaunus izteiksmes veidus, bet visvai-

rāk vielu. Jau savā pirmajā romānā "Ģimnāzisti", kurā Plaudis

īpati tēlo vidusskolnieku dzīvi pirmajos pēckara gados Latvijā,

viņš droši pieskaras tādai vielai, kas līdz tam vēl nebija rādīta lat-

viešu rakstniecībā, un guva strīdīgu, bet dzīvu atbalsi sabiedrībā

un kritikā. Šim darbam neilgā laikā sekoja otrs — biogrāfisks ro-

māns "Jānis Ziemeļnieks" — arī pirmais tāda veida darbs, kur

ziņas par vēsturisku personu, šajā gadījumā dzejnieku, bija ņem-

tas un apstrādātas tīri literāriskā un mākslinieciskā formā. Tāpat
arī trešajā, te apskatāmā romānā "leslēgtie" (to savā laikā iespieda

"Jaunākās Ziņas", ar nosaukumu "Zemes spēki") Jānis Plaudis

tvēris vielu, kas līdz šim tik plašos apmēros nebija veidota latviešu

rakstniecībā. Jānis Plaudis "leslēgtajos" skaidros, spēcīgos vilcie-

nos tēlojis apstākļus vācu okupētajā Kurzemē laikā no 1915.—

1918. gada sākumam. Viņš labi parāda saimnieciskās un kultu-

rālās dzīves sairšanu un sabrukumu. Šinī laikā Kurzemē, kur mājās

palikuši vienīgi veči un pusaudži ar savu īpato dzīvi. Uz šī draus-

mīgā un drūmā fona autors veikli risina triju jauniešu kaislas

mīlas saistības un personības augšanu. Blakus galvenajam romāna

tipam Atim, kuram autors liek sevi pāraugt un kļūt par īstu savas
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tautas locekli, Plaudis rāda divas meičas: Noru ar izirstošu psi-
hisku satvaru un Zani— labu, gaišu latviešu meiteni, kurai mo-

rāliskie spēki vēl visai stipri. īpaši skatāmi un dzīvi padevies īpatais

un ļodzīgais Noras tēls, kurā sakopotas dažas ļaunas, bet vērā

liekamas un izskaužamas īpašības.
Līdzteku galvenajam romāna sarežģījumam risinās arī raibas

dīvainu tipu dēkas, minēsim tikai slaveno aitu kupci Cīraviņu,
kas allaž pilna savādu saimnieciska rakstura iedomu. Rādīti arī

krievu kareivji mežos un ienācēji vācieši, starp kuriem daži visai

interesanti tipi. Šur tur pamirdz kriminālistiski notikumi un sarež-

ģījumi, kas vēl pavairo romāna raito notikumu gaitu un sasaista

lasītāju. Romānam izkārtojums labs, valoda tīra, konkrēta un

skaidra, sentenču un aforismu piebārstīta. Darba beigas liek no-

skārst, ka šim romānamsekos citi, kurus saistīs ar iepriekšējo va-

roņa psihiskās attīstības likumība.

LIELĀ BEZSĀTA DVĒSELE

Katru dienu Aspazijas bulvārī var sastapt sevī slēgtu, vērīgu

kungu spīdīgās acenēs. Šis vīrs ir Jānis Grīns, Nacionālā teātra

direktors, kas steidzas rosināt savu teātri jauniem māksliniecis-

kiem uzdevumiem. Priekš dažiem gadiem viņš ar tādu pašu kvēlu

roku darbojās akc. sab. "Valters un Rapa" lielajā firmā kā vicedi-

rektors. Grīns bija arī tas, kas sāka un padarīja latviešu kultūrai

nepieciešamu mēnešrakstu "Daugava".
leskatieties Jānī Grīnā, kad viņš steidz ielās! Grīna vīrišķīgais,

spēcīgais stāvs drusku līgojas, it kā viņš šūpotos dzīvē līdzīgi stip-

ram, kaislam ozola zaram. Grīns soļo lieliem, bezsātīgiem kampie-

niem, grūzdams dzīvi uz priekšu un uz visām pusēm. Grīna gaitai

piemīt kaut kas neapturams, neatlaidīgs un karsts, gluži kā viņa

paša dvēselei. Tas visai raksturīgi. Savā dzīvē es neesmu sastapis

otru tik spilgti un monolīti izteiktu personību. Pat katrā Grīna

mazākajā kustībā un vārdā neapslēpjami parādās viņa iekšējā de-

dze, gara straujums un kaislība, kas daudzreiz, sastopot šķēršļus,

sakāpjas pat līdz lielai spītībai.
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23. martā Jānis Grīns kļūst 50 gadu vecs. Viņš sasniedz tokalnu,

kur katrs vīrs var izplest krūtis spēka pilnībā un ielikt savu sirdi

plaukstā kā putnu, lai tad to pavisam palaistu darbam un tautai.

Bet arī līdz šim Jānis Grīns darbojies ar visai lieliem panāku-
miem. Viņa arodu un nodarbību saraksts ir ļoti raibs. Kas gan

viņš nav bijis! Sākumā J. Grīns ir skolotājs un skolu grāmatu autors,

tad redaktors, tirgotājs, advokāts, spožs un negurstošs laikrakstu

līdzstrādnieks, kas savos rakstos pauž asu un skaidru domucietā,

nevainojamā vārduplūdumā, ne par velti viņa mīļākie rakstnieki

franči — Stendāls un Merimē, bet no latviešiem R. Blaumanis.

Raksta J. Grīns arī savdabīgus dzejoļus par dzimtenes dabu un tās

senatni, beigās pievēršas majestātiskai prozai, kur sasniedz ap-

skaužamu meistarību, īpaši vēsturiskajā stāstā. Vispār vēsture ļoti

paņēmusi J. Grīna sirdi. Piegriežoties dramatiskajai formai, arī

tur viņš dodkomēdiju vēsturiskajā plāksnē.
Pats Jānis Grīns ir tādās domas, ka viņš savu nodarbību apjomu

vēl varētu tālu paplašināt.
— Par ko jūs gribat, lai es esmu? —vaicā dedzīgi J. Grīns. —Par

zemkopi? Ar lielāko prieku! lerēdni, uzņēmēju, aktieri, plostnieku,

kalēju? Labi. Vienīgi tehnika un tautsaimniecības zinātne ir pakā-

pusies no manis tālāk.

Sacītam pilnīgi ticu. J. Grīna vispusība un darba spējas apbrī-

nojamas. Viņš strādā caurāmdienām, naktis pieņemot klāt. ledo-

mājieties — vienā naktī J. Grīns izlasa divus romānus un otrā

dienā ir atkal svaigs un redzīgs kā Dieva rasa. Te nu man nāk

prātā viņa darbības periods "Valterā un Rapā". Tajā laikā J. Grīns

vēl sēdēja apakšā pašā tirgotavā, kur tagad jauniecirstās durvis uz

Aspazijas bulvāri. Sēž J. Grīns pie sava smagā rakstāmgalda, viņam

iepretim — J. Rapa. J. Grīns vienā laikā šķirsta jauniesūtīto romānu,

to pārbaudot, runā telefonā, pieņem apmeklētājus, izbar jaunos

autorus. Ja nu te runāšana nonākusi līdz jaunajiem autoriem, tad

man jāmin vēl viens liels Jāņa Grīna "amats": jauno autoruaudzi-

nāšana. Liela tiesa mūsu rakstniecības jaunās audzes, kas tagad

jau ieguvusi vārdu, ir gājusi cauri Jāņa Grīna stingrajām un reizē

maigajām rokām. Minēsim tikai E. Ādamsonu, M. Bendrupi, V. Strē-

lerti, J. Sārtu, Anšlavu Eglīti,P. Aigaru, Vili Cedriņu; vēl milzums



279

citu un veselu gubu kritiķu. Lai ilustrētu J. Grīna nozīmi šajā vir-

zienā, piemēra dēļ atcerēsimies trīskārtīgā laureāta Jāņa Medeņa

no sirds teiktos vārdus: "Un zini, Čak, ja man Grīns nebūtu tik

traki drukājis tos manus piķijambus un metrus, vēl līdz šim ne-

būtu gatava "Varenība" (godalgotā dzejas grāmata). Un tu zini

skaidri, kas tad ar latviešu dzeju būtu noticis."

Jāņa Medeņa vārdos slēpjas dziļa, dziļa patiesība. Jānis Grīns

ar savu lielo nemieru, svelmi un garīgo negausību visus jaunos

dzejniekus un rakstniekus turēja mūžīgā trauksmē un satraukumā.

Tāvien šķita,ka nupat, nupat jāsākas kam milzīgam. Un sākās ar—

traka sacensība, par kuras rezultātiem spriedīs nākotne.

Jānis Grīns ir nepārspējams, īsts un veiksmīgs talantuzvejnieks.

Viņa sirds vienmēr līdz galam ir piederējusi tikai jaunam. Ne-

laiķis Pāvils Rozītis, kam allaž bija asa mēle, reiz pat viņu nosauca

par savas paaudzes "nodevēju", tik ļoti viņš, Grīns, aizstāvot jau-

nos. Un Jānis Grīns var būt drošs: jaunie, kas tagad jau kļuvuši

diezgan veci, vienmēr to atcerēsies.

Rakstniecība un rakstniecības darbinieki Jānim Grīnam vien-

mēr bijuši un arī tagad paliek sirdslieta. Rakstnieku vidū J. Grīns

jūtasvislabāk, viņa valoda tad sprēgāt sprēgā, acis zib, viens anek-

dots pēc otra kā aizliegts taurenis lido pār lūpām. J. Grīns ir arī

tas, kas pirmais paceļ kā asā iesmā dažādas literārās problēmas.

Par tām tad viņš gatavs cīnīties līdz rīta gaismai. Strīdinieks J. Grīns

kvēls un neatlaidīgs. Cik bieži viņš mierīgo Jāni Veseli sakāpinājis

līdz vārīšanās temperatūrai, kad Veselis nostājies visā savā augumā

J. Grīna priekšā tikai par centimetru no viņa deguna un kliedzis

pilnā balsī. Bet ir arī kāda cita J. Grīna sirdslieta, kurā viņu pašu

var sakāpināt līdz eksplozijai. Tas ir latviešu valodas un pareizrak-

stības jautājums. Šinī lietā J. Grīns ir pilnīgi nevaldāms. Uz šo rindu

rakstītāju jubilārs ir kliedzis par kādu valodas kļūdu tā, ka visi

pārdevēji ir pazuduši aiz letes, bet P. Ērmanis ar J. Sudrabkalnu,

kas bija šai brīdī klāt, izlavījās uz ielas un no turienes māja ar

pirkstu uz mierīgāku vietu. Es tomēr šo brīdi vienmēr atceros ar

lielu labpatiku tā iekšējās sirsnības dēļ. Jānis Grīns nekadnav bijis

remdens, bet allaž karsts vai auksts. Tāpat savukārt Jāni Grīnu var

vai nu mīlēt, vai neieredzēt, vidus ceļu būs grūti atrast.
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Reiz Jānis Grīns manā acu priekšā vicināja kāda ievērojama
latviešu rakstnieka vēstuli un piesarcis sauca: "Padomājiet, viņš
raksta: A. god. J.Grīns kungam. Kā tā var latviešu rakstnieks!" Un

pēc šiem vārdiem vēstule, uz pusēm pārplēsta, ielido papīra grozā.

Tiešām, valodas jautājumos J. Grīns ir nepielūdzams.
Trešā J. Grīna sirdslieta, ko es gribētu pieminēt, ir viņa latvietība.

Jubilārs ir simtprocentīgs, kareivīgs nacionālists, kas par latviešu

tautu dreb un trīc un metas tai palīgā ar visu savu augumu un

dvēseli katrā ļodzīgā brīdī. Kaujā par latvietību J. Grīns netaupa

pat savu labāko draugu.
Lasīt visvairāk J. Grīns mīl naktīs, kad apkārt valda klusums,

tāpat arī strādāt. Pie kāda nolikta darba ķeras tikai pēdējā brīdī,

kad jau ūdens smeļas pāri lūpām, un tad lietu padara ārkārtīgi

ātri, stiprā jūtu un domasstrāvojumā.

J. Grīns mīlpasēdēt kafejnīcā, arīkādā stiprākā vietā, bet nekur

ilgi: aizklīst atkal uz citurieni. Bieži J. Grīnuvienā un tai pašā va-

karā var sastapt daudzās vietās. Vasarā J. Grīns mīl laukus un kopā

ar draugiem dodas tālos sirojumos pēc vēžiem. Neapšaubāmi

J. Grīns ir viens no veiksmīgākiem vēžu ķērējiem Latvijā. Tvarsta

viņš vēžus rokām un var stundām ilgi bradāt kādā pavisam nie-

cīgā upītē.

Jānis Grīns ir latvietis un eiropietis reizē. Beidzis viņš Latvijas
Universitātes juridisko fakultāti. Viņam ir dēls un divas meitas,

kas arīpamazām pievēršas rakstniecībai un žurnālistikai. Jānis Grīns

ļoti mīl dzīvi, ietver to sevī ar visiem jutekļiem un prātu. Klusībā

J. Grīns vēl turpina rakstīt; ko īsti — neizpauž.

Tagad Jānis Grīns ir uzkāpis augsta kalna, gozējas sava mūža

sārtajā, lielajā saulē, jūtas labi un ilgi vēl nenāks no turienes lejā.

VLADIMIRA MAJAKOVSKA PIEMIŅAI

Priekš 10 gadiem traģiskā nāvē mira ievērojamais krievu dzej-
nieks Vladimirs Majakovskis. Viņš bija redzamākais jaunu ceļu

gājējs krievu dzejā pēdējos gadu desmitos. Pats dēvēdams sevi par
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futūristu, M. savā darbības sākumā bija visai kliedzošs, dažbrīd

arī plakātisks, vēlāk kļuva dziļš un vispusīgs. Viņš sāka ar krievu

agrākās dzejas principu un veidu noliegumu, salauza pantu, pant-

mēru, pārveidoja krievu dzejas valodu, tuvinādams to parastai

ikdienas izteiksmei.

Majakovska dzejā lietotais vārds ir ass, tiešs un spilgts. M. ir

hiperbolas meistars, viņa salīdzinājumi un epiteti pārsteidzoši.

Majakovska metrika balstās uz asi izjustu ritmiku, ko viņš orga-

nizē un kopo pantos pēc loģiskām vienībām un teikumiem. Maja-

kovska izjūtas amplitūda visai plaša: blakus sarkasmam, ironijai,
dusmu izverdumiem un lepnai lielībai rodams arī glāstošs mai-

gums, sāpīgas ilgas un traģiskas skumjas. Majakovska ievēro-

jamākie darbi: plašā poēma "150 000 000", luga "Blakts", dzejoļu

kopojumi "Mugurkaula flauta", "Mākonis biksēs", "Majakovskis

ņirgājas".

DZEJNIECES ATCERE

Dzejniece Paulīna Bārda (vecāku uzvārdā Puskalne) šodien at-

skatās uz saviem nodzīvotiem 50 mūža gadiem. Viņa dzimusi Jel-

gavā. 1905.gadā pārnāk uz dzīvi Rīgā, kur tad gandrīz nepārtraukti
norit viņas tālākais mūžs. 1908. gadā, sekojot sludinājumam

laikrakstā, sāk sarakstīšanos ar dzejnieku Frici Bārdu; 1910.gadā

ar viņu iepazīstas un 1915. gadā salaulājas. Vēlākajā laikā Paulīna

Bārda kopā ar AntonuBārdu laiž klajā Friča Bārdas vēstules, kas

ļauj daudz noskaidrot Paulīnas Bārdas dzīvē un dzejā, tāpat arī

Fr. Bārdas sarežģītajā personībā. P. Bārda sākusi dzejot jau agrā

jaunībā, taču dziļāko ierosmi jaunradīšanai P. Bārdai dod mūža

biedra un vēlāk meitiņas nāve. Šie dziļie un traģiskie pārdzīvojumi

galīgi atraisa viņas dzejas spēkus. P. Bārdas pirmais iespiestais

dzejolis ir "Namdurvīs" (mūža biedra piemiņai), kas parādījās

"Latvijas Sargā" 1920. gadā. 1932. gadā dzejnieces dzejoļi iznāca

grāmatā "Vientulības prieks". Paulīnas Bārdas lirikas galvenā rak-

sturība dziļa, klusa sirsnība un liels maigums, ar ko iezīmējas visa

līdzšinējā dzejnieces dzīve. P. Bārda savas izjūtas saliek vienkāršās,
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muzikālās vārsmās, kur gadās pa zīmīgam teicienam, salīdzināju-

mam, bet visā kopumā apbur ar dvēseles skaidrību un paļāvību
liktenim. Novēlam dzejniecei gaišu turpmāko mūžu.

VĒRTĪGS ROMĀNS

Arvīds Grigulis. Cilvēki dārzā. Romāns.

Izdevis Zelta Grauds, Rīgā, 1940.g.

Arvīds Grigulis visvairāk pazīstams kā apdāvināts liriķis. Viņa

vārsmas, akcentētajā pantmērā veidotas, ir stipri koncentrētas un

krāsainas. Griguļa līdzšinējā dzejā blakus smeldzošai, nemiera

pilnai izjūtai asi un atklāti mirdzēja savdabīgi redzējumi, spilgti

tvertas atziņas, kas sauca cilvēku pretim cīņai un neatlaidīgi skal-

dīja pilsonisko ikdienu. A. Griguļa dzejas satvars bija pretstatā

pilsoniskai sabiedrībai, un tāpēc viņa grāmatas aizliedza.

Pamazām laika ritumā A. Grigulis pievērsās prozai. Vispirms

parādījās atklātībā vairāki viņa īsie stāsti, no kuriem daži ar ievē-

rojamu māksliniecisku vērtību: spraiga stāstījuma, noapaļotu

kompozīciju, kur dramatiskais samezglojums atrisinās spēji un

pārsteidzoši. Līdztekus stāstiem A. Grigulis pievēršas lielāka ap-

joma darbam— romānam"Cilvēki dārzā". Ar virsrakstu "Likte-

nīgais noslēpums" to pagājušā gadā iespieda žurnāls "Atpūta".
Romāns guva dzīvu lasītāju atsaucību. Autors vēlāk savu darbu

laboja, un tagad tas parādījies grāmatā.

"Cilvēki dārzā" ir vērtīgs darbs, kur izdevīgi un pārliecinoši

sakopotas A. Griguļa radošās īpašības. Redzams smalks prozaiķa
tvēriens ar drusku lirisku piekrāšu. Romānamkoncentriska, īpata

un labi saliedēta kompozīcija, spraiga, saistoša darbība, kas ievij

lasītāju sevī kā saldā, neredzamā smaršā. Notikumi seko notiku-

miem; nāk dīvainas un satrauktas situācijas, kuras izraisa šķaut-
naini cilvēku dvēseles gājieni. Valoda vienreizīga, viegli plūstoša,
dažbrīd ar mēru liriska, asprātībām un skaistām, diezgan griezī-

gām sentencēm piebārstīta. Romānā ir jūtama silta dzīvība, tur

radīta sava atmosfēra, sava pasaule.
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Bagāts notikumiem, tomērsavā dziļākajā būtībā "Cilvēki dārzā"

nav situāciju romāns, bet ganraksturu. Savus tipus Grigulis veido

plašiem, drošiem vēzieniem, rādīdams viņu iezīmīgākās psihes

īpašības darbībā. Tādaspersonas kā TomsAndersons, Ansis Duburs

un Arturs Dioģens nostājas lasītāja priekšā kā dzīvas, pilnas kvē-

luma, alkas un dramatisma. īpaši daudz savu apslēptu izjūtu un

simpātiju, cik tas atklāti agrākajos apstākļos bija iespējams, autors

veltījis Arturam Dioģenam, mašīnistam, kas pazīst semafora zīmes

un droši vada lokomotīvi. Šajā vīrā un lielajā nemierā, ar ko

piesātinātas visas romāna lappuses, slēpjas šī darba sabiedriskā

nozīme: "Cilvēk, tava daļa ir — vienmēr uz priekšu, vienmēr uz

priekšu."

Apskatītais romāns skaidri rāda, ka mēs no A. Griguļa nākotne

varam gaidīt vēl spilgtākus liela apmēra rakstniecības darbus.

AUSTRA SKUJIŅA

Ātri izgaisa šīs dzejnieces mūžs (dzimusi 10. febr. 1909. g.,

mirusi 1932.g. 5. septembrī). Viņa bija nākusi no Vidrižu plaša-

jiem, tīrajiemmežiem, kur viņas tēvs bija mežsargs, jau agri redzē-

jusi rūpes un saglabājusi dziļas ilgas pēc tālā plašuma un skaidras

dzīves. Rīga ar vēsajiem akmeņiem un šaursirdīgo dzīvi dzejnie-
cei vienmēr palika sveša un naidīga. Jau no paša pirmā mirkļa,
kad Austra Skujiņa sastapās aci pret aci ar sava laika pilsoniskās

Latvijas sabiedrību gan darbā, skolās un ikdienā, viņa nostājās tai

atklātā un skarbā pretstatā. Austra Skujiņa bija ļoti jauna, savā

dvēselē sievišķīga, bet, no otras puses, viņā mita arī ass un ātrs

prāts. Tāblakus stiprām jūtām dzejniecē mājoja spēcīgs intelekts.

Šāds psihisks satvars deva liriku, kas bija spilgta, labi izjusta, trauk-

smaina, domu un gleznu bagāta un dažbrīd formai pāri kūsājoša.
Austra Skujiņa bija savrupe, nesaskaņas ar sastingušo latviešu

sabiedrību darīja viņu pat lepnu. Viņa bija atklāta un patiesa ne

tikai savā niemierīgajā dzejā, bet arī dzīvē un ikdienā. Austra

Skujiņa garīgi nobrieda ātri un īsās dzīves pēdējos gados bija jau

ar stiprām, neizdzēšamām personības un viengabalainības iezīmēm.



284

Kā dzejniecei viņai bija sagaidāma spoža nākotne. Taču pretišķī-
bas starp jauno dzejnieci un šaursirdīgo sabiedrību auga. Zuda

draugi. Dzejniece palika vienasavās sāpēs un sūrajos dzīves vēro-

jumos. A. Skujiņa ne tikai saprata, bet dziļi, karsti izjuta, cik pil-
soniskās Latvijas dzīve izkurtējusi. Viņa dega citas, labākas dzīves,

tās, kas nāktu no austrumiem (dzejolis "Austrumu ekspresis"
A. Skujiņas lirikas krājumā "Dzejas", 21. lpp.). Vienasavās domās

un sāpēs viņa ārkārtīgi labi apzinājās darba un īstas un patiesas

sabiedrības nozīmi. Tā A. Skujiņa tīri loģiski un dabīgi kļuva
revolucionārās strādniecības piekritēja. Naida un dusmu brīžos

viņa saslējās savā dzejā skaidra un nelokāma, draudot vecajai kār-

tībai ar bojāeju un saucot cīnītājus paļāvībai un stiprumam (dze-

joļi: "Nost", 19. lpp., "Klusums", 25. lpp., "Vēstule uz cietumu",

26. lpp., "Mašīnrakstītāja", 27. lpp.). Šajās dzejās zūd Austras Sku-

jiņas trauksmainās vārsmas zaļoksnība. Patoss un ritms, kas kāpis

no pašiem sirds dziļumiem, te atmirdz pretim īsts un aizraujošs,

tāpat kā tās skumjas par pilsoniskās dzīves šaurumu, ar kurām

bija pielijušas A. Skujiņas rindas individuālajos dzejoļos. Šodien

noslēdzas astoņi gadi, kopš A. Skujiņa negaidot šķīrās no mums.

Tagad jaunās dzīves un sociālistiskās celtniecības laikā A. Skujiņas

dzejas skaistākā daļa kļūst mums vēl labāk saprotama un atmirdz

kā spilgts nesenās pagātnes dzejisks dokuments un jaunas dvēse-

les atspulgs.

LIELĀ FERGĀNAS KANĀLA RACĒJU VĒSTULE

JOSIFAM VISARIONOVIČAM STAĻINAM

Dzejā izteikuši uzbeku dzejnieki Gafurs Guļams un Hamids

Alimdžans. No krievu valodas atdzejojis J. Sudrabkalns. VAPP

Daiļliteratūras apgādniecības izdevums, Rīgā, 1940.g.

"Lielais Fergānas kanālis ir pašas tautas sasniegums. Apūde-

ņošanas vēsture nezina līdzīgus piemērus. Tikai mūsu zemē tauta,

ko vada Komunistiskā partija, ko vada lielais Staļins, spēj tā cīnī-

ties un atrisināt tik sarežģītus jautājumus."
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Tādus dziļi patiesus vārdus raksta U. Jusupovs, Uzbekijas K(b)P

sekretārs "Vēstules" pielikumā. Un turpat vēl piemetina:

"Lielā Fergānas kanāla rakšanas darbi ieies vēsturēkā viens no

visievērojamākiem Staļina trešās piecgades sasniegumiem, kā viens

no vislielākiem tautas ierosmes izpaudumiem, kas palīdz arvien

vairāk uzplaukt un nostiprināties mūsu sociālistiskai dzimtenei."

Doma par Lielā Fergānas kanāla rakšanu jau sen bija pamo-

dusies tautā. Bet tikai tagad ar Vissavienības K(b)P CX, Tautas

Komisāru Padomes un personīgi biedra Staļina atbalstu uzbeku

tauta spēja to veikt. 160 000 Fergānas kolhoziešu ar Staļina vārdu

uz lūpām, ar mūziku un dziesmām stājās pie darba un pusotra

mēnešos radīja 270 kilometru garo kanāli. Šīs lielās darba dienas

ir kļuvušas dārgas un neaizmirstamas uzbeku tautai. Nekad tā

nebija izpaudusies tautas pašaizliedzība un sajūsma darbam, kā šo

vareno kanāli rokot. Pat visgrūtākie dabasšķēršļi nespēja aizturēt

drošos un neatlaidīgos racējus. Radās lieli un cildeni darbavaroņi,
kas pārspēja darba normas tūkstoškārt. Par šiem tautas varoņiem

un dižļaudīm, par simtu un tūkstošu kolhoziešu varoņdarbiem

sacerēja dziesmas un teiksmas.

Taču pirmām kārtām paši varenā kanāla racēji atcerējās savu

lielo skolotāju un darba iedvesmotāju biedru Staļinu. Daudzos ra-

cēju masu mītiņos un svinīgās sanāksmēs izstrādāja un pieņēma
vēstuli biedram Staļinam, ko dzejas vārdos ietērpa divi pazīstami
uzbeku dzejnieki Gafurs Guļams un Hamids Alimdžans.

Lielā Fergānas kanāla racēju dzejiskā "Vēstule" ir cēls un aiz-

kustinošs piemērs tam, kādu dziļu, neliekuļotu draudzību un pa-

teicību brīvā uzbeku tauta jūt pret biedru Staļinu, sava lielā darba

iedvesmotāju.
Kanālaracēji savu "Vēstuli" ievada un noslēdz ar skaistiem, afo-

ristiski zīmīgiem, tautas dzejas gara apdvestiem biedra Staļina

cildinājuma distihiem.

levadā:

Tev, lielais vadoni, mēs sūtām sveicienu,

No kvēlas dēla sirds un jūtām sveicienu.

"Vēstule", 5. lpp.
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Kur saule lec un riet, kur ziemelis pūš skarbs,

Ar tevi launags gards un viegli sokas darbs.

Mēs varam lepni būt ar pilnu pamatu,
Tavs laiks mums mācījis ir slavas amatu.

"Vēstule", 6. lpp.

Slēgumā:

Ar dzimteni tev cieša derība,

Un visai cilvēcei te cerība.

Tu — velte augstākā, kas dotamums,

Tu — balva cilvēcei un rota mums,

Kas bauda vaļu — Staļins tiem ir draugs,
Kam vergu daļa — Staļins tos reiz sauks.

"Vēstule", 37. lpp.

Tu tautāmilgas dod, lai mērķus rod,

Ar tevi mūsu domas ceļu rod.

Par tevi rakstot, vārdi dzejā zied,

Nav valodas, kas tevi neapdzied.

"Vēstule", 38. lpp.

Tu mūsu sirdsapziņa, vairogs drošs,

Tu mūsu slava, dziesma, zobens spožs,

Ko Ļeņins mācīja, tu godā liec,

Kā Ļeņins pats tu mūžu godā tiec.

"Vēstule", 39. lpp.

īsajam un svinīgajam "Vēstules" ievadam seko dzejisks uzbeku

tautas senas leģendas atstāstījums. Šī leģenda pauž cēlas meitenes

Širinas traģisko likteni, kas saistīts ar domu par kanāla rakšanu

senajos laikos. Tas aprakstīts vienkāršos, dzidros distihos, kur

jaušama liela austrumnieciskās dzejas raksturība un kultūra:

spilgts, žilbinošs tēls, salīdzinājums, laba katra vārda īpašību pa-

zīšana.

Gan viļņi upē slīdēja ikbrīd

Un mēness spīdēja, kā allaž spīd,
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Bet vienaldzīga plūda lielā šalts,

Tā zemei pieskārās kā smejošs malds.

"Vēstule", 8. lpp.

Kam upe der, kas velti viļņus veļ,
Kā tekošs šķēps, kaut visu stepi šķeļ.

"Vēstule", 9. lpp.

"Vēstules" vidusdaļā atrodam paša Lielā Fergānas kanāla rak-

šanas gaitu attēlojumu. Arī te stāstījumā piepaturēta tā pati dze-

jiskā skaidrība un gudrā vienkāršība, taču tas lielais spēks, tautas

nesalaužamāticība savai kopējai lietai un neuzvaramais Lielā Fer-

gānas kanāla racēja sīkstums nepārprotami jūtams katrā vārsmā.

Tie stepi sagrāba pie jostas ciet,

Ar viņiem mums bij viegli kopā iet.

"Vēstule", 23. lpp.

Vai kalni jānorok? Ja kalns mums lieks,

Līdz mākoņiem to uzmest tīrais nieks.

"Vēstule", 25. lpp.

Šādas rindas aizrauj un sakāpina spēkus katrā lasītājā. Tā ir

īsta mūsu radošā laika dzeja, kur kvēli jūtams brīvās uzbeku tautas

atraisīto spēku kāpinājums. Tas būtu dziļi vērā liekams arī Pa-

domju Latvijas tautai, kas nule ir iekļāvušies padomju tautusaimē.

Vēstulē liriski izteiksmes līdzekļi izmantoti ar lielu prasmi un

samēru. Tie nolikti labi aprēķinātās vietās un panāk pietiekamu

atspaidu ar savu vienreizīgo raksturību un daiļumu.

Jānis Sudrabkalns šo ievērojamo dzejas darbu atdzejojis no

Ļ. Peņkovska tulkojuma krievu valodā. Tā iespējama zināmaattā-

lināšanās no oriģināla teksta un izteiksmes veida, taču visumā

J. Sudrabkalns atdzejošanas darbu veicis atzīstami, bieži sasnie-

dzot īsti raksturīgu un spīdošu vārsmu, skaidru, lokanu izteiksmi

un meistarīgu dzejas līdzekļu izkārtojumu.
Lielos atdzejošanas grūtumus un šķēršļus J. Sudrabkalns jau

atzīmējis savās tulkotāja piezīmēs, tā ka lieki būtu tos atkārtot.
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Austrumnieciskas tautas dzejas burvība latviskajā atdzejojuma

pilnām ir saglabāta, un tas ir galvenais.

VAPP Daiļliteratūras apgādniecība dzejojumu izdevusi priekš-

zīmīgi. Skaista un laba grāmata.

IEVĒROJAMS ATDZEJOJUMS

Vladimirs Majakovskis. Vladimirs Iļjičs Ļeņins. Poēma.

Nokrievu valodas atdzejojis Jānis Plaudis.

VAPPDaiļliteratūras apgādniecība, Rīga, 1941.g.

"Poēma "Vladimirs Iļjičs Ļeņins" (1924. g.) kritikas atzīta par

Majakovska labāko darbu," — tā paršo ievērojamo poēmu raksta

dzejnieks Jānis Plaudis sava atdzejojuma pēcvārdā — 121. lpp.
Tas taisnība. Šinī savā dzejas darbāVladimirs Majakovskis visā pil-
nībā parādījis savu vareno dzejas meistarību, savu māku nekļū-

dīgi valdīt pār vārdu, prasmi sakārtot dzejas vārsmu tā, ka viņa
rada lasītājā visskaidrāko un visdziļāko tēla izjūtas un domas

priekšstatu. Dažos īsos vārdos Vladimirs Majakovskis pasaka veselu

jēdzienu virkni, paver kā zibens grandiozu ainu, sniedz dziļu,

redzīgu ieskatu garā notikumu posmā.

Cik lakoniski un reizē pirmreizīgi Vladimirs Majakovskis šajā

poēmā veido paša biedra Ļeņina tēlu, Kārļa Marksa veidolu, dze-

jiski tēlos parāda kapitālisma dabu, slavenās boļševiku partijas
būtību! Un to visu Vladimirs Majakovskis sevī mākslinieciski pār-

kausējis, redzīgi tvēris un atdevis lasītājam.
Nav mūsu uzdevums tuvāk analizēt Majakovska poēmu "Vla-

dimirs Iļjičs Ļeņins". Te ir tikai mēģinājums sniegt zināmu priekš-

statu par šā darba dziļumu un plašumu, lai ar to parādītu, kāds

atbildīgs un goda pilns uzdevums savukārt bijis šā darba atdze-

jotājam latviešu valodā — dzejniekam Jānim Plaudim.

Kā viņš to veicis? — Ļoti labi. Poēma "Vladimirs Iļjičs Ļeņins"
visumā atdzejota ar ievērojamu dzejas veiksmi. Tas ir latviešu va-

lodā līdz šim vislabāk atdzejotais Vladimira Majakovska prāvāka

apmēra darbs.
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Kā atdzejotājam Jānim Plaudimjau zināmi nopelni: viņš tul-

kojis dažus citus jaunākos krievu padomju dzejniekus. Ar saviem

pirmajiem Majakovska īsāku darbuatdzejojumiem Jānis Plaudis

progresīvos lasītājus iepazīstināja jau 1929. gadā.
Taču atdzejot VI. Majakovski J. Plaudis īsteni varēja tikai pēc

padomju varas nodibināšanās Latvijā. īsā laika sprīdī viens pēc

otra parādījās daži poēmas "Vladimirs Iļjičs Ļeņins" fragmenti.

J. Plaudis pamazām, tīri nemanot, ieauga un iedzīvojās šīs poē-

mas savdabīgajā, sarežģītajā ritumā, vārdu īpašībās, vispārējā no-

skaņā. Tad 1940. gada ziemas beigās dažās nedēļās J.Plaudis veica

poēmas lielākās daļas (2500 VI. Majakovska vārsmu, visā poēmā

mazliet vairāk kā 3000VI. Majakovska īpatnējo vārsmu) atdzejo-

jumu.Darbu viņš veica aizgūtnēm.

Protams, tas izraisīja zināmus negludumus, bet tie ir sīki, un to

nav daudz. Dažā vietā pamanāma lielāka attālināšanās no oriģi-

nāla, nepilnīga izteiksme, taču arī te bieži vien nepārvaramas grū-
tības radījusi abu valodu savdabība. Tie visi ir greizumi, kurus

pats Jānis Plaudis nākošā šīs poēmas izdevumā viegli un labi novēr-

sīs. Kopumā poēma "Vladimirs Iļjičs Ļeņins" atdzejota ar krietnu

oriģināla izpratni. Atdzejotājs pats smalki izjutis Vladimira Ma-

jakovska oriģinālu ritmikā, vārdu sastatījumā, vārdu izvēlē, gleznu

novietojumā un epitetu īpatnībā, kā arī visā tajā brīnišķīgajā,

kvēlajā un skaidrajā dzejas un gara elpā, kas klāj un sargā mūžos

šo poēmu no pirmās rindas līdz pēdējai. Piemēram:

Šurpu

pa eju šauro un garo

nemanīts

atnāca Ļeņins.
Kaut gan jau Iļjičs

tos virzīja cīņās,

viņu

nepazina pēc sejas.
Tur kareivji

kliedza,

grūstījās, mīņājās,
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cits pret citu

sitieniem slējās.
Un šinī ilgotā,

alktajā tracī

Iļjičs
kā kādā dīvainā

snaudā

staigāja,

apstājās,

piemiedza acis,

visu uztvert

un saprast

jaudāja.
Pret kādu jaunekli

skrandainu,

satītu —

noteikti, vērīgi
acis kļāva

un it kā sirdi

aiz vārdiem skatīja,
kā dvēseli

ārā no teikumiem

rāva.

Es zināju —

saprasts viss,

atklāts, tautā

šis skatiens no dziļumiem

izcels ārā

frontes brēcienus,

zemnieku gaudas,

putiloviešu

gribu un vārdus.

Poēmas "Vladimirs Iļjičs Ļeņins"

80., 81. un 82. lpp.
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Kadatmiņā

kopoju karstās dienas,

ko pieredzēju,
ko spožums vij,

atceros pirmo,
vienmēr vienu—

tas divdesmit piektais

oktobris bij.
Tur

durkļu zibens

zvīļo un plaucina,
matroži

granātas

svaida kā riekstus.

Tur Smoļnijs nodreb

un raustās

kaucienā.

Poēmas "Vladimirs Iļjičs Ļeņins"

78. un 79. lpp.

Šie divi piemēri noteikti liecina, ar kādu teicamu iejūtu, valo-

das skaidrību un noteiktību J.Plaudis šo VI. Majakovska poēmu

atdzejojis latviešu valodā.

īpašas grūtības katram apzinīgam tulkotājam rada jau vairāk-

kārt aizrādītais VI. Majakovska īpatnējais ritms un vārsmas sakār-

tojums. Te allaž mierīgi jāuzmana uzsvērumu skaits un vārsmā

galotnīgo vārdu īpašības, vienzilbīgums, divzilbīgums utt. Jānis

Plaudis pareizi uztvēris VI. Majakovska ritmikas un vārsmas no-

slēpumu un tā ir vairījies no vārsmas smaguma un ritmiskajām

nepareizībām.

Kuplinot un tuvinot atdzejojumu oriģinālam, J. Plaudis pats

darinājis, meklējis un lietojis retus un jaunus latviešu vārdus, pie-

mēram: skumīga dāņa (101. lpp.), grēku sūdze (29. lpp.), pretes-

tību dzelkņiem (41. lpp.).
Virtuozitāti un gaumi J.Plaudis parādījis vārsmu sabalsojumos,

rodot un izmantojot dažādas sabalsojumu variācijas. Minēsim
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tādas: vienzilbīga vārda sabalsojums ar divzilbīgu: tiek—tieka

(97. lpp.); liek — lieki (100. lpp.); vienzilbīga vārda sabalsojumu

ar trīszilbīgu: kland—Aleksandrs (47. lpp.); divzilbīga vārda sa-

balsojumu ar trīszilbīgu: sarmo—marmorā (36. lpp.); klāja—

mājienus (33. lpp.); rāmāks—grāmata (28. lpp.). Vēl mēs varētu

izdarīt daudzuslīdzīgus uzskaitījumus; ar tiem atdzejojums pilns
kā auglīga ābele ar āboliem rudenī. Nav J. Plaudis aizmirsis arī

vārsmas iekšējos sabalsojumus, piemēram:

Kā klājas,

un kur jums mājas.
75. lp. pusē.

Tīri dzejas formālajā plāksnē Jānis Plaudis savā atdzejojumā

devis visai daudz. Jaunajiem latviešu dzejniekiem vajadzētu šo

ģeniāloVladimira Majakovska poēmu pārlasīt vēl un vēl, lai līdz

galam izjustu tās spēku un dzejisko skaidrību. Darba ļaudīm tā

sniegs dziļu estētisku pārdzīvojumu un idejisku gandarījumu, jo

tur kā gaišā spogulī parādīts biedra Ļeņina cēlais tēls un varenā

sociālistiskā Oktobra revolūcija. Grāmata izdota labi un rūpīgi.

LATVIJAS PSR RAKSTNIEKU SAVIENĪBA

Šā gada 14. un 15.jūnijā Rīgā sanāks pirmā Latvijas PSR rakst-

niekukonference. Šajā svarīgajā konferencē ieradīsies PSRS Rakst-

nieku savienības prezidija sekretārs rakstnieks b. Fadejevs, kā arī

daudzi citi ievērojami viesi — rakstnieki no pārējām padomju

republikām. Lai minam tikai Baltkrievijas PSR rakstnieku Staļina

prēmijas laureātu Janku Kupalu. Savus rakstniekus delegātus vēl

sūtīs Lietuvas PSR, Karēļu—SomuPSR un citas republikas. 13. jū-

nijā rakstnieku vakarā LVU Lielajā aulā iebraukušie rakstnieki

Rīgas darbaļaudis iepazīstinās ar savu republiku literatūru.

Pirmā Latvijas PSR rakstnieku konference sanāk, lai vērtētu

rakstnieku padarīto darbu un līdz ar to nospraustu gājumu tālā-

kajam radošajam darbam rakstniecībā.



293

Darbs, ko līdz šim veikusi Latvijas PSR Rakstnieku savienība,

ievērojams, kauču tas tikai pašā sākumā. Kad nodibinājās Lat-

vijas PSR Rakstnieku savienība, tās biedri svinīgi apņēmās iesais-

tīties sociālistiskās celtniecības darbā un kopā ar visu varonīgo

padomju tautu stāvēt cīņā par sociālisma galīgo uzvaru. Šo solī-

jumu viņi pildījuši savā neatlaidīgajā ikdienas sabiedriskajā un

radošajā darbā.

Rakstnieku savienības biedri pēdējos desmit mēnešos darba-

ļaužu sanāksmēs un klubos Rīgā, kā arī provincē nolasījuši vairāk

nekā 150 priekšlasījumu par rakstniecību. Šajā laikā notikuši

13 rakstnieku vakari Rīgā, Jelgavā, Bauskā, Valmierā, Ventspilī un

Tukumā, kuros Rakstnieku savienības biedri iepazīstināja klausī-

tājus — strādniekus, sarkanarmiešus, darba zemniekus un inteli-

ģenci — ar saviem darbiem. Rakstnieku savienība rūpējusies arī

parkadriem. Rakstnieku klubā notikuši skaitā 9 jauno rakstnieku

darbu iztirzājumi. Pēdējā laikā Rakstnieku savienībā organizēts

arī konsultācijas birojs, kur savienības biedri sniedz lietišķus no-

rādījumus iesācējiem viņu radošajā darbā.Turklāt Rakstnieku klubā

notikuši 39 priekšlasījumi rakstniecības jautājumos.

Latvijas PSR rakstnieki ir īsti savas lielās, sociālistiskās Dzim-

tenes patrioti, viņus iedvesmo radošam darbamboļševiku partija,
kas pasargājusi mūsu Dzimteni no tā šausmīgā kara posta, kurā

gremdē 2. imperiālistiskais karš kapitālistisko valstu darbaļaudis.
Tur— posts, bads un bojāeja; pie mums, sociālisma zemē, — ra-

došs darbs un sociālistiskās kultūras straujš uzplaukums. Mūsu

sociālistiskā valsts ir vienīgā pasaulē, kur katrs radošs mākslinieks

un rakstnieks ne tikai vislabāk atalgots par savu darbu, bet, ja viņš
atdod sevi visu darbatautai, arīaugsti cienīts un godā likts, jo tagad
īstenībā vienīgi tikai darba tauta saprot un izjūt īstu mākslu un

cenšas pēc kultūras radīšanas. Padomju zemēpadomju rakstniekam

ir nākotne, ir atelpa, joviņš dzīvo lielās radītājas —darbatautas zemē

un kopā ar viņu iet pretim cilvēces atbrīvotājam — komunismam.

Katrs Latvijas PSR rakstnieks skaidri apzinās savus uzdevumus

un pienākumus — ar saviem darbiem padziļināt un stiprināt

darbaļaužu šķiras modrību un sociālistiskā darba apziņu, darīt

vēl varenākus mūsuDzimtenes spēkus.
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No Rakstnieku savienības līdzšinējiem svarīgākiem darbiem

bija atstātā literāriskā mantojuma — agrākās latviešu rakstnie-

cības pārvērtējums, ko veic viss savienības rakstnieku kolektīvs.

Tagad šis lielais un atbildīgais darbs — kopīgi sastādītā jaunā lat-

viešu rakstniecības vēsture pirmoreiz marksistiskā vērtējumā —

tuvojas beigām. Vēstures uzrakstīšana un tās iztirzājumi atklātās

sanāksmēs noslēdzas.

Otrs darbs, kuram Rakstnieku savienība veltījusi daudz pūļu,
ir Latvijas PSR mākslas dekādes sagatavošana. Dekādes literārā puse

pilnā mērā uzticēta Rakstnieku savienībai.

Noveiktā darba vispirms jāmin J. Vanaga un F. Rokpeļņa spraigi
uzrakstītā revolucionārā luga "Ceļa cirtēji", tās sagatavošanu

sācis Latvijas PSR Drāmas teātris, P. Vīlipa operas "Baņuta" un

"Uguns un nakts" libreta pārstrādājumi un labojumi, E. Ādam-

sona un A. Čaka sarakstītais un apstiprinātais librets pirmajai Pa-

domju Latvijas operai,kuru jau komponē prof. J. Mediņš, A. Baloža

kantātes teksts un daudzi citi teksti kantātēm un masu dzies-

mām. Darbs šajās nozarēs vēl turpinās.

Padomju vara, kas līdz galam atraisīja darba tautas apspiestos

spēkus, radījusi arī spēju latviešu kultūras uzplaukumu. Agrāk

grāmata nīkuļoja noliktavu plauktos, padomju laika grāmata staigā
tautā desmittūkstoš eksemplāros. A. Upīša, V. Lāča, J. Niedres,

A. Sakses, I. Lēmaņa, R. Sēļa un V. Luksa darbus VAPP apgādnie-
cības izdevušas lielos, neredzētos metienos. Daudzas šo autoru

grāmatas varēja iznākt tikai padomju varas laikā. Tās tad arī no-

slēdz robežu un sāk jaunu — padomju grāmatniecības laikmetu.

Līdz šim vislabākais jaunais — padomju laikmets un lielās

pārvērtības dzīvē atplaiksnījušās mūsu dzejā, bet pamazām arī

proza pievēršas mūsdienu sociālistiskās celtniecības jautājumiem.
Tā arvienu vairāk jaunais, grandiozais padomju laiks kāpjas lat-

viešu rakstniecībā — un katrs radītājs nolikts vēl svarīgāku uzde-

vumu apgūšanai savā darbā.

īsta, neliekuļota savstarpēja tautu draudzība var būt vienīgi
tikai PSR Savienībā. Tā ir viņas lielā sociālistiskā savdabība. Pa-

domju Savienībā visas tautas līdztiesīgas un kopīgi ceļ kultūru, na-

cionālu savā formā, bet vienotu sociālistiskā saturā. Šo sirsnīgo,
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savstarpējo tautu draudzību īpaši dziļi un laimīgi izjūt Padomju

Latvijas darba tauta, kas līdz šim bija iežogota. Tagad viņa brīvi

var iepazīties ar Padomju Savienības pārējo tautu dziļo un seno

kultūru; savukārt Padomju Latvijas kulturālie sasniegumi kļūst

pazīstami visā mūsu plašajā Dzimtenē un progresīvajā darba-

ļaužu pasaulē. Arī te Rakstnieku savienības biedri daudzdarījuši.
Lai minam tikai ievērojamāko padomju dzejnieku — Majakovska

un citu padomju dzejnieku darbutulkojumus, ko veikuši J.Plau-

dis (poēma "Vladimirs Iļjičs Ļeņins"), P.Vīlips, A. Balodis un citi.

ĻUDAS GIRA

Tieši priekš gada lietuviešu padomju rakstniecība pazaudēja

savu labāko dzejnieci Salomēju Neris. Tagad lietuviešu literatūru

skāris atkal smags zaudējums. Pēc ilgas un grūtas slimības miris

ievērojamākais vecākās paaudzes dzejnieks Ļudas Gira, kuram

pagājušā gada maijā par sevišķiem nopelniem dzejā Lietuvas val-

dība piešķīra Tautas dzejnieka nosaukumu.

Liels savas zemes patriots, Gira vienmēr dziļi un pareizi izprata
tautu un tās likteņus, vienmēr kaisli un dedzīgi dzīvoja līdz tās

priekos un sāpēs, ar nerimstošu dedzību aicināja un mudināja

lietuviešus pretim brīvībai un gaišajai nākotnei.

Giras vienkāršie, sirsnīgie dzejoļi kļuvuši par īstu tautas īpa-

šumu, tie dziļi iesakņojušies visu apziņā un sirdīs, tos zina pat

visvienkāršākā strādnieku mītnēun lauku sētā.Komponētie Giras

dzejoļi kļuvuši par neatņemamu daļu lietuviešiem ikdienā un

līksmos svētkos, kur vien būs pulciņš Lietuvas jaunatnes, tur arī

atskanēs Giras skaidrās dzejas vārdi.

īpaši liela nozīme Giras dzejai bija Tēvijas kara gados. Viņa

patriotiskās vārsmas degtin dega sāpēs un rūgtumā par okupantu

plosīto nelaimīgo Lietuvu. Viņa cietās, kvēlās rindas, kurās kaisa

nelokāms cīņas spars un naids pret nežēlīgo naidnieku— vācieti,

nerimstoši cēla lietuviešu divīzijas karavīros uzvaras gribu, iztu-

rību un alku atbrīvot un atkal pacelt saulē savu Padomju Lietuvu.

Dzejnieks neapkusdams sūta lāstus mežonīgajiem okupantiem,
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viņš skaidri un nepārprotami parāda fašistu īsto zvēra seju un

mudina lietuviešus nepagurt, bet ar ieroci rokā atriebt līdz pēdē-

jai asins lāsei tautas nelaimi, šausmas un postu. Gira pāršķirsta

lietuviešu slaveno pagātni, apdzied senču neatlaidīgo cīņu pret

simtgadīgo naidnieku. Vecie karotāji ar zibošiem šķēpiem nāk no

savām kapenēm laukā un sauc dzīvos uzvarai vai nāvei, bet tikai

ne verdzībai. Gira atceras arī īso, bet laimīgo Padomju Lietuvas

laiku, kad tauta ar pilnu krūti varēja atelpot pēc ilgajiem nebrī-

vības gadiem. Šai laikā dzejnieks saraksta ap 100 dzejoļu un poēmu.

Viengabalaina personība, skaidrs, atsaucīgs cilvēks, saules, tais-

nības un gaismas dievinātājs — tāds Gira bija allaž savā dzejā,

tāpēc viņa lirika nekad nemirs, bet vienmēr radīs ceļu uz sirdīm

pat vistālākajā nākotnē.

Ļudas Gira dzimis 1886. gada 25. augustā. Viņa literārā darbība

sākas ap 1903. gadu, kad mēnešrakstā "Ukininkas" parādās Giras

pirmais stāsts "Nakts sargs". Ar 1907.gadu īsā laikā viens pēc otra

iznāk Giras dzejoļu krājumi: "Duļ-duļ-dudele", "Zaļā pļaviņa",
"Dzirksteles" un citi. Šie krājumi tūlīt izvirza Giru lietuviešu

dzejnieku pirmajā rindā. Viņš ātri kļūst plaši pazīstams. Giras

dzejas vārsmas ārkārtīgi dzidras, saprotamas, tuvas tautas dzejai,

ar vieglu, liegu ritmu. Šī laika Giras lirikai ir mazliet skumja, sērīga

pieskaņa, joLietuvas apspiestība dziļi nomāc dzejnieku. Ar katru

gadu top rosīgāka Giras literārā darbība; viņš izdod žurnālus,

raksta lugas, no tām pazīstamākās "Atriebība", "Austošā ausmiņa",

esejas, apcerējumus un ar pseidonīmu E. Radzikauskas kļūst vis-

ievērojamākais lietuviešu kritiķis. Kādreiz viņš dēvēts pat par "leišu

kritiķu karali".

Vienkāršā tauta Giru, tāpat kā otru slaveno dzejnieku Maironi,

Giras personīgo draugu, mīl, bet lietuviešu reakcionārās aprindas

nīst. Arī buržuāziskās Lietuvas laikā Giras talants nespēj visā

pilnībā atraisīties. Šajā laikā viņš daudzdara, lai tuvinātu Lietuvu

Padomju Savienībai. Vairākas reizes viņš apmeklē PSRS. 1940.gada

vasarā Gira ir tās delegācijas loceklis, kas ierodas PSRS Augstākās

Padomes VIII sesijā; tur Lietuvu uzņem PSRS draudzīgo repub-
liku saimē. Ar Padomju Lietuvas nodibināšanos sākās Giras inten-

sīvākais literārās un sabiedriskās darbības laiks. Dzejnieku ievēlē
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Lietuvas PSR Augstākajā Padomē, viņš klust tautas izglītības komi-

sāra vietnieks un atdod visus savus spēkus jaunajai republikai.

Tēvijas kara sākumā Gira brīvprātīgi iestājas Sarkanās Armi-

jas lietuviešu nacionālā vienībā un gandrīz divus gadus darbojās

tajā kā kultūras darbinieks.

1943. gada 25. jūlijā viņa 40 gadu literārās darbības atceres die-

nās Padomju valdība apbalvo Giru arDarbaSarkanāKaroga ordeni.

Ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni dzejnieks apbalvots par dalību

cīņā pret okupantiem.

1945. gadā Gira no Maskavas atgriežas savā Viļņā ticībā, ka ieil-

gusi slimība viņu neatraus no iemīļotā darba. Lietuvas PSR valdība

piešķir Giram Tautasdzejnieka nosaukumu, viņu ievēlē par īsteno

locekli Lietuvas PSR Zinātņu akadēmijā. Līdz savai pēdējai stundai

1946.g. 1. jūlijā Gira pilns rosmes un garamundruma. Dzejnieks

atstājis 20 grāmatas. Ar Ļudas Giru lietuviešu tauta un visas pā-

rējās draudzīgās padomju tautas zaudējušas ievērojamu dzejnieku,
kvēlu patriotu un lielu padomju tautu draudzības aizstāvi.

KĀ ES IEPAZINOS AR ĻERMONTOVU

1912. gada vēlajā pavasarī es vēl staigāju īsās biksēs, kurām

sānos maigi mirdzēja trīs zila perlamutra pogas, un pirmo reizi

biju operā. Tas notika latviešu operas teātrī Brīvības ielā 80, bij.
kino "Kazino" telpās. Izrādīja Rubinšteinaoperu "Dēmons". Teksts

bija darināts pēc krievu dzejnieka Mihaila Jurjeviča Ļermontova

poēmas "Dēmons". Izrāde mani sajūsmināja. Ar sausām lūpām

un kaistošiem vaigiem es sekoju visam, kas notika uz skatuves.

Krāšņā, tīkamā mūzika glāstīja ausi, smeldzināja sirdi. Brīžiem

dīvains valgums kāpa acīs un salds ābola kumoss iestrēga kaklā.

Visvairāk maniaizrāva operas saturs un darbības vieta. Kaukāzs.

Augsti, mežonīgi kalni. Neredzētas celtnes. Cilvēki savādos, pasa-

kainos ģērbos.Varonīgi vīrieši, aizstāvot godu, vai nu tūlīt šāva,

vai briesmīgi cirta ar zobenu. Skaistās sievietes garos, slaidos tēr-

pos bija uzticīgas līdz nāvei un aizgrābjoši raudāja. Beidzot pats

Dēmons. Drūms, varens. Viņu redzot vien, tirpas skrēja pār
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muguru. Taču viņa bija ari kas aizkustinošs, dažbrīdman viņa sa-

metās pat žēl.

Kad es atgriezos nama pagalmā, kur es dzīvoju, un visu pastās-

tīju pārējiem bērniem, satraukums bija milzīgs. Es kļuvu dienas

varonis. Visi gribēja redzēt skaisto izrādi.

Jau agrāk es biju lasījis dažus Ļermontova dzejoļus, bet bez

īpašas sajūsmas. Fenimors Kupers, Valters Skots bija toreiz manu

domu un jūtu valdnieki, arī Šerloks Holmss mazās, plānās, dzel-

tēnās grāmatiņās. Bet nu šis Ļermontovs ar savu Dēmonu. Man

naktīs nenāca miegs. Es nemitīgi grozījos, svīdu. Tikko laidos

snaudā, Dēmons virs manas galvas baigi dziedāja, Tamāra rau-

dāja, te skanēja šāvieni, te spēlēja orķestris, un es biju gultā sēdus,

drebēdams pie visām miesām. Ļermontovs mani sagrāba pilnīgi

savā varā. Es sameklēju dzejnieka kopotos rakstus. Vispirms lielā

satraukumā izlasīju poēmu "Dēmons". Tad sāku studēt viņa pā-

rējās austrumu poēmas: "Mciri" par nelaimīgo, brīvības alkstošo

jaunekli, viņa brīnumainajām gaitām kalnos un nāvi, tad nāca

"Kaukāza gūsteknis", "Kaili"; balādes: "Borodina" parkrievu kara-

vīriem pirmajā Tēvijas karā 1812. g. Man ļoti patika balāde "Mir-

stošais gladiators" no seniem Romas laikiem, tāpat "Divi milži",

"Tamāra". Nespēju visus dzejnieka skaistos darbus uzskaitīt, ieteicu

jums pašiem tos sameklēt un izlasīt. Tad varēsim tos tuvākpārspriest.
Ar katru savu darbu Ļermontovs kļuva man tuvāks, nepiecie-

šamāks. Spraigie, neparastie notikumi, dziļās, skaidrās izjūtas, kas

bija rodamas viņa dzejas vārsmās, valodas skaistums un liegais

plūdums, tēlu vienkāršība, bet pāri visam cīņas un taisnības mīles-

tība, savienota ar mūžīgu nemieru,— tā mani ļoti rosināja, darīja

spirgtu, apņēmīgu domās un darbos. Agrāk strīdū ar diviem vai

trim zēniem es biju diezgan piekāpīgs, tagad vairs ne. Es droši

vērsos pretī, nevairīdamies zaudējuma: aiz manis kā varens balsts

stāvēja pats Ļermontovs — liels, īsts savos darbos, liels, īsts savā

īsajā, traģiskajā mūžā.

Ļermontovs nodzīvoja tikai nepilnus 27 gadus, un vienmēr

viņam pēdās kā ēna gāja citu muļķība, nenovīdība un ļaunums.

Jau tikai gadu pec Ļermontova dzimšanas (viņš piedzima Mas-

kavā 1814. g. 14. oktobrī) viņam nomirst dilonī māte. Tēvs pamet
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viņu mātesmātei un pats aizbrauc. Dažādas grūtas un ilgas kaites

Ļermontovu vajā visu bērnību. Tikai iedzimtais neparastais spē-

cīgums paglābj viņu no skaidras nāves un jaunībā padara viņu tik

stipru, ka dzejnieks viegli pārlauž zirga pakavu un virsnieku skolā

ir pirmais zobenu cīņā. Citādi Ļermontovam virsnieku skolā ne-

veicas, viņam bieži iznāk sēdēt virssardzē sava asā un atklātā rak-

stura dēl.

Kad lielo krievu dzejnieku Puškinu divkaujā nonāvē, jaunais

Ļermontovs sašutis tik dziļi, ka uzraksta ārkārtīgi asu un spēcīgu

dievinātā Puškina piemiņai veltītu dzejoli, kurā dzejnieka nāvē

vaino valdību un augstāko sabiedrību. Jaunatne sveic Ļermontovu

par drošo un atklāto vārdu, cars, iepazinies ar dzejoli, kļūst dus-

mīgs un liek izsūtīt Ļermontovu uz Kaukāzu.

Te dzejnieks kā virsnieks piedalās daudzās kaujās pret kalni-

niekiem, saraksta savus labākos darbus, īpaši jāpiemin slavenais

romāns "Mūslaiku varonis", ar lielu aizrautību nododas gleznie-
cībai un zīmēšanai. Viņš visai veikli skicē savu paziņu sejas, ar

izjūtu glezno dabas un kauju skatus.

Kaukāzs Ļermontovam mīļš un tuvs.Ar saviem mežonīgajiem

kalniem, drošajiem, spēcīgajiem cilvēkiem tas stipri radniecisks

viņa nemiera pilnajai dvēselei, taču ilgas pēc dzimtenes, Maska-

vas un Pēterburgas lielākas. Ar vecmāmiņas starpniecību Ļermon-

tovam vairākas reizes izdodas atgriezties Maskavā un Pēterburgā,
bet ne uz ilgu laiku. Ļermontova straujais un atklātais raksturs

atkal sanaido viņu ar valdošajām aprindām, tās panāk soda atcel-

šanu [?] un lepnais Ļermontovs, pilns rūgtuma un spīts, atkal

dodas atpakaļ uz Kaukāzu. Ļermontovs dziļi cieš, viņš apbrīno-

jami skaidri redz savas muižnieku kārtas tukšumu, lišķību un

uzpūtību un savā patiesībā maigajā un jūtīgajā dzejnieka dvēselē

pārdzīvo lielas sāpes un vilšanos. lekšējas kvēles dzīts, Ļermon-

tovs daudz raksta, un tad viņš paver sevi kā brīnišķīgu ziedu visā

pilnībā. Tas notiek vēlās vakara stundās, dziļā vientulībā, mazā

mājiņā Pjatigorskas pilsētas nomalē. Bet sabiedrībā, savu neveik-

smju un sāpju tirdīts, Ļermontovs kļūst arvien dzēlīgāks, vārdos

asāks, pilns izsmiekla un pārākuma. Drīz vien rodas tāda ķilda,
kam seko divkauja. Ļermontovs nebaidās no tās. Neviensnemēģina
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dzejnieku atturēt, divkauju novērst, atskaitot dažus draugus, visi

vienaldzīgi.

Divkauja notiek kalnos, uz augstas klints. Ļermontovs, preti-
nieka lodes trāpīts, turpat uz vietas mirst (1841. g. 27. jūlijā). Visu

nakti vētrā un mežonīgā lietū draugi sarga kalnos Ļermontova

līķi. Tikai rīta pusē izdodas sameklēt ratus un mirušo dzejnieku
aizvest uz pilsētu.

Pēterburgā cars un augstākā sabiedrība uzņēma slavenā dzej-
nieka nāvi pilnīgi vienaldzīgi, pat atviegloti: viens nemiera gars

mazāk.

Mirušo dzejnieku no Kaukāza pārveda uz vecmāmiņas muižu,

Tarhaniem, Penzas guberņas Čembaras apriņķī, kur Ļermontovs

bija pavadījis savu bērnību. Virs kapa uzcelts piemineklis. Pati

muiža atrodas skaistā, drusku mežonīgā vietā, apkārt meži, pie
muižas lieli dārzi un dīķis, gandrīz mazam ezeram līdzīgs. Te bēr-

nībā Ļermontovs taisījis sniega večus, pikojies ar draugiem un

vērojis zemnieku dūrucīņas. Dārzu paēnā Ļermontovs daudzlasī-

jis, un te viņš arī sācis pirmoreiz likt vārduskopā ritmiskās rindās.

Pēc A. Puškina — krievu dzejas saules M. Ļermontovs otrs

lielākais dzejnieks, nemierīgāks, kvēlāks, pilns lielas iztēles. Viņa

domas, jūtas un radītie cilvēki kaisli, neaptverami savos darbos,

drosmīgi mīlā, drosmīgi naidā, laimē un nāvē.

Neaizmirstamas Ļermontova dzejas, poēmas, lieliski viņa romāns

un stāsti. Ļermontova valoduvēl tagad uzskata par priekšzīmīgu.
Ir Ļermontovam arī vairāki dramatiski sacerējumi, ievērojamā-
kais starp tiem: "Maskarāde", drāma saistītā valodā.

IEVADAM

Arvīds Grigulis pieder latviešu padomju rakstnieku vidējai

paaudzei, kura jau darbojas latviešu rakstniecībā tuvu pie 20 ga-

diem. Savā paaudzē A. Grigulis ir pats plašākā vēriena rakstnieks.

Viņš sāk kā īpatnējs liriķis, vēlāk pieskaras liriskai poēmai, tad

uzraksta romānu, Tēvijas kara gados laiž klajā rindu aktuālu

stāstu un pēc atgriešanās Padomju Latvijā nopietni pievēršas
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dramatiskajam žanram. Tagad A. Grigulis jau ir devis divas lugas,
kurām mūsu dramaturģijā visai izcila vieta.

"Uz kuru ostu?" — dzejnieka pirmais liela apjoma dramatis-

kais darbs ar asu iegremdēšanos mūsu straujajā un varenajā laik-

metā, kur tik daudz režģu un pretmetu, cīņas un pretcīņas, labā

un ļaunā, gaismas un tumsības.

A. Grigulis ne tikai neganti nīst ar savu pat vismazāko dvēseles

šķiedru visu veco, satrunējušo, viņš, līdzīgi dziļi redzīgam ķirur-

gam,arī zin, atrod un atveratmirstošas sabiedrības —buržuāzijas —

slimīgākās vietas, tās slēptos augoņus. Pats A. Grigulis pieder viss

jaunai pasaulei, viņas cīnītājiem, sociālisma izkarotājiem. Buržuā-

zijas un strādniecības cīņu mūsu apstākļos A. Grigulis izprot un

izjūt skaidri, tāpēc parāda to vienkārši un saprotami.

Lugā "Uz kuru ostu?" A. Grigulis parādās kā radošs dzejnieks.

Viņš labi pārvalda latviešu drāmas attīstību, zin, cik tālu tā nostai-

gājusi, un droši sper soli tālāk kā ideoloģiski, tā arī mākslinieciski.

Lugā parādītie cilvēki dzīvi, īpaši raksturīgs un pilnasinīgs visās

savās izdarībās un psihē — Gothards Puplausis. Tas jau ir nepār-

protami izzīmēts tips un, manuprāt, ir viens no šīs lugas lielāka-

jiem ieguvumiem.

Lugas valoda pilna sarkasma, ironijas un asprātības. Autors

nav velti savā laikā pētījis lielo žultaino satīriķi Rablē. Šo studiju

lietderīgumu mēs tagad redzam. Pārkausējis sevī labvēlīgās ietek-

mes, A. Grigulis ieguvis dzīvības un rosmes pilnu valodu, ieguvis

jau savu stilu.

VARA JĀTNIEKS

A.S. Puškina "Varajātnieks. Pēterpils stāsts".

Latvijas Valsts izdevniecība, Rīgā, 1946.g., 48 lpp.

Latvijas Valsts izdevniecība pēdējā laikā pievērsusi sevišķu uz-

manību lielā krievu dzejnieka A. S. Puškina darbiem. Sagatavo-

šanā A. Puškina galveno prozas darbu izlase latviešu valodā, ar

attiecīgām piezīmēm un rūpīgiem komentāriem. Tuvākā laikā
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parādīsies klajā A. Puškina slavenais romāns dzejā "Jevgeņijs Oņe-

gins" Jāņa Plauža rediģējumā un pa daļai tulkojumā.
Nesen latviešu lasītāji saņēmuši atsevišķā nelielā, bet krāšņā

izdevumā A. Puškina poēmu, ko viņš pats nosaucis par Pēterpils

stāstu, — "Vara jātnieks".
Tā ir viena no visīsākajām ģeniālā dzejnieka poēmām, ļoti

koncentrētā, asā un dramatiskāveidā rakstīta. Baismīgu un varenu

plūdu tēlojumu dzejnieks savij kopā ar pēterpilieša Jevgeņija

drausmo pārdzīvojumu plūdu laikā, ārprātu un bēdīgo galu.
"Mans stāsts būs bēdu pilns un drūms," saka spēcīgā ievada no-

slēgumā pats autors.

Jāapbrīno A. Puškina lielā meistarība tik nedaudzās rindās

blakus plūdu un posta ainām ietvert un skaidri kā ar nazi pavērt
vienacilvēka iekšējo psihisko dzīvi. Veselujūtu gammuviņš sniedz

pat vienā, divās vārsmās.

Jevgeņijs...
Pār krūtīm sakrustojis rokas,

Drūms sēdēja. Viņš cieta mokas. (26. lpp.)

īpaši asi un zīmīgi A. Puškins parāda Jevgeņija pēdējo saslie-

šanos pret Vara jātnieku:

Viņš dvesa, naidā nodrebot —

"Še tev!..." Tad prom, cik kājas prot,

Tas skrēja ielu tumsā baigā,

Jo dīvains pusnakts gaismas stars

Tamrādīja, ka dusmās cars

Sāk lēni pārmainīties vaigā... (43. lpp.)

Šo ievērojamo dzejas darbu latviešu valodā atdzejojis Jānis

Plaudis.Viņš līdz šim bija plaši pazīstams kā labākais un veiksmī-

gākais Vladimira Majakovska tulkotājs latviešu valodā. Ar "Vara

jātnieka" atdzejošanu J. Plaudis skaidri apliecina, ka viņš var būt

arī labs un iejūtīgs lielo krievu klasiķu tulkotājs.

J. Plaudis skaistās poēmas dzejas burvīgumam, valodas sulīgu-

mam, skaidrībai un vārsmas cietajam kalumam ir tuvojies ar

krietnu izpratni, dzejisku pacēlumu un formālu gatavību.
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Daudzas atsevišķas vietas poēmā pasniegtas tā, ka nav neko

zaudējušas no A. Puškina gara,spēka, noteiktības, valodas lokanības.

Taču blakus tādām jaunām atdzejojuma vietām parādās arī

nepareizības, nepilnības, galvenokārt sīkas, kuras pats tulkotājs

jau varēja novērst.

Poēmas pirmo nodaļu J. Plaudis sāk ar rindām:

Par palso Pēterpili salti

Jau pūta novemberaalti. (19. lpp.)

Oriģinālā nekā tamlīdzīga nav. Kam vajadzīgi šie "alti"? Nevie-

nam. Tikai pašam tulkotājam, lai būtu atskaņa vārdam "salti". Nav

pārvarējis atdzejotājs arī poēmas ievada pašas pirmās slavenās rin-

das. Neskaidrības panta veidojumā 12. lpp. — Pēterpils aprakstā.

"Vara jātnieks" izdots visai tīkami: parocīgā formātā, uz laba

papīra, grāmatas ārējo glītumu stipri vairo Pētera Upīša oriģināl-

grebumi kokā, kas sniegti lielā bagātībā.
Izcilais kokgrebējs, redzams, pie šī darba strādājis nopietni.

Jau pats Vara jātnieka attēls interesants, sulīgi tverts un skaidrās,

spilgtās līnijās pasniegts. Neapšaubāmi kompozīcijā un pašā

grebuma tehnikā zīmīgi darbi: 39. lpp.; 19. lpp.; 46. lpp.; 16. lpp.

Vājākais 41. lpp., kas pilns neskaidrības un haotiska priekšmetu

pārslogojuma. P. Upītim vajadzētu vairāk piegriezt vērības cilvēka

ķermeņa veidojumam.

"Vara jātnieks" atzīstams par krietnu ieguvumu latviešu padomju

grāmatniecībā.

NEAIZMIRSTAMA TĒMA

Vairāk nekā 40 mēnešu nežēlīgi vācu okupanti vajāja un žņau-

dza latviešu tautu. Šie mēneši, šie gadi ir un paliks kā drūmākās

un drausmīgākās lappuses latviešu tautas vēsturē, viņas cīņā par

savu brīvību, dzīvību un patstāvību.
Taču latviešu darbatautas pretestības spars, izturība cīņā pret

okupantiem vāciešiem un viņu rokaspuišiem — latviešu vāciska-

jiem nacionālistiem bija un palika nesalaužama.
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Tauta sīvi un neatlaidīgi pretojās okupantu rīkojumiem, dziļi
sirdī gaidīdama Padomju Armijas atgriešanos, kas atdos viņas
brīvi, prieku un godīgu darbu.

Jaunatnes labākā daļa organizēja pagrīdes grupas un nelegālās
komunistiskās partijas vadībā nikni visādiem līdzekļiem ar lie-

lām sekmēm cīnījās pret vācu okupantiem un viņu latviskajiem

rokaspuišiem.
Latviešu vīri un sievas, jaunekļi un meitenes, kam bija īsta drosme,

liela savas tautas mīlestība un neizbēgams naids pret negantajiem

verdzinātājiem, atstāja savas dzīves vietas un devās mežos, kalnos,

lai tur pulcētos kopā bezbailīgajās partizānu atriebēju grupās.
Gaisā lidoja tilti, kara ešeloni, dzelzceļa sliedes, noliktavas un

sardžu posteņi. Vācu vienībāmnebija miera un drošuma ne dienu,

ne nakti. Visur viņām sekoja uz pēdām partizānu veiklā, drosmīgā

acs, bezbailīgā, nemaldīgā roka ar ieroci saujā.

Vācu okupācijas laiks ir nežēlīgākais, ko jebkad pārdzīvojusi

mazā izmocītā latviešu tauta,bet šis laiks reizē ir arī tāds, kas visā

staltumā parāda latviešu darba tautascīnītāju nesalaužamo varo-

nību, sirds cēlumu un spēku bagātību.
Latviešu padomju rakstniekam un dzejniekam šis laiks — ne-

aprobežots darbalauks, kas slēpj sevī varenu tēmudažādību, mil-

zīgu izjūtu gammu, sākot no viszemiskākajām līdz viscēlākajām.
Nav šaubu, ka latviešu padomju rakstnieku un dzejnieku viens

no vistiešākajiem uzdevumiem — visā kailumā un briesmīgumā

parādīt vāciešu okupantu un it īpaši latviešu vācisko nacionālistu

riebīgo seju un briesmīgos darbus.

Patiesos, ugunīgos un cietos vārdos jāpienaglo šie kauna da-

rījumi, lai tie paliktu atmiņā tautai uz laiku laikiem un lai no tiem

ar šausmām, skarbu nicinājumu un riebumuvairītos katrs godīgs

latvietis.

Pretstatā tamjāpaceļ saulainā augstumā, brīnišķīgā vārdu un

vārsmu vainagā tie nemirstīgie varonības piemēri, ko devusi lat-

viešu darba tautaun viņas aktīvie pārstāvji — komjaunieši, parti-
zāni — cīņā pret nelietīgajiem apspiedējiem.

Latviešu padomju rakstnieki un dzejnieki šai virzienā līdz šim

ir devuši diezgan maz.



305

Visvairāk un visplašāk šai tēmai pieskāries savās lugās, romānā,

epā un stāstos Vilis Lācis, vēl Andrejs Upīts, jau daudzmazāk Anna

Sakse, poēmu par okupācijas laiku ir uzrakstījis Pāvils Vīlips, par

partizāniem MeinhardsRudzītis, atsevišķus nelielus darbus prozā

un dzejā vēl snieguši: Jānis Plaudis, Jānis Grots, Ignats Muižnieks.

Bet tad ar toarī gandrīz viss darbu un rakstnieku saraksts šai vir-

zienā būs izsmelts.

Latviešu padomju rakstnieku un dzejnieku parāds šai lieta

pret latviešu darba tautu vēl visai liels.

Jāparāda latviešu vāciska nacionālista riebīgais sejs un augums

visā viņa kailumā un viltīgajā nešpetnībā.

Jāpaver latviešu okupācijas laika revolucionārā pagrīdnieka,

pretestībnieka un partizāna nopelns, raksturs un sirds visā pla-
šumā un dziļumā.

Imanta Sudmaļa, Džema Bankoviča darbība, bīstamās gaitas

un viņu varonīgā nāve nav vēl līdz šim guvušas attiecīgu, pelnītu

atspoguļojumu latviešu padomju rakstniecībā.

Blakus šiem nosauktajiem slavenajiem okupācijas laika revo-

lucionārajiem pagrīdniekiem ir vēl simtiem daudz citu, mazāk

zināmu atklātībai. Latviešu padomju rakstnieku un dzejnieku pie-

nākums viņus sameklēt, pārdzīvot viņu gaitas un cienīgākos izcelt

tautai.

Musu partizānu gaitas, darbība un cīņas panākumi ir vislie-

lākās apbrīnas vērti.

Ar dziļu uzmanību, mīlestību un iedziļināšanos latviešu rakst-

niekam un dzejniekam vajadzētu izsekot Otomāra Oškalna, Sam-

sona, Puikas, Zaļuma un citu kauju darbībaiun dzīvei.

Beidzamais laiks latviešu rakstniekiem un dzejniekiem iepazī-
tiesar visiem viņiem un vēl citiem dzīvajiem partizāniem un pagrīd-
niekiem tuvāk, cilvēcīgāk, tiešāk, paņemot sev līdz visu to, ko viņi

varētusniegt ganatmiņās, gansarunās, gan nostāstos, gankustībās.

Dažkārt viens otrs mazs sīkums var pavērt veselu grandiozu

ainu, var iegriezties kā smails, spēcīgs asmenis līdz tam neatklātā

un nezināmādziļumā.
Tikai jāpieiet tuvāk talaika latviešu tautaspatriotiem, jāieplūst

viņu spēcīgajās sirdīs, nešaubīgajās domās un bīstamajās gaitās.
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Nav šaubu, ka latviešu rakstnieki un dzejnieki arī šo savu uz-

devumu godam veiks.

SPILGTS PARTIZĀNU TĒMAS PACĒLUMS

Vācu okupācijas laiks ir drausmīgākais visā latviešu tautas

vēsturē.Katram mazliet tikai saprātīgam cilvēkam bija skaidrs, ka

nu izšķiras visas tautas liktenis — būt vai nebūt. Vācieši darīja

visu, lai pazudinātu uz laiku laikiem latviešu tautu: metatās labā-

kos dēlus un meitas cietumos, spīdzināja koncentrācijas nomet-

nēs, masveidīgi dzina latviešu jaunatni uz Vāciju vergu darbos, ar

katru dienu, ar katru stundu vairojās nāves sodi.

Latviešu tauta apzinājās savu baismīgo stāvokli un varonīgi cēlās

pretī nežēlīgajiem okupantiem. Katrs cīnījās, kā prata un spēja: gan

sabotēdams vācu likumus un rīkojumus, gan asi, visai aktīvi dar-

bodamies pretim vācu nešpetnajai varai pagrīdē boļševiku partijas

gudrajā vadībā, gan aiziedams mežos un purvos kā tēraudciets

apņēmīgs partizāns, lai tad nāktu un neatlaidīgi sodītu velnišķī-

gos iebrucējus.
Par okupācijas laika drūmajām noskaņām, dziļo spītu un ne-

aizmirstamo postu jau rakstījuši J. Grots un P. Vīlips, kas paši uz

savas muguraspārcietuši un izdzīvojuši šo drausmo laiku.

Varenāvērienā savos prozas darbos šo laiku un tā cīnītājus —

bezbailīgos pagrīdniekus un partizānus — parādījuši mūsu tautas

rakstnieks Andrejs Upīts, Vilis Lācis un Anna Sakse.

Tieši par latviešu partizāniem saistītā valodā, dzejā, pirmais
lielāku un plašāku darbu uzrakstījis Meinhards Rudzītis. Tas ir

viņa poēma "Nāves vilciens", ko nesen glītā grāmatā izdevusi Lat-

vijas Valsts izdevniecība.

Meinhards Rudzītis vairākkārt ir mēģinājis savus mākslinie-

ciskos nodomusparādīt un atklāt apjomā lielākos darbos — dze-

jojumos un poēmās. Mums šķiet, ka Meinhards Rudzītis pats sevī

itin labi un skaidri jūt savu liroepisko dzejnieka dabu. Tāpēc arī

izskaidrojama viņa vairākkārtīgā sliecība uz dzejojumu un poēmu
rakstīšanu. Pēc sava mākslinieciskā satvara Rudzītis tālu nav tāds
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liriķis, kāds mums pašlaik ir Jānis Grots vai Andrejs Balodis, kaut

ganarī viņi sekmīgi mēģinās dzejas episkajās formās.

Tāpēc nav nekāds brīnums, ka tieši poēma "Nāves vilciens",

uzbūvē sarežģītākais un apjomā plašākais Rudzīša darbs, ir reizē

arī līdz šim viņa vislabākais.

Meinhards Rudzītis labi pratis savā poēmā lirisko sākumu sa-

liedēt ar stāstošo, kas dažbrīdpilns kvēla dramatisma un asa sprie-

guma. Te slēpjas viņa vislielākais mākslinieciskais panākums.
Poēmasakas ar tradicionālo ieskaņu, kas īsa, koncentrēta un spēcīgi

veidota.To pašu nevar teikt par izskaņu —te trūkst viengabalainības.

Pati poēma sadalīta trīs daļās: "Nāves vilciens", "Divi draugi"

un "Cīņa pie tilta". Tā stāsta par divu partizānu — jauna lauku

puiša Rituma Bērzulapas un Rīgas komjaunieša kurpnieka Kalēja
Klāva varoņdarbu: vācu munīcijas vilciena — nāves vilciena un

tilta uzspridzināšanu vācu aizmugurē, pie kam Ritumam Bērzu-

lapai šis gājums beidzas kļūmīgi— nevienādajā cīņā pie tilta viņš
krīt. Paliek viens pats Kalēja Klāvs, kas tadarī atgriežas, veicis bīs-

tamo uzdevumu, pie pārējiem partizāniem.
Šo vienkāršo, cildeno un dramatisko notikumu Meinhards Ru-

dzītis bagātīgi apvijis liriskiem iespraudumiem, formāli tīriem,

svaigiem, tīkamiem savā vienkāršībā un dzejiskumā.
It īpaši iespaidīgs nodaļas "Nāves vilciens" sākums, kas savu

augstāko pakāpi sasniedz otrā nodalījumā, kur meistariski veido-

tās sekstas allaž beidzas ar trīsskanīgo, vienmēr variēto refrēnu:

Runā! Stāsti! Skaļi sauc:

— Vācu

Nāves vilciens brauc.

(23. lpp.)

Visvairāk uzbūves ziņā poēmai pāri nodara nodaļa "Divi

draugi". Tā ir darbā visgarākā un nolikta pašā vidū, it kā uzmanī-

bas degpunktā. Kaut gan, pēc mūsu domām, nodaļa "Cīņa pie
tilta" ir visnozīmīgākā, ir visas poēmas sirds un elpa.

Nodaļā "Divi draugi" dzejnieks par daudz plaši un atdalīti,

atšķirti no galvenā poēmas dramatiskā un traģiskā satura stāsta

par abu varoņu dzīvi un agrākajām kauju gaitām.
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To visu varētu izdarīt īsāk, aprautāk, ne atsevišķi, autonomi

nostādot, bet gan neuzkrītoši iepludinot pašā notikuma risinā-

jumā. Ar to darbs iegūtu daudz ko savā viengabalainībā, uzbūves

smuidrumā un spēcīgumā. Tā centrā nostātos nodaļa "Cīņa pie

tilta", un visā savā diženumā kā gaisma atspīdētu Rituma Bērzu-

lapas un Kalēja Klāva neaizmirstamais varoņdarbs un uzticība

savai sociālistiskajai Dzimtenei, kā arī darba tautai.

MeinhardaRudzīša poēmai "Nāves vilciens" piešķirama ievē-

rojama vieta mūsu padomju jaunākajā dzejā. Tā paliks allaž mīļa

un tuva latviešu padomju jaunatnei, jo labā dzejiskā valodā, ar

dziļu sirds kvēli dzejnieks stāsta par diviem latviešu jauniešiem,
kuriem vienmēr jāpaliek par piemēru pārējiem.

Šī poēma atmodina katrā padomju cilvēkā viņa visaugstākās

patriotiskās jūtas un izraisa neapklusināmu vēlēšanos būt un pa-

likt vienmērsavas Dzimtenes un tautas cienīgam.
Turklāt šī poēma katrā padomju latviešu dzejnieka sirdī un

domā paver lēmumu, ka ir pienācis beidzamais laiks turpināt
MeinhardaRudzīša tik droši un skaisti iesākto ceļu— parādīt visā

augumā latviešu partizāna vareno stāvu, bezbailību un darbu.

Viss tas ir Meinharda Rudzīšaka dzejnieka nenoliedzams nopelns.
Pašās beigās gribētos teikt arī dažus vārdus par Jāņa Plēpja

ilustrācijām. Pašas par sevi tās jau ir labas izpildījuma ziņā, taču

idejiskumā tālu neaizsniedz MeinhardaRudzīša darbu.

Jāņa Plēpja ilustrācijām trūkst tās sirds kvēles, dedzīguma,
niknuma pret okupantiem, dramatisma un traģiskuma, kas pilnā

mērā piemīt MeinhardaRudzīša vārsmām.

Kaut kāda pasivitāte, mierīgs mednieciskums vīd pretim no

šiem Jāņa Plēpja darinājumiem. Kāpēc tāds miers, tāds idillis-

kums?Vajadzēja uztvert un parādīt vācu okupācijas drausmu, nāves

elpu un iznīcību, vajadzēja spilgtāk, dramatiskāk atklāt Rituma

Bērzulapas un Kalēja Klāva grūto, pašaizliedzīgo varoņdarbu. Tas

māksliniekam nav izdevies. Bet Jānis Plēpis to varēja, un tāpēc mēs

no viņa to gaidīsim.
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LABĀKĀ LATVIEŠU PADOMJU DZEJU GRĀMATA

Jānis Sudrabkalns. "Brāļu saimē". Dzejoļi.

Latvijas Valsts izdevniecība, Rīgā, 1947.g., 180 lpp.

Beidzot nākusi klajā ilgi gaidītā Jāņa Sudrabkalnadzejoļu grā-

mata, īpaši priecīga par to ir Padomju Latvijas darba jaunatne:

viņa te atradīs vienkopus visu šī ievērojamā un iemīļotā dzej-
nieka padomju gadu dzejas ražu.

Savos krājuma 90 dzejoļos Jānis Sudrabkalns ir aptvēris lat-

viešu tautas dzīves periodu, sākot ar 1940. gadu — ar padomju

varas nodibināšanos — līdz pašām pēdējām dienām, kad latviešu

darbatauta ar lielu kvēli un dedzībuatjauno savu izpostīto dzimteni.

Šie septiņi gadi, ko savās spožajās rindās tver Jāņa Sudrabkalna

dzeju grāmata, irbijuši ārkārtīgi svarīgi un nozīmīgi latviešu tau-

tas dzīvē.

Latviešu darba tauta gāza fašistisko režīmu Latvijā un nodibi-

nāja padomes. Kopā ar citām padomju tautām lielās krievu tautas

vadībā tā izcīnīja smago kauju ar vāciešiem fašistiem un to rokas-

puišiem — latviešu vāciskajiem nacionālistiem. Grūta un bīs-

tama bija vācu okupācijas nakts. Latviešu darba tauta ticēja savai

brīvībai, tā zināja Padomju Armijas atgriešanos un pārcieta visas

okupācijas šausmas: nāves sodus, cietumus, koncentrācijas no-

metnesun aizvešanu verdzībā.

Tagad Padomju Latvijas darbaļaudis brīvi un pateicīgi ceļ savu

dzīvi.

Visas šīs lielās pārvērtības, šos grandiozos, vienreizīgos noti-

kumus Jānis Sudrabkalns ar žilbinošu dzejas spēku ir pavēris savas

grāmatas rindās.

Pēc "Spuldzes vējā" drūmajām, sūrajām vientulības smaguma

un bezcerības pilnajām vārsmām mēs "Brāļu saimē" redzam Jāni

Sudrabkalnu kā pilnīgi citu cilvēku. Dzejnieks ir uz visiem lai-

kiem aizcirtis savas vecās, šaurās dzīves durvis, nometis no sevis

nost vecos svārkus, iznācis laukā un pacēlies kalnā. Viņam sejā
sitas jaunā laika vēsmas, viņš redz tautu iegūstam savu brīvību,

viņš redz tās daudzās sirsnīgās rokas, ko stiepj latviešiem pretim
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pārējās vecākās padomju tautas.Latvieši brīvi ieiet Kremlī, lai tur

vienlīdzībā un draudzībā satiktos ar citām padomju brāļu saimēm.

Jāņa Sudrabkalna balss tagad skan pilnasinīgi, līksmi un priecīgi,

viņš saplūst ar darba tautu kopā, līdz galam tic tās plašajai atdzim-

stošai nākotnei. Jāņa Sudrabkalna pants kļūst saulaini spožs, tas

iemirdzas kā laimē acis, varens, dziļš zemesspēks un smaršojums

plūst no šī panta katra vārda, kas pukst kopā ar visas tautas sirdi.

Tādu mēs redzam Jāni Sudrabkalnu krājuma pirmās nodaļas

(1940—1941) astoņos dzejoļos ar kopējo moto: Kremlī satiekas

brīvas tautas.

Laiks pārpilns bažām,

Sijājas tumsā smilts.

Cilvēcē ieaug bez mokām un važām

Padomju Latvijas cilts.

(Padomes, 20. lpp.)

īss ir mierabrīdis. Negantā kārībā, zvēriskumā, viltībā un bez-

cilvēcībā vācu fašisti ielaužas mūsu Padomju Dzimtenes robežās,

slepkavo, ārda, posta un iznīcina. Visa padomju tauta, arī latvieši,

kā viens ceļas, lai sāktu svēto karu uz dzīvību un nāvi.

Šinī bargajā Lielā Tēvijas kara laikā Jānis Sudrabkalns, būdams

evakuācijā, saraksta un publicē savu slaveno "Ceļa maizi". Tā tagad
kā otrā, lielākā un centrālā nodaļa ietilpināta "Brāļu saimē".

Nežēlīgais, cietais kara laiks ir pārvērtis arī Jāni Sudrabkalnu.

Viņa dzejnieka balss kļuvusi vēl plašāka, vēl dziļāka, aizraujošāka

un skaistāka. Kāda svelmaina, neapturama naida, rūgtuma un

atriebes pilnas Jāņa Sudrabkalna vārsmas, kad tās dzejnieks ar va-

renu spēku met ļaunajam iebrucējam sejā. Tās ir kā asmens sāpēs,

dusmās un niknumā uztrīts līdz pēdējam. Tās ir kā karsta svina

pātagas, kuras dzeļ līdz sirdij, kuras notriec uz ceļiem. Vāciešus-

fašistus Sudrabkalns šausta un pienaglo nakti un dienu nepagur-

dams, nenorimdams. Viņš savu dzejnieka un pilsoņa pienākumu

pilda priekšzīmīgi.

Bezgala skumjas, sāpju un līdzjūtības pilnas tās rindas, kuras

Jānis Sudrabkalns sūta savai mazajai no baigajiem vācu iebrucē-

jiem izmocītajai dzimtenei Latvijai. Dzīvodams Maskavā, kuru
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Sudrabkalns mīl no visas sirds, saukdams to par brīvās cilvēces

dvēseli, brīvības un taisnības sargu, elpu, kas pacels reiz visu

cilvēci mirdzošā gaismā, viņš tomēr nemitīgi ik brīdi, ik mirkli

domā par Latviju, it kā no tālienes ar roku vakara krēslā noglāsta
tās kalnus, lejas, ezerus, druvas, pasmaida iepriecinoši dzimtenes

ļaudīm un čukst: — Drosmi un spēku! Mēs drīzbūsim klāt, mēs

atgriezīsimies! — Dzejnieks kā dzelts uzlec no miega, ja dzird

kādu latvieti vārdu pasakām vācietim (dzejolis "Dzīvā valoda",

64. lpp.). Dzejnieks maigi un rūpīgi saņem saujā cīruļus, kas redzē-

juši Latviju. Tie viņam dārgi, tie viņam tuvi. Viņš jūt to žiglajos

spārnu galos dzimtenes tīro rasu, pļavu smaršu un balto bērzu

vēdas.

Ai, cik gan Latvijas zeme ir jauka,

Ai, cik gan latviešu liktenis grūts,

Tautai turjādzer no asaru trauka,

Dobji kā pērkoni Daugava rūc.

(Cīruļi, kas redzējuši Latviju, 62. lpp.)

Tad nevaldāmādrosmē, spēka un pienākuma apziņā, spēdams
dot sevi visu, savu sirdi un dzīvību, dzejnieks iesaucas cīnītājam:
"Cīnies par Rīgu, par birztalu zaļu, Izbaiļu nepazīst varoņugars."

Ne velti Sudrabkalns savus kara laika dzejoļus nosaucis par

"Ceļa maizi". Tā bija īsta ceļa maize katram cīnītājam latvietim,

kas tvēra rokās šauteni un gāja bezbailīgi, drosmi negantajam

iebraucējam pretim. Sudrabkalns aicina katru latvieti celties, būt

brīvam, būt vīram un uzvarēt. Tad viņa balss skan kā sudraba

taure, plūstoši, vētraini, pilna brāzmu un neapturamas gaitas, pāri

mežiem, upēm, kalniem un bezdibeņiem. Tīra un uzmundrinoša

tā nonāk pie latviešu karotājiem šaurajās zemnīcās, ierakumu bed-

rēs, klusuma brīžos un triecienā. Karavīrs, to dzirdot, satver ciešāk

šauteni rokās, un tikai nāve vairs var to viņam atņemt.

Neapšaubāmi Jānis Sudrabkalns ir uzrakstījis labākos kara dze-

joļus latviešu valodā, kas paliks uz laiku laikiem tautas miņā.
Dzīvodams Maskavā, Jānis Sudrabkalns neatgrimst vairs savru-

pībā. Dzejnieka vienpatības šaurais loks ir lauzts, dzejnieka tīri

dziļi personīgais ir saplūdis kopā arvisu latviešu tautu, vēl vairāk,
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ar visu plašo padomju tautu. Dzejnieks nepārtraukti sasaucas ar

pārējiem latviešiem Savienībā, kur tie arī būtu (dzejoļi "Latvie-

šiem Savienībā", 60. lpp., ""Cīņas" lasītājam", 55. lpp.).

Es acis aizveru, skrien domas tālu —

Kur esi? Kur tavs slieksnis, galds un logs?
Varbūt pie Belajas tu pabeidz vālu

Un meklē pavēni, kur kuplāks koks?

("Cīņas" lasītājam, 55. lpp.)

Varbūt pie uzbekiem vāc vīna ražu, varbūt pa ziemeļiem vai

strādā fabrikā? Dzejnieks uzmundrina latviešus nepagurt, viņš

kvēli, nešaubīgi tic uzvarai, tic atkalredzēšanās priekam ar Rīgu,

Daugavu, jūru.

Mūsu mīla tā kā saule lēks,

Kad mēs būsim pārnākuši birzēs,

Briesmas veikuši un žogus;

Asariņa bēglim skropstās mirdzēs,

Dzimto smilti bārstot rokās.

(Mājup, 53. lpp.)

Tādi dzejoļi kā "Tālu un tuvu" (57. lpp.), "Runā brīvie lat-

vieši" (70. lpp.), "Latvju zīle Kremļa tornī" (84. lpp.) un daži citi

pieder pie vislabākajiem patriotiskiem dzejoļiem, kādi vispār

latviešu valodā uzrakstīti. Tie vienmēr pulcinās latviešus uz lie-

liem darbiem, audzinās viņos lepnumu, brīvības alku un cienību

pret citām tautām (dzejolis "Krievu tautai", 39. lpp.).

Dzejnieka neapklusināmā ticība piepildījās. Uzvarēja padomju

cilvēks, nākotnes un visa labāsākuma nesējs, uzvarēja, ģeniālāSta-

ļina vadīts. Kopā ar latviešu strēlniekiem gvardiem Rīgā atgriezās

arī Sudrabkalns. Jau 14. oktobrī dzejnieks, līdz dzīlēm saviļņots,

soļoja Rīgas ielās pāri stikliem, drupām, garām vēl kūpošām ēkām,

un sirsnīgas pateicības pilni ir viņa vārdi, ko dzejnieks uzvarētājai —

Padomju Armijai velta ("Sarkanai Armijai", 143. lpp.). Aizkusti-

noša ir dzejnieka sastapšanās ar savu sapņu un sirds pilsētu Rīgu

("Rīgai", 142. lpp., "Satikšanās", 175. lpp.).
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Tev sveiciens, latvju pērle, Rīga sena!

Tev jaunai, brīvai būs vēl daiļāks vaigs.

(Rīgai, 142. lpp.)

Jānis Sudrabkalns jau no drupām redz izkāpjam jaunu dzīvi,

un tagad viņa dzejā vēl lielāku goda vietu ieņem padomju cilvēks

("Padomju cilvēks", 169. lpp.). Sudrabkalns iet neatlaidīgi kop-
solī ar padomju cilvēku — sagrautās dzīves nenogurstošo, pašaiz-

liedzīgo cēlēju, priecājas par katru viņa panākumu, sasniegumu,

veiksmi, skumst un uztraucas par katru kļūmi, likstu, nepareizību
un pametumu. Kā ar maigu, neaizmirstamu glāstu nāk pretim tie

Jāņa Sudrabkalna vārdi, kurus viņš paceļ padomju cilvēkam,

visas pasaules atbrīvotājam, komunisma cēlējam. Jānis Sudrab-

kalns tagad jau tik dziļi un neatraujami personīgi, iekšēji kā

cilvēks un padomju pilsonis saplūdis kopā ar visu mūsu tagadējo
celtnieciskās dzīves jēgu, gaitu un uzdevumiem, ka var uzrakstīt

tādusšedevrus kā "Dziesma", 171.lpp., un "Rīta dziesma", 179. lpp.

Es dziesmu dzirdēju no bērzu birzs,

Vairs gaišā dzīve nesairs.

(Dziesma, 171.lpp.)

Te personīgais ideāli saplūdis kopā ar vispārējo kopumu. Savus

pēckara dzejoļus Jānis Sudrabkalns sakopojis grāmatas "Brāļu
saime" trešajā un noslēguma nodaļā ar gaišu, dzīves prieka pilnu

izskaņu.

Saule apspīd latvju mājas
Katru rītu zvīļāka,

Padomjzeme mīļāka.

(Rīta dziesma, 179. lpp.)

Jāņa Sudrabkalna dzejā forma un saturs apvienots dziļā, lielā

vienībā. Mēs lasām tīru, skaistu latviešu valodu, katra vārsma

skan kā pareizi uzvilkta stīga. Gleznas un citi mākslinieciski lī-

dzekļi gudri,ar meistararoku nolikti savās vietās un aplej vārsmas

kā ar sauli. Jānis Sudrabkalns visai labi izprot katra vārda spēku

un raksturu.
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Neapšaubāmi, ka Jāņa Sudrabkalna "Brāļu saimē" ir labākā

latviešu padomju dzeju grāmata. To ir devusi dzejas personība,

kas latviešu lirikā ir lielākā, tūlīt pēc mūsu ģeniālā tautas dzej-

nieka Raiņa.
Šai grāmatai ir jau Vissavienības nozīme, ar to Jānis Sudrab-

kalns pārkāpj Padomju Latvijas robežas un sasaucas ar tādiem

dzejas meistariem, kādi krieviem Nikolajs Tihonovs, A. Tvardov-

skis, ukraiņiem — Pavlo Tičina, M. Riļskis, gruzīniem — Simons

Čikovani.

Apskatāmai Jāņa Sudrabkalna grāmatai iet līdz arī neliela atcere

dzejnieka darba plūdumā: tieši šodien pirms 35 gadiem parādījās

klajā pirmais dzejolis ar Jāņa Sudrabkalna vārdu.Savā goda dienā

dzejnieks sev un mums pasniedzis tiešām lielisku dāvanu.

CILDENS DARBS

Mūsu priekšā bieza, iespaidīga grāmata, viena no ievēroja-

mākajām, kāda pēdējā laikā latviešu padomju grāmatniecībā

parādījusies. Sakārtotājs dzejnieks Arvīds Grigulis kopā ar visu

savu tulkotāju brigādi veicis darbu, par ko ir izsakāma latviešu

padomju sabiedrības vissirsnīgākā pateicība un atzinība.

Tagad latviešiem ir tik plašs un sistemātiski sakārtots krievu

jaunās lirikas kopojums, kas sniedz pietiekami skaidru un dziļu
ieskatu krievu dzejas varenajos apcirkņos. Tik plašas, tik aptvero-

šas krievu jaunās lirikas antoloģijas nav arī nevienai citai padomju

brāļu tautai. Šo rindu rakstītājs bija tiešs aculiecinieks, ar kādu

labpatiku un jūsmīgu izbrīnu aplūkoja šo krājumu krievu dzej-

nieki, kuru dzejoļi rodami šinī grāmatā.Viņus pārsteidza tā neat-

laidība, darbs un pienākuma apziņa, ar kādu latviešu atdzejotāji
noveduši šo ievērības cienīgo pasākumu līdz galam.

Krievu lielā, idejās un formā spēcīgā rakstniecība jau no laika

gala ir radījusi neizdzēšamu iespaidu visā progresīvajā latviešu

sabiedrībā un it īpaši tās rakstniecības darbiniekos.Tulkoti jau sen-

laikus latviešu mēlē visi krievu klasiķi, sākot ar Žukovski, A. Puš-

kinu, M. Ļermontovu, Ļ. Tolstoju, A. Čehovu, beidzot ar M. Gorkiju,



315

AI. Bloku un citiem. Taču tieši lirikas nozare šie darbi visi izmē-

tāti atsevišķi, bez kopēja satvēruma.

Buržuāziskās Latvijas laikā, kad pie varas nāca visreakcionā-

rākā kliķe, daļa progresīvāko krievuklasiķu un visa krievu padomju

rakstniecība tapa aizliegta, nomākta kā ļauna, nevajadzīga un

kaitīga.
Latviešu rakstniecībā savā laikā ir parādījušās dažādasantolo-

ģijas, kas atklāja un pavēra citu tautu lirikas bagātības. Tā dzej-
nieks Vilis Plūdonis sniedza latviešu toreizējam lasītājam vācu

jaunākās lirikas kopojumu. Edvards Virza atdzejoja gan senos,

gan jaunākos frančus, apvienotus iespaidīgās grāmatās, dzejnieks
Kārlis Krūza viens pats nolika latviešu priekšā visus ievērojamā-
kos poļu dzejniekus, 30. gadu pašās beigās nāca klajā samērā plaša

angļu dzejas antoloģija, bet krievu jaunākā lirika bija atstāta ga-

līgā novārtā. Tā bija latviešu buržuāzijas īsredzīgā, šaurā un vīz-

degunīgā politika, kas nīda visu krievisko, nīda visu to, kam bija
tikai mazākais sakars ar padomēm, ar lielo sociālisma zemi un tās

gaišo, saulaino kultūru.

Vienīgi pēc tam, kad mūsu zemē atnāca padomju vara, kad

strādnieki un darba zemnieki kopīgi saņēma valsts vadību savās

rokās, pavērās vārti uz austrumu pusi, uz krievu padomju tautu

un uz tās cildeno cilvēcīgo kultūru un rakstniecību.

Tāarī deva iespēju parādīties tādai sen jau vajadzīgai, nepiecie-
šamai un kvēlai grāmatai, kāda ir un paliks "Krievu jaunā lirika".

Tajā sakopoti 38 krievu dzejnieki, sākot ar Maksimu Gorkiju,

padomju rakstniecības iezvanītāju un nodibinātāju, līdz Jevgeņi-

jam Dolmatovskim un Olgai Bergholcei.

levadā dzejnieks un sakārtotājs Arvīds Grigulis sniedzis pār-

skatu par krievu padomju liriku un tās attīstību. Tas ir pirmais
tāda veida plašāks darbs, kur skaidrās, asi tvertās līnijās parādīts

padomju lirikas brāzmainais dzīvības un cīņas pilnais ceļš, nemi-

tīga, nepārstājama augšupeja un arvien ciešākās saites, kas vieno

to ar visu padomju tautu vēsturiskajām, smagajām, spožajām

cīņām celtniecības un kara frontē.

Veikli, pa vidum uzmetot vispārējos krievu padomju lirikas

attīstības kāpienus, Arvīds Grigulis blakus visnepieciešamākajiem
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tīri biogrāfiskiem datiem par dzejnieku dzīvi un veidošanos ar

zibens skaudrumu paver īsos, skopos vārdos, nedaudz tvērienos

paša dzejnieka iekšējo satvaru, psihi, īpatnību un nozīmi tagadējā
krievu padomju dzejā.

Visplašāk un vissekmīgāk Arvīds Grigulis ir apskatījis Vladi-

miru Majakovski, kas "bija un paliek labākais, talantīgākais mūsu

padomju laikmeta dzejnieks" (biedra Staļina vārdi), viņa izcelša-

nos, viņa izaugšanu no futūrisma, savas būtības un stila atrašanu.

Labi, ka pievērsta attiecīga uzmanība Vladimira Majakovska ģe-

niālākajam darbam — poēmai "Vladimirs Iļjičs Ļeņins", kuras

iztirzai pārskata autors varēja veltīt vēl vairāk rindu.

Pietiekami skaidrs pacelts mūsu acu priekšā viens no īpatnē-

jākajiem krievu padomju dzejniekiem Eduards Bagrickis. Vairāk

un ciešāk varēja apstāties pie tādaievērojama dzejas meistara,kāds

ir Nikolajs Tihonovs, pārskatāmāk parādot viņa lirikas izplau-
kumu un variēšanos.

Krietns, lietišķs Aleksandra Tvardovska ka liriķa un poemista

raksturojums.

Pārējie dzejnieki, atskaitot visvecākos, kā Aleksandru Bloku,

arī vēl Sergeju Jeseņinu, aplūkoti aprautāk, taču dots visnepiecieša-

mākais, lai krājuma lasītājam rastos zināms nojēgums par ievie-

toto autoru.

Sastādot tādu, gandrīz konspektīvu jaunākās krievu lirikas attīs-

tības pārskatu, tā autoram Arvīdam Grigulim neapšaubāmi bija

jāpārvar lielas grūtības: blakus tīri sintētiskai precizitātei dotā viela

bija jāizklāsta pietiekami vienkāršā, katram viduvējam lasītājam

saprotamā un iegaumējamā veidā. Tas Arvīdam Grigulim pilnā
mērā ir izdevies, un viņa grāmatas priekšgalā noliktais ievads ir

stingrs un stiprs ceļa spieķis katram lasītājam tālākajā gaitā cauri

visām atlikušajām 630 lappusēm līdz skaistās grāmatas slēgumam.

Deviņpadsmitā gadsimteņa otrajā pusē franču lirika bija sasnie-

gusi savu augstāko uzplaukumu, savu lielāko krāšņumu un sau-

lainību. Sākās krass un straujš noriets, dzeltēna šaurības migla,

misticisms, sevī ieraušanās pārklāja franču dzejnieku labākās

lappuses. Daļa franču dzejnieku nonāca līdz nesaprotamai mur-

mināšanai, kur zuda pat katra valodas jēga. Tā kļuva reizē ar to
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franču reakcionārās savtīgās un gļēvās buržuāzijas akls, nodevīgs
ierocis. Francijas nesenais sabrukums cīņā ar hitleriešiem ir tikai

spīdošs piemērs visam tam.

Tagad neapšaubāmi krievu padomju lirika ir pati spēcīgākā,

pati dzīvīgākā un revolucionārākā pasaulē.
letvērusi sevī līdz galam sociālistiskā reālisma principus, kas

prasa no dzejnieka patiesu, vēsturiski konkrētu tiešamības notē-

lojumu tā revolucionārā attīstībā, padomju lirika dod iespēju dzej-

niekam pavērt sevi visu, pacelt sevi visaugstākajos augstumos,
dzīvot līdzi un vest sev līdzi padomju tautu ganceltniecības piec-

gadēs, gannegantajās cīņās un visā dzīvē ceļā uz komunismu.

Krievu jaunākā padomju lirikā valda apskaužams cēlu, varenu

jūtu plašums, kas ieskauj sevī visniecīgāko, vissmalkāko trīsu un

nerimstošāko bangojumu, kvēlumu, aizrautību, pašuzupurēšanos.
Te mēs rodam tādu ideju un domu bagātību, kādu sen nepazīst

nevienas tautas rakstniecība, tik dziļu, patiesu un nesaraujamu
saistību ar dzīvi, padomju tautu, tās likteņiem, sūrām, nebaltām

dienām, panākumiem, pametumiem, augšupeju un spīdošām

uzvarām gan rūpnīcās, kviešu laukos, gan kauju dūmos un ne-

gantos svēpekļos, kāda var būt un būs allaž tikai vienīgi padomju

dzeja, padomju lirika. Jo tā kopā ar visu padomju tautu ceļ dzīvi,

palīdz tai iet uz priekšu un nepagurt gan darbā, gan atpūtā.

Arvīda Griguļa sakārtotajā krājumā "Krievu jaunā lirika" uz-

ņemti visi beidzamo gadu desmitu nozīmīgākie, redzamākie dzej-

nieki, sākot, kā jau minējām, ar Maksimu Gorkiju, no kura uz-

ņemtas slavenās dzejas prozā: "Dziesma par vanagu" un "Dziesma

par vētras putnu". Seko Vladimirs Majakovskis, kas parādīts pie-
tiekami raksturīgi ar savu labāko poēmu "V. I. Ļeņins", "Dziesmu

par padomju pasi", "Mūsu maršu" un citiem darbiem.

Velemiram Hļebņikovam, šim īpatnējam dzejniekam, varēja

pievērst nopietnāku uzmanību, tāpat Nikolajam Asejevam, Mihai-

lam Svetlovam un, gribētos teikt, — arī Semjonam Kirsanovam.

Visiem šiem autoriem krājumā ir tikai pa vienam darbam, kas

tomēr nedodnekādu stingrāku, kaut cik aptverošāku ieskatu par

šiem dzejniekiem. Cerams, ka nākamajos krājuma izdevumos šajā

ziņā varēs izdarīt attiecīgos labojumus.
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Krājuma vērtībai visai par labu nāk tas, ka sakārtotājam Arvī-

dam Grigulim izdevies ievietot visus beidzamā laika krievu pa-

domju lirikas kapitāldarbus — poēmas. Te ir Eduarda Bagricka
slavenais "Stāsts par Opanasu", Nikolaja Tihonova cietais, kā ar

mūžīgu svelmi aprautais dzejojums "Kirovs ar mums". TālākVeras

Inberes saistošākais darbs — poēma "Pulkovas meridiāns", ko

Latvijas Valsts izdevniecība laidusi klajā arī atsevišķā nelielā grāmatā.
Tad jānosauc Pāvela Antokoļska sirsnīgākais, izjustākais dzejas

sniegums — viņa poēma "Dēls", Konstantina Simonova poēmas

"Suvorovs" atsevišķi fragmenti. Tālāk nāk Aleksandrs Tvardov-

skis ar savām slavenajām poēmām: "Muravija" un "Vasilijs Tjor-
kins". Žēl, ka krājumā ievietotas tikai šo poēmu izmeklētas vietas.

No Stepana Ščipačova gribētos katrā ziņā krājumā redzēt viņa
labāko dzejojumu "Mājiņa Šušenskā", kur skaisti atklāts V. L Ļeņins

Sibīrijas dzīves laiks dziļajos sniegos un nepārtrauktā darbā.

Poēmu un dzejojumu rindu noslēdz Margaritas Aligeres darbs

par Zoju Kosmodemjansku — "Zoja".
No visiem ievietotajiem autoriem vispusīgi un pārskatāmi savā

radošajā sejā un stāvā parādīts Nikolajs Tihonovs, sākot ar viņa ag-

rīnajām koncentrētajām, spīdošajām, cietajām balādēm, piemēram,

"Balāde
par naglām", dzejoļiem, kur radīta un pieminēta Latvija,

līdz viņa austrumnieciskajiem noskaņu un krāsu pilnajiem pantiem.

Plaši un raksturīgi krājumā sameklējams smalkais, dzidrais kā

kristāls un vienkāršais Mihails Isakovskis ar savām tik dziļi pazīs-

tamajām dziesmām, kā "Piefrontes mežā", "Jūrniece", kas dzir-

damas katru dienu gan ceļā, gan logā, gan atpūtā un taču nekad

neapnīk, kāds milzīgs lirisks īpatnējs spēks tajās mīt.

Viņam, Mihailam Isakovskim, pēdas soļo Konstantins Simo-

novs, kura raksturīgākās vārsmas sastopamas krājumā.

Vīrišķīgais, paskarbais Aleksejs Surkovs pārstāvēts ar desmit

dzejoļiem, kas īpaši spilgti parāda Alekseja Surkova straujo kāp-
šanos un viņa dzejiskās personības izaugumu Tēvijas kara laikā.

Aleksejam Surkovam blakus nolikts atturīgais, mazliet sevī

noslēgtais Stepans Ščipačovs, kura vārsma allaž izstrādāta ar lielu

rūpību un dveš pretim nopietnību un reizēm vienreizēju, tikai

Ščipačovam piemītošu maigumu.
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Daudzvietas ierādīts jauneklīgajam Jevgeņijam Dolmatovskim.

Ar viņu un Olgu Bergholcu noslēdzas dzejnieku rindas. Pašās

krājuma beigās nolikti dzejnieki, kas savu spēju un talanta spo-

žumu veltījuši un ieguldījuši bērnu literatūrā. Tie ir slavenie Ser-

gejs Mihalkovs, SamuelsMaršaks, K. Čukovskis un Agnija Bārto.

Jaunākie krievu padomju dzejnieki, kas uzņemti krājumā, ir

tie, kuru pirmie redzamākie darbi vai veseli dzejoļu kopojumi

parādījušies 30. gadu otrajā — noslēguma pusē. Vēlākajā, īpaši

Tēvijas kara laikā jau izaugusi vesela kopa jaunu apdāvinātu dzej-

nieku, kurus aiz saprotamiem iemesliem vēl lasītāji velti meklē

krājumā. Tādi vārdi kā Semjons Gudzenko, M. Matusovskis, Lu-

koņins, Ņedogonovs, Jašins un citi droši atradīs vietu šā paša krā-

juma nākamajos papildinājumos.
Taču jau tagad biezais sējums "Krievu jaunā lirika" visai pārre-

dzami iepazīstina latviešu padomju lasītāju ar to ideju, domuun jūtu

daudzpusību, dažādību, krāsainību un nebeidzamospēku, kas plūst

pretim un apņemlīdz galam katru dzejas cienītāju. Visa šī bagātā
dvēseles pasaule, kas skar lielo Oktobri, mūsu vadoņu likteni, darbu

(Majakovska "V. LĻeņins", St. Ščipačova "Ļeņins", Nikolaja Tihonova

"Kirovs ar mums"), strādniecības cīņu par savu valsti, padomēm,

rūpniecību, darbazemniecības kauju un ciešanaspar savu zemi, brīvo

dzīvi, Lielo Tēvijas karu, naidu pret ienaidnieku, mīlestību un ap-

brīnupar tautas un atsevišķu padomju cilvēku varonību, ilgas, darba

apņemšanos, skumjas un saulainu prieku, visa šī bagātā, neizsme-

ļamā pasaule ir satverta un pukstoša, gaužām dzīva,karsta un kaistoša

kā kausēta saule virmo krievu padomju dzejnieku vārsmās un pantos.

Nav šaubu, ka dzeja vispār grūti tulkojama, bieži tā pilnīgi ne-

pārvarama un pasniedzama citā valodā tikai aptuveni. Lai labi

atdzejotu, ir nepieciešamas pat šim nolūkam īpatnējas spējas. Kā

šo savu atdzejošanas darbuveikuši krājuma "Krievu jaunā lirika"

tulkotāji ar sakārtotāju Arvīdu Griguli priekšgalā, sīkāk apskatī-

sim nākamajā rakstā.

Ir veikts varens, iepriecinošs pasākums. Latviešu padomju tul-

kotāji, atdzejotāji, starp kuriem ir gluži jauni, līdz šim nedzirdēti

vārdi, var godam sagaidīt Lielās Sociālistiskās revolūcijas 30. gada-

dienu — viņi ir strādājuši.
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STEPANS ŠČIPAČOVS

Padomju krievu lirikā Stepans Ščipačovs darbojas vairāk par

20 gadiem. Viņa pirmie dzejoļi vairākos periodiskās preses izde-

vumos parādās 1926. gadā. Taču dzejot Ščipačovs sācis ļoti agri,
vēl dzīvojot sādžā. Pilsoņu kara laikā Stepana Ščipačova aizrautī-

gos, patosa un liesmu pilnos dzejoļus iespiež uz neliela apjoma
vienkāršām lapiņām proklamāciju veidā. Izplata tās, kaisot no

lidmašīnām baltgvardu ierakumos un nometnēs.

Stepana Ščipačova pirmā dzejoļu grāmata nāk klajā 1931. gadā.

Kopš tā laika viens darbs steidzīgi seko otram, un tā līdz šim gadam

Ščipačovam iznākušas ap 25 grāmatām. levērojamākās no tām:

"Lirika" (1940. gadā), "Dienvidus" (1942. g.), "Izlase" (1944. g.),

"Namiņš Šušenskā" (1945. g.), "Mīlas rindas" (1945. g.).

Stepans Ščipačovs ļoti raksturīgs un daudzpusīgs liriķis, vērie-

nīgs, ar asu, kaislu tvērienu. Blakus īsiem, visai koncentrētiem

dzejoļiem, kur mūsu pasaule, padomju cilvēka darbs, pienākuma

un mīlestības jūtas ietvertas kā zilgme, mākoņi un koku galotnes
vienā dzidrā rasas pilienā, Stepans Ščipačovs ir sniedzis arī garā-
kus dzejojumus, kur tīri liriskais moments meistariski saplūst un

savijas ar episko sākumu, kā mēs to redzam nule šai pašā "Ka-

rogā" iespiestajā dziedājumā "Namiņš Šušenskā".

Šinī darbā, tāpat kā dzejnieka īsajos, smalku jūtu piesātināta-

jos dzejoļos, atrodam to pašu koncentrēto, iekšēji sakāpināto iz-

teiksmi, tīkamu vienkāršību, taču ar izjūtu līdz malāmpiepildītu,
kur pastarpām kā dzīvīgi zibšņi uzliesmo skaistas, estētiski ierosi-

nošas metaforas, gleznas un salīdzinājumi.
Poēma "Namiņš Šušenskā" it īpaši ievērojama ar to, ka dzej-

nieks 190 rindās pratis aptvert varenu tēmu, iesaistīt tur mūsu

laikmetu un nedaudzāsvārsmu kopās gluži kā saules starā ietvert

V. I. Ļeņina mīļo tēlu, viņa neaizmirstamo seju, dziļo prātu un

laika izpratni:

Viņš zin un skata nākamībasausmu,

Viņš Krievu zemes spēku īsti jauž.
Lai arī tinte nav vēl gluži sausa,

Bet vārdiem nemirstība dota jau.
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Blakus V. I. Ļeņinam nostādīts arī viņa darba turpinātājs
J. V. Staļins.

Stepans Ščipačovs dzimis 1899. gadā Sverdlovskas apgabala

Ščipaču sādžā. Gluži agrā bērnībā nākamais dzejnieks pazaudē
tēvu. Ščipačovam sākas grūta dzīve, viņš strādā par kalpu pie

bagātiem zemniekiem, tā pelnīdams savu uzturu, tad kļūst kādu

laiku strādnieks azbesta raktuvēs. Kadnodibinās Sarkanā Armija,

viņš iestājas tajā. Līdz 1921.gadam viņš ir vienkāršs ierindas ka-

reivis, pēc tamkursants Orenburgas kavalērijas skolā. No 1922. gada
līdz 1929. gadam — politdarbinieks Sarkanajā Armijā; karavīrs

arī Lielā Tēvijas kara laikā apakšpulkveža pakāpē.
Kā cilvēks Stepans Ščipačovs atturīgs, bet laipns kā savās kus-

tībās, tā arī savā runā. Vārdos skops un tāpat koncentrēts un spilgts
kā savos dzejoļos. Stepans Ščipačovs pieder tiem retajiem dzejnie-

kiem, kuru āriene visai labi un saderīgi atbilst viņa iekšienei un

radošajam darbam.Slaids, deniņos iesirms, ar smalku profilu, dzej-
nieks mīl klusēt un stingri, neatlaidīgi vērot sevi un padomju dzīvi.

LIELAIS HUMĀNISTS UN DZEJNIEKS

Šodien visas mūsu padomju Dzimtenes brīvās tautas kopā ar

uzbekiem atzīmē un svin ievērojamu jubileju — lielā uzbeku tau-

tas dzejnieka Ališera Navoji 500. dzimšanas dienu.

Ališers Navoji uzbekiem ir tas pats, kas mums latviešiem —

Rainis, krieviem — Puškins, ukraiņiem — Ševčenko, gruzīniem —

Šota Rustaveli: savas tautas dziļāko ilgu, domuun daiļuma iztei-

cējs, kur kā brīnišķīgā spogulī ir atmirdzējis un vēl tagad viz visas

tautas gars un izteiksmes ģēnijs.

Uzbekijas galvaspilsētā Taškentā pašreiz sākas plašas svinības

par godu A. Navoji, un tajās ieradušies pārstāvji no visām padomju

republikām, arī no mums —latviešiem.

Ališers Navoji dzīvoja un radīja savus ģeniālos darbus 15. gs.

otrajā pusē Timura pēcteču valdīšanas laikā. Viņš piedzima Herātā,

ievērojama valsts ierēdņa ģimenē, un guva vispusīgu un dziļu izglī-

tību, ātri izpauzdams sevišķu aizraušanos ar dzeju.
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Nemitīga darbā un pulēs Ališers Navoji drīz vien kļuva plaši

pazīstams kā dzejnieks, valstsvīrs un zinātnieks.

Laiks, kurā dzīvoja un strādāja Ališers Navoji, bija visai vēt-

rains. Arvien vairāk saasinājās attiecības starp feodāļiem un darba

tautu, kuru bagātie un varenie nievāja, izsūca un dzina vergu

darbā. Tāpat feodāļi savā starpā cīnījās dēļ varas, iespaida un ba-

gātībām.
Kā valstsvīrs Ališers Navoji bija pilnīgi darbaļaužu pusē. Viņa

lielais nopelns ir tas, ka viņš visus tā laika strīdus jautājumus cen-

tās atrisināt un izšķirt par labu darba tautai.

Būdams vezīrs (ministrs) un apgabala pārvaldnieks, Ališers

Navoji cēla skolas, bibliotēkas, tiltus, slimnīcas, rūpējās par tautas

labklājību un tās garīgo rosmi. Ališers Navoji bija humānists šī

vārda labākajā nozīmē. Viņam pirmajā vietā ir cilvēks — radības

saule, lielākais dzīvības spēks, kā viņš izsaucas savā poēmā "Leili

un Medžnums".Bet tūlīt arī piebilst: lai sauktos šajā augstajā vārdā

"cilvēks", katram jārūpējas, jāziedo savi spēki un darbi tautaslabā:

Par "cilvēku" var saukties tikai tas,

Kas mūžīgi par tautu rūpējas.

(A. Navoji)

Ja tu cilvēks, tad nesauc par cilvēku to,

Kam nav rūpju par tautu. —

Kampar cilvēka nāvi un sāpēm ir prieks —

Tas ir slepkava, neģēlis lieks.

(A. Navoji)

Ališers Navoji atzīst arī tautu vienlīdzību neatkarīgi no toattīs-

tības, krāsas, varenības un lieluma. Navoji poēmu varoņi ir visi

viņam pazīstamo tautu pārstāvji: te ir grieķi un ēģiptieši, armēņi

un arābi, indieši un persieši.
Ališers Navoji lieliski izceļ vēl zemnieku nozīmi toreizējā feo-

dālāsabiedrībā.Viņi ir tie, kas sēj zemē dzīvības graudus, kas dod

maizi, kas baro cilvēku.

Ališers Navoji sapņosavos darbos par tadu "ideālu" valsti, kur

valdītu taisnība, kur vienmēr zeltu doma par zemes attīstību,
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rūpes par iedzīvotāju, īpaši zemnieku, labklājību un gara pacē-
lumu.Ališers Navoji ir viens no sava laikmeta dziļākajiem un tāl-

redzīgākajiem cilvēkiem, bet savas cerības viņš maldīgi liek uz

valdniekiem.

Taču pietiek tā visa labā un cēlā, par ko raksta un ko dara Ali-

šers Navoji, lai pret viņu saceltos bagātie feodāļi, viņu ienīstu un

censtos pazudināt. Pretinieku naidam radās arī savi panākumi —

kādu laiku Ališers Navoji bija spiests dzīvot trimdā.

Milzīgi Ališera Navoji nopelni uzbeku literatūras un valodas

attīstībā. Ar viņu sākas gluži jauns posms visu Āzijas tautu rakst-

niecībā un kultūras jomā. Ališera Navoji radošā darba tiešais

iespaids šo tautu kultūras laukā skatāms gadsimtiem.

Ģeniālais Ališers Navoji ir atstājis veselu virkni ievērojamu sa-

cerējumu — gan tīri mākslinieciska, gan zinātniski filozofiska un

psiholoģiska rakstura, kur skarti visdažādākie jautājumi. Visi tie

uzrakstīti uzbeku valodā, un tas visai svarīgi. Tajos gados valsts un

sabiedriskajā dzīvē, tāpat literatūrā bez ierunām valdīja tautai gluži
svešā peršu valoda. Tā arī bija vienīgā toreizējā dzejas valoda un

izteiksme Vidusāzijā.
Līdz Navoji nezinām nevienatāda liela dzejnieka, kas rakstītu

uzbeku — savas tautasvalodā. Navoji bija pirmais, kas līdz galam

saprata un novērtēja tautas valodu tās dzīvē un attīstībā. Tautas

valodas, kultūras un izglītības izkopšanu Ališers Navoji pacēla uz

sava kaujas karoga un stāvēja nerimstošā cīņā par to.Viņš nemi-

tīgi aicināja arī pārējos dzejniekus radīt savas vārsmas tautas va-

lodā. Savu uzskatu ienaidniekus viņš iznīcinoši grāva ar savas

dzejas spēku un spožumu. Kā mirdzošu zobenu šinī valodu karā

Ališers Navoji radīja sev un citiem nemirstīgo darbu "Par divu

(peršu un uzbeku) valodu strīdu", kur viņš nepārspējami pa-

rādīja un atklāja uzbeku valodas daiļumu, labskanību un skais-

tumu.

Ališers Navoji skaidri saprata, ka katrai tautai, lai tā sasniegtu

savu pilnvērtību, lai tā radītu un turētu dzīves spējīgu savu valsti,

nepieciešama sava valoda, sava rakstniecība, māksla un kultūra.

Nemirstīgs dzejnieks, ģeniāls dzejiska vārda meistars, kas pazīst
vārda vissīkāko noskaņu un krāsu, Ališers Navoji strauji, kā rāvienā
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pacēla uzbeku rakstniecību nebijuša augstuma un deva visas pa-

saules literatūrai neaizmirstamus un neaizstājamus darbus.

Dzejnieka apgarotās vārsmas skan jau piecus gadu simteņus

ar tādu pašu skaidrību, burvīgumu kā sākumā. Navoji rinda nav

nekā zaudējusi no sava spožuma un valdzinājuma. Viņa gazeles

un poēmas ir tikpat dzīvas kā pirmā sacerējuma dienā un pār-

steidz ar savu atziņu spirgtumu, jūtu dedzīgumu un savu plū-
dumu saldo šūpojumu. Viņa rindas un dziesmas vēl tagad lasa un

ietver dziļi sirdī uzbeku tauta.

Ališera Navoji dzejā jūs neatradīsiet lētus vizuļus, krāsainus

māņus. Navoji darbu skaistums ir mērķtiecīgs, savrup raujošs, pilns
cēlu domu un ilgu par savu tautu, tās likteni un cilvēces gaitām

ceļā uz labu un visu taisnu.

Savas gazeles un dažādasatura vārsmas, skaitā ap 47 tūkstošu

rindu, Ališers Navoji ir sakopojis vienā plašā grāmatā ar nosau-

kumu "Čar-divans" ("Četri kopojumi").

"Čar-divanā" mēs sastopam neizsīkstošu motīvu un dzejisko
tēlupārpilnību. Blakus svinīgajām odām un himnāmpar dabu un

dzīvi, kas atklāj dzejnieka patētiskos uzskatus, rodamas jautras,
kaistošas dziesmas, savā izteiksmē un uztverē tuvas uzbeku tautas

dzejai. Skaistās grāmatas kodolā — mīlas lirika, kas zaigo visās

izjūtu noskaņās un krāsās. Līdztekus dzejnieks apliecina savu ne-

pārspējamo meistarību. Katra lapas puse smaršo un liesmo vārdu

un rindu nenodzēšamajā elpā.
Tā ir tomēr tikai Ališera Navoji pirmā pakāpe. Dzejnieka iztēli

un dvēseli saista arvien plašāki un lielāki uzdevumi. Tā izaug no-

doms radīt vareno "Hamsu" (piecotni) — piecas poēmas.

Tā laika valdošajā peršu dzejā "Hamsa" (piecu poēmu sako-

pojums) skaitījās dzejas virsotne, katra dzejnieka sasniegumu

lepnums. Par "Hamsu" toreizējā Austrumu dzeja neko varenāku

nezināja. Ališeram Navoji radās nodoms šādu apvienotu poēmu

ciklu sarakstīt uzbeku valodā, un viņš šo savu apņemšanos spī-
doši veica.

Ališera Navoji "Hamsu" izveido piecas šādas poēmas: "Svētīto

apmulsums", "Leili un Medžnums", "Farhads un Širina", "Septi-

ņas planētas" un "Iskandera valnis".
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Poēmu varoņi apveltīti cēlām, skaistām īpašībām. Viņi ir cilvēki,

kas nepazīst savtīguma, pašmīlas, bet ir allaž cīņā par taisnību,

uzticību un mīlu. Tie ir varoņi bez baiļu un rūgtuma. īsti saules

un gaismas cilvēki.

Apbrīnojamus sieviešu tēlus Ališers Navoji ir radījis savās poē-

mās. Viņas — Leili, Širina — pilnas dziļa iekšēja nesatricināma

skaistuma, apgarotības, uzticības, maiguma un pašuzupurēšanās.

Tās ir ne tikai daiļas, bet arī apdāvinātas, gudras un izglītotas

sievietes, kas cenšas saraut savas austrumnieciskās dzīves šaurību

un tumsu.

Augstu slavējama arī šo poēmu apdare, kompozīcija, notikumu

secība, psiholoģiskais gājums un tvērums, valodas krāšņums un

izteiksmes lokanība, skaidrums un lakoniskums.

Dažas no šīm poēmām drīzumā parādīsies arī latviešu tulko-

jumā, un tad pats lasītājs varēs aptuveni spriest un izjust Navoji

dzejas aizrautīgo plūdumu.
Blakus varoņu likteņiem šajās poēmās Ališers Navoji zīmē iz-

smeļošu sava laika sadzīves ainu. Mēs iepazīstamies ar tautasvisām

šķirām un slāņiem, ar tā laika filozofiskajiem uzskatiem, morāli,

tikumiem un paša Ališera Navoji attieksmi pret dzīvi. Viņš slavina

labos, šausta sliktos, blēžus, tautas apkrāpējus, zagļus un apspiedējus.
Ališera Navoji nemirstīgie darbi kļuva par uzbeku tautas man-

tojumu īsti tikai pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas. Ilgu

laiku Navoji bija pieejams tikai nelielam izmeklēto pulkam. Viņa
darbi rokrakstos gāja no vienacienītāja pie otra.Vienīgi padomju
iekārta pavēra Ališeram Navoji durvis uz tautu līdz galam, un

tagad viņš stāv tās vidū visā augumā un spēkā.

Padomju vara un gudrā komunistiskā boļševiku partija vienī-

gās patiesi atzinušas A. Navoji lielo radošo mantojumu un pacē-

lušas to vienā līmenī ar citu padomju tautu ģeniālo dzejnieku

atstātajiem darbiem.

Padomju Uzbekijas darba tauta dziļi cienī un mīl savu dzej-

nieku. Atceroties Navoji 500. dzimšanas dienu, tā izdod viņa grā-

matas, mākslinieki iemūžina dzejnieka sejas vaibstus audeklos,

rakstnieki rada par viņu darbus. Viens no viņiem, Aibeks, saņē-

mis par romānu "Ališers Navoji" Staļina prēmiju.



Dzejnieka rosīgā un panākumu pilnā dzīve skaisti parādīta
filmā "Ališers Navoji", ko nule rāda Rīgas kinoteātri. Šī filma ne-

sen ieguva arī Staļina prēmiju.

Svinības, kas tagad atklātas Taškentā, atkal no jauna apliecina

Padomju Savienības tautu patieso, nesaraujamo draudzību un

Padomju valsts gādību par visu padomju tautu kultūras un dze-

jas uzplaukumu.



327

RAKSTI PAR TEĀTRI UN MŪZIKU

ED. VULFA "SVĒTKI SKANGALĒ"

LATVIJAS PSR DAILES TEĀTRĪ

Ed. Vulfs (1886—1919) blakus lirikai un savdabīgajai prozai

rakstījis arī dramatiskus darbus, gūdams ar tiem ievērojamus ska-

tuves panākumus.

Viņa labākā komēdija "Svētki Skangalē" (1918). To svētdien,

14. janvārī (tieši rakstnieka 26 gadu nāves atceres dienā), atjau-
notā pārstudējumā rādīja Dailes teātris, tā atkal pēc diviem pa-

saules klasiķiem — Šekspīra un Šillera
— pievērsdamies latviešu

dramatiskajai rakstniecībai.

"Svētki Skangalē" — laba, skatuviski veikli darinātakomēdija
ar mazliet naivu, traģisku pieskaņu Bumbiera personā. Savā uz-

būvē un raksturā komēdija mazliet atgādina Ād. Alunānaskatu-

ves darbus. Komēdijas darbība un ar vieglu smīnu veidotie tipi

sniedz plašu iespēju aktieru izdomai un spēles priekam. Tās vide —

turīgu latviešu pilsoņu aprindas kādā mazpilsētā šā gadsimta sā-

kumā. Mīkstā un maigā zobgalībā, bet skaidri un mākslinieciski

droši Ed. Vulfs rāda šo pilsoņu trako mantkārību, garīgo šaurumu,

brīžiem stulbumu un morāles trūkumu. Nekādu tālāku konsek-

venču rakstniekam nav. Ed. Vulfa spēks — statiskā negācija.

Komēdijas mierīgais, it kā pozitīvais tips Bumbieris dramatiski

interesanti tverts un iecerēts, taču neskaidrs un miglains kā vei-

dojumā, tā rakstura mērķtiecībā.

Komēdijas inscenējums Dailes teātrīmākslinieciski dzīvs, spilgts

un krāsains. Skaidrs, pietiekami raits darbības risinājums, pareiza
vides uztvere, tipi asāk iezīmēti, lugai dota nepieciešamā jutoņa,

kas labi kāpināta un izturēta līdz galam. Ed. Smiļģa un viņa kon-

sultantu darbs pelna atzinību.
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levērojama mākslinieciska gatavība visos aktieru tēlojumos.

Kopspēle labi saliedēta. Lieliska Dalbiņa kundze — E. Viesture.

Vaibsti, kustības, tēla iekšējais satvars — viss izsmelts un apvie-

nots vienreizīgā mākslinieciskā veidojumā. Sākumā pabāls, bet ar

katru nākošu soli atplaukst un izraisās, līdz beigās sasniedz skaidru,

mīkstos toņos darinātu raksturu Luijs Šmits grūtajā Bumbiera

lomā. īsts, labi tverts un līdz galam izturēts A. Filipsona Pēteris

Dalbiņš. Tāpat Rūdolfa Kreicuma mežkungs Pulveris. Spilgts un

neaizmirstams Jāņa Priedes doktorsKamieļkalns. Laikrakstu līdz-

strādnieki (A. Krauklis, Alb.Miķelsons un B. īzaks) veikli, bet maz-

liet par daudzkariķēti. Pārējās lomās: Irma Laiva, Emīlija Bērziņa,

Lilija Žvīgule, Irma Stubava, Elvīra Grasiņa, Kārlis Adernieks,

Sigurds Zviedris, Ēvalds Valters, Jānis Mārsietis, Arnolds Stemps,

P. Vasaraudzis, A. Mihelsons un A. Pīlēģis.
Izrāde izraisīja skatītajos, kuru bija pilns nams, lielu mākslas

prieku.

JAUNA REŽISORE VALSTS DRĀMAS TEĀTRĪ

Viļa Lāča ievērojamās lugas "Vedekla" uzvedums Drāmas teātri

uzticēts režisorei Verai Baļunai. Latviešu teātra publikai tas ir

svešs vārds. Padomju teātra dzīvē Maskavā, it īpaši Rostovā tieši

pretēji — tas plaši pazīstams un iecienīts. Nav šaubu, ka arī Rīgā

Vera Baļuna ar savu kaislīgo darba gribu, pilnīgo nodošanos teāt-

rim un savu māksliniecisko personību gūs panākumus un sapra-

tīsies darbā kā ar aktieriem, tā arī ar Rīgas publiku.
Vera Baļuna pēc dzimšanas īsta rīdziniece, viņas vectēvs no

mātes puses savā laikā plaši pazīstamais un iecienītais aktieris

Kārlis Brīvnieks. Vera Baļuna vēl tagad dzīvi atceras savu svarīgo

un reizē jautro vectēvu, viņa dziesmas, viņa smieklus. Kā redzams,

mīlestība un kaisme pret skatuves dēļiem viņai jau dota līdzi no

senčiem.

VeraBaļuna savā laikā apmeklējusi Rīgas Lomonosova ģimnā-

ziju. 1916. gadā ģimene evakuējās uz toreizējo Pēterpilī. Tā Vera

Baļuna kā jauna meitenenokļūst A. Puškina un V. L Ļeņina pilsētā,
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no turienes dodas uz dienvidiem, līdz 1920.gadā nokļūst Maskavā.

Te viņa iestājas studēt Maskavas Dailes teātra 3. studijā, kurā mā-

cās līdz 1924. gadam. Pēc Vahtangova nāves kopā ar režisoru Za-

vadski aiziet no turienes, lai dibinātujaunu teātri. Tas izdodas, un

tā rodas jauns, ko nosauc Maskavas izpildu komitejas vārdā.

1938.gadā pēc ilgas mākslinieciskas darbības Vera Baļuna kopā

ar teātri dodas uz Rostovu un turpina savu darbu šinī pilsētā. Te

viņa uzņemas arī Rostovas teātra skolas māksliniecisko vadību.

Tēvijas kara sākumā V. Baļuna noorganizē Miniatūru teātri un

kļūst pēc tam par šīs iestādes māksliniecisko vadītāju. Beigusi
Mākslas institūtu, viņa ir arī docente aktieru mākslas meistarībā

Lunačarska vārdā nosauktajā Centrālajā mākslas institūtā.

Kā režisorei Verai Baļunai bija izdevība vērot darbā tādas sla-

venības un lielus skatuves mākslas meistarus, kādi ir Staņislav-
skis, Vahtangovs, Ņemirovičs-Dančenko un Zavadskis. Tas deva

lielu pieredzi, palīdzēja pašai ātrāk atraisīties un rast savu darba

metodi, kas mākslinieciskajā radīšanā gluži tas pats, kas elpai gaiss.

Kā režisoreVera Baļuna darbojas jau kopš 1925.gada. No viņas

pēdējā laika lielākajiem patstāvīgajiem režisora uzvedumiembūtu

minami Rostovas teātrī: "AnnaKareņina", Korņeičuka "Ukrainas

stepēs", Goldoni "Viesnīcniece", Afinogenova "Mašeņka", Ostrov-

ska "Trakā nauda" un citi.

Savā režisores darbā Vera Baļuna iet reālisma ceļu, viņa lielu,

īpašu vērību pievērš aktieru spēlei. Vera Baļuna cenšas uzminēt

un atklāt katra aktiera dvēseli, lai pēc tam tokopējā darbā pilnīgi

atvērtu un aktieris dotu pilnasinīgu, pārdzīvotu un skaidri zīmētu

tēlu vai tipu. Rādot lugu, Vera Baļuna bez žēlastības atmet visu

lieko, kas var traucēt aktieriem, kas var mazināt skatītāja uzma-

nību pret viņu un viņa tēlojumu.
Pašā lugas apdarē Vera Baļuna cenšas atrast un parādīt viņas

būtību un ar lugu izsmelt ne tikai viņu pašu, bet arī pacelt un pa-

vērt laikmetu, kurā lugas darbībanoris.

Tagad, atgriežoties savā dzimtajā Rīgā, Vera Baļuna jut lielu

prieku un gandarījumu strādātValsts Drāmas teātrī.

3. februāravakara "Vedeklas" pirmizrādi viņa gaida kā lielu un

patīkamu sastapšanos ar Rīgas teātra skatītājiem.
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BERTA RŪMNIECE

Pie Bastejkalna vai Valdemāra ielā Valsts Dramatiskā teātra

tuvumā jūs droši vienkādreiz būsiet manījuši vienkāršu, pat pārāk
vienkāršu latviešu māmuļu platos, melnos svārkos, melni pelēku

lakatiņu galvā, ar grāmatu padusē vai groziņu rokā. Neviena ne-

pamanīta un neievērota, viņa veikli tek savā žiglajā un vieglajā solī.

Garāmejot viens otrs viņu godbijīgi sveicina, dažs apstājas savā

dienassteigā: nudien, tā taču laikambija Berta Rūmniece. Tiešām tā.

Un ilgi sirsnīgi noskatās viņai iepakaļ. Māksliniece tā gadu desmi-

tus iet savās darba gaitās — no mājas uz teātri, no teātra uz radio-

fonu, bet no turienes uz veikalu iepirkties. Viņai nekad nav vaļas.
Teātrī māksliniece ienāk klusu un, savu padarījusi, tikpat klusu

pazūd. Ģērbistabā, pie tualetes galdiņa sēdēdama, viņa vairāk

klausās nekā runā. Un viņa prot klusēt. Apbrīnojama viņas darba

interese un pienākuma apziņa. Mājas darbiem apkrāvusies, dau-

dzās ģimeneslietas kārtodama, viņa teātrī vienmēr ir pirmā, nekā

viņa nepiemirst, neko nenokavē.Un neko tā darbā neuzmana kā

inspicientu, kas tūliņ teiks: Rūmnieku māt', gala vārds.Visu viņa
daraar sirdi. Kur viņa ir, tur ir visa. Kad Rūmniekumāte ir teātrī,

tūliņ jūtams, ka klāt ir teātra lielais gars. Bertai Rūmniecei nav

nekā no dižmanības un uzpūtības.
Kā mākslinieki visi aktieri viņai mīļi, viens varbūt drusku tu-

vāks, otrs tālāks. Jaunie aktieri gandrīz kā pašas bērni. Uzmanīgi
tiem sekodama, viņa no sirds priecājas par katru jauno māksli-

nieku redzamu panākumu, nejuzdama ne skaudību, ne nenovī-

dību. Var teikt — Rūmniecei nav ienaidnieku. Nekad viņa nav

īgna, allaž vairās par citiem runāt ļaunu. Ar darba biedriem vien-

mēr saticīga, mīļa un miermīlīga. Par cilvēkiem viņai parasti ne-

maldīgs spriedums. Tāpat kā mazs bērns ar savu instinktu, tā

viņa ar savu lielo cilvēku pazīšanu un iekšēji aso, skaidro tvērumu

vienmēr zinās pateikt, kas labs, kas ļauns cilvēks. Ar savu dzīves

gudrību viņa visgrūtākos stāvokļos atrod īsto ceļu. Ne vien dzīvē,

bet arī mākslā.

Teātri jus vienmēr viņu redzēsit ar grāmatu rokā. Tas nav lo-

mas eksemplārs, bet īsti pabieza grāmata. Līdz atliek brīvs brīdis,
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B. Rūmniece iegrimst grāmatā, acu uz augšu nepacēlusi. Apkārt

viņai var runāt, ko grib: lasītāja nedzird ne vārda, ja arī runātu

par viņu pašu. Tā viņa izlasījusi grāmatu grāmatas, visvairāk gan

daiļliteratūru, iegūdama apskaužamu, labu literāru gaumi un

pati savu spriedumu par rakstniekiem. Grāmatu lasīšanas kaislība

viņai piemīt jau no seniem laikiem, kad viņa vēl kā meitene Kok-

nesē šķirstīja tēva iesietos avīžu komplektus.
B. Rūmniece necenšas spīdēt, ciemos ejot un viesus pie sevis

pieņemot. Māksliniece bez grāmatām tikpat karsti mīl vēl divas

lietas pasaulē — teātri un savu ģimeni.Arī mājas dzīvē viņa nemīl

ārišķības un sava mākslinieces stāvokļa pasvītrošanu. Spodrās un

mājīgās istabās nav atrodama nekāda lepnība, tur tikai nepiecie-
šamais, pie tam spartāniski vienkāršs. Mājās B. Rūmniece apbrī-

nojama saimniece. Viņa, tāpat kā nelaiķis brālis Aleksandrs,

nepārspējama vārītāja. Bērnu dēļ Rūmniece darījusi visu. Kādreiz

agrākos laikos, lai dabūtudēlam vietu, viņa lugas vidū, kad vienā

cēlienā nav jāiet uz skatuves, ātri noņem grimu un pa galvu pa

kaklu aizsteidzas uz iestādi parunāt ar priekšnieku. Bet tad ir atkal

atpakaļ un spēlē tālāk.

Bertas Rūmnieces skatuviskās radīšanas pamatlīnijavisspilgtāk

un pilnīgāk izpaužas nepārspētos latviešu lauku sievietes tēloju-

mos. Viņas skatuves tēlotājas tvērums te apbrīnojami plašs un

daudzpusīgs. Māksliniece nekad netēlo vienu un to pašu līdz ap-

nikumam variēto sievietes tipu, bet savā dvēselē atspoguļo dau-

dzas dzīves mākslas savdabīgajā atklāsmē. Viņas sievietēs vienā

tēlā pārsvarā ir gaišas un mirdzošas izjūtas, citā — drūmas izska-

ņas ar smagu sāpju uzviļņojumiem. Vienāvietā viņas mākslā liegi
ievizas arāja mātes tikumiskais smalkums un latvisks sirds gai-

šums, otrā iekvēlojas stingrība un skaidrā gudrība. Vietām māksli-

nieces sarkasms skar arī lauku grābšķes, lišķes un egoistiskās pat-

mīles. Māksliniece pilnīgi izpratusi lauku sievietes daudzpusīgo

psihi gan gaišos izstrāvojumos, gan tumšos noēnojumos.

Savas mākslinieciskās radīšanas sintēzi aktrise tomēr atrod

neatdarināmā, vienreizējā latvju mātes veidojumā. Šo māti viņa

iemūžinājusi tās sirds cēlumā, tikumiskā skaidrībā un neapro-

bežotās mātes mīlestības priekā un sāpju smeldzē. Mūsu priekšā
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dzīva nostājas latviešu lauku māte, kas kā visu redzētāja, visa

zinātāja, visa vērotāja gadsimteņos glabājusi un augstā cieņā tu-

rējusi visas labās tautas tradīcijas un sadzīves paražas. Tā ir gā-

dīgā, garā stiprā māte, kas ar mīļu roku visiem nogludina gaitas,
bet savā dvēseles kautrīgumā un biklumā nekad negrib būt

valdonīga un strupa pavēlētāja. Ja viņa valda, tad valda ar sirdi.

Šādas mātes autoritāte ir garīgā, ne ārējā. Un visi bez ierunas viņai
klusi paklausa istabā, klētī, pagalmā, tīrumā.

Bet māksliniece var būt arī rūpju, sāpju un ciešanu māte, kas

visu daraar jūtām, visu piedod, visu attaisno. Šāda sieviete, māte,

prot tikai mīlēt un ciest; tā šī bezgalīgā, ne ar ko neaizēnotāskaidrā

mātes mīlestība savā dziļākā būtībākļūst traģiska.
Rūmnieces lauku mātes ir pati vienkāršība, pati dvēseles paze-

mība. Viņas ir darbdienas cilvēki cietām, sastrādātām rokām, ģēr-
bušās rupjās, putekļu klātās drēbēs. Tāpēc nav nekā grezna.Viņām

ir kas vairāk — pievilcīgs iekšējs mirdzums, liela dvēseles gud-

rība, būtiska dvēseles izpratne un cēlu izjūtu plašums, kādu nekad

nav izdarības stingrajām teātra varoņmātēm un visām ārišķīgi

lepnajām sievietēm.

Bertas Rūmnieces mātes varam saskatīt vairākos iezīmīgos,vienu

no otra atšķirīgos ciklos. Viņa savos tēlojumos galvenokārt izvei-

dojusi latviešu autoru R. Blaumaņa, Aspazijas, Annas Brigaderes,

J. Raiņa, Ed. Vulfa, J. Janševska v. c. sieviešu tēlus, katru latviešu

māti individualizēdamaun izceldama tās sevišķās īpašības. Rūm-

nieces lielā māksla tieši ir tā, ka cilvēka savdabības un rakstura

dažādības viņa prot vietā konkretizēt un ietvert skaidri apjau-

šamās mākslas formās. Ar asi uztverošu jaunrades spēku viņa
vienmēr prot sameklēt sīkās raksturotājas, psiholoģiskās nianses,

kādas atrodamas katra rakstnieka zīmētos tipos. Tur ir baltās

māmuļas ar lielu dzīves pieredzi un neizsmeļamām atziņu bagā-
tībām. Kā apskaidrotas tās nolīdzina visus dzīves asumus, pašas

jau atrazdamās aiz visa ļaunā robežām. Tāda Rūmnieces veido-

jumos ir Raiņa Orta, Annas Brigaderes Vecmāmuļa "Sprīdītī",

Sniega māte "Zelta zirgā", Vecmāte bēgle "Daugavā", garā

stiprā Annuža "Mērnieku laikos", biklā Pupiņa "Sestdienas va-

karā" utt.
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Otrai māšu grupai pieder brašās lauku saimnieces, kas vēl

rīkojas pašas, bet savā tuvumā grib redzēt arī savus bērnus un

bērnu bērnus. Darbīgās un mūžīgi kustīgās lauku saimnieces

ideāltips ir Indrānu māte, ko Rūmniece tēlojusi tepat četrdesmit

gadus un kas kļuvis par parauga tēlu latviešu arāju mātei. Indrān-

māte liela savā mīlestībā, bet vēl lielāka savās ciešanās. Indrānmā-

tei tuva radiniece Saulieša Kalvu māte "Audžu bērnos". Tālāk

Robu māte Brigaderes "Ausmā", kuras bēdas māksliniece sniedz

aizraujošā dvēseles saviļņojumā, Vēsmiņmāte "Inteliģentos", māte

"Ļaunā garā", kur Rūmnieces reālā tēlošanas māksla nepārspētā

vienkāršībā sasniedz žilbinošus augstumus.

Ne mazāk tipiski raksturi atrodami viņas trešajā tēlu kate-

gorijā, kas apmēra ziņā ganir krietni vien mazāka. Tur redzamas

dzīves nomāktas cietējas mātes, kas pašas vairs necīnās, bet akli

padodas likteņa varai. Tāda viengabalaina klusā bēdu māte ir Ve-

šeriene "Ugunī". Māte "Malienā" ir tādapati klusā cietēja, ko no-

mācis despotisks vīrs. Līdz traģiskam cildenumam un garīgai

apskaidrotībai paceļas Rūmnieces galdnieka Antonasieva "Marijā

Madaļā", kas nekur nevairās no sāpju dzēlieniem.

Berta Rūmniece pazīst arī citādas lauku sievietes. Tās ir robus-

tas un vulgāras, zaglīgas ierāvējas, egoistiskas aprēķinātājas ar

spēcīgiem instinktiem un lielu gribu. Tāda, piemēram, Pindacīša,

šis "sātans iekš brunčiem", kā to raksturo Blaumanis ar kāda

lugas varoņa muti. Tāda paša lējuma raganīgā Plaska "Maijā un

Paijā" — līdēja un iztapoņa, "indes kodīgums tai mēlē, odzes

lokanība miesā". Vēl lielāka nekautrīga patmīle un sava labuma

meklētāja ir lauku mamma Vībotene "Pie latviešu miljonāra",
kas visus pagrūž ar elkoņiem, lai pirmā nokļūtu pie bagātības,

liekules un lišķes daba arī Dundurmātei "Velnos", kaut gansirds

dziļumos viņa nav ļauna. Arī šos mātes rakstura pretstatus ne-

gatīvā izpratnē Berta Rūmniece notēlo ar tikpat lielu meistarību

un cilvēka dabas pilnīgu izpratni kā pozitīvos. Lielā māksliniekā

spēcīgi iemājo abi cilvēku raksturu pretmeti.

Ar māšu un vecu tautas sievu tēlojumiem vien nav izsmelts

Rūmnieces skatuves mākslas saturs. Viņas ampluā daudzsejains un

aptver arī citas lomu nošķiras. Savā laikā liela rota mākslinieces
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repertuārā bija tā saucamām dēmoniskām likteņa sievietēm, kas

posta un ārda. Maigā, liriskā Rūmniece šīs sievietes tēlojusi ar

spēcīgu dramatismu visvairāk J. Raiņa un Aspazijas drāmās. Atce-

ramies Raganu "Ugunī un naktī", Raganu "Spēlēju, dancoju",
fanātisko Tuši "Indulī un Ārijā", Giltinu Aspazijas "Raganā",

Kargu "Gunā". Pie šīm likteņa sievietēm pieskaitāma ārprātīgā

Aža Blaumaņa "Pazudušajā dēlā", kas kā likteņa baids piešķir drā-

mai drūmu izskaņu. Ažas lomu māksliniece tēloja lugas pirm-
uzvedumā un tēlo vēl tagad.

Plaša Rūmnieces tēloto buržuāzisko sieviešu tipu galerija.
Berta Rūmniece uzstājusies arī salona lugās, tēlodama Krustmāti

"Fannijā", Tuše kundzi "Irēnas mīlestībā", mistris Pīrs "Pigma-

lionā", kurās viņas talants tomēr nedabūja uzliesmot tik spēcīgi
kā vienkāršajās latviešu tautas lugās. Turpretim komiskajās lomās,

Marseliņa "Figaro kāzās", Kociņa kundze "Sensācijā", sprēgāt sprē-

gāja mākslinieces humora priecīgais gaišums, izpaudās komiskā

krāsainība un katrā solī parādījās izdomas svaigums. Māksliniece

tik skaisti izcēla komiskos stāvokļus, tik atjautīgi puantēja tekstu,

ka skatītāji viņu priecīgi apsveica pat cēliena vidū.

Berta Rūmniece kā skatuves māksliniece pirmā kārtā stingri
ierobežoturaksturu tēlotāja. Mēs zinām, ka raksturniekiem parasti

pārsvarā ir tēla veidojuma apzināta meistarība un nevainojama

tehnika. Šie aktieri tēlus vairāk izrāda, bieži imitējot jūtas, bet

paši ar savu personību paliek nomaļus. Turpretim Rūmniece ir

īsta pārdzīvojumu aktrise, kas tēlu nevis izrāda, bet būtiski izjūt

un pārdzīvo. Katrā savā lomā tā ieliek visu cilvēcīgo un personīgi

subjektīvo raksturu.

Māksliniece pilnīgi saplūst ar veidojamo tēlu, tam atdodama

visas savas garīgās un morālās īpašības. Rūmnieces tēli dzīvo cil-

vēcīgi pievilcīgu un intīmu mākslas dzīvi. Ko mēs redzam viņas

spēlē, tas nav priekšstats par tēlu, bet gan pats dzīvais cilvēks.

Nebūs pārspīlējums, ja saka, ka māksliniece uz skatuves "cieš,

raud un smejas kā dzīvs cilvēks". Viņa jau arī pati atzīstas, ka

mīlot katru savu lomu, lielu vai mazu, jo tajā taču viņa dzīvojot.
Kad redzi Rūmnieci, aizmirstas, ka esi teātrī. Tāds ir viņas māk-

slas suģestīvais spēks. Savā mākslā Rūmniece sasniegusi klasisku
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pilnību un skaidrību, ko iespēj tikai garīgi gaišredzīgas māksli-

nieciskas personības. Te vairs nav nekā lieka, aizgūta, uzspiesta,

pārspīlēta. Dziļi dabiska izjūta sakļaujas ar mirdzošu tehniku,

dzīves un cilvēku pazīšanai pievienojas individuālais mākslinie-

ciskais skatījums un meistara drošais tvērums. Rūmniece vienmēr

ir koncentrēta satura un nobeigtas formas aktrise. Katru skatītāju
iesilda aktrises vienkāršā, caurspīdīgā spēle, spilgtais, skaidrais

rakstura zīmējums un skatuviskais dabiskums, kas nekad nav īste-

nības tiešs fotografējums, bet gan dzīves būtisks īstums. Rūmniece

vienmēr tēlo patiesīgi, rāmā plūdumā, nesteigdamās. Liekas, ka

viņa aptver un pārliek katru savu sperto soli un nodomāto gā-

jienu. Uz skatuves viņas soļi nav dzirdami. Rūmniece uzlido klusu

kā liels putns.

Bertai Rūmniecei piemīt tā retā dāvana, ka viņa var parādīt
katra cilvēka dvēseli nedaudz vilcieniem un maz vārdiem. Viņa
cilvēka sirdī lasa kā atvērtā grāmatā. Viņas atveidojumos dzīva

kļūst katra sīkdaļa.

Apbrīnojama Rūmnieces jaunrades aktivitāte. Tēlojumā viņai

nav nevienas tukšas vietas. lekšējais spraigums viengabalains, un

tas neizgaist līdz pēdējam teiktam vārdam.

Savās lomās Rūmniece vienmēr ir saaugusi ar savu apkārtni.
Nākdama no tautas dziļākiem slāņiem, viņa sev līdzi nes lielu

dzīves izpratni, savas dvēseles vienkāršības paudumu siltā latvis-

kumā. Kādreiz skatīto un dzīvoto lauku dzīvi viņa pārveidojusi
lielos mākslas tēlos, kuros, ja vajag, var pat saskatīt mākslinieces

Dzērbenes un Aizkraukles cilts māsu dzīves gudro jēgu.

Gribas vēl atzīmēt mākslinieces bagāto un kuplo latviešu

valodu. Smeldzoša un glāstoša, piebārstīta dvēseliskām intonāci-

jām,pilnskanīga kā dramatiskajos kāpinājumos, tā komiskos uz-

liesmojumos. Rūmnieces valodā ir tāds ieskanīgums un vieglums,

ka viss cits aizmirstas, viņā klausoties. Tā ir skaista, vienkārša

domu un jūtu piesātināta valoda, kas brīžiem mākslinieces into-

nācijās izskan kā dreboša, savilkta stīga, lai tad atbrīvota viļņotos
tālāk.

B. Rūmniece bagāta intonācijas aktrise, kas, neatdarinādama

nevienu skolu, visu mūžu gājusi pati savu lielo mākslas ceļu.
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Valdības un partijas viņai piešķirtais goda pilnais Tautas māk-

slinieces nosaukums pilnīgi pelnīts.

Bertas Rūmnieces senči nākuši no Dzērbenes kalnājiem un

romantiskās Aizkraukles Daugavas krastiem. Māksliniecē apvie-

nots Vidzemes kalnāju rāmais mainīgums, gaišā tāluma apcere

un sapņainās ilgas ar Daugavas ūdeņu nemitīgo, brāzmaino plū-
dumuun mūžīgo, viļņojošo nemieru.

Berta Rūmniecepiedzimusi Aizkrauklē 1865.g. 21. oktobrī.Viņa

savu vecāku pirmais bērns. Tikai pēc vienpadsmit gadiem viņas

mātei piedzimst vienīgais dēls, Aleksandrs Mihelsons, kas, tāpat

kā māsa, bija dzimis skatuves mākslinieks, viens no lielākajiem
latviešu aktieriem, kādi vien mums līdz šim bijuši. Tēvs Fricis

Mihelsons sākumā bijis muižas strādnieks. Vēlāk kļūst ceļa meis-

tars. Septiņpadsmit gadu vecumāBerta Rūmniece iemācās šuvē-

jas amatu, ko piekopj ilgu laiku, jau kļuvusi arī par aktrisi. Tikai

pusmūža gados viņa kļūst vienīgi tikai māksliniece, kādu mēs ar

pateicību redzam vēl tagad.

ANDREJA UPĪŠA TRAĢĒDIJA "SPARTAKS"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

Ar traģēdijas "Spartaks" pirmuzvedumu, kas notika š. g. 18. feb-

ruārī, Dailes teātris īstenībā tikai sāka savu padomju sezonu;

līdzšinējās tā saucamās pirmizrādes bija tikai agrāk radīto lugu

atjaunojumi. Ar "Spartaku" Dailes teātris sāk savu ceļu kā padomju

teātris. Novēlam viņam augt un dedzīgi strādāt.

Tautas rakstnieks Andrejs Upīts blakus Rainim un Rūdolfam

Blaumanim ir mūsu lielākais dramatiķis. īpaši ievērojama viņa
vēsturisko traģēdiju trijotne ar "Spartaku" kā noslēdzošo. Šajā
brīdī mēs nepakavēsimies pie šā ievērojamā darba lielajām māk-

slinieciskajām vērtībām.Par tām laikraksta "Cīņa" slejās vēl nesen

sniegti vairāki raksti.

Andreja Upīša plaša traģēdija "Spartaks" vienmēr katram insce-

nētājam būs vilinošs un ciets rieksts. Tā sniedz lielas iespējas, bet
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uzliek ari smagus un nopietnus pienākumus. Tikai pirmšķirīgam
teātrim ar labi saliedētu ansambli tā ir īsti pa spēkam.

Dailes teātris ar "Spartaka" inscenējumu veicis grūtu un atzīs-

tamu darbu. Ir ilgi, sūri un neatlaidīgi strādāts, strādāts ar kaismi

un uzticību sev. Traģēdija, kas rakstīta 4 cēlienos un 12 ainās,

pārveidota, saliedēta un pasniegta 3 cēlienos un 10ainās. Taču tas

darīts ar lielu un dziļu cienību pret pašu autoru Andreju Upīti un

viņa darbu.

"Spartaks" parādīts uz skatuves skaidrās kāpjošās līnijās; lugas
būtība un tās mērķtiecība pietiekami atklāta, skatuviski nospod-
rināta un skatītājam pavērta visā savā spožumā. Ir vienaotra vājāka
aina (piem., pie Lūcija Sergija Katilinas, kur par daudz raibuma

un nevajadzīgu sīkumu; naktī pie Kapua vārtiem — beigu atslā-

bums pēc kāpinājuma; arī kauju skatos prasītos vairāk izdomas).

Taču visumā traģēdijas "Spartaks" uzvedums Dailes teātrīkrāsains,

spēcīgs, ar izjūtu un augošu darbībupiesātināts. Noapaļotās ainas,

savstarpēji stingri un organiski sadalītas, dod beigās noapaļotu

un mākslinieciski augstu paceltu izrādi. Tikai šur tur vēl manāms

vecais ārienē spožais, iekšienē tukšais formālisms, bet tas izgaist

un pazūd aiz tā jaunā, par ko šinī uzvedumācīnījies Dailes teātra

kolektīvs. Te pirmā vietā minams inscenētāja teātra mākslinie-

ciskā vadītāja Eduarda Smiļģa, režisoru Felicitas Ertneres un

Emīla Mača, asistentes Margas Teteres, gleznotāju Oto Skulmes

un Ģirta Vilka, komponista Marģera Zariņa un dramaturga Valda

Grēviņa darbs.

Eduards Smiļģis kā galvenais inscenētājs panācis izrādes kop-

saliedējumu, noliekot visas izrādes sastāvdaļas pienācīgās, vienai

otruatbalstošās vietās.Arī tēlotājs kā tāds jau manāmivairāk izcelts

kā agrāk. Tikai skatuviskās gaismas plūdumā jūtama bezbēdīga

izšķērdība. Dažbrīd pavīd statiskums, kas skatuvi pārvērš gleznā.

Skatuves gleznotāju Oto Skulmes un ĢirtaVilka darbs meistarisks,

Marģera Zariņa skatuves mūzika tīkama un jauki atbalsta darbību.

Tēlotāju ansamblis labs; krietna saspēle, vienmēr tēlojumos

jūtama aizrautība. Tas ir dzīvs un vesels organisms. Lai to panāktu,

veikts liels un dedzīgs darbs, jo ansamblī iekļauti visai daudzi jauni,

pasveši spēki, kas pāraudzināti un pārveidoti.
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Traģēdijas galveno lomu Spartaku tēloArtūrs Filipsons. Viņš
ir vīrs savā vietā. Mums labāka Spartaka grūti atrast. Kustībās pil-

nīgi atraisīts, ar labu valodas izrunu, kur skaidri atklāta doma un

pilnīgi pasniegta izjūta. Fiziski A. Filipsons visai atbilst Spartaka

iedomātajam tēlam, bet reizē ar to viņš izsmeļ arī Spartaka garīgo

satvaru un, pamazām kāpinādams savu tēlojuma spēku, beigās
sniedz spilgtu skatuvisku veidolu, pilnu aktieriskas meistarības.

īsts, dedzīgs un skaidrs sava tēlojuma līnijās Arnolds Stubavs

kā Krikss. Vēl no gladiatoriem ar savu skatuvisko veidojumu dzīvo

atmiņā Kāsts — Alberts Miķelsons, Brezovīrs — Rūdolfs Krei-

cums. Zīmīgs kā Lūcijs Sergijs Katilina Arnolds Stemps; viņš savā

tēlojumā veselu galvu augstāks par pārējiem Romas patriciešiem.

Luija Šmita Metrobijs pareizi tverts, viengabalains spēles lējumā,
izturēts līdz galam. Ar labu izjūtu, kaismi un ierosinošu spēles
veidu Miervaldis Ozoliņš parāda vergu Eistahiju.Vēl atzīmējami:

A. Mihelsona — Mecijs Libeons, Ata Kraukļa — Popilijs, Bern-

harda īzaka — blandonis, K.Valdmaņa — Hanniks.

Ērikas Ferdas Eitibida aizrautīga, pilna iekšējas kvēles, ko prot

valdzinoši parādīt; labi izmanto spēles laukumus un zin kustību

svarīgumu; tā rodas krāsains skatuves tēls. Irmas Laivas Mirca

sniegta vēsā atturībā, arlielu spēles māku un skatuves kultūru. Siltā,

atraisītā izjūtā Lilija Žvīgule parāda Lutāciju Vienaci.

TAUTAS MĀKSLINIEKS

PROF. A.KALNIŅŠ

Alfrēds Kalniņš mūsu latviešu mūzikā ienācakopā ar roman-

tisko Emīlu Dārziņu un E. Melngaili šā gadsimta sākumā. Šinī

laikā Jurjānu Andrejs un Jāzeps Vītols bija jau diži ievadījuši
latviešu nacionālās mūzikas attīstības un uzplaukuma laiku.

Jurjānu Andrejs ar lielu aizrautību cēla gaismā latvju muzikā-

lās folkloras krāšņās un nemirstīgās vērtības, sniedza pirmos dro-

šākos tautas mūzikas pētījumus, ko vēlāk tik sekmīgi padziļināja

un sazaroja E. Melngailis, un deva arī pirmais veikli darinātas,

koši un kupli skanīgas latvju simfoniskās partitūras.
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Jāzeps Vītols, dzīvodams Pēterpilī, savos darbos rādīja lielu

kultūru un augstu tehnisku gatavību. Arī šī jaunā meistara mū-

zikā jau pavīdēja nacionālā stila pazīmes.

Viņiem ar dziļu pārliecības un iedvesmas spēku pievienojās
Alfrēds Kalniņš, tagadējais LPSR Tautas mākslinieks un LPSR

Valsts konservatorijas rektors.

Alfrēds Kalniņš kā radošs mūziķis nostaigājis ilgu un bagātu
darba ceļu. Viņš ir devis ievērojamus darbus gandrīz visās rado-

šās mūzikas nozarēs— operā, simfoniskajā tēlojumā, klavieru un

ērģeļu mūzikā, taču visskaistākos savus darbus dziesmās, un vis-

lielākā nozīme Alfrēdam Kalniņam kā latviešu vokālās mūzikas

lielam meistaram un augstāko virsotņu pavērējam.
Latviešu Grīgs — tā parasti tagad dēvē Alfrēdu Kalniņu, jo

Grīgs — šis lielais savrupīgais ziemeļnieku skaņu dzejnieks — ra-

dījis Alfrēdā Kalniņā viņa jaunības gados vislielāko iespaidu, un

kā tuvs, valdzinošs gars tas palicis sirdī arī līdz šim laikam. Pro-

tams, te nevar būt runa par epigonismu, bet vienīgi — radniecību.

Tāpat kā Grīgs, arī Alfrēds Kalniņš savā dziļākā būtībā brīnišķi
smalks liriķis, pilns maiga, aizrautīga un neizsīkstoša melodisma.

ŠīAlfrēdaKalniņa skaidrā un skaistā īpašība vislabāk rodatklāsmi

un spēju rožaini atmirdzēt vokālajā mūzikā —solo unkora dziesmā.

1902. gadā komisijā pie Neldnera parādās A. Kalniņa dziesmu 1.

un 2. burtnīca, kas drīz vien iemanto vispārēju atzinību. Šajās
burtnīcās atrodas vēlāk tik iemīļotās un daudzskandinātās dzies-

mas: "Vēl tu nezini", "Atstātā", "Ceļinieks", "Sieva".

Emīls Dārziņš par tām"Pēterburgas Avīzēs" raksta: "Lielākā daļa
dziesmu — pērles, kurām visā modernajā krievu, vācu un skan-

dināviešu dziesmu literatūrā grūti atrast līdzīgas."

Tagad mūsu laikā A. Kalniņa solodziesmu skaits tuvojas jau

300. Viņu tematika visai dažāda, taču pārsvarā ar dabas un mīlas

izjūtām saistīta lirika, kurai komponists arvien atrod jaunas un

burvīgas nianses.

Jau ar savām pirmajām solodziesmām A. Kalniņš stājas mūsu

priekšā kā pilnīgi patstāvīgs autors, kam tūdaļ pašā pirmajā atklā-

tības gājienā jau sava īpatnēja rakstība, savs stils. Slaidi veidotās,

savdabīgās melodijas cieši sakļaujas ar gaumīgi darināto klavieru
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pavadījumu un kopsummā sniedz veselu muzikāli un dzejiski

saliedētu, mākslinieciski iespaidīgu skaņu veidolu.

Ar katru jaunu dziesmu, ar katru nākošu savu dziesmu burt-

nīcu A. Kalniņš kāpj augšup, vienmēr pavērdams jaunus un jau-

nus skaņu apvāršņus. Blakus dziesmām, kas pilnas vissmalkākās

lirikas, liegu sapņu un nojausmas, kur pat cilvēka čuksts un no-

pūta pārvērsta liegā skaņā (Raiņa teksti, visa 30. dziesmu burtnīca),

mēs rodam dziesmas, ko radījis A. Kalniņa iekšējais kvēlums,

dedzīgais temperaments. Tās izteiksmē visai krāšņas, ar plašiem

un piesātinātiem skaņu kāpinājumiem, kur izjūta bango un kūsā:

"Atmiņas", "Sarautās stīgas", "Tev", "Man sirds ir atkal jauna",
"Kad Nīlas lilijas zied kairi".

Vēl plašākā elpā, spēcīgākā, brāzmainākā, dramatiskākā izteik-

smē, spilgtākā un vērienīgākā tehniskā veidojumā darinātas sla-

venāsbalādes: "Vējaina vakara balāde", "Jumis atriebējs", "Nakts

brauciens". Šinīs darbos manāmi parādās tas dramatisma piesā-
tinātais stils, ko komponists pielietojis savu operu spraigākajos
darbībasposmos.

Rāmu svinīgumu, senatnīgu dvesmu pauž savdabīgi iecerētās

episkās "Krīvu krīvs", "Imantas dziesma", bet cildenu jūsmu, sil-

tumuun sirsnību jaušam apcerīgajās dzimtenes dziesmās: "Dzim-

tene", "Maldi", "Svešumā klīstot", "Dzimtenes ciemā", "Pār manas

dzimtenes tīreļiem". Pie ētiski tīrākajām lirikas pērlēm pieskaitā-

mas arī šūpuļu dziesmas un tās, kur skarta mātes un bērna cildenā

un skaistā jūtu dzīve. īpata melodika, savdabīga, vienreizīga muzi-

kāla iecere, ietvere un noskaņu bagātība ļauj tās salīdzināt ar tautas

mūzikas nemirstīgajiem paraugiem. Minēsim tikai "Bārenītes

dziesmiņu" (A. Ķēniņa teksts), "Māmiņai". Tās ārkārtīgi vien-

kāršas, apbrīnojami trauslas, tīras, it kā caurspīdīgas, pilnas dziļa

iekšēja, gaiša spīduma. Klausoties šinīs neaizmirstamās dziesmās,

gribas teikt: tā var un spēj runāt vienīgi Alfrēds Kalniņš — liris-

kākais un latviskākais dziesmu meistars.

Dziesmu pārskats būtu nepilnīgs, ja nepieminētu A. Kalniņa

veikli, asprātīgi darinātās naivās, draiskās un humoristiskās dzies-

mas: "Tracis", "Līgaviņa upē brida", "Pie vistu kūts". A. Kalniņa
sarakstos rodam vēl vairākus noskaņu bagātus duetus.
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Komponists pieskāries arī tautas dziesmu apstrādājumiem
solo balsij klavieru pavadījumā. No tāmīpaši atzīmējamas 50 lat-

galiešu tautas dziesmas. Turklāt iznākuši vēl daži mazāki latviešu

tautas dziesmu apstrādājumu krājumi. Tajos viņš rīkojies, droši

pieskaņodamies melodiju tonālajām īpatnībām; pavadījumikrāšņi,
ritmiski bagāti.

Kora dziesmai A. Kalniņš veltījis daudz mazāk uzmanības, taču

arī šinī mūzikas laukā viņš radījis īstus, lieliskus meistardarbus,

piemēram, "Imanta" (Pumpura teksts), "Ozoldēli, liepasmeitas"

v. c, kā arī daži tautas dziesmu harmonizējumi. A. Kalniņa pir-

māskora dziesmas, skaitā 7, iznākušas 1906.gadā.
Kā operu komponists Alfrēds Kalniņš devis divus darbus:

"Baņutu" un "Saliniekus", kas vēlāk pārstrādātā veidā izrādīta ar

nosaukumu "Dzimtenes atmoda". Opera "Baņuta" ir ne tikai

A. Kalniņa pirmā, bet arī vispār latviešu pirmā opera. Ar "Baņutu"
sākas mūsu oriģināloperas samērā straujā attīstība, taču viņa līdz

šim palikusi tās augstākais kalngals un ieguvusi jau plašu un vis-

pārēju atzinību ar savām lielajām muzikālajām vērtībām. Operas

"Baņuta" librets aizved mūs tālajā senajā vēsturē, kur daudz ro-

mantikas un vilinoša maiguma. Mūsu pagātne parādīta krāšņā,

dzejiskā skatījumā. Darbības gaitā ievītas daudzas tautas paražas.

Taču "Baņuta" nav arī bez sava dramatisma: operasvarone Baņuta

cīnās par savām tiesībām, tautas masas nostājas pret sastingušo

pagātni un tās pārstāvjiem. Libretā jauki iepīta skaistās Latvijas
dabas un tautas ieražu slavināšana.

Opera "Baņuta" pilna skaista, kalniņiska melodisma.Lieliski,

aizraujoši varenie operas kori, kuriem muzikālajā plāksnē ierā-

dīta visai redzama vieta.

Operā "Baņuta" A. Kalniņš blakus savai stiprākai pusei — liri-

kai — spilgti parāda arī otro savdabīgo vaibstu savā muzikālajā

sejā: spēcīgu, vienreizēju dramatismu. "Baņutā" komponists pali-
cis uzticīgs savam īpatnējam latviskajam stilam. Operas instru-

mentācijā viņš parāda atjautīgu roku, kaut arī vairās spilgtāku
instrumentālu efektu un sablīvējumu.

Otra A. Kalniņa opera "Dzimtenes atmoda" komponēta reči-

tatīvā stilā; tas komponistam melodiķim mazāk pateicīgs un nav
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tik tuvs. Darbam it kā trūkst īsta, spēcīgāka dramatiska pavediena

un tā samezglojuma, kas darītu to skatuvisku un saistītu skatītāju.
Toties gan komponists šajā savā darbā parāda apbrīnojamu atjau-
tību un lielu, krāšņu meistarību orķestrācijā.

Viens no viņa pēdējiem lielākajiem darbiem
—

balets "Stabu-

rags", pie kura meistars strādājis ilgāku laiku. Tas ir krāšņs sim-

foniskā stilā veidots dejas uzvedums, kur pamatā likta teika par

Staburagu.Tā apvīta daudzāmjaukām tautiskām un rakstura dejām.
Baletam rakstītā mūzika — lepna, grezna, visai īpata un melo-

disma pilna, dziļas izjūtas piesātināta, spožā, apbrīnojamā orķes-

trācijas mākā. lecere, melodisms un varēšanate sasniegusi jaunu,

augstāku pakāpi A. Kalniņa mūzikas augšupplūdumā.

Daudz paliekama, vērtīga un skaista A. Kalniņš devis latviešu

klavieru literatūrai.Viņa pirmās klavieru kompozīcijas "Trīs liriski

gabali" iespiestas 1901. gadā. Tajos jau parādās dzidrs, gleznains
klavieru stils. Nesalīdzināmi lielāku savdabību tomēr pauž nāko-

šais opuss "Trīs skices klavierēm". Seko "Trīs kompozīcijas kla-

vierēm", albums "Jaunībai", "7 gabali", "7 poēmas" v. c. No viņa

kompozīcijām lielāko ievērību guvusi "Balāde". Tā ir episka, te-

matiski skaidri un skaisti veidotaun būvēta kompozīcija, latviskā

izskaņā, krāšņa un pateicīga atveidotājam.

Diezgan daudz A. Kalniņš komponējis savam iemīļotajam
instrumentam ērģelēm. Kā ievērojamākais opuss minams fantā-

zija g-mollā.
Siltu un mirdzošu izjūtu pauž A. Kalniņa nedaudzie, bet or-

ķestrāli atjautīgie un spožie simfoniskie darbi: "Mana dzimtene",

"Latvija", "Svētku uvertīra", "Pastara diena", vēlākajos gados rak-

stītie divi simfoniskie tēlojumi "Poēma" un "levads pasaciņai".

Beigās pieminamas reti atskaņotās kantātes orķestra pavadī-

jumā: "Mūzikai", "Elēģija" vijolei klavieru pavadījumā, svīta čel-

lam un klavierēm.

īpaši ievērojams A. Kalniņš ka mākslinieks izpildītājs — viņš

ir mūsu lielākais, spožākais un varenākais ērģeļu spēles meistars.

Alfrēds Kalniņš dzimis 1879.g. 23. augustā Cēsīs. Viņa tēvs —

ienācējs no Raunas, māte— cēsiniece, dzimusi Ūfere. Zēns vis-

pirms apmeklē Cēsīs Mīlmaņa privātskolu, tadBērzaines ģimnāziju
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un, beidzot, K. Millera reālskolu. 1897. gadā A. Kalniņš iestājas

Pēterpils konservatorijā. Pēc četriem gadiem (1901. g.) no konser-

vatorijas izstājas un apmetas Rīgā, kur darbojas par mūzikas sko-

lotāju. Vēlāk, materiālu apstākļu spiests, dzīvo un strādā kādu

laiku Pērnavā. 1911. gadā A. Kalniņš pāriet par ērģelnieku Lie-

pājā. Karalaikā dzīvo Tērbatā. No 1919.g. —Rīgā. 1927. g. A. Kal-

niņš dodas uz Ameriku un atgriežas no turienes 1933. g.

Mūsu mūzikas dzīvē Alfrēdam Kalniņam — individuālā lat-

viskā stila spilgtākajam pārstāvim, lielākajam un īstākajam liri-

ķim, savas dzimtās zemes aizrautīgajam apdziedātājam —jau gadu
desmitiem veltīta izcila uzmanība. īpaši liela, pelnīta un dziļa tā,

kopš Latvijā atgriezusies viņas likumīgā iekārta — padomju iekārta.

Nule piešķirtais LPSR Tautas mākslinieka goda pilnais nosaukums

to skaidri un nepārprotami pierāda.

TAUTAS MĀKSLINIEKS EMILIS MELNGAILIS

Komponistu Jurjānu Andreju (1856. g. 18. sept. — 1922. g.

28. septembrī) mēs daudzējādā ziņā dēvējām par latviešu mūzi-

kas tēvu. Bet pie viņa vērojama tik plaša, tik daudzpusīga, dažādos

mūzikas mākslas novados izžuburojusi darbība, ka to līdz lielā-

kai, varenākai pilnībai un dziļumam vienam cilvēkam izveidot

nemaz nav pa spēkam. Nākamāpaaudze viņa mantojumus saņem

un it kā sadala, lai varētu lielākā pilnībā un dižumāto veidot tālāk.

Un tā mēs redzam Emīli Melngaili pārņemam savās rokās un

mākā to Jurjānu Andreja darbības tiesu, kas bija veltīta latviešu

mūzikas folklorai.

Emīlis Melngailis ir latviešu folkloras mūzikas kopēju un cēlēju

trīsžubura pēdējais, spēcīgākais un spilgtākais zars. Pirmais bija —

Jānis Cimze, vēl pilns kļūdu, malduun nepareizu nojautu; otrs —

Jurjānu Andrejs, kas labo Jāņa Cimzes latviešu folkloras mūzikai

nodarītās pārestības un ievirza to pareizā, mirdzošā gultnē. Ir pats

īstākais brīdis, lai nāktu Emīlis Melngailis, kas ar savu vareno,ne-

atlaidīgo garupacēla latviešu tautas dziesmu viņai pienācīgā aug-

stumā. Skaistajai latviešu tautas dziesmai atdotais E. Melngaiļa



344

mūžs rāda, ka viņš patiesi bijis cienīgākais un īstākais ša uzde-

vuma veicējs un piepildītājs.

Melngailis pieder māksliniekiem, kas jau agrā bērnībabija no-

spraudis sev ceļu — dzīvot mūzikai.

Viņš dzimis 1874.gada 15. februārīka skolotajā dels netāluno

Vidzemes jūrmalas, veca lielceļa malā, kas ved no Pērnavas uz Rīgu.

Melngaiļa tēvs cēlies no Baiškalna Raunā, māte no Košķeles,
Burtnieku ezera malas. Komponists skaita, ka viņamuzikālā iedzim-

tība saistīta ar pirmo dziesmusvētku gatavošanu 1873.gadā, kad

tēvs dziedājis vīru korī līdz. Mājās skanējušas klavieres un ērģeles,

jo arī viņa mātebijusi liela dziedātāja un mūzikas mīļotāja. Tāpēc

jau agri Melngailī mostas muzikālās tieksmes, un jau 12 gadu

vecumā draudzes skolā Vecpiebalgā viņš vadaskolēnu jauktu kori,

sacer dziesmu, ko koris nodzied, modinot skolotāju dzimšanas

dienā.Rīgas pilsētas ģimnāzijuapmeklēdams un dzīvodams kopā

ar Rūdolfu Blaumani, viņš jau komponē mazas dziesmas solo

balsij un klavieru gabaliņus.

Ģimnāziju beidzot, kad direktors jautā, ko katrs absolvents

domāiesākt, viņam nodomsskaidrs. Aptaujas lapā E. Melngailis

ieraksta, ka studēs mūziku. Lai iegūtu līdzekļus šīm studijām, viņš
trīs gadus strādā par mājskolotāju. Beidzot nokļūst Drēzdenes

konservatorijā, kur mācās kompozīciju pie Drēzekes. Šai laikā

viņam vēl nav atziņas par turpmāko darba lauku— tautas dziesmu.

Tā nāk viņam tikai vēlāk, kad viņš pāriet uz Pēterpils konserva-

toriju. Klausoties krievu operās, viņš vēro, cik ievērojama vieta šo

operu mūzikā ierādīta tautas dziesmai. Pie iestāšanās pārbaudī-

jumiem Pēterpils konservatorijā viņam bija jāraksta fūga, kontra-

punkts, kanons un imitācija uz tēmām.Aiz pārskatīšanās Melngaili
ievadaklasē, kur nebija klavieru. Tas netraucēja tomērviņam beigt

savu darbuteicami. Kad pēc pusotrām stundām ienāca Rimskis-

Korsakovs — viņa nākamais skolotājs, tas bija pārsteigts par to,

ka Melngailis bez klavierēm tik spīdoši veicis uzdoto. Pēterpilī

jaunais komponists iepazīstas ar Musorgski un viņu dziļi iemīļo.

1901. gadā E. Melngailis beidz Pēterpils konservatoriju; gadu
vēlāk iznāk viņa pirmais kora dziesmu krājums "Birzēs i norās",

kurā jau stipri jūtams nākamais komponists — folklorists.
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Pēterpilī viņš sadraudzējas arī ar latgalieti AntonuSkrindu un

vāc no viņa latgaliešu tautas dziesmu melodijas.

Jau šai laikā E. Melngailis novēro svarīgu likumu: meklēt robež-

griezumus, nospraust raksta vērienu pēc teksta gaitas, jo īsti senat-

nīgā dziesma bijusi viena gabala. Teksts no mūzikas nešķirams.
1904.gadā Melngailis bēg prom no lielpilsētas trokšņa, maina

ziemeļu dzestrumu pret dienvidu tveici Taškentā. Šai saules ceplī

viņš atspirgst, tuvojoties dabai, no kuras bija atsvešinājies.

Te garā vaļā, lēnu garu viņš sāka darināt "Bārenītes slavinā-

šanas" diatonisko stilu. Taškentā, klausoties svešās dziesmās un

vācot tās, arvien dziļāka top mīlestība pret latviešu tautas dziesmu.

Viņš turpina strādāt pie īpatna tautas dziesmu harmonizācijas
stila izveidošanas, kas pakāpeniski gūst arvien lielāku noteiktību

un konsekvenci.

1919. gada beigās dzimtenēatgriezies, E. Melngailis neatrod ne

kā komponists, ne kā valoduskolotājs noteiktu darbu, lai ganPēter-

pilī bija arī ieguvis ģimnāzijas valodu skolotāja diplomu. Tomēr šīs

neveiksmes nākMelngailim par labu.Viņš tagad veltī laiku tāloLatvi-

jas nomaļu apceļošanai un nokļūst Nīcā, Bārtā, Rucavā, Kuršu kāpās.
Te viņš iegūst lielas vērtības, savākdams materiālus, kuru kop-

skaits pārsniedz 4500 veco balsu, bet blakus arī iemanto pavisam

jaunu uzskatu par šīs zemes senatni un valodu. Visos novados,

kur jaušamas senu melodiju pēdas, Melngailis izklaušina vecas

māmiņas, pieraksta dziesmas visiem variantiem.

Gatavojot dekādes folkloras daļu 1941. gada, Tautas mākslinieks

apbraukā Latgali, gandrīz pagastu pēc pagasta.

Melngaiļa liriskā kora dziedāšanas tehnikas un skanīguma

pazīšana piepalīdz viņam veidot īstus kora dziesmu meistardar-

bus, ko tagad skandina visās Latvijas malās.

1912. gadā otru reizi iznāk viņa dziesmu krājums "Birzēs i

norās". 10 gadu Melngailis strādājis pie šo darbu pārlabošanas un

noslīpēšanas. Tas ir raksturīgs viņa komponista darbībai.

Savu stilu viņš neatroduz reizi, bet pamazām, krādams atziņu

pie atziņas.

Melngaiļa stila raksturīgākās pazīmes: stingrais diatonismskopā

ar savdabīgām kadencēm, melodiska, pa daļai kontrapunktiska
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balsu vešana un dažas harmoniskas brīvības ar disonējošiem akor-

diem dziesmu beigās.
Tautas dziesmas tik dziļi ietekmē viņa komponista darbību,

ka viņa oriģināldziesmas "Dzērājpuisis bēdājās", "Es pārvedu

brāļam sievu", "Pūt, Jānīti, vara tauri", "Man māmiņa piesacīja"

un citas ir grūti atšķiramas no tautas dziesmām.

Tautas dziesmu harmonizācijā izkoptais diatoniskais stils iz-

paužas arī pārējās oriģināldziesmās, kas rakstītas ar dzejnieku,
visvairāk Raiņa tekstiem.

Viņa savdabīgākās oriģināldziesmas — spēka un kaisles pilnā

"Pastartiesa", "Daba un dvēsele", "Rekviēms", kuras iezīmē lako-

niska, koncentrēta, kvēles pilna izteiksme. Viņa trīsdesmit dziesmas

solo balsij ir koncentrēta piedzīvojuma pilnas. No tām pazīsta-

mas "Zeltītās lapas", "Nebija mēnesnīcas", "Bērzs", "Maldi" v. c.

E. Melngailis komponējis ap 300 dainu un danču mazajam

orķestrim "Deviņiem bāleliņiem", to starpā "Ķipars uz plāna",
"Caunes solis", "Seska solis", "Vadža dancis", "Spēlēju, dancoju",
"Soldens ols".

Vairumu dziesmu mākslinieks rakstījis sevišķos brīžos, vai nu

grūtos, vai arī ārkārtīgi pacilātos.

Melngailis ir strādājis arī kā orķestra komponists. Bieži atska-

ņoti viņa simfoniskie tēlojumi "Zilais kalns", "Velna rija". Lielu

ievērību pelna neuzvestais balets "Turaidas roze".

Jāatzīmē Musorgska operas "Boriss Godunovs" instrumentā-

cija, ko Melngailis uzņēmās, būdams pārliecināts, ka oriģinālpar-
titūra gājusi zudumā.

Emīļa Melngaiļa "Borisa Godunova" instrumentāciju pirma-

jos gados uzveda Nacionālajā operā. Taču ar laiku atradusies arī

oriģinālpartitūra.

Pagaidām viņa orķestra partitūras nav ieguvušas tik lielu po-

pularitāti kā viņa kora dziesmas. Mākslinieks cer, ka pienāks vēl

tā diena, kad viņa orķestra darbi ne vien mazam, bet lielam sastā-

vam būs dzirdami. Varbūt vēl skatīs arī baletu "Turaidas rozi",

kur blakus mirdzēs ir daina, ir izdoma.

Melngailis rakstījis arī sīkāku formu darbus: prelūdijas un ski-

ces klavierēm. Tomēr savu nemirstīgo slavu viņš ieguvis galvenā
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kārta ar saviem nopelniem latviešu nacionālās kora dziesmas

izkopšanā.
E. Melngailis rīkojis arī daudz koncertu. Bijis vairāku dzies-

musvētku virsdiriģents.
Muziķa — mākslinieka dzīves saturs, bet viņš ir atradis laiku

un interesi arī zinātniskiem jautājumiem.
Emīlis Melngailis — kaislīgs valodnieks. Viņš pazīstams kā

dedzīgs īpatnu uzskatu cienītājs latviešu valodā.

Par filoloģijas jautājumiem viņš jaunatnīgā sajūsmā spēj runāt

stundām ilgi, aizstāvot savus pētījumus valodas izkopšanas laukā,

kur viņš nepakļaujas akli vispār atzīto valodnieku atzinumiem,

bet iet savus patstāvīgus ceļus. Te viņam vērtīgu materiālu snie-

dza ilgie ceļojumi pa dažādiem Latvijas novadiem.

E. Melngailis darbojās arī kā žurnālists, ar saviem sīkajiem feļe-
toniem un asprātīgajām satīrām bez žēlastības atklādams visas bur-

žujiskās Latvijas mietpilsoniskās sabiedrības smieklīgo uzpūtību,

zemo mākslas izpratni, ar to iegūdams sev arī daudz ienaidnieku.

E. Melngaiļa darbus un centienus caurstrāvo progresīvas idejas.
Šodien ar visu dedzībuviņš stājies pie padomju mākslas uzdevumu

pildīšanas.

Padomju Latvija, augstu vērtēdamaviņa lielos nopelnus latvju

nacionālās mūzikas izkopšanā, nesen piešķīra viņam Tautas māk-

slinieka goda nosaukumu.

Emīla Melngaiļa nenogurstošā enerģija, ar kādu tas turpina

tagad sniegt latviešu mūzikai izcilas paliekošas vērtības, rāda, ka

viņš šo goda nosaukumupatiesi pelnījis.

JĀZEPS UN JĒKABS MEDIŅI

Komponistam Jāzepam Mediņam par ievērojamo un ilgo ra-

dītāja darbu latviešu mūzikā nesen piešķīra LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbiniekagoda pilno nosaukumu.

Jāzeps Mediņš (dzim. 1877. g.) savdabīga personība latviešu

vecākās paaudzes komponistu vidū. Pārējie šās audzes skaņraži

savu galveno uzmanību veltī vai nu solo, vai kora dziesmai, Jāzeps
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Mediņš turpretim — simfonijmūzikai. Viņš īsts dzimis sim-

foniķis. Šajā nozarē viņa galvenais spēks un nozīmība, un tā viņu
ierindo latviešu komponistu saimē pašās pirmajās vietās.

Jāzeps Mediņš nav rakstījis daudz, viņš ir mazražīgs, bet viss

tas, ko viņš simfonijmūzikas jomā radījis, nopietnas mākas, lielas

prasmes, dziļas, varenas izjūtas un spēka apzīmogots. Vispirms minē-

sim Jāzepa Mediņa lielo darbu — D-dūra simfoniju — asos, spē-

cīgos tvērienos būvētu un liedētu skaņu celtni. Šo simfoniju viņš
sāk 1918. gadā Baku un pabeidz to tikai 1922.gadā Rīgā. Kaut sim-

fonija rakstīta ilgā laika sprīdī, tajā valda cieši sakausēta vienga-

balainība, aizraujoša melodika, episkā plašā elpā darināta.

Gadu vēlāk (1923) komponists pabeidz "Simfonisko skici" —

formā savu gatavāko un īstāko darbu. Tas ir liela, plaša apmēra

opuss, kam nemaz neatbilst viņa nosaukums; darbs visai samērīgs

savā uzbūvē, skaidrām, cietām līnijām, labi izdomātukāpinājumu,
visumā noslēgts, spīdošs, dzīvs un ierosinošs.

Komponista samērā straujo un muzikāli tik vērtīgo radošo

darbību pārtrauc uz ilgiem gadiem smaga un grūta nervu slimība.

Tikai 1931. gadā parādās atkal jauni darbi: "Simfonisks ievads" un

"Liriska poēma", 1932. gadā—
"Simfoniskā uvertīra", 1933. gadā—

"Armēņu melodija", 1934. gadā — svīta "Rudens noskaņas",
1935. gadā komponists sniedza atkal visai ievērojamu "Simfo-

niskai skicei" līdzvērtīgu meistardarbu — simfonisko tēlojumu

"Latvju zeme". Šinī darbā komponists saslejas visā savā varenībā

dramatiskos skaņu kāpinājumos, bet brīžiem kļūst maigs un pa-

zemīgs kā pirmā pavasara zāle. Sulīga, jūtām piesātināta, slaidi un

krāšņi izžuburota melodika ar neatlaidīgu sparu vijas visam dar-

bam cauri, darot to mirdzošu, svinīgu un pacilājošu.
Vēl dzīvodams Baku, Jāzeps Mediņš iecerē operas "Vaidelote"

komponēšanu, ko viņš veic 1924. gadā, atgriezies Rīgā. Pie "Vaide-

lotes" komponists nostrādā divus gadus, un tā pirmo reizi parā-

dās atklātībā 1927. gadā. Operas "Vaidelote" panākumi nav visai

lieli. Aspazijas libretam maz dramatisma, tas ir vairāk stāstošs,

episks. Ar tādām pašām ieskaņām arī Jāzepa Mediņa mūzika. Pēc

savas uzbūves "Vaidelote" atgādina Riharda Vāgnera muzikālās

drāmas. Trūkst noapaļotu dziedājumu, valda rečitatīvs, orķestris,
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kaut gan spožs, vairāk piesaistīts darbības raksturošanai, vadmo-

tīva princips nav ievērots.

Jāzeps Mediņš rakstījis arī kora un solo dziesmas; to viņam

prāvs skaits. Savas dziesmas komponists izstrādā smalki. Tās ir

skaidras un savā valodā lepnas un savdabīgas.

Jāzepa Mediņa kompozīciju sarakstā redzama vieta vēl divām

balādēm: jauktam korim ar basa solo orķestra pavadījumā "Zvana

ezers" (1915) un vīru korim ar basa solo orķestra pavadījumā

"Jagaiļa gals" (1915). Čellam, instrumentam, kas komponistam
vistuvāks un vismīļāks, viņš komponējis koncertu (ap 1906), "Svītu"

klavieru pavadībā un "Romanci" orķestra pavadībā (ap 1901).

Jēkabs Mediņš — nule apskatītā komponista Jāzepa Mediņa
brālis dzimis 1885. gada 22. martā. Arī viņš nesen saņēma LPSR

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda pilno nosaukumu.

Jēkabs Mediņš plaši pazīstams kā ievērojams mūzikas pedagogs,

īpaši viņa muzikālā darbība un rosme atplauka Jelgavā, kur viņš
savā laikā darbojās ilgus gadus. Jēkabs Mediņš bija visas Jelgavas

muzikālās dzīves centrs un vadītājs, un to viņš tur pacēla lielā aug-

stumā. Kā komponists Jēkabs Mediņš mazāk pazīstams. No viņa
darbiem galvenokārt dzirdētas kordziesmas, īpaši prasmīgie un

savdabīgie tautas dziesmu harmonizējumi. Mūziku Jēkabs Mediņš

mācījies Zīgerta mūzikas institūtā Rīgā. Jaunībā Jēkabs Mediņš
strādā Valmierā. Pirmā pasaules kara gados vada Sizraņas tautas

konservatoriju.

"HODŽA NASREDINS"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

Leonīda Solovjova un ViktoraVitkoviča komēdija "Hodža Nas-

redins" patiesībā romāna dramatizējums, taču darbs ir tik labi

veikts, ka radusies spīdoši uzrakstīta komēdija, pareizi uzbūvēts,

pilns spraigas, mērķtiecīgas darbības un asprātīgs skatuves darbs.

Notikums rada notikumu, iekšēji cieši saistītu, valodasprēgāt sprēgā

jautrībā, zobgalībā un jaunā, bieži arī dziļā asumā. Daudz intere-

santu un raibu tipu. Austrumukolorīts smaršains un krāsu pilns.



350

Šo jauko komēdiju LPSR Valsts Dailes teātri inscenējis režisors

Aleksandrs Leimanis. Viņš nācis no Padomju Savienības vecāko

republiku teātriem, kur skatuves māksla uz ļoti augsta līmeņa,
kur lieli skatuves mākslinieki un dziļa skatuves mākslas kultūra.

Tas manāms arī pie Aleksandra Leimaņa. Viņš ir mākslinieks ar

lielām tehniskām zināšanām savā arodā; darbā viņš vairāk vadās

no intelekta, taču pietiekamu vērību atstāj arī intuīcijai. Aleksan-

dra Leimaņa "Hodžas Nasredina" inscenējums LPSR Valsts Dailes

teātrī ir viņa pirmā uzstāšanās šinī mākslas iestādē un arī Latvi-

jas PSR vispār.

Inscenējumā ieguldīts daudz rūpīga darba; tas ir interesanti

veidots, romantiski tverts, pasniegts vieglās, gaisīgās līnijās, līdz

sīkumiem izdomātsun labi iederas teātramākslinieciskajos ietvaros.

No inscenējuma prasās vairāk asuma, nav pietiekami izcelts

un pasvītrots sociālais moments.Pats emīrs un viņa stulbais galms

parādīti pārlieku pasakaini, atrauti no zemes, pat dažās vietās

bērnišķi. Emīrs cērt galvas lielā labsirdībā, nepieauguša naivumā.

Bet mēs zinām, ka patiesībā tādi Ziemassvētku vecīši vai opere-

tiski onkulīši viņi nemaz nav bijuši. Derētu tušēt šo maigumu,

pareizāk — labsirdību, kas tagad dveš no skatuves emīra galma
ainām. Vairāk tiešamības, vairāk īsta skatuviska asuma, kauču arī

romantiska, taču tā, lai kāds neiedomātos, ka viņš skata lapas pu-

ses no kādas senas, jaukas bilžu grāmatas. Ar katru izrādi saasinās,

kāpinās darbības temps, un tas ir labi.

Teātra tēlotāju kolektīvs labi, līdz galam izpratis inscenētāja
nodomusun vēlējumus un jūtas uz skatuves kā zivs ūdenī. "Hodža

Nasredins" tādā veidā, kā tagad tas parādīts LPSR Valsts Dailes

teātrī, neprasa no aktiera nekādu īpašu psiholoģisku iedziļināša-

nos vai iegrimšanu savā lomā. Jāprot tikai labi un veikli darboties

uz skatuves — dziedāt, iet, izteiksmīgi runāt, skraidīt un jokus dzīt.

Protams, Dailes teātra kolektīvs ir tik augstvērtīgs savā skatuves

prasmē, ka tas visu no viņa prasīto arī spīdoši veic. Skatuve zaigo,

ņirb krāsās, kustībās un skaņās. Acij turbarības atliku likām.

HodžuNasredinu tēlo LeonīdsLeimanis. Mēs viņu agrāk pazi-

nām kā visai labu aktieri. Okupācijas laikā viņš bija viens no tiem

retajiem, kas skatuves mākslā klusēja. Taču no savas tēlošanas
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prasmes Leonīds Irīnmiīv nar neko «fejk Savu Hodžu viņš

GMžano pamržm tēlodivas jaunasaktrises—Elvīra Leūnane
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Ļoti laba kā Otuma-Bibī aktrise Austra Baldone Uzpūtīgo,

TOāgo, bet vēl vēnnaskaisles pilno emīra sievu Austra Baldone

parāda skaidrā, spilgtā izjūtā; tasir viengabalaina lējuma tēls, īsti,

Arnolda Stubava Buhāras emīrs salds, nevarīgs večukinš. Kā

tāduArnolds Stubavs raksturo vīnuveikli un labi. Cienīgs, nosvēr-
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Arturs Fibpsons ka Huseīns Gusnjs, Bagdades prātnieks un

~
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Skaidri un izteiksmīgi Pēteris Vasaraudzis noraksturo augļo-

tāju Džafaru, pareizi rrrridarm viņa rijīgumu, nežēlību un arī

muļķību, :i sr.ieczo: zīmīzzi tēlu izrādē. lespiežas atmiņā ar savu

omulību un tējnlmiekīempiemitigostāvu Pēteris Lūcis.

Ģirta VUka skatuves ietērps skaists un lietderīgs. Komponista

Marģera Zariņa mūzika interesanta.

"UN VIĻŅOJAS JŪRA"

LATVIJAS PSR DAILES TEĀTRĪ

Vēl nesen LPSRValsts Dailes teātris rādīja Nik. Pogodina lugu
"Laiviruece", kur savdabīgā un padziļinātā skatījumā bija parā-

dīta epizode no varoņpilsētas Staļingradas cīņas pret vācu iebru-

cējiem. Valsts Dailes teātra jaunākā novitāte arī luga par otru

varoņpilsētu Ļeņingradu, kas spītīga, neatlaidīga un cēla izturēja

smagofašistu ielenkumu un beidzot sakāva tos. Šī jaunākā luga —

trīs rakstnieku — VVisņevska, A. Kronaun V. Azarova muzikālā

komēdija "Un viļņojas jūra", ko dzejiski veikli latviskojis Valdis

Grēviņs. "Un viļņojas jūra" veselīgi, spraigi un jautri uzrakstīta

komēdija, kur blakus dziesmām, vieglai, saldai mūzikai un miji
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dzēlīgiem jokiem mitinās un rūgst zemiskums, tumši nodomi,

nodevība un asinis. Taču padomju cilvēka bezgalīgais patriotisms,

uzupurēšanās, gaišā mīla uz tautu un savu Dzimteni pārvar visu,

izklaidē nāves mākoņus, un taisnība uzvar. Komēdijai ir dzīvības

pilns apakštonis, kas ierosina un stiprina visus cilvēka gaišos, paci-

lājošos spēkus.
LPSR Valsts Dailes teātrī šo komēdiju inscenējusi režisore Fe-

licita Ertnere, un šis laikam ir viens no lielākajiem viņas līdzšinē-

jiem darbiem, veikts īsā laikā, taču ar panākumiem.
Felicitai Ertnerei piemīt viena visai cildena un slavējama īpa-

šība — viņa mīl skatuves jaunatni un prot to arī audzināt. Viņa
domāpar rītdienu, vēl vairāk par nākotni. Un tas ir labi. Citi to

nedara. Tāpēc Felicitas Ertneres darbs šinī virzienā īpaši zīmīgs

un uzsverams. Komēdijas "Un viļņojas jūra" uzvedumā mēs redzam

veselu rindu jaunu seju, kuras līdz šim manījām tikai "tautā" ar

mēmāmlūpām, taču starp šīm klusētājām ir daudzas ar krietnām

un savdabīgām skatuves tēlotāju dāvanām.

"Un viļņojas jūra" inscenējums visumā krāsains, dažbrīd visai

saistošs un tīkams. Uzvedumam ir savs iekšējs ritms. Gribētos

tikai, lai tas vietām neatslābtu, bet vienmēr loģiski kāpinātos. Tā

pirmā ainā abu jūrnieku "ķiķināšanās" ar Jeļenu ir par stieptu,

par bālu un beigās top apnicīga. Vispār pirmā aina ir vājākais

momentsvisā uzvedumā. Rodama viena otra kļūda arī sīkumos.

Kuteris "K-102" un kuteris "K-105" pēc tikko veiktā smagā kau-

jas uzdevumaatgriežas bāzē, un to leitnanti nokāpj krastā ar iero-

čiem un mirdzošām lakādaskurpēm kājās. No kura laika kaujinieki

kaujas laikā staigā spīdošās lakkurpēs? Tas pats sakāms par "Ēr-

glēna" komandieri pēdējā ainā. Izcīnītas smagas kaujas, kutera

komanda cīnījusies ilgi un grūti. Kuteris tikko ienāk bāzē, ko-

manda nolec no tā vienos putekļos, ievainojumos un tiešām rada

īstu Baltijas jūrnieku iespaidu, bet komandieris kā no bulvāra, kā

no modes lapas noņemts: tīrā, skaistā mundierī. Plašajā tēlotāju

kopumā vispirms minams Cižova lomas tēlotājs, spīdošais Edijs —

Luijs Šmits. No vienas puses, Šmits spilgti un skaidri parāda Čižova

iejūtīgo, aizrautīgo dabu, viņa ātro iekvēlošanos pret skaistām

sievietēm, no otras puses, tikpat skaidri un neuzbāzīgi atklāj
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godīgumu un patriotismu Čižova raksturā, kopsumma izveido-

jot dzīvu, viengabalainu un ticamu skatuves tēlu.

Labs kā Ščekotihins, kutera bocmanis, Alberts Miķelsons. Viņš

iejūtīgi parāda vecā jūras vilka bezbēdību, drošsirdīgumu un lab-

sirdību. Mazliet ieliecis stāvu, Miķelsons teicami ar visām kustī-

bām un ķermeni pamato bocmaņa iekšējo būtību.

Lilitas Bērziņas Jeļena patīkams, iezīmīgs tēls izrādē. Ainā pie

vāciešiem skaidri un iespaidīgi izveidotas psihiskas pārejas.

Arnolda Stubava hauptmanis fon Ditmāršteins viengabalaini

un ar izjūtu veidots, bet dažbrīd mazliet par neapvaldītu, par

skaļu. Izturēta Jeļenas nopratināšana, psiholoģiski jauki izveidoti

rakstura sabrukuma momenti.

Konstantins Kedrovs Arnolda Stempa atveidojumā jauks, tī-

kams, krietnā skatuves tehnikā sniegts.
Kārlis Valdmanis un Kārlis Ādernieks savas lomas veic kā spē-

lēdamies, tāpēc dažreiz pārspēlējas, bet tur vairāk inscenētājas vaina

(pirmā aina, aina pie vāciešiem). Ēvalda Valtera 2. rangakapteinis
Samoilovs korekti izturēts.

Marijas Astafjevnas lomu tēloja divas aktrises. Pirmizrādē Emī-

lijaBērziņa, spilgti un uzvaroši izceldama savas komiskās īpašības,

sniedza Mariju Astafjevnu diezgan stiprā kariķējumā. Milda Puķe

centās vairāk izcelt Marijas Astafjevnas vienkāršo naivumu, lab-

sirdību un dvēseles skaidrību, kas viņai dažbrīd it labi padevās.

Puķe, salīdzinot ar Emīliju Bērziņu, bija daudz klusāka, nemanā-

māka, bet ar savu it pareizu pamatojumu.
Tā saucamo bezprātīgo meiču Kisu arī sniedza divas jaunas

aktrises. Pirmizrādē Kisu tēloja Milda Klētniece.Viņai labas dotī-

bas, lai veidotu šo lomu ar tīkamu, bet paskarbu sievišķību. Savu

lomu viņa vairāk ceļ ar prātu nekā ar tiešu izjūtu. Viņa prot vai-

rāk spēlēt kā iejusties, bet visumā tomēr izveido viengabalainu
tēlu. Eiženija Kaldovska turpretim nav tik viengabalaina, brīžiem

ar savu naivumu, kaķisko maigumu un izjūtas pilnām liegajām

pārejām viņa uzsit augstu (divspēlēs ar Ediju), bet tad atkal kaut

kā pazūd kopējā ņirboņā. Raksturīga Kaldovska divspēlē ar frizieri

un beigās psihiska sabrukuma brīdī. Raksturotājas spējas parāda
Velta Krūze skatā pie friziera.



Pārējās lomās krietni skatuviskā tehnikā darbojās Sigurds

Zviedrs, K. Draudiņš, Pēteris Vasaraudzis, Elza Blumberga, Māra

Jaunarāja. Skatuves gleznotāju Alberta Osīša un Augusta Pupas
darbs labs un skatuviski lietderīgs.

VIĻA LĀČA LUGA "UZVARA"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

Par Sarkanās Armijas latviešu gvardes divīzijas slavenajām

kaujām un gājumiem ir jau sarakstītas daudzasskaistas dziesmas,

dzejoļi, poēmas un stāsti. Vilis Lācis nāk kā pirmais, kas šo lielo

un cildeno vielu tver un paceļ spraigā, sarežģījumiem bagātā dra-

matiskā darbā.

Šī 3 cēlienos (7 ainas) veidotaluga ir ka stingri un asi veidotsap-

lis: darbībavarenā izskaņā beidzas taipaša vietā, kur tā reiz sākusies.

Dailes teātris to parāda plašā vērienā. Lugas inscenētājs LPSR

Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Eduards Smiļģis bagātā,
radošā iztēlē parāda ainu pēc ainas, skaidri un noteikti kāpinādams
darbību un raksturu attīstību. Sasniegta viengabalaina lējuma iz-

rāde. Ceturtā aina ir vislabākā: sakoncentrēta, ar dramatismu

piesātināta, vienkārša, bez kā lieka. Visvājākā ir trešā kaujas aina

upes krastā. Tā ir stiepta; neveikls Griezes sagūstīšanas skats. Brīži

pirms sagūstīšanas ir par ilgiem, tiem nav skatuviska attaisno-

juma, un tie rada skatītājā zināmu atslābumu.

Tāpat skatuviskais iekārtojums pirmajai ainai nav izdevīgs.

Telpa pieblīvēta. Bēgļi, liekas, ietne pa lielceļa malu, bet gandrīzāk

pa laipu, šauru tiltu, aiz kura iedomājams dīķis; un pēkšņi garām

aizdārd tanks, vēlāk parādās vezums, tad tikai skatītājs piespiež
sevi domāt, ka tālāk ir lielceļš.

Aktieru kolektīva saspēle veikla, droša un niansēm bagāta. Ir

daudz strādāts, un darba panākumi redzami.

Augusta Griezes loma visai grūta. Tā ir sarežģīta, pilna lūzu-

miem un asām pārejām. Edgars Zīle to varonīgi nes uz saviem

staltajiem pleciem. īsts un pārliecinošs viņš savā spēkā un savas

patiesības apziņas pārpilnībā pirmā ainā. Pilns aizraujoša izmisuma
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un traģisma ceturtajā aina, kur visu aktieru kopspēle sasniedz

augstu māksliniecisku gatavību.

Elvīra Bramberga visus vācu okupācijas gadus ir klusējusi un

gājusi grūto un smagoatsacīšanās un pārbaudījumu ceļu, ko viņa

godam izturējusi. Tagad mēs atkal mākslinieci redzam Dailes

teātrī.Sanitāri Nadīnu Apsi Elvīra Bramberga parāda mīkstos, dziļi

izjustos toņos. Viņa ir reizē jautra, sapņaina un neatlaidīga, ar

dziļu iekšēju spēku.

LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Artūrs Filip-

sons dodvisai raksturīgu un līdz galam izturētu vācu hauptmaņa
Obermillera tēlu. Dzeļoši un skaidri parādīta vācu virsnieka trulā

augstprātība, nežēlīgums, dzīvnieciskums un viltība.

Arnolds Stemps kā strēlnieks Kārlis Tolēns zīmīga persona

izrādē. Labiun izkārtoti A. Stemps parāda šķautnainās pēkšņās pār-

ejas no vienas spilgtas izjūtas otrā (otrā un pēdējā ainā).

Raksturīgs tips bija arī Pēteris Vasaraudzis kā virsleitnants

Šteinhofs.

Latviešu strēlnieku grupa— Arturs Dimiters, Kārlis Pabriks,

Kārlis Valdmanis, HermanisVazdiks, Kārlis Ādernieks un Sigurds
Zviedrs — izteiksmīga, krāsaina un tiešām latviska: tie ir bezbē-

dīgi,mīļi un vareni zēni. īpatnējākais viņu vidū—Arturs Dimiters.

Viņa spēle piesātināta, nav viņam tukšu vietu, tikai savās izdarī-

bās viņš brīžam pārcenšas (ātrās roku kustības piektajā ainā).

Atis Krauklis vācu feldfēbeļa Nēvermaņa lomai kā radīts. Neaiz-

mirstamā maska vien ko vērts. Atim Krauklim izdevies īsts vācu

feldfēbeļa tips, pilns zvēriskuma un neģēlības.

Nātanu, vācu aģentu, tēlo Ēvalds Valters.Viņam pareiza pieeja

lomai, varbūt dažbrīd mazliet shematizēta. Izteiksmīgās, glūno-

šās kustības izsaka reizē bailīgumu un cietsirdību.

Emīlija Viesture Griezes māti un Irma Laiva Elzu ar savu spē-

les māku izceļ pilnīgi.
Droši tēlo Sašu, sādžas zēnu, pusaudzi, Imants Krenbergs.
Patiesus un iezīmīgus tēlus sniedz Arnolds Stubavs un Augusts

Vītols. Tie paņemti kā no dzīves.

Skaidra, atraisīta izjūta Eiženijai Kaldovskai. Tikai maska ne-

izdevīga. Laba Elza Blumberga kā ganu meitene Mare, Bernhards



Izaks Jurciņu, drēbnieku, veikli, bet pārspīlēti kariķē. Pārējās lomās:

Kārlis Leopolds, Jānis Kociņš, Kārlis Draudiņš, Jānis Priede, Jānis

Mārsietis un Austra Zīdere ar savu spēli atzīstami iederas kopainā.

Skatuves gleznotāji LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbi-

nieks Oto Skulme un Uga Skulme darinājuši, atskaitot pirmo ainu,

spēlei visai derīgu un krāsās skaistu spēles telpu.

FR. ROKPEĻŅA LUGA "GAISMA"

LATVIJAS PSR VALSTS JAUNATNES TEĀTRĪ

Fr. Rokpeļņa vārds latviešu dramaturģijā pazīstams jaulabi sen.

Viņš sarakstījis vairākas lugas un libretus ganatsevišķi, gan kopā

ar dzejnieku JūlijuVanagu, gūdams atzīstamas sekmes.

Fr. Rokpeļņa jaunākais darbs dramaturģijā — jaunatnes luga
3 cēlienos (5 ainās) "Gaisma", ko nule izrādīja Valsts jaunatnes teātris,

savu uzvedumu veltīdams Latvijas PSR 5 gadu pastāvēšanas dienai.

Mums oriģinālu jaunatnes lugu ārkārtīgi maz. Tāpēc Fr. Rok-

peļņa darbs pelna īpašu vērību.Vēl vairāk Fr. Rokpeļņa luga saista

mūsu uzmanību ar to, ka te tverta gluži aktuāla liela un visai dziļa

problēma. Rādīta dzīves atjaunošanās nelielā latviešu pilsētā, ko

smagi jo smagi izpostīja nežēlīgais ienaidnieks — vācietis. Šai

pilsētā dzīvo latviešu zēns Reinis. Viņš uzticīgi gaida mājās no

kara tēvu, kas tomēr vairs nepārnāks, jokritis varoņa nāvē. Kri-

tušā tēva vietā stājas viņa draugs majors un pilsētas bērni. Autors

beidz lugu ar spārnotu teikumu: "tētis ir pārnācis" — ko pirmā

pārsteigumā izsaka Reinis. Ar to Fr. Rokpelnis liek nojaust, ka

lugā ir zināms atrisinājums šai grūtajai un sarežģītajai problēmai.

Taču rodas iebildumi, kurus īsajā recenzijā nav iespējams atrisināt.

Mums šķiet, ka lugā šī "nepārnākšanas" problēma tikai pavērta

visā savā asumā un dziļumā, bet vēl neatrisināta. Skatītājiem pašiem

jāiedomājas tas, ko izjuta Reinis tālāk pēc pirmā pārsteiguma brīža.

Luga uzrakstīta skatuviski spraigi, gaišās, priecīgās krāsās. Daudz

jaunatnei tīkamu dzejisku teikumu, dzēlīgu asprātību un savda-

bīgu raksturu. Pirmās divas ainas samērā statiskas, pēdējās trīs

uzsit augstu vilni risinājuma un skatuviskās darbības ziņā. Maz
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ticama cīņas aina ardiversantu grāmatu veikalā 4. ainā. Diversants,

kas uzspridzinājis visu pilsētu un grib vēl sagraut pēdējo pilsētas

mūra ēku, diversants, kas gatavs uz visu, pēkšņi sāk izšķirīgā brīdī

ar bērniemcīnīties kā puika. Skrien augšā pa sastatnēm, met bēr-

niem ar grāmatām, valstās pa grīdu. Tik "mīlīgu" diversantu grūti
iedomāties. Šķiet, ka vislielākā vaina te meklējama režijā. Visumā

gan lugas inscenētājs LPSR Nopelniem bagātais skatuves māksli-

nieks B. Praudiņš savu uzdevumu veicis atzīstami. Uz mazās ska-

tuves viņš panācis raitu darbību, pārskatāmus grupējumus, īsto

tempu un atjautīgus situāciju veidojumus. Glīts un spēlei lietde-

rīgs mākslinieka Rūdolfa Miķelsona skatuves ietērps.
No tēlotājiem kā pirmo gribētos minēt Lūciju Baumani—Valdi.

Aktrise labi un pareizi iejūtas zēnu psiholoģijā; šoreiz viņa sniedz

tēlu bez pārspīlējumiem spēlē, sirsnīgi un jauki parādot godīgu, ener-

ģisku un labsirdīgu mazpilsētas puiku, veiklu un pašaizliedzīgu
izdarībā. Nosvērti, ar siltu izjūtu Laimonis Students parāda Reini.

Skatuviski drošs, tikai mazliet par sievišķīgu Olgas Ribakas An-

dris, īpatnējs maskā un kustībās Ellas Bēdeles kundziskais Alfonss.

Egona Leopolda majors par gausu, bez iekšējas kvēles un tempe-

ramenta.

Ezavam, ko tēlo Imants Elceris, ar Kurtu — Tālivaldi Maci-

jevski — atsevišķās vietās veikta kopspēle. VisumāEzavs par skaļu,

par neapvaldītu tonī un kustībās.

Kā zēni (Ērika Lociņa, VeraZīverte,Velta Vecmane, Aleksandrs

Tunaitis), tā meitenes (Ruta Ermiča, Maija Jakubaite, Lauma Kun-

dziņa, MariannaKūciņa) sacentās spēlē, kopā sniedzot patīkamu,
krāsainu un valdzinošu pusaudžu grupu.

Labs raksturotājs Krists Blumbergs; viņa spekulants Brūveris

vienreizīgs, artistisks, pilns spēles prieka un atjautības. Tāpat zī-

mīgi īsti sētnieks Augusts Graudiņš un sētniece Elza Stērste.

Arvīds Bīriņš (Bartušs), AnnaPētersone (vecā māte),Harijs Lūsis

(seržants), Kārlis Anušēvics (pilsonis) ar savu nosvērto tēlojumu

iederīgi papildināja kopspēli.
Valsts Drāmas un Dailes teātris sezonu slēdzis, Jaunatnes teāt-

ris turpina rādīt savu jauniestudējumu. leteicams to apmeklēt,

īpaši jaunatnei.
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"KĀZAS MAĻINOVKĀ"

LATVIJAS PSR ACP STRĀDNIEKU TEĀTRĪ

"Kāzas Maļinovkā" pazīstamākā un varbūt arī iemīļotākā ope-

rete Padomju Savienībā. Tekstu tai devuši divi autori — L. V. Juh-

vids un V. N. Tipots, ko labi latviskojis K. Freinbergs; jauku un

piemīlīgu mūziku operetei darinājis B. A. Aleksandrovs.

Operete saista skatītāju; tajā ir asi, neparasti notikumi, īsti ope-

retiski tipi, netrūkst asprātību. Ir daudzsaldu dziesmu un aizrau-

tīgu deju. Mūzika katrai vietai un notikumam atbilstoša. Visādā

ziņā "Kāzas Maļinovkā" ir skatuvei īsti piemērots gabals un labs

materiāls katram prasmīgam režisoram.

Strādnieku teātrī šo opereti inscenējis teātra mākslinieciskais

vadītājs Arnolds Stemps. Neapšaubāmi viņam nācies pārvarēt

lielas grūtības, līdz izdevies šo inscenējumu sniegt atklātībai tādā

veidā, kāds tas tagad ir. Visur redzams un jūtams ilgs, neatlaidīgs

un nopietns režisora darbs. Sasniegta raita, spraiga izrāde, kur

sīkumi beigu beigās neaizsedz galveno idejisko kodolu.Rodamas

labas, ar māksliniecisku gaumi radītas situācijas, taču visumā

izrāde ir par garu. Tā, mūsuprāt, katrā ziņā īsināma un vispirms

uz deju rēķina. To ir par daudz. Tiek dejots vietā un nevietā. Bei-

gās dejas nomāc pārējo, un tā rodas disproporcija starp jaunās
izrādes sastāvdaļām. Trūkst lietderīga samēra, un izrāde it kā

sāk jukt.

Turklāt blakus visai skaistiem deju momentiem pazib vietas

un situācijas, kur tikai mata platums pasargā no slikta divertis-

menta, bezgaumības, pārmērīga šarža. Visiem taču zināms un it

īpaši teātra mākslinieciskajam kolektīvam, ka viņa uzdevums nav

tikai skatītāju smīdināt, bet arī audzināt estētiski un idejiski. Mēs

ieteiktu inscenētājam ar savu vērīgo aci vēlreiz pārbaudīt visus

deju virknējumus, lai tie labāk iederētoskopainā.

Tāpat šis tas vel būtu labojams bandītu ārienē, lai tie tik pārāk

neatgādinātu spāņu un franču viduslaiku jūras laupītājus.

Tēlotāju kolektīvam jāizsaka visa atzinība. Kur pietrūkst ska-

tuviskas rutīnas, meistara tvēriena, tur vietā aizraujoša jaunība,
darba kaisme, dedzība un sirds, kas neapšaubāmi rod un radīs
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vienmēratbalsi. Izrāde no viena gala līdz otramnepārtraukti pilna

dzīvības, spožuma un raibuma.

Tēlotāju apskati sāksim ar operetes vecāko paaudzi. Jauns, pilns
siltas izjūtas, dabisks un pareizi dabīgs savās kustībās vectēvs Nači-

pors — Pēteris Treicis.

Ar varenu temperamentu Hapusju, viņa sievu, sniedz Herta

Stempa, rādot raksturīgu sādžas sievu. Tas pats sakāms par Trin-

dičieni Irmas Vēsmiņas tēlojumā. Atturīga, dziedājumā laba un

iezīmīga Ņina Gruzna zemnieces Sofijas Mihailovnas lomā. Kop-

spēlē iederas Veronika Plūksna —Vasiļina.

Saderīgs pāris kā dziedājumā, tā arī veiklā kopspēlē Valija

Graubiņa-Bajāre (Jarinka) un Otomārs Kūns (gans Andreika).

Jānis Lūsis kā pulka komandieris Nazars Duma mazliet par sa-

stingušu.
Pilns savdabīgas komikas, skatuviski spilgts un raksturā un kus-

tībās līdz galam izturēts Vilhelms Ruško kā artilērists Jaška. Ban-

dītu vidū krāsainākā figūra pieder Voldemāram Ferģim (bandas

vadoņa adjutants Papandopulo), kuram piemīt liels, bet ne vien-

mēr vajadzīgi apvaldīts spēles prieks, laba kustību sajūta. Ērika

Laipnieka Griciāns, bandasvadonis, mazliet par puicisku, bet citādi

zīmīgs. Gandrīz fantastiski ir bandīti — Jēkabs Zaķis, Eduards

Čakste, Zāmuels Gruzdiņš. Viņi nāk kā no citas pasaules un daž-

brīd neiederas veselīgajā, gaišajā un reālajā operetes vidē. Viņi ir

kā romantiska dzejnieka aizkavējušies fantomi. Drusku reālākas

ir laupītāju līgavas —Frīda Krače, Marija Būmane, Vera Kraukle,

Sofija Staņivarceva, bet tādas mēs tomēr esam senāk skatījuši

filmās, kas tēlo citus laikus citos apstākļos.
Braša un darbīga sarkanarmiešu grupa—Vsevolods Zirdziņš,

Dzintars Lejnieks, Visvaldis Gulbis, Edgars Kauliņš.
Droši un prasmīgi vada izrādi diriģents Arvīds Prēdelis. Leo-

nīda Bangas skatuves iekārta lietderīga. Labi savu darbu veikuši

baletmeistars Edmunds Pļevickis un kormeistars Ēvalds Skudra.
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J. RAIŅA "PŪT, VĒJIŅI!"
LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

J. Rainis savu tautas dziesmu "Pūt, vējiņi!" sarakstījis trimdā

1913. g. pavasara un vasaras mēnešos. "Pūt, vējiņi!" ir Raiņa skaid-

rākā un vienkāršākā luga, īsta tautas dziesma, kā pats Rainis to

skaisti nosaucis. Rainis šinī lugā atbrīvojis sevi no kaut kāda

iekšēja smaguma, viņš atdevis tajā visas savas trimdā sastrēgušās

dzimtenes ilgas, viņš tajā slavinājis tēva māju daiļumu, Latvijas
kautro skaistumu.

Savā laikā kritiķi meklēja "Pūt, vējiņi!" dziļus filozofiskus sim-

bolus, tāpat kā pārējās Raiņa traģēdijās. Tas ir bijis veltīgs darbs.

"Pūt, vējiņi!" ir Raiņa viscilvēcīgākā luga tajā nozīmē, ka tajā dar-

bojas īsti, ikdienišķi cilvēki un raksturi, pilni savas dvēseles, sāpju

un prieka.

"Pūt, vējiņi!" ir arī beidzot Raiņa vissaulainākā luga, protams,

tajā iepīts arī savs traģisms, kādu var atļauties tikai klasiķis un

tāds liels gars kā Rainis. Vispār "Pūt, vējiņi!" stāv pilnīgi atsevišķi

no visiem pārējiem lielā dzejnieka dramatiskajiem darbiem.

Dailes teātris savā jaunajā "Pūt, vējiņi!" inscenējumā pareizi

izpratis lugas dziļāko būtību un izteiksmīgi toatdevis skatuvei. Tas

inscenētāju režisoru Felicitas Ertneres, Margas Teteres un režisora

Emīla Mača nenoliedzams nopelns.
Ir ilgi, daudz un nopietni strādāts gan pie paša inscenējuma,

gan ar atsevišķiem tēlotājiem. Tāpēc panākumi nav izpalikuši.
Izveidota labi saliedēta izrāde, pilna īsta spēles prieka, aizrautības

un sirds. Redzama skaidra mērķtiecība visā izrādes uzbūvē, krietns,

atjautīgs darbs sīkumos; pēdējie tīkami papildina vispārīgo. Ak-

tieri tēlojumā disciplinēti; nenoliedzot viņu īpatnības, tie saska-

ņoti vienotā ansamblī. Varbūt pirmās ainas vēl pagausas, šur tur

pazib nevajadzīga sīkumu mīlestība un liela kavēšanās pie tiem,

turpretim pēdējās ainassakāpinātas varenā mākslinieciskā spēkā.

Un viss tas panākts ar jauniem tēlotājiem (atskaitot dažus), kas

vēl vairāk slavējami.
Dailes teātrim piemīt skaista tradīcija iesaistīt atbildīgā darba

jauno tēlotāju paaudzi. Tā ir visai apsveicama parādība. Mums
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nepieciešami jauni, spēcīgi kadri, un tie var rasties tikai grūtā,

sirsnīgā un nopietnā darbā.To daraDailes teātris, un par tobūtu

jāpadomā jau tūlīt arī Dramatiskajam teātrim.

Un, kad nu mēs tā skatām jaunos tēlotājus, tad pilnīgi atklāti

jāsaka — viņi vecākām tēlotāju paaudzēm kaunu nedara un

nedarīs. Prieks, ka sāk rasties jaunu tēlotāju paaudze, kas varēs go-

dam veikt visgrūtākos uzdevumus.

Galveno lomu Barbu pamīšus telo divas jaunas aktrises Eiže-

nija Kaldovska un Vilma Lasmane.

Vilmas Lasmanes Barba ir stipri liriska, pat vislielākās sāpēs viņa

klusināta, it kā uz iekšu vērsta, mazliet noslēgta. Vilmas Lasmanes

iejūta skaidra. Viengabalaina, drusku vienmuļa viņas Barbas lo-

mas uztvere.

Eiženiju Kaldovsku līdz šim pazinām gandrīz vienīgi kā pus-

audžu tēlotāju. Barbas lomā viņa ir izaugusi savā mākslā par

veselu galvu un spilgti parāda, kādas ievērojamas dramatiskas do-

tības tā slēpj savā trauslajā augumā. Eiženijas Kaldovskas Barba

daudz dramatiskāka par Vilmas Lasmanes. Kaldovska labi prot

pāriet no vienas iejūtu gradācijas otrā. Jau ar pirmiem vārdiem

Kaldovska spilgti parāda Barbas iekšējo lielo stiprumu, kvēli un

dziļumu. Sākumā liekas, vai tikai Kaldovska vēlāk spēs sevi attie-

cīgās vietās vēl kāpināt vai arī klusināt. Un viņa to izdara. Viņas
Barba ir interesants tēls, kas saista katru skatītāju.

Kārļa Valdmaņa Uldis labs, aizraujošs un tīkams bramanības

un līksmības brīžos. Tāpat arī liriskajos. Sastrēguma un drama-

tisma momentosviņam vēl pietrūkst pārdzīvojuma. To, ka K. Vald-

manis var arī sniegt pēdējo, parāda laimīgā, izjūtas piesātinātā

divspēle ar Zani 4. ainā.

Hermanis Vazdiks no jaunā ansambļa līdz šim visvairāk skatīts

tēlotājs. Viņa Didzis vienkārši, bet labi un īpati tverts. lekšēji pār-
domāta un visai dabiski parādīta pāreja no jautrā, saldkārā Didža

uz bezrakstura īdzīgo žūpu pēdējās ainās.

Stalta, jauka parādība ir Veltas Krūzes Zane. Pirmajās ainās

aktrise vēl neatraisīta, vēl sevī nedroša, par to beidzamajās dra-

matiskajās aināsviņa spilgti izaug savās bēdās, atriebības kārē un

nevaldāmās ilgās.
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Rainis Andu devis diezgan vienmuļu — tikai kā spriganu,
ikdienas gudrības pilnu, jautru un bezbēdīgu meiteni. To Lauma

Paegle nepārprotami un veikli parāda, atsegdama galā krietnu

iedzīvošanās spēju.

Redzamas raksturotājas dotības Irmai Stubavai, kas tēlo Čiepu.

Viņas Čiepa dzīva, šaustrīga, lišķīga un komiska. Jāvairās tikai no

šarža.

Gatiņu līdz šim parasti rādīja kā fizisku kropli. Šoreiz inscenē-

tājas no tā vairījušās. Bet tad arī tekstā bija nepieciešami izdarīt

dažus attiecīgus svītrojumus, lai skatītājā neradītupārpratumus.
Bernhards Izaks Gatiņu veido liriskā tonī, mazliet pat bērniš-

ķīgā, taču labi prot saslieties iekšēji un ārēji dramatiskajos brīžos.

Benitas Ozoliņas Orta pareizi un noapaļoti parādīta; vienga-

balains, estētiski veidots tēls. Marga Teterekā Māte valdonīga,ātra,

lepna. Tetere to sniedz ar atzīstamām sekmēm.

Raksturīgas un saistīgas kaimiņu sievas: Elza Blumberga un

Tamāra Cielēna.

Prasmīgi iekļaujas vispārīgā izrādes gaitā un sekmē tās izdo-

šanos kalpi — K. Leopolds, M. Ozoliņš, P. Pētersons, I.Kaleps, tāpat

kaimiņu meitas— A.Aldre, A. Stepulāne, A. Bulāne un V. Junkere.

Ģirta Vilka dekorācijas košas un spēlei lietderīgas. Gaumīgi
Dž. Skulmes un Ģ. Vilka darinātie kostīmi. Zīmīga Ind. Kalniņa

mūzika, savdabiskas dejas, ko iestudējusi Ē. Ferda.

LIELĀ GAVIĻNIECE

Šodien latviešu teātra vecmāmuļai Bertai Rūmniecei aprit

apaļi 80 dzīves gadi. Tomēr viņa nav nogājusi pie malas, lai var-

būt mierīgi noskatītos apkārtējās dzīves tālākajā iešanā, bet gan

turpina kā īsts darba cilvēks savu strādāšanu teātrī, tā pie ska-

tuves mākslas saistīdama tepat 62 gadus no sava raženā mūža. Ar

neapslāpējamu gribu un izturību lielā māksliniece vēl arvien

rautin raujas pienākumos, darbā un spēlē. Tieši apbrīnojams šīs

darba sievietes neizsīkstošais spars. To nav varējuši salauzt ne sma-

gie dzīves apstākļi, ne ģimenes likstas, ne visu cilvēku prasošais
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mākslas darbs. Tūkstošām reižu Rūmniece bijusi māte uz ska-

tuves un arī pati dzīvē ir deviņu bērnu māte.Tepat četras aktieru

paaudzes mācījusi uz skatuves priekā līksmot un sāpēs ciest, tā

pati kļūdama jau par mūsu teātra vēstures dzīvu iemiesojumu.

Berta Rūmniece, tāpat kā viņas agri mirušais ģeniālais brālis

Aleksandrs Mihelsons, latviešu teātrī ir lieli iedzimtie talanti, kas

nav vairs ne pārkausējami, ne rūpīgi un uzmanīgi slīpējami. Viņi

paši apmirdz visu ar savu radošu drosmi, bagātu, iekšēju saturu,

savdabīgumu un dziļu, pareizu intuīciju. Tā notiek arī ar Rūm-

nieci, kad viņa 1883. gadā iestājas Ādolfa Alunāna trupā. Jau no

pašām pirmām lomām Rūmniece tūdaļ skaidri parāda, kas viņa
īstenībā ir un būs: nepārspējama veco lomu tēlotāja, kas ar laiku

tapa skaidrā, gudrā, pašaizliedzīgā, ētiski stingrā latviešu māte. Bez

kādas speciālas aroda izglītības, vienīgi sava mākslinieciskā instin-

kta vadīta, Rūmniece ārkārtīgi strauji iegūst trupā ievērojamu
stāvokli. Pavisam jauniņa, viņa uzreiz prata meistarīgi notēlot

dažāda rakstura vecas sieviņas. Tas bija pašas dzīves apgarojums,
ko māksliniece bija paņēmusi līdzi no darba tautas grūtuma, un

pašas bagātā pieredze, jo Rūmniece allaž pratusi ieskatīties dzīvē

un cilvēkos, tur ieraugot īpato, iezīmīgo.
Rūmniece savā mākslā ir visreālākā latviešu aktrise. Viņa visur

atrod dzīvus cilvēkus un tos raksturo, veido patiesi un vienkārši.

Mākslinieces tēlojumā izpaužas īsts sirsnīgums, cildena cilvēcība,

nevīstošs sirds gaišums un apskaidrota mātes mīlestība. Kad

Rūmniece uz skatuves runā, klausītāju apņem brīnišķīgs latviešu

valodas plūdums. Tā ir dziļa tautas valoda bez kādas samākslo-

tības. Tādu valodu prot runāt vienīgi tie, kas izauguši tautā un

visu mūžu tautāpalikuši.
Rūmniece savos skatuves tēlos sasniegusi vislielāko konkrētību,

apbrīnojamu vienkāršību un formas skaidrību. Nav vairs nekā

lieka: ne lieka vārda, ne liekas kustības, te dzīves ilūzija jau har-

moniski saskaņojusies ar mākslas patiesību.

Rūmniece, drošos triepienos parādīdama savu tēlu iekšējo pa-

sauli, ir arī dziļi emocionāla aktrise. Viņa visu dara ar sirdi, visu

novērtē dvēselīgi.Viņa ir it kā vispārināta latviešu mīlošā un cietēja

māte, kas visu redz, visu saprot, attaisno un piedod. Ar patiesu
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meistarību gavilniece ir parādījusi ĀdolfaAlunāna, R. Blaumaņa,

J. Raiņa, Annas Brigaderes v. c. mātes — savu bērnu un ģimenes

sargātājas. Rūmnieces lielā skatuves māksla var noderēt mūsujau-

najiem aktieriem par paraugu;viņa ir māksliniece, kas atminējusi
skatuves noslēpumu.

Berta Rūmniece veselus 25 gadus tēloja Rīgas Latviešu teātrī.

No 1908.līdz 1915. g. viņa darbojās Jaunā Rīgas teātrī, un šis laik-

mets ir ļoti sekmīgs aktrises mākslinieciskajā darbībā: nāk lielie

J. Raiņa lugu pirmuzvedumi. Pasaules kara laikā Rūmniece spē-

lēja Pēterpilī, kā arī piedalījās latviešu strēlnieku izrādēs. No

1919. g. Rūmniece bija Nacionālā teātra aktrise un goda locekle.

Tagad darbojas Latvijas PSR Valsts Drāmas teātrī. Šā gada sākumā

valdība un partija viņai pelnīti piešķīra goda pilno Tautas māk-

slinieces nosaukumu.

Bertas Rūmnieces senči nākuši no Dzērbenes kalnājiem un ro-

mantiskās Aizkraukles Daugavas krastiem.

Berta Rūmniece piedzimusi Aizkrauklē — mazturīgā dzelz-

ceļa darbinieka ģimenē. Viņa savu vecāku pirmais bērns. Tikai

pēc vienpadsmit gadiem viņas mātei piedzimst vienīgais dēls —

A. Mihelsons, kas, tāpat kā māsa, bija dzimis liels skatuves māk-

slinieks. Tēvs Fricis Mihelsons sākumā bijis muižas strādnieks.

Vēlāk kļūst ceļa meistars. Septiņpadsmit gadu vecumā Rūmniece

iemācās šuvējas amatu, ko strādā ilgu laiku, jau kļuvusi arī par

aktrisi. Tikai pusmūža gados viņa top vienīgi māksliniece, kādu

mēs ar pateicību redzam to vēl tagad. Novēlam gavilniecei vese-

lību un gara stiprumu mūža vakarā.

JŪLIJA VANAGA UN FRIČA ROKPEĻŅA

"CEĻA CIRTĒJI" LATVIJAS PSR VALSTS

DAILES TEĀTRĪ

Abi autori, kas tagad jau labi un jauki parādījuši sevi latviešu

padomju dramaturģijā,šo 3 cēlienu lugu sarakstīja 1940.—41. gada

maijā latviešu mākslas dekādei Maskavā. Toreizējais padomju

rakstnieku kolektīvs ar dziļu interesi uzņēma jauno darbu: tā taču
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bija pirmā latviešu padomju luga. Apsprieda to un pieņēma par

derīgu Maskavas dekādei, atzina par tādu, kas var pilnīgi pareizi

parādīt dramatiskā formā latvju tautas vēstures ievērojamu,
notikumiem un revolucionāriem uzliesmojumiem bagātu posmu.

Lugu iesniedza inscenēšanai, bet sākās fašistiskās Vācijas nodevī-

gais uzbrukums. Padomju tautas no smagās un ilgās cīņas pacēlās
kā pilnīgas uzvarētājas, un nu abi autori, paši Tēvijas kara dalīb-

nieki, var skatīt savu darbu uz LPSR Valsts Dailes teātraskatuves

bagātā, krāšņā inscenējumā.

Lugas uzvedumu ir uzņēmies pats teātra mākslinieciskais va-

dītājs LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieksEduards Smiļģis.
Režisori: Felicita Ertnere un Emīls Mačs. Asistente Marga Tetere.

Eduards Smiļģis arvienu irbijis pārpilns radošas izdomas; viņa
skatuves redze un izjūta pareiza un lietderīga. Taču šinī inscenē-

jumā Eduards Smiļģis sākumā skatītāju neiesilda. Lugas pirmais

cēliens visā uzvedumā vājākais. Spēles telpas veidojums labs un

izdevīgs, daži atsevišķi momenti un īsākas vietas tīri un meista-

riski nostrādātas, tomēr visumā cēliens juceklīgs, bez skaidrības

un noteiktas pārskatāmības. Skatītāji nespēj sekot izrādes gaitai,

viņu uzmanību saskalda ātrās, neizkārtotās maiņas.

Daudz labāks 2. un 3. cēliens. Te izlīdzināts, patīkams spēles plū-

dums, atjautīgi uzsvērti un izcelti vajadzīgie raksturīgākie momenti.

Personu, kas darbojas lugā, visai daudz; dažas no viņām stipri

epizodiskas; recenzentam grūti visas viņas pietiekami izcelt un

apskatīt.
Ar labu minams Luijs Šmits kā vecais Ķīsis. Tā nav īpaši liela

loma, taču Luijs Šmits ar smalko iejūtu un ievērojamām raksturo-

tāja spējām padara to tuvu, dzīvu, vienreizīgu.
Blakus viņam tūlīt gribētos minēt Arveda Mihelsona Kliģi, ko

vecmeistars rada mūsu priekšā klusināti un maigi, varētu teikt —

gandrīz samtaini, bez vienas liekas kustības un žesta, taču iegriež

savu tēlu mūsu psihē kā ar nazi mīkstā pavasara bērzā.

Neapšaubāmi apdāvināts aktieris Arturs Dimiters. Plocis, kas

viņam jātēlo, ikkatram aktierim būtu izdevīgs, grūts un interesants

raksturs. Arturs Dimiters Ploča atveidojuma procesā nav izlīdzi-

nāts. Pirmajā cēlienā aktieris dažbrīd pārlieku kokains, dažbrīd
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par daudz kustīgs kā ūdens zāle; ir vairāk tikai ārējais zīmējums,

pietrūkst iekšēja pārdzīvojuma. Bet ar katru cēlienu Arturs Dimi-

ters Ploča raksturošanā aug un kopsummā taču spēj izsmelt Ploča

būtību, tā sniegdams saistošu, estētiski vērtīgu raksturu izrādē.

Skatuviski rutinēti, veikli tēlo Rūdolfs Kreicums (Andreju),
Arnolds Stubavs (Dimitriju). Tāpat LPSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece Lilita Bērziņa labi izceļ Martas pārdzīvojumus.

Jauka Emīlijas Bērziņas Anna. Šeit mazliet gribētos ierunāties par

sieviešu tērpiem "Ceļa cirtējos". Vai nu strādniecēm vajadzētu

staigāt darba laikā fabrikā zīda pidžamās?

lezīmīgs, pareizs un skaidri veidotsKārļa Pabrika Valfrīds. īpaši
labs viņš Saeimas skatā, kur veikli un dabiski parāda pučista rak-

sturu — viņa ārieni un apakštoni.

Ar tīru iekšēju izjūtu Hermani parāda Hermanis Vazdiks.

Atzīstamu, lokanu kopspēli un skatuviski jaukus tēlojumus

īsajās lomās parāda Jānis Mārsietis, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks Artūrs Filipsons, Benita Ozoliņa, Arnolds

Stemps, Jāzeps Bricis, Kārlis Ādernieks, Jānis Kociņš, Atis Krauk-

lis, Alberts Miķelsons, Kārlis Leopolds, TeodorsVaļģis, Jānis Keleps,
Austra Baldone, Sigurds Zviedris, Bernhards īzaks, Pēteris Vasar-

audzis, Ēvalds Valters, Aleksandrs Ivansons, Elvīra Grasiņa,

Tamāra Cielēna, Austra Zīdere, Paulis Melducis, Pēteris Pēter-

sons, Kārlis Graudiņš, Jānis Priede un Ārens Vīndedzis.

Komponists Marģeris Zariņš izvēlējies lugai visai atbilstošu

mūziku.

Gleznotāja Ugas Skulmes darinātais skatuves ietērps gaumīgs,

krāšņs un spēles telpai piemērots.

V. ŠEKSPĪRA "LIELA BRĒKA, MAZA VILNA"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

Komēdiju "Lielabrēka, maza vilna" V. Šekspīrs sarakstījis savā

pirmajā daiļradīšanas periodā. Tas ir laiks, kad lielais rakstnieks

sniedzis pasaulei savas raksturīgākās un priecīgākās komēdijas,

blakus nule apskatāmajai vēl "Divpadsmito nakti", "Kā jums tīk",
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"Sapni vasaras naktī". Tiesa, šinī periodā Šekspīrs rakstījis arī

savas "vēsturiskās hronikas", taču komēdijas dominēun gūst ārkār-

tīgu publikas atzinību.

Komēdijas "Lielabrēka, maza vilna" (1598. g.) sižetu Šekspīrs

aizguvis no Ariosto un Bandello. Šī komēdija šķiet pati vieglākā

un pēc uzbūves visvienkāršākā, taču arī tai sava traģisma pieskaņa.
Kāds slepens iekšējs tārps irdina šinī lugā parādīto spīdošo aris-

tokrātisko sabiedrību. Tā ir savā ziņā naiva un aprobežota. Tajā
dzīvo nelietis Dons Huans, kas uzpērk, apmelo un rada drūmus

sarežģījumus, jo tie mazliet saldina viņa patmīlību un rūgtumu.

DonaHuanameli nav neko veikli, un tomērvisi apkārtējie viņam
tic. Skaidrā Heroneapšaubāmi aizietubojā, ja sardze pēdējā mirklī

nenotvertu neliešus un tos neatklātu. Tā Šekspīrs vienkāršās tau-

tas gudrību un apķērību nostata pretim augstāko slāņu īsredzī-

bai. Policijas uzraugi — Dzērvene un Ķīselis, tautas tipi ar asu,

dzīvības pilnu, vienkāršu humoru. Blakus viņiem aristokrāti —

Beatriče un Benedikts, šie spīdošie "vārdu duelanti"; Hero ne-

laime viņus satuvina un beigās galīgi samierina. Beatriče un Bene-

dikts līdzās tādiem tēliem kā Falstafs un Malvolio no laika gala
vienmēr un visur bijuši skatītāju mīluļi.

Dailes teātris "Lielu brēku, mazu vilnu" rāda saviem apmek-

lētājiem trešajā inscenējumā. Šī paša teātra pirmais inscenējums

paliek nepārspēts. Arī jaunuzvedumā redzama inscenētāju —

Nopelniem bagātā mākslas darbinieka Ed. Smiļģa un režisores

Felicitas Ertneres — krāšņā, neizsīkstošā iztēle, darba mīlestība

un pieredze, tomēr varētu vēlēties vairāk skaidrības un pārskatā-
mības masu skatos, dejās. Gaismas skaistas, bet mazliet par saldām,

tāpēc neatbilst ne pašam Šekspīram — viņa spēcīgajiem tēliem,

sulīgajām asprātībām —, ne Šekspīra laikmetam, kas, pēc Bena

Džonsona (otra tā laika slavenākādramatiķa) vārdiem, "bija brangs

un brāzmains".

No tēlotājiem, manuprāt, vistuvākie Šekspīra garam — L. Šmits

kā Dzērvene un Arveds Mihelsons kā Ķīselis. Pēdējam pamaz

teksta, taču savās izdarībās, gausajās pasmagā ķermeņa kustībās

un vaibstos aktieris vienreizīgs un izturēts. Viss labs sakāms arī

par L. Šmitu; ar katru nākamo izrādi viņš arvien vairāk un vairāk



369

iedziļinās Dzērvenes psihē; viņa teiktie komiskie vārdi nav vairs

jautri vārdi vien — tajos pulsē un mirdz īsta šekspīriska izjūta un

dzīvība.

Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces L. Bērziņas Beatriče

nav vairs tik viengabalaina; īpaši komēdijas pirmajā cēlienā L. Bēr-

ziņa Beatriči vienīgi spēlē. lejūta, tēlojums, piesātināts un eksplo-

zīvs, redzams tikai pārējos divos cēlienos.

E. Zīlēm šoreiz neizdevīga maska. Tā padara Zīli izskatā par

daudz aprobežotu, kas nesaskan ar viņa asprātību, izmanību un

varonību. Arī pašā tēlojumā manāmamanierība.

Nosvērts, skaidrs un tīkams R. Kreicums kā Dons Pedro, Ara-

gonijas princis. Kārļa Adernieka Klaudio aizrautīgs, ar iejūtīgām

pārejām pārdzīvojumu atveidojumā; gribētos tikai vairāk vīrišķī-
bas un spēka, ne tik daudzmaiguma.ArnoldaStubavaDons Huans—

smalks, aristokrātisks, pat noslēpumains; trūkst Donam Huanam

piemītošā rūgtuma, neapmierinātības, slepenā naidaun izsmiekla

pret to sabiedrību, kurā viņš dzīvo.

Hero, ko telo Alma Ābele, vara un maiga, skatītajam izprotama;

tēlojumam nekaitētu lielāks spilgtums.

Jaukas, spriganas un izdarīgas abas Hero pavadones — Emī-

lija Bērziņa un E. Leimane. Cienīgs, tēlojumā atturīgs un pareizs
A. Krauklis kā Leonāto, Mesinas pavadonis. Vēl vairāk akcentēt

rakstura nelietību derētu Alberta Miķelsona Borakio, kas citādi

raksturīgs.

Zīmīgi un iederīgi ansamblī K. Valdmanis, M. Ozoliņš, J. Mār-

sietis, J.Priede, B. īzaks, J.Kociņš, S. Zviedrs, K. Draudiņš, J. Kalebs.

Valda Grēviņa tulkojums skanīgs. Ģirta Vilka dekorācijas un

īpaši kostīmi krāšņi. Lietderīga M. Zariņa mūzika.

AL. GLADKOVA "SENDIENĀS"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

Beidzot Dailes teātrīparādījās sengaidītā varoņkomēdijas "Sen-

dienās" pirmizrāde, ar kuru tad arī teātris slēdza savu sezonu un

devās pelnītā atpūtā.
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"Sendienās" inscenējis režisors Aleksandrs Leimanis. Darbam

veltīts daudz pūļu, laika, teorētisku pārdomu, smalku plānojumu

un iepriekšējas izdomas, taču uzvedumam vēl negatavības pie-

garša. Nav īsta, pārliecinoša saliedējuma. Šķiet, vēl būtu nepie-

ciešams tīri praktisks skatuves darbs. Aleksandram Leimanim

blakus visai labām īpašībām trūkst vienas skaistas un nepiecieša-

mas —jauneklīgas drosmes, mūsuprāt, pārdrošības, vēl neatrastā

un neatklātā meklēšanas. No jaunības — no kā gan cita — mēs

gaidām un ceram redzēt soli uz priekšu, lidojumu uz augšu, kas

aizrauj un dodjaunas vērtības vecajām klāt.

Pietāte ir laba lieta, bet arī te nepieciešams mērs. Izrādei daudz

kas nāktu par labu, ja to vēl saīsinātu. Viss pirmā cēliena noslē-

gums— sentimentāls un atmetams.Svītrojumi izdarāmi arī otrā

cēlienā, kas vispār režijas ziņā visneskaidrākais, kaut gan tas ļoti

svarīgs visam lugas tālākajam risinājumam.
Burharda Sosāra mūzika izdevīga, piemērota inscenējumam

un skatītājam tīkama, taču arī tās par daudz. Tā atšķaida izrā-

des viengabalainību, dramatisko ritējumu un sadrumstalo kop-

iespaidu.

Inscenējuma un režijas ziņā vistīrākais 3. cēliens. Skaidri un

loģiski uzbūvēts, bez rūdas
— tas nepārprotami norāda, ka A. Lei-

manis var un spēs pārveidot līdz tādai pašai skaidrībai arī pārējo,

vēl labojamo.
Būtu nepareizi noliegt, ka inscenējumam ar visām tā kļūdām

nepiemīt arī savs jaukums: laipna, smaidošakrāsainība, maigums;
dažuviet sendienu vēsma iesitas sejā kā lēna, bet skaidri jaužama
siena smarša.

"Sendienās" nodarbināts gandrīz viss teātra ansamblis. Ir arī

vairākām lomām dublanti, kas vēl nav paguvuši izrādēs piedalī-

ties, jo izrāžu skaits bijis pārāk aprobežots. Lai tad atļauts recen-

zentampie epizodisko lomu tēlotājiem un dublantiempakavēties

jaunās sezonas sākumā un tagad nedaudzusvārdus bilst tikai par

plašāko lomu veidotājiem.
Visa Gladkova varoņkomēdija patiesībā balstās uz diviem —

Šuras Azarovas — atvaļinātā majora brāļameitas un Dmitrija

Rževska — huzāru poručika tēlotājiem.
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Varonīgā, pašaizliedzīgā Šura šoreiz uz Dailes teātraskatuves —

MildaKlētniece. Par viņu sakāms daudz kas labs. M. Klētniecei ir

jau no dabas visas tās ārējās dotības, kas nepieciešamas Šurai Aza-

rovai: vēlams augums, glītums, balss, arī pirmā cēlienā sievišķīgais

valdzinājums. Mazliet ķircināšanās ar Rževski pabanāla. Turpre-
tim karavīra tērpā Klētnieces Šura top puiciska, nenosvērta; tēlo-

jumam pietrūkst pareizās pamatnes, ir atsevišķi skaisti kustību

un izjūtu brīži, bet kopzīmējums it kā kavējas miglā.
Artura Dimitera slavējamā īpašība ir tā, ka viņš uz skatuves

vienmēr uznāk pilns jaunradīšanas prieka un spēju. Nezinu, vai

Dailes teātrī atrastos par A. Dimiteru labāks poručiks Rževskis.

Viņš ir stalts, žilbinošs, iznesīgs, skanīgs kā uzvilkta stīga. Neapšau-

bāmi pirmā cēlienā A. Dimiters labs un, galvenais, neredzēts, pirm-

reizīgs. Vēlākajos cēlienos aktieris tēlošanas paņēmienos atkārto

sevi, no kā viņš būtu īpaši brīdināms. Visvairāk tas sakāms par

Dimitera kustībām, mazāk — balsi. Te būtu režisoram darbs, ne-

vienam citam.

īpatnēju, gandrīz acīs lēcošu figūru izveidojis no sava grāfa
NurinaĒvalds Valters. Skaidri, līdz galam izstrādāts tips, žēl tikai,

ka šoreiz Ē. Valtera spēles veids lāgā neiederas ansamblī — tas

pārlieku formāli artistisks.

LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Arturs Filip-

sons feldmaršalu Kutuzovu parāda bagātā, īstā tvērienā, sapro-

tami, viengabalaini. Skatuviski izturēti un labi Emīla Mača Azarovs,

atvaļināts majors, un R. Kreicuma Dāvids Vasiļjevs, huzāru pulk-
vedis. Grūta, mazliet mistiska lomaLuīzei Žermonai, franču aktri-

sei, kas parādās kā meteors partizānu nometnē.Elvīra Bramberga

viņu parāda smalku un lirisku, jaukā dziedājumā, viegli franciskā

tvērumā.Meistarīgs A. Mihelsona — Ivans.

Dekorācijas un kostīmus veidojis U. Skulme, dejas — E. Ferda.

Komēdiju skanīgā valodā atdzejojusi M. Ķempe.
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"PAR TIEM, KAS JŪRĀ"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ

Cik daudz mākslinieciska spēka, spoža talanta, iejūtas un iztē-

les nes sevī Dailes teātra mākslinieciskais kolektīvs, to viņš no

jauna pilnam apliecināja ar Staļina prēmijas laureāta Borisa Lav-

reņeva lugas iestudējumu "Par tiem, kas jūrā".
Vēl nesen Dailes teātracienītāji ar bažām vēroja teātra māksli-

niecisko ceļu, kas likās diezgan neskaidrs. Pēdējā brīdī izdarītais

veselīgais pagrieziens Dailes teātri atkal cieši sasaistīja ar mūsu

laika padomju dzīvi, tās vareno plūdumu un lielumu, sadraudzēja

ar padomju cilvēkiem, aizrautīgiem un kvēliem savā dvēselē: lugai
"Par tiem, kas jūrā" sekos Margaritas Aligeres dramatiskais darbs

par Padomju Savienības Varoni Zoju Kosmodemjansku.
Borisa Lavreņeva jaunākā luga "Par tiem, kas jūrā" daudz tir-

zāta, apskatīta un pelnīti slavēta. Rakstnieks par to arī saņēmis

augstāko godinājumu — Staļina prēmiju.
Borisam Lavreņevam piemīt apskaužama prasme atrast, tvert

un parādīt mums apkārtējos cilvēkus, kurus mēs varbūt nemaz

nepamanām, skaidri, raksturīgi, īsos, noteikti veidotos triepienos.

Viņi izaug mūsu priekšā dzīvi, pilni karstu asiņu, domā, rīkojas,

dara, cieš un priecājas tik dabiski, ka mūs aizrauj un neatvairāmi

tuvina sev. To spēj veikt tikai īsts mākslinieks, kāds ir Boriss Lav-

reņevs. Tāpēc no lugas "Par tiem, kas jūrā" dveš pretim tāds liels

siltums, varena, dzīvinoša elpa, piesātinājums, kas skatītāju paņem

un šūpo kā slaidi slīdoša laiva.

Manuprāt, es gribētu šo Lavreņeva lugu salīdzināt ar mazliet

skumju, bet visumā priecīgu, skaistu dziesmu, dziesmu"par tiem,

kas jūrā". Un vai tad mēs visi neesam "jūrā", kur uzvar labākais,

kur jācīnās, nemitīgi jāstrādā, jāaug, katram cilvēkam jāveido dzīve,

lai tā kļūtu arvienu gaišāka un labāka?

Borisu Lavreņevu ilgi nodarbinājusi mums visai svarīga un

nepieciešama doma: kādam jābūt padomju cilvēkam? Šī sabiedriski

ētiskā problēma ir lugas "Par tiem, kas jūrā" kodols. Vai Borisam

Lavreņevam to izdevies atrisināt? Jā. Tas nekas, ka darbībanorisinās

kara jūrnieku vidū un sasniedz savu dramatisko samezglojumu
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uz jūras. Te nav nekā lokāla. To var pilnā mērā attiecināt uz visu

mūsu plašo dzīvi. Manuprāt, uz jūras cilvēku savstarpējās attiecības

ir vēl skaidrākas, skaudrākas un kā ar nazi paver īpaši briesmu

brīdī katra cilvēka iekšieni, paņem to un nosver, cik tu esi vērts.

Lavreņevam tas laimīgs māksliniecisks tvēriens, ka viņš savu domu

mēģinājis risināt jūrnieku vidū.

Savu atziņu par padomju cilvēka īstākajām īpašībām rakstnie-

kam visskaidrāk izdevies parādīt ar kapteiņleitnanta Maksimova

raksturu. Maksimovam lugā īpaši redzama vieta. Vispirms, ko mēs

saskatām viņā, tas ir viņa dziļais, neatņemamais godīgums, ar ko

piesātināta katra viņa ķermeņa un psihes vibrācija. Viņš ir liela

auguma, skaudrs cilvēks, kuram netrūkst humora, arī kautrības

un kas var būt bieži labā nozīmē stūrgalvīgs. Skatītājā viņš rada

neapšaubāmi simpātijas, un mēs ticam viņa bezbailībai, uzticībai

un cēlumam, viņa mīlestībai uz Dzimteni un padomju tautu.

Maksimovu Dailes teātrī tēlo Rūdolfs Kreicums.Viņš ir atradis

pareizo toni, uztvēris īsto pieeju savai lomai. Maksimovs viņa trak-

tējumā skatītājam skaidrs un visvairāk pārliecina liriskajās vietās.

Savdabīgs cilvēks — Haritonovs, diviziona komandieris. Viņš
visu sevi atdevis jūrai un savam divizionam — ļaudīm un kute-

riem. Viņā ir kaut kas pasauss, priekšniecisks. Haritonovs liels pie-
nākuma cilvēks, kas mīl savus karavīrus un visu savu divizionu

kā tēvs. Milzīga ir padoto godbijība pret Haritonovu, ko viņš iz-

pelnījies ar savu tiešām nevainojamo darbu un diviziona vadību.

Haritonovu, otrā ranga kapteini, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks Artūrs Filipsons izsmeļ savā veidojumā līdz

galam. Tas ir dzīvs, pārliecinošs tēls ir savā stājā, ir savās it kā ap-

domātās, noteiktās, pagausās kustībās, tāpat savas runas veidā.

Neredzēts tips — vecākais leitnants brašais Rekalo, jaukais,

dzīvespriecīgais, kuram cīņā jāaiziet bojā. Pagātnē nabadzīgs klai-

donis čigānēns tikai paša spēkiem kļuvis jūras virsnieks, Rekalo

raksta pantus, lieliski dzied čigānu romances — viņš visvairāk

ienes lugā romantikas, jūsmas, dzejas. Viņš aizrautīgs, biedrisks,

bez viltus un patmīlības.
Rekalo ArturaDimitera atveidojumā spilgts skatuves tels, pilns

kūsājošas dzīvības un temperamenta. Arturs Dimiters labi pratis
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atklāt Rekalo svelmaino raksturu, tikai dažbrīd gribētos vairāk

vienkāršības izdarībās, tas galvenām kārtām zīmējas uz
viesību

ainu. Izdevies runas veids ar cērtošo izrunu.

Visai simpātiska persona lugā inženieris diviziona mehāniķis

Andrjuša Klobukovs. Viņš ir kā apmāts no sava darba, tajā vien

elpo nakti un dienu, taču ar reālo dzīvi saskari viņš arī nav zau-

dējis, dzīvo līdz sava diviziona un savu karabiedru priekiem un

bēdām. Reizēm Andrjušas ārkārtīgā darba aizrautība sagādā viņam

gan jocīgus, gan nepatīkamus starpgadījumus. Tā viņš rada vis-

vairāk neviltotas jautrības lugā.
HermanimVazdikam šī loma piemērota. Vazdiks jauki puantē

Andrjušas Klobukova kvēli, viņa sirsnīgo, lādzīgo raksturu, bū-

dams vienmēr gaišs un tīkams. Komikā Vazdiks nepārspīlē, sir-

snības brīžos nekļūst sentimentāls.

Cilvēka negācijas sakopotas kapteiņleitnantā Borovskī. Viņš ir

stalts, iznesīgs vīrietis,spējīgs, izveicīgs virsnieks, pilns drosmes un

kaujas spara, bet ārkārtīgi patmīlīgs, sevī iemīlējies, arī slavā —

sava labuma, savas karjeras meklētājs. Viņš cīnās ne Dzimtenes

brīvības labad, bet sava egoisma tirdīts un trenkts. Borovskim svešs

biedriskums, cieņa pret līdzcilvēku, sievieti. Viņš apmāts savās

alkās, sasalis savā attieksmē pretārpasauli. Borovskis neiederaspa-

domju sabiedrībā, šķiet kā lieks, trūkst viņam labsirdības un hu-

mora,ar ko piestrāvota visa apkārtējo cilvēku vide.

Edgaram Zīlēm, radot savu Borovski, daudz kas labi padevies:

staltums, pašapzinība, sevī spoguļošanās, tāpat rūpes par sevi, kas

šķetina dramatisko līniju līdz kāpinājumam. Asi veidoti rakstura

uzliesmojuma brīži, īpaši sarunā ar vecāko leitnantu Ļiševu Flo-

tes namā.

Skaisti Lavreņevs parādījis, kā mierīga aroda cilvēks, šajā gadī-

jumā žurnālists Ļiševs, ienākotkara jūrnieku vidū, kļūst īsts kaujas

komandieris, bezbailīgs, saprātīgs, kas pilnīgi var stātiesblakus vis-

labākajiem kadru virsniekiem. Ļiševs pilns labsirdības, jautrības

un dzīvas atsaucības pret citu cilvēku likteņiem un darbiem.

ArnoldsStubavs vecāko leitnantu Ļiševu parada visā augumā,

krāsainu, labi risinot viņa rakstura īpatnības.

Mazākajās lomās spilgtus varonīgo, pašaizliedzīgo padomju
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cilvēku un jūrnieku raksturus sniedz Luijs Šmits kā mičmanis

Budkovs (lieliski stāsta par mencu viru), Kārlis Pabriks kā pirmās

pakāpes staršina Labinskis (labi, dramatiski akcentēta saruna ar

Gorelovu ģērbtuvē), Kārlis Adernieks kā sarkanflotietis radists

Apanasenko, Bernhards īzaks kā otrās pakāpes staršina Boiko,

Jānis Menca kā rezerves grupas leitnants Žuravļovs. Korekti un

skaidri trešā ranga kapteini Šubinu zīmē Ēvalds Valters. Mazāk

lugā Borisam Lavreņevam padevušās sievietes. Visīstākā no viņām
divizionakomandieramāte Haritonova, jauka, pašaizliedzīga, sa-

prātīga sieviete, ko visā krāšņumā, smalki raksturojot, sniedz Emī-

lija Viesture.

Mazliet mistiska, melodramatiska flotes teātra aktrise Gore-

lova, Irmai Laivai viņu raksturot grūts uzdevums.

Lielākas iespējas lomas veidojumam autors devis Almai Ābe-

lei kā medicīnas kapteinei Šabuņinai, Borovska sievai; A. Ābele

dara visu, lai šo parasto raksturu atdzīvinātu.

Eiženija Kaldovska šoreiz nelaimīgā Flotes nama apkalpotāja

Oļenka.
"Par tiem, kas jūrā" Dailes teātrīkrāsaina, labi izkārtota, arteat-

rālu dvesmu piesātināta, pārliecinoši kāpināta izrāde.

Intensīvais darbs, pētījumi un rosīgās konsultācijas vainago-

jušies ar spilgtu panākumu. Te nopelns inscenētājam LPSR Nopel-
niem bagātajam mākslas darbiniekamSmiļģim, režisorei Felicitai

Ertnerei, asistentei Margai Teterei, skatuves gleznotājam Ģirtam

Vilkam, komponistam Marģerim Zariņam, režisoram Emīlam

Mačam.

Valda Grēviņa tulkojums labs un skatuvei daiļskanīgs.

"UGUNS UN NAKTS" LPSR VALSTS

DAILES TEĀTRA OTRĀ ANSAMBĻA VEIDOJUMĀ

Lai īpaši svinīgi atzīmētu savu 25 gadu darbības atceri, Dailes

teātris sniedza J. Raiņa "Uguns un nakts" inscenējumu divos

ansambļos. Tagad tikai redzam, cik daudz radoša spēka, cik daudz

iespēju, cik daudz artistisku personību slēpj sevī Dailes teātra



376

kolektīvs. Tikai vienīgi darbs, savstarpēja sacensība, kopīga aug-

šana, kopīgi meklējumi sniedz augstāko, tuvina pilnībai, izraisa

jaunus iekšējus spēka un rosmes avotus. Tā tas noticis ar divu

ansambļu spēli "Ugunī un naktī" Dailes teātrī. Liekas, teātris ievil-

cis elpu līdz galam, izslējis krūtis, nostājies mūsu priekšā, visā savā

augumā parādīdams krāsainu dažādību, lielu, tīkamu vērienu.

Nepakavēsimies pie vispārējā "Uguns un nakts" inscenējuma

novērtējuma Dailes teātrī, jo tas jau "Cīņas" slejās dots, atzīmē-

sim vienīgi otrā ansambļa ieguvumus un kļūdas.
Viens no otrā ansambļa spēles panākumiem tas, ka šinī sastāvā

Laimdotu tēlo Vilma Lasmane. Viņa samērā jauna aktrise. Tās

pirmā redzamākā uzstāšanās ir BaibaRaiņa lugā "Pūt, vējiņi!". Te

varbūt Lasmane skatītāju pilnā mērā vēl neiesilda, taču ar katru

savu uzstāšanos aug, lomu izprot dziļāk, sniedz to tīrākā un skaid-

rākā formā. Tagad atkal redzam Vilmu Lasmanikā Laimdotu. Un

labi. Lasmanei piemīt skaidra izjūta, pilna siltas, neaizmirstamas

plūsmes. Lasmane var būt arī traģiska. Tās ir divas īpašības, kas

nepieciešamas, lai varētu parādīt Laimdotu visā viņas nozīmībā.

V. Lasmane, veidojot Laimdotu, pati tīri nemanot izaug, izraisās

vēl spēcīgāk savā izjūtā un padara Laimdotas tēlu dzīvu, ticamu,

cilvēcīgu un mums tuvu. īpaši V. Lasmanei padodas brīži ar dra-

matisko akcentējumu, ar jūtu sastrēgumiem. Rodamas arī savas

tukšās vietas, īpaši lugas pēdējā ainā, kur Lasmane risina tikai

ārējo zīmējumu, nespēdama vēl iesniegties laimīgās Laimdotas

iekšējā satvarā.

Visai interesants Arnolda Stubava veidotais Kangars. Katrā

ziņā labi pārdomāts, līdz sīkumam izstrādāts, bez tukšumiem un

miglainības. A. Stubavs Kangaru parāda kā pilnīgu nelieti, gudru

un tomēr nelieti, kas visas savas nešķīstības un noziegumus dara

ar skaidru iepriekšēju nolūku.A. StubavaKangars ass, šķautnains,

saskanīgs savāārējā zīmējumā un iekšējos izpaudumos. Tas ir īsts

noziedzīgs sazvērestībnieks, kam nav nekā svēta, kuru satracina

katrs gaismas stars. Labamaska, izteiksmīgas kustības, kas vienmēr

pastiprina iekšējās izjūtas atraisījumu. Neapšaubāmi A. Stubava

Kangars izcils sasniegums mākslinieka augšanas procesā un var droši

sacensties ar vislabākajiem Kangara rakstura iztulkojumiem uz
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latviešu skatuves. A. Stubava Kangars pilns dziļas nozīmības, pa-

reizas sabiedriskas izpratnes, skarbuma.

Pirmā ansamblī Lāčplēsi tēlo LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks A. Filipsons. Viņš cenšas Lāčplēsim tuvoties kā

raksturam un parāda to ļoti savdabīgā un pareizā gaismā. Edgars

Zīle Lāčplēsi parāda kā varoņtēlotājs. E. Zīle kā Lāčplēsis —

pirmām kārtām varonis — i naivs, i cēls, i aizrautīgs, i mīlams, i

varens, i kā neapturamas upes pali brāzmains, nežēlīgs un reizē

svētīgs. Neapšaubāmi E. Zīles Lāčplēsis visai simpātisks, skaists,

pilns iekšēja vijīguma, varbūt dažās vietās par smalku un par gudru.

Katrā ziņā īpatnējs tēls.

Almas Ābeles Spīdola — skaista, žilbinoša parādība veiklā, tīrā

artistiskā zīmējumā, tikai vēsa, liekas neatraisīta, mazlietārēja. A. Ābe-

les Spīdola izskatā brīnišķīga, kas, jauki pozēdama, pārvietojas no

vienas dramatiskas, bīstamas situācijas otrā. Spīdolas iekšējo satvaru

un viņas krāsainolielisko dažādību A. Ābele pilnā mērāvēl neatklāj.

Labs, sirsnīgs, izjūtā atraisīts, kustībās tīkams un svaigs Kārļa

Valdmaņa Koknesis. Šķiet, ka tieši tādam vajag būtKoknesim, šim

tīrajam, brīnišķīgajam jauneklim.
Viss cildens sakāms par Hermaņa VazdikaAizkraukli, A.Kraukļa

Lielvārdi. Raksturīgs, izturēts un baismīgs AlbertaMiķelsona Mel-

nais bruņinieks.
Latviešu Tautas dzejnieka Raiņa lielais darbs audzina skatītā-

jus, audzinaarī aktierus. Tas audzina tos ar savu dziļo idejiskumu,

ar savu sabiedrisko nozīmību.Dailes teātra otrā ansambļa snieg-

tais "Uguns un nakts" veidojums ir spilgts pierādījums tam.

NEVĪŽĪBA UN ATPALICĪBA

Šā gada 20. aprīlī uz Latvijas PSR Valsts Drāmas teātra skatuves

parādījās plaši pazīstamā krievu padomju dramaturga Staļina prēmi-

jas laureātaNikolaja Pogodina ievērojamākā luga "Kremļa kuranti".

Lielajam revolūcijas dzejniekam Vladimiram Majakovskim

izdevies ģeniāliparādīt un atklāt V. I. Ļeņina tēlu poēmā "Vladimirs

Iļjičs Ļeņins", ko latviski atdzejojis Jānis Plaudis.



378

Nikolaja Pogodina neaizmirstamais nopelns tas, ka viņam dra-

matiskajā plāksnē — lugā "Kremļa kuranti" — ar lielu māksli-

niecisku spēku savukārt izdevies parādīt mūsu Padomju valsts

dibinātāju un organizētāju — Ļeņinu un blakus viņam mūsu valsts

tagadējo vadītāju — biedru Staļinu.
Lieliski tverti raksturi, varenās sociālisma un komunisma per-

spektīvas, kas ietvertas šinī darbā, spēja skaidri un vienkārši atvei-

dot krievu cilvēka pāraugšanu, nemaldīga māka dzīves ņirbīgajā,

bangainajā plūsmā uztvert visu raksturīgo, galveno, vajadzīgo un

to pasniegt dzidrā, neatvairāmā tvērienā — paceļ un padara šo

N. Pogodina lugu visai padomju tautai dziļi nepieciešamu, vaja-

dzīgu, kas katru padomju skatītāju kaisli pacilā, daraviņu dvēselē

un darbāspēcīgāku, nelokāmāku un visā savā dzīvē priecīgāku.

Lugas "Kremļa kuranti" uzvedums uz mūsu skatuves ir pēdējā
laikā lielākais un svarīgākais notikums Padomju Latvijas teātru

dzīvē. Sniegts darbs, kam pievēršama visizcilākā uzmanība, kam

dodama vislielākā atzinība. LPSR Drāmas teātris visiem spēkiem

pūlējies, lai izrādi sniegtu augstvērtīgu un mākslinieciski pilnska-

nīgu. Neatlaidīgais darbs vainagojies ar iepriecinošām sekmēm.

Mūsu priekšā uzvedums — no sākuma līdz beigām vienādi izde-

vies, augstvērtīgs, priekšzīmīgs, kā no viena gabala izliets, bez kāda

plēsuma, iesvītrojuma, dzidrs un dziedošs.

Slavējams inscenētājas Veras Baļunas darbs, slavējamas tāpat

tēlotāju pūles un kvēlā iedziļināšanās savā radīšanas procesā, viss

labs sakāms par dekoratīvo ietērpu.

Taču visai šai lietai ir sava otra puse. Jau veselu mēnesi notiek

LPSR Drāmas teātrī šīs vērtīgās lugas izrādes, un šajā laikā noti-

kuši tikai divi plašāki lugas iztirzājumi — pirms darba parādīša-

nās uz Drāmas teātra skatuves laikraksta "Cīņa" pārrunu vakarā

un nule— Latvijas PSR Teātrubiedrībā. Neviena darbavietas ko-

miteja lielākajos uzņēmumos, iestādēs un rūpnīcās nav līdz šim

padomājusi par savu darbinieku un strādnieku iepazīstināšanu

ar šīs izcilās lugas idejām, domām, lielajiem varoņu tēliem, kas tur

skatāmi un vēl labāk izprotami.

Daudz asāks un stingrāks pārmetums izsakāms komjaunatnes

organizācijām, sākot ar tās augstākajiem orgāniem un beidzot ar
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pirmorganizācijām. Ko tās darījušas, lai Latvijas komjaunatne
visā pilnībā izprastu lugas "Kremļa kuranti" diženumu, dziļumu

un audzinošo nozīmi?

Beidzot, ir arī ACP un tai savukārt — kultūras daļa ar J. Brodeli

priekšgalā. Šai nodaļai visos lielākajos Padomju Latvijas uzņēmu-

mos un rūpnīcās darbojas strādnieku klubi, kurus vadaattiecīgas
ACP kultūras daļai padotas kultūras komisijas un kultūras dzīves

speciāli vadītāji. Ari tiem līdz šim nav ienācis prātā pievērst savu

strādnieku un darbiniekuuzmanību tādamvienreizīgam notiku-

mam mūsu teātru dzīvē kā "Kremļa kurantu" izrādes. Viss atstāts

pašplūsmei. Tas nav nekas cits kā rupja nevīžība un atpalicība.
Teātrupavasara sezona tuvojas nobeigumam. Beidzamais laiks

darba vietu komitejām, strādnieku klubu vadībai, komjaunatnes

organizācijām un ACP kultūras daļai atmest savu kūtrumu un

organizēti saistīt Padomju Latvijas darbaļaužu interesi izcilāka-

jam sasniegumam mūsu teātru darbībā — Nikolaja Pogodina

"Kremļa kurantiem".

Rīkojami attiecīgi iztirzājumu vakari, pēcpusdienas ar nopietnu
lektoru un plašu Drāmasteātra kolektīva piesaistīšanu un pēc tam

katrā ziņā organizējama grupveidīga "Kremļa kurantu" izrāžu

apmeklēšana.
Tikai ta mespierādīsim, ka protam cienīt augstvērtīgus māksli-

nieciskus inscenējumus un darbus, kāds ir "Kremļa kuranti".

JĀZEPS MEDIŅŠ

Droši vien jus visi nezināt Blaumaņa ielas 36. namu. Tas kai-

miņos lielajam, brūnajam laikraksta "Cīņas" namam.

Šada no ārienes mazliet drūma, smaga ēka vēl nesen dzīvoja

kluss, jauns, labsirdīgs cilvēks, liels savā dzīvē un daudzajos darbos.

Tikai nesen, 16. jūnijā, milzīgs ļaužu pulks izvadīja viņu pēdējā

gājumā uz Raiņa kapiem, kur viņš atdusas kopā ar mūsu vislie-

lāko dzejnieku Raini, sava gara radinieku.

Viņš bija jau vecs, 70 gadu; tie viņam aizritēja šā gada 13. feb-

ruārī, kad viņu sirsnīgi sumināja. Gluži sirms, ar nopietnu, bet
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labsirdīgu seju, viņš valkāja brilles, kas bija stingri novietotas uz

ērgļa veida deguna. Mīlēja viņš tumšas drēbesun nekadneaizmirsa

paņemt līdz diezgan resnu, pamatīgu spieķi. Augumā viņš bija

vidējs, drukns, pilnīgs — viņu varēja saskatīt un atšķirt jau iztā-

lēm. Viņš gāja pasniegt stundas, jo bija profesors Valsts konser-

vatorijā.

Es runāju par nule mirušo komponistu Jāzepu Mediņu, vecāko

no trim brāļiem komponistiem.Vidējais — Jēkabs Mediņš — tagad
ir LPSR Augstākās Padomes deputāts, liels koru diriģents, viņš
vienmēr diriģē korus, kad notiek vispārējā dziedāšana Komunāru

laukumā uz milzīgās estrādes. Par ilgo un labo darbību mūzikas

laukā Jēkabam Mediņam piešķirts Nopelniem bagātā mākslas dar-

binieka nosaukums. Tādu pašu goda pilnu nosaukumu Padomju
valdība 1945. gadā piešķīra arī nelaiķim Jāzepam Mediņam.

Mediņu trešais, jaunākais brālis — Jānis ir visražīgākais lat-

viešu operu komponists. Droši vien kāds no jums būs klausījies

mūsu operas teātrī viņa skaisto operu "Sprīdītis".

Nelaiķis Jāzeps Mediņš arī ir devis mums vienu operu, kuras

pirmizrāde notika 1927.g., un to sauc "Vaidelote". Tā veidota pēc

Aspazijas tāda paša nosaukuma lugas. Jāzepa Mediņa operai bija
lieli panākumi, tā ilgi turējās uz mūsu operas skatuves, un to ir

noklausījušies tūkstošiem cilvēku.

Pašā beidzamajā laikā, īsi pirms savas grūtās slimības un nāves,

sirmais Jāzeps Mediņš ar jauneklīgu trauksmi, dedzību un aizrau-

šanos komponēja savu pirmo padomju latviešu operu. Libretu,

tas ir, vārdus, šai operai sarakstījis pazīstamais dzejnieks Pāvils

Vīlips. Operā attēloti dramatiski, aizraujoši notikumi, kas risinās

mūsu Kurzemē pēc vāciešu bezierunas kapitulācijas.
Kā ļaunu juzdams, lielais meistars pie savas operas strādāja

caurām dienām, taču nepaguva darbu nobeigt — nonāca tikai

pie trešā cēliena, kad viņu sagrāba un neatlaida slimība.

Apbrīnojams cilvēks bija Jāzeps Mediņš. Tieši tagad, sirmā ve-

cumā, slims un fiziski salauzts, viņš ar milzīgu garīgu jaunību,
drosmi un enerģiju strādāja, radīdams vienu lieliskāku darbu par

otru.Tas bija jaunais brīvais padomju laiks, mūsu brīvā Padomju

Latvija pēc vācu okupācijas žņauga, darbīgā latviešu tauta savā



381

dzīves jauncēlumā, kas lielo skaņradi aizrāva, darīja iekšķīgi spirgtu,
možu un radošu.

Beidzamajos divos padomju gados vien Jāzeps Mediņš sniedza

vairāk par astoņdesmit kora un solo dziesmām ar latviešu pa-

domju dzejnieku —V. Luksa, J.Vanaga, J. Grota, J. Plauža, P.Vīlipa,
M. Rudzīša un klasiķa J. Raiņa vārdiem.

Vispārējais Jāzepa Mediņa solo un kora dziesmu devums snie-

dzas tālu pāri simtam, pie kam to vidū atrodamikrāšņi koru liel-

darbi, īpaši balādes un kantātes žanros.

Daudzas no šim dziesmām paliks tautas miņā uz mūžīgiem

laikiem, un tās dziedās paaudžu paaudzes.
Taču vislielākā nozīme Jāzepam Mediņam latviešu mūzikā ir

kā plašo mūzikas darbusacerētājam, kā simfoniķim. Viņš ir mūsu

līdz šim lielākais simfoniķis.
14 gadu vecumā viņš jau sāk savas mūziķa gaitas kā otrais čel-

lists Fišera simfoniskajā orķestrī Rīgā. Piecpadsmit gadu ilgst

viņa vienkāršais orķestra darbs, viņš spēlē visādus instrumentus —

gančellu un vijoli, ganoboju, klarneti, mežragu un daudzus citus

visslavenāko pasaules diriģentu, kā Leopolds Auers, Bruno Valters,

vadībā. Tajā pašā laikā Jāzeps Mediņš beidz savu muzikālo izglī-
tību Rīgas mūzikas institūtā, reizē trijās specialitātēs — vijoļu,
čella un klavieru spēlē.

Ilgus gadus darbojas kā diriģents teātrosun operu namos.

Jāzeps Mediņš atstājis tautai trīs liela vērienasimfonijas, īpaši

nozīmīga un skaista viņa Otrā la mažora, kas saucas "Ziedonī", tā

rakstīta 60 gadu vecumā. Vispār kompozīcijā Jāzeps Mediņš spa-

rīgi, intensīvi sācis strādāt tikai pēc sava 40. mūža gada.

Vispazīstamākais, visslavenākais meistara darbs ir simfonis-

kais tēlojums "Latvju zeme". Tajā tēlota latviešu tautas cīņa pēc

gaismas un brīvības. Šīs gaismas un brīvības alku motīvs skan

cauri visiem J. Mediņa simfoniskajiem darbiem.

Atcerēsimies dažus viņa pašus galvenos darbus: "Armēņu me-

lodija", stīgu kvartetu, Vijoļu koncertu la minorā, vispār pirmo

latviešu vijoļkoncertu, tas vēlāk pārlikts arī čelliem, beidzot, sla-

veno stīgu kvartetu Fa mažorā.

Jāzepa Mediņa devums mūzikā ļoti liels, viņa nozīme ar katru
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gadu pieaugs. Jāzeps Mediņš minams blakus mūsu visdiženāka-

jiem skaņražiem — Jurjānu Andrejam, Emīlam Dārziņam, Jānim

Zālītim.

Jāzepa Mediņa darbīgais mūžs latviešu jaunatnei visai pamā-
cošs. Cēlies no vienkāršiem vecākiem — tēvs bija kurpnieks —,

Jāzeps Mediņš jau no bērnakājas visu dzīvē sasniedzis tikai paša

spēkiem, ar neatlaidīgu darbu, centību un sparu.

Lai Jāzepa Mediņa mūžs un darbs būtu jaunatnei par paraugu!

LIELĀ KRIEVU DRAMATIĶA ATCEREI

A. Ostrovska komēdija "Talantiun pielūdzēji"
LPSR Valsts Drāmas teātrī

Valsts Drāmas teātris visai pareizi dara, beidzamajā laikā pie-
vērsdams ievērojamu uzmanību A. Ostrovska dramatiskajiem dar-

biem. Viņš ir īsts reālists, pilns dzīvības un dzīves, varens, redzīgs

mākslinieks, kas katrā savā lugā dod interesantus, savdabīgus
cilvēkus. Viņa lielā dramatiskā rakstnieka meistarība nekad nav

tukša, bet stingri mērķtiecīga, sabiedriskā ziņā progresīva. A. Os-

trovska darbos labais vai nu uzvar, vai arī vēlāk uzvarēs. A. Ostrov-

ska māksla aizrauj katru skatītāju, jo tā ir īsta un dzīvīga kā pati

saule. Tāpat aktieriem tēlotājiem A. Ostrovskis ir zelta vērts. Smalki

pārvaldīdams skatuvi, tās tehniku un iespējas, A. Ostrovskis veido

savus personāžus tā, ka aktieriem rodas liels plašums krāsainai,

aizraujošai spēlei, varens materiāls nemirstīgu skatuves tēlu radī-

šanai.A. Ostrovskis prot atrast visus aktieru radošos spēkus un ar

savu mākslas elpu tos audzina un ceļ uz augšu.

Pēc divām agrāk veiksmīgi un rosinoši inscenētajām komēdi-

jām "Vilki un avis" un "Ne vienmēr runcim krējuma pods" nule

Valsts Drāmas teātrī parādījās A. Ostrovska trešā komēdija —

"Talanti un pielūdzēji".
Tēma lugai smelta no aktieru dzīves cariskajā Krievijā pagā-

jušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Aktieru dzīves parādīšanai

A. Ostrovskis devis vairākus savus darbus.

Lielais dramatiķis tur dziļi paver toreizējo aktieru smagās,
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beztiesiskas dzīves šaurumu, nejēdzību, tumsību, it kā rosinā-

dams domu—vai tad visa mūsu pārējā dzīve nav gluži tādapati?

Cilvēks sagumst, salūst, bez spēka celties un nokratīt no sa-

viem pleciem smacīgās dūņas, kas aizvien vairāk un grūtāk gul-

stas tur virsū.

Vienīgais cilvēks, kas varbūt visā teātra trupā, ko mēs redzam

"Talantosun pielūdzējos", saprot teātra mākslu, — tas ir Martins

Narokovs, bet tas pats ir kā tādadīvaina parādība, provinces Don

Kihots, kas maldās, klūp, jūsmo un raud savās vīzijās un cēlajās

nojautās. Atcerēsimies tikai Narokova atvadīšanos no Aleksan-

drasŅeginas lugas pēdējā cēlienā.

A. Ostrovskis savos "Talantos un pielūdzējos" skaidri, bez žēlas-

tības atklāj, ka toreiz cariskajā Krievijā valda rijīga kapitālistiskās
iekārtas banda. Vecais kņazs Duļebovs par naudu tā paradis sev

pirkt un pārdot aktrises, ka sašutumā un pārsteigumā vienā mir-

klī norauj no sevis visu ārējo pieklājību un kļūst neģēlis un zvērs,

kāds viņš patiesībā sirds dziļumos sen jau ir, tikko sastop kaut

mazāko pretestību saviem neķītrajiem nodomiem.

Martins Narokovs, cenzdamies mazliet būt godīgs, īsā laikā

pazaudē visu savu bagātību, ko viņš ieguldījis teātra uzņēmumā,

un nonāk turpat sava bijušā kalpa, tagad veiklā antrepreniera Mi-

gajeva kalpībā. Kas neprot, tam jāpazūd.
Tāds pats naudasmaiss ir arī Ivans Veļikatovs, tikai viņš daudz

veiklāk un smalkāk prot nēsāt savu iesmaržināto fraku, lai nesa-

justu strādnieku sviedrus un asinis, par kuriem tā pirkta, tāpat

ārkārtīgi laikā prot nosviest baltos cimdus, tikko pamanauz tiem

kaut mazāko traipiņu, kas spēj viņu nodot.Tāds Veļikatovs tajos

laikos vēl gāja uz augšu, vēl spēja raust bagātības, tāpēc viņš savā

spēkā tik pašapzinīgs un, gribētu teikt, smalks. Viņš iet klusi kā tīģe-

ris un vij savu tīklu ap cilvēkiem nemanotkā zirneklis ap mušām.

Blakus Aleksandras Ņeginas lomai Ivans Veļikatovs ir pats sa-

režģītākais un centrālākais tēls visā lugā. Ar savu uznākšanu un

neuzkrītošo iemaisīšanos citu personāžu likteņos viņš virza visus

lugas notikumus un sadursmes uz priekšu. Veļikatovs ir tas, kas

iesviež Aleksandru Ņeginu visdažādāko pārdzīvojumu virpulī, līdz

tā visu izcieš, noskaidro sevi un dodasVeļikatovam līdz. Veļikatovs
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ir tas, kas kā ar nazi pārgriež beigās Pjotram Meluzovam visus

plīvurus dvēselē, visu snaudu, un mēs redzam un ticam, ka Pjotrs
Meluzovs kļūs aktīvs cīnītājs. Viņš ir visā lugā vienīgais, ko ne-

saista un nesalauž naudas vara. Lugā Pjotrs Meluzovs ar Ivanu

Veļikatovu gandrīz kā nesastopas. Vienīgajā reizē, kad viņi pirmā

cēlienā ir kopā, — viņi klusē. Zīmīgs brīdis. Visasākā vārdu ap-

maiņa Pjotram Meluzovam iznāk ar guberņas ierēdni Grigoriju

Bakinu, bet patiesībā šis ciniskais un asais tips ir tikai priekš-

postenis vai slēpnis tamkaraspēkam, kura virspavēlnieks ir Ivans

Veļikatovs. īstā cīņa risinās starp Veļikatovu un Meluzovu. Kas

uzvarēja, tas mums tagad skaidrs. Revolucionārais proletariāts, pār-

ņēmis cīņu savās rokās un savā vadībā, ievirzīja to pareizās sliedēs

un uzvarēja.

IvanaVeļikatova tēls "Talantuun pielūdzēju" režisoram insce-

nētājam ir pats cietākais rieksts, grūts pārbaudījums. KāVeļikatovu

parādīt? Kas Veļikatovs ir? Pozitīvs, negatīvs tips? Mūsuprāt —

negatīvs. Bet kā lai viņa īsto dabuparāda, kur lugas gaitā viņš tik

kautrs, tik pazemīgs, tik laipns, tik patīkams, dažās minūtēs apstrādā

psihiski Domnu Panteļejevnu un citus? Protams — tā režisora

darīšanaun meistarība. Neapšaubāmi lugas režisore inscenētāja —

Nopelniem bagātā mākslas darbiniece VeraBaļuna visumā devusi

mērķtiecīgi veidotu, raiti ritošu, krāsainu, ar dziļu izjūtu piesāti-
nātu izrādi, kas saviļņo katru skatītāju un radīs ilgu atbalsi ap-

meklētājos.
Vistīrāk izveidots un iekārtots trešais cēliens. Emocionāli iespai-

dīga Ivana Veļikatova saspēle ar Domnu Panteļejevnu, pēc tam

viņas tīksmināšanās ar dāvināto lakatu. Laba Martina Narokova

ierašanās un saruna ar to pašu Domnu. Asprātīga Gromilova un

Vasjas aiziešana. Otrā cēliena situācijas mazliet saspiestas, sasvai-

dītas un neizriet viena no otras tik skatuviski skaidri, atšķirami.
Ceturtā cēlienā noteikti par garuAleksandras Ņeginas atvadī-

šanās no Meluzova. Tā jau skatītāju nogurdina un neļauj vairs

pilnīgi izprast šīs ainas nozīmīgumu.

Inscenējuma nelielais klupšanas akmenis slēpjas IvanaVeļika-

tova parādīšanā un izpratnē. Tāds, kāds tagad uz Valsts Drāmas

teātra skatuves ir Ivans Veļikatovs, viņš vienkārši jauns, patīkams
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cilvēks, kas apbur katru ar savu pieklājīgo iznesību, cilvēku izpratni,

iedziļināšanos viņu psihē, pat savu komersiju viņš prot parādīt

gandrīz augstākās labdarības veidā. Labi — jūs teiksit —, viņš

atrakstīja nevarīgu vēstuli Aleksandrai, bet šis moments ne visai

pasvītrots. Tālāk Veļikatovs — teiksit — "uzmācās" cita līgavai,
taču pie tā visvairāk vainīga pati Aleksandra Ņegina, kaut arī bez-

tiesīga, viņa varēja iet citu ceļu — kopā ar Meluzovu.

No otras puses — Veļikatova tēls tik stipri dominē izrādē arī

tāpēc, ka Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Edgars Zīle

veic savu lomu tiešām lieliski. Ne te ko pielikt, ne atņemt; līdz

galam — runā,kustībās — Edgara Zīles Ivans Veļikatovs dziļi pār-

domāts, apsvērts un meistarīgi pasniegts raksturs. Bet nav attie-

cīgi spēcīgi pasvītrota IvanaVeļikatova viltīgi plēsonīgā daba, viņa

kapitālista psihe. Taču arī viņš, tāpat kā vecais kņazs Duļebovs,

domā, ka visu var nopirkt par naudu, ka rublis valda pār cilvēku,

ka par cara asignāciju nekas nav stiprāks. Uz Drāmas teātra ska-

tuves Ivans Veļikatovs pašreiz ir mirdzošs cilvēks, kas visu panāk

ar savu personīgo "šarmu". Un beigās skatītājiem, it īpaši skatī-

tājām, šķiet, ka Aleksandras Ņeginas aiziešana Veļikatovam līdz

pilnīgi pareiza, loģiska un apsveicama.

Vienīgais pozitīvais spēks, kas "Talantos un pielūdzējos" ir

skaidri rodams un tāpēc mūsu laikā it īpaši paceļams un uzsve-

rams kā pozitīvā nesējs, — ir universitāti beigušais jaunais cilvēks

Pjotrs Meluzovs, AleksandrasŅeginas skolotājs un līgavainis. Viņš

ir vienīgais, kas beigās aktīvi un apņēmīgi saslienas pretim izkur-

tējušai cariskās Krievijas "labāko cilvēku" sabiedrībai, mezdams

tai droši acīs patiesību pēc patiesības. Bet tas, ko mēs redzam

šobrīd uz Drāmas teātra skatuves, mūs pilnā mērā neapmierina.

Mēs iedomājamies Meluzovu noteikti pilnskanīgāku, aizrau-

jošāku, pārliecinošāku. Uz skatuves viņš nespēj ieņemt [to vietu]

un palikt tai vietā, kas viņam īstenībā pienākas un ir viņa cienīga.

Viņš kaut kā ieslīd, lāgiem pazūd citu personāžu vidū, kaut gan

patiesībā viņam vajadzētu izcelties, būt priekšā citiem. Salīdzinot

ar Edgara Zīles Ivanu Veļikatovu, Alfrēda Videnieka Pjotrs Melu-

zovs zaudē. Taču ne pats autors A. Ostrovskis, ne arī skatītājs tā

nedomā un, galvenais, negrib.
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Alfrēdam Videniekam piemīt daudz slavējamu artistisku īpa-

šību, taču Pjotru Meluzovu visā viņa augumā jaunajam aktierim

vēl neizdodas parādīt. Brīžam pietrūkst iekšēja spēka, kvēles,

pārliecības, brīžam ārēja saltuma, dižas pašapziņas un sava uzde-

vuma svarīguma. Varbūt ar laiku tēlotājs vēl vairāk un dziļāk iz-

pratīs Pjotra Meluzova raksturu un īpatību.
Provinces teātra aktrises Aleksandras Ņeginas lomā — Velta

Līne. Nav vārdam vietas — Velta Līne visai apdāvināta un spoža

aktrise. Savu talantu viņa apliecinājusi jau vairākās iepriekšējās
lomās. Velta Līne prot viegli, kā rotaļādamās atraisīt un vibrēt ar

savu izjūtu, to saskaņojot tīri instinktīvi ar attiecīgām nepiecie-
šamām kustībām. Viņa arī cītīgi strādā pie sevis veidošanas, tā

dažos gados iegūdama slavējamu meistarību.

Aleksandra Ņegina Veltas Līnes tvērumā skaidra, skaista, tīra,

bet arī pašapzinīga meitene, kas ārkārtīgi mīl teātri un ir īsta, liela

aktrise. Tikai Veltas Līnes tēlojumam trūkst vēl noteiktas, skaid-

ras viengabalainības. Tas ir kā krāšņa upe, kas brīžiem mazliet

pazūd neskaidrības miglā, lai pēc tamatkal atsevišķos brīžos at-

mirdzētu kā spoža, zeltaina saule. Viens otrs mets, viens otrs ne-

pieciešams sīkums Aleksandras Ņeginas raksturā, jūtu un domu

maiņā paliek neatklāts, tāpēc arī Aleksandras Ņeginas aizbrauk-

šanai pati Ņegina, šķiet, nav pilnīgi sagatavota.

Tomēr jāatzīst, ka pašas Veltas Līnes attīstība Aleksandras Ņe-

ginas atveidojums ir jauns ievērības cienīgs sasniegums.
Viktora Gruziņa Bakins pilnām izsmelts tips — veikls, cinisks

pret sevi un visiem, viņš izveicīgi peld starp ļaudīm, allaž protot

apiet zemūdens akmeņus.

Nopelniem bagātās mākslinieces Olgas Lejaskalnes aktrise Ņina

Smeļskaja meistariski veidots tēls. Apvaldītāks kariķējums nāktu

lomai tikai par labu.

Radoši iejuties Martina Narokova dvēselē Karps Klētnieks. Viņš

laimīgi atradis piemērotu auguma stāju, kustības, balss noskaņu

un paliek atmiņā.
Sākumā Antas Klintes Domna Panteļejevna mazliet ārišķīga,

bet ar katru cēlienu aug, sasniegdama jau trešajā lielu un dziļu

pilnskanīgumu un visas lomas izsmēlumu.
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Traģiķis Erasts Gromilovs trokšņains, ārišķīgi bargs, mazliet

lācīgs un komisks PēteraCepurnieka izpratnē un skatuviskajā vei-

dojumā. Varētu būt arī citāda uztvere, kur pirmajā plāksnē no-

liktu iekšējo traģismu, sāpes un dvēseles sabrukumu.

Kņazs Iraklijs Duļebovs cienīgs vecu laiku kungs — to cienīgi

parāda Voldemārs Švarcs, cienīgi atklādams visas viņa neģēlības,
izvirtību un aušības.

Rūdolfa Baltāvilka Gavrila Migajevs skatuviski spilgts, labi un

saprotami iederas kopspēlē, tas pats sakāms par Vasju, jauno tirgoni.

Pārējās epizodiskajās lomās — Vera Selga, Kārlis Sebris, Ha-

ralds Topsis, Valdis Akurāters, Alfrēds Jaunušans, Jānis Cvetkovs,

Jānis Kubilis, Jānis Zeltiņš un Fricis Eglītis.
Voldemāra Valdmaņa dekorācijas skatuviski lietderīgas, gau-

mīgas, tīkamas, labi atbalsta tēlotājus un raksturo laikmetu.

Valsts Drāmas teātris ar komēdiju "Talanti un pielūdzēji" go-

damatzīmē lielākrievu dramatiķa Aleksandra Ostrovska 125 gadu

dzimšanas dienu, kas aprit šā gada 12. aprīlī.

DVĒSEĻU BAIGAIS MEŽS

A.Ostrovska komēdija "Mežs" LPSR Krievu drāmas teātrī

LPSR Valsts krievu drāmas teātris, godinot lielā krievu dra-

matiķa Aleksandra Ostrovska dzimšanas dienas 125 gadu atceri,

uzveda viņa plaši pazīstamo komēdiju "Mežs", kas bieži izrādīta

arī uz latviešu skatuvēm un allaž guvusi spēcīgu atsaucību.

A. Ostrovskis savu "Mežu" sarakstīja 1871. gadā vienlaikus ar

tādiem savas dramaturģijas šedevriem kā "Karstā sirds", "Vilki

un avis", "Ne vienmēr runcim krējuma pods". Tas ir laikmets, kad

A. Ostrovskis pēc savām vēsturiskajām hronikām atkal atgriežas

pie toreizējās krievu dzīves īstenības un, to dziļi un kritiski attēlo-

dams, paliek līdz mūža galam uzticīgs saviem agrāk izstrādāta-

jiem idejiski mākslinieciskajiem principiem un tradīcijām.
A. Ostrovskis savā komēdijā "Mežs" iepazīstina skatītāju ar

savu vecu veco paziņu — krievu muižniecību, no vienas puses,

un pazemotajiem un aktieriem, no otras puses. Ja savos agrākajos
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darbos A. Ostrovskis muižniecību tēloja tieši — stulbu, aprobe-
žotu un visā savā kailā nešķīstībā riebīgu, tad tagad viņš to pārklāj

un ietin zināmā trauslā ārišķības spīdumā un pieklājības plīvurā,

kas, protams, izput pie pirmā nopietnākā pieskāriena. Paskatie-

ties tikai lepnajā muižniecē Raisā Pavlovnā Gurmižskajā ar nau-

das lādīti rokā, cik viņa cēli peld, kādas skaistas frāzes runā par

tuvāku mīlestību, par draudzību, par pašaizliedzību. To viņa visu

aizguvuši no jaunās pēcreformas Krievijas eiropizētās buržuāzi-

jas, kas pamazām pārņem varu Krievijā savās rokās. Bet kādacieta,

nežēlīga, sapuvusi un neķītra kļūst šī pati bagātā un labdarīgā
muižnieceRaisa Pavlovnā Gurmižskajā, tikko viņa sajūt aizskartas

tās dziļākās intereses. Bez vārda runas viņa izmet no savas skaistās

mājas savu jauno, krietno un nabadzīgo radinieci Aksjušu, tikko

kā viņai vairs nav vajadzīga, lai aizplīvurotu savas zemiskās izdarī-

bas ar jaunekli Bulanovu.Vajaga tikai viņai uzzināt, ka viņas atbrau-

kušais radinieks nav nekāds pulkvedis, bet vienkāršs, kaut arī go-

dīgs provinces aktieris, arī tas kļūst nepieņemams un prom raidāms.

Un tā A. Ostrovska komēdijā "Mežs" muižniece Raisa Pavlovnā

Gurmižskajā, pārdodama savu mežu, dzīvo par nevajadzīgu liekēdi,

pazemodama un triekdama postā savus apkārtējos. Viņas neķītrā,
atbaidošā un līdz galam samaitātā daba kā spogulī redzama tās

uzticīgās kalpones Ulitas izdarībās, runās un domās, kura nodzīta

jau līdz dzīvnieka stāvoklim.

Kaut arī muižniece Gurmižskajā vienu sava meža gabalu pēc

otra smaidīdama pārvērš naudā un pēc tam savās nekrietnībās,

taču to dvēseles mežu, kas mīt viņā un viņas kaimiņos, muižnie-

kos, viņa nespēj pārdot un likt nocirst. Tas nemitīgi šalc apkārt,
iedvesdams baigumu katrā godīgā cilvēkā. Tā komēdijas "Mežs"

nosaukums kļūst par simbolu, par apzīmējumu tam tumsības

mežam, kurā iegrimusi Krievijas muižniecība. Un dziļi patiesi
aktiera Nesčastļivceva vārdi komēdijas beigās: "Arkadij, mūs pa-

dzen. Un patiesi, Arkadij, brāli, kāpēc mēs te ienācām, kā mēs

iekļuvām šinī mežā, šinī baigi drūmajā silā... Te viss ir kārtībā, kā

mežā pienākas. Vecenes precas ar ģimnāzistiem,jaunas meitenes

slīcinās grūtas dzīves dēļ pie saviem radiem: mežs, brāli." Līdzīgi

jauneklim Meluzovam "Talantos un pielūdzējos", komēdijā "Mežs"
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provinces aktieris Genadijs Nesčastļivcevs ir visa labā, visa pro-

gresīvā nesējs. Viņš dziļi jūt līdzi Aksjušas bēdām un likstām un,

pārvarot savas personiskās tieksmes un vēlēšanās, prot un spēj

pāraugt sevi, var arī ziedoties citu labā. "Ak tu, nelāgais vīrieti,"

uzrunā viņš muižniekuMilonovu, "kur tev ar mani cīkstēties. Es

jūtu un runāju kā Šillers, bet tu— kā pielīznis."

A. Ostrovskis ar šo savu komēdiju vēlreiz pierāda, ka viņš ir

godīgo un nabago pusē, ka viņš ir kopā ar tautu un tikai vienīgi

viņā redz un saskata tos lielos, neizsmeļamos spēkus, kas ļaus
cilvēcei iet augšup, kas pārkārtos visu mūsu dzīvi pašos pamatos.

Savas domas, jūtas un vēlēšanās A. Ostrovskis parāda mums dzī-

vos cilvēciskos tēlos, kas ir pilnasinīgi, mākslinieciski vienreizīgi.
Tie nākuši un ņemti no tautas, tāpēc arī rod tautā nebeidzamu

atbalsi, sekošanu agrāk, tagad un tālos laikos. Kaut arī latviešu

dramaturģija soļotu šo pareizo un dzīvīgo mākslas ceļu!
Krievu drāmas teātrarežisors A. Martinovs komēdiju "Mežs"

risinājis spilgtās krāsās, nevairīdamies skaļuma, kustības un pār-

spīlējuma. Sasniegta visumā patīkama izrāde, mērķtiecīga, strauja.

Mākslinieks M. Āboliņš darinājis reālistiskas, piemērotas dekorā-

cijas, kas labi izceļ aktieru spēli un ir skatuviski lietderīgas.

Nopelniem bagātā skatuves māksliniece J. Bunčuka patiesi

iejutušies muižas īpašnieces Raisās Pavlovnas Gurmižskajas tēlā.

Visumā atturīgi un mierīgi spēlēdama, viņa tomērneatlaidīgi soli

pa solim atklāj un parāda kā uz delnas muižnieces abiniecisko

raksturu — viņas ārējo pieklājību, sauso mīlīgumu un jaukumu

un turpat tās bezgalīgo, veikli apslēpto bezdvēseliskumu, izlaidību

un mežonīgumu. Katrs skatītājs skaidri redz — tādai sievietei

nekā nav žēl, nekas nav dārgs, vienīgi pašas zemās iegribas.

Genadija Nesčastļivceva lomāS. Vasiļjevs ir nevienāds. Pareizs

pamattonis, labi izprasts raksturs, saprātīgi apsvērts un līdz galam
izdomāts tēls, taču spēles gaitā tieši spēcīgākajos brīžos aktierim

it kā pietrūkst attiecīgā nepieciešamā spēka, uzliesmojuma, un

viņš nepārliecina —ar amataprasmi vien visu nevar panākt.

Nesčastļivceva biedrs Arkādijs Sčastļivcevs ļoti kustīgs, dzīvs

un krāsains, bet lāgā neiederas izrādes kopumā. V. Gluhovs mazliet

par daudz kariķē, spēlē spēles dēļ, it kā neviļus koķetē ar skatītāju,
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tā nodarīdams sev un visai izrādei mazliet pāri. Ar visu to nevar

noliegt — vairākas situācijas un spēles gājumi pilni atjautības un

jaunrades kvēles.

Aktiera Ļegoņkova jaunais cilvēks Aleksejs Sergejevičs Bula-

novs nav sākumā acīs krītošs; korekts un tikko pamanāms. Taču

Ļegoņkovs ar tīri niecīgiem līdzekļiem spēj un prot parādīt Bula-

nova pārvēršanos un iekšējo nelielo attīstību. Cik sākumā Bulanovs

puicisks, naivsun padevīgs, nelaimesbrīdī izmisis līdz riebumam,

līdz cilvēka paskata zaudēšanai, tik pēdējā cēlienā viņš īpaši pret

zemākajiem rutinēti vīzdegunīgs, bīstams un zems. Skaidrās, maz-

liet vienkāršotās līnijās to parāda Ļegoņkovs.
V. Šahovskojs arī šoreiz Karpa — Gurmižskajas sulaiņa lomā

uzreiz skaidri saskatāms ar savu nosvērto, labi izjusto un pārdo-

mātotēlojumu. No viņa elpo pretim neuzbāzīgi, bet jauki krievu

vienkāršā cilvēka gudrība, dziļā dzīves izpratne, cilvēku pazīšana

un labsirdīgais miers.

Asi, lielā spēles gribā Ā. Pelše tvērusi un pasniedz skatītājam

Ulitu, muižnieces Gurmižskajas uzticības kalponi. Viņa ir gan-

drīz jau gluži pazaudējusi savu cilvēcisko "es". Līdzīgi sulainim,

paklausīgi un uzticīgi viņa pilda katru muižnieces uzdevumu un

iegribu, izdabādama viņai gan kustībās, runā un teicienos. Tikai

pavisam retos brīžos Ulitā pamostas atlikušās kvēlās ogles viņas
dvēseles dzīlē, un tad viņa kļūst gluži kā apmāta. Ā. Pelše rakstu-

rīgi iejutušies Ulitas izpostītajā sāpīgajā psihē.
Mazāk apmierina V. VoinovasAksiņja Daņilovna (Aksjuša) —

muižnieces verdzinātā viņas attālā radiniece. V. VoinovasAksjuša
neatraisās dziļākā pārdzīvojumā, viņa it kā vieglāk, nekā vaja-

dzīgs, pārslīd pāri savām ciešanām, nelaimēm un postam, kas ir

tik liels un baigs, ka salauž pat viņas spēkus. Viņas izmisums mūs

nepārliecina, viņas traģēdija skatītājam lugas gaitā saprotama, bet

neaizkustina, neieviļņo to stipri un sagrābjoši.
Izsvērts un piepildīts tēls Nopelniem bagātā skatuves māk-

slinieka A.Astarova mežu tirgotājs Ivans Petrovičs Vosmibratovs.

Sevī pašapzinīgs, kur nepieciešams, tur piekāpīgs, bet brīžiem arī

lepns, taču viss naudas varā un ģimenēdespots — tāds šis Vosmi-

bratovs. To skaidri uzsver A. Astarovs.
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Lugas uzveduma iederas ari N. Tarskis-Petrs, Vosmibratova

dēls, un A. Kovaļeva — Tereņķa, Vosmibratova puika.

Raksturīgi Gurmižskajas kaimiņi: M. Ševelkina — Uars Kiri-

ličs Badajevs un G. Timofejeva — Jevgeņijs Apolloničs Milonovs.

Latviešu publikai lieti der iepazīties ar šo Krievu drāmasko-

lektīva krietno darbu.

VAROŅA TAPŠANA

J. Raiņa saulgriežu pasaka "Zelta zirgs"
LPSR Valsts drāmasteātrī

J. Raiņa saulgriežu pasaka "Zelta zirgs" ir labākā latviešu jau-

natnes luga, spēcīgā dzejiskā valodā rakstīta, skaistos veidolos

tverta, daiļu domu un ģeniālas idejas pilna. Parādīt mūsu laikos

pasaku uz skatuves visai grūta lieta. Te nepieciešams augstvērtīgs

teātris, labi saliedēts mākslinieciskais un tehniskais personāls, sava

amata meistarība un pareiza laikmetīga pieeja pašam darbam.

Drāmas teātris ir tiktāl izaudzis un nobriedis savā veidošanās

spēkā, ka var tikt galā ar vissarežģītāko uzdevumuun, protams,arī

ar attiecīgas pasakas inscenējumu.

Raiņa "Zelta zirga" izvēle uzvedumamir pareiza, ir radoši re-

dzīga, audzinoša un vajadzīga. Pasakaini tvertos tēlos šis Raiņa

darbs paceļ un atrisina visai dziļu, svarīgu un nepieciešamu pro-

blēmu. Skaidros, jauki saskatāmos vilcienos Rainis parāda cilvēka —

šai gadījumā jaunekļa pāraugšanu, sava egoisma, savas savtības

pārvarēšanu, savas sīkuma čaulas pāršķelšanu, saplūsmi kopā ar

visu tautu, visu kolektīvu. Mēs soli pa solim redzam, ka jaunais,

šķietami naivais Antiņš, pārvarot sevī visu tumšo, pagātnē sasais-

tīto, savas iegribas un šaurās vienpatņa ilgas, pārkāpjot visus pre-

tekļus un nobīdot nost neveiksmes un paguruma brīžus, aug,

izaug un top par varoni, kas pašaizliedzīgi, bet lielā saskaņā savu

dzīvi sasaista ar visu tautuun ziedo sevi tai, lai pēc tam uzplauktu
visā košumā, pilnībā un lietderīgumā.

Antiņu nespēj salauzt abu vecāko brāļu — Bierna un Lipsta

ļaunums. Viņi paši, sava ļaunuma apmāti, aiziet bojā stikla kalna

aizā. TāRainis māca par ļaunā bojājeju.
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Baltais tēvs, kas simbolizē visas dzīves gudrību un daudzvei-

dību, gan darbos, gan vārdos māca Antiņu sevi atraisīt, tapt lie-

lam, spēcīgam un ļaudīm derīgam. Šie simbolizētie trīs zirgi —

vara, sudraba un zelta
—, pēdējais, kas līdzīgs saulei savā skaid-

rībā, viengabalainībā, bez kādas rūdas piemaisījuma, norāda uz

to, kāds grūts, smagu pārdomu, pārdzīvojumu un šķēršļu, viltīgu

kavēkļu pilns ceļš jāiziet, lai nokļūtu stikla kalna augstajā galotnē,
kur dus ļaužu laime un līdz ar to paša kāpēja piepildījums. Kad

Antiņš jautā Baltajam tēvam: "Tētiņ, kurš tai kalnā uzjās?" —

vaicājamais bez kavēšanās atbild: "Kurš spēj atdot sevi visu, savu

dzīvi, savu gribu." Un, kad Antiņš pēc pirmās neveiksmes izmi-

sumāatsakās dotiesotrreiz kalnā, Baltais tēvs (arī Nabags) asi no-

cērt: "Kritīs, kas no mērķa vēršas. Saki, dēls, — vai nenovērsies,

ka tu mērķi nesasniedzi?" Antiņš: "Domāju uz laipniem smai-

diem." — "Laipni smaidi nav priekš tevis, Alga novērš nost no

mērķa, Domā vien uz augsto tāli!" atbild Baltais tēvs. Un Antiņš

spēj sasniegt ilgoto stikla kalna virsotni tikai tad, kad, pilns jau-

nas apņēmības, līdz sirds dziļumiem satraukts, izsaucas: "Tētiņ,

ļauj man tvirtu mērķi!"
Pašreiz Padomju Latvijas darbaļaudis pašaizliedzīgi, nepagur-

dami cīnās par Valsts piecgades izpildi četros gados, lai vēl ātrā-

kiem un drošākiem soļiem tuvotos mūsu mērķim —komunismam.

Šā nodomaveikumam nepieciešams neatlaidīgs, nesavtīgs, sirsnīgs

darbs, kurā katrs strādātājs izaug līdz apzinīgam darītāju kolek-

tīva loceklim. Mums jāatmet gluži mūsu vecā buržuāziskā egoisma

čaula, mēs nedrīkstam palikt vairs dvēseles viensētnieki, mums

viengabalaini aizraujošā pienākumā jāsaplūst vienkopus ar visu

darbaļaužu kolektīvu. īpaši mūsu cerībai — jaunatnei — tiešām

jākļūst jaunai, citai, brīvai no vecajiem atpalicības sārņiem: pavir-

šības, viegluma, neatbildības, slinkuma un dzīves nolieguma. Raiņa

ģeniāli tvertā Antiņa tēls te var būt par piemēru, cildenu paraugu,

kādam jābūt jaunlaiku padomju cilvēkam, lai viņš tiešām būtu šī

lielā laikmeta cienīgs un derīgs. Atkārtoju, tas īpaši iegaumējams

mūsu padomju jaunatnei — tālākā darba darītājai: pionieriem,
visai skolu jaunajai audzei, komjaunatnei, nākošajiem stahano-

viešiem rūpnīcās un laboratorijās, šahtās un kolhozos, gaisā, uz
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ūdens un pie galda, sniedzot, pētot un radot jaunas dārgas vērtī-

bas. Katra jaunība ir mazliet iemīlējusies sevī, savos spēkos, savā

alkā, savā jaunības skaistumā. Raudzīsim, lai viss šis labais, kvē-

lais neizzūd līdzīgi dūmiem vai pūkām gaisā, bet kļūst par smar-

šainu, visai darbaļaužu saimei derīgu, gardu augli.

Jaunatne, ej apmeklē J. Raiņa "Zelta zirgu" un pārcilā sevi sa-

vās domās, jūtās un gribā!
Nevar būt divu domu, ka Drāmas teātris pilnā mērā apzinājies

Raiņa pasakas "Zelta zirgs" aktualitāti, saskaņu ar mūsu padomju
laika idejām. Tas ir labi.Visa atzinība parto. Tātadnebija nekādas

vajadzības šajā Raiņa paša būtībā pieņemamā un patiesā mums

pasakā kaut ko, lai arī sīkumos, labot, modernizēt. Mums, pa-

domju ļaudīm, vērtīgo, dziļo un audzinošoRaiņa saulgriežu pasaku,

mūsuprāt, vislabāk vajadzētu pasniegt tās pilnā viengabalainībā,
vienkāršā un mākslinieciskā saskaņā.

Raiņa "Zelta zirga" inscenētāja Staļina prēmijas laureāte LPSR

Nopelniem bagātā mākslas darbiniece Vera Baļuna, līdz galam

pareizi uztverdama un izprazdama Raiņa pasakas ģeniālo pamat-

domu, atrisina savu darbu un uzdevumu nepārprotami skaidrās,

pat asās līnijās, kur izslēgta katra lieka cukurainība, nevajadzīga

spēlēšanās ar lētu skaistumu un rožainību. Raiņa pasaka lieti un

prasmīgi saīsināta 4 cēlienos. īpaši mākslinieciski nosvērti un no-

apaļoti visos sīkumos L. cēliens (1. un 2. aina) un 3. cēliens — Stikla

kalnā. Te viss radošas izdomas un mērķtiecīgas secības pilns. Arī

skaistais dekoratīvais ietērps labi palīdz atrisināt visu nodomāto.

Vājāks jau ceturtais cēliens. Skatuves telpa krāšņa, latviska un

pasakaina, bet salauž spēles laukumus, jauc skatītājam uztvert un

neizlaist norises pavedienu, jo pašai inscenētājai tas brīžiem sajūk.

Tāpat zināmu nevajadzīgu traucējumu un griezīgu skarbumu

rada par lieku laikmetizētais Bagātā prinča tēls un kariķētais ka-

ralis, kas redzami nesaskan ar visu pārējo uzvedumu, lec tālu ārā

un slēpj sevī formālisma dīgļus. Šo tēlu jauninājums ir pretrunā

ar visu pārējo uzvedumā un lieks pasakas būtības atklāšanai.

Visvairāk iebildumu izraisa 2. cēliens — pie Stikla kalna. Ne-

runājot par tehniskajām kļūmēm (neveikla vara, sudraba un zelta

jātnieka došanās kalnā, ķibeles ar niķīgajām un nepaklausīgajām
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gaismām), vispirms jāsaka, ka pati spēles telpa visai neizdevīgi

atrisināta. Darbošanās laukums iekļauts kā dziļā, šaurā aizā, kur

visi ļaudis, sargi, karaļa galms, viņa augstie viesi un cilvēku izda-

rības sajūk vienā neatrisināmā mudžeklī. Aktieri spēlēdami cits

caur citu vijas kā akrobāti, ainas un skati saplūst kopā, nemaz

neatdaloties. Tā šis asprātības, dzēlības un kaislas darbībaspilnais
cēliens tiek sažņaugts un sagumzīts kā saujā. Krāsainības vietā ro-

das raibums, darbības vietā neattaisnotakustēšanās.

Tomēr uzrādītās vainas nespēj nomākt visas izrādes raitumu,

rosību, spēles prieku un atzīstamo, svaigo izdomas cēlo vienkār-

šību un dzidrumu.

Staļina prēmijas laureāta Nopelniem bagātā skatuves māksli-

nieka R. Zandersona tvērumāAntiņš mums parādās kā vienkāršs,

nesamaitāts jauneklis ar cēlu, skaidru sirdi, kas bez bravūras no-

teikti un aizrautīgi cenšas pēc sava mērķa. R. Zandersons necenšas

izcelt vienuvai otru nozīmīgāku momentu,bet tiecas lēnā augšup-

ejošā līnijā atsegt Antiņa būtību un augšanu līdz varonim.

Pareizi šķautnainās līnijās savu Biernu, lācīgo, rupjo un bez-

kaunīgo, izveidojis Harijs Avens. Reinholds Pūriņš ir līdzvērtīgs

Lipsts pretspēlē un sava negantā sīkpilsoniskā rakstura un izda-

rību atklāšanā savam vecākajam brālim. Tikai dažos mirkļos div-

spēle kļūst par skaļu un puicisku.
Kirila Martinsona tēvs pieņemams savās mokās un aiziešanas

grūtumā. Zīmīga durvju vārstīšanās nāves brīdī. Kāpēc nepiecie-
šams vēl lielāks Melnās mātes tēls dekorācijas kreisajā pusē? Šādā

veidā tam nav attaisnojuma.

Konrāds Kvēps veikli tiek galā ar karaļa rakstura parādīšanu.
Vilmas Vārnas princeses tēls pasakains, maigs, dzidrs, iemīlams,

bet mazliet vienmuļš.
Viktors Gruziņš nepārprotami parāda savas ievērojamās rak-

sturotāja spējas Bagātā prinča lomā ar smagi uzsvērto vēsumu,

nežēlību un aklumu. Strīdus jautājums — pats prinča tēla pamat-

tvērums.

Daudzveidība nepieciešama V. Sileniekam Baltajā tēvā. Aizkus-

tinošs savā vienkāršībā un dzīves saprātā viņš kā Nabags. Pārvei-

dojoties Baltajā tēvā, reizēm top teatrāls, tikai deklamatorisks.
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E. Ezeriņas Melnā māte bezlielākām personības iezīmēm. LPSR

Nopelniem bagātā skatuves māksliniece M. Šmithene savu Sniega
māti paceļ lielā augstumā. Katrs vārds, ko viņa saka, atlido vesels,

sirsnīgs un skaidrs kā zvaigzne līdz katram klausītājam. Saviem

sniega bērniem viņa var būt tiešām par priekšzīmi, par mērķi.
2. ainā visai iederīgi noklīdušie bērni. Lieliski septiņi kraukļi

(Maksis Grīviņš, Kārlis Sebris, Alfrēds Jaunušans, Arnolds Mīl-

brets, Jānis Kubilis, Pēteris Caunītis un Kārlis Strāders) savā bai-

gumā, noslēpumainībā, savstarpējā ķīviņā un naidā pret gaismu.
Amizants un iezīmīgs Ludviga Bāra kungs savā čerkstībā un rau-

dulīgajā nevarībā. Groteski tverts, bet izturēts un pārliecinošs
Arnolda Mīlbreta dzērājs.

Raiņa "Zelta zirga" uzvedumāpiedalās gandrīz viss plašais teātra

mākslinieciskais kolektīvs. Nav iespējams visus atsevišķi minēt.

Jāsaka, visumā katrs veic savu pienākumu arī vismazākajā lomā

ar veiksmi, prasmi un iederas kopsakarībā, tā radot dzīvu, māk-

sliniecisku, raitu uzvedumu un izrādi.

J. Raiņa "Zelta zirgs" Drāmas teātrī ir krietns, visai rosinošs

darbs un pelna vislielāko uzmanību.

PATĪKAMA ATKALREDZĒŠANĀS

KPFSR Nopelniem bagātā mākslinieka Emanuēla Kaminkas

divi daiļlasīšanas vakari saistīja lielu publikas uzmanību. E. Ka-

minka rīdziniekiem pazīstams un mīļš viesis. Tūlīt pēc padomju

varas nodibināšanāsLatvijā 1940. gadā E. Kaminka bija viens no

pirmiem, kas ieradās no Maskavas un veldzēja Rīgas darbaļaudis

ar savu izcilo mākslu. Viņa toreizējā uzstāšanās palikusi un sagla-

bājusies atmiņā. Tagad E. Kaminka vēl vairāk padziļinājis un no-

slīpējis savu meistarību — un mūsu priekšā ir tiešām nobriedusi,

visnotaļ noskaidrojusies sevī mākslinieciska personība. Viņa daiļ-

lasīšanā, latviski pareizāki būtu jāsaka daiļrunāšanā, jo māksli-

nieks taču nelasa no grāmatas, bet runā, nav nekā lieka, mākslota,

tāda, lai "izpatiktu" klausītājiem. E. Kaminkas runas veids ļotivien-

kāršs, bez mazākās teatrālības, bet dziļi psiholoģisks. Vērsdamies
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viss uz iekšu, uz ideālu satura pasniegšanu klausītājiem, viņš sīki

un uzmanīgi izpētījis un apguvis katru autoru, kura darbus viņš
runā tautai. E. Kaminkas runas meistarība nav tukša, bet ass,

nepieciešams līdzeklis, lai līdz pašai dzīlei atklātu katru no estrā-

des teiktu darbu.

E. Kaminkas balss modulācija lieliska, žesti atturīgi, bet vien-

mērraksturīgi, lietišķi. To var panākt tikai mākslinieks, kas visā pil-
nībā aptver un izjūt cilvēka dabu— kaislības, tieksmes, ilgas.

Sava daiļrunāšanas talanta daudzpusību, ļaužu rakstura spīdošo

izpratni E. Kaminka īpaši spilgti apliecināja, norunājot Šolom-

Aleihema stāstu — "75 000 rubļu".

AntonaČehova stāsts "Zoja" atrada E. Kaminkā līdzvērtīgu izpil-

dītāju. A. Čehova stāsts tika pacelts visā tā augstumā, nekas ne-

zuda no tā asprātības un īpatnības.

Atsevišķi jāmin A. Čehova stāsta "Mākslas priekšmets" savda-

bīgais priekšnesums. Te mūsu daiļrunātājiem būtu ko apskaust
E. Kaminkas skaisto norunājamā darba izkārtojumu, gradāciju

daudzpusību un iedarbību.

Neapšaubāmi E. Kaminkas viesošanās Rīga bija un paliks iezī-

mīgs notikums tās mākslinieciskajā dzīvē.

VIŅI UZVARĒS

Vēl tagad vairāki Rīgas teātri izrāda amerikāņu progresīvo

rakstnieku Dž. Gou un A. d'Juso spilgto lugu "Dziļās saknes" par

nēģeru necilvēcisko vajāšanu ASV LPSR Valsts jaunatnes teātris

šo pašu sasāpējušo jautājumu paver saviem jaunajiem skatītājiem

ar Valentīnas Ļubimovas lugu "Sniedziņš", ko iestudējusi šī teātra

rosīgā krievu trupa.

Kādā amerikāņu ziemeļu štata valsts skolā kopā draudzīgi

mācās baltie un melnie bērni. Skolas direktors Tomsons karsts

nelaiķa prezidenta Rūzvelta miera un saticības ideju piekritējs.
Otrāpasaules karā viņš kauju laukos sapazinies ar padomju kara-

vīriem, iemīlējis lielo, vareno krievu tautu un Padomju Savienību.

Arī savus skolniekus viņš audzina cilvēcības un vienlīdzības garā.
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Skolotāja miss Džuna viņa īstākā palīdze. Vaļas brīžos viņi kopīgi

iepazīstina savus audzēkņus ar padomju jaunatnes dzīvi, ar krievu

komjauniešiem, ar krasnodoniešu varoņdarbiem. Liekas, viss būtu

kārtībā. Arī pārējie divi skolas audzinātāji — Džeks Tavers un miss

Fellere — padodas skolas vispārējam noskaņojumam. Te pēkšņi
šīs pilsētiņas vienīgajā skolā iestājas kāda ievērojama bagātnieka
Bidla meita Andžela. Tēvs ar meitu, tikko ieradušies no dienvi-

diem, kur baltie nēģerus sevišķi necieš. Misters Bidls ir īsts ame-

rikāņu kapitālists un kara kurinātājs. Atomu bumba un zvēriska,

paklausībā audzināta jaunatne, tas viņa ideāls. Tāpat jaunā Andžela

ir kaisla savas šķiras pārstāve. Kad viņas klases biedrs un draugs

sarunā izmet: "Man vienalga, kas te notiek virs zemes," —Andžela

tūdaļ strauji atcērt: "Bet man nē. Es mantošu lielu naudu, un es

gribu, lai te viss būtu, kā man patīk, kā man labi."

Ar Andželas ierašanos klasē sākas lielas un krasas pārmaiņas.

Jau pie pirmās sasveicināšanās viņa izrāda savu bezgalīgo nicinā-

šanu un naidu pret melno rasi, pret saviem klases biedriem —

nēģeriem. Cīņā pret viņiem Andžela grib iesaistīt visu klases ko-

lektīvu, cenšas to sašķelt, sanaidot, kas viņai izdodas tikai mazā

mērā.Andželaimērķa sasniegšanai derīgi visi līdzekļi — apmelo-

jumi, neķītra viltība, tālredzīgi ievilinājumi, bezkaunīga iespai-
došana.Viņa ierauj savos nodomosari tēvu, kas, iepazīdams skolas

direktora Tomsona demokrātismu un skolā valdošo progresīvo

garu, drīz vienkļūst par Tomsona nāvīgu ienaidnieku, jo Bidls ir

paradis, lai viņam tikai klausa; viņš ir pret katru cilvēcisku domu.

Kapitālists Bidls asi ielaužas skolas dzīvē, sagrauj tās normālo

gaitu, padzen no skolas direktoru Tomsonu un ieliek viņa vietā

savu pakalpeni Džonu Takeru. Tāpat skola jāatstāj nēģeru zēnam

Dikam Dempsejam, sauktajam Sniedziņam, visādi apdāvinātam,

godīgam un jaunam, kura sapnis ir kļūt par ķirurgu.

Luga beidzas tikai ar šķietamu kapitālista Bidla un viņa meitas

Andželas uzvaru. Lai no skolas ir patriekts Tomsons un nēģeru

zēns Sniedziņš, taču morāliski uzvarējuši ir viņi. To redz katrs ska-

tītājs, to pasaka kapitālistam Bidlam pat viņa ieliktenis Takers. Redz

katrs skatītājs arī to, ka pretim aprobežotajam, mežonīgajam ame-

rikāņu kapitālistam atomniekam aug un cīnās cita, īstā Amerika,
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pilna drosmes un pašaizliedzības. Un šī demokrātiskā darbaļaužu
Amerika savu spēku un izturību cīņā vēl vairāk apguvusi, mācīda-

mās no Padomju Savienības un tās brīvajām, darbīgajām tautām.

Tāpēc arī Ziemeļamerikā katra cīņa pret brīvību, vienlīdzību un

progresu tūdaļ saistās kopā ar cīņu pret Padomju Savienību.

"Sniedziņš" ir dziļi pamācoša luga, tā skaidri rāda, kur ameri-

kāņu kapitālisms ved savu jaunatni — uz fašismu, uz cilvēku

nīšanu, uz zvēriskumu, uz cīņu pret Padomju Savienībukā lielāko

miera balstu pasaulē, uz brīvības un demokrātisma iznīdēšanu.

Režisors inscenētājs N. Beļakovs "Sniedziņu" Jaunatnes teātrī

tvēris skaidrās, bet mazliet pārspīlētās līnijās. Skolnieku satrauktā

darbība brīžiem bez attaisnojuma. Taču lugas raksturīgākās un

nozīmīgākās vietas inscenētājs pratis labi izcelt un pasvītrot, lai

tas būtu saprotams pat mazam skatītājam.
A. Hļebnovs skolas direktoru Tomsonu parāda ārēji atturīgu,

bet aktiera tēlojumā nepārprotami jaužama šī ievērojamā cilvēka

sirdsdedze, pārliecība, nosvērtība, apņemšanās un ticība labam,

visam progresīvam.

N. Vuliha Džeks Takers vislabāks savā mācībā, savā pielaizībā

un izdabāšanā kapitālistam Bidlam. Cauri un cauri sava labuma

meklētājs. Raksturīga vienspēle trešajā ainā direktorakabinetā.

M. Taut-Korso vēstures skolotāju miss Felleri raksturo droši

un skaisti. G. Kovaļevskas miss Džuna patīkama un glezna.

V. Kļimenko pietiekami izceļ kapitālista Bidla cietsirdību, iedo-

mību, naidu pret visu progresīvo un viņa šķirisko zemiskumu,

taču brīžiem šķiet par nervozu, saraustītu, it kā bez pietiekamas

savas varas apziņas.
Arī V. Toporkova bagātās Andželas Bidlas lomā vietām par

skaļu, par strauju savās kustībās, savā runā. Bidla nav naiva mei-

tene, tā jau ir pilna savas šķiras apziņas, pilna viscietākās iedo-

mības. Šīs iekšējās īpašības, mūsuprāt, padara cilvēku, kaut arī vēl

nepieaugušu, daudz apvaldītāku.
R. Švecova krietni pratusi iedzīvoties nēģera pusaudža psihē.

Viņas Diks Dempsejs, atskaitot dažus sīkumus, pārliecinošs, da-

bisks. Allaž izcelti iekšējie, spēcīgākie pārdzīvojumi, kas šajā gadī-

jumā nav nemaz tik viegli.
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Ž. Goliševai kā nēģeru meitenei Betijai visvairāk padodas viņas

brīnišķīgā naivitāte.

Ir labi un spēles kolektīvā iederas: T. Čistjakovas — Čarls

Vords, R. Artomonovas— Džons Barimors, R. Giļdinas— Merija

Millere, L. Dunecas — Džina, B. Gindeļevičas — Devi.

"Sniedziņš" Jaunatnes teātrī visai aktuāla, nopietna, audzi-

noša un vajadzīga izrāde.

SIRDSDEDZES SPĒKS

A. Ostrovska slavenās komēdijas "Mežs" pirmizrādei Valsts

krievu drāmas teātrī tūdaļ sekoja tā paša autoraotras lugas uzve-

dums: "Vēlā mīla".

Abi šie darbi sarakstīti visai nelielā gadu atstarpē: pirmais
1871. gadā,otrs 1874. gadā.Arī idejiskā ziņā tiem daudzkopēja. Kā

viens, tā otrs risina tā saucamās karstās sirds problēmu. Tai A. Os-

trovska pēcreformu, 70. gadu sacerējumos ierādīta ļoti svarīga vieta.

Šāds "karstās sirds" pārstāvis ir Meluzovs "Talantos un pielūdzē-

jos", Ņesčastļivcevs komēdijā "Mežs", un tāda ir arī Ludmilanule

apskatāmajā "Vēlajā mīlā". Visi viņi ir jaunas taisnībasmeklētāji,

citas, labākas dzīves alcēji. Viņu sirsnīgā, aizrautīgā, pašaizliedzīgā
izturēšanās pret citiem — pagurušiem un vājiem galvenokārt —

ass un neslēpts izaicinājums visiem tiem, kas paslēpuši savas dvē-

seles naudā, aprēķinā un cietsirdībā.

Paši pazemoti un nievāti, šie "karstās sirds" nesēji nerūpējas

par sevi, viņi it kā aizmirsuši savu labklājību, savu egoismu, savu

šauro vienpatņu dzīvi un visu savu uzmanību, visu savu skaidro

iekšējo kvēli pievērš citu cilvēku liktenim, gaitām, palīdz viņiem,

sargā tos un cenšas viņus ikdienas skarbajās vētrās nostatīt uz

kājām. Tā Meluzovs izturas pret aktrisi Ņeginu "Talantos un pie-

lūdzējos", provinces aktieris Ņesčastļivcevs pret Aksjušu, tāpat

Ludmila Margaritova "Vēlajā mīlā" pret paklīdušo advokātu Ni-

kolaju Šablovu.

Ko gan labu redz Ludmila Margaritova, dzīvodama Felicitas

Šablovas nelielajā koka namelī?Tikai dzīves un izdzīves padibenes.
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Nameļa saimniece Felicita Šablova īsts savedējas tips, kas visiem

spēkiem cenšas sasiet kopā savu vecāko paklīdušo dēlu Nikolaju

ar bagātu, bet izvirtušu, traku atraitni Ļebjodkinu. Šablovas jau-

nākais dēls būtu godīgs, bet padumjš. Ludmilas tēvs, izputējis advo-

kāts, tikai sitas ar darbiem, lai izsistos atkal ļaudīs. Viņam apkārt

vienīgi viltus, naudas kombinācijas un ieraušana.

Un tomēr visā šajā šaurībā un sadzīves dīķī Ludmila ir sagla-

bājusi un spēj vēl saglabāt savu lielo, karsto sirdi, kas alkst mīlas,

tīras, skaistas dzīves. Šīs savas bezgalīgās mīlas vārdā, kas plūst

pāri viņas esības robežām, Ludmila ar mieru paciest, ziedot un darīt

visu, un tie nepaliek vārdi vien. Lai glābtu paklīdušo, izmisušo

Nikolaju, Ludmila apņemas pat noziegumu, un te nu viņas dvē-

seles spēks izrādās tik varens un aizraujošs, ka pat Nikolajā pa-

mostas pēdējā labā atlieka un viņš pieceļas cilvēcīgai dzīvei un

radošam darbam.

A. Ostrovskis komēdiju "Vēlā mīla" uzrakstījis ar savu parasto

meistarību, veikli risinot notikumus un panākot lielu sasprindzi-

nājumu pēdējā cēlienā.

Krievu drāmas teātrī šīs komēdijas uzvedumu veicis Nopel-
niem bagātais skatuves mākslinieks A. Deņisovs. Komēdijas izkār-

tojums saprātīgs, izrāde rit raiti un saskanīgi. Kopā ar mākslinieci

A. Ļebedevu režisors ir veikli un lietderīgi skatuvi iekārtojis un

spēles laukumus izkārtojis. Ja bieži Rīgas teātru skatuvēm var

pārmest pārspīlējumus, tad šai krievu teātra izrādei var atzīmēt

vislielāko atturību komēdiju tipu zīmējumos.

Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces A. Aleksandrovas

Ludmila viengabalains, sirsnīgs un dziļā iejūtā tverts tēls. Māksli-

niece vienkārši, bet skaidri prot parādīt ir Ludmilas iekšējo neno-

dzēšamo kvēli, ir viņas aizrautību, ir viņas psihes viengabalainību

un it kā rāmo, tomēr neatturamo alku pēc lieluma, plašuma un

saules.

Visa atzinība A. Gusevai par viņas Felicitu Antonovnu Šab-

lovu, koka mājiņas īpašnieci, šo glumo, mānīgo sievieti — save-

dēju un siltas, mīkstas dzīves tīkotāju. Guseva parāda ticamu tēlu,

tīri kā no dzīves paņemtu, tālu atmiņā iekrītošu ir runā, ir izda-

rībās, ir kustībās.



401

Spīdoša un tīkama parādība V.Vaļevskas atraitneVarvara Ha-

ritonovnaĻebjodkina. Mūsuprāt, mazliet par jaunu un par apbu-
rošu tādai sievietei, kāda ir Ļebjodkina. Mēs iedomājamies viņu

tomērprastāku, rupjāku, vulgārāku un vispār kliedzošāku. Tas arī

labāk pasvītrotu, no vienas puses, Nikolaja dziļo krišanu un, no

otras, — Felicitas Šablovas netīro iekšieni. Tāpat arī to vidi, kādā

jāelpo un jāmitinās tīrajai, dedzīgajai Ludmilai.

N. Tarska Šablovas vecākais dēls Nikolajs — frants un skaists

vīrietis, nesenā pagātnē lielisks, veiksmīgs advokāts, bet gaisīgs
raksturā un dzīves uztverē. Tarskis viņu rāda kā cilvēku pašos pa-

matos labu un simpātisku, arī reizē kā sadzīves un apstākļu upuri.

Gribētos redzēt un just vairāk pārdzīvojuma, vairāk izjūtas, smel-

dzes, bangainības, jo Nikolajs taču pieder tāda tipa cilvēkiem.

Tarska spēlē pārsvarā korektība un lieks vēsums.

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka S. Digama Gerasims

Porfirjičs Margaritovs atzīstams; tas ir spilgti un radoši veidots

tēls. Tādu labsirdīgu večuku ar savu meitu kā vienīgo vislielāko

un neatņemamo dārgumu dzīvē var viegli iedomāties.

Rodins Šablovas jaunāko dēlu Dormidontu parāda skatītājam

neuzkrītoši, bet iezīmīgi; ieturot lielu mērasajūtu, Rodins tomēr

panāk savas spēles dzīvu iedarbību.Viņa radītais Dormidonts ir

savas īpatnējas burvības, smieklīguma un nožēlas pilns. Viņš
reizē šķiet apmāts, tuvredzīgs un kaut kā vientiesīgi labs.

M. Didenko tirgotajā Onufrija Potapiča Dorodnovalomasva-

rīgs un iespaidīgs.
Ar komēdijas "Vēlāmīla" izrādīšanuValsts krievu drāmas teāt-

ris vēlreiz apliecina, ka tas tiešām labi izprot un mīl savas lielās

tautas lielo dramatiķiA. Ostrovski un viņa nemirstīgo, dzīvo mākslu.

DIVI PANĀKUMI UN VIENA KĻŪDA

Annas Brigaderes labākajai lugai "Sprīdītis" ir ilgs un raibs

mūžs uz latviešu skatuves. Kopš pirmizrādes 1903. gada 5. decem-

brī tā izstaigājusi gandrīz visus teātrus un beidzot nonākusi LPSR

Valsts leļļu teātrī. Atskaitot 1903. gada izrādi, recenzentam ir
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bijusi izdevība noskatīties visus pārējos "Sprīdīša" jaunuzvedu-

mus, un jāatzīst, ka Leļļu teātra inscenējums ir viens no labāka-

jiem. Jānis Žīgurs veikli un prasmīgi ir pratis lugu piemērot leļļu

teātrim, atmetotvisu lieko, spriedelīgo un nevajadzīgi filozofisko,

bet atstājot visu galveno, pašu kodolīgāko un piemērotāko maza-

jiem skatītājiem. Radusies krāsaina un raita izrāde, pilna kustības,

darbības un skaidruma. "Sprīdīša" piedzīvojumi kļuvuši sapro-

tamāki un mērķtiecīgi iedarbojas katrā vērotājā. Mazie teātra ap-

meklētāji dzīvi un aizraujoši seko "Sprīdīša" gaitām, un tās rada

viņos dziļu un rosinošu iespaidu.

īpaši teatrāls un iespaidīgs Leļļu teātrī"Sprīdīša" trešās ainas

uzvedums; tur Sprīdītis satiekas ar milzi Lutausi. Šī sastapšanās ir

tiešām izveidota lieliski: milzis Lutausis (Voldemārs Priednieks)

īsta cilvēka augumā neaprakstāmi varens un baiss samērā ar Sprī-

dīti, kas lēkā un čiepst viņa priekšā kā īkstis. Un tomēr Sprīdītis

uzvar milzīgo kā mākoni Lutausi. Katram bērnam noteikti rodas

skaidrs priekšstats par to, ko nozīmēpat visgrūtākajā brīdī drosme,

apķērība un bezbailība, tāpat sava labā mērķa apzināšana.
Vienā līmenī ar šo ainu arī skats pie Sīkstuļa, kur Sprīdītisvecā

vīriņa dēļ iztur pat vissāpīgākos pārbaudījumus, tā parādīdams

savu lielo iekšējo spēku un izturību. Atbaidošs, pretīgs un ķēmīgs
Sīkstulis kā vaibstos, tā kustībās un savās tieksmēs, ko atbilstoši

izceļ tēlotājsAlberts Cīrulis. Attiecīga, skatuviski iespaidīga arī spē-

les telpa.

Piektajā ainā vislabākais Sprīdīša cīņas skats ar nelabo. Te atkal

Leļļu teātris visas savas spēles priekšrocības bagātīgi izmantojis.

Cīņa norit spraigi, un Sprīdītis paliek uzvarētājs, jo viņš dodas

prom, lai atgrieztos savās mājās un te, strādājot un darbā liekot

savu pieredzi un atziņas, celtu savu un visu pārējo ļaužu laimi.

Leļļu teātris noslēdz lugu gaišā, jauki izkārtotā, priecīgā izskaņā.
Aktieri (Hilda Žīgure, Zenta Blūmentāle, Minna Zīdermane,

Ēriks Mūrnieks) savus uzdevumus veic atzīstami.

Blakus "Sprīdītim"mazajos skatītājos krietnu atbalsi gūst "Trīs

sivēniņi" Bruno Saulīša dramatizējumā. Tājautra, reizē pamācoša

spēle par trim vieglprātīgiem sivēniņiem, kas savas dienaspavada
bez darba, vienās nebēdnībās.Viens pēc otra seko piedzīvojumi,
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gan tīkami, gan baismīgi un drūmi: sastapšanās ar auksto rudeni,

vēlāk ar ļauno, rijīgo vilku. Visi tie māca, ka derīgas un drošas dzī-

ves pamatā jāgulda darbs, strādīgums, rosme un sadraudzība. Gan

tad līdztekus soļos prieks un dziesmas. Viss tas parādīts tīkami un

ierosinoši. Režisore inscenētāja Vera Cīrule šinī uzvedumā ap-

liecina gaumi, spēles ritējuma izpratni. Viņa panākusi spilgtu,

iedarbīgu izrādi, kas mazo skatītāju nenogurdina, bet atraisa viņā

uzmanību, intereses, jūtas. Nav nekā garlaicīga un manāmi lieka.

Visvairāk izdevusies pēdējā aina — cīņa ar neganto vilku, uzbru-

cēja padzīšana un beigu sadraudzības skats.

Aktieri (Roberts Lēpe, Nellija Prāveste, M. Jansone, Arnolds

Franks un Ludvigs Liepiņš) prasmīgi veic uzliktos pienākumus.

Mīlīgie "Trīs sivēniņi" sasaistīti kopā vienā izrādē ar "Velni-

ņiem". Šis uzvedums veidots pēc Rūdolfa Blaumaņa sižeta, ko

teātrim pantos salicis Jānis Žīgurs. Kā vārsmas, tā arī pats insce-

nējums samērā veiksmīgs, bet, mūsuprāt, tas maz atbilstošs mazo

skatītāju psihei un izpratnei. Tas vērojams arī tūlīt skatītāju telpā.

Cik "Sivēniņiem" un viņu gaitām, nelaimēm un priekiem mazie

seko līdz, pārdzīvo un saprot, tik "Velniņi" šiem pašiem maza-

jiem teātra apmeklētājiem šķiet tāli, nesaprotami, viņu izdarības

tumšas. Vai teātrim vajadzētu tādā mērāatdzīvināt šo veco velnu

pasauli ar visu to mistiku, pārvērtībām un it kā iesaistīšanos

cilvēku dzīvē? Mums šķiet — šī metafizika lieka, atmetama un

pat nederīga. Tās pašas domas, idejas un jūtas, mēs ticam, teātris

varēja,var un varēs parādīt daudz laikmetiskākā formā, kur nebūs

šīs elles, dvēseļu uzskaites grāmatas un cepamo dakšu. Par to visi

jūsmīgi teātra apmeklētāji tikai vēl skaļāk pateiksies. To mēs šim

talantīgajam teātrim novēlam.

JAUNĪBA NĀK

Jaunie tēlotāji Drāmas teātra "Zeltazirga" inscenējuma

"Zelta zirgs" Valsts drāmas teātrī gūst skatītājos joprojām uz-

manību, īpaši jaunatnē. Drāmas teātra vadība veltījusi daudzpūļu

šī Raiņa ģeniālā darba izveidošanai uz skatuves. Tas tiek rādīts
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divos tēlotāju sastāvos. Ja pirmajā dominēgalvenajās lomās teātra

redzamākie vecākās un vidējās paaudzes mākslinieki, tad otrā

sastāvā redzam visnotaļ jaunos, skatām teātra cerību. Šī jaunība
tad arī atrod visskaļāko un visplašāko atbalsi tieši jaunatnē. Viņa

pati aug, dodas darbā un panākumos un ar pukstošu sirdi vēro un

dzīvo līdz jaunajiem skatuves māksliniekiem, kas ar savas māk-

slinieciskās radīšanas kaismi arī grib piedalīties un tiešām pieda-
lās mūsu sociālistiskās dzīves augšupcelsmē. Jaunība uz skatuves

un jaunība skatītāju solos, un viņas viena otru nepieviļ tāpat kā

mūs, vecāko paaudzi.

Atbildīgajā Antiņa lomāskatām pavisam jaunu aktieri —Kārli

Trenci. Viņam piemīt daudz tādudotību, kas nepieciešamas aktie-

rim. Trencim ir stalts, izteiksmīgs augums, skatuves izjūta, laba

balss, tāpat kustību izpratne un iekšēja kaisme. Protams, tālu vēl

no meistarības, bet tas jaunības svaigums, vienreizība un cēlums,

kas plūst no Kārļa Trenca tēlojuma, tīkams un valdzinošs. Nākotni

noteiks, protams, darbs, darbs, vēlreiz darbs un neatlaidīga sevis

izveidošana dzīvē un kopā ar mūsu rosmes pilno dzīvi.

Kārļa Trenca Antiņš ir vīrišķīgāks parlīdz šim redzētajiem, viņš

vairās no tā, ko sauc par lieku sentimentu. Kārļa Trenca Antiņš

nav vaidulis, nav vientiesis, kaut arī viņu citi par tādu dēvē no

sava mietpilsoniskā viedokļa. Kārļa Trenca Antiņš ir jauneklis,
kurā tiešām mostas un pamostas varonis. Šī jaunā aktiera Antiņš
ir stipri rada Lāčplēsim, viņš ir ceļā uz to. Taču Kārļa Trenča tēlo-

jumā ir arī savi redzami trūkumi. Viņa Antiņš vispirms nav vien-

gabalains, no viena gala līdz otram ar nepārtrauktu augšupkāpjošu

izjūtu un attiecīgām izdarībām piesātināts. Ir labi, apsveicami tēlo-

jumu posmi, kuriem seko dziļas bedres, un prieks, ka Trencis tiek

no šīm bedrēm laukā, nopurinās un atkal dodas cīņā par sava tēla

pilnestību. Tas apliecina jaunā aktiera sīkstumu, darba izturību

un pašsavaldīšanos.
Daudz vēl Trencim jāpārdomā un jāpiestrādā pie savas spēles

pirmā cēlienaotrā ainā — mežā. Savā saspēlē ar Balto tēvu Tren-

cis sasteigts, drebulīgs. Vēlāk par daudz it kā nekustīgs, sastindzis;

tā vien šķiet, ka aktieris nezina, kur sevi likt, kā izturēties. Jau

atzīstams Trencis pie stikla kalna. Jauka viņa jauneklīgā dedzība,
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aizraušanās un apņemšanās izpaudums. Stikla kalnā Trencis atkal

sakalts, kļūst neatraisīts, sevī bailīgs. Koši viņš uzplaukst pēdējā
cēlienā sarunā ar karali un bagāto princi. Te viņš pilns iekšēja ne-

satricināma spēka, tīra lepnuma un pārākuma. Tāpat izdevīgi
Trencis sevi parāda sastapšanās ainā ar Saulcerīti.

Dzidra Ritenberga tēlo Saulcerīti. Arī viņa pavisam jauna ak-

trise — nule beidz teātra skolu. Līdzīgi Trencim, arī Ritenberga
tikai atsevišķās vietās dabiska, sirsnīga un tīkama Saulcerīte. Tad

neliekuļota savos vaibstos, izrunā, kustībās, viņa skaidri apliecina

savas izcilās skatuves dotības. Noteikti jāizskauž, rūpīgi cīnoties,

visi aizguvumi, sentimentālā balss izskaņa, jāiemācās pilnīgāk ap-

jaust sevi uz skatuves, lai skatītājs vismaz izrunājamo tekstu samērā

skaidri sadzird zālē. Mums šķiet, ka tās ir kļūmes, ko Ritenberga
intensīvā darbā drīzvien pārvarēs.

Spilgta parādība un vērtīgs atradums Drāmas teātrim Lidija

Freimane, kas "Zelta zirgā" tēlo Melno māti. Šī loma varbūt ir par

deklamatorisku, vienmuļu un nepārveidīgu, lai Lidija Freimane

īstākā veidā varētu parādīt savas spējas un iekšējo tēlošanas spēku

un plašumu. Taču arī te no balss, no kustībām, no visa tēla at-

veida mums plūst pretim jaunradīšanas pacēlums un kvēle. Lidi-

jas Freimanes Melnā māte — baiga, lepna, neatvairāma un stalta

pat kā šausma. Ar stingru uzmanību vērosim Lidijas Freimanes

nākamos soļus.
Citi tēlotāji skatāmi arī daudzās pārējās lomās. KonrādaKvēpa

tēvs visai atzīstams — īsts latviešu vecītis, darbarūķis. Pēteris Ce-

purnieks vairāk uzsver Bierna lācīgumu, trulumu un smagumu.

Ludviga Bāra Lipsts līdzīgs Pūriņa veidotajam, bet meistarisks.

Ministru šoreiz tēlo Visvaldis Silenieks. Labs. īpatnējs, izturēts,

zīmīgs un savdabīgs pat vissīkākajās kustībās — acu pametienā,

pirksta piecēlumā. Var priecāties par Voldemāra Švarca Balto

tēvu, daudzveidi. Voldemārs Švarcs prot dabiski un brīvi pārvei-

doties, tāpēc viņa radītais tēls tuvs, skaidrs un saprotams.

Mēs redzam interesantus un pamācošus meklējumus un pār-

maiņas "Zelta zirga" tēlotāju sastāvā. Par to Drāmas teātrim vis-

lielākā pateicība. Bet būtu beidzamais laiks, lai Drāmas teātra

vadība labotu tās agrāk aizrādītās neveiklības, kas joprojām
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skaidri saskatāmas šinī svarīgajā inscenējumā. Tas tikai vēlreiz

pierādītu, ka Drāmas teātrīpatiešām dzīvo un raisās īsts, neviltots

jaunradīšanas prieks, alka labot neveiksmes, arvien celties aug-

šup. "Zelta zirgam", kas ir nopietns teātra darba rezultāts, viss tas

nāktu par labu un darītu to pilnskanīgu un dziļi rosinošu.

VISOS LOGOS LAI SAULE SPĪD!

Ar šādiem skaistiem vārdiem mūsu Tautas rakstnieks Andrejs

Upīts noslēdz savu reālo pasaku "Laimes lācis", ko nule izrāda

Valsts jaunatnes teātris.

Andreja Upīša milzīgajā dramatisko darbu klāstā blakus vare-

najām vēsturiskajām traģēdijām, sadzīves drāmām un asām kā

zobens komēdijām lugai "Laimes lācis" visai īpatnēja vieta. Tai

piemīt zināmas fantastikas, pasakainības iezīmes, bet viss tomēr

ietverts reālības robežās. Ņemsim to pašu Laimes lāci ar visām viņa

noslēpumainajām spējām atņemt kašķi, padarīt kubulus derīgus,
izraudzēt gardu alu un vēl atvairīt daudzas ķibeles. No vienas pu-

ses, viņš tumsonīgs izdomājums, no otras — pati ikdienas dzīve.

Tāpat visdziļākā ikdienība kopā ar pasaku vijas un mijas šo visu

Sūnuciema vecākās paaudzes iemītnieku sarunās, domās, tieksmēs,

ticējumos. Tas jūtams pat viņu valodas veidā un izteiksmē.

Pasakaini norit un nobeidzas arī uzņēmīgo Sūnu ciema zēnu

ceļojums un piedzīvojumi, meklējot Laimes lāci gan pie labsirdī-

gajiem čigāniem, gan pie kunga pilī. Tomēr arī šeit viss parādītais
tik tuvu zemei, mūsu dzīvei, mūsu cīņai par rītdienu un krietnāku,

labāku pasauli. Mūsuprāt, Andrejs Upīts ar šo savu lugu skaidri

un augsti mākslinieciski pasaka, ka noziegums un atpalicība ir rau-

ties augšup iedomu mākoņos, radot nebijušas būtnes un aizmir-

stības salas. Māņu, ķēmības, riebīgas un pasakainas muļķības pilna
visa vecā pasaule, vecā sagļotējusī dzīve, kas izsmejama, pārspējama

un izslaukāma ar dzelzs slotu. Lai pazūd tumsība, gara stulbums,

sniegu aiznesti ceļi, sasmakas un puvība, visos logos lai spīd saule!

Šī saules nesēja "Laimes laci" Andrejam Upītim jaunatne, jau-

nība. Viņa vecās dzīves šaurībai un puvei pretim vērš savu
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asprātību, sirds gaišumu, patiesību un darba rosmi. Jaunatne ir

tā, kas pārrada iesūnojušo Sūnu ciemu, lai to pārvērstu Saules

ciematā. Un mēs visi ticam, ka tas tā arī notiks. Jaunatne un viss

jaunais, labais uzvar un — uzvarēs.

Andrejs Upīts savu lugu pabeidz arvisai auglīgu un plašu domu,

kuras dziļā nozīme un aktualitāte mūsu dienās ne vien neiet zu-

dumā, taisni otrādi, aug augumā.

Arī mūsu sociālistiskā sabiedrība ir jauna; tā arvien pieņemas

spēkā un darbā kā jaunība. Katru dienu nepārtraukti noris neat-

laidīga kauja ar veco, satrunējušo, kas cīnās pret visu nākošo, ko-

lektīvo. Sārņu vēl pietiekami, ko mēzt un izmēzt. Mums jau ir savi

lieli panākumi: grūtās un smagās kaujās esam izārdījuši pašu

tumsuma perēkli. Vecā pasaule nāvīgi ievainota, bet ne gluži no-

beigta. Viņa krampjaini gatavojas pēdējam lēcienam. To atvairīt

un satriekt līdz galam var tikai viss īsti jaunais, gaišais — cilvēces

jaunība, revolucionārie darbaļaudis un viņu vidū mūsu brīvā,

darbīgā jaunatne. Viņas sirdī lai saule spīd — tā, pārsakot Andreja

Upīša lugas teikumu, mēs aicinām mūsu jaunatni — pionierus,
FRA skolniekus un pārējos — nākt Jaunatnes teātrī un iepazīties

ar dižā meistara domām un tēliem.

Uzrakstījis Andrejs Upīts savu "Laimes lāci" tiešām meistariski.

Te ir daudz, ko mācīties, daudz, ko apbrīnot un par ko sajūsminā-
ties. Interesanta jau pati lugas dramatiskā uzbūve. Katrs cēliens ir

kā labi iebūvētsaugšupejošs kāpiens, lai beigās nemaldīgi sasniegtu

galotni. Pie kam katrs cēliens ar lēnu, pārdomātu darbībasievirzi

un strauju nobeigumu pats par sevi noapaļota vienība, smalki

iederīga kopējā celtnē.

"Laimes lācī" mēs rodam veselu virkni labi raksturotu neaiz-

mirstamu tipu. Tie ir tik sulīgi kā krāšņi nogatavojušies āboli, kas

spirdzina aci un veldzē dvēseli. Viņi pacelti uz skatuves tieši no

tautas visdziļākās dzīles, pilni īstenības, asiņu un kaismes. Tāds ir

Buķis, skroderis Bukstiņš, Tauķis, Buķiene un daudzi pārējie. Tā

ir lieliska, plaša lauku cilvēku portretu galerija.

Andrejs Upīts šos cilvēkus tvēris asās, nesaudzīgās līnijās, skaidri

un skaisti parādījis visas viņu ākstības, psihes tumšākos kaktus tā,

kā to spēj darīt vienīgi Andrejs Upīts.
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Un cik dzīva, dzirkstoša, pareiza un kodolīga viņu runa, katrs

teiciens, vārds, ko izsaka viņu mute.Viņu garos stāstus par savām

kūtruma un aprobežotības nelaimēm Andrejs Upīts ir darinājis

ar tāduasprātību un krāsainību, ka tie valdzināt valdzina.

Ar vārdu sakot, visu to, ko Andrejs Upīts parāda uz skatuves,

viņš pazīst un radoši izjūt līdz sīkumam, un protpasniegt to nevai-

nojamā formā. Mūsu jaunajiem padomju autoriem Andrejs Upīts

vēl tālu neaizsniegts dramaturģijas meistars un arī paraugs.

Var skaidri jaust, ka "Laimes lācis" ir dziļi iejūsminājis visu

Valsts jaunatnes teātra māksliniecisko kolektīvu. Tas ir strādājis

pašaizliedzīgi, un tā ir radies viens no labākajiem inscenējumiem,
kāds redzēts šinī teātrī.

Teātra mākslinieciskais vadītājs Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks Boriss Praudiņš panācis skaidru, raiti ritošu, pārdo-

mātu izrādi, kur valda krāsainība, dzīves prieks un ticība visam

labam. Andreja Upīša asais dzēlīgums padarīts jaunatnei skatuviski

saprotams, spēles raibums, kas dažkārt sasniedz augstu pakāpi,
visumā nav pārspīlēts. Darbība izkārtota, viss svarīgais pietiekami

pasvītrots un nolikts vajadzīgā vietā. Sarunas negarlaiko, piedzī-

vojumi aizrauj. Visai piemērotas, glītas, spēlei derīgas dekorācijas
sniedzis Rūdolfs Miķelsons. Viņam piemīt lugas būtības un tās

rituma skaidra izpratne.
Ar īpašu spēku, izsmieklu un bezgalīgu nicināšanu Andrejs

Upīts ir radījis "Laimes lāča" ceturto cēlienu — pie kunga pilī.

Līdzīgi ķipariem, nožēlojami, grūstāmi un niecīgi šķiet jau kunga

kalpi un apkārtnieki: slaucītājs varbūt vismazāk, ko veikli, ar

krietnu izdomu un skatuvisku maņu veido Vladislavs Bukovskis,

vairāk pārējie — muižkungs (tēlotājs Kārlis Spuris), guldītājs

(Harijs Lūsis), bīdītājs (Augusts Graudiņš), ģērbējs (Tālivaldis

Macijevskis) un barotājs (Tālivaldis Grinhagens). Arī viņi visi savu

uzdevumuveic ar centību un iejušanos raksturā.

Taču visu savu žulti un neapklusināmo naidupret mūsu sena-

jiem ienaidniekiemAndrejs Upīts sakļāvis vienā cietā dūrē, parā-

dot mums vācu kungu. Ko vēl baigāku un netīrāku var iedomāties

par šo kuslo riebekli? Neko. Osvalds Krēsliņš ir parādījis un atklā-

jis šo tipu gandrīz nevainojami. Derētu izcelt vairāk kunga
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neķītrību un iekšējo baismīgumu, lai tā mazinātu viņa fizisko

nevarību, bet īpaši pasvītrotu kunga saglabāto ienaidu pret dar-

baļaudīm, pret latviešu tautu.

No Sūnuciema vecākās paaudzes pārstāvjiem kā simpātiskākā

parādīta pirtniece Radzene. Viņa ir godīga, strādīga un skaidri

saskata budža Buka ierāvēja dabu. Radzeni tādu arī parāda attu-

rīgā tonī Elza Stērste. Blakus Radzenei ar zināmu gaišumu caur-

strāvots skroderis Bukstiņš. Ar vienu kāju viņš vēl pilnīgi vecajā,

sasmakušajā pasaulē. Bukstiņš ir drusku lišķis, blēdis, pat garna-

dzis. No otras puses, viņš it kā par to un par sevi smejas. Viņam

riebj sliņķe Ciepsliņa, un viņš tūdaļ saprotas ar darbīgo Balto

čigānieti. Skroderis Bukstiņš dodas līdz Sūnu ciema zēniem, lai

izmuktu no Ciepsliņas, tas ir, lai aizietu prom no visa kūtrā, stulbā

un tuvredzīgā. Viņš cenšas izrauties no vecā un pievienoties jau-
nībai. Bukstiņa tēlotājsVilis Bārda jauki izcēlis Bukstiņa veiklību,

asprātību. Viņš, līdzīgi glumam zutim, vijas starp sūnciemniekiem,

vienmēr atšķirams, mūžam sveiks. Tikai vēl vairāk vajadzētu atklāt

Bukstiņa iekšējo divdabību.

Tauķim nav nekāda lielā izdarība "Laimes lācī". Viņš rādīts kā

krietns iemetējs, sava labuma meklētājs, sīks. ArnoldsKalniņš ne-

pārprotami pierāda, ko var izdarīt ievērojams aktieris arī mazās

lomās. Viņa Tauķis vienreizīgs un īpatnējs, pilns skatuviskas dzī-

vības katrā kustībā, vaibstā un visā paskatā.

Augusta Pommera Buķis savās ārējās budziskās pazīmēs būtu

gluži pieņemams. Nelaime, ka Pommers šo ciema vecāko un bāriņu

"aizstāvi" rāda pārlieku mīkstčaulīgu, čerkstīgu, pat raudulīgu.

Buķis tāds nav; aiz ārēji šķietamās nevarības slēpjas neapslāpējama

plēsoņa daba. Buķis ir rijīgāks par līdaku. To vajadzēja attiecīgi

pasvītrot, tad Pommera Buķis iegūtu nepieciešamo viengabalai-
nību un patiesīgumu.

Labaun raksturīga, ar vīrišķības ieskaņām savā valdonībā No-

pelniem bagātā skatuves māksliniece Ella Jēkabsone. Starp pārē-

jām Sūnuciema sievām ar iezīmīgo tēlojumu, kas paliek skatītājam

atmiņā, vispirms minama Olga Bormane. Viņa izmanto katru

sīkumu, lai darītu savu Sīkulieni atšķirīgu. Tas pats sakāms par

Almu Kalniņu — Ciepslienes tēlotāju; Irmu Buni — Tauķieni,
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Emīliju Griķīti — Plauķieni, Austru Priednieci — Virpulieni.
Mazliet vienmuļa, bet pietiekami ņerkstīga un čiepstīga Zentas

Ozolnieces slinkā un izlaidīgā Ciepsliņa.
īsts savā vietā Krists Blumbergs kā blēdīgais un bailīgais mež-

sargs. Arvīda Bērziņa Virpulis dārdošs, taisns savā ieskatā un bargs.

Viņu ar savu īpatnību iederīgi papildina Alberts Ātrais kā saprātī-

gais Rogs un Augusts Graudiņš kā Plauķis.

Lugā sastopamies arī ar virteni čigānu. Spriega, iznesīga un

visvairāk raksturīga čigāniete — Lūcija Baumane. Ar viņu izvei-

cīgi saderas gan dziesmās, spēlēs un atjautībās čigāns Bernhards

Priedītis, Baltā čigāniete —Elvīra Baldiņa, čigānu skuķis — Ērika

Lociņa un čigānu puika — Emma Ziediņa. Tīkams runā teicējs
Emīls Birģelis, tāpat meitenesun puikas, kas ganmazliet par laisku

draiskojas, neizceldami savu apņemšanos darbam un derīgai dzī-

vei par labu Sūnu ciemam.

Visa labā un jaunā ierosinātājs lugā ir vispirms Ješka.Viņš do-

das meklēt Laimes lāci, un Andris viņam piebiedrojas. Vilis Ķime-
lis saprātīgi pasvītro Ješkas gaišumu, asprātību, uzņēmību un arī

drosmi. Būtu vairāk paverama Ješkas iekšējā jūsma,griba pēc visa

labā. Ķimeļa straujums, tēlojot Ješku, pareizs; tikai kāpēc šī nemi-

tīgā abu dūrusišana kopā? Tāparasti dara niķīgas meitenes, izlais-

tas mātesmeitas, lai izteiktu savu neiecietībuun nepacietību.

Kārļa Anuševica Andris bez skaudrām tēlošanas iezīmēm.

Andreja Upīša "Laimes lācis" ir visai vērtīgs ieguvums pašam

Valsts jaunatnes teātrim, bet visvairāk mūsu jaunatnei, kas tagad

guvusi izdevību iepazīties ar mūsu lielā dramatiķa ievērojamo

lugu skaistā, dzirkstības pilnā uzvedumā.

PAR KARA BIEDRIEM, DRAUDZĪBU

VI. Masa un M. Červinska komēdija
LPSRValsts Krievu drāmas teātrī

Karš, kopējās kauju gaitas, cīņas grūtības sasaista un saliedē

kopā cilvēkus, karavīrus, kas līdz tam laikam dzīvojuši pilnīgi

atšķirti un nepazīstami. Kara draudzība ir kaut kā īpaša. Kara
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ugunī audzēta, briesmās un nāvē pārbaudīta, tā ir klusa, bet dziļa

un tīrakā rasa. Brīžam šķiet, ka tā veca, bijuša karavīra sirdī izzūd.

Tas nav tiesa. Kas ir bijis īsts karavīrs, pašaizliedzīgs savas Dzim-

tenes patriots un aizstāvis, tas šo kara draudzību, kara kopību

saglabā sevī, kaut arī laikus ar pelniem apklātu. Tad vajaga tikai

spēcīgākas vēja brāzmas, dzīva, pamodinoša vārda — pelnu plē-

nes viegli kā kaltušas lapas pacelsies, un senā, cīņās pārbaudītā
kara draudzība atmirdzēs spoža un glāstoša.

Par šādu draudzību jauki, cilvēcīgi un pavasarīgi runā Māss

un Červinskis savā komēdijā. Top rādīta nelielaPadomju Armijas
vienība— ar Ļeņina un kaujas Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās

divīzijas 212. pulka 6. rota. Tā ir,kā saka, izgājusi cauri pašai kara

ellei. Stāvējusi daudzās visbīstamākās vietās vienmēr nelokāma,

allaž pilna apziņas, ka iet kaujā par savu padomju Dzimteni.

Vienības kareivji — lai tie būtu vecāki vīri, jaunekļi vai meite-

nes — kara ugunīgajā svelmē izauguši par krietniem kaujiniekiem

un padomju cilvēkiem. Ir nostaigāts varens ceļš no Dzimtenes

siliem un upēm līdz pašai Rumānijas sirdij — Bukarestei drošā

rotas komandiera kapteiņa Maksima Fedoroviča Zernovavadībā.

Viņš ar visu savu jaunību stingrs, iejūtīgs, patiess un taisns. Aiz-

kustinoša viņa mīlestība pret māti, atbildība un dziļā cilvēcība pret

rotas kareivjiem, tāpat centība darbā.

Taču rotas dvēsele tomēr, izrādās, ir rotas staršina, pirmrindas
MTS direktors Grigorijs Ivanovičs Kazakovs. Viņš arī vienīgais

sibīrietis, pārējie visi maskavieši. Viņš bezgalīgi mīl savu sociālis-

tisko Dzimteni, Padomju zemi, katru tās koku, upi, tiltu, druvu,

bet visvairāk cilvēku. Ne jau vārdos, skaļi. Taisni otrādi — tikai

darbos, katrā savā kustībā, domā, tieksmē un elpas mirklī. Šī mīles-

tība viņam gandrīz kā neapzinīga, bet tā viņam nepieciešama kā

gaiss, kā viņa paša asinis un darbīgās rokas. Rotā Kazakovs redz

katru sīkumu, katru sava kareivja domuun noskaņu, viņš stāv un

krīt par savas rotas godu un slavu. Rota viņam ir kā rasas lāse,

kurā viņam atmirdz lielās dzimtenes skaistums, varenība un nā-

kotne. Ja tu stāvēsi ar visu savu krūti par rotu, par katru tās kareivi

un doto uzdevumu labu veikšanu, tubūsi sargos par visu Dzim-

tenes labklājību un drošību.
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Kazakovs ir gluži kā saplūdis ar visu to apkārtni, kurā viņš
dzīvo un nemitīgi cīnās.Varētu likties, ka viņš ar to sevi zaudē, —

gluži pretēji, Kazakovs ar to tikai iegūst, kļūst vēl tvirtāks un jau-

šamāks, vesels un tīkams kā rieksta kodols. Tā Grigorijs Ivanovičs

Kazakovs pievienojas tiem rotas staršinu tūkstošiem, kas nokauju

liesmām teiksmaini un lieli tūdaļ iekāpj dzejnieku dziesmās un

tautas atmiņā.

Karš noslēdzies, gūta uzvara, un arī 6. rotas kareivji dodas mā-

jup. Sirsnīgajā atvadu brīdī Kazakovs apsolās pēc kāda laika

apciemot savus kara biedrus, lai atkal ar tiem satiktos un redzētu,

kā viņi dzīvo un ko dara. Kazakovs savas rotas sirdsapziņas lomu

turpina.

Pēc diviem miera gadiem Kazakovs uzrodas no tālās Sibīrijas
Maskavā komandējumā un tūdaļ uzmeklē savus kara biedrus. Tie

izklīduši kurkurais pa trokšņaino un straujo Maskavu un iegrimuši

savā darbā. Kazakovs kā zibens šaudās uz visām pusēm, sasaista

atkal viņus kopā, atjauno izirušās attieksmes, sapurina, kur vajag,

noglāsta to, kas pelnījis, piedzīvodams šajās savās gaitās daudzrai-

buma, pārsteiguma, bet arī mīļuma un draudzības.

Māsa un Červinska komēdija ar Kazakovu centrā sirsnīga, sau-

laina, kas varbūt mazliet bilžaini, bet skaidri parāda Lielā Tēvijas
kara dalībnieku pašaizliedzību, uzcītību un sekmes arī celtnie-

cības darbā, lai palīdzētu padomju tautām piecgadi veikt četros

gados; tāpat atklāj šo cilvēku dedzīgo sirdi.

Valsts Krievu drāmas teātrīMāsa un Červinska komēdijas insce-

nētāji un režisori A. Jefremovs un Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks M. Pjarns to snieguši skatītājiem raitu, gaišu straujo
darbību ritējumā, nevairoties skaļuma, kas dažās vietās kļūst par

vētrainu, — ņemsim, piemēram, Kazakova satikšanos ar galveno

pavāru Sidorčuku.

Parādīt Grigoriju Ivanoviču Kazakovu visā viņa augumā nav

viegla lieta. S. Vasiļjevam tas izdevies diezgan pārliecinoši. Viņš
nekad nekļūst retorisks, nepārvērš sevi simbolā, bet vienmēr ir

dzīvs, pilns enerģijas un prieka cilvēks. Visos starpgadījumos un

piedzīvojumos viņš atrod savu pareizo nostāju, neatkārtojas, allaž

radošs.
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Meistariski, ar spēcīgu iejūtu un skatuvisku māku, bez pārspī-

lējuma, pilnasinīgi un koši Nopelniem bagātā skatuves māksli-

niece L. Meļņikova nospēlē Annu Pavlovnu, kapteiņa Zernova

māti. Skatītājam kļūst gluži saprotams tas siltums un iekšējais

starojums, kas mīt un apgaismo Zernova ģimeni.

Viss labs sakāms parV. GluhovaIgoru Nikolajeviču Odincovu,

zinātniskās pētīšanas institūta docentu, zinātnieku, kara laika

6. rotas sakarnieku. Blakus brīžam dārdošajam rotas vecākajam

Kazakovam šis sakarnieks ir kluss un neuzkrītošs, taču drīz vien

samanāms ar savu iekšķīgo neatlaidību, smalkumu un nepasvīt-

roto lepnumu. Kazakovs tur viņu stingrībā, bet redzams, ka mīl.

Mēs vēlāk uzzinām arī no rotas komandierakapteiņa Zernova vēs-

tulēm mātei, ka viņš tūdaļ pievērsīs uzmanību kautrīgajam, bet

pienākumos stingrajam Odincovam. Šo Odincova īpatnējo rak-

sturu V. Gluhovam ir izdevies parādīt. Arī viņš saista skatītāju, un

nav nekāds pārsteigums nevienam zālē, ka Maskavā tieši pie viņa

pirmā ir ieradies Kazakovs. Viņš atrod Odincovu iegrimušu darbā,

aizgājušu no saviem bijušajiem kara biedriem nomaļus, bet ne

iekšēji mirušu. Skaists ir tas brīdis, kad Odincovs, savu veco

ierindas tērpu uzrāvis, ielec istabā sava stingrā staršinas priekšā.
Ledus ir lauzts, jo tas bija pārāk plāns. Šos Odincova satraukuma

un uzliesmojuma brīžus V. Gluhovs arīprot dabiski un tīkami izcelt.

Karā kapteinis un vēlākajā lugas gaitā rūpnīcas atslēdznieks

Zernovs N. Tarska veidojumā, mūsuprāt, liekas bez ievērojamākas

īpatnības. N. Tarskis šoreiz nav pratis atslēgt Zernova būtību, bet

vienkārši pārslīdējis viņam pāri, sniedzot tikai vispārējas iezīmes

veikli, kā saspēlējoties, jo N. Tarskim ir krietna sava amataprasme.

Tāpat visā savā dziļumā nav iekvēlojusies Nopelniem bagātā
skatuves mākslinieceA. Aleksandrova Veras Veseņinas lomā.Smalks

vienmuļības un iekšēja nogurumaplīvuris sedz šo viņas veidojumu.
Māksliniece nav pagaidām atradusi pietiekamus līdzekļus, lai tuvi-

nātu mums jaunas krievu meitenes izjūtas un pārdzīvojumus.

I. Zvanova kā Odincova sieva Sofija Ļvovna un V. Vaļevska kā

Odincova radiniece Margarita Aleksejevna par lieku izceļ savu

mietpilsonību. Negribas ticēt, ka tādā mājas sadzīvē Odincovs tik

sekmīgi spētu strādāt.
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Kā parasti — ļoti raksturīgi un spilgti A. Pelše notēloja Kse-

niju, Odincova mājas kalpotāju. Ar prieku mēs šo apdāvināto

mākslinieci skatītu kādā plašākā lomā. Viņai piemīt laba skatuves

izjūta, savu tēlu izveidošanas redzīgums un drosme.

A. Kovaļeva, J. Serdečkina un B. Dzeruks rāda padomju studē-

jošo jaunatni veikli, bet parasti, bez kādām raksturībām, bez lielā-

kas cenšanāsrast ko īpatnēju, mūsu padomju dzīvē saskatītu.

Mazliet augstāk par viņu tēlošanas mērupaceļas G.Timofejevs,

tēlodams Braginu, mākslinieku karikatūristu. Viņš neiztiek bez

pārspīlējuma, bet redzami meklējumi radīt skatuviski kaut ko at-

šķirīgu, dzīvu un atmiņā paliekošu.
M. Didenko kā galvenajam pavāram Spiridonam Foničam Si-

dorčukam jācenšas savu spēles veidumazliet iegrožot un klusināt.

Pārējās 17 lomas ir pārāk epizodiskas, bet glīti iekļaujas vispā-

rējās spēles norisē. To veidotāji aktieri apzinīgi un prasmīgi veic

savu uzdevumu, tā labi atbalstīdami krāsaino, jautro un patīkamo

inscenējumu.

Ir vērts noskatīties Māsa un Červinska komēdiju, kas rosinoši

apliecina mūsu padomju cilvēku patriotismu, cilvēcību, drau-

dzību, izturību cīņā un darbā par Dzimteni.

LIELIE VIESI

Šovasar Rīga piedzīvo lielu pagodinājumu teātra dzīvē. Mas-

kava — mūsu lielās sociālistiskās Dzimtenes sirds sūta uz Rīgu

viesizrādēs divus savus ievērojamus teātrus.

12. jūnijā mūsu galvaspilsētā ieradīsies visas pasaules teātru

lepnums, pirmais no pirmajiem — Maskavas akadēmiskais Gor-

kija vārdā nosauktais Dailes teātris. Pašlaik savas viesizrādes ar

lieliem panākumiem turpina Sarkanās Armijas Centrālais teātris,

kas pirmo reizi apmeklē Baltijas kara apgabalu. Sarkanās Armijas
Centrālais teātris ir tāds vienīgais savā veidā. 1929. gadā nodibi-

nāts, tas visā savā darbības laikā galveno savu uzmanību pievērš
kara dramaturģijas izkopšanai un attīstībai. Teātra radošā darba

centrā — temats par mūsu Padomju Armijas karavīriem. Teātris
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centies parādīt Padomju Armijas karavīra varonīgo tēlu, viņa iek-

šēji morālisko augšanu briesmās un cīņās par Dzimtenes brīvību,

viņa bezgalīgo uzticību padomju tautai, Ļeņina—Staļina partijai.

Pāri šā teātra skatuvei ir gājušas lugas par pilsoņu karu, stāsti par

armijas ikdienas dzīvi un kara tehnikas apgūsmi. levērību guvuši
teātra radītie krievu slaveno karavadoņu Suvorova un Kutuzova

skatuviskie tēli. Viņiem blakus nostājas pilsoņu kara varoņi Toma

Dundičs un AleksandrsParhomenko.

Vesels cikls lugu veltīts Lielajam Tēvijas karam, Padomju Ar-

mijas varenībai cīņās pret ienīsto iebrucēju. Daudzas no šīmlugām
rādītas ne tikai Maskavā, bet tieši frontē. Teātra mākslinieki ar

savu izteiksmes spēku ir gājuši pie cienītājiem ierakumos un pa-

tvertnēs.

Teātra augstākais sasniegums — Lielās oktobra sociālistiskās

revolūcijas 30. gadadienai veltītais A. Pervenceva lugas "Dienvidu

mezgls" uzvedums. Šinī inscenējumā teātris, ielikdams visu savu

prasmi un kaismi, centies skatītājam parādīt mūsu laiku ģeniālākā

karavadoņa ģenerālisimusa J. V. Staļina tēlu, par ko teātris saņē-
mis plašu atzinību.

A. Pervenceva lugas "Dienvidu mezgls" izrādē atspoguļojas

visi līdzšinējie teātrameklējumi un sasniegumi monumentālokara

tematu atrisināšanā.

Palaikam teātris savu repertuāru paplašinājis arī ar krievu un

cittautu klasiķu, tāpat padomju autorucitām lugām.
Savām Rīgas viesizrādēm teātris paņēmis līdzi trīs jautras

komēdijas — spāniešu klasiķa Lope dc Vegas "Deju skolotāju",

A. Arbuzova "Satikšanās ar jaunību" un vienuno saviem vispēdē-

jiem inscenējumiem — A. Kuzņecova un G. Šteina "Aicinājumu".

Izvēle visai asprātīga. Vienā pašā laikā teātris Rīgas skatītājam

paver, kā tas prot iedzīvoties spāniešu klasikā, spēj pacelt lauk-

saimniecisku tēmu un kā parāda Padomju Armijas karavīru dzīvi

un viņu centienus.Visu to teātris veic meistariski. Tā rīcībā ir pie-

dzīvojuši, skatuviski radoši inscenētāji, kā V. Kancels un D. Tun-

kels, nopelniem bagāti skatuves gleznotāji, slaveni komponisti,

kas skaisti un prasmīgi ielāgo katru uzvedumu. Taču pats galve-

nais teātrim ir pirmšķirīgs aktieru kolektīvs, kas savā tēlošanas
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māksla sasniedzis lielu sasvstarpeju saliedētību, saskaņu, spēles

vienkāršību un reizē kaismi un pārdrošību.

Lope dcVega neapšaubāmi ir liels dramatiķis, kura lugu skaits

pārsniedz tūkstoti. Taču kā radošs gars viņš stipri iekļāvies sava

laikmeta uzskatu ietvaros. Komēdijā "Deju skolotājs" Lope dcVega

cilā savu vecu veco tematu par mīlestību, tikai šeit ar tādu diez-

gan pieņemamu izskaņu, ka īsta, dziļa mīlestība nepazīst nekādu

šķēršļu, tā pārvar visu un veltīgi tādai stāties ceļā — te nepalīdz

ne viltus, ne vara, ne vecie viduslaiku aizspriedumi. "Deju skolo-

tājā" sarežģījums seko sarežģījumam, viens trakāks par otru, līdz

viss sajūk vienāraibā, asprātīgā mudžeklī. Te nu tad parādās vare-

nais Lope dc Vegas spēks šo kamolu veikli atrisināt, pastarpām pār-

pilnīgi bārstot ar dzēlībām, kodībām un asprātībām un parādot

dzīvus, saistošus raksturus.

Sarkanās Armijas Centrālais teātris labi izpratis Lope dc Vegas

dramaturģijas būtību. "Deju skolotāja" izrāde spilgta, krāsaina, rit

straujā, nevaldāmā tempā, pilna dzīvības un aizrautības. Izrāde, ir

tikpat asprātīga un kvēla kā pats Lope dc Vega. Tēlotāju spēle pelna
visu atzinību. īpaši saista jaunais aktieris V. Zeļdins jaunā muiž-

nieka Aldemaro lomā, kas visu lugas straujumu iznes uz saviem

pleciem. Viņš vienlīdz labi tēlo, dzied, dejo. Kā vējš viņš virpuļo

pār skatuvi, nesdams sev līdzi prieku, gaišumu un sauli. Tiešām

lieliski! Tāda pat apburoša viņa pretspēlētāja T. Aleksejeva — Flo-

rela. Maiga, līgana, izjūtās un dejās pilnīgi atraisīta, lidojoša.
Viss spēles ansamblis ir pilnvērtīgs un košs. Tomēr gribētos no

tēlotāju vidus atzīmēt vēl divus: jaunā muižnieka Aldemaro kalpu

Belardo, ko spēlē M. Percovskis, un Florelas kalponi Lisenu —

G. Ostrovskas atveidojumā. Apbrīnojama viņu skatuves nojauta,

saspēles lieliskums un vienreizība mīlas pāra atveidošanā, kur

mēs neredzam nekā salkana, nepatīkama un lēta.

Ne mazāku tēlotāju kolektīva saskaņas un saspēles meistarību

mēs redzam A. Arbuzova komēdijas "Satikšanās ar jaunību" uz-

vedumā. Šo komēdiju nesen rādīja mūsu Valsts Jaunatnes teātris.

Tas ir asprātīgi un visai atjautīgi uzrakstīts darbs ar dzirkstošu,

dzīvu dialogu, īpatiem, skaidri veidotiem raksturiem. Darbība

norit kādā slavenā selekcijas izmēģinājumu stacijā, kuras vadītājs
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tālu pazīstams dārzkopības novators Maksims Golubkins. Ap viņa

savdabīgo, stūrgalvīgo raksturu tad arī vijas visa darbība, pārpra-

tumi, pārējo cilvēku likteņi un raksturi. Visi šie cilvēki, veci un

jauni, drosmīgi padomju patrioti, pilni darba alkas, uzupurēša-

nās un spēka. Visus viņus ceļ augšup mūsu lielā, brīvā un darbīgā

padomju dzīve, kas atraisa katram visas viņa spējas un jūsmu.
Maksims Golubkins, kas darbā un savā iekšienē mazliet noguris

un sacietējis, satiekoties ar savu jaunību — Mašu, tagad slavenu

lauksaimniecības zinātņu profesori, pēc asas, skaudras cīņas top

atkal drīz jauns un dodastālākajā savā ceļā, atraisīts dzīvei un sev.

Maksimu Golubkinu tēlo KPFSR Nopelniem bagātais māksli-

nieks A. Hodurskis vienkāršās, skaidrās un plašās līnijās. Sākumā

viņa tēlojums visai atturīgs, tomēr sīkām, zīmīgām niansēm pie-

bārstīts. Ar katru skatu, katru sarežģījumu viņš arvien vairāk un

vairāk iedegas. lekšējā kaisme plūst augšup pavērta un droša, līdz

sasniedz savu augstāko pakāpi pēdējā cēlienā, kurā daudz spēles

sprieguma, radošas izdomas un vienreizības. Veikli un saprotami
atrisinātas visgrūtākās situācijas, ko dramatiķis A. Arbuzovs samez-

glojis tiešām spēcīgi.
Aizkustinoša S. Potemkina bijušās frontes meitenes Tosjas Či-

žovas lomā. Šķiet, viņa radīta, lai izceltu Tosjas naivumu, sirsnību

un mīlestības un darba kaismes pārpilnību, kas mīt un mirdz šinī

jaunajā padomju meitenē.

Skaistu, viengabalainu teļu — Kirilu Ivanoviču sniedz Uzbe-

kijas PSR Tautas mākslinieks G. Kočetkovs.

Savdabīgs, ar spēcīgām raksturotāja dāvanām A. Petrovs diez-

gan grūtajā jaunā agronomaKoļas lomā. Aktierim īpaši padevās

apmulsuma un satraukuma brīži, kurus tas parāda ar neredzētu

svaigumu un skaidrību.

Smalka, satraukta, līksma un dedzīga — O. Malko kā Aļenka.

KPFSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece L. Dobržanska

apliecināja ievērojamu skatuves kultūru un meistarību, parādot

skatītājiem profesori Muškinu, arī Mašu, Maksima Golubkina

jaunības draudzeni.

A. Kuzņecova un G. Šteina luga "Aicinājums" arī satiekas jau-

nība, tikai gluži citādā veidā.Darbības vide —virsnieku kursantu
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skola dienvidnieciskajā Taškentā. Karš beidzies. Pie leitnanta

Vetkina, kas apmāca skolā nākamos virsniekus, ierodas visus kara

gadus neredzētādraudzene, tagad jau ķīmijas inženiere Jeļena, un

aviācijas gvardes kapteinis Žuravļevs, kas pēc smagajiem ievaino-

jumiem pārskaitīts kājniekos un atsūtīts uz Taškentu kursantu

skolā par rotas komandieri.

Lugas centrā — gribas pilnais, apzinīgais padomju patriots

Žuravļevs. Viņš vēl, tāpatkā pārējie, jauns, bet līdz sirds dzīlēmkā

padomju cilvēks un komunists izprot un saprot mūsu laiku, sajūt
līdz galam mūsu dzīves straujo augšupeju un apzinās kapitālis-
tisko valstu naidu pret mums un mūsu sociālistisko Dzimteni.

Luga pārskatāmi cenšas atrisināt svarīgu problēmu, ko darīt

jaunatnei tagad, kas aizkavēta grūtajos kara gados. Uz to skaidru

atbildi dodgvardes kapteinis Žuravļevs — katram jaunietim vajag

atrast savu aicinājumu, savu iemīļoto darbudzīvē. Tikai tad viņš
būs derīgs savai Dzimtenei. Pats Žuravļevs apzinās sevī karavīru

un dodas uz kara akadēmiju. To pašu, Žuravļeva atmodināts, dara

sākumā svaidīgs un apmulsis leitnants Vetkins. Žuravļevs paceļ
dzīvei arī Mariju Andrejevnu Ivļevu, sauktu Margo, kara trans-

porta šoferi, kas ieslīguši pesimismā un atmiņās par karā kritušo

līgavaini un vāciešu nobendētajiem vecākiem. Arī Margo pēc dau-

dzām šaubām nāk pie vienīgi pareiza secinājuma: ir jādzīvo, ir

jāstrādā, tad tikai sadzīs vecās rētas. Un Margo dodas uz tēlniecī-

bas skolu nobeigt savas studijas, lai kļūtu māksliniece.

Savu aicinājumu jau sen atradis leitnants Volčkovs. Viņš ir

ģeologs un gluži kā apmāts no sava darba. Volčkovs gaidīt gaida

demobilizāciju, lai tepat kalnos Taškentas tuvumā meklētu un

atrastu volframu.

Vienīgi vecākais leitnants Ņestradajevs šo cēlo, jauno padomju

jauniešu vidū karjerists, patmīlis un pašmīlis, kas nevairās melu

un nelietību. Viņu atklāj. Varbūt dzīve un ciešanas to pārveidos.
Šo nelielo jauniešu sabiedrību kursantu interesantajā, raibajā

vidē, kur arī paspīd viens otrs ļoti vērtīgs raksturs, uz Taškentas

kalnu fona saules un ziedu mirdzumā lieliski parāda Sarkanās

Armijas Centrālā teātra aktieru kolektīvs. Izveidota skaista, paci-

lājoša izrāde gansavā apdarē, gansavdabīgajā vides izcelšanā.
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Cēlu, stipru komunista karavīra tēlu — gvardes kapteini Zu-

ravļevu — izveido A. Popovs. Nosvērts, tanī pašā laikā saprotošs,

pilns iekšējas kaismes, cilvēku un Dzimtenes mīlestības, Žurav-

ļevs ir drošs, savus mērķus skaidri apzinošs.

Kaislīgā spēles prieka, vienmēr dzīvs un atjautīgs, un vienrei-

zējs M. Majorovs kā leitnants Volčkovs.

Skaidrās līnijās, lieliski, artistiski pareizi V. Somovs parāda

pašmīlīgo vecāko leitnantu Ņestradajevu, nepārspīlējot viņa ne-

lietīgumu, uzsverot arī šā cilvēka mokas un šaubas.

N. Volodkoka madāmiņai Klavdijai Ivanovnai epizodiska loma.

Tajā viņa parāda sevi par meistarisku raksturotāju.
O. Malko — Marija Andrejevna Ivļeva — smalki izstrādāts

skatuves tēls.

Ar varenu skatuvisku māku, izjūtu un izpratni veic savas lo-

mas— A. Petrovs (leitnants Vetkins), A. Ņeronovs (majors Zavja-

lovs), T. Aleksejeva (Jeļena Borisovna Tkačenko).

Sarkanās Armijas Centrālā teātra viesizrādes ir liels notikums

Rīgas teātrudzīvē. Tās skaisti apliecina krievu padomju mākslas augsto

kultūru, tās iepazīstina Rīgas karavīrus un darbaļaudis ar augstvēr-

tīgāmlugām, stiprina mūs darbāun iekšējā spēkā, vēl vairāk satuvina

savā starpā draudzīgās padomju tautas vienā neuzvaramā, uzti-

cīgā saimē.

NEAIZMIRSTAMA IZRĀDE

A. Ostrovska komēdija "Pēdējais upuris"
Maskavas Akadēmiskā Dailes teātra sniegumā

Rīgas mākslas dzīves vēsturē 1948. gada 12. jūnija vakars pa-

liks kā viens no vismirdzošākajiem. Tad LPSR Valsts operas un

baleta teātra telpās savas viesizrādes sāka Maskavas Akadēmiskais

M. Gorkija vārdā nosauktais Dailes teātris. Mūsu operas nams

savā ilgajā mūžā ir redzējis daudzus izcilus viesus, bet tik spožus,

tik suverēnus savā mākslā nekad.

Sākumam Maskavas Akadēmiskais Dailes teātris izvēlējies

A. Ostrovska — krievu nacionālās dramaturģijas nodibinātāja

komēdiju "Pēdējais upuris", ko viņš sarakstījis 1877. gada rudenī.
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Ar katru savu darbu, īpaši 80.gados. A. Ostrovskis droši papla-
šina savas dramaturģijas iekšējo dziļumu, vērienu un spēku.

Komēdija "Pēdējais upuris" pieslienas tās grupas darbiem,

kur A. Ostrovskis ar sevišķu asumu, pārliecību un dusmām vēr-

šas pret naudas negausīgo varu, pret privātīpašuma nežēlīgajām

spailēm, bagātību, kas sarausta, iznīcinot vājāko, un kas padarī-

jusi pašu ierāvēju rupju, zemu un aprobežotu.
Nauda vienīgā, kuras priekšā savu galvu zemu jo zemu loka

80. gadu pēcreformu Krievijas kapitālisti un izkurtējusī muižnie-

cība. "Esi iedzīvojies naudā — cilvēks, esi pazaudējis naudu —

mēsls," skaidri un klaji "Pēdējā upurī" pasaka augļotājs Salajs

Saltaničs, kur visi, tikai katrs savā veidā, gluži kā apmāti no nau-

das. Tā tur nosaka cilvēka vērtību, ir svarīgāka par godu, pat par

tuvāko dzīvību un laimi. Neviens pasaules dramatiķis nav spēcī-

gāk par A. Ostrovski parādījis to, ko naudaiespēj izdarīt ar cilvēku.

Tā ir kā neizārstējams vēzis. Neatlaidīgi soli pa solim nauda saēd

cilvēka gribu un sirdi, nožņaudz katru gaismas iespīdumu viņa

apziņā, un tas kļūst riebīgs, bezjēdzīgs un bīstams katrai dzīvai

elpai. Tāda visa šo lepno tirgoņu un viņu pielaižņu sabiedrība

"Pēdējā upurī". Tikai meli, krāpšana un izspiegošana. No netīras

rakņāšanās citu cilvēku dzīvē iztiek Glafira Firsovna. No dažiem

rubļiem un pabirām Luka Dergačovs. Par naudu pārdod visu pa-

saulē Vadims Duļčins. Beznaudas nav mīlestības Irmai Lavrovnai.

"Pēdējo upuri" A. Ostrovskis ir nosaucis par komēdiju, bet tās

smiekli pilni vissīvāko vērmeļu, rūgtuma un dzēlības, kur bieži vien

ieskanas un pieceļas visā savā augumā drūma dzīves drāma. Tikai

šaurs naža asmens platums atdala šo komēdiju no liela un baiga

traģiskuma. īpaši tas saskatāms Jūlijas Pavlovnas Tuginas izjūtās

un liktenī, ko tikai pašās lugas beigās dramatiķis ievirza mazliet rā-

mākā gultnē. Bet kas gan tad daudzvairs palicis no Jūlijas Pavlov-

nas Tuginas, ko pat nelietis Duļčins sirdsapziņas brīdī dēvē par sava

mūža vislielāko dārgumu? Ārējs lepnums, bet iekšējas drupas.

Komēdiju "Pēdējais upuris" A. Ostrovskis uzrakstījis ar varenu

skatuves un cilvēku raksturu pazīšanu. Pie šīs savas lugas Ostrov-

skis strādājis sūri, neatlaidīgi, ar visu savu māku. 1877. gada 6. sep-

tembrī vēstulē F. Burdinam viņš saka: "Rakstu lugu, vācot kopā
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savus pēdējos spēkus, lai to nobeigtu. Aizkustinošais lugas dra-

matiskais sižets, kurā es iedziļinājos ar visu savu dvēseli, vēl vairāk

mani satrauc." Nākošajā vēstulē piebilst: "Luga tuvojas nobeigu-

mam,darbs būs ievērojams un, šķiet, scēnisks."

A. Ostrovskis savos spriedumos nav kļūdījies. Lugas koncepcija

un ritējums dabisks, neatlaidīgi, asprātīgi kāpināts. Viss tajā iede-

rīgs, nav nekā lieka, piekabināta. Katra situācija sākumā atbalsta

sarežģījumu un nobeigumā smalki to atrisina.

Atsevišķi atzīmējams komēdijas "Pēdējais upuris" trešais cē-

liens. To A. Ostrovskis izveidojis visai īpatnēju un vienreizīgu. Šeit

viņš uzmetis veselu sava laikmeta ainu, parādījis daudzus sava

laika sabiedrības slāņus un grupas, kas te darbojas savos atseviš-

ķos, bet smalki tipizētos pārstāvjos. Tāds ir jautrais provinces tir-

goņu reprezentētājs, kas top dēvēts jau tikai savas sugas vārdā—

Provinciālis. Viņam blakus
—

Maskavietis. Tālāk asais un žultainais

Novērotājs, Ziņu iznēsātājs un Trīs spēlmaņi savos soļos klusi kā

kaķi, meklējot kārtējo spēles upuri.
Ar drošuroku šķeldams, A. Ostrovskis dziļā šķērsgiezumā pa-

vēris toreizējās Krievijas dzīvi, patriarhālo ieražu sadrupšanu un

kapitālisma nostiprināšanos visās sadzīves ailēs. Lugas trešais cē-

liens atklāj to laikmeta sociālo vidi, kurā norisinājās Jūlijas Pav-

lovnas Tuginas dzīves drāma, viņas nelaimīgā mīlestība. Mēs tagad
skaidri redzam, ka tumšie sabiedriskie apstākļi ir tie, kas stājas

Tuginas personīgajai laimei ceļā.
Trešais cēliens met savu žilbinošo spulgu uz visu pārējo lugu.

Tas atsedz un padara plašāku visu komēdijas jēgu un būtību, pa-

dziļina un padara saprotamākus lugas galvenos raksturus. Mums

nav šaubu vairs par to, kā un kāpēc varēja rasties un labi justies

tādi īpatņi kā augļotājs Salajs Saltaničs, priecīgais uzdzīvotājs Lavrs

Mironičs Pribitkovs, pieklīdenis Luka Gerasimičs Dergačovs. Viņu

sociālā izcelšanās labi pamatota.
Uz Maskavas Akadēmiskā Dailes teātra skatuves A. Ostrovska

"Pēdējais upuris" parādījās 1944. gada 30. jūnijā PSRS Tautas

skatuves mākslinieka Staļina prēmijas laureāta N. Hmeļova in-

scenējumā un režijā. Vēl režisori KPFSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece J. Teļešova un G. Konskis. Mākslinieks
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Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Staļina prēmijas laureāts

V. Dmitrijevs.

Inscenējot "Pēdējo upuri", N. Hmeļovs ir panācis lielu izrādes

vienkāršību, skaidrību un viengabalainību. Tā ir veidota ar stin-

gru meistara roku, mērķtiecīgi atrisinot katru ainu, katru situā-

ciju un samezglojumu, nezaudējot un turpinot Maskavas Dailes

teātra labākās tradīcijas. īpaši nopelni N. Hmeļovam komēdijas
trešā cēliena inscenēšanā. Tā nozīmību visā komēdijas gaitā un

tās personāžu raksturu atklāšanā un noenkurošanā dotajā sociā-

lajā vidē N. Hmeļovs ir parādījis ar apskaužamu iejūtu, iedziļinā-
šanos un izpratni kā varens mākslinieks radītājs. Te viņš paceļas

gluži konģeniāls A. Ostrovskim.

Tāpat, redzams, ilgu, mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbuN. Hme-

ļovs veicis ar visu aktieru kolektīvu, kas darbojas "Pēdējā upurī",

līdz tas sasniedzis to izjūtas īstenību, vienkāršību un iejūtas dzi-

ļumu un pareizību, kādu mēs tagad redzam savā priekšā. Aktieri

nevainojami sadarbojas savā starpā, pašaizliedzīgi atbalsta viens

otru katrā noskaņā, kustību sākumā, balss nokrāsā, lai tā rastos

tiešām tīrskanīgi noskaņots ansamblis, spēles kopums un vienība,

kur pat sīkākais matiņš vajadzīgs, svarīgs un nepieciešams visas

izrādes panākumiem.
Te mēs skaidri saskatām vienuno tiemlielākajiem Dailes teātra

"noslēpumiem", ar ko tas atšķiras no citiem un ar ko tas kļuvis

pirmais visā pasaulē.
N. Hmeļova inscenētāja un režisora gars jūtams arī visu māk-

slinieku spēles iekšējā kaismē, jaunradē un tēla pilnīgā ietverē.

Aktieri neaprobežojas ar skatuviskā tēla ārējo zīmējumu vien, bet

iegrimst pilnīgi sava veidojuma būtībā, tā visdziļākā esībā, lai tā

atvairītu sīkumus un izceltu pašu galveno, raksturīgo.

Jūliju Pavlovnu Tuginu pašlaik viesizrādēs mūsu Rīgā tēlo PSRS

Tautas skatuves māksliniece Staļina prēmijas laureāte A. K. Tara-

sova. Tā ir māksliniece ar lielu meistarību, kas neizpaužas ārišķībās,
bet pareizajā lomas iekšējā uztverē un tās īpatnējā ārējā apdarē.

Cik smalka un īsta Tarasovas Jūlija Tugina grūtajā sarunā ar Floru

Feduliču Pribitkovu pirmajā cēlienā viņa apmeklējuma laikā! Šis

smalkums un iekšējais, dvēselīgais īstums vēl skaidrāki parādās
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divspēlē ar Pribitkovu otrā cēlienā, kur Tugina, dziļi pazemoda-
mās mīļotā cilvēka dēļ,lūdz aizdevumu no Pribitkova. Katra kus-

tība, vaibsts un balss noskaņa pilnīgi saskan ar Tuginas trauksmaino

un smago pārdzīvojumu. Gluži vienreizīga un neparasta A. Tara-

sova ir, parādot Jūlijas Tuginas traģiskos pārdzīvojumus ceturtajā
cēlienā. Šī naivā, sirsnīgā jūsmošana un aizkustinājums par tuvē-

jām laulībām! Seko nepatīkamā, aizskarošā saruna ar Luku Gera-

simiču Dergačovu. Drūmās nojautas tagad pamazām pārvēršas
vēl neticamā īstenībā. Dusmas, apvainojums un izmisums laužas

uz āru. Kad īstenība —iemīļota cilvēka neģēlīgie meli un nekriet-

nība kļūst skaidra, A. Tarasova, tēlojot šo neganto brīdi, nekliedz,

nevaimanā, kā parasts, nelauza rokas un bezsakarīgi neskraida,

bet viņa iegrimst gluži visa sevīun lēnām, kaisli salūst savās mokās

un sāpēs, tā satricinot ikvienu skatītāju.

Ļoti bagāto tirgotāju Floru Feduliču Pribitkovu sniedz KPFSR

Tautas skatuves mākslinieks Staļina prēmijas laureāts A. I. Čebans.

Viņa Pribitkovs vecs, bet vēl stiprs vīrs, kas pilnīgi apzinās savu

varu, savu svaru un spēku sabiedrībā un visā tās dzīvē. Viņš ārkār-

tīgi nosvērts un stingrs kā pret sevi, tā arī citiem. Savu būtībā

karsto, kaislo un enerģisko dabu viņš pratis iežogot kā dzelžos,

tikai retumis, visneparedzētākos apstākļos, tā viņam izlaužas uz

āru, bet tad arī tikai acumirklīgi. Labi jūtams, ka Čebana veido-

tais Pribitkovs noteikti sevi jūt, ka viņš ir ne tikai bagāts augšup-

ejošs Pribitkovs, bet drošs savas šķiras pārstāvis, un te viņa lielās

atbildības un spēka cēlonis. A. Čebans savu Pribitkovu kā cirtin

izcirtis, viņš ir rīkojies kā prasmīgs un drošs tēlnieks. Skatītāja acīs

Pribitkovs nostājas raupjās, bet ļoti stingrās un cietās līnijas pacelts.
Skaists un viengabalains tēls. A. Čebans īpašu izteiksmes spēku

panāk un radaskatītājā ilgi neapklusināmu saviļņojumu divspēlē

ar Tuginu (Tarasovu) otrā cēlienā. Tas ir tiešām viņa cēliens: izkal-

tais marmors iemirdzas un pamostas ilgi glabātā pārdzīvojumā

pārsteidzošs un varens.

KPFSR Tautas skatuves māksliniece A. P. Zujeva — Jūlijas

radinieces Glafiras Firsovnas lomā, vienkārši sakot, lieliska. Viss

izstrādāts, pārdomāts un izjusts līdz pēdējam sīkumam: paskrē-

jieni,brunčus piepaceļot, gaita, vaibsti, roku un ķermeņa kustības,
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balss pacēlieni un kritieni. Tas viss saliedēts ar Glafiras Firsovnas

dzīvi, viņas stāvokli un viņas savedējas, liekēdes un mēlneses no-

darbību. Kā rijīga līdaka viņa šaudās no viena cilvēka pie otra,

pilna sīkas tantiskas gudrības, viltības un asprātības. Te viņa melš,

te glaimo. Kur vajag, pielien, kur nepieciešams, draud un melo.

A. Zujeva koši prot pasvītrot savu pazemību, izdabātību un rei-

zēm lietišķību sarunās ar Floru Feduliču Pribitkovu, savu pārā-
kumu un viltību izdarībās ar Lavru Mironiču Pribitkovu un savu

mazliet nicīgo labvēlību pret Irmu Lavrovnu un it īpaši bagāto

precības kāro atraitni Pivokurovu. Droši, ka Rīgas skatītāji ilgi
neaizmirsīs A. Zujevas no Maskavas atvesto Glafiru Firsovnu. Tāda

krāšņa dāvanareti saņemama.

KPFSR Tautas skatuves mākslinieka Staļina prēmijas laureāta

M. I. Prudkina Vadims Grigorjevičs Duļčins skaisti atbilstošs ārējā

paskatā — stalts, iznesīgs, krāšņs. Viņš lido sabiedrībā kā zelta

putns — sadegdams un citus iemezdams savās liesmās. Duļčins ir

īsts uzdzīvotājs, dzīves ņēmējs, egoists un savu šauro tieksmju un

alku apmierinātājs no galvas līdz kājām. Savā būtībā viņš ir nežē-

līgs patmīlis. Sava labuma dēļ viņš spējīgs uz visu. Arī Duļčina

kaisle, aizrautība, pat mirklīgā sirsnība un dvēseliskie augšup lido-

jumi padoti vienamlikumam —sev. Kā baudītājs viņš, līdzīgi vējam,
šalko caur dzīvi, bet baudu var galu galā iegūt tikai ar naudu,

tāpēc tā pāri visam, tāpēc Duļčins tās dēļ kļūst nelietis, spekulants

un cietsirdis. Viņam trūkst arī pagalam cēluma: viņš rīkojas ar

savu tuvāko paziņu Dergačovu kā ar suni. Zīmīgi Duļčina iesvil-

pieni pēdējā, piektajā cēlienā. Tas ir traks brīdis Duļčina dzīvē,

tāds, kāds vēl nekadnav bijis.Viens pārsteigums un sitiens nomaina

otru. Duļčins jūtas kā virpulī. Sava zemiskuma augstāko pakāpi

Duļčins parāda pret sevi šķietamā pašnāvības ainā. Šo ainu M. Prud-

kins nospēlē ar ievērojamu meistarību. Tāpat īsts un spēcīgi emo-

cionāls M. Prudkins savos izmisuma brīžos un divspēlē ar KPFSR

Nopelniem bagāto skatuves mākslinieci O. N. Labzinu, Irmas Lav-

rovnas tēlotāju. O. Labzina ir arī atradusi pareizo pieeju savai lomai,

kas visai sarežģīta. Irma Lavrovna te dzīvo pilna aizkustinājuma,

sentimenta, te kļūst avantūriste, te iemetas melnās bēdās. Viņa ir

gan kaisli iemīlējusies, ar afrikānisku kvēli sirdī, gan viltīga un
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veikla. Bīstama un apņēmīga viņa iedrāžas pie sava līgavaiņa viņa

vecpuiša dzīvoklī piektajā cēlienā, iznīcinot aiz sevis visu, lai panāktu

savu vēlēšanos piepildījumu. Apzinīga, bez apmulsuma viņa atstāj

Duļčinu, tikko noskaidrojas abu spēles nevajadzība un caurkri-

šana, jo savā dzīvē Irma Lavrovna tādi pati aprēķinātāja kā Vadims

Duļčins, prāta sieviete, labuma meklētāja. O. Labzina spēcīgi pa-

svītro Irmas Lavrovnas iezīmīgākās īpašības, rodot vienkāršu un

iespaidīgu tēlojumu kā trešajā cēlienā, tā arī piektajā.
Salts nežēlīgums iegūlis Salaja Saltaniča austrumnieciskajā sejā

un viņa blīvajā, smagajā ķermenī. Viņā irkaut kas no senā Timura

valdonības un baismas. Lēni, vienmērīgi kustoties, viņš samaļ

savā ceļā katru vājo. Līdzīgi tūskas pilnam zirneklim, viņš, izkāris

savus tīklus, gaida kārtējo ēsmu.Viņam piemīt ass prāts un dzīv-

niekaoža. Viņš smalki aptver katru, tāpēc saprotama viņa tīksme

pret Vadimu Duļčinu. Tieši tādu arī parāda skatītājam Salaju Sal-

taniču KPFSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks B. I. Pet-

kers ar meistara māku un izpratni.
KPFSR Tautas skatuves mākslinieks V. J. Staņicins Lavru Miro-

niču Pribitkovu izveido krāsainu, jauku un apaļu kā olu, kas veļas
cauri dzīvei, līdz — sasitas. Lavra Mironiča jūtīgo uzdzīvotāja
dabu ar burvīgu smaidu V. Staņicins atklāj trešā cēlienā, kur viņš
Lavra Mironiča dvēseli, kāda tā viņam ir, paver, pasūtot vakariņas.

Jauka un aizkustinoša V. A. Dementjevas Mihejevna, Jūlijas vecā

saimniece. Viņa vienkārši, bet skaisti prot izvēlēties spēles līdzek-

ļus. Skatītājs izjūt viņas pieķeršanos Jūlijai, tās dzīvei un namam.

Labākais viņas Mihejevnas iztulkojumā paviz saspēlē ar Luku

Gerasimiču Dergačovu, pret kuru viņa iet mūžīgā karā. Pēdējo

mazliet spurainu, bet veiklu, niecīgu un reizē drusku vēl savā

cilvēciskajā paskatā aizskartu nospēlē radoši izdomātā tvērumā

KPFSR Tautas skatuves mākslinieks Staļina prēmijas laureāts

V. O. Toporkovs.

Neparasti krāsaina un raksturīga savā neapmierinātā sievietībā

KPFSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces A. M. Dmo-

hovskas bagātā atraitnePivokurova.

Aizrautīgs un dabisks KPFSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

slinieka V. A. Popova Provinciālis.
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Spēcīgi, ar ievērojamu skatuvisku izjūtu tēlo savas lomas

A. G. Šiškovs — Maskavieti, A.A. Anderss —Novērotāju, Z. G. Ci-

manis — Ziņu iznēsātāju, KPFSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks V. K. Novikovs, V. V. Kiriļins un V. M. Damskis —

Kluba apmeklētājus, K. M. Babaņins —Vasiliju, Pribitkova sulaini,

I. B. Suharevs — Mardariju, Duļčina sulaini, un M. I. Golosovs —

Sakerdonu un Sergeju, kluba sulaiņus.
Visumā A. Ostrovska komēdijas "Pēdējais upuris" izrāde spī-

doša. Tā guva dedzīgu piekrišanu skatītājos. Laimīgs sākums. Ar

nepacietību gaidīsim slaveno viesu nākošās izrādes.

LIELĀS SKUMJAS PĒC ĪSTĀS DZĪVES

AntonaČehova "Trīs masas"

Maskavas Akadēmiskajā Dailes teātrī

Savu mirdzošo viesizrāžu virkni Maskavas Akadēmiskais Dai-

les teātris noslēdz ar Antona Čehova "Trīs māsām". Ja Maksims

Gorkijs ir Maskavas Dailes teātra dramaturģijas kalngals, tad

Antons Čehovs ar savu dramaturģiju ir tās pamata licējs.
Visiem pazīstama Antona Čehova neparastā stāstītāja spēja.

Kur citam rakstniekam būtu nepieciešama vai vesela grāmata,
Antons Čehovs to izdara nedaudzāslappusēs. īsi, spēcīgi un satri-

cinoši. Tāds pats koncentrēts un izjūtā blīvs Antons Čehovs paliek
arī uz skatuves. Viņa dramaturģijas īpatnība ir drāmas formu

saliedēšana, apvienošana ar romāna materiālu. Antona Čehova

dramaturģija ir viņa stāstu un noveļu turpinājums, arī kāpinājums.
To, koAntons Čehovs nespēja vai domāja labāk esam izteiktu dra-

matiskā formā, viņš to nesa uz skatuves, bet kā liels mākslinieks,

liels radošs gars. Čehova tieksme īsi rakstīt lielus romānus skatu-

vei novedaviņu pie līdz tam nezināmām dramatiskajām formām.

Šī AntonaČehova dramaturģijas atšķirība, jaunatradumi visla-

bāk, visenerģiskāk atrisināti un atklāti viņa drāmā "Trīs māsas".

Parastajam dramatiķim no visa tā, ko mēs atrodam "Trijās
māsās", pietiktu ierosmes un spēka veselam lugu ciklam. Veršiņina

un Mašas attiecību izsekojums, Mašas, Kuligina un Veršiņina
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trijstūris — tā ir pirmā drāma. Barona Tuzenbaha un Soļonija
mīlestība uz Irmu, Irmas vienaldzība pret Tuzenbahuun riebums

pret Soļoniju, Soļonija greizsirdība, divkauja un Tuzenbahanāve

viņa vislielākās laimes dienās— otra drāma.Tālāk Andreja likte-

nis un Andreja, Natašas un Protopopova trijstūris — atkal trešā

drāma. Bet beigsim uzskaiti. No tā redzams, ka Čehovu nav

pirmām kārtām saistījuši atsevišķu cilvēku likteņi, bet ka viņam
ir bijuši citi mērķi. Čehovs grib parādīt uz skatuves un arī parāda
dzīvi "tādu, kāda tā ir", visā tās plūdumā, visā tās apjomā. Čeho-

vam nav atsevišķu varoņu, viņa varonis, ja varētu tā teikt, pati

ikdienišķā, reālā dzīve un cilvēki, kas tajā dzīvo, cieš un alkst. To

mēs it labi redzam "Trijās māsās". Ir pastāstīts īsi, tvirti vesels garš

dzīves gabals, kas pāršķelts līdz pašām dzīlēm. Par ko gan cilvēki

drāmā"Trīs māsas" domā, runā un jūt, tas viss apvienots, piesāti-

nāts gluži kā debesuspīdeklis ar savu ugunīgo vielu un rakstnieka

personību, sirds kvēli un kaislo dzīves izjūtu.
Antonu Čehovu kādreiz dēvēja par "skumju" un par "mij-

krēšļu" dzejnieku. Tā tas nav. Protams, drāmā "Trīs māsas" mēs

skatām dzīvi un pasauli bezgalīgi skumju, sāpju un ciešanu pilnu.
Cilvēki šinī drāmā moca un plosa paši sevi, tirdī un moca arī

citus. Kā nerimstoša vijoles meldija visam darbamvijas cauri tikai

ciešanas. Vienīgi Nataša, Andreja Sergejeviča Prozorova līgava,
vēlākā sieva, šī bezkaunīgā, mietpilsoniskā, šaurā un egoistiskā,

zema vitālisma pilnā sieviete, jūtas labi. Bet, rādot tik bezgalīgi

šausmīgu dzīvi, kur viss labais iet bojā vai nonīkst, kur, liekas, nav

nekādas izejas — vienīgi nāve, Antons Čehovs nav pesimists. Dziļi

nīzdams šo dzīves trulību un bezjēdzību, Čehovs ar tās atklāto,

godīgo parādīšanu sauc cilvēku uz cēlumu, uz drosmi, uz pašaiz-

liedzību un jaunu, citu dzīvi. Čehova drūmums nav skatītāju

iznīcinošs, bet augšupceļošs, kas briedina viņa sirdī to labāko —

pretspara un īgnuma spēkus. To saprotam ne tikai mēs, to saprata

jau arī daudzi Čehova laikā. Kāds ģimnāzists, noskatījies "Trīs

māsas" gadsimteņa sākumā, rakstīja Čehovam: "Kad es skatīju

"Trīs māsas", es viss drebēju no īgnuma. Lūk, cik tālu dzīve nove-

dusi šos labos ļaudis, samocījusi, kā mūrī ietvērusi... Kad pēc

izrādes es gāju mājup, manas dūres vīstījās līdz sāpēm un tumsā
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man rēgojās pretim tas nezvērs, kuram, kaut vai aizejot boja, ir

jātriec sagrāvējs sitiens."

"Ja tikai vien dziļāk iedomāties visā tajā, ko jūs rakstāt," atzīs-

tas Čehovam kāda lasītāja, "tad vai nu prātā jāsajūk, vai jātop par

godīgu cilvēku: citas izejas nav."

"Trīs māsas" savā laikā nosauktas par dziesmu, kur izteiktas

neparasti spēcīgi skumjas pēc dzīves, pēc īstas, skaistas dzīves. Lu-

gas galvenās personas, trīs māsas, cieš un lej asaras, bet ne iznīcī-

bas, taču pašas dzīves vārdā, kas nāks.

Šī īstā, skaistā dzīve ir atnākusi — padomju dzīve. Mēs esam

vaļi, plaši elpo krūtis, visa dzīve veras kā zieds. Brīvā darbā un

priekā, roku rokā cīņā par tautas vēl jaukāku nākotni. Ar šaus-

mām un milzīgu drūmumu mēs nolūkojamies šinī bezelpas
cariskās Krievijas dzīvē un jautājam: "Kācilvēki varēja, spēja tad

dzīvot?" Nevarēja. Nāca un cēlās pret šo smacību, nejēdzību. Re-

volucionārais proletariāts uzņēmās cīņu, uzvarēja, un tāpēc mēs

tagad varam atliekt muguru un pacelt acis.

"Trīs māsas" Maskavas Akadēmiskajā Dailes teātrī piedzīvo-

jušas divus inscenējumus. Pirmo šā gadsimteņa pašā sākumā, otru

1940.gadā. Pēdējo veicis viens no teātra dibinātājiemPSRS Tautas

mākslinieks Staļina prēmijas laureāts V. I. Ņemirovičs-Dančenko

sadarbībā ar KPFSR Nopelniem bagāto skatuves mākslinieci

N. N. Ļitovcevu un Ziemeļosetijas APSR Nopelniem bagāto mākslas

darbinieku J. M. Rajevsku. Jāsaka īsi — režisors kopā ar saviem pa-

līgiem ir pilnīgi konģeniāls Antonam Čehovam, veicot savu uzve-

duma darbu. V. I. Ņemirovičs-Dančenko dziļi un būtiski izpratis
Antona Čehova drāmaskodolu. Nav aizrāvies no sīkumiem, āriš-

ķībām, pedantiskas vides parādīšanas, bet pievērsis visu uzma-

nību lugas personāža iekšējās psihes un pārdzīvojuma atklāšanai,

lai tādējādi pilnā mērā un pareizi pavērtu autora nodomus un

mērķus. Izrāde novizmo skatītāju priekšā nevainojamā saskaņo-

jumā, visi uzsvērumi, lugas pacēlumi izdarīti ar lielu izpratni.
Viss pārdomāts un izsvērts līdz sīkumam. Viens piemērs — kādā

kliedzošā kokotes tērpā izsteidzas uz skatuves Nataša, lai dotos

izbraucienā ar Protopopovu. Tad šis pats Protopopovs. Antons Če-

hovs, apbrīnojami smalki darīdams, neparāda nemaz Protopopovu
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uz skatuves. Tomēr mēs ar viņu rēķināmies kā ar dzīvu, stipri lugā
iesaistītu personu. Tas arī režisora nopelns. Viņš līdz galam izpra-

tis Čehova dramaturģisko novatorismu.

Pakavēsimies vēl pie pēdējā cēliena. Te režisors kopā ar lugas
dekoratīvā ietērpa darinātāju Nopelniem bagāto skatuves darbi-

nieku Staļina prēmijas laureātu V. V. Dmitrijevu pelna visaugstāko
uzslavu. Skatuves kreisajā pusē liela māja, ko lenc skaists augstu

koku pilns dārzs, un turpat upe, kas nemitīgi dodas tālumā. Vai

šie augstie, cēlie koki jauki un dzejiski neizsaka to nelaimīgo,
dzīves salauzto cilvēku ilgas, kas cieš un skumst šinī mājā? Tāpat

upe, steigdamās uz priekšu, vai it kā neatbalso jaunākās māsas

izmisuma saucienus: "Uz Maskavu! Uz Maskavu!" Te lugas insce-

nētāji atraduši visciešāko saskari ar autoru. Un cik tīri, vienkārši

un reizē apgaroti šinī skaistajā apkārtnē noslēdzas lugas personāža

gan liktenis, gan mūžs un sāpju gruzdums. Aktieru spēle iegūst
divkāršu spēku, un mēs esam patīkami pārsteigti un iešūpoti par

tādas mākslas augstumu. No trim māsām vecāko Olgu tēloKPFSR

Tautas skatuves māksliniece K. N. Jelanska. Olga, kādu to mums

rāda Jelanska, cēla un tīra sieviete. Viņa klusa, bet neparasta skais-

tuma apgarota. Tas ir drīzāk iekšējs skaistums, kas ārēji parādās

smalkumā, kautrībā. Olga ir slaida, katrā ziņā tīkama sieviete, kuras

daiļumu pamanīs tikai retie un kura savu sirdi atvēlēs arī tikai

izredzētam visai retam. Olga ir gudra, gudrākā no visām māsām.

Viņas psihe ir smalka, bieži viņai acīs parādās asaras, balss dreb

satraukumā. Daudz viņai nepieciešams, lai savaldītos. Taču iekšēji

viņa stipra un spējīga drosmei, izturībai un varbūt arī cīņai. Visu

to Jelanska izceļ un notur skaidrās, uzmanīgās līnijās, paverot

visai radošu Olgas būtību.

Otrās māsas —Mašas lomā PSRS Tautasskatuves māksliniece

Staļina prēmijas laureāte A. K. Tarasova. Viņa nostāda skatītāju

priekšā Mašu kā cilvēku, kuram sirdī neapklust nekad sāpes un

ciešanas. Vienmēr tās gruzd viņas dzīlē, te iekvēlodamās, izrau-

damās uz augšu, te lēni un grūti liesmojot. Ciešanas saēd Mašu.

Skatītājs redz viņu kā aprobežota un nožēlojama provinces ģim-

nāzijas skolotāja sievu, jaunu sievieti, kas pilna garlaicības; visā

viņa ir vīlusies, nicina apkārtni, provinces ikdienu, bet tai pašā
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laikā šī province viņu iespaido. Kautarī viņa lepojas ar savām nicī-

bas jūtām, taču sacelties pret savu vidi viņa par vāju, tāpēc savu-

kārt viņai nepārtraukti sāp pašas bezspēcība, padevība dīķim,
kurā viņa iestigusi un lēnām nosmok.

Apakšpulkvedis Veršiņins — Mašas sena mīlestība. Sastopo-
ties pēc ilgiem gadiem un redzot viņu nosirmojušu un dzīves

ielauztu, Maša sāpēs iesaucas: "Ak, kā jūs kļuvuši veci! (Ar asarām.)

Cik jūs kļuvuši veci!" Maša — Tarasova to izdara apbrīnojami.
Dzirdamas sāpes ne tikai par iemīļoto cilvēku, bet arī sāpes par

sevi un rūgtums, neizdzēšams rūgtums par sanievāto, izpostīto dzīvi.

Atcerieties Veršiņina un Mašas — Tarasovas atvadīšanās ainu

beidzamā cēlienā. Maša, kas prot sevi allaž savaldīt un ir nereti

zobgalīga par citiem, vairs neiztur. Kā lava viss pārciestais pēkšņi
izlaužas uz āru. Tarasova to izdara ar varenu iekšēju spēku un

artistīgumu.
KPFSR Tautas skatuves mākslinieces A. I. Stepanovas Irma, jau-

nākā māsa, ir tā, kas lugas gaitā visvairāk pārdzīvo rakstura mai-

ņas un attīstību. Lugas sākumā mēs Irmu apbrīnojām kā jaunu
baltā tērpā jaunavu, kas pilna vēl cerību, jūsmas, kas prot vēl aiz-

mirst pagātni un visu to nelabumu un bēdas, kas ar šo bijušo
saistās. Bet tad mēs esam aculiecinieki, kā viss šis jaukums Irmā

zūd, viens spārns nolūst pēc otra, vēl viņa cenšas saslieties kopā

ar Tuzenbahu.Veltīga arī šī ilga. Tuzenbahs krīt divkaujā. Irma

tuvu izmisumam, sperdama neprātīgus soļus uz upes pusi, bet

tad— saņemas, lepna savā sakāvē. Stepanovai ir labi izdevies sa-

skatīt šo Irmas rakstura attīstību. Vienkārši, bez lieka, skopiem

līdzekļiem, bet zīmīgi izvēlētiem viņa to parāda. īpaši spēcīgu iz-

teiksmi viņa rod trešajā cēlienā un pēdējā, saņemot briesmīgo ziņu

par Tuzenbahanāvi.

Spilgtu, skatītājā iedarbīgu tēlu skatītājam uzbur A. P. Georgi-

jevskaja ar savu Nataļju Ivanovnu (Natašu), Andreja Sergejeviča

līgavu, vēlāk sievu. Pirmā cēlienā Georgijevskaja Natašu parāda

vēl kā samērā biklu, ārēji glītu jaunu sievieti, kas mazliet apzinās

savu daiļumu un kurai netrūkst iekšēja saprāta, pat gudrības ne-

uzkrītoši panākt sev labumu. Nataša neapzinīgi viltīga. Tikko viņa

kļūst Andreja sieva, tā pēkšņi pāršķēlās kā kastanis un atklāti, bez
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baiļu, despotiski iemet visiem acīs to, kas viņā patiesībā slēpies:
dzīvnieciska dzīves kāre, neizsīkstošs vitālisms, katrs morāles un

citu cilvēku cienības trūkums. Viņa skrien dzīvei cauri kā viesulis

un parauj zemē to, kas maisās pakājām. Rupja materiāliste, paš-

labuma meklētāja, viņa pazemo līdz pēdējam savu vīru. Ar kādu

valdonību viņa kliedz par atrasto dakšiņu, kādā bezierunu tonī

viņa sapņo par parka nociršanu. To visu Georgijevskaja izceļ asi,

skaidrās, nepārprotamās līnijās.
Ar tādiem pašiem tēlniecības paņēmieniem darbojas KPFSR

Tautas skatuves mākslinieks Staļina prēmijas laureāts B. N. Ļiva-

novs, radot savu tēlu — štābskapitānu Vasiliju Vasiļjeviču Soļo-

niju. Savos sirds dziļumos Soļonijs kautrs un gandrīz vai smalks.

Tikko viņš parādās sabiedrībā, lai slēptu savu patieso seju, viņš

ietērpies izsmiekla, dzēlību un strīda bruņās. Kā kaķis uz peli, tā

viņš gaida brīdi, lai iestrigtos sarunās ar kādu savu sīvu vārdu.

Viņš ir rupjš, neiecietīgs, bet arī gudrs. Ļivanovs to visu parāda
sabiezinātās, biezās formās, kas rada stipru atbalsi un atsaucību

katrā skatītājā. Viņš savu lomu, kā to iecerējis, pārvalda pilnīgi,
krasi izdalīdamies pārējo tēlotāju vidū. Neaizmirstams Ļivanovs

pirms došanās uz divkauju, kad viņš, noņēmis karavīra cepuri, uz

mirkli ļaujas savām izjūtām. Lielisks moments.

Ar Andreju Sergejeviču Prozorovu Čehovs ir uzzīmējis mums,

kā saka, cilvēka noiešanu no grauda. Pirmā cēlienā Prozorovs vēl

pilns cerību, atklāts, mazliet neveikls, bet sirsnīgs cilvēks, ko spārno

arī paša mīlestība uz Natašu. Bet tad Prozorovs iet tikai uz leju,

līdz 4. cēlienā parādās, stumjot sava otrā bērna ratiņus. Visu lugu

Prozorovs staigā, pilns sāpju, kā sevi pazaudējis, iegrimis pašpār-

metumosun bezspēkā. Tikai divas reizes viņš vēl pieceļas — sarunā

ar māsām trešā cēlienā un ceturtā cēliena beigās savā kapa runā,

kurā viņš šausta arī visu mietpilsonību.
Kā ievērojams mākslinieks, tēlojot Prozorovu, ir KPFSR Tau-

tas skatuves mākslinieks Staļina prēmijas laureāts V. L Staņicins,

sevišķu meistarību sasniegdams sarunā ar māsām. Apakšpulk-

vedis Aleksandrs Ignatjevičs Veršiņins KPFSR Tautas skatuves māk-

slinieka Staļina prēmijas laureāta M. P. Boldumana veidojumā

saprātīgs, izglītots virsnieks, jau mazliet gados, noguris ģimenes
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nesaskaņās, bet tā kārtīgs, ar kaislību allaž spriedelēt par dzīves

jēgu. Savus monologus un sapņus viņš norunāatturīgi, bet ar iz-

jūtu. Tādapati ieturība manāma visā Boldumana spēlē. Viņš nekur

neiekvēlojas, bet skaidri, nepārprotami zīmē savu tipu, un tas

pilnīgi nepārprotams nogulstas skatītāju apziņā. Veršiņina iek-

šējo smalkumu un bijību pret citu sāpēm Boldumans visai rak-

sturīgi atklāj atvadīšanās ainā ar Mašu.

KPFSRNopelniem bagātā skatuves mākslinieka P. V. Masaļska

poručiks Nikolajs Ļvovičs Tuzenbahs sirsnīgs, patīkams cilvēks.

Viņā ir daudz iekšēja sirds siltuma, gribas citiem darīt labu. īpaši

viņa būtni apstaro stiprā mīlestība pret Irmu. Tā dara viņu daudz

labāku. Skaisti, psiholoģiski pareizi un iejūtīgi Masaļskis spēlē
atvadīšanās ainā ar Irmu pēdējā cēlienā. Viņš nervozs, pilns nāves

nojautu un gribas dzīvot un strādāt kopā ar Irmu.

Var apskaust dziļo iejušanās spēju, kāda plūst mums pretim

no KPFSR Tautas skatuves mākslinieka V. A. Orlova Mašas vīra

ģimnāzijas skolotāja Feodora Iļjiča Kuligina lomā. Tēls gluži kā

izcirsts, katra kustība, katrs vaibsts. Pasekojiet vien tikai viņa gai-

tai, soļiem. Tā staigā skolotājs, runājot klases priekšā. Kāda suniska

padevība skan Kuligina balsī, pierunājot Mašu; nekāda pašlep-

numa,vienazemošanās. Un tāds Kuligins visā savā dzīvē un darbā.

KPFSR Tautas skatuves mākslinieks Staļina prēmijas laureāts

A. N. Gribovs kā ārsts Ivans Romanovičs Čebutikins visai intere-

sants. Viņš vēl nav galīgi nodzēries večuks, kas runā gan asprā-

tības, sālības, gan muļķības. Viņā vēl kā dzirksts kvēlo jaunības

dienas, atmiņas un bijušās cerības. Tas viņu kaut [cik] notur virs

līmeņa. Bez spilgtiem, acīs krītošiem tēlošanas līdzekļiem Gribovs

rada īstu dzīvu Čebutikinu, uzzibinot viņa raksturu ar sīkiem,

zīmīgiem tvērumiem, pasvītrojumiem.

Vienreizīgs un lielisks KPFSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

slinieka V. A. Popova zemstes valdes sargs vecītis Feraponts. Viņš

ir mazliet viltīgs, naivs un pilns asas tautas gudrības.
Labi un aizrautīgi KPFSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

slinieka V. V. Belokurova podporučiks Rodē un Larina podpo-
ručiks Fedotiks. H. F. Skuļskas aukle Anfisa visai smalki izstrādāts

tēls.
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Antona Čehova "Trīs māsas" Maskavas Akadēmiskā Dailes

teātrī ar savu vispārīgo brīnišķīgo noskaņojumu un mākslinieku

augstvērtīgo spēli ilgi, ilgi paliks Rīgas skatītāju atmiņā un viņus
rosinās dzīvei un darbam.

PLŪST DZIESMAS MUMS JELGAVAI JAUNAI

Nevienu Padomju Latvijas pilsētu vācu negantais iebrucējs nav

tā sagandējis kā mūsu veco, skaisto Jelgavu.

Visur, kurp vien paskaties, tikai drupas un atkal drupas. Ne-

gants naids mostas pret ienaidnieku, skatot visu šo postažu, visas

šīs pārciestās sāpes un nedienas, bet līdzās tūliņ nostājas lepnuma

sajūta, jo redzams, ka ienaidnieks ir gan varējis sagraut gruvešos

Jelgavas senos mūrus, bet jelgavnieku sparu un sirdis nē un nekad.

Kara briesmas un ciešanas tās darījušas vēl stiprākas, vēl sīkstākas

un uzticamākas Padomju Dzimtenei un tās atjaunotnei. Daudzās

vietās vērojamas ceļamies jaunas ēkas, gan lielas, ganmazas. Krās-

matas tiek novāktas, un to vietā atmirdz dārzi ar celiņiem un

jauniem krāšņuma stādiem. Kaut jelgavnieki vēl dzīvo gaužām

saspiesti, ar daudzām likstām un neērtībām, bet viņu gars, viņu

spožums kā vizošs putns ceļas augšup, lai novāktu nost visus sod-

rējus, visas rūgtās plēnes un vecās sagrautās Jelgavas vietā paceltos

jauna, daiļa sociālistiska Jelgava. Par to, ka jelgavnieki un Jelgavas

apriņķa ļaudis ir tiešām pilni apbrīnojamas dzīves gribas, spēka

un prieka, apliecināja arī nule notikušie Jelgavas apriņķa un pil-

sētas dziesmu svētki.

"Tādu ļaužu birumu Jelgavā neesmu redzējis visā savā mūžā,"

runāja, stāvot ielas malā, kāda veca jelgavniece — vairāk ar sevi

nekā klātesošiem, un viņas iepelēkajās acīs iedzirkstījās kaut kas

neapklusināms un cēls kā pati tauta,kas soļoja viņai garām rinda

pēc rindas košajos Zemgales novada tautas tērpos, gandrīz turpat

pie 3000 cilvēku.

Saule kā kvēls, dzeltēns vanags šūpojās virs galvām un sagai-

dīja visus kora dalībniekus un viesus uzpostajā Uzvaras parkā,

kur pretim blāvoja akustikas ziņā ļoti labi iekārtota estrāde.
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Par zemgaliešu, īpaši jelgavnieku, dzīvīgumu, spriegumu un

nenogurdināmo izturību liecināja burvīgie bērnukori, kuru brīvā,

daiļā un atraisītā dziedāšana bija viens no dziļākajiem pārdzīvo-

juma rosinātājiem brīžiem visos svētkos. Kad šie 900 dažāda ve-

cuma skolnieki pacēla savas dzidrās, skaidrās balsis lietpratīgās

un enerģiskās diriģentes Elzas Ramanovičas vadībā ritmiski pareizā,

aizraujošā dziedājumā, katram klausītājam, vecam un jaunam,

kļuva skaidrs, ka Jelgavas atjaunotne top un taps nodota tādas

paaudzes rokās, kas savu uzdevumu un pienākumu veiks ar uz-

viju, ar uzslavu. Jelgavas pilsētas un apriņķa bērnu kori dziedāja

savas sešas dziesmas ar tādu aizrautību, ar tādu māku un plašu

elpu, kas nepārprotami runāja par to, ka šie bērni ir pilni lielas

dzīves un darba rosmes, ka viņi ir tikai augšupgājēji, savu
tālo un

tuvo senču vislabāko domuun jūtu tālāknesēji. Patiesi, jelgavnieki

var būt lepni uz savu nākamo maiņu, uz saviem bērniem, uz savu

jaunatni.
Aizkustinošs bija arī mirklis, kad otrās daļas programmā pla-

šajā estrādē iesoļoja Dobeles pilsētas pamatskolas pūtēju orķes-
tris biedra Grūtupa vadībā. Šie orķestra dalībnieki bija visi zēni

no B—l4 gadu vecumā, un visi viņi grūto muzicēšanas mākslu

sākuši mācīties tikai no pagājušā gada septembra. Braši un atska-

bargaini viņi atskaņoja diriģenta Grūtupa savirknēto tautas

dziesmu virkni. Vispār jāsaka, ka šinīs Jelgavas svētkos pilnā mērā

attaisnojās latviešu tautas pazīstamais sakāmvārds — "mazs

cinītis gāž lielu vezumu". Tā nelielā, klusā Dobele dziesmu un

mūzikas karos sasita visus un aizveda sev līdzi gan pirmos goda

karogus, gan lielākos un dārgākos apbalvojumu kausus. Apriņķa

ceļojošo Sarkano Karogu ieguva Dobeles pilsētas koris (diriģents

b. Sevelis), tāpat pirmajās vietās nostājās Dobeles bērnu koris un

Dobeles 7-klasīgās pamatskolas orķestris.
Dziesmu svētkus ar uzrunu atklāja apriņķa Dziesmu svētku

komisijas priekšsēdētājs b. Lieknis. Vissavienības un Padomju Lat-

vijas himnas atskaņojuma laikā augstā, smuidrā mastā uzvijās

sarkanais svētku karogs. Pēc tamvisus sanākušos LK(b)P CX, LPSR

Ministru Padomes vārdā apsveica Latvijas PSR Darba rezervju

pārvaldes priekšnieks b. Trinklers, aicinot visus klātesošos vēl
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spriegak doties darba un mūsu tuvākā uzdevuma veikšanā — iz-

pildīt piecgadi četros gados.

Jelgavas apriņķa un pilsētas dziesmu svētku virsdiriģents b. Alek-

sandrs Valle bija sirsnīgi pūlējies, lai apvienotais jauktais koris

dziedātu koši, apzinīgi un aizraujoši. V. Muradeli dziesma "Mūs

veda Staļina griba" uzšalcās augšup brīvi un lidojoši, izstiepdama

savus spārnus pāri visai Jelgavai un apkārtnei. Vijīgi un iejūtīgi

plūda P. Barisona "Dziesmai šodien liela diena", Jāzepa Mediņa
"Dziesma Rīgai" un klasiskās E. Melngaiļa "Senatne", E. Dārziņa
"Mēness starus stīgo", tāpat J. Vītola "Gaismas pils", ko nācās at-

kārtot.

Ar tērpu gaumīgumu, košumu un balsu jaukumu klausītājus

aplaimoja apvienotais sieviešu koris. Klausītāji un dziedātājas

sirsnīgi sumināja komponistu Jāni Ozoliņu par viņa dziesmu

"Padomju Latvijai".

Savu krietno, pārbaudīto diriģenta prasmi Aleksandrs Valle

parādīja, atbalsojot gan latviešu, gan lietuviešu un igauņu tautas

dziesmas. Tās pacēlās burvīgi savā vienkāršībā, maigumā, spriga-
nībā un cēlumā. Labi bija uzminēta ir ritmika, ir melodijas loka-

nība, ir apslēptā gadu gadiem glabātā jūsma.
Nerimstošu piekrišanu guva arī atsevišķie putēju orķestri

b. b. V. Stiebriņa un Grūtupa vadībā.

Apvienotais deju kolektīvs, ko bija samācījusi Fanija Radziņa,
veikli un pārskatāmi nodejoja vairākas latviešu, igauņu un lietu-

viešu dejas, vislielākos panākumus pelnīti gūdams ar atkārtoto

lietuviešu tautas deju "Dzirnaviņas".

Žēl, ka tehnisku apstākļu dēļ nevarēja uzstāties apvienotais vīru

koris, kuram programmā bija paredzētas tiešām košas dziesmas.

Dziesmu svētku nobeigumā godināja apbalvotos, pasniedzot

apriņķa un pilsētas ceļojošos Sarkanos Karogus, balvas, atzinības

un goda rakstus. Pēdējos saņēma arī vairāki jelgavnieki un Jelga-

vas apriņķnieki, kas ar saviem darbiembija piedalījušies Lietišķās

mākslas skatē. Tā bija novietojusies Bērnu namāturpat netāluno

Dziesmu svētku parka.

Skate apjoma ziņa bija neliela, taču vērtīga un deva ieskatu, ka

te Jelgavā slēpjas ne viens vien pašmācis talants. Atzīmējams
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Bērzlapas zīmējums "Vīrieša galva". Vidēja lieluma gleznu devis

P. Šulgats, linu vērptuves strādnieks, kas reālistiski un droši attē-

lojis pats savu darba vietu. Skolotāja Amilda Ozoliņa gan savos

keramikas veidojumos, ganarī tēlniecības darinājumos bija izpau-
dusi īstu apdāvinātību un lielu gaumi. Uzslavējama Bērzlapiņa kā

kokgriezēja, taču par viņu pārāks Zamuels Vīgants ar saviem

kokgriezuma darbiem. Te jau bija saskatāma krietna meistarība.

Skaista "Tautu meita", "Padomju Latvijas ģerbonis", bareljefs

"Jānis Rainis".

Jelgavas apriņķa un pilsētas dziesmu svētki ir izskanējuši. Tie

bija diži, pacilājoši un vareni,pulcinādami kopā ap 11 000 klausī-

tāju, kas atgriezās savās darbavietās ar spožumu un prieku krūtīs.

BRĪVĀ DZIESMA VENTAS KRASTĀ, JŪRAS MALĀ

Pagājušajā svētdienāVentspilī notika apriņķa un pilsētas dziesmu

svētki. Ventspils ir brīva padomju pilsēta, pilna plaukstošas ros-

mes, kur īstie pilsētas saimnieki — darbaļaudis — ceļ un veido

savu sociālistisko dzīvi. Ventspilnieki ir cilvēki, kuriem kā zvīņas
ir nokritušas nost kūtrība, skābenība, ieraušanās sevī un ezība.

Bet ventspilnieki, būdami lieli savas dzimtās vietas patrioti, nav

savrupnieki, tieši otrādi — viņi ir jauki aicinātāji, neapklusināmi

saucēji pie sevis. Sadraudzības un biedriskuma sajūta viņos ir

dziļa un rosīga. Tā ir īsta jūras braucēju un zvejnieku cilts ar at-

vērtu, goda pilnu, kaislīgu un nemierīgu sirdi.

Apriņķa un pilsētas dziesmu svētki sākās jau sestdienas pie-

vakarā, kad pēc ģenerālmēģinājumiem labākie Ventspils apriņķa
kori Strādnieku centrālajā klubā metās kopā dziesmu karā. Sa-

censība bija sīva, un pirmo vietu ieguva Zlēku pagasta kolhozu

koris, ko jauneklīgi un droši vadīja meitenīgā Austra Grīnvalde.

Cienīgi pretinieki tam izrādījās Ēdoles pagasta un Tērandasciema

kori, kas abi ierindojās otrā vietā. Tiem sekoja brašais Vārves un

košais Piltenes koris. Priecīgi katram iedzirkstījās acis, kad ska-

tuvē uzkāpa Mazirbes lībiešu koris savos ārkārtīgi savdabīgajos

un gleznainajos tautas tērpos. Arī šis koris guva atzinību, un to
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rīdzinieki republikas Dziesmu svētkos varēs skatīt paši savām acīm

un brīnīties. Otrā dienā skaistās mazirbietes varēja sastapt Vents-

pils ielās. Viņas gāja uz priekšu kā sārtas magones.

Par ventspilnieku rosmi liecināja arī tas, ka viņi savu dziesmu

svētku programmu bija izveidojuši daudz plašāki un vispusīgāki
nekā citos apriņķos. Svētku dienā dziesmu svētku laukumā no-

tika vesela virkne lekciju, kas aptvēra mūsu padomju dzīves gal-
venās, svarīgākās jomas.

Dziļā naktī dziesmu kara noslēgumā notika rakstnieku bri-

gādes sastapšanās ar dziedātājiem. Pēc Friča Rokpeļņa uzrunas viņš

pats, Valdis Grēviņš un Aleksandrs Čaks lasīja savus dzejoļus.
Dziesmu dienas rītā savā starpā sacentās bērnu kori, bet ne ar

tādiem panākumiem kā lielie. Mazajiem dziedātājiem par godu

un patikšanu bija sarīkots māksliniecisko priekšnesumu rīts. At-

braukusi rakstnieku brigāde iepazīstināja Ventspils jaunatni un

bērnus ar savu jaunāko radošo darbu. Pēc tam Ventspils skolnieki

un bērni rādīja savu māku, kas nebūt nav zemē metama.Pilsētas

Centrālais strādnieku klubs, ko prasmīgi vada nenogurdināmā
b. Ozollapa, saistījis pie sevis veselu kopu dažādavecuma jauniešu,

pilsētas skolnieku, kas muzicē, dzied, dejo un vingro, tā radīdams

veselu programmuVentspils jaunatnei un bērniem. Šeit Ventspils

5. vidusskolas 7. klases skolnieks Modris Abiķis baltā sporta uz-

valkā, baltāks par jūras putu, saliedējis kopā nelielu, bet spējīgu

jauniešu fizkultūriešu grupu, kas iepriecināja ar savu veiklību,

saskaņotību, drosmi un izdomu, radot visai grūtas piramīdas. La-

bas bija arīdeklamatores, pianiste un dejotājas. Kaut mākslas kvēle

nepagaistu Ventspils jaunatnē!

Ventspils pilsētas muzejā bija rodama dziesmu svētkiem vel-

tīta izstāde. Muzejā par vadītāju iecelts gleznotājs Šulcs. Šinī mu-

zejā, kas cenšas aptvert visas dzīves nozares, var atrast daudzus

retumus. Tur ir lībiešu zvejnieku pītenis kurvis — rēča, ko ceļ uz

muguras zivju nešanai, vienu kilometru garais Kolkas stāvvads,

kas tagad rosīgi darbojas jūras dzīlē, milzīgs, smags ordeņu laiku

zobrats pils vārtu uzcelšanai, Zlēku muižas vergu laiku pulkstenis,

kas aizņem gandrīz pusistabas. Varens laukakmens, pakārts apakšā,

to vada. Pie sienas piekārts glūn slavenais Piltenes bezmēnis. Tas
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ir ļoti asprātīgs un viltīgs. Ar to var nosvērt divējādi — gan vai-

rāk, gan mazāk, un abas reizes būs pareizi, kā svērējam patīkas.
Dziesmu svētkiem veltītajā nodaļā pārskatāmi parādīta dziesmu

svētku vēsture Ventspilī un vietējo darbaļaužu mākslinieciskā

pašdarbība. Lieliski savā rūpīgajā apdarē un gaumē Ansabergas

apjomā dižie paklāji, saista galdnieka N. Apses darinājumi, 14 ga-

dus vecas skolnieces Prūses veidojumi mālā, kas veikti ar īstu

māksliniecisku dzirksti, tāpat 17-gadīgā I. Straupnieka veiklie vir-

pojumi.

Dziedātāju svētku gājiens sākās agrā pēcpusdienā no pilsētas

centra gandrīz cauri visai pilsētai pa daiļo, kokiem apēnoto Vasar-

nīcu ielu līdz Brīvdabas laukumam pilsētas malā pie pašas jūras.

Ventspilniekus var apskaust un var līdzi dzīvot priekā par to lau-

kumu, ko daba viņiem ielikusi gandrīz rokās. Pie pašas jūras, kur

augsti un stāvu, līdzīgi kalniem, paceļas kāpas, nesdamasuz savām

mugurām zālājus un kokus, sākas veidojuma ziņā pīles olai līdzīgs

varens laukums, ko apņem no visām pusēm kā vainags priedes

un krūmāji. Jaunceltā estrāde, kas vērsta pret laukumu, it kā atsē-

dušies kāpā. Milzīgais laukums vēl nav izkopts. Ventspilnieku tuvā-

kais uzdevums šo brīnišķīgo laukumuizplānot, uzpost un izdaiļot.
Tad viņiem būs pulcēšanās vieta svētkiem un mākslai, labākā visā

republikā.

Svinīgajā gājienā piedalījās tikai pieaugušo kori. Dziedātāju garā
virkne bija mirdzoša un koša kā ziedoša pļava. Meičas un sievas

vienlīdz lepojas ar saviem tautas tērpiem, kas pašu roku darināti,

īsts tautas tērps ir ventspilniecēm bijis pašā pirmajā goda vietā.

Dziesmu svētku sajūsmas vilnis bija izrāvis ielās visu Vents-

pili, sākot no vismazākā līdz visvecākajam.
Dziesmu svētku norisi atklāja Ventspils apriņķa izpildu komi-

tejas priekšsēdētājs b. Burkevics. Pēc svinīgajām himnu skaņām
sveicienus ventspilniekiem LK(b)P CX un Latvijas PSR Ministru

Padomes vārdā teica Mākslas lietu pārvaldes priekšnieks b. Fr. Rok-

pelnis, īsi un saprotami raksturojot dziesmu svētku vēsturi Lat-

vijā, izceļot šo padomju dziesmu svētku raksturu un tuvību darba

tautai, kā arī aicinot tālākajam darbamun sasniegumiem visās dzī-

ves nozarēs.
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Vēl dziesmu svētku dalībniekus un apmeklētājus uzrunāja

LK(b)P Ventspils pilsētas sekretārs b. Afoņins un apriņķa kom-

jaunatnes vārdā biedre V. Danne.

Svētku korus, kuros bija vairāk par 2000 dziedātāju, pamīšus

vadīja Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Leonīds Vīgners

un Hermanis Prūsis, kas var pelnīti lepoties ar savu vadīto Strād-

nieku centrālā kluba kori — labāko provinces kori visā republikā.
Leonīda Vīgnera asais, kaislais žests un tikko valdāmais tem-

peraments rautin rāva augšup lielo dziedātāju kopumu, sniedzot

tvirtu ritmiku, skaidru un dzirkstīgu visas dziesmas koplējumu.

Hermaņa Prūša žests līganāks, bet arī pietiekami valdonīgs un

virzošs. Daudzas dziesmas nācās atkārtot: slaveno Jāzepa Vītola

"Gaismas pili",ko tiešām kopkoris nodziedāja kvēli un pacilājoši,
latviešu tautas dziesmu E. Melngaiļa apdarē "Man māmiņa pie-

sacīja", tāpat LeonīdaVīgnera "Kalējiņus bālēliņus", ko patsautors

nodiriģēja priekšzīmīgi, ar izcilu meistarību.

Skaisti un priecīgi dziedāja bērnu kopkoris. Vislabāk izskanēja

J. Ozoliņa "Skaista mūsu zeme dzimtā", I. Dunajevska "Labi dzī-

vot Padomju zemē", tāpat latviešu tautas dziesma "Man dzies-

miņu nepietrūka".

Apvienotie Ventspils, Ēdoles un Zlēku deju kolektīvi baletmeis-

tara Br. Priedes vadībā sprigani, iejūtīgi un braši dejoja ganvirkni

pazīstamāko latviešu tautas deju, ganlietuviešu un igauņu tautas

dejas, gūdami skaļu piekrišanu skatītājos, kas bija aplipuši kā

bites tuvākos kokus un tuklās kāpas. Sieviešu kori valdzināja ap

vienpadsmit tūkstoši lielo klausītāju kopumu gan ar savu bur-

vīgo paskatu, gan dzidrskanīgo dziedājumu.

Dziesmu svētku programmunoslēdza E. Melngaiļa apdarināta
latviešu tautas dziesma "Lokatiesi, mežu gali", kas plūda šalcoši

un brīva kā kaimiņiene — Baltijas jūra.

Jaukos dziesmu svētkus noslēdza Ventspils pilsētas izpildko-

mitejas priekšsēdētājs b. Vaļenieks, kas arī paziņoja dziesmukara

uzvarētājus korus.

Dziesmu svētki Ventspilī ir beigušies. Tie devuši ventspilnie-

kiem vēl lielāku dzīves drosmi un sparu, darījuši daudzbagātāku

viņu sirdi. Un īstā laikā. Tūkstošiem brūnu, nasku roku steidz
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vākt kopā pļavu devumu, jo ir iestājies brīnišķīgs siena laiks, kurā

smaršo un tvan pat akmens. Tikko svīst pirmā gaismiņa, vents-

pilnieku čaklā zvejnieku flotile dodas jūrā, jo Ventspils zvejnieki

apņēmušies dot zivis virs plāna.
Lai ventspilniekiem, līdzīgi viņu dziesmai, lido laivas uz jūras

un izkaptis pļavās.

TRĪS STUNDAS BURVĪGĀ ZEMĒ

A.Korņeičuka "Ukrainas stepes" M. Zaņkoveckas vārda

nosauktā Valsts Ļvovas ukraiņu drāmasteātrī

Nav viegli sacensties ar Padomju Latvijas zeltoto vasaru, kas

pašlaik savā briedumā, bet Ukrainas viesi to spēj. M. Zaņkoveckas
vārdā nosauktā Valsts Ļvovas ukraiņu drāmas teātra viesizrādes

Rīgas Virsnieku nama lielajā zālē gūst arvien plašāku un dziļāku
atsaucību Rīgas skatītājos. Strādnieki, darba inteliģence, jaunatne

pēc katras izrādes vairāk un vairāk iemīļo dārgos viesus.

"Nazara Stodoļas" uzvedumam sekoja Staļina prēmijas laureāta

Aleksandra Korņeičuka trīs cēlienu komēdija "Ukrainas stepēs",
kas arī guva skaļu un pelnītu piekrišanu. levērojamais ukraiņu

dramatiķis akadēmiķis A. Korņeičuks arī Rīgas darbaļaudīm pa-

zīstams ar savu slaveno lugu "Platons Krečets". Tāpat Rīgā vai-

rākkārt skatīta brīnišķā filma "Bogdans Hmeļņickis", kas veidota

pēc A. Korņeičuka tāda paša nosaukumalugas.
Nav jāatgādina lasītājiem, ka A. Korņeičuks patlaban viens no

visievērojamākiem padomju dramatiķiem, kura slava aplidojusi
visu progresīvo pasauli. Ar aizrautu elpu padomju darbaļaudis
skata tādas viņa lugas kā "Fronte", "Atbrauciet Skaņainē".

"Ukrainas stepēs", ko nule redzam atbraukušajā Ukraiņu drā-

mas teātrī, A. Korņeičuks risina visai svarīgas mūsdienu problēmas.

Ārkārtīgi skaisti, savdabīgi un patiesi dramatiķis paver mūsdienu

cilvēka psihi, atsedzot ganviņa ēnainās puses, gan arī labās, vaja-

dzīgās, nepieciešamās mūsu celtnieciskajā darba ceļā uz visu ko-

pīgo mērķi — komunismu.
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Padomju cilvēks, viņa augšana, pārveidošanās par īstu, nevil-

totu padomju cilvēku, kas pareizi un patiesi iemieso savā un ko-

pīgajā dzīvē Ļeņina—Staļina partijas nemirstīgās idejas,— tas stāv

A. Korņeičuka radošo interešu, domu un jūtu pašā vidū.

"Ukrainas stepēs", kā jau to pats virsraksts norāda, darbībavei-

dojas šajos brīnumauglīgajos un skaistajos līdzenumos, kur bla-

kus vienam savam kolhozam dzīvo un elpo otrs. Tādi divi kolhozi

kaimiņi ir arī kolhozs "Nāve kapitālismam", ko vadapriekšsēdē-

tājs Saļivons Česnoks, un kolhozs "Klusā dzīve" ar priekšsēdētāju
Kondratu Galušku priekšgalā.

Ir Česnoks, ir Galuška pilsoņu kara dalībnieki, kas slavenajā

Budjonnija Pirmajā jātnieku armijā varonīgi cīnījušies plecu pie

pleca pret baltgvardu bandām. Tagad viņi dzīvo cieši kopā, tikai

zems žogs atdala viņu sulīgos dārzus un mājas vienu no otra.

Dzīvodami viens otram blakus un vadīdami katrs savu kol-

hozu, viņi, kaut arī veci un nešķirami biedri būdami, tomēr sa-

nākuši strīdū. Jo Kondrats Galuška ir mierīgas, klusas dzīves

mīļotājs, kam visvairāk rūp pieticīga, piebarota šī diena, kas par

nākotni maz domā. Viņš labprāt ielaižas arī draugos ar spekulan-

tiem, bet īsts nelietis ganviņš nav. To zina lieliski Galuškas draugs

Saļivons Česnoks — īsts komunists, dedzīgs partijas cilvēks, kas

visu savu lielo sparu, gaišo prātu un nelokāmogribu ir iegremdējis

dzīvē, lai to celtu, lai todarītu laimīgu, lai audzinātucilvēku un vestu

viņu pa vienīgo pareizo Ļeņina—Staļina ceļu uz komunismu.

Saļivonam Česnokam skaista un plaša daba. Viss, ko viņš dara,

tam izdodas, jo Česnoks neko nedararemdeni sev, bet pilnīgi no-

liek sevi kolektīva kalpībā, un kolektīvs savukārt viņu mīl un

dedzīgi seko viņa skaidrajiem un gaišajiem norādījumiem.

Konfliktu starp Saļivonu Česnoku un Kondratu Galušku "Uk-

rainas stepēs" A. Korņeičuks samezglo un atrisina meistarīgi. Ga-

luškam, siltās šīs dienas mīļotājam, beigu beigās pēc visas lielās un

niķīgās spurošanās jāatzīst Česnoka taisnība un pārākums. Abi

vecie karavīri atkal sader mieru, lai Česnoka vadībā, kas tagad kļu-

vis partijas rajona komitejas sekretārs, savus kolhozus un to strā-

dīgos ļaudis vestu uz saulainu, brīvu un saderīgu dzīvi. Šo izlīgumu

vēl pastiprina tas, ka abi strīdīgo ģimeņu jaunieši — Česnoka
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dēls Gricko un Galuška daiļa un ņipra meita Gaļa sadod rokas un

sirdis tālākai kopīgai dzīvei un cīņai par Dzimtenes labklājību.
A. Korņeičuka "Ukrainas stepēs" daudz asprātības, dzīves gud-

rības, asu, smieklīgu situāciju un visam tampāri — daudz krāsainu,

pilnasinīgu ukraiņu cilvēku, kas ar savu īpatnību un tautiskumu

viens burvīgāks par otru. Te rodamavesela tipu galerija, kas mums

vizmo un smaršo pretim kā krāšņs ziedu klēpis. Kolhoznieki un

kolhoznieces, jauni un veci. Zelta vērts jau abas kolhozu priekš-

sēdētāju sievas. Česnoka — Paraška, Galuška — Palaška. Tālāk

Dolgonosiks, neiedomājamais Pups un kā torņi pašā augstumā
abi vecie, sirmie — vectēvs Tarass un vectēvs Ostaps, pilni gud-

rības, kas smelta no pašas ukraiņu tautas dzīlēm.

PSRS Tautas mākslinieks B. Romaņickis "Ukrainas stepēs" in-

scenējis gaišos, priecīgos toņos. Visai izrādei līksmo pāri kvēlā,

devīgā Ukrainas zelta saule, laistot prieku, smieklus un bagātību.
B. Romaņickis lieliski pratis izcelt un atklāt ukraiņu smaidošo,

laimīgo raksturu, kas pāri plūst laipnībā, gudrībā un saprašanā.

Te viņam darbā krietni piepalīdzējis režisors V. Ivčenko.

Visa izrāde rit spraigi, situācija lietderīgi ievijas situācijā, skaidri

virzot uz priekšu raibo, pārsteigumiem pilno darbību. Mākslinieks

I. Stefančuks apliecina ar saviem skatuves gleznojumiem un spēles

telpas izkārtojumu ievērojamas mākslinieka spējas un panāku-

mus. "Ukrainas stepju" darbība bagātīgi apvīta ar smalku, melo-

disku UPSR Nopelniem bagātā mākslinieka A. Radčenko mūziku.

Tās daudzums netraucē,bet palīdz labāk iedzīvoties lugas varoņu

sāpēs, likstās un priekos. Ne par velti Ukraina ir īsta dziesmu zeme.

Ļvovas teātris, gandrīz visām savām lugām pielikdams klāt melo-

diju, līdz arto labi paceļ vienu no Ukrainas skaistākajām īpatnībām.

Lugā nodarbināto aktieru spēle visai augstvērtīga. Recenzijas
nelielie apjomi neļauj izcelt šā teātra mākslinieku īpatnējo, vien-

reizīgo tēlojuma veidu daudzmaz lielākā pilnībā. Ļvovas teātra

ansamblī valda neparasts spēles prieks. Tas kūsā, kāpj kā neval-

dāms vilnis uz augšu. Visa izrāde ir šī lielā spēles prieka piesāti-

nāta līdz malām. Ļvovas teātra mākslinieku artistiskums aizrauj
katru — pat visvēsāko skatītāju un ierauj viņu kā krāsainā, saldā

virpulī, kuram gribas līdzi plūst vēl un vēl.
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Gudri un ar sirdi tēlo PSRS Tautas mākslinieks B. Romaņickis
kolhoza "Nāve kapitālismam" priekšsēdētāju Česnoku. Kāds gai-

šums, stepju bezgalīgums, zilgmes augstums un gudrība plūst

pretim no B. Romaņicka veidotā Česnoka tēla! Katrs žests pār-

domāts un izprasts, apvaldītā spēle pilna spēka, spraiguma.

Ļoti krāsainu, dzīvu un pareizu Galušku, kolhoza "Klusā dzīve"

priekšsēdētāju, sniedz UPSR Tautas mākslinieks D. Dudarevs.

Viņš apaļīgs un runīgs it kā peld pa dzīvi, daudzreiz atsizdamies pret

akmeņiem, bet bez vainas atkal tālāk peldēdams. D. Dudarevam

ir izdevies atrast apbrīnojamas nianses.

Lieliska N. Polovko kā Galuškas strīdīga, vīzdegunīgā sieva Pa-

raška, viņai labi turas pretim N. Ivanova Česnoka sievas Palaškas lomā.

Neaizmirstami paliek katram skatītājam atmiņā UPSRTautas

mākslinieka V. Jaremenko vectēvs Ostaps un V. Suhicka vectēvs

Tarass.

Brīnišķīga saspēle, kurā viss nolikts līdz beidzamamsavā vietā.

Saspēles pamatā — pretstatības princips, kas izmantots visai

asprātīgi. Dziļa, patiesa dzīve kūsā no šo aktieru devuma. Katra

kustība, vaibsts, ķermeņa stāvoklis, balss nokrāsa pilnīgi saskan

ar iekšējo pārdzīvojumu, ar izsakāmo vārdu. Tāpēc arī šis milzī-

gais kontakts un vienība ar skatītāju zāli. Vectēvs Ostaps un Ta-

rass granītā izcirsti tēli — tik skaidri, tik aptverami, tik taustāmi.

Vēl gribētos visai izcelt Pupa tēlotāju — A. Kiriļenko. Reti nācies

redzēt tik kvēlu, tik piesātinātu spēli. Jau ar pašu pirmo ielēcienu

skatuvē Pups kveldē kā liesma skatītāju acis, skatītāju domas un

sirdis. Viņš kā karsts vēja brāziens, kas parauj visu sev līdz,— tik

vienreizīgs, tik īpatns. Pupam — A. Kiriļenkam — vajaga tikai

pacelt labās acs plakstu, jau skatītājs viss satverts ciet, vajag tikai

pakustināt roku, pacelt kāju — jau skatītājs aktiera varā. Pupa —

A. Kiriļenko spēle tik kvēloša, ka pat mazliet aizsedz ansambli.

Viss labs un cildinošs sakāms arī par pārējiem tēlotājiem —

V. DančenkoGricko lomā, V. Poļinsku — Gaļas. Dzīvu un patiesu

parāda mums S. Bedro — Dolgonosiku, kolhoza "Klusā dzīve"

valdes locekli.

"Ukrainas stepēs" Ļvovas drāmas teātra uzvedumā Rīgas ska-

tītājiem patiess māksliniecisks pārdzīvojums, kas lieliski palīdz
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izprast ukraiņu darba tautas raksturu un dzīvi, kas vēl vairāk

sasaista ukraiņu un latviešu darba tautas sadraudzību kopējam

tālākajam darbam un cīņai par kopējās sociālistiskās Dzimtenes

pacēlumu un atjaunotību. Ar lielu uzmanību sekosim nākošajām
viesizrādēm.

KRĀSU UN DZIESMU VIJĀ

M. Staricka "Soročinas gada tirgus" M. Zaņkoveckas vārda

nosauktā Valsts Ļvovas ukraiņu drāmas teātrī

Nezinu, vai atradīsies tāds grāmatu mīļotājs, kam plauktā ne-

būtu arī N. Gogoļa rakstu. Blakus pašu latviešu tautas klasiķiem

rakstniekiem N. Gogolis ir viens no iemīļotākajiem autoriem.

Viņa darbi jau tulkoti sen. Vairāki pat divas un trīs reizes. Lai mi-

nam tikai slaveno "Tarasu Buļbu".
Nule Latvijas Valsts izdevniecība laidusi klajā plašu N. Gogoļa

rakstu izlasi viensējumā. Tur pašā pirmajā vietā atrodam noveli

"Soročinas gada tirgus".
Šo krāsaino, brīnišķīgā, sulīgā valodā uzrakstīto noveli ukraiņu

dramaturģijas klasiķis Mihails Starickis izveidojis četru cēlienu

tāda paša nosaukuma muzikālā komēdijā, ko savā izrādāmolugu

skaitā uzņēmis arī Ļvovas M. Zaņkoveckas vārdā nosauktais drā-

mas teātris un atvedis mums šurp kā skaistu ciema kukuli.

Mēs neatstāstīsim N. Gogoļa "Soročinas gada tirgus" raito,

sarežģīto un asprātīgo saturu.Ar to katram lasītājam pienākums

iepazīties pašam. Teiksim tikai, ka M. Starickis labi pratis iedziļi-
nāties N. Gogoļa savdabīgajā pasaulē un no viņa brīnišķās noveles

"Soročinas gada tirgus" darinājis patīkamu, skaidri saprotamu

un veiklu muzikālu komēdiju. Ļvovas drāmas teātris savukārt

tuvojies M. Staricka dramatizējumam, uzsvērdams pietiekami arī

tās sociālās un šķiru pretišķības, kādas virmoja un grauza torei-

zējo ukraiņu sādžu un zemniekus.

"Soročinas gada tirgu" inscenējis teātramākslinieciskais vadī-

tājs UPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Boriss Tjagno
sadarbībā ar režisūras asistentu A.Klipu.
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Rīgas Virsnieku nama lielās zāles skatuve ir pulku par mazu,

lai Ļvovas ukraiņu drāmas teātris visā spožumā varētuparādīt šo

savu inscenējumu. Ļvovas drāmas teātrim senajā Ļvovā uzbūvēts

speciāls milzīgs teātris, kur šīs mākslas iestādes varenais un tem-

peramentīgais kolektīvs var atrotāties visā savā spēkā un sajūsmā.

Tāpēc apsveicama doma — dot iespēju vienu no saviem labāka-

jiem inscenējumiem šim jaukajam teātrim parādīt uz mūsu Valsts

operas un baleta teātra vairāk piemērotās skatuves. Te tas pilnīgi

varēs pavērt savas dotības un plašā kolektīva māku un veiksmi.

"Soročinas gada tirgus" inscenēšanai Boriss Tjagno tuvojas ar

pamatīgu apdomu spēles izkārtojumā. Daudz laba un apsveicama
sakāms par J. Stefančukaglezniecisko izrādes apdarinājumu, spožu

krāsās, iederīgu vispārīgajā skatā un krietni piepalīdzīgu inscenē-

tājam viņa galvenās domas atrisinājumā. UPSR Nopelniem ba-

gātā mākslinieka A. Radčenko maigā, savdabīgā mūzika, līdzīga

vijīgam apinim, apstīgo visu "Soročinas gada tirgus" trokšņaino

un burzmīgo gaitu.

Tiesa, "Soročinas gada tirgū" nav visai spēcīgas uzsvērtas fabu-

liskas darbības. To inscenētājs Boriss Tjagno lieliski izpratis. Viņš
neizlaiž no rokām notikumu gaitu, allaž ir par to ciešā nomodā,

vienmēr nosver katru notikumu, kas virza uz priekšu lugu un

palīdz tuvoties noslēgumam, bet tai pašā laikā viņš prasmīgi prot

skaidri izkārtot visu to tirgus raibo kņadu, gadījumu virknējumu,

tipu daudzumu, kas mūžam sanāk kopā tādās vietās kā tirgus.
Boriss Tjagno sniedz mums krāsainu, apburošu savā vijīgumā

un dažādībātirgus vidi, kur skan mūzika, smieklu brāzieni, čalas,

tirgošanās kaisle, iedzīves kvēle, jūtas, kas glabātas visu gadu tikai

šim tirgum, tikai šim skaļajam brīdim. Blakus mantrausībai te

paceļas neviltota laime, sirds atmošanās. Līdzās viltībai te staigā

naivums, vienā solī ar sāpēm soļo prieks un skurbums. Borisam

Tjagno izdevies parādīt tirgus daudzšķautņaino būtību, tā ierā-

vēja un izmiekšētāja dabu, kur ļaunums lido visam pāri un kas

tūdaļ sāk drebēt un metas izmisumā, tikko parādās tautas mutē

daudzinātais sarkanais kamzolis virs sabangotā pūļa galvas.

Boriss Tjagno savu tēlotāju plašo un milzīgo ansambli vada uz

skatuves ar meistara roku. Viss kustas un vijas mērķtiecīgi, dzīvi,
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pārliecinoši un skaisti. īpaši tirgus skati uzzied mūsu priekšā visās

varavīksnes krāsās. Uzskatot meiču virtenes, liekas, ņirbīgs magoņu

lauks līgojas un plīvo acu priekšā, kura vidū šaudās uz priekšu

puišu baltie augumi līdzīgi bultām. Tādu krāsainību, tādu de-

dzību un vizmojumu acīs, kustībās un tērpos Rīga nav redzējusi

ilgi, ilgi, un par to viņa teātrim nekadnebeigs pateikt sirsnīgu pa-

teicību un atzinību.

Tēlotāju šinī komēdijā tepat pie četrdesmit. Vai nu tā būtu īsa,

vai garāka loma — katrs veic savu uzdevumu pilnasinīgi, ar īstu

mākslinieka dzirksti un iejušanos.
Novisa brangā tēlotāju joma pirmā vietā būtu izceļams UPSR

Tautas mākslinieks V. Jaremenko likstu piemeklētā Solopija Čere-

vika lomā. Šis lieliskais aktieris ir jau kļuvis Rīgas skatītājam tuvu

pazīstams no agrākajām šī paša teātra izrādēm un kā Solopijs
Čereviks vēlreiz apliecina savu izcilo skatuvisko meistarību.

Viņa otrā sieva Hivra, ko mums parāda F. Gancko, ir dzīvs,

patiess tēls. Savā paskatā un izdarībās viņa labi saskan ar savu

iekšējo dzīvi. Māksliniece atradusi pašas īstākās krāsas izteiksmē,

visā veidojumā.
Aizkustinošs pāris A. Krupņika kā Hotiņa, Čerevika meita no

pirmās sievas, un V. Dančenko — kā Paņko, Soročinas puisis, gan

savās bēdās, gan priekos.

Kustīgs, vienmēr mirdzošs un jautrs L. Kriņickas čigāns Hveņko,
kas izpalīdzīgs un veikls visās lietās. Jauka un neaizmirstama viņa

māsa Gruņa, viņu augsti dziedājumā un spēlē izceļ N. Docenko.

A. Gaijs smalki atklāj Afanasija Ivanoviča Prečistenska lieku-

līgo un bailīgo seminārista dabu.

N. Gogoļa nemirstīgā novele "Soročinas gada tirgus" Ļvovas

drāmas teātrī atradusi līdzvērtīgu savu atveidojumu uz skatuves.

To vajadzētu redzēt katram Rīgas teātru apmeklētājam. Mūsu

priekšā paceļas Ukraina vizmojošā krāsainībā, žilbinošā jaukumā
kā milzīga saules puķu tāle.Dzied un ņirb cilvēku daudzums, bet

katrs ar savu raksturu, ukrainisku dabiskumu.

"Soročinas gada tirgus" ir kā skaista glezna, kurā mēs ieraugām

un vairs neaizmirstam Ukrainas dabuun Ukrainas darbacilvēku,

ar ko mums tagad viens taks, viens darbs un kopīgi sasniegumi.
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VIENKĀRŠA CILVĒKA ASPRĀTĪBA

G. Kvitko-Osnovjaņenko "Denščiks Šeļmenko"
Valsts Ļvovas ukraiņu drāmas teātrī

Savu viesizrāžu turpinājumā M. Zaņkoveckas vārdā nosauktais

Valsts Ļvovas ukraiņu drāmas teātris Rīgas atsaucīgajiem skatītā-

jiem izrādīja G. Kvitko-Osnovjaņenko 4 cēlienu komēdiju "Denščiks

Šeļmenko", atklādams jaunas savas visai iepriecinošas īpašības.

Ar "Soročinas gada tirgu" un "Nazaru Stodoļu" Ļvovas teātris

spilgti un krāsaini pavēra pagājušā gadsimteņa ukraiņu tautas

dzīvi un likteņus mazliet romantiskā gaismā. Ar Aleksandra Kor-

ņeičuka komēdiju "Ukrainas stepēs" teātris apliecināja savu spēku

un prasmi dziļi ieskatīties ukraiņu darba tautas tagadējā sociālis-

tiskā dzīvē un celtniecības kaismē. G. Kvitko-Osnovjaņenko ko-

mēdija "Denščiks Šeļmenko" atkal pārnes mūs ukraiņu tautas

nesenajā pagātnē. G. Kvitko-Osnovjaņenko plaši pazīstams kā

ievērojams prozas meistars. Dzīvodams no 1778. līdz 1843.gadam,

viņš izvirzījies par vienu no ukraiņu stāstu un vispār prozas īsta-

jiem dibinātājiem. G. Kvitko-Osnovjaņenko prozas darbi sacerēti

spēcīgā, kaislā valodā, bez asarainības. Tajos allaž sastopami dzīvi,

raksturīgi cilvēki ar lielu tuvību patiesai tautas dzīvei.

Tāds pats reālists G. Kvitko-Osnovjaņenko parādās arī savos

dramatiskajos darbos. Komēdijā "Denščiks Šeļmenko" G. Kvitko-

Osnovjaņenko uzskatāms kā dedzīgs klasiskās komēdijas sekotājs.

Ja pie latīnista Pļauta kā visas komēdijas sarežģījuma virzītāja un

slēguma devēja mēs sastopam dzimtcilvēku, kas daudz gudrāks

un izmanīgāks par saviem izvirtušajiem dižciltīgajiem pavēl-

niekiem, tad G. Kvitko-Osnovjaņenko lugā tāds ir denščiks Šeļ-

menko, kas pilns ukraiņu tautas asprātības, dzēlības un gudrības.

Viņš ir nostādīts kā visa labā un saprātīgā nesējs iepretim mantī-

gajiem muižniekiem un virsniecībai.

Izskatā skaistais kapteinis Skvorcovs, kuram Šeļmenko pie-

likts par raitnieku, gluži bez kādas gribas kā kusls bērns atrodas

Šeļmenko rokās. Aiz ārējā brašuma un glītuma — tikai tukšums

un nāvējošs gļēvums. Pat Skvorcova draudi šķiet puiciski, un Šeļ-
menko par tiem vienīgi pavīpsnā vai pazobojas.
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Vēl izmanīgāk un veiklāk Šeļmenko tiek galā ar muižnieku

Kirilu Petroviču Špaku, kas izslavēts par gudrāko galvu visās ap-

kārtējās guberņās. G. Kvitko-Osnovjaņenko kā ar smagu un asu

otu uztriepis šī dīkdieņa un stulbeņa portretu. Pilnīgi līdzvērtīga

un raksturīga Špaka dzīvesbiedre Ferma Stepanovna.

Aprobežoti patmīļi un dzīves liekēži arī pārējie parādītie tipi.

Bagātības un muižniecības nežēlīgajā izsmējībā, kā ari vienkāršā

cilvēka skaidrā saprāta pacelšanā slēpjas šīs G. Kvitko-Osnovja-

ņenko komēdijas vērtība. Arī uzrakstīta tā scēniski veikli, mazliet

robusti, sulīgā, griezošā valodā, kas brīžam noskan kā trāpīgi
triekta pļauka. Lugas saturs — mīļotās meitenes atgūšana — tur-

pat vodevilisks, bet doddaudzvielas, kur aktieriem "izspēlēties".
Tad nu mes arī redzam, ka Ļvovas teātrim ir pirmšķirīgi rak-

sturlomu tēlotāji, bagātība, kas ar zeltu neatsverama.

Šeļmenko tēlo UPSRTautas mākslinieks V. Jaremenko, snieg-
dams spilgtu, viengabalainu un tīkamu skatuves tēlu.Vispirms, kas

iemetas skatītājam acīs, tas ir vieglums, gaišums, gandrīz lidojums
visā Šeļmenko ķermenī, kustībās un gaitā. Tas pilnām atbilst tam

gaišumam, dzīves izpratnei un smaidam, tautas neizsmeļamai gud-
rībai un sparam, kas mīt visā Šeļmenko būtībā, katrā viņa miesas

šūnā. Visai raksturīgs atplēsto pirkstu pieliciens cepurei, atdodot

godu, saliekšanās, kāju novietošana gan šā, gan tā, tā skaidri izteicot

savu dvēseles stāvokli un līdz ar to attiecības pret savu pretinieku.
V. Jaremenko prot arī izcelt Šeļmenko lirismu, sirsnību, gara

smalkumu. Neaizmirstams skats, kur Špaks mielojas un Šeļmenko

jānorij tai pašā laikā tikai siekalas. Te V. Jaremenko meistarība

vaibstos un izdarībā smalki un lieliski atveido Šeļmenko iekšējos
brāzmainos pārdzīvojumus, kur žēlums, kārums un sevis saval-

dīšanacilvēka vārdā plosās un virpuļo sirdī vienā reizē.

Lielisks UPSRTautas mākslinieka D. DudarevaKirils Petrovičs

Špaks, kam pieder pēc Šeļmenko nākošā virzošā loma lugā.
Visā paskatā, kur nevīžības un izlaistības pazīmes viena pie

otras, kāju liekšanā, vaibstos nepārprotami redzams Špaka nožē-

lojamais satvars, viņa niecība, lielā iedomība un garīgais aprobe-

žojums. D. Dudarevs visu to parāda tā, ka tur ne ko pielikt, ne ko

atņemt.
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Cienīgs līdzinieks viņam S. Grinčenko muižnieka Opeckov-
ska lomā. Varenos vēzienos S. Grinčenko to izcirtis dzīvu, spilgtu

un gluži taustāmu kā granītā, pareizi uzsverot viņa īpatnību.
UPSRTautas mākslinieces V. Ļubartes kuplā Ferma Stepanovna,

Špaka sieva, iespaidīgs viņas skatuves panākums. V. Ļubarte vien-

kārši, bet zīmīgi prot atklāt Fermas Stepanovnas verdzisko piemēro-
šanos savam vīram, viņas lišķību, sievišķīgo viltību un nepārspējamo

praktiskumu, gandrīz skopumu. Zāles, vai tās vajadzīgas vai ne,

jāizdzer tikai tāpēc, lai neietu zudumā nauda. Vienīgā meita nav

aizliedzama negribētajam znotam tāpēc, ka tomēr uzklāts kāzu

mielasts un ēdiens var aiziet bojā. Tas viss pasvītrots V. Ļubartes

spēlē prasmīgi un izteiksmīgi.

Raksturīgus momentus savā tēlojumā uzsver arī UPSR Nopel-
niem bagātā māksliniece L. Krivicka — muižnieka Opeckovska
sievas Agrafenas Semjonovnas lomā. Agrafenas Semjonovnas gra-

žība, uzpūtība un mietpilsonība pamirdz patiesa un pārliecinoša.
Muižnieka Opeckovska spurdzīgo meitu Jevžeņi — V. Poļin-

ska — un Špaka liriski maigo meituPrisiņku, stipru un vēl nesa-

maitātu, O. Nožkina notēlo ticami, arkrietnu skatuvisku prasmi un

jauku sievišķību. Atzīmējama tāpatV. Šuļgas Špaka kalpone Motrja.

Cēls un aizrautīgs savās jūtās P. Golotas kapteinis Skvorcovs,

kā neparasts, pilns jaunradošas kaismes raksturotājs komēdijā
"Denščiks Šeļmenko" izvirzījās aktieris I. Sļiva, tēlojot muižnieku

Lopuckovski.
L Sļivas muižnieks Lopuckovskis tvertsšķautņainās līnijās, dros-

mīgi, pirmreizīgi, bet patiesi. Jau pats sejs vien ko vērts ar garo

knābjveidīgo degunu un šaurajām acīm. Vaibstu spēle izstrādāta

priekšzīmīgi un saskan pilnīgi ar dīvaino, neparasto runas veidu,

pilnu asu, smieklīgu pacēlumu un nokritienu. Tāpat rokām I. Sļiva

piešķīris savā tēlojumā izcilu vietu. Neviens brīdis, neviens mir-

klis uz skatuves I. Sļivam nav tukšs un pamests. Pēc izrunātā teksta

viņš turpina intensīvi tēlot ar rokām, pirkstiem, zīmīgi tos izkār-

tojot.Piemēram, labās rokas mazā pirksta — ar dārgu gredzenu —

izcelšana Prisiņkas, iekārojamās meičas, priekšā, lai tādējādi ap-

rēķināti uzsvērtu savu turību, savu bagātību un nākošo vieglo,

grezno dzīvi pašai Prisiņkai. To pašu viņš dara ar savu zilo, lielo
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kabatas lakatu, attiecīgi vēdinot, pastiprinot izrunāto vārdu. Šī

pati meistarība saskatāma arī gaitā, soļos, ķermeņa nostatnē. Neap-

šaubāmi I. Sļivas muižnieks Lopuckovskis ievērojams, skaists māk-

sliniecisks sniegums bez bailēm no spilgtuma un vienreizības. Tas

arī rāda, kādi mākslinieciski spēki, kādi talanti sakopoti lietderīgi
M. Zaņkoveckas vārdā nosauktā Ļvovas teātri.

Par senu, izkoptu un spēcīgu teatrālu kultūru liecina "Den-

ščika Šeļmenko" uzvedums Ļvovas teātrī, ko labā, mērķtiecīgā
izdomā veicis UPSR Nopelniem bagātais mākslinieks V. Harčenko

skatuves gleznotāja mākslinieka F. Niroda gaumīgajā apdarē.

LPSR VALSTS DAUGAVPILS

KRIEVU DRĀMAS TEĀTRA VIESIZRĀDES RĪGĀ

Nule Rīgā noslēdzās Latvijas PSR Valsts Daugavpils krievu drā-

mas teātra viesizrādes.

Ļoti apsveicama Daugavpils teātra gribaun uzņēmība pirmām
sarīkot savas mākslas skati Rīgā, kas visumā parādīja, ka arī re-

publikas provinces pilsētās jaužama un rodama kvēla mākslinie-

ciskās radīšanas kaisme un doma. Gribētos, lai tāpat citu mūsu

pilsētu teātri — pirmām kārtām Liepājas sekotu Daugavpils drā-

mas teātracēlajam panākumam un ciemotos Rīgā ar saviem darba

sasniegumiem.

Daugavpils krievu drāmas teātris ir viens no jaunākajiem: tas

sācis darboties tikai pirms dažiem gadiem, bet šajā īsajā laika sprīdī

apliecinājis krietnu rosmi.

LPSR Nopelniem bagātā mākslinieka B. Roščina vadībā teātris

strauji audzis, un tagad tā rīcībā diezgan pamatīgi sakausēts māk-

sliniecisks kolektīvs, kam pa spēkam visai nopietnas klasiķu un

padomju autoru lugas.
Savām viesizrādēm Daugavpils krievu drāmas teātris bija

atvedis līdz: V. Guseva lugu "Slava", brāļu Tūru un Ļ. Šeiņina —

"Provinces gubernators", K. Treņova — "Ļubova Jarovaja" un

krievu klasiķa A. Ostrovska drāmu "Negaiss". Savu viesizrāžu

virkni teātris noapaļoja ar vienreizēju estrādes numuru vakaru.
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Viesizrādes Rīgā skaidri pasacīja, ka Daugavpils krievu drā-

mas teātris vislabāk tiek galā ar klasiskajām lugām. A. Ostrovska

"Negaisa" izrādē bija izjūtams spēcīgs dramatisks pacēlums, kas

neatslābstoši turēja skatītājus savā varā. Sarežģījums risinājās
skatuviski iedarbīgi, pietiekami strauji, viss bija vērsts uz galvenās

varones Katrīnas jūtu un pārdzīvojumu izcelšanu. Katrīnai bija

atrasta spēcīga tēlotāja — aktrise L. Radčenko, kas bija cēla un pa-

tiesa, īpaši atvadu skatā ar Borisu negaisa virmā.

Taču inscenētājs un režisors bija pielaidis kļūdas: pārlieku

pārslogojis izrādi ar nevajadzīgu, kavējošu mūziku, pieblīvējis un

samazinājis masu skatus ar izdomātām personām, kas liekas gau-

žām dīvaini.

Vispār jāsaka — Daugavpils krievu drāmas teātrī rodami

vairāki ļoti apdāvināti spēki, ar kuriem varētu veikt spožas lietas.

Vājākā teātra puse — režija. Ar tās vājumu mēs sākām iepazīties

A. Ostrovska "Negaisā", vairāk tā savu kaiti parādīja jau brāļu
Tūru un Ļ. Šeiņina lugā "Provinces gubernators". Dramatisko

samezglojumu režisors atraisa pietiekami skaidri un saprotami,

bez sagausinājuma un liekiem izrotājumiem, taču pavisam nav

pievērsta pietiekama uzmanība aktieru uzvedībai, izdarībām un

vispār tēlojumam. Katrs spēlētājs daraun rīkojas gandrīz, kā viņš

grib. Tad nu arī daudzi atļaujas, lai izspēlētos uz savu roku un

mēģinātu izdabāt ar lētiem jokiem un trikiem.

Neapšaubāmi S. Gusevs viens no spējīgākajiem Daugavpils

krievu drāmas teātra aktieriem, ko mēs ar labpatiku skatījām
vairākās lomās. Tīri tīkams un raksturīgs viņš bija kā raitnieks

seržants Jegorkins "Provinces gubernatorā", bet savu itin labi

uztverto tēlu samaitāja ar daudziem nevajadzīgiem sīkumiem un

izlēcieniem, ko prasmīgai režisora acij tūlīt vajadzēja novērst un

iegrožot, tad nebūtu visai izrādei tās provinciālās pieskaņas, kas

tagad vēl saskatāma.

Šādas pašas kļūmes un negludumi bija redzami arī daudzu

pārējo aktieru spēlē. īpaši tas sakāms par žurnālistu grupu. Pārlie-

cinošs, atturīgs un smalks Medvedevs vecā vācieša Oto Volfganga

Dītriha lomā. Piedzīvojušā inženiera smagos pārdzīvojumus un

viņa garīgo atdzimšanuaktieris parādīja vienkārši, skaidri un rosinoši.
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Bez lielākām īpatnības iezīmēm, sekmīgi, ar krietnu skatu-

visku māku savu lomu atveidojumu veica N. Farinovskis kā pulk-
vedis Kuzmins, V. Skibinskis kā spiegs un diversants Krauss —

Šranks un N. Rebrovs kā Ernsts Šmettans.

Varena un pacilājoša ir K. Treņova 5 cēlienu luga "Ļubova

Jarovaja". Pilna neaizmirstamā revolūcijas laika elpojuma, plaša

un dziļa savā tvērumā, cilvēciskumā un raksturu dzīvajā pacē-
lumā. Šī Treņova luga vienmēr un allaž paliks padomju teātra

zelta rezervē un ilgi, ilgi nenoies no skatuves. Drosmīgi, ka Dau-

gavpils krievu drāmas teātris tvēris to, lai tad pilnā mērā atklātu

un parādītu savu spēku un vispārējo izaugumu darbā. Taču ar

drosmi vien vēl nepietiek: K. Treņova lugas žilbinošais vēriens ir

izrādījies par grūtu, par smagu un neatrisināmu.

Pirmām kārtām ar savu uzdevumu nav tikusi galā atkal režija.

Tā nebija pratusi mākslinieciski radoši apgūt visu to devumu, ko

sniedz šī luga. Režija bija sapinusies sīkumos, metusies jaunu iz-

domājumu un izrādes saraibinājumu meklēšanā, aizmirstot pašu

galveno — vienkāršās, skaidrās līnijās sniegt laikmeta ainu, cil-

vēku raksturus un uz tā pamata Ļubovas Jarovajas iekšējo cīņu

un pāraugšanu. Tā vien likās, ka režija bija nodomājusi skatītāju
saistīt un apreibināt tikai ar blakus notikumiem. Jau pati skatuve

dažbrīd bija sadalīta vairākos, pat četros spēles laukumos, un

skatītāja uzmanība svaidījās no vienas vietas uz otru.

Aiz šī karuseliskā raibuma tad arī pazuda pati galvenā lugas

varone — Ļubova Jarovaja. Cik nenozīmīgi bija izkārtota varones

paša pirmā uznākšana! Tā, starp citu! "Tā, starp citu", Ļubova Ja-

rovaja gandrīz palika līdz pašām beigām ar visām savām sāpēm,

mokām un pāraugumu īstā padomju cilvēkā — atskaitot dažus

brīžus pašā pēdējā ainā un skatā pie skolas, kas arī bija pats vien-

kāršākais un reizē iespaidīgākais.
Ar to, ka Ļubova Jarovaja tika atbīdīta ēnā, teātris nespēja atklāt

lugas pašu galveno domu— varones pāraugšanu dedzīgā boļše-

vikā, aktīvā pagrīdnieku boļševiku kustības darbiniecē, un tai

pašā laikā izdarīja vēl otru kļūdu — izcēla un izvirzīja galvenajā
lomā prettautas elementus un niknākos baltgvardus: virsnieku

Mihailu Jarovoju un spiedzi Pavlu Petrovnu Panovu. Kļūmi
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pastiprināja vēl tas, ka šo personāžu tēlotāji izrādījās izcili māk-

slinieki un savu uzdevumuveica labākpar citiem. īpaši tas sakāms

par Pavlas Petrovnas Panovas lomas tēlotāju O. Skribinsku. Viņa

to parādīja ārēji pievilcīgu un viltīgu kā kaķeni, ar reizēm asu,

cietsirdīgu, reizēm saplosītu un izmisušu dvēseli, kas skaidri redz

savu bojāeju, savu netaisnībuun galu bez jebkādām izredzēm.

Šķautnains, aizrautīgs, pilns kaismes un savas šaurās taisnības

S. DubravinaMihails Jarovojs. lezīmīgs tēls paskatā, kustībās, balsī

un visā stājā. Turpretim pozitīvais tips J. Medvedeva komisārs

Romāns Koškins atturīgs tēlojumā, bez spēcīgākas iekšējas kvēles,

varonības un suģestijas. J. MedvedevaKoškins par daudzvienkār-

šots, ikdienišķs un šķiet neticams kā ievērojams, tālredzīgs, gudrs

pagrīdes kustības vadītājs. Tāpat S. Guseva jūrnieks Švandja dzī-

vīgs, izdarīgs un veikls, taču bez nepieciešamās nopietnības. Ar

ālēšanos un kariķējumu vien vēl nevar radīt īstu revolūcijas mat-

rozi, pašaizliedzīgu un drosmīgu darba tautas aizstāvi.

Z. Vedenska ir ar krietnām aktrises dotībām, bet viņas cenša-

nās pavērt Ļubovas Jarovajas sarežģīto psihi gūst panākumu tikai

atsevišķos posmos — skatā pie skolas, sadursmē ar pulkvedi

Haļiņinu pēdējā cēliena beigās.

Pārējie tēlotāji luga savus uzdevumus veic ar pietiekamam
sekmēm.

Par komēdiju un miniatūru vakaru, ko mēsskatījām pašu pē-

dējo unko teātramākslinieciskā vadība domājas atradusi kā jaunu,
saistošu pasākumu, jāpiemetina, ka šāds žanrs un pasākuma veids

pazīstams labi sen un, protams, nav peļams, ja tas mākslinieciski

un politiski labi, pareizi un mērķtiecīgi sagatavots. īpaši tas node-

rīgs Daugavpils krievu drāmas teātrim, kam blakus Daugavpilij ir

arī vesels republikas apgabals mākslinieciski apkalpojams.

Daugavpils teātra redzētajam komēdiju un miniatūru vaka-

ram vaina tā, ka tas mākslinieciski gandrīz visnotaļ politiski visai

apšaubāms. Izvēlētajā programmā daudz mietpilsonības, daudz

mūsu celtniecības laikmetam sveša un nevajadzīga. Teātra māk-

slinieciskai padomei par uzvedumu būtu nopietni vēl jāpārdomā

un tas jāizvētī. Ko no šāda sakopojuma sev var smelties lauku

pirmrindnieks, kolhoznieks, rūpnīcu strādnieks, mūsu padomju
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jaunatne? Nekā! Tur nebija ne mazākās atspulgas no padomju

darbaļaužu darba kvēles cīņā par piecgadi četros gados, tīrā, gaišā

prieka, plašuma un mīlestības jūtām pret līdzcilvēku un mūsu

sociālistisko Dzimteni.

Labākais priekšnesums bija "Gailis Dc Golls", ass, satīrisks, ko

jauki notēloja B. Gornovs un O. Skribinska.

Daugavpils krievu drāmas teātra viesizrādes bija visai derīgas:

tās tuvināja galvaspilsētu Rīgu ar republikas attālāko apvidu un

deva iespēju vienam ar otru tuvāk iepazīties, lai tālākais kopīgais
darbs ritētu vēl sekmīgāk un ražīgāk.

PADOMJU CILVĒKA VARENAIS SPĒKS

B. Romašova luga "Varenaisspēks" LPSRValsts drāmas teātri

Savā "Varenajā spēkā" B. Romašovs rāda konflikta degpunktā

divus zinātniekus ķīmiķus. Darbība norisinās kādā zinātniski

pētnieciskā institūtā. Ķīmijas profesors Pāvels Stepanovičs Lav-

rovs un zinātniskā institūta direktors Trofims Ignatjevičs Miļa-

gins, arī profesors, abi seni draugi, viengadnieki — 48 gadus veci,

kopā strādājuši ilgāku laiku, tagad vairs kopīgā darbā pagalam

nesaprotas.

Profesors Lavrovs visu sevi, visu savu dzīvi, iedvesmu, prātu

un zināšanas aizrautīgi atdodzinātniskajiem pētījumiem. Viņš ir

īsts padomju cilvēks un pilsonis, viņš skaidri un labi apzinās

padomju iekārtas priekšrocības, visas tās bagātīgās iespējas, ko tā

dod zinātniekam, darbatautai ikdienas dzīvē, darbā un kultūrā.

Profesors Lavrovs ir lepns uz to, ka viņš padomju zinātnieks,

pašas progresīvākās un augstākās zinātnes darbinieks. "Viņi tur

aiz robežas mīdās tikai uz vietas," saka Lavrovs, "mēs ne tikai spē-

jam, ko viņi var, bet mēs panāksim vēl daudz, daudz vairāk." Ka

tā ir patiesība, to pierāda pats Lavrovs. Pēc ilgiem pētījumiem

viņam izdevies atrast sintētiskā ceļā ļoti svarīgu un spēcīgu vielu

cilvēka veselības uzturēšanai. Lavrovs iesniedz institūtam pro-

jektu jaunas izmēģinājuma rūpnīcas celšanai, kur ražotu šo jauno

brīnišķīgo vielu. Lavrova nodomiem stājas ceļā viņa draugs
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pētnieciskā institūta direktors Miļagins. Nesen atgriezies no

ārzemju ceļojuma, viņš tikai jūsmo par Rietumos redzēto, nemaz

pats nemanot, pamet padomju cilvēka kaujas pozīcijas, mietpil-
soniski iekārto savu dzīvi, alkdams vienīgi mieru un maigu, omu-

līgu atpūtu. Pēc karā gūtās uzvaras taču pienākas maza atveldzē?

Lavrova trauksme, neatlaidīgais novatorisms, cīņas gars, darba

kvēle un padomju patriotisms Miļaginam liekas skarbs, neva-

jadzīgs, pat puicisks un nepārdomāts. Savu optimismu Miļagins

ietērpj skaļos, krasi valstiskos izteicienos un domu graudos. Lav-

rova lieliskajam atradumam Miļagins netic. "Pat Amerikāviņi vēl

nav to atraduši!" izsaucas Miļagins. Lavrova iebildumi un pierā-

dījumi tikai Miļaginu sakaitina. "Institūta direktors pagaidām

esmu vēl es," atbild viņš Lavrovam un Lavrova projektu ieslēdz

skapī. lekšējais iesūnojums un verdziskā klanīšanās izkurtēju-
šiem buržuāziskiem Rietumiem padara Miļaginu sastāvējušu kā

vecu dīķi.
Zaudēdams paškritiku un stūrgalvīgi neievērodams Lavrova

kritiku, Miļagins pamazām zaudē padomju cilvēka seju, padomju
cilvēka rosīgumu, cīņas spēju, padomju cilvēka partejiskumu pret

visu atpalicīgo, nederīgo, sociālistiskajai sabiedrībai kaitīgo.
B. Romašovs ar lielu spēku parādījis un atklājis padomju ska-

tītājam to, cik bīstama ir katra mazākā novirzīšanās no īstā ceļa

padomju cilvēkam viņa dzīvē un darbā un kas jāpārvar, šinī ga-

dījumā Lavrovam, lai viņš panāktu savu taisnīgo uzvaru, sava

darba atzīšanu un izlietojumu.
Skaisti uzrakstītā B. Romašova luga visai aktuāla mūsu repub-

likas apstākļiem. Padomju iekārta mūsu republikā vēl nav ilga.
Arī smagais, melnais okupācijas laiks ir atstājis savas dziļās pēdas.

Cilvēku apziņā vēl daudzveco buržuāzisko atlieku, ganapzinātu,

gan neapzinātu. Ar tām neatlaidīgi jākaro, tās jāiznīdē. B. Roma-

šova luga te var būt brīnišķīgs spogulis, kurā ieskatoties vienam

otram pavērsies acis vaļā gan uz sevi, gan arī uz citiem gaišā staru

kūlī, kas plūdīs no spoguļa virsas pāri visam izkurtējušam, atpa-

likušam un svešam.

Šķiet, ka arī musu LVU un LPSRZinātņu akadēmijā atradīsies

viens otrs institūts, kurbūs rodami savi Miļagini vai viņam līdzīgi.
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Katādi ir, to parādīja sanāksmes, sapulces un pārskati Rīgas zināt-

niskajās iestādēs pēc akadēmiķa Lisenko ievērojamā referāta par

bioloģisko zinātni.

LPSR Valsts drāmas teātris lietišķi un tālredzīgi rīkojies, uz-

ņemdams savu izrādāmo lugu skaitā B. Romašova "Varenospēku".

Par to viņam sakāms viss cildinošs. B. Romašova "Vareno spēku"
ieteicams noskatīties katram padomju pilsonim, jo luga liek pār-
domātikvienam viņa stājas pareizību, dzīves un darba uztvēruma

asumu, savu nelokāmību uzskatos, pieejā pašam mazākajam sīku-

mam,vadoties no Komunistiskās partijas pareizajiem norādījumiem.

Jo padomju cilvēku varenais spēks mīt viņu Padomju Dzimtenes

mīlestībā, viņu uzticīgajā kalpošanā Ļeņina—Staļina lietai.

LPSR Valsts drāmas teātris daudz pūlējies, lai godam izceltu

B. Romašova lugas vērtību. Inscenētājs — režisors Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks Žanis Katlaps izveidojis raitu, pār-

skatāmu izrādi, saprātīgi uzsvērdams svarīgākās vietas, neno-

grimstot sīkumos. Vienuotru situāciju varētu iedomātiessavādāku.

Lieka un nesaprotama Lavrova mātes sūtīšana uz balkona, kaut

ganviņa varēja mierīgi palikt uz skatuves. Tāpat Ļubas slēpšanās

zem pianīna.

Skatuves gleznotājs VoldemārsValdmanis sniedzis lietpratīgu
skatuves iekārtu ar izdevīgiem spēles laukumiem.Visvairāk devis

5. ainas iekārtojums. 1. un 3. ainā skatuve mazliet pārblīvēta.
No tēlotājiem pirmajā vietā minama Staļina prēmijas laureāte

LPSR Tautas skatuves māksliniece Berta Rūmniece. Viņas Darja

Vasiļjevna, Lavrova māte, ir ārkārtīgi viengabalains, patiess tēls.

Cik vienkāršas un tomēr dziļi pārliecinošas kustības, gaita, sejas
izteiksme. Brīnišķīga viņas saspēle ar dēluun vedeklu 1. un 3. ainā.

Ar kādu vieglumu, pareizību un dzīvīgumu viņa izceļ Lavrova

mātes jūtas, domas. Mēs redzam Lavrova māti tikai īsā laika

sprīdī, bet Bertas Rūmnieces tēlojums mums kā saulainā dienā

palīdz redzēt un iedomāties, kāda Lavrova māte bijusi jaunībā,

traģiskos brīžos un kāda viņa būs līdz pēdējam elpas vilcienam.

Tas nozīmē rakstura izsmelšanu līdz galam jaunradē, dzīvā un

pieredzes apvienotā. Bertas Rūmnieces tēlojuma dēļ vien var nākt

"Vareno spēku" skatīties vairākas reizes.
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Savā meistarībā Bertai Rūmniecei visai tuvs LPSR Tautas ska-

tuves mākslinieks Jānis Osis. Akadēmiķis Sergejs Julianovičs

Abuladze Jāņa Oša tvērumā tiešām pārpilns dedzības, asprātības,

burvīga, gudra omulīguma, jaunības, kāda var būt tikai vecumā,

kad krūtīs pukst sirds, ko nespēj skart nekādas salnas.Akadēmiķa
iekšiene un āriene saskan kā vienā lējumā. To visu Jānis Osis spēj
lieliski pavērt. Jau no pirmās parādīšanās uz skatuves Oša Abula-

dzem apkārt virmo smarša un gaisma, kas dara viņu dzīvīgi puk-

stošu, siltu. Šis saulainais starojums jūtams,Osim tēlojot, ir vaibstos,

tonī, ir kustībās.

LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Olga Lejaskalne

zīmē Klaudiju Petrovnu Lavrovu atturīgās, nepārprotamās līni-

jās, apzinīgu un jūtīgu. Dramatiskajās vietās māksliniece visai

dabiski atklāj Lavrovas iekšējo kvēli, kas kaist un nekadneapklust

zem ārējās kautrības un smalkjūtības.

Zīmīga un tipiska Emma Ezeriņa kā Jevdokija Fjodorovna,
institūta direktora sieva; savā tēlojumā Ezeriņa atradusi daudz

vienreizīgu sīkumu — žestu, acu skatienu
—,

kas padara viņas

Jevdokiju Fjodorovnu neaizmirstamu un raksturīgu. Uzsverama

viņas atjautīgā kopspēle ar vīru, institūta direktoru Miļaginu,

īpaši 4. ainā mājas viesībās.

Visvaldis Silenieks veido Trofimu Ignatjeviču Miļaginu spilgti,

krāsaini un jaunradoši. Silenieks ar krietnu māksliniecisku prasmi

paver Miļagina raksturu. Slavējama Silenieka — Miļagina izturē-

šanās 5. ainā zinātniskās padomes sēdes laikā —vaibstu spēle —,

tāpat sarunas brīdī ar Lavrovu 3. ainā pie kamīna. Silenieka snie-

gumu mazina vietām lieks Miļagina kariķējums un pārspīlējums.

Kam vajadzīga gandrīz nerriskā dungošana puķu aplaistīšanas
brīdī 3. ainā, pārāk bieža angļu izteicienu izkliegšana. Tas padara

apšaubāmu Miļagina esamību. Miļagins nav āksts, bet gan dziļi

maldījies cilvēks bez stingras boļševistiskas paškritikas un ar kur-

lumu pret sociālistiskās sabiedrības kritiku. Te slēpjas viņa kļūda

un vaina. Miļagins ir atrāvies no dzīves, un lietišķs viņa sievas

aizrādījums, ka Miļaginam darbs rūpnīcā nāks tikai par labu.

LPSR Nopelniem bagātam skatuves māksliniekam Edgaram
Zīlēm nav vēl pagaidām izdevies pacelt Pāvelu Stepanoviču Lavrovu
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visā viņa augumā un varenajā spēkā. Zīle Lavrova tēlu darinājis

ar ievērojamu skatuvisku māku un prasmi, taču pietrūkst vien-

lējuma plūduma. Vēl izmanāmi tīri prāta veidojumi, atsevišķi

uzliesmojumi tēlojumā, tad atkal tukšumi, nevajadzīgs, Lavro-

vam svešs nervozums, sasmalcinājums izjūtās. Zīles Lavrovs vēl

rūguma stāvoklī.

Pieņemama un dabiskaAstra Skrodele Ļubas lomā. Skrodelei

viņas pirmā uzstāšanās izdevusies. Ne tik dabisks Haralda Topša

Viktors.

Vilmas Vārnas Olimpiada Miļagina paliek atmiņā ar savu

raksturību. Nekas slikts nav sakāms par Staļina prēmijas laureāta

Karpa Klētnieka pulkvedi inženieri Šibanovu. Tas izcirsts monu-

mentāls, spēcīgs un mazliet vēss.

Ar ievērojamu skatuves rutīnu un prasmi Voldemārs Švarcs

noraksturojis akadēmiķi ministra vietnieku Ostroutnovu, Alfrēds

Videnieks — zinātnisko līdzstrādnieku Pičuginu, Dagnija Amt-

mane sniegusi Nadježdu Korobkovu.

lederīgi izrādē savus uzdevumus veikuši arī Maiga Mainiece,

Reinholds Pūriņš, Kirils Martinsons, Pēteris Caunītis, Eduards

Emsiņš, Kārlis Paeglītis, Fricis Eglītis.

Novēlam LPSR Valsts drāmas teātrim turpināt šā gada sezonu

tādā pašā idejiskā un mākslinieciskā augstumā, kā tas sācis ar

B. Romašova "Vareno spēku".

BRĪVIE VĒJI

I. Dunajevska operete LPSR Valsts muzikālas komēdijas teatn

Šī I. Dunajevska operete ir Muzikālās komēdijas teātra lai-

mīgā izvēle. Tā piebārstīta ar daudzām asprātībām un jokiem,

pietiekami laikmetīga un aktuāla. Darbība risinās kādā Vidusjūras

ostā, visdrīzāk Itālijas dienvidos, kur dzīvo arī slāvi. Dramatiskā

mezglojuma centrā ostas matrožu vadonis Janko, arī Stefans,

bijušais partizānu vadonis vācu okupācijas laikā. Janko-Stefana

pulki pašaizliedzīgi un varonīgi cīnījušies pret neģēlīgajiem oku-

pantiem. Bet tagad ir bijušie partizāni, ir Janko-Stefans padoti
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vajāšanām, lēnajai nāvei cietumā. Vācu okupanti ir gan padzīti,
ienaidnieks sakauts, bet darba tautuapspiež un verdzina mantīgā

šķira, bagātnieki un veikalnieki, kas iet roku rokā ar "atbrīvo-

tājiem" angļiem, īstiem kolonizatoriem un tautu izsūcējiem.

Operetē veikli parādīta angļu apslēptā izmantošanas politika,

mantīgo šķiru un tokalpu — prefektu, žandarmu — bezierunīgā
locīšanās angļu priekšā un darba tautas interešu iztirgošana un

bezkautrīga pārdošana.
Šāds zems savas buržuāzijas un angļu kolonizatoru kalps ope-

retē— kuģu sabiedrības pārvaldnieks Georgs Stans, kas visādiem

līdzekļiem cenšas ievilināt savā pusē partizāna atraitni Klemen-

tini Mariču, lai tad iegūtu viņas daiļo meitu Stellu. Jaunā, skaistā

meiča mīl Janko-Stefanu, un arī brašais partizānu vadonis mīl

viņu. Pēc veselas virknes raibu, jautru un baigu sarežģījumu viss

beidzas saulaini — labais uzvar ļauno. Darbaļaudis — ostinieki,

matroži —, dziedot dziesmu par "Brīvajiem vējiem", kas plūst no

Austrumiem, no varenās Padomju Savienības, solās cīņu par ko-

pējo lietu turpināt.
"Brīvie vēji" ir labākais inscenējums, kas redzēts Muzikālās

komēdijas teātrī beidzamajā laikā. Tas galvenā režisora Aleksan-

draLeimaņa nopelns. Viņš panācis jautri plūstošu, visumā skaidru

un jau kvalificētu izrādi, ko nevarējām teikt par agrākajām. Ir savi

atsevišķi nevajadzīgumi: beidzamajā ainā pārāk stieptas boksa cīņas,

kas turklāt arī bezgaumīgas. Tāpat pārspīlējums matrožu dejās.
Vislabāk patikās Marina Zirdziņa jaunās Stellas lomā. Labs

dziedājums, operetes varonei nepieciešamā āriene, turklāt spēcīga

skatuviska iejūta un gaume. Marinas Zirdziņas Stella neapšau-

bāms ieguvums skatītājiem un teātrim, kur droši pārkāptas dile-

tantisma robežas.

Daudz vājāks Kārlis Šteinbergs kā Janko. Aktiera spēlē vēl daudz

aizgūta, redzēta, salasīta. Jaunrades iezīmju maz. Ar krietnu augumu

un viduvēju dziedāšanu vien nepietiek, klāstot Janko varoņdar-

bus, jāspēj skatītājus pārliecināt. Teātra vadībai būtu jārūpējas

par dublantiem: liekas, ka Šteinbergs pārslogots.

Varbūt Jānis Zīle citādi labs, bet raksturotājs viņš noteikti

vājš. Zīles Georgs Stans bez raksturīgām iezīmēm, bez tā nežēlīgā
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glumuma, kas Stanam piemīt. Jānis Zīle nav pratis atklāt tautas

nodevēja īsto, riebīgo seju.

Viss pozitīvs sakāms par Harija Misiņa un Augusta Kristiņa
matrožiem Filipu un Tomu. Jauks pāris, kas ar savu parādīšanos
izvieš vienmēr spēles prieku, kustību ņiprumu, izdomu un apdā-

vinātību, kur izmantotakatra iespēja.

Ņipra, ar krietnu skatuves un spēles izpratni Elzas dc Būras

Pepita, viņai cenšas līdz Ernas Antiņas un Apolonijas Ziemeles

kalpones Monna un Berta.

Raksturīgs un komisks Otomara Kuna krodziņa "Septītās de-

besis" saimnieks.

Ar dabisku, iejūtīgu humoru apveltīts Edgars Sirmais, viņa

Mikijs jauks, pilnīgi operetisks. Cēls, bet mazliet spokains Viļa

Dzeņa vecais aktieris Cezars Gals. Viņu gribētos redzēt cietāku,

varenāku. Jāņa Gulbja privātā persona misters Česterfilds labs.

Jānim Gulbim izdevies parādīt bagāto angļu liekulību, cietsir-

dību, sava maka pielūgsmi, citu tautu nicināšanu un vēso, aprē-

ķināto sadismu.

Irmas Kalnakārkles atraitne KlementineMariča paliek atmiņā

ar savu dabiskumu un sirsnīgo tēlojumu, gan neiezīmētu dziļākā

pilnībā.

Leonīds Banga darinājis glītas un darbībai iederīgas dekorācijas.

Diriģents Aleksandrs Kuriševs vada visu ansambli prasmīgi.

CĪŅĀ PAR ĪSTIEM CILVĒKIEM

AnnasBrodeles "Skolotājs Straume"

LPSR Valsts drāmas teātrī

Annas Brodeles apskatāmās lugas centrā skolotājs Straume,

kas trīsdesmit piecus gadus nostrādājis vienā vietā, apkārtnes cie-

nīts un iemīļots skolotājs. Viņa dzīves pirmais un pēdējais nosa-

cījums — stāvēt no visa nomaļus, saglabāt savu "neatkarību".

"Ja tu esi skolotājs, tad tava vieta ir tikai klasē," — tā runā un

spriež skolotājs Straume. "Valdības aiziet, bet bērnu audzināšana

paliek," spriedelē skolotājs Straume. Tā ir naiva, bet pilsoniskajā
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inteliģencē ļoti izplatīta un iecienīta nostāja. Tā ir tā saucamā

galvas iebāšana smiltīs, ko visai veikli izmantoja buržuāziskie

ideologi, kas šos naivos "neatkarībniekus", pašiem nemanot, pie-
vāca savu savtīgo mērķu realizēšanai.

Par skolotāja Straumes kā tipa parādīšanu uz skatuves Anna

Brodele apsveicama. Viņa pratusi saskatīt mūsu dzīvi.Arī tas labi,

ka viņa centusies atklāt šāda tipa pāraugšanas procesu. Tikai pašu

pāraugšanu un tos iemeslus, kas veicina un rada šos pāraugšanas

procesus, Anna Brodele sastata nepārliecinoši. Lugā nav parādīts
neviens dziļāks pārdzīvojums, neviens spēcīgāks sarežģījums sko-

lotāja Straumes dzīvē, atskaitot brāļa slepkavas atrašanu pašās

lugas beigās, kad jau skolotājs Straume pārgājis padomju pusē.
Annas Brodeles citādi visādi simpātiskās lugas galvenais trū-

kums — dramatiskā mezglojuma vājums. Nav kāpinājuma, nav

liela, spēcīga, aizraujoša pacēluma, krasas varenu pretspēku sadur-

smes, nav lūzuma, tāpēc nav arī pareiza, dabiska atrisinājuma.

Annas Brodeles lugas varoņi tiešām visu laiku darbojas, bet

bez attīstības, bez augšanas un bojāejas procesa. Vislielākais lugas
nelietis ir tāds jau sen pirms lugas — tas ir skolotājs Vilis Silma-

nis, fašistu riebīgs kalps un nodevējs.Viņu tikai atliek saņemt ciet

par vecajām nelietībām, kas arī tiek izdarīts.

Redzams, ka skolotāja Straumes ķīviņš ar Emīlu Grīvu, komu-

nistu un īstu padomju cilvēku, viņu, skolotāju, nepāraudzina. No

konflikta ar meitu Astrīdu varbūt skolotājam Straumēm varētu

rasties dziļāki iekšēji nobrukumi, bet šis konflikts atstāts pusceļā.
AnnasBrodeles lugas galvenā un jaukākā vērtība— provinces

tipisku ļaužu galerijas parādīšana. Tagad tikai Annai Brodelei tā

īsti jāsper tālāk nākošais solis: šiem dzīvē atrastajiem tipiskajiem

mūsu laika cilvēkiem — labiem un ļauniem —jāuzsāk savā starpā

īsta, nežēlīga cīņa, kur jaunais un labais galu galā uzvarēs. Tad arī

tās celtnieciskās un dzīves atjaunošanas problēmas, cīņa par ce-

turtās Valsts piecgades izpildi gūs uz skatuves spožāku iespaidu,

vairāk satvers skatītāju, viņu saviļņos un ierosinās pārdomām.
Tad nebūs tā kā tagad, kad no ideoloģiskā viedokļa ļoti vērtīgā

sapulces aina izpildkomitejā šķietas lieka, kā piekabināta, arī fri-

ziere Lidija tikai smieklu radīšanai.
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Gribam arī pievērst AnnasBrodeles uzmanībuatsevišķo darbā

parādīto cilvēku valodai. Lāgā neticas, ka gudrajai, attapīgajai
Grīvasmātei būtu allaž tik jēla un rupja valoda. Protams, vien-

kāršs cilvēks pasaka kādreiz visai stipri, bet tikai īstā laikā, īstā

vietā. Vienmērviņš nevirina savu muti spēcīgiem vārdiem, tad tie

kļūst jau vāji.
Tas pats sakāms par asprātībām. Tās ir abpusēji griezīgs zo-

bens. Tās nepieciešams lietot ar skaidru skatienu un lielu apdomu,
lai izteiktā asprātība beigās pašam teicējam netrāpītu pa pieri.

LPSRValsts drāmas teātris inscenētāja režisora Nopelniem bagātā

mākslas darbinieka Staļina prēmijas laureāta Alfrēda Amtmaņa-
Briedīša personā patiesi ārkārtīgi daudzstrādājis un rūpējies, lai šī An-

nas Brodeles oriģinālluga saņemtu pienācīgu skatuvisku uzvedumu.

Amtmanis-Briedītis panācis iespaidīgu, raitu skatuves spēli,
kur apslāpēts, cik iespējams, viss, kas lugā neizdevies, un izcelts

pienācīgi ar mēruviss jaukais, dzīvais un ierosinošais.

Amtmanis-Briedītis darījis visu, lai atdzīvinātu sapulces ainu

izpildkomitejā. Asprātīgi iekārtodams spēles laukumus, inscenē-

tājs panāk to, ka iesaista ainā visu skatītāju zāli, jo runātāji pāri
skatuves telpai vēršas skatītājos.

Tālāk aina pie dambja. Dramaturģiskā ziņā tā visai vāja. Kas

tajā notiek? No dramaturģijas viedokļa vienīgi tas, ka skolotājs
Straume iedod savu mēteli ledainajā ūdenī izmirkušajam Emī-

lam Grīvām. Taču aina skatītāju ieviļņo. To visu panācis inscenē-

tājs, ar skatuviskiem līdzekļiem no viena gala līdz otram to

piesātinādams, izveidodams interesantu gan ietērpā, gandarbībā.

Krietns palīgs Amtmanim-Briedītim viņa inscenēšanas darbā

ir bijis skatuves gleznotājs Jānis Krontāls. Asprātīgi izdomāta sko-

lotāja Straumes istaba ar divām blakus telpām, kas stipri papla-
šina spēles iespējas un ievieš lielāku dabiskumu un attaisnojumu
darbības gaitas, notikumu risināšanai. Visai tipiska izpildkomite-

jas telpa. Emocionāli uzbūvēta dambja ainas dekorācija ar vizošo

gaismu un līgano ūdeni.

No visas sirds jāpriecājas par LPSR Nopelniem bagātās ska-

tuves mākslinieces Antas Klints frizieri Lidiju. Krāsains, dzīvīgs,
līdz mazākiem sīkumiem kustībās, ārienē un runā izveidots tēls.
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Šis spocības iemiesojums parādīts un atklāts visā pilnībā. Mīlīga
kā kaķe friziere sarunā ar priekšsēdētāju Lapu, skaisti izstrādāta

saspēle ar Grīvasmāti. Cik pašapzinīga un medussalda Antas Klints

friziere Lidija viesībās pie skolotāja Straumes!

LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Mirdza Šmit-

hene skolotāja Straumes sievu Lūciju veido atturīgi, klusi, bet

visai pārliecinoši. Stingri noapaļots tēls.

Staļina prēmijas laureāta Karpa Klētnieka lauku skolotājs Kār-

lis Straume tverts pareizi. Klētnieks šo veco skolotāju tēlo vien-

kārši, saprotami. Klētnieka veidojumā nav nekā tukša, viņš visu

izrādes gaitu piepilda. Mēs redzam kā dzīvu savā priekšā sirmu,

godīgu lauku skolmeistaru — tas tad arī viss. Lugas autore nav

devusi tā, lai Karps Klētnieks liktu lepnajam, stingrajam Strau-

mēm drebēt, iekaist, ciest un mocīties. Tikai vienīgais satrauktais

mirklis — strīdū ar meitu Astrīdu. lešana pēc Astrīdas uz dambi

vairāk skolmeistariskas dabas. Skolotājam Straumēm lugā vajag
lielāku ciešanu un prieka, tadarī Karps Klētnieks uzbangotu viņu

augstāk un skatītājam tas būtu tuvāks.

Grīvasmāte Olitas Starkas-Stenderes tvērumā spilgta, zīmīga,

īpaši saspēlē ar frizieri Lidiju. Savā godīgumā Grīvasmāte nespēj

paciest šo putnu biedēkli frizieri. Cīņa pret frizieri Grīvasmātei ir

kauja pret visu veco, lieko, atmirstamo un cilvēku pazemojošo.
Stārka-Stendere allaž rod sīku, bet pareizu paņēmienu, kā ilustrēt

savu attieksmi pret šo frizieri.

Daudz laba sakāms par Kārļa Sebra izpildkomitejas priekšsē-

dētāju Lapu. Kārlis Sebris ir atradis sevi kā tēlotāju, viņš nostājies

uz sava pareizā ceļa. Kārlis Sebris savam Lapām ir atradis sulīgas,
neaizmirstamas krāsas. Viņš iedvesis Lapā spēcīgu dzīvīgumu —

Lapas balmutība liekas kā no ikdienas paņemta. Visa viņa iztu-

rēšanās gan sarunā ar frizieri Lidiju, gan sadursmē ar zemnieka

meiču Annu Gaigalu, gan viesībās pie skolotāja Straumes īpatna,

vienreizīga un dara prieku katram skatītājam.
Tieši pretējs savā augšanā kā tēlotājs ir Viktors Gruziņš. Ska-

toties viņa skolotāju Vili Silmani, nāk prātā visi viņa agrāk radītie

tēli. Tik apģērbs savādāks un vārdi. Tās pašas senās, vienreiz uz laiku

laikiem piesavinātās kustības, auguma nostādne, balss noskaņas.
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Viktoram Gruziņam būtu nopietni jādomā par savu tālāko attīs-

tību, jāmobilizē visi savi iekšējie spēki, jāiet mācībā pie mūsu

straujā, darbīgā laika.

Lidija Freimane skolotāju Astrīdu tēlo ar lielu emocionālu

spēku. Freimane jūtas it kā par šauru Astrīdas tēlā, tāpēc Astrīda

iznākusi mazliet nevienlīdzīga. Laimīgākie momenti Freimanes

tēlojumā Astrīdas sadursmē ar savu tēvu Straumi un izskaid-

rošanās brīžos ar skolotāju Vili Silmani.

Lidija Freimane labi parāda Astrīdas straujo, karsto un patie-
sības pilno dabu.Viņa atradusi savu iekšējo piepildījumu padomju

dzīvē, padomju iekārtā. Ar iestāšanos komjaunatnē viņa galīgi

atraujas no vecā krasta. Vāji padevušās autorei romantiskās ainas.

FreimanesAstrīda arī uz skatuves netiek tām pāri bez neveiklības.

Emīlu Grīvu, mehāniķi, vēlāk pagasta partorgu, tēlo Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks Staļina prēmijas laureātsRihards Zan-

dersons.Emīlu Grīvu viņšparāda vienkārši, pieņemami, bez kļūdām,
bet arī bez lielāka spilgtuma, bez savdabīguma, kur būtu šalkušas

mākslinieciskās jaunradīšanas šalkas. Emīls Grīva it kā vēl līdz galam

neatrasts un neatraisīts. Mēs iedomājamies jaunā nesēju, komunistu,

raksturīgāku, aizraujošāku. Tāds arīEmīls Grīva ir darbos un gaitās.

Sigrīdas Grīsles zemnieka meita Anna Gaigala jau pašai auto-

rei Annai Brodelei diezgan samākslots, it kā no dzīves atrauts tēls.

Savās domāsun runā AnnaGaigala visai prātīga, apzinīga meiča.

Vācu okupācijas laikāviņa slēpusi partizānus, līdzdarbojusies pre-

testības kustībā, viņa īsts dedzīgs padomju cilvēks. Vai tad Annai

Gaigalai nav skaidrs, kas ir Lapa? Kāpēc viņai jāgriežas pie Lapas?
Ne visai veikls ir paņēmiens atklāt savu varoņu agrāko dzīvi un

iekšieni, no kā autorei ieteicams izvairīties. Tālāk. Vēstules rak-

stīšana, kas jāizdara Astrīdai. Tas pats — Sigrīdai Grīslei nav bijis

pa spēkam šo tēla vājumu pārvarēt. Viņas Anna Gaigala visumā

nepārliecina, tā ir saraustīta, neviengabalaina.
Izrāde iederīgi un tēlojuma prasmīgi pārējie izrādes dalībnieki.

Annas Brodeles "Skolotājs Straume" Drāmas teātrī zīmīgs

iestudējums, kur teātris parāda savu lielo darba spēju, savu alku

un gribu augt un neatlaidīgi veidoties augšup. Tas ir jauns mūsu

lielākā teātra sasniegums.
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DIVI JAUNUZVEDUMI

AndrejaUspenska komēdija "Dzīvoja trīs draugi"

un Bomaršē "Figaro kāzas" LPSR Valsts Krievu drāmas teātrī

Divi veiksmīgi inženieri konstruktori tikko beiguši veidot jauna

tipa lidmašīnu, kas būs jauns, visai vērtīgs ieguldījums padomju

slavenajā aviācijā. Viens no viņiem, Kirils Nikolajevičs Vološins,

mierīgs, savaldīgs cilvēks, ievērojams zinātnieks ar varenu domas

lidojumu. Lielā Tēvijas kara laikā viņš ievainots nokļuvis vāciešu

fašistu gūstā kopā ar vairākiem citiem partizāniem. Starp tiem

bijusi arī viņa iemīļotā meitene — partizāne Jevgeņija Alekse-

jevna Petrovska. Viņu fašisti nošāvuši, un Vološins nespēj to

aizmirst un cenšas viņu atrast ikvienā līdzīgā meitenē. Savā psi-

hes dziļumā Vološins it kā netic Petrovskas nāvei.

Otrs inženieris Juzufs Muhamedovičs Sabirovs austrumnieks,

kuram padomju iekārta palīdzējusi kļūt par apdāvinātu, lielisku

izgudrotāju.
Sabirovs arVološinu ir nešķirami draugi dzīvē un darbā.Viņi

tapuši tik tuvi, ka neko viens no otra neslēpj un nojauš, uztver

otra pārdzīvojumu vai domu pirmā acu skatienā.

Trešais viņu biedrs, kā divi draugi konstruktori paši saka, mīļš

pieklīdenis, jaukā Arktikas apgabala lidotāja Aleksandra Timo-

fejevna Kurņikova, kas uzticīgi iemīlējusies Kirilā Vološinā.

Pārpratumi, sarežģījumi un nesaskaņas sākas triju draugu vidū

tad, kad Sabirovs ar visu būtību kaislīgi samīlas kādā meitenē un

šo aizraušanos neizpauž uz reizi Vološinam. Tas ir pirmais noslē-

pums abu draugu starpā, kas arī izrādās liktenīgs.

Jaunā meitene, kura tā aizrāvusi Sabirovu, kā pēkšņi noskaid-

rojas, ir gluži tā pati, ko mīl Vološins. Viņa nav aizgājusi bojā,

izrāvusies no fašistu nagiem, ir palikusi dzīva un, cik liktenīgi,

iemaisījusies abu draugu dzīvē.

Sakas neparasti notikumi, uzbangojas jutas, dvēseļu kvelums,

bet arī padomju cilvēka spēks draudzībā un cilvēciskumā.

Visu šo jūtu un sagadījumu virpuļojumu Andrejs Uspenskis

ne vienmēr laimīgi parādījis savā liriskajā komēdijā "Dzīvoja

trīs draugi", ko noskaņotā, skaidrā A. Martinova uzvedumā un
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skatuvei lietderīgās dekorācijas parādījis LPSRValsts Krievu drā-

mas teātris.

Andrejam Uspenskim blakus salkanībai vecās aktrises Orlovas

tēlā, pārspīlējumiem un melodramatismam abu draugu attiek-

smēs tomēr izdevies viņa komēdijā "Dzīvoja trīs draugi" radīt

visai savdabīgu padomju cilvēku Juzufu Muhamedoviču Sabi-

rovu. Viņš — vientulīgs patversmes bērns — izaudzis par zināt-

nieku jaunradītāju, kas stāv pašos zinātnes augstumos. Padomju

iekārta, vienīgā, kas spēj to izdarīt, pacēlusi Juzufu Sabirovu tādā

zilgmē, kur lido tikai gara ērgļi.

Juzufu Muhamedoviču Sabirovu Krievu drāmas uzvedumā

tēlo G. Revo. Spēcīgais mākslinieks izsmēlis un atklājis Juzufa

Sabirova iekšējo satvaru. G. Revo tēlojums dzīvīgs, karstas izjūtas

un mērķtiecības piesātināts. Vienkārši, bet zīmīgi un aizrautīgi

tēlodams, G. Revo soli pa solim paver Juzufa Sabirova raksturu, un

Sabirovs izaug mūsu priekšā pilnasinīgs un ar katru savu šķied-

riņu dzīvs un viengabalains.

Pilnīgi blakus G. Revo ar savu vecmodīgo aktrisi Raisu Ana-

toljevnu Orlovu nostājas tēlojumā Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece L. Melņikova. Orlovas labsirdība, appelējums, asarai-

nība, Orlovas vājības, kas nav savā būtībā ļaunas un tāpēc vairāk

rada smīnu nekā nepatikšanu, L. Melņikovas tēlojumā atmirdz

un neizdziest skatītāju atmiņā.

īpaši laimīgas spēles apdare un prasme Juzufa Sabirova un

Orlovas sarunas izrādes gaitā, kur parādās skaista mēra sajūta.
N. Tarskis inženieri Kirilu Vološinu zīmē atturīgi, mazliet ap-

valdīti, uzliesmojot tikai vajadzīgos brīžos. Jāsaka arī, ka Andrejs

Uspenskis nav šim varonim piešķīris tik spilgtas krāsas un savda-

bīgumu, kādu saņēmis Juzufs Sabirovs. Vološins vairāk sadomāts,

vairāk nevajadzīgi teatrāls.

Jauka, apburoša un tiešām iemīlama jaunā tālo Ziemeļu apvidu

lidotāja Aleksandra Timofejevna Kurņikova. No viņas dveš pre-

tim īsts krievu meitenes sirsnīgums, dvēseles bagātība, labu, maigu

jūtu pārpilnība.

Jauna aktrise Serdečkina laimīgi atbilst Aleksandrai Kurņi-
kovai. Serdečkina pareizi, dabiski un kvēli, it kā ar visu sevi prata
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kovas raksturu un iedabu.

Ē. Roze Jevgeņijas Aleksejevnas Petrovskas lomāpieviļ skatītājus.
Pēc visām tām slavinošām runām,ko dzirdam no Sabirova, pēc
visām tām atmiņām,ko izstāsta Kirils Vološins parPetrovsku, ska-

tītāji to iedomājas un tic, ka Petrovska ir daudzjaukāka, apburošāka,
brīvāka savā lidojumā, nekā to viņiem parāda Ē. Roze — gandrīz

mietpilsonisku, mākslotu un manierīgu jūtās un uzvedībā. Tāda ne-

var būt partizāne, varone,kaujiniece, kas skatījusies nāvei tieši acīs.

Visumā Andreja Uspenska "Dzīvoja trīs draugi" uzvedums

Krievu drāmas teātrī izdevīgs, priecīgs un gaišs skatuves panā-
kums. Žēl tikai, ka inscenējumā nav vājinātas vēl stiprāk pašas

lugas samākslotās vietas.

Savas šās sezonas otram inscenējumam LPSR Valsts Krievu

drāmas teātris izvēlējies spēcīgo francūža Bomaršē (1732—1799)

komēdiju "Neprātīgā dienajeb Figaro kāzas".

Bomaršē ir viena no spilgtākajām 18. gadsimta personībām.

Viņš kā spurains vējš nesies cauri dzīvei, būdams gan pulksteņu

meistars, gan virsnieks, gan finansists, gan ierēdnis un, beidzot,

rakstnieks. Viņš nav atzinis nekādusšķēršļus, nekādus vecās, irsto-

šās feodālisma iekārtas noteikumus, pakāpes un ieradumus.

Bomaršē slavenākais darbs ir "Figaro kāzas", visai oriģināla,

kaismīga komēdija. Asprātīga, spriega darbībā tā viz visos toņos

un krāsās, sevī apvienodama ir komēdijas, ir farsa, ir satīras un

drāmaselementus. Viena pārsteidzošāka situācija seko otrai.

Komēdijas centrā varonis sulainis Figaro, kurā varam saskatīt

daudz ko no paša Bomaršē rakstura, spožuma, prāta asuma un

bezbailības. Cīņā par savu mīlu, tīro un godīgo, sulainis Figaro

nostājas asā kaujā pret savu kungu, pret visu veco izkurtējušo sa-

biedrību, pret bojā ejošo feodālismu un tā cietumnieciskajām un

apkaunojošām paražām.

Kā neapklusināms protests pret visu veco, kalstošo un neva-

jadzīgo, kā kvēls sauciens pret netaisnību, ekspluatāciju un cilvēku

apspiešanu, ko mēs tik spilgti redzam buržuāziskajos rietumos, šī
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Bomaršē komēdija ar interesi skatāma arī mums, padomju cil-

vēkiem.

"Figaro kāzas" LPSR Valsts Krievu drāmas teātrī inscenējis un

režisūru vadījis Andrejs Jefremovs, parādīdams tās jautrā, dzirk-

stošā un spēka pilnā izrādē. Andrejam Jefremovam izdevies radīt

inscenējumu, kurā krāsainība, lidojums un pietiekami daudz tā

reizē asā un reizē mirdzošā viegluma, kas tik raksturīgs šai Bo-

maršē komēdijai.

Situācijas labi izkārtotas; iespaidīga, tikai varbūt mazliet par

trokšņainu tiesas aina. levērojams atspaids inscenējuma izvei-

došanāir bijis mākslinieka Nopelniem bagātā mākslas darbinieka

S. Antonova skatuves ietērps, kas visai izdevīgs spēļu laukumu

izkārtošanai, gaumīgs un māksliniecisks pats par sevi, raidot ska-

tuvē daiļas, zīmīgas ainas.

LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece A.Aleksandrova

grāfienes uzticības personuFigaro līgavu Suzannu parāda skatītā-

jiem apburošu, sievišķīgu, veiklu un skaistu, kurā gudrība, laipnība

un karstasinīga dvēsele mājo draudzīgi kopā. Viņas tēlojums allaž

līdzsvarots, niansēts un dedzīgas iejūtas piesātināts.
V. Gluhovs grāfa kambarsulaiņa Figaro lomā diezgan raksturīgs.

Viņš te ir ass kā šmiukstoša pātaga, te maigs un ātrs kā putns. Līdz

galam neizsmeldams Figaro lomas bagātības un iespējas, V. Glu-

hovs tomēr iepriecina ar jau gūtajiem panākumiem, kas atzīstami.

Raksturīgs un sirsnīgs V. Bircevs kā grāfa pāžs Kerubino.Viņš

dabiski un ticami izceļ jaunā Kerubino naivumu, kvēli, bezbēdību

un skaidrību.

Lieliska J. Bunčukas vecākā kalpone Marselīna ir ārienē, ir sava

rakstura un alku izpausmē. Viņai blakus pavisam krietni iederas

LPSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka A.Astarova Seviļas

ārsts Bartolo. Sulīgs tips ir savā lāciskumā, ir savā lišķīgumā un

lapsīgumā.
V. Šahovskoja mūzikas skolotājs Bazils īpatns un uz reizi atšķi-

rams, veikli izdomāts un parādīts, bet kaut kā neiederasansamblī

ar savu spokainību, nerealitāti.

Spēcīgs, no atmiņas neizmetams LPSR Nopelniem bagātā skatu-

ves mākslinieka N. Barabanova epizodiskais tiesnesis Don Gusmans
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Briduazons, tāpat kā G. Timofejeva dārznieks Antonio.Abi māk-

slinieki pratuši atrast daudz zīmīga, lai savus tēlojumus padarītu

spilgtus.
LPSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka A. Deņisova grāfs

Almaviva korekti, smalkjūtīgi, ar krietnu skatuves prasmi vei-

dots. Viņa cienīga grāfiene — V. Voinova. Abi lietderīgi pasvītro

augstdzimušo tukšumu, slaistību un iekšējo maziskumu.

Zīmīga un jauka A. Isajevas jaunā Franšeta. Seko vēl daudz

aktieru acumirklīgās, gar acīm zibošās lomās. Teiksim, ka viņivisi

centīgi un talantīgi papildināja galvenos tēlotājus un izveidoja

priekā un izjūtās atzīstamu ansambli, kur kopspēles vilnis uzšļāca
brīžiem itin augstu un aizraujoši.

GODA LIKUMS

Aleksandra Šteina luga LPSR Valsts Dailes teatn

Aleksandrs Šteins savu lugu uzrakstījis asās, šķautnainās līni-

jās. Cīņa uzliesmo jau pirmajā ainā, lai savu augstāko kāpinājumu

sasniegtu priekšpēdējā — goda tiesas sēdē. Akadēmiķa Andreja
Ivanoviča saruna ar bioķīmijas profesoru Alekseju Aleksejeviču
Dobrotvorski iezvana svarīgos notikumus.

Profesors Dobrotvorskis sadarbībā ar profesoru Sergeju Fjo-
dorovičuLosevu ieguvuši atradumu medicīnā ar vispasaules no-

zīmi —vielu, kas atņem cilvēkiem sāpes. Profesors Dobrotvorskis

ir gan liels zinātnieks, bet kā cilvēks vēl pilns vecās buržuāziskās

psiholoģijas un ideoloģijas palieku. Viņš it kā sēž uz diviem krēs-

liem. Ar vienukāju viņš stāv jaunajā padomju pasaulē. Viņš atzīst

padomju iekārtu, tās bezgalīgās iespējas, ko padomju vara sniedz

zinātniekam viņa radošajā brīvajā darbā.Ar otru kāju Dobrotvor-

skis vēl ir pagājušās buržuāziskās dzīves valgos. Viņā vēl perinās

nevajadzīgā cieņa un bijībapretVakareiropas un Amerikas zinātni,

viņa galvā vēl maldās kaitīgie jēgumi par zinātni, kurai nav ro-

bežu. Tas iegrūž viņu, tīri nemanot, mūsu pretinieku rokās. Pro-

fesorā Dobrotvorskī mītarī buržuāziskais individuālisms, egoisms,

savas personas izcelšana, bailes par sava atraduma atņemšanu.
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Un cīņā par sava izgudrojuma prioritātes tiesībām, redzēdams

tikai sevi, Dobrotvorskis atdod un nometpadomju zinātnes prio-
ritāti un tā kļūst savas Padomju Dzimtenes necienīgs, gandrīz vai

tās nodevējs.

Akadēmiķis Vereiskis, sensenais Dobrotvorska jaunības draugs,
uzreiz noprot un dziļi izjūt kļūmīgo slīpumu, uz kura nokļuvis

un nemanotlejup slīd Dobrotvorskis. Akadēmiķis Vereiskis neka-

vējoties par to signalizē pašam Dobrotvorskim. Norisinās saruna,

kurā abi skaidri un gaiši parāda savas iedabas. Akadēmiķis Vereis-

kis īsts padomju cilvēks, gaišs, priecīgs, uzvarošs. Kā ķirurgs viņš

veic milzu darbus savā arodā. Dzimtene vairākkārt atzīmējusi

viņa dižos nopelnus —Vereiski greznoPadomju Savienības Varoņa

Zelta Zvaigzne, viņš ir arī medicīnas ģenerālleitnants, vispār atzīta

autoritāte. Paša stāvoklis un labklājība Vereiski neinteresē.Viņam

pirmā vietā darbs un vēlreiz darbs, kūsājošā padomju dzīve, pa-

domju zinātne un Padomju valsts. Vereiskis ir it kā saplūdis kopā

ar visu apkārtējo dzīves norisi, augšupeju. Akadēmiķis Vereiskis

visu padomju dzīvi uzskata un izjūt kā savu paša dzīvi.

Skaidrs, tikko Vereiskis pamana Dobrotvorska kļūmi, viņš kā

padomju cilvēks un kā draugs metas Dobrotvorskim palīgā, bet

sastop pretestību. Rodas konflikts, izaug cīņa, kas tad arī ir šīs

Šteina lugas centrā un pamatā. Vereiskis iet kaujā pret Dobrotvor-

ski, lai izmēztu ārā no viņa visu veco, satrunējušo, un metas cīņā

par Dobrotvorski, lai iznīcinātu tādu pretpadomju elementu,

kāds ir profesors Losevs, jo Losevs ir tas, kas, uztaustījis Dob-

rotvorski viņa tumšās dvēseles puses, sagrābj viņu savā varā un

izmanto savam pašlabumam, nosedzot savu noziedzīgo un pret-
valstisko rīcību ar pacifisma un augstā cilvēcības garā ieturētām

frāzēm.

LPSR Valsts Dailes teātris gluži pareizi darījis, atklādams šīs

Vereiska divas cīņas līnijas — pret Dobrotvorski un pret Losevu,

pie kam uzsvērums izdarīts Vereiska darbībā pret Losevu.

Akadēmiķi, nervu ķirurgu, medicīnas ģenerālleitnantu Andreju
Ivanoviču Vereiski tēlo LPSR Nopelniem bagātais skatuves māk-

slinieks Luijs Šmits. Uz viņa pleciem gulstas loma, kurai jāiznes

pati izrāde un spēles temps no viena gala līdz otram. Luija Šmita
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akadēmiķis Vereiskis īsts, patīkams, sirsnīgs. No viņa plūst pretim

padomju cilvēka iekšējā laipnība, atklātība, skaidrība. Salīdzinot

ar Dobrotvorski un īpaši Losevu, cik cēls, cik jauks un aizraujošs
ir Vereiskis gan savā izdarībā, gan runā, gan darbā. Te mēs skaisti

dabūjam redzēt īsta padomju cilvēka pārākumu pret visu veco,

buržuāzisko —pilnu melīguma, savtības, rūgtuma un sīkmanības.

Akadēmiķis Vereiskis ir Luija Šmita apsveicams skatuvisks pa-

nākums. lebildumus varētu celt pret lieku izlauzītu nervozumu

trešajā ainā pie sava znota. Tāpat pārmērības kustībās manāmas

skatā pie radioaparāta, klausoties reportāžu par futbola sacīksti.

Rūdolfs Kreicums rāda mums abiniecisko profesoru Alekseju

Aleksejeviču Dobrotvorski. Mākslinieks šoreiz nav pratis pa īstam

iedvest savā tēlā dzīvību un asinis, palikdams it kā pusceļā. Ir brīži

tēlojumā, kur liekas, lūk, lūk, tūlīt piedzims cilvēks visā savā

augumā, tāds, kāds viņš ir, — gan labs, gan slikts. īpaši daudzso-

lošs pats sākums. Tad tēls tā kā izplūst, sadalās. Manuprāt, Rūdolfs

Kreicums ir gan uztvēris, bet pagaidām nav spējis noturēt līdz

beigām īsto, nepieciešamo toni. Pietrūkst pārdzīvojuma.

Ķīmijas profesoram Sergejam Fjodorovičam Losevam lugas

autors nav piešķīris nekādas daudzkrāsainības. Tas ir visai attu-

rīgs, vēss prāta cilvēks, kas katru savu soli un vārdu vispirms prātā

pārliek, cik lietderīgs tas var būt viņam, Losevam. Tā viņš ietinas

it kā noslēpumainības plīvurā, sevī ievilcies, marmorveidīgs, kam

pat nav garīga tuvuma ar savu sievu un kas paziņas izvēlas tikai

pēc lietderības, nepazīdams draudzības. Kaisls sava egoisma kalps,

spējīgs šajā kalpošanā pagrimt līdz noziegumam, lieks padomju

tautai, padomju zinātnei. Kārlis Pabriks arī tādu Losevu mums

parāda prasmīgi veidotā tēlā.

LPSR Tautas mākslinieces Staļina prēmijas laureātes Lilitas

Bērziņas Dobrotvorska sieva Tatjana Aleksandrovna skaisti veidota.

Maigi, tīkami izcelts Tatjanas Aleksandrovnas burvīgums, viņas

sievišķīgā skaidrā gudrība, mīlestība, uzupurēšanās un cēlums.

Benitai Ozoliņai šoreiz visai grūts uzdevums, ar ko viņa, no-

žēlojam, nav tikusi galā. Profesora Loseva sieva Ņina Ivanovna ir

ass komēdijisks tips, ko māksliniecei jāizceļ gandrīz vai sarkas-

tiski. Ņinas Ivanovnas peles dvēsele jāizliek padomju ikdienā kā
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saules starā, lai tad līdz galam kļūst skaidra visa viņas nīcība,

seklums, tukšība, savtība un nožēlojamā pieķeršanās dzīvītei, kur

biļete uz pirmizrādi un skaists tērps ir viss. Benita Ozoliņa, rādot

Ņinas Ivanovnas tukšumu un seklumu, vēl pieņemama, bet, at-

klājot Ņinas Ivanovnas savtīgās sāpes, dusmas, izmisumu, parāda

to kā kaut ko svarīgu, cilvēcisku, kļūst melodrāmiska, nespēj

pacelties satīriskā, izsmējības plāksnē un tā salauž lomu. Lomas

nepareizā izveidojumā nav vainīga viena pati Benita Ozoliņa, te

smags pārmetums vēršams arī pret režisūru.

LPSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces Elvīras Bram-

bergas akadēmiķa Vereiska meita Oļeņka skatītājiem kļūst vistu-

vākā dramatiskajos brīžos, te viņa ir vienkārša, apņēmīga un labi

saprotama, labāk jānoslīpē romantiskās un gražošanās saspēles ar

savu vīru Nikolaju. Šo filozofijas kandidātu un komunistu tīkami

noraksturo Hermanis Vazdiks. Pamatoti pasvītrots Nikolaja ārē-

jais mierīgums, aiz kura slēpjas kvēla, taisna sirds, nevainojams

savos slēdzienos prāts. Nikolajs ir vienkāršs, bet nav pie malas no-

bīdāms. Bez liekiem asumiem viņš nostājas savā vietā un dara

savu darbu.

Docents Karimovs, partijas biroja sekretārs institūtā, Ēvalda

Mērca tvērumā pieņemams. Gribētos tikai vairāk siltuma, iejūtī-

bas, iekšēja garīga pacēluma.

LPSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka Staļina prēmi-

jas laureātaArtūra Filipsona izpildījumā Valdības komisijas priekš-

sēdētājs mazliet smagnējs, dabiski laipns, pilns cienības, gudrs un

nosvērts. Artūrs Filipsons pratis viņu padarīt dzīvu, rādīt kā cil-

vēku, kam tiešām dāvājama uzticība.

Atzīstami tiek galā ar lielākajām epizodiskajām lomāmAlma

Ābele, tēlojot Dobrotvorska sekretāri Lidiju Mihailovnu, LPSR

Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Emīls Mačs — goda tie-

sas priekšsēdētāju profesoru Jefimovu, tāpat Arveds Mihelsons —

akadēmiķi Pisarevski. Viņš smalki uzsver akadēmiķa labsirdīgumu,

gudrību un patriotisko nostāju.

Vēl būtu atzīmējams Ēvalda Valtera Amerikas zinātnieks Kar-

ters, Ata Kraukļa Dr. Ivans Ivanovičs Petrenko, kas lietišķs, no-

svērts, īsts darbarūķis.
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Zigurda Zviedra izlūks Vuds un Pētera Vasaraudža sūtniecī-

bas darbinieks Vilbijs par daudz duras acīs. No pirmā acu ska-

tiena katram skatītājam skaidrs, kas viņi par blēžiem.

Ērika Ferda savu mājkalpotāju Pašu varētu padarīt simpātis-

kāku, tas nāktu tēlam tikai par labu. Agrāk bija izdevīgi kalpones
rādīt pamuļķes. Pie tam Paša, pēc runas spriežot, gudra sieviete.

Aleksandrs Šteins ar savu "Godalikumu" atraisa veselu virkni

ārkārtīgi svarīgu jautājumu: par padomju zinātnes prioritāti, par

padomju zinātnieka godu, patriotismu un cīņu pret buržuāziskās

ideoloģijas un psihikas paliekām cilvēka apziņā.
Ar ŠO savu lugu Aleksandrs Šteins uzsver, ka padomju cilvē-

kam, veicot savu darbu, ieliekot tajā visu savu prasmi un veiksmi,

vienmēr jāpatur vaļā acs un prāts par savas Dzimtenes slavu, tie-

sībām un drošību, vienmēr jābūt modram par viņu kā kareivim

sargvietā, lai nekas ļauns, savtīgs un nodevīgs neskartu tās stip-

rumu, atjaunotni un uzplaukumu.

Slavējami un pareizi darījis LPSR Valsts Dailes teātris, atvēr-

dams savu skatuvi Aleksandra Šteina "Goda likumam".

Teātrim PSRS Tautas mākslinieka Staļina prēmijas laureāta

Eduarda Smiļģa un režisores LPSR Nopelniem bagātās mākslas

darbinieces Felicitas Ertneres vadībā izdevies ar Šteina "Goda li-

kumu" radīt uzvedumu, kas ir labākais un vērtīgākais šajā sezonā.

Katrs skatītājs saskatīs sev daudz pārdomājama, pārliekama, sevī

izsijājama un izjūtama.
Tā ir izrāde, kas palīdz atbrīvoties no sārņiem, drošāk likt savu

soli, labāk veikt savu darbu un cīnīties par padomju dzīvi un cil-

vēku, pilnvērtīgu, komunistisku.

VAIRĀK ROSMES

"Runcis zābakos" un "Mazais indietis Samijs"

LPSR Valsts Leļļu teātrī

LPSR Valsts Leļļu teātrim sava noteikta vieta Rīgas teātru saimē,

īpaši vismazāko skatītāju audzināšana. Šie jaunie skatītāji ar trī-

cošu sirdi seko katram teātra uzvedumam, priecādamies par tā
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labajiem devumiem un ar vilšanos vērodami neizdevīgos pa-

sākumus.

Nenoliedzami teātrim pūrā vairāki skaisti inscenējumi, kas

ielīksmināja katru izrādes apmeklētāju. Piemēram, Raiņa "Zelta

zirgs", A. Brigaderes "Sprīdītis", tālāk: "Buratino piedzīvojumi".
Tie bija krāšņi, jaunradoši uzvedumi, asprātīgi savā izveidojumā,
bērniem saprotami, tuvi un audzinoši. LPSR Valsts Leļļu teātris

pamazām kļuva viens no labākajiem visā Padomju Savienībā.

Mūsu padomju dzīvē ir tā: ja kāds ko dara labu, tad viņam

jācenšas, jāpieliek visas savas spējas ar katru nākošo dienu, ar katru

savu darba soli veikt savu uzdevumu vēl labāk, augt uz augšu, uz

pilnību.
Tas visnotaļ pamanāms arī no Valsts Leļļu teātra. Noskatoties

šā teātra pēdējos divos jaunuzvedumos, jāsaka, ka teātris nav

audzis, nav gājis uz priekšu, labākajā gadījumā stāv uz vietas.

To visai skaidri parāda G. Vladičinas lugas "Runcis zābakos"

inscenējums. Sava lietas prasme teātrim ir; tātad arī redzama.

Aina seko ainai, kopsummā veselas 15, bet bez spilgtuma, prieka,

saviļņojuma. Visā izrādē manāms amatnieciskums; viss jau re-

dzēts un pārdzīvots iepriekšējos inscenējumos. Liekas, teātris strā-

dājis tikai ar rokām un atmiņu, bez sirds un bez asas un kaislas

domāšanas. Tāpēc arī skatītāji, īpaši mazie, ir vienaldzīgi kā izrā-

des laikā, tā arī iziedami no tās. Vienīgi skats ar cilvēkēdāju mazliet

saviļņo un iekustina zāli. Šinī ainā teātris nometis savu vienaldzību

un kļuvis dzīvs, ievezdams savos apmeklētājos naidu un riebumu

pret visu zemisko, stulbo un varmācīgo, ko iemieso briesmonis

cilvēkēdājs.
"Runča zābakos" ainas pārlieku sadrumstalotas, iemidzinoši

bilžainas, nav pietiekami izcelta karaļa un viņa galma aprobežo-

tība, nevajadzība un smieklīgums. Tāpat pašu leļļu darinājumā

gribētos krasākas raksturības, lai mazajos modinātu vairāk skaid-

rības un notikuma izpratnes.
No tēlojumiem izcilākais Hildas Žīgures — Runcis, veikls, as-

prātīgs, izdarīgs un nenotverams. TadValdemāraPriednieka cil-

vēkēdājs, baisms, riebīgs un truls. Vēl būtu atzīmējams Alberta

Cīruļa grāfs. Pašu Žaku gribētos redzēt spilgtāku un simpātiskāku.
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"Mazais indietis Samijs", ko pēc N. Tihonovapazīstamās poē-

mas par lugu leļļu teātrim darinājuši J. Žīgurs un M. Boguslav-
skis, ir pilns šīsdienas aktualitātes, darba un cīņas pēc taisnības.

Lugas autori centušies parādīt mūsdienu Indiju arvisām tās šķiru

un tautu pretišķībām, parādīt angļu varu Indijā un indiešu tautu

izmantošanu, ko veic angļi sadarbībā ar amerikāņiem. Lugas centrā

mazais indietis Samijs, jauks, patīkams zēns, ko nepatikšanas, cie-

šanas, apvainojumi un pazemojumi vajā ik uz soļa tāpēc, ka

Samijs — indietis, krāsainais, nabags un viņa tēvs — nomocīto

plantāciju strādnieku revolucionārais vadonis, kas parstrādnieku

lietu mirst cietumā. Samijs dodas meklēt laimes talismanu, tas ir —

tiesības un taisnību savai apspiestajai tautai.Viņš slepeni nokļūst

Padomju Savienības tvaikonī, lai dotos uz Savienību, jo domā un

nojauž laimes talismanu rast tur.

Lugas autorudoma pareiza un laba, taču pats dramatiskais sa-

režģījums un lugas vispārējais gājiens vēl ar zināmiem trūkumiem.

Mazajiem skatītājiem lugas mezglojums par sarežģītu, noti-

kumi par saraustītiem, bez vienkāršības savā attīstībā. Lielais vielas

daudzums izklaidē mazo skatītāju uzmanību, viņu vērošanas spēju,
visu uztveres spēku. Mazais pilsonis, veroties lugā, apjūk to jau-

tājumu pārpilnībā,kas nāk uz viņu no skatuves, un mulsumākļūst

nevērīgs un vienaldzīgs.

Lugas dramatiskā līnija pārblīvēta ar blakus notikumiem, dar-

bības pamaz, un beigas pienāk tik negaidītas, ka pārsteidz katru

lugas skatītāju. Tāarī paliek neskaidrs — vai mazais Samijs iegūst
laimes talismanu un ko viņš dara, to iegūdams? Vispār luga bei-

dzas tur, kur tai tieši vajadzētu sākties. Samija cīņa un gaitas par

savu laimi un tautas tiesībām paliek aiz steidzīgi nolaistā priekškara.

levērojot lugas izstrādājumu, pilnīgi skaidrs, ka arī pats insce-

nējums nevar būt spožs. Tā arī ir. Izrādē nav parādīts bērniem

saprotamiem līdzekļiem Indijas tautu verdziskais stāvoklis, sma-

gais darbs, beztiesība. Nav pilnīgi izcelta no pašas tautas nākušo

apspiedēju un angļu kapitālistu rokas puišu nodevīgā un no-

ziedzīgā darbība. Labi parādīta angļu plantatora cietsirdība,

zemiskums, bagāta amerikāņu ceļotāja uzpūtība, egoisms un mant-

rausība.
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Inscenējumā būtu vēlams: vairāk krāsainības, dzīvīguma un

raksturības. Hildas Žīgures mazais indietis Samijs nav tik spilgts
kā viņas Runcis zābakos. Pietrūkst iekšēja spēka, drosmes, it kā

ticības sev. Raksturīgs Alberta Cīruļa angļu plantators misters

Loids — skarbs, pavēlniecisks balsī, kustībās un pavēlēs. Ne tāds

vairs Ērika Mūrnieka amerikāņu bagātnieks misters Bolsī; tas ir

jau neskaidrāks, vienmuļāks. Braši dvīņi pavārzēni Džons un Džeks,

ko attēlo ZentaBlūmentāle.

Nule apskatītie divi jaunuzvedumi uzliek LPSR Valsts Leļļu
teātrim nekavējoties stingri boļševistiski izvērtēt savu tagadējo

un nākamo darbu, lai viss agrāk sasniegtais neizzūd kā pirmais

sniegs un teātrim nav jādzird nopietnāki brīdinājumi. LPSR Valsts

Leļļu teātrim ir visas iespējas uzlabot un stabilizēt savu jaunradi.

To arī novēlam.

STIPRIE CILVĒKI

Turgeņeva romāna "Priekšvakara" dramatizējums
LPSRValsts Jaunatnes teātrī

Turgeņeva romāns "Priekšvakarā", pēc skaita trešais, parādī-

jās mēnešrakstā "Russkij vestņik" 1860. gadā.

Romāna galvenais varonis bulgārs Insarovs pilnīgi atšķiras no

Turgeņeva pirmo divu romānu — "Rudins" un "Muižnieku

ligzda" — varoņiem. Insarovs ir darbības cilvēks; viņš neizplūst

garās, daiļskanīgās runās, bet visu savu iekšējo lielo spēku atdod

darbam, iecerētai lietai, ko nemitīgi virza uz priekšu, lai tas

maksā ko maksādams, viņš visu sevi līdz galam ziedo vienam

nospraustam mērķim, un tam viņam arī savas dzīvības nav žēl.

Insarova dzīves un darbības uzdevums — atbrīvot savu tautu,

bulgārus, no ienīstā, nežēlīgā turku jūga. Viņam blakus nostājas

bagāta krievu muižnieka meita Jeļena. Tā ir drosma, taisna un

godīga meitene.Viņa labi saprot un izjūt Insarova kvēli un varo-

nību. Jeļenu neapmierina ne zinātnieka Berseņeva, ne māksli-

nieka Šubina mīla. Viņa zina, ka dziļi sarūgtinās māti, sadusmos

savu iedomīgo tēvu, un tomērviņa aiziet ar mīļoto cilvēku, dodas
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viņam līdz uz Bulgāriju. Kad uz nāvi slimais Insarovs ceļā mirst,

Jeļena neatgriežas dzimtenē, bet brauc uz karalauku par žēlsir-

dīgo māsu, lai veiktu kaut daļu no tā, ko gribējis Insarovs. Maskavā

paliek labais, jaukais Berseņevs, gurdi un nevajadzīgi risinot savu

filozofa domu, un tēlnieks Šubins — gudrs, bet saplosīts bezdar-

bīgajā trauksmē un pašmocībās.

Turgeņeva laika biedri romānu "Priekšvakarā" saprata kā sau-

cienu pēc revolūcijas un saskatīja Insarovā darbīgacilvēka paraugu.

Sakarā ar šo romānu slavenais krievu kritiķis Dobroļubovs publicē
rakstu "Kad atnāks īstā diena", kur aicina krievu sabiedrību uz

aktīvu darbību, uz cīņu par īstu sabiedrības pārveidošanu, pret

dzimtbūšanu. Dobroļubovs runā silti par Insarovu, bet īpaši ap-

sveic Jeļenu kā jauno krievu sieviešu pārstāvi, kas pilna enerģijas

un naida pret toreiz pastāvošo iekārtu.

Šo Turgeņeva romānuA.Arbuzovs dramatizējis 4 cēlienu drāmā,

diezgan scēniski izceldams filozofa Berseņeva apātismu, tēlnieka

Šubina iekšējo degsmi un nelietderīgo prātošanu, muižnieka Niko-

laja Artemjeviča Stabova iedomību, pašgudrību un šaurumu, spē-

cīgi akcentēdams Jeļenas rosmi, sirds spēku, drosmi, apņēmību

un tālredzību. Insarovam romāna dramatizētājs varēja piešķirt

vairāk patstāvības, enerģijas, spilgtuma un varonības. Insarovs dra-

matizējumā klusināts, pirmajā, redzamākajā vietā izvirzīta Jeļena.

Mums, padomju ļaudīm, šis Turgeņeva romāna"Priekšvakarā"

dramatizējums pieņemams. Jeļenas un Insarova spēks, drosme

un neatlaidībacīņā par savu skaisto patiesības pilno mērķi sasau-

cas ar padomju cilvēku kvēli, pašaizliedzību un varonību cīņā par

savu mērķi — par savas sociālistiskās Dzimtenes atjaunošanu pēc

briesmīgā postītāja kara, par tās uzbūvi, par Staļina piecgades iz-

pildīšanu četros gados, par komunisma sasniegšanu.

Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātra krievu ansamblis teātra

mākslinieciskā vadītāja LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksli-

nieka Borisa Praudiņa vadībā krietni piestrādājis, lai Turgeņeva

romāna dramatizējumu parādītu skatītājiem apdomātā un no-

skaņotā uzvedumā. Panākta raita spēle, krāsaina un lietderīga

savā apdarē. Te nopelni režisoram inscenētājam A.Vāverei un de-

koratoram M. Poļarnijam.
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Jeļenu tēlo Čuvašijas APSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece E. Kronberga, vislabāk izceļot Jeļenas rakstura maigās,
liriskās puses, Jeļenas alku pēc visa laba, derīga, zīmīgi atklājot

Jeļenas mīlu uz Insarovu. Jeļenas apņemšanās, drosmīgums un

darbīgums mazliet atstāts novārtā, nav pietiekami uzsvērts.

Tēlnieku Pāvelu Jakovļeviču Šubinu veido LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks B. Praudiņš skaidrās, interesantās

līnijās, labi, bet mazliet smagnēji atklājot Šubina sarežģīto dabu.

Gribētos vairāk iekšēja jauneklīguma.

Neizceļas, bet pieņemams G. Pazuškovs kā Andrejs Petrovičs

Berseņevs. D. Lindesa Dmitrijs Nikanorovičs Insarovs patīkams,

varētu teikt — pat apburošs. Bieži pietrūkst tikai iekšējās kvēles.

No tā, ko rāda mums D. Lindess, neplūst pretim tas lielais sakvel-

dētais spēks, kas rauj Insarovu uz priekšu, kas padara viņu par

varoni sadursmē, cīņā. Šis Insarovs ir jauka parādība, bet ne ap-

ņēmīgs cīnītājs. Mēs neprasām ārišķību, bet pārliecinošu būtību.

A. Kuharevs savu Nikolaju Artemjeviču Stahovu padara brī-

žiem par skaļu un uzkrītošu, bet visumārāda to viengabalainu un

saprotamu.

R. Hildinas ZojaŅikitična spurdzīga ka mazs putns. Veikli A. Kud-

rjavceva noraksturo muižnieka Stahova sievu AnnuVasiļjevnu.

Ipats un līdz sīkumiem zīmīgs Č. Mihņeviča atvaļinātais kor-

nets Uvars Ivanovičs.

Izrādē iederas sīkākās lomās: B. Hindeleviča, V. Kļimenko,

N. Urvancovs, B. Poļakovs, A. Astrovs, L. Duņeca, Ž. Goliševa un

R. Ceriņš, izveidojot noapaļoto izrādi.

MUMS NEMITĪGI JĀAUG

A. Sofronova "Maskavas raksturs"

LPSRValsts krievu drāmas teātrī

Tālredzīgā boļševiku partija biedra Staļina vadībā veltī izcilu

uzmanību padomju cilvēka audzināšanai komunisma garā. Par-

tija neatlaidīgi rūpējas, lai katrā atsevišķā padomju cilvēkā attīstītu

un līdz galam iedzīvinātu visas padomju cilvēkam nepieciešamās
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īpašības, padomju cilvēka cildeno, krietno raksturu. Mūsu psihes
dzīlē vēl mājo satrunējušās pagātnes ļaunās paliekas — savtī-

gums, šaurums, patmīlība —,
kas kavē mūsu iekšējo augšanu un

rūsina mūsu spēku valsts augšupejas celšanā.

Staļina prēmijas laureāts Anatols Sofronovs asi un šķautņaini

pacēlis šo rakstura pāraudzināšanas problēmu savā jaunākajā lugā
"Maskavas raksturs".

Darbība norisinājās Maskavā. Pēc ilgām pūlēm konstruēta jauna,
visai nepieciešama gravēšanas mašīna tekstilrūpniecībai, ko stei-

dzoši vajadzētu izgatavot darbmašīnuražošanas rūpnīcai. Šo ārpus-
kārtas darbu ietiepīgi atsakās veikt rūpnīcas direktors Aleksejs

Kirjanovičs Potapovs. Viņš lielisks rūpniecības darbinieks: viņa
fabrika veiks savu piecgades uzdevumutepat trīs un pusi gados.
Direktors Potapovs darbīgs, godīgs un saticīgs cilvēks, kas visu

sevi atdod rūpnīcas un Padomju valsts zelšanai; taču gadījumā ar

jauno gravēšanas mašīnu viņš parāda, ka viņam dažbrīd aptrūkst

nemitīgas augšanas un augšupejas gara, ka viņa psihē kaut kas

sametas, patmīlības un iedomības uzurdināts. Sākas sarežģījumi;
krasais iestingums raksturā paceļ visā augumā arī citas mūsdienu

svarīgākās problēmas: par attiecībām ar novatorismu, padomju

sabiedrību, ģimeni,kritiku un paškritiku.

Pēc spēcīgas iekšējas cīņas un smagiem pārdzīvojumiem Po-

tapovs godīgi atzīstas savā kļūdā un sniedz atkal roku ģimenei un

pārējiem draugiem darbā un dzīvē.

AnatolaSofronova luga nopietna, dziļa, vajadzīga, asa un kau-

jinieciska, kas mobilizē sabiedrības spēkus savu uzdevumu kriet-

nai un centīgai izpildīšanai, kas audzina, palīdz katram pārvarēt

savas kļūmes un iesērējumu brīžus dzīvē un radošajā ikdienas

darbā. Tāpēc LPSRValsts krievu drāmas teātrim vajadzētu ar īpašu

mīlestību un rūpību stāties pie šīs zīmīgās lugas inscenējuma, kas

savukārt vainagotos ar izciliem panākumiem, ievērojot A. Sofro-

nova darba scēniskumu un augsto māksliniecisko vērtību.

Taču pēc greznā un pārdomātā Bomaršē "Figaro kāzu" uzve-

duma, kur bija likti lietā labākie spēki ir lugas skatuviskajā ap-

darē, ir tēlojumā, mēs mazliet aizskarti vērojam atslābumu un

paviršību jaunradošajā kvēlē un pašā uzvedumā, tieši tik svarīgā
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padomju lugā. Šoreiz Andreja Jefremova inscenējums un A. Mar-

tinova režisūra nepaceļas pāri vidējai, parastam amatnieciskumam.

Visu izrādi uz saviem pleciem notur pats lugas autors Anatols

Sofronovs.

Noapaļotu, izteiksmīgu un dzīvu tēlojumu sniedz V. Šahov-

skojs tekstilrūpniecības meistara Fedora Stepanoviča Griņeva
lomā. Būtiski pareizi un vienkārši uztvēris Griņeva spēcīgo, hu-

mora pilno, rosīgo un gudro raksturu, V. Šahovskojs to atklāj bez

pārspīlējuma, sulīgi un ar jūtām piesātinātu, kur ārējais ķerme-
niskais zīmējums labā saskaņotībā ar iekšējo pārdzīvojumu.

S. Vasiļjevs savu rūpnīcas direktoru Alekseju Kirjanoviču Pota-

povu ņēmis apaļīgās, maigās līnijās. Arī Potapova rakstura spil-

gtos uzliesmojumus S. Vasiļjevs ietin trauslā, caurspīdīgā plīvurā.

Tāpēc māksliniekam vislabāk izdodas atklāt varoņa raksturu un

iekšieni tā lūzuma un sirsnīgās, patiesās nožēlas periodā, lai pašās

beigās jau spēcīgi atraisītos un izplauktu.

Interesanti, ar lielu skatuvisku izjūtu G. Revo sniedz mums

darba mašīnu rūpnīcas vecāko tehnologu Ignatu Stepanoviču

Krivošeinu. Kluss, mierīgs, it kā allaž domās un darbā nogrimis

cilvēks, šis Krivošeins rāmi vizmo darba biedru vidū, neatlaidīgi

un vienmērīgi radīdams savu nenodzēšamo gaismu. Viņš bieži

klusē, taču viņa klusums runā, saista katru. Šo visu sacīto G. Revo

prot izcelt skaidri, tīkami un neaizmirstami.

Ar panākumiem vēstures fakultātes studentu Viktoru Griņevu

tēloV. Bircevs, akcentēdams viņa psihes un dzīves uztveres skaid-

rību un pa daļai naivumu.

Pacilājoši, skatītājam tīkami, ķermeniski atraisītu un īpatnu,

mazliet iekšējā satvarā vienpusīgu un arī virspusīgu V. Žuks no-

stāda skatītāju priekšā darba mašīnu rūpnīcas plānu daļas priekš-

nieku Sergeju Sergejeviču Zaicevu. Mūsuprāt, viņš var būt komisks,

bet ne paviegls, īpaši lugas skatos, izvērtē un runā par darbu. Te

klaunisms mazina radītā tēla ticamību — un vērīgāks skatītājs

sajūt sevī uzliesmojam vilšanos un apšaubīšanas dzirksti.

Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka S. Digama partijas

komitejas sekretātrs Družiņins darba mašīnu rūpnīcā patīkams,

gudrs un apņēmīgs cilvēks ar skaidru taisnības izjūtu.
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Irma Feodorovna Griņeva, Potapova sieva, J. Muhinas uztvē-

rumā pārliecinoša, gandrīz aizkustinoša. Muhina dziļi un skatu-

viski skaidri pārdzīvo savu likstu, savu sarežģījumu — uzticīgo,
kvēlo mīlestību uz paklupušo Potapovu un savu pienākumu so-

ciālistiskās valsts, mīļotās Dzimtenes, sabiedrības priekšā un savā

darbā. J. Muhina to paceļ visu cēli, atturīgi, bet zīmīgi.
Tālu ne tā savus uzdevumus veic izrādē pārējās mākslinieces.

L. Timohinai vēl pietrūkst attiecīgu tēlošanas līdzekļu, lai visā

augumā uzziedētu tāda mūsu laiku ievērojama un godājama sie-

viete, kāda ir Augstākās Padomes deputāte un audēja Anna Ser-

gejevna Krušnova. Tikai vienīgi padomju laikmetā, brīvā un

radošā, varēja izaugt tik pilnvērtīga un savā satvarā skaista mei-

tene, tikai padomju iekārtā, kur sievietei dzīvē tāds pats atbrīvots

ceļš kā vīrietim.

Padomju sievietes darba un dvēseles burvību, lieliskumu mums

neatklāj savā tēlojumā L. Timohina. Bālas un nenozīmīgas arī

V. Vaļevskas tekstilkombināta direktore Olga Ivanovna Severova

un N. Kudelinas VK(b)P rajona komitejas sekretāre Ņina Iva-

novna Polozova. Vai tad padomju sieviete ne ar ko neatšķiras no

pagātnes, buržuāzijas sievietes? Rakstnieks Anatols Sofronovs ir

to atradis, mūsu Krievu drāmas aktrises šajā lugā vēl ne.

AnatolaSofronova lugas "Maskavas raksturs" uzvešanaKrievu

drāmas teātrī visai apsveicama, tikai teātrim vajadzēja tai veltīt

lielāku uzmanību.

CĪŅĀ PRET IEPAKAĻ PALICĒJIEM

A. Sofronova luga "Kadapilsēta"

LPSR Valsts Jelgavas drāmas teātrī

Staļina prēmijas laureāta Anatola Sofronova personā mūsu

jaunākā padomju dramaturģija ieguvusi visai apdāvinātu, spē-

cīgu talantu. Ar asu un dziļi redzīgu skatienu viņš tver mūsdienu

dzīvi, padomju cilvēka raksturu un mūsu Dzimtenes jauncelsmi,

dzīvi apsveikdams un izceldams visu augšupejošo un sīvi apkaro-

dams visu mūsu šaurībā iegrimušo.
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A. Sofronova lugu "Kādā pilsētā" uzņēmis savu izrādāmo

darbu skaitā LPSR Valsts Jelgavas drāmas teātris un ar to iepazīs-

tināja rīdziniekus.

Režisors inscenētājs teātra mākslinieciskais vadītājs Žanis Brasla

un viņa palīdze Irīna Liepa neatlaidīgā un rūpīgā darbāpanākuši

skaidru, labi ieplānotu un apdarē gaumīgu izrādi. Stipri piepalī-

dzīgs uzvedumam bijis arī dekorators Rūdolfs Pīlādzis.

Lugas darbība norisinās pēckara dienās jauncelsmes un atjau-
nošanas laikā kādā fašistisko karapūļu izpostītajā pilsētā apgabala
centrā.

lenaidnieks sakauts un iznīcināts. Uzvarētāji Padomju Armi-

jas karavīri atgriežas mājā, lai savu karavīra tērpu apmainītu pret

darbauzvalku. Tādi arī ir atvaļinātais pulkvedis Petrovs, kas tikko

stājies darbā par partijas pilsētas komitejas sekretāru, viņa palīgs

Orgejevs, pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieks inže-

nieris Sergejs Burmins.

Sagrautā pilsēta jāuzceļ gandrīz no jauna. Pilsētas galvenais
arhitekts Gorbačovs kopā ar savu palīgu arhitektu Pravdinu iz-

strādājuši pilsētas jauno plānu. Par pilsētas centru visi vienās do-

mās. Strīdus un cīņa iedegas par rūpniecības rajona "Zaļās birzis"

izbūvi. Galvenais arhitekts Gorbačovs izveidojis tālredzīgu, darba-

ļaudīm pieņemamu un visai derīgu projektu. Tam asi pretim no-

stājas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs Stepans Ratņikovs,

vecs, piedzīvojis padomju darbinieks, bet sevī jau iesūnojis, stūr-

galvīgs. Viņš skaisto un lietderīgo galvenā arhitekta projektu ne-

pieņem un uzspiež savu, kaut visi ir pret šo projektu. Šādu pašu

darba stilu viņš plaši lieto arī citās vietās, aplam noriedams godī-

gos darbiniekus un izceldams savā tuvumālišķus un zemus pielī-

dējus, kāds ir pilsētas dzīvokļu pārvaldes priekšnieks Ivans Soro-

kins, plencis, niekabīlis un vēja grābslis, bezsavas domasun nostājas.
Sākas cīņa, kas, protams, beidzas ar Ratņikova galīgu sakāvi.

Beigās arī pašam Ratņikovam pietiek iekšēja spēka atzīties un

apzināties savas kļūdas.
Grūtā Stepana Ratņikova loma Valsts Jelgavas drāmas teātrī

uzticēta ArtūramKalējam, kas to veic ar atzīstamiem panākumiem.

Kalējs pareizi uztvēris Ratņikova raksturu, pratis tajā iedzīvoties.
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Viņš spēj darīt savu Ratņikovu dzīvu, pārliecinošu. Kalējs pietie-
kami spilgti izceļ Ratņikova kļūdas un rakstura nelabās puses,

tanīpašā laikā parāda arī viņa labās īpašības, kas Ratņikovu bei-

gās glābj un ļauj viņam atkal piecelties. Kalējs jaunradoši pārdo-

mājis savu tēlu un to rūpīgi noslīpējis.
Gandrīz vienā līmenī ar Kalēju tēlojumā turas Žanis Brasla,

kam uzticēta partijas komitejas sekretāra Petrova loma. Braslas

Petrovs viengabalains. Vairāk spilgtuma, personības un skaidrī-

bas pienāktos lugas sākumā. Klusinātais tēlojums šoreiz vēl ievieš

nevarību.

Simpātisks, gaišs un priecīgs Herberta Aigara Petrova palīgs

Orgejevs.

Mārtiņa Pečūna tēlojumam pietrūkst viengabalainības. Blakus

jaukiem momentiem pelēcība, trafarets. Pečūns nav izdomājis

savu tēlu līdz galam. Trūkst pamata, tāpēc visa būve ļogās. Te ir

arī režisūras vaina, kas nav palīdzējusi aktierim atraisīties.

Sastindzis un neatraisīts palicis arī Helmāra Velzes Burmins.

Viņš top izcelts kā pozitīvais spēks pret Ratņikovu, taču skatītā-

jiem rodas neuzticība, vai tikai šis Burmins tiks galā ar pilsētas
saimniecību labākpar Ratņikovu.

Emmas Vaļinieces Klavdija ar māku nospēlēta, bet tēla vēl nav.

Neredzam nekā īpatna, neredzam pat rakstura dīgli.

Pārējās lomas sīkākas.

Kaut arī A. Sofronova "Kādā pilsētā" nav no teātra labākajiem

uzvedumiem, tomēr tas pilnā mērā nostiprina domu, ka Valsts

Jelgavas drāmas teātris ir viens no labākajiem republikā.

DIVU PASAUĻU PRETSTATS

Pēdējā laikā abi mūsu republikas ievērojamākie teātri —

LPSR Valsts Drāmas teātris un LPSR Valsts Dailes teātris veltījuši

savus labākos inscenējumus divām padomju dramaturga lugām,

kas risina mūsdienuvisai asas un vajadzīgas problēmas, — Drā-

mas teātris B. Romašova "Varenajam spēkam", Dailes teātris Alek-

sandra Šteina "Godalikumam".
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Šīs lugas visai radnieciskas un zīmīgas. Problēmas, ko B. Roma-

šovs tikai paceļ, brīdinādams sabiedrību, A. Šteins krasi un neat-

laidīgi virza tālāk, atrisinādams tās līdz galam. Šeit atpalicības,

egoisma un kaitniecības problēma risināta jau daudz asākā un

kaujinieciskākā formā. Tā katram skatītājam liek platāk pavērt

acis, kļūt katru brīdi modram par mūsu sociālistiskās valsts lab-

klājību, tiesībām un jauncelsmi.

Romašovs atpakaļrāpuli Miļaginu rāda mīkstu, apzinīgu, smai-

došu un sabiedrisku. Tādējādi Miļagins cenšas slēpt savu niecību,

kaitīgumu un amorāliskumu. A. Šteins glumo, līdakaino Losevu

nostāda mūsu priekšā vēsu, atturīgu, mazvārdīgu un noslēpu-
mainu. Tā Losevs cenšas maskēt savus īstos tumšos nolūkus un

darbus, kas noslīd līdz pilnīgam atklātam noziegumam.
Profesors Dobrotvorskis sadarbībā ar profesoru Losevu vei-

kuši medicīnā atradumu ar vispasaules nozīmi — ieguvuši vielu,

kas atņem cilvēkiem sāpes. Par to dzīvi ieinteresējas buržuāziskie

Rietumi un īpaši Amerika. Tā izmetsavus tīklus un gūst zināmus

panākumus nodevēja Loseva personā, kas savukārt veikli izmanto

Dobrotvorska vājās puses.

Profesors Dobrotvorskis — liels zinātnieks, bet kā cilvēks vēl

pilns vecās, buržuāziskās psiholoģijas un ideoloģijas palieku. Ar

vienu kāju viņš stāv jaunajā padomju pasaulē — atzīst padomju

iekārtu, tās bezgalīgās iespējas, ko padomju vara sniedz zināt-

niekam viņa brīvajā, radošajā darbā. Ar otru savu kāju viņš vēl

maldās pagājušās buržuāziskās dzīves tumsā un dubļos. Viņā vēl

gail nevajadzīgā cieņa unbijība pret Rietumu un Amerikas uzpirkto

zinātni, viņa smadzenēs vēl klimst kaitīgie jēgumi par zinātni,

kurai nav robežu. Tas viss viņu tīri nemanot ieripina padomju

iekārtas ienaidnieku apkampienos. Dobrotvorskis nav ticis vēl

sevī galā ar buržuāzisko individuālismu, egoismu, lieku savas per-

sonas izcelšanu. "Par daudz troksni taisāt," pārmet Dobrotvor-

skim viņa draugs. Bet Dobrotvorskis to neatzīst.Viņam bailes par

sava izgudrojuma un sevis noklusēšanu. Un tā cīņā par sava atra-

duma prioritātes tiesībām, redzēdams tikai sevi, drebēdams tikai

par savu sīkmanību, Dobrotvorskis kļūst akls, pamazām ieslīd

noziedznieku rokās, atdod un pamet visas padomju zinātnes
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prioritāti un tā klust savas Padomju Dzimtenes necienīgs, gan-

drīz vai tās nodevējs.
Sensenais Dobrotvorska jaunības draugs akadēmiķis Vereiskis

uz vietas to redz, uzreiz noprot un dziļi izjūt šo stāvokli, kurā iekļu-
vis Dobrotvorskis. Viņš redz, ka akmens, uz kura stāv Dobrotvor-

skis, nav klints, kā to iedomājas pats Dobrotvorskis, bet neliels,

slīps izcilnis virs bezdibeņa. Akadēmiķis Vereiskis nekavējoties par

to brīdina Dobrotvorski, bet saņem pretsitienu. Tas nenobaida

akadēmiķi Vereiski, īstu, krietnu padomju cilvēku un komunistu.

Otrādi — Dobrotvorska lietu un kļūmi Vereiskis sajūt kā pats

savu, jo nekas nevar notikt padomju dzīvē, kas neskartu arī viņu
tieši personīgi — tā viņš saplūdis kopā ar visu padomju dzīvi.

Tāpēc kā padomju cilvēks, kā komunists un draugs Vereiskis metas

Dobrotvorskim palīgā, kaut arī pēdējais šo palīdzību noraida,

stājas pat pretī. Rodas konflikts, izaug cīņa, kas tadarī ir šīs Šteina

lugas centrāun pamatā. Akadēmiķis Vereiskis iet kaujā pret Dobro-

tvorski, lai izmēztu laukā no viņa visu veco, satrunējušo, un metas

cīņā par Dobrotvorski, lai iznīcinātu tādu glumu pretpadomju

elementu, kāds ir profesors Losevs, joLosevs ir tas, kas, uztaustījis

Dobrotvorski viņa vājās, tumšās dvēseles puses, sagrābj to savā varā

un izmanto savam pašlabumam, sedzot savu noziedzīgo un pretval-
stisko rīcību ar pacifisma un augstā cilvēcības garā ieturētām frāzēm.

Profesors Losevs līdz savam pēdējam matu galam egoists un

pašmīlis, daudz bīstamāks par Miļaginu. Ar pacifiskām frāzēm

pārklājot savus noziegumus kā ar medu, Losevs melo, krāpj un

izliekas, visu to darīdams ar skaidru aprēķinu un pārdomu. Losevs

ir zaudējis katru savu godīgumu. Pie sienas piespiests, viņš neat-

bild Vereiskim atklāti, bet klusēdams, it kā apvainotu seju, līdzīgi

zutim veikli izlokās no Vereiska trieciena. "Losevs — tā ir milzīga,

neganta līdaka, kura man jānotver, un es to notveršu," uztraucas

Vereiskis. Losevs klusēdams izlokās no katra tvēriena, jo viņš taču

nevar un nespēj pateikt par sevi to, ka viņš, Padomju valsts iz-

audzināts, tagad pārdevis amerikāņu firmai tik svarīgu atklā-

jumu,ka viņam vienaldzīga padomju zinātnes prioritāte un tas,

ka atklājumu var ienaidnieki viegli izmantot pret viņa Dzimteni.

Viņam pirmajā vietā tikai personīgā slava.
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Goda tiesa izrauj Dobrotvorski no viņa apmātības un tuvre-

dzības, bet Losevam norauj masku un parāda viņu mums visā rie-

bīgumā un tukšumā.

Kad otra dienā Dobrotvorskis sak slēgto zinātnisko sedi, viņš

izraida no tās Losevu kā padomju zinātnei nepiederīgu.
Kur un kādā vietā arī būtu tādi Losevi, viņi bez žēlastības iz-

mēžami no padomju sabiedrības. Katram godīgam padomju cil-

vēkam lai vienmēr modra ir acs pret tādiem. Mums katram

jāiegūst Vereiska drosme, redzīgums un asums.

LPSR Valsts Dailes teātris pareizi darījis, atklādams Vereiska

abas cīņas līnijas — pret Dobrotvorski un pret Losevu, īpašu uz-

svērumu izdarot Vereiska kaujai un darbībai pret Losevu.

Aleksandra Šteina "Goda likums" ir Dailes teātra šis sezonas

labākais uzvedums.

Izrādes interesantāko tēlu sniedz LPSR Nopelniem bagātais

skatuves mākslinieks Luijs Šmits. Viņa akadēmiķis Vereiskis īsts,

patiess, sirsnīgs. Luijs Šmits prot labi atklāt Vereiska raksturu,

iedabu un sirds kvēlumu. Vajadzētu tikai izsargāties dažos tēlo-

juma brīžos no puiciskuma, lieka, nepārdomāta skaļuma un kus-

tību pārpilnības.

Pārējie tēlotāji nepārsniedz viduvējības robežu. Mēs neredzam

nekā spilgta, vienreizīga, jaunradoša. No skatuves plūst pretim labs

amatnieciskums, solīda prakse un krietna gaume.

B. Romašova "Varenais spēks" un A. Šteina "Goda likums" ar

gaišu un nedzēšamu mirdzumu pasvītro rūpes un gādību par cil-

vēku. Laikā, kad Amerikā kara kurinātāji neatlaidīgi un draudīgi žva-

dzina ieročus un varmācīgi piespiež savus labākos zinātniekus risināt

atoma izmantošanas problēmu kara un cilvēku masveida iznīcinā-

šanas vajadzībām, padomju zinātnieki brīvi un kaismīgi nododas

jaunatradumiem, kas pagarinātu un uzlabotu cilvēka mūžu, kas

atņemtu un remdinātu viņa sāpes. Padomju zinātnes centrā —

cilvēks un viņa vajadzības, buržuāziskās zinātnes degpunktā —

nāve un cilvēka iznīcināšana. Kāda milzu starpība! Padomju litera-

tūras centrā— cilvēks un rūpes par viņa raksturu, par viņa labāko,

cēlāko īpašību nostiprināšanu. Buržuāziskās literatūras degpunktā —

slepkava, deģenerāts dažādos veidos un viņa baismīgie darbi.
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B. Romašova "Varenais spēks" un A. Šteina "Goda likums"

katrā skatītājā atmodina cīņas gribu, darba alku par labāku pa-

sauli un cieņu pret padomju cilvēku, progresīvāko un skaistāko

mūsu laikmetā.

Amerikas buržuāziskās kultūras galīgo pagrimumu un bur-

žuāziskā cilvēka deģenerāciju labi atklājArtura Millera luga "Džo

Kellers un viņa dēli".

Džo Kellers ir tipisks amerikāņu pilsonis, kuram dzīves galve-
nais mērķis — nauda un vēlreiz nauda. Naudasun biznesa dēļ viņš
izdara noziegumus, apiet likumus, piekukuļo tiesas, apmelo savus

kompanjonus. Nekas viņam nav svēts — pat viņa abi dēli. Viņa
fabrikas izlaistā brāķa dēļ nositas 21 lidotājs. Kas par to? Nebūtu

viņš, būtu citi. "Ja tu domā," saka viņš dēlam, "ka mana nauda ir

aplipuši ar asinīm, tad tu visā Amerikā neatradīsi tīras naudas."

Lugā "Džo Kellers un viņa dēli" mēs esam klāt pie tā procesa,

kā jūk amerikāņu buržuāziskā ģimene,kā jūk un šķīst visās malās

amerikāņu kapitālistiskā sabiedrība. Amerikas ļaudis dzīvo kā

cietumā. Šo briesmīgo cietumu, kur jānosmok katram godīgam

cilvēkam, ir cēluši meli, varmācības, naudaskāre, laupīšanas kāre,

kuras priekšā cilvēkam un godīgumam nav vērtības. Tagadnes

kapitālistiskās Amerikas cilvēki irkā apmāti, kā psihiatriskā nama

iemītnieki. Viņu nervi sasprindzināti līdz beidzamam, katrs elpas
vilciens mocība, jo tas nes līdzi trūdu un puvuma gaisu. Cilvēki

dzīvo vienās bailēs, vienās lielas nelaimes nojautās. Viņu prieks
lēts un samocīts. Katru bērnujau no mazotnes ievada šajā nozie-

gumu pilnajā vidē. Ko Džo Kellers, satiekot zēnu Bertu, viņam

saka, ko māca? Par cietumu restēm, par policista gaitām, par sa-

dursmēm, asinīm un izspiegošanu. Džo Kellers savu netīro sirds-

apziņu cenšas ievadīt kā bacili zēna psihē.

Kaisls un satracināts ir Otrā pasaules kara dalībnieku — Kriša

Kellera un Džordža Devera protests un sašutums par Amerikas

lejupeju. Tie ir gados jaunekļi, bet pārdzīvojumos vīri, kas sāk sa-

prast Amerikas kapitālistiskās iekārtas bezjēdzīgumu, riebīgumu

un asiņainību. Viņi apjēdz to milzīgo dīķi, kurā katrs slīkst aiz-

vien dziļāk bojā ejā un ārprātā. Viņi meklē ceļu, bet vēl nerod, jo

nav pacēlušies līdz apzinīgajam Amerikas proletariātam, kas
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cīnās pret fašismu un kapitālistisko kliķi Komunistiskās parti-

jas vadībā.

Artura Millera "Džo Kelleru un viņa dēlus" Dailes teātris pa-

sniedz mums tīrā, skanīgā inscenējumā. Ir atrasta attiecīga atmo-

sfēra. Izrādes gaita pietiekami kāpināta, lai rastos tā bojā ejas

sajūta, ar ko sasirguši visi lugas cilvēki, viens lielākā, otrs mazākā

mērā.Visi šie cilvēki cīnās kā slīkoņi virs sabangota okeāna līmeņa

pēc pēdējā gaisa un saules malka.

Vienreizīgu tēlojumu izveidojusi Lilija Žvīgule Ketas — Džo

Kellera sievas lomā. Gandrīz psihopāte, viens nervu kamols, izmo-

cīts un satracināts vainas un nozieguma apziņā. Viena lējums

tēls, līdz sīkumiem izstrādāts: gaitā, kustībās, ķermeņa stājā,balss

nokrāsā. Izraudama vadošo līniju Džo Kellera tēlotājam no ro-

kām, viņa iznes un virza visu spēles plūdumu ar sevi.

Viss labs sakāms arī par ArnoldaStubava Džo Kelleru. Pareizi,

raksturīgi tverts, ar labi pārdomātiem sīkumiem atbalstīts un pa-

svītrots (rokas kustība pie auss, mutautiņš kreisajā kabatas stūrī).

Žēl tikai, ka dažbrīd tonī un kustībās Arnolds Stubavs mazliet

atgādina kādu ievērojamu Drāmas teātra skatuves meistaru.

Kārļa Valdmaņa Džo Kellera dēls Krišs atzīstami pārdomāts,
skatuvisks un iejūtīgs. Viena vaina — par jaunu, par zaļu. Kāj-
nieku rotas komandieris, kas piedalījies desmit kaujās, kas apgul-

dījis kaujas laukos visu savu rotu, noteikti ir stingrāks, iekšēji

nobriedušāks; tas viss iezīmējas cilvēka paskatā, uzvedībā, runas

veidā. Vēl Kārlis Valdmanis nav paguvis pārkāpt sevi, vēl kavējas

savā atspoguļojumā.
Izturēts, kā izcirsts ArturaDimitera Džordžs Devers. Atmetami

daži sīki paņēmieni, kas raksturīgi Rīgas nomales zēniem, kad

viņi pieauguši. Tie nāk līdz no agrākajiem tēlojumiem.

Pieņemams Kārlis Adernieks. Veikli raksturo Austra Baldone.

Jauki atplaukst sarunā ar Džordžu Deveru Veltas Krūzes tēlotā

Lidija. Viduvēja, bez personības Vilmas Lasmanes Ena Devera.

Nosvērts un skaidrs tvērumā Bernharda īzaka ārsts Džims Beilss.

Kā Aleksandra Šteina "Goda likumu", tā arī Artura Millera

"Džo Kelleru un viņa dēlus" Dailes teātrī inscenējis tā mākslinie-

ciskais vadītājs Staļina prēmijas laureāts PSRS Tautas mākslinieks
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Eduards Smiļģis, režisore pirmajai lugai — LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbinieceFelicita Ertnere, otrai — Marga Tetere.

Arturs Millers savā lugā "Džo Kellers un viņa dēli", kas uzrak-

stīta ar ievērojamu skatuves pazīšanu, iekšējā psiholoģiskā dar-

bībā piesātināta, rāda tagadnes Amerikas kapitālistisko iekārtu,

kurā cilvēki mokās, cieš un iet bojā. Lielākais klasiskās krievu dra-

maturģijas pārstāvis A. Ostrovskis arī paver mums kapitālistiskās

pasaules iekšieni. Savā varenajā dramaturģijā — veselā rindā lugu—

A. Ostrovskis izseko krievu tirdznieciskās buržuāzijas izveidam

19. gs. otrajā pusē un tās pāraugšanā rūpnieciskajā buržuāzijā.
Arturam Milleram ar A. Ostrovski kopējs tas, ka viņi abi skaidri

un asi parāda kapitālistiskās iekārtas plēsonīgo dabu, kur cilvēks

viens otram zvērs, kur visas savstarpējās attiecības nosaka nauda.

Tā pakļauj visu sev kā neaprobežots valdnieks un cenšas iznīcināt

katru, kas pretojas tai.

A. Ostrovskis kā mākslinieks, salīdzinot ar A. Milleru, protams,

milzenis. Taču viņu abu salīdzināšanā pamācīgs tas, ka katrs rakst-

nieks, kas godīgi cenšas atklāt savos darbos kapitālistisko pasauli,

nāk pie slēdziena par kapitālistiskās iekārtas tumsonību un bez-

cilvēciskumu.

A. Ostrovskis radījis plašu tipu galeriju, kur viens pārlieci-
nošāks par otru. Savā krāšņajā lugā — drāmā "Līgava bez pūra",

ko pats autors domājis esam savu labāko lugu, ģeniālais dramat-

urgs rāda sievietes nožēlojamo un beztiesisko stāvokli kapitālis-

tiskajā vidē. A. Ostrovska lugās mēs sastopam daudzas dvēseliski

skaistas, cēlas un skaidras sievietes. Apspiestā sieviete — tā A. Os-

trovskim ir bijusi gandrīzkā simbols, ar ko viņš gribējis tajos laikos

pateikt, ka viss tīrais, patiesais, nākotnīgais un brīvais meklējams

apspiestajos, izmantotajos, nicinātajos — krievu darba tautas

pārstāvjos.

Līgava bez pūra — Larisa, brīnišķīga meitene, apdāvināta,

gudra, jūtīga, dzīvodama kādā Volgas piekrastes piestātnē šaurā

cilvēku lokā, buržuāziskās sabiedrības parašu un likumu iežņaugta,

aiziet bojā. Viņa ir tikai lieta, tāda pati prece kā audekla baķi, linu

sēkla un baļķi, ko pērk un pārdod. Nonicināta, izmantota un

pamesta, viņa grib doties nāvē, bet vairs pati to nespēj; līgavaiņa
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Karandiševa pistoles šāviens to atbrīvo no galīgā sabrukuma un

tālākās izvirtības. Tā arī Larisai kapitālistiskā sabiedrība jau bija

paguvusi uzspiest savu zīmogu. Viņas līgavainis ierēdnis Karan-

diševs tāpat nespēj pacelties pāri savai sabiedrībai. Viņš gan to

nīst, redz tās tukšumu un šaurumu, bet mēģina sacelties pret to

un izrēķināties tikai sava aizskartā pašlepnuma vārdā — vien-

tulīgi un atstāti.

Aktieris Robinsons, kas pie saviem kungiem āksta lomā gaiši

un nepārprotami apliecina, kādu vietu savā dzīvē buržuāziskā

sabiedrība ierāda mākslai. Tai nav nekādas cieņas pret garu,pret

cilvēka labākajām jūtām. Izvazādama un piesmiedama aktieri

Robinsonu, viņa pati lieku reizi pasvītro savu trulumu, cietsir-

dību un tumsonību. Šīs Tumsas valsts cietā, bezjūtīgā dūre ir

drumslās sašķaidījusi arī buržuāziskās sabiedrības ģimeni. Tā top

veidota tikai uz naudas pamata, aiz aprēķina (lugā Sergejs Para-

tovs,Vasilijs Voževatovs), šai ģimenēvalda tikai krāpšana un meli —

vīrs pieviļ sievu (Mokijs Knurovs), māte kā kādu darba rīku

izmanto meitu (Larisas māteOgudalova). Visur, kur vien paveras

acs, — nešķīstība un necaurbrienami dubļi. Tāpēc tik patiesi skan

aktiera Robinsona vārdi — "Barbari!".

A. Ostrovska "Līgavā bez pūra" 19. gadu simteņa otrās puses

krievu buržuāzijas reprezentanti pārstāvēti ar trim vīriem: Knu-

rovu, lielu uzņēmumu īpašnieku, Vasiliju Voževatovu, bagātās

tirgoņu firmas pārstāvi, un Sergeju Paratovu, kuģu īpašnieku.

Kaut kādi cilvēciski atspīdumi saskatāmi vienīgi no muižniecības

nākušajā Paratovā. Lāgiem viņš grib kļūt cilvēks un mirkli arī tāds

ir, bet tad zem naudas maisa svara sabrūk un šķiet vēl riebīgāks

par pārējiem. Viņa pirksti aplīp ar asinīm, ciešanām un dubļiem,
kur viņš ieļimst. Vasilijs Voževatovs — pilnīgs aprēķina cilvēks,

viņam dvēseles vietā skaitļi, uz kuriem viņš uzmet attiecīgas sum-

mas par vienu vai otru vajadzību un ieguvumu. Pasaule un sa-

biedrība viņam eksistē tikai kā prece. Arī mīlestība, draudzība —

prece, apmēram kā ziepju kaste. Jūtu Voževatovs nepazīst — tikai

sīkas mirklīgas jūtiņas, iegribas, kas te uzliesmo, te dziest.

Mokijs Parmeničs Knurovs smalki izprot buržuāziskas sabied-

rības likumību, gaitu un parašas. Valdonīgi viņš iet cauri dzīvei,
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zinādams, ka viņam atļauts viss, par ko pasniedz naudu, — dvēse-

les, cilvēku spēki, mīlestība, tikumi. Viss lokās kā smilgas vējā
naudas spīduma priekšā.

LPSR Valsts Drāmas teātris, inscenējot A. Ostrovska drāmu

"Līgava bez pūra", pareizi to izpratis. Tas inscenētājas un reži-

sores Staļina prēmijas laureātes LPSR Nopelniem bagātās māk-

slas darbinieces Veras Baļunas nopelns. Viņa pratusi iegrožot
izrādi stingrā, nepārprotamā gājumā, kaut arī spēles telpas izvei-

dojumā viņai bijis tāds slikts palīgs kā gleznotājs Arturs Eglītis.
Skatuves ietērps pelēks, samocīts un neizdevīgs. īpaši tas sakāms

par pirmo un pēdējo cēlienu.Ansamblim grūti radītattiecīgu drā-

mas un bezizejas atmosfēru, vidi. Savukārt inscenētāja nav pra-

tusi pietiekami iespaidīgi izmantot čigānu elementu, par ko viņa
tik jauki un pareizi raksta savās piezīmēs.

Grūtā Larisas loma uzticēta Staļina prēmijas laureātei Veltai

Līnei. Pirmajos trīs cēlienos viņa pieņemama. Ceturtā cēliena

beigu skatos jaunajai māksliniecei pagaidām pietrūkst ir mākas,

ir iekšēja spēka parādīt Larisas sabrukumu.Tā ir spēle — ne tēlo-

jums. Dzīvu puķu vietā — nedzīvas, papīra.

Skaidrs, mākslinieciski pilnvērtīgs, visādi noslīpēts Staļina prē-

mijas laureātaLPSR Nopelniem bagātā mākslas darbiniekaA.Amt-

maņa-Briedīša Knurovs. Tāpat Staļina prēmijas laureātes LPSR

Tautas skatuves mākslinieces Bertas Rūmnieces Jefrosiņja Pota-

pova. Gudri raksturo Ogudalovu Staļina prēmijas laureāte LPSR

Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Lilija Ērika. Ar skatuves

māku veidots, bet salts, vienīgi ar prātu izdomāts LPSR Nopel-

niem bagātā skatuves mākslinieka Edgara Zīles Paratovs.

Alfrēds Jaunušāns neapšaubāmi ievērojams ieguvums Drāmas

teātrim. Taču viņa Karandiševs nav viengabalains. Ir atsevišķi skaisti

uzliesmojumi. Kopējais zīmējums saraustīts. Vēl Jaunušānam ne

vienmēr padodas psiholoģiskās pārejas.

Pieņemams un atzīstams Jāņa Kubiļa Vasilijs Voževatovs, bet

bez spilgtākām pazīmēm.

Pārējās lomās apdāvināti un rūpīgi mākslinieki.

A. Ostrovska "Līgava bez pūra" ir saistoša izrāde, taču nepace-

ļas agrāko A. Ostrovska lugu inscenējuma līmenī.
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AIZGĀJUSĪ DZĪVE

I. Turgeņeva romāna "Muižnieku ligzda" inscenējums
LPSRValsts Krievu drāmas teātrī

Pēc Turgeņeva romāna "Priekšvakarā" dramatizējuma LPSR

Valsts jaunatnes teātrī mēs tagad skatām viņa otru īpaši pazīs-

tamāromāna "Muižnieku ligzda" inscenējumu LPSRValsts Krievu

drāmas teātrī, ko veikuši paša teātra ļaudis — A. Jefremovs un

M. Pjarns.
Romāns "Muižnieku ligzda" ir Turgeņevam pēc skaita otrs,

laists klajā 1850. gadā, rakstnieka jaunrades labākajā laikā. Šajā
romānāTurgeņevs zināmā mērā norūpējies par muižnieku ligzdu
nedrošo stāvokli, viņš skumst par to nākotni un neparedz tām

nekā laba. Romānā "Muižnieku ligzda" Turgeņevs meklē pozitīvu

varoni, kas glābtu šīs muižnieku ligzdas. Tas ir Lavreckis, izglī-

tots, godīgs cilvēks, no Vakareiropas atgriezies inteliģents. Viņš
meklē sev darbību, grib būt derīgs, grib "iemācīties zemi art",cen-

šas palīdzēt zemniekiem. Bet visas viņa neatlaidīgās pūles unkrietnā

cenšanās sašķīst kā vieglas putas pret toreizējās cariskās Krievijas

nežēlīgajiem un šaurajiem sabiedrības un sadzīves apstākļiem. Pozi-

tīvais varonis nespēj veikt nekā pozitīva. Neveiksme seko neveiksmei.

Lavreckis iemīlas brīnišķīgā krievu meitenē.Arī šī skaistā mīlestība

pajūk apstākļu dēļ. Liza — morāli tīra meitene, neparasti atsau-

cīgā un labāar citiem, cēlām, augstām un stingrām prasībām sev—

dodas klosterī, kur nobeidz savu vientuļo mūžu. Apkārtne un ap-

stākļi salauž viņas dzīvi. Tāpat asarās nonīkst tāda jauka un gudra
krievu sieviete kā Marfa Timofejevna Pestova.

Toreizējās dzīves valdnieki var būt tikai liekuļi, ierāvēji, bez-

dvēseles cilvēki. Tāda ir muižniece Marija Dmitrijevna Kaļitina,
kas prot lieliski laipot un visu aprēķināt. Par savu znotu viņa

kaisli vēlas dabūt iekšlietu ministrijas ierēdni kambarjunkuru

Vladimiru Nikolajeviču Panšinu, glumu un slīpētu jaunu cilvēku,

īstu patvaldniecības kalpu, kas droši kāpj uz augšu pa ikdienas

kāpnēm. Šo divu cilvēku vidū labi iederas Lavrecka sieva Varvara

Pavlovnā, vieglprātīga, pavirša un izlutināta sieviete bez jebkā-
diemaizspriedumiem un godīguma sliekšņiem.
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Tā Turgeņevs, tīri negribot, skumdams un apdzejodams savas

muižnieku ligzdas, parāda to šaurumu, tukšumu, bezspēcību un

trūdējuma smaršu. Mūsu acu priekšā paveras pasaule, kurai ne-

glābjama bojāeja. Mēs redzam cilvēkus, dažkārt jaunus, patīka-

mus, kas cieš, ilgojas, cenšas, bet, nespēdami pārkāpt savas vides

un šķiras robežas, lēnāmaiziet nebūtībā. Tāpat arī Lavreckis. Viņš
ir iemācījies "zemi art", palīdz citiem, bet viņa dzīve salauzta un

nogrimst vientulībā. Liktenīgs ir viņa sauciens: "Lai nāk jaunas,

labākas paaudzes un veic to, ko mēs gribējām!"

Padomju cilvēks, skatot šo Turgeņeva ievērojamo darbu uz

skatuves, var vēl savu reizi pārliecināties par to starpību, kāda ir

radusies, salīdzinot 19. gs. cariskās Krievijas valdošās šķiras muiž-

niecības cilvēku ar tagadnes —padomju cilvēku. Šaurības, tukšuma,

bezcerības un bezspēcības vietā — plašums, dzīves atjaunotne,
diži darbi, nelokāmi, tēraudaini raksturi un viens kopīgs varens

mērķis — komunisms.

Tagad ir atnākusi jauna, labāka paaudze, kas veikusi ne tikai

visu to, par ko senāk sapņoja, bet arī to, par ko senāk nesapņoja.
"Muižnieku ligzdas" inscenējums LPSR Valsts Krievu drāmas

teātrī prasmīgs un pārskatāms. Ainas savirknētas ar mērķtiecīgu

apdomu, visvairāk izceldamas Lavrecka un Lizas mīlas traģēdiju,

atstādamas mazliet novārtā romāna sabiedrisko momentu.

Tāpat visumā pieņemams Andreja Jefremova uzvedums.Viņam

palīgos bijis režisors Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks

M. Pjarns. Lietderīgas dekorācijas devis mākslinieks N. Medov-

ščikovs.

Nopelniem bagātā skatuves māksliniece L. Meļņikova visai iz-

teiksmīga un brīva Marfas Timofejevnas Pestovas lomā. L. Meļņi-

kova sasniegusi to mākslas izteiksmes pakāpi, kur nav vairs spēles,

bet tikai tīrskanīgs, dzidrs tēlojums, kas jūs apņem kā pati dzīve,

viskarstākos uguņos un liesmās izkveldināta. Pareizi līdz galam

izprasts un vienkārši, pārliecinoši pasniegts tēls.

Viss labs sakāms par P. Karpovskas Lizu. Devums, kas dziļi

iespiežas atmiņā. Vispirms jau mākslinieces ārējā zīmējumā ir

kaut kas tiešām — lizisks. Tādu var iedomāties Lizu, ne citādu. Ir

stāja, ir kustības, ir balss —viss tas krietni saderas ar Lizas būtību.



Māksliniece prot vienlīdz veiksmīgi atklāt kā Lizas kautrību,

sirsnību, tā arī iekšējo dziļo kvēlumu, stingrību un nelokāmo ap-

ņemšanos.

Atzīstama V. Vaļevskas Marija Dmitrijevna Kaļitina. Pietie-

kami izcelta muižnieciskā vīzdegunība, viltība, aprēķins un siltā

laipnība. I. Zvanovu epizodiskajā Varvaras Pavlovnas Lavreckas

lomā gribētos redzēt spilgtāku un ne tik vulgāru.

Svaigi un tīkami raksturo J. Bulatova savu Šuročku un A. Isa-

jeva—Ļenočku. Ar viņām saderīga A. Čaadajevas NastasjaKarpovna.

S. Vasiļjevam uzticēta Fjodora Ivanoviča Lavrecka loma. Viņš

to veido apvaldīti, cienīgi. Pat Lavrecka dziļākie prieki un baigā-
kās ciešanas tikai it kā caur sietu izlaužas uz āru, apslāpēti, pārāk
savaldīti. Vai nu tiešām Lavreckis ir tik liels gribas cilvēks? Varbūt

viņš tad vienu otru reizi būtu rīkojies savādāk. Mūsuprāt, Lav-

reckim jūtas bija pirmā vietā, un to arī Vasiļjevam tēlojot neva-

jadzētu piemirst, tas padarītu viņa Lavrecki ticamāku, tuvāku,

cilvēcīgāku.
Tarska veiklais Vladimirs Nikolajevičs Panšins labi izdomāts

un tāpat veikts, un tikai ne visai raksturīgs, neiezīmīgs. Cienīgs

un iederīgs norises gaitā V. Šahovskoja Sergejs Petrovičs Gedeo-

novskis. Kā no pagājušā gadsimta gleznas izņemts V. Gavrilova

Mihaļevičs. Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks S. Digams

savdabīgi raksturo Hristoforu Fjodoroviču Lemmu, mazliet maskā

atgādinādams viņa Bēthovenu.

Ar "Muižnieku ligzdu" LPSRValsts Krievu drāmas teātris atdzī-

vina padomju skatītājam lielā krievu prozas klasiķa Turgeņeva

tēlus un ļauj viņus salīdzināt ar mūsu tagadējo augšupejošo pa-

domju dzīvi un cilvēku.
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RAKSTI PAR KINO

STAĻINA PRĒMIJAS LAUREĀTI KINO MĀKSLĀ

Kino māksla Padomju Savienībā augstā cieņā. Padomju ļaudis
mīl savu kino mākslu, jo tās ainas, ko viņi redz ekrānos, ir pilnas
īstas dzīves, cīņas, ciešanu un uzvaru. Padomju filmas krasi atšķi-

ras nokapitālistiskās pasaules filmām ar savu patiesīgumu, dzīves

neatvairāmo elpu, dramatismu, jautrību, dziļo idejiskumu un

pilnasinīgiem, mākslinieciskiem tipiem. Labākāpadomju filma ir

milzu solis uz priekšu kino mākslas attīstībā.

To spilgti un paliekami apliecina arī daudzo kino mākslas

darbinieku — režisoru, dramaturgu un apdāvināto tēlotāju ap-

balvošana ar goda pilno Staļina prēmiju.

i.

Daudzas tās filmas, kuru radītāju galvas tagad apmirdzējusi
slava un vispārēja, svinīga atzinība, ir redzētas arī Rīgā.

Pirmām kārtām atminēsimies grandiozo filmu "Bruņukuģis

"Potjomkins"", grūti tagadatstāstīt to iespaidu, ko savā laikā radīja
šī savdabīgā, vienreizīgā filma. Blakus salkanajām vācu filmām, bla-

kus spīdošajiem amerikāņu kabinetu izdomājumiem te atmirdzēja

pretim mērķtiecīga īstenība, pacelta mākslas augstumā. Filmas

radītājs — S. Eizenšteins, rīdzinieks, vienā rāvienā ieguva Vissa-

vienības un pasaules slavu. Tas notika apmēram priekš 15 gadiem.
Pēc ilgu gadu darba, pēc Holivudas apmeklējuma un vairā-

kām neveiksmēm S. Eizenšteins atkal parādīja savu īpato, vareno

talantu un kino mākslas meistarību, radot vēsturisko filmu "Alek-

sandrs Ņevskis". Daudzi asi strīdi aplidoja šo filmu, taču beigu

beigās visi, kas redzēja šo darbu, atzina inscenētāja vareno iejūsmu,
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meistarību un patriotiskas idejas apgaroto, māksliniecisko veido-

jumu, kas likts šīs filmas pamatā.

Šajā darbā S. Eizenšteins sastapās un savu māku apvienoja ar

citiem izciliem mākslas darbiniekiem: rakstnieku P. Pavļenko, kas

devašai filmai scenāriju. P. Pavļenko ir liels vēstures pazinējs, viņš
ir grāmatas "Barikādes" par Parīzes komūnu autors, viņš sarakstī-

jis lielisku stāstu par Ļermontovu, savā laikā vācis plašus materiālus

grāmatai par caru Jāni Briesmīgo. P. Pavļenko filmas "Aleksandrs

Ņevskis" scenāriju radījis ar dziļu laikmeta izpratni un drama-

tisku asumu.

Šajā filmā mūsatkal pārsteidz N. Čerkasova pārvēršanās un ieju-
šanās māksla. Šo pašu aktieri mēs redzam un iemīlam kā drusku

jocīgo, paveco zinību vīru Žaku Paganeli, nenogurdināmo ceļo-

tāju, viszini ģeogrāfu, skaistajā filmā "Kapteiņa Granta bērni".

Tad viņš mūs valdzina un satriec ar profesora Poļežajeva tēla iz-

veidu filmā "Baltikas deputāts"; mūsu priekšā vecs, mazliet salīcis

zinātnieks ar dzirkstošām acīm, jauku sirdi un revolucionāra

temperamentu. Tad pēkšņi šis pats aktieris atkal rādās gluži citā

veidā: viņš — troņa mantinieks Aleksejs, Pētera I dēls, lūgšanu

apmāts histēriķis, lielā reformatora bailīgs, šaudīgs pretinieks,
sīka dvēsele vājā, deģenerētā miesā.

Filmā "Aleksandrs Ņevskis" N. Čerkasovs it kā nebūtu vairs

tas cilvēks. Te viņš īsts varonis, tāds, kādu mēs pazīstam no krievu

tautas teikām; gaišiem, plūstošiem matiem, skaidru, drošu skatu,

neapturamu garīgu un fizisku spēku, atklātu, vienkāršu dvēseli.

Lokans kā šautra, vijīgs stāvs, valdzinošas roku kustības, tvirta gaita,

iespaidīga balss. Nē, vai tiešām tas var būt tas pats aktieris, kas

radījis vārgulīgo, lišķīgo Alekseju? Šķiet, ka nav viņam nekas ne-

pārvarams un viņš varētu tēlot kuru katru lomu.

Filmā "Aleksandrs Ņevskis" blakus N. Ohlopkovam, kas tēlo

lielisko Vasku Buslaju, bezbēdīgo novgorodieti, mēs redzam arī

viņa draugu un sāncensi Gavrilu Oleksiču A. Abrikosova veido-

jumā, kas sniedz līdz sīkumiem izturētu māksliniecisku tēlu un

pazīstams vispār kā ievērojams skatuves mākslas meistars.

Šadu ievērojamu mākslas meistaru — ka Eizenšteins, Pav-

ļenko, Čerkasovs, Abrikosovs un citi — sadarbība deva elpu un
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neaizmirstamu satvaru filmai "Aleksandrs Ņevskis", darbam,

dzīvam un dziļi patriotiskam, kas dod spēku un gandarījumu kat-

ram skatītājam, bet īpaši saviļņo Padomju zemes jaunatni nesav-

tīgam nākotnes darbam.

Staļina prēmijas piešķiršana šiem galvenajiem filmas "Alek-

sandrs Ņevskis" radītājiem liela, bet tiešām pelnīta atzinība.

2.

Slavenais režisors VsevolodsPudovkins ieguva Staļina prēmiju

par filmu "Miņins un Požarskis" (1939. g. produkcija).
Režisora Pudovkina mākslas tapšanas ceļš grūts un līkumots.

Viņš savā laikā izbrida cauri daudz "skolām", līdz sasniedza īsto,

dzīvīgo reālismu. Viņa augšupkāpšanas ceļš sākās ar M. Gorkija
"Māti".Pudovkins radījis daudzfilmu. Minēsim tikai: "Sankt-Pēter-

burgas gals", "Čingizhana pēctecis". Šajās filmās spilgti manāma

tā pati reālistiskā nostādne, kas "Mātē", ass dzīves tvēriens, kāpi-
nāts režģījums un idejiskums. Filmās "Vienkāršs gadījums", "De-

zertieris" un "Uzvara" māksliniekabalss it kā piesmakuši, surdinēta.

Te labi izjūtama nežēlīga, bet skaista cīņa pēc savas iekšējās skaid-

rības un vienreizīga stila. Panākumi neizpalika, tā radās ievēroja-

mās vēsturiskās filmas "Miņins un Požarskis", kā arī "Suvorovs".

Pudovkina uzticīgs līdzgaitnieks M. Dollers. Viņš ar Pudovkinu

ilggadīgajā darbādalījies visās sāpēs, kļūmēs, pametumos un uzva-

rās, tagad arī lielajā slavā un godā, tāpat saņemdams Staļina prēmiju.

"Miņinā un Požarskī" Pudovkins ar Dolleru strādā, veidodami

darbību un notikumu kāpinājumu lielos, varenos, pat rupjos
vēzienos. Te redzama gudra likumība, kas izriet no rādāmā vēstu-

riskā laika un krasajiem notikumiem. Pats mazākais filmas skats

stāsta skatītājam: atmini arī tu savu pienākumu pret savu lielo

Dzimteni, esi vienmēr gatavs viņai palīdzēt grūtā brīdī.

Šo uzdevumu lieliski sapratis aktieris B. Ļivanovs (Staļina prē-

mijas laureāts); viņš, rādot impozanto Požarska tēlu, nav meklējis

pustoņus. Ļivanovs savam Požarskim devis spilgtas, noteiktas rak-

stura īpašības, tā izcirzdams viņu kā granītā. Ļivanova Požarskis

episki mierīgs, viengabalains, pilns iekšēja, neatlaidīga spēka.
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Aktieris A. Hanovs (Staļina prēmijas laureāts) pilnīgi kā dzi-

mis Miņina lomai un sniedz to skatītājam pārliecinoši un vien-

reizīgi. Hanovs arī Platoničs filmā "Suvorovs". Šinī tēlā viņš atkal

pierāda, ka spēj radīt spēcīgas gribas rakstura krievu cilvēkus.

Filma "Suvorovs" pēc savas iekšējās struktūras ir sarežģītāka,

tāpat kā sarežģītāks arī pats filmas varonis Suvorovs. Filmā visi

elementi sakārtoti un novietoti tā, lai jo spilgtāk izceltu galveno
varoni. Šo ceļu ejot, režisoriem Pudovkinam un Dolleram, bet īpaši
aktierim N. Čerkasovam-Sergejevam (Staļina prēmijas laureāts)

izdevies atsegt un atdzīvināt lielā Suvorova spilgto un samezgloto
raksturu. Suvorova tēls Čerkasova veidojumā neaizmirstams. Pa-

nākumu pilna sadarbība.

Pašlaik Pudovkins, Dollers un Čerkasovs veido filmu "Izmaila

šturmēšana". Staļina prēmijas piešķiršana dos spēkus viņiem vēl

labāk un īstāk parādīt pašu Suvorovu un viņa pārdrošo kara-

gājienu.

3.

Padomju kino mākslas tapšanas laikā Padomju Gruzijā dari-

nātajām filmām bija sava atšķirīga vieta. Tajās lielāko daļu bija
tēloti varoņu mīlas pārdzīvojumi. Un tas viss norisinājās skaistajā,

eksotiskajā dabā, gleznainajos jūras krastos.

Viens no pirmajiem gruzīnu kino mākslas meistariem, jaunu

ceļu gājējiem Staļina prēmijas laureāts Mihails Čiaureli.

Viņa mākslinieka ceļš grūts, bet nopelniem un atradumiem

bagāts. Savu personību un vietu radošajā darbā Čiaureli neieguva

pēkšņi, vienā dienā. Savā mākslinieciskajā attīstībā un meistarībā

viņš kāpa uz augšu soli pa solim ar katru savu radošo darbu, sa-

sniegdams vienmēr lielāku skaidrību, vērienuun formālo gatavību.

Tāpēc katrai Čiaureli filmai ir sava vieta padomju kino mākslas

attīstībā un virzībā. Katra Čiaureli filma ir viens darba ceļa posms

viņa paša un visā daudznacionālajā padomju kino mākslā.

Mihails Čiaureli daudzpusīgs un plaša vēriena mākslinieks.

Viņam lielas zināšanas un pieredze rakstniecībā, skatuves un tēlo-

tājā mākslā. Taču viņš visas šīs savas zināšanas pratis labi pakļaut
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un saskaņot tā, lai sniegtu harmoniski veidotus un dziļi izjustus
kino mākslas darbus.

Jau Čiaureli pirmajā, patstāvīgajā darbā "Sala" mēs redzam

tagadnes dzīves ļaudis ar viņu priekiem, sāpēm, ciešanām un

kļūdām. Savā nākošajā filmā "Habarda" Čiaureli centies atrisināt

visai asu un aktuālu tematu — problēmu: spēcīgā, satīriskā pam-

fleta formā viņš graizījis to gruzīnu inteliģences daļu, kas ar ķīniešu
sienu bija norobežojusi sevi no radošās ikdienas un tagadnības.

Filma "Pēdējā masku balle" visai interesanta parādība meis-

tara mākslinieciskās attīstības gaitā. Šeit viņš it kā noslēdz zināmu

attīstības loku un sāk jaunu, daudz ievērojamāku un plašāku ceļu.
Mākslinieks noteikti un nopietni stājas pie lielu politisku tematu

atrisinājuma savos darbos.

"Pēdējā masku balle" ir mākslinieciskā ziņā krietns un ievēro-

jams darbs, taču arī ar savām kļūdām. Čiaureli īsti boļševistiski

pats atrod savas kļūmes un vilšanos, analizē tās, lai jau tālākajā
darbā no tām noteikti izvairītos. Dziļais paškritikas darbs labi

redzams nākošajā filmā "Arsens".

Šinī darbā Čiaureli apstrādājis tautas leģendu par seno varoni

Arsenu. Pieskaroties senatnei, Čiaureli nedomāja bēgt prom no

tagadnes, izvairīties no tās. Varonīgais Arsena tēls, ko lieliski vei-

doja aktieris S. Bagašvili, ir un paliek filmas centrā.

Bagašvili, Staļina prēmijas laureāts, rāda mums seno Arsenu

kā kalniešu zemnieku varoni, bezbailīgu karotāju un sadzīvē

vienkāršu, laipnu cilvēku. Arsens priecājas par dzīvi kā bērns.

Bezgala ticēdams savai taisnībai un vienkāršās tautas spēkiem,
Arsens aizrautīgi dodascīņā. Viņu nebaida ienaidnieku daudzums

un smagais pārspēks. Leģendārais tautas varonis parādīts kon-

krētā vēsturiskā vidē, līdz ar to stipri un skaidri pietuvināts mūsu

dienām.

Arsens filmā izaudzis par dzīvu, sirdij dziļi izjūtamu tautas

varoni, un tuvs viņš kļuvis visiem tiem, kam dārga tautasbrīvības

cīņa. Filma "Arsens" savā veidojumā un uztverē radnieciska tādām

pazīstamām un ievērojamām filmām kā "Čapajevs". Filmas "Ar-

sens" dramatiskajā gājienā un uzbūvē skaidri jaužama tās radnie-

cība ar tautas drāmas un traģēdijas labākajiem paraugiem.
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Tā, neatlaidīgi strādādams, soli pa solim uz priekšu iedams,

Čiaureli spēcīgi un laikmetīgi izveidoja savu personību. Savas kļū-
daslabodams un vienmēr sevī augdams, Čiaureli bija ieguvis plašu

pieredzi, īstu māksliniecisku skaidrību, mērķtiecību un savu uzde-

vumu un spēku apzinātību. Tā Čiaureli tīri nemanot organiski
nonāca līdz sava labākā un viengabalainākā darba — "Lielā at-

blāzma" radīšanai.

"Lielā atblāzma" — varens, episks darbs. Gluži tāpat kā "Pēdējā
masku balle", tā pirmām kārtām saviļņo katru skatītāju ar snieg-
tās politiskās tēmas dziļu izpratni, iejūtu un skaidrību.

Čiaureli pirmām kārtām mākslinieks boļševiks, kas atdevis

visu savu radošo spēku darba ļaužu lielajām, nemirstīgajām ide-

jām.Vienīgi tikai tādammāksliniekam bija pa spēkam filma "Lielā

atblāzma", kas pilna varena, episka spēka, grandioza vēriena un

aizrautīgas darbības.

Māksliniekam bija jāveic grūts, bet goda pilns uzdevums: jāpa-
rāda ekrānos lielos revolūcijas radītājus un vadoņus. Lielu talantu,

daudz patiesības izjūtas, sirsnības un vienkāršības padomju skatī-

tāji prasa no tā mākslinieka un mākslinieku kolektīva, kas uzņē-

mies parādīt kino mākslā, visplašākās tautas masas aptverošā

mākslā, mūsu laikmeta visiemīļotāko un vislielāko cilvēku tēlus.

Filmā "Lielā atblāzma" mēs redzam, ka pats filmas radītājs, tā arī

biedru Ļeņina un Staļina lomu tēlotāji savu uzdevumu ir veikuši.

Padomju skatītājs nav viņos vīlies.

Aktierim M. Gelovani, Staļina prēmijas laureātam, ir izdevies

radīt tautu lielā vadoņa biedra Staļina tēlu tieši tādu, kādu viņu

pazīst un mīl padomju ļaužu miljoni. Gelovani šo savu visatbil-

dīgāko māksliniecisko uzdevumu sekmīgi atrisinājis.
Aktieris S. Bagašvili, kas tēlo Georgiju Gudušauri, bija radis

savai lomai pareizu pieeju. Skopos, bet sirsnīgos vilcienos viņš
rāda vienkāršo gruzīnu zemnieku, kas kļūst par spēcīgu un uzti-

cīgu visu darba ļaužu lietas cīnītāju.

"Lielā atblāzma" ir filma, kas krietnā mākslinieciskā izkārto-

jumā un dramatiskā kāpinājumā gleznaini stāsta par gruzīnu

tautas varonīgo revolucionāro cīņu, ko tā veic kopā ar lielo krievu

tautu boļševistiskās partijas un viņas lielo vadoņu biedru Ļeņina
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un Staļina vadībā par darba tautas uzvaru. Ši filma ir ievērojamu
mākslinieku darbs.

Nav gadījums, ka Čiaureli tagad veido lielfllmu "Georgijs

Saakadze", kas paudīs darba tautaivienuno Gruzijas vēstures ievē-

rojamākām lappusēm. Tāpat nav arī gadījums, ka viņa nākošais

darbs ir filma "Zvērests". Tajā būs parādīts boļševistiskās partijas

vēstures viens posms, parādīta mūsu cīņu un uzvaru vēsture.

Pēc sava tvēriena tās ir dziļas un radoša garapilnas filmas. Tās

ir Čiaureli kapitāldarbs un pilnā mērāatbilst padomju kino māk-

slas ģenerālai līnijai. Nav šaubu, ka šajās filmās Čiaureli atklās vēl

lielāku savu māksliniecisko spēku.

4.

Ivans Pirjevs —visai interesants un savdabīgs mākslinieks —

radījis mūsu apstākļos diezgan nepierastas muzikālā žanra fil-

mas. Visā šajā darbā pats vērtīgākais tas, ka viņš šo filmas paveidu
dibina un piepilda ar mūsdienu aktuālu materiālu un elpu, reā-

listiski parādot kolhoziešu sādžu un tās darbīgos ļaudis.
Pats ievērojamākais režisora Ivana Pirjeva darbs, par ko viņš

saņēma lielo, goda pilno Staļina prēmiju, filma "Traktoristi". Šajā
filmā skatītājs neatradīs lielus, svinīgus notikumus, aizrautīgas

varonības pilnu darbību. Gar acīm ekrānā slīd garām vienkāršas

ikdienas lietas un notikumi, kas visas līdz galam aizņem kolho-

ziešu parasto darba dzīvi. Tomēr filma aizrauj un,kā saka, paņem

katru skatītāju. Filmā tik daudzkvēles, īpata skaistuma un radošā

temperamenta, kas katru skar līdz sirds dziļumiem. Ar varenu

izdomu un māksliniecisku spēku režisors Ivans Pirjevs parādījis

padomju tautas nesalaužamo vienību, padomju tautas un tās

varenās Sarkanās armijas vienību.

Tagadnes aktuālās dzīves apdare un pacelšana mākslinieciskā

plāksnē katram māksliniekam pats grūtākais un varbūt arī pats

sarežģītākais darbs. īpaši grūti reālistiski pareizi uztvert un atvei-

dot kolhozu dzīvi. Šajā ziņā, tas zīmējas pirmām kārtām uz kino

mākslu, ir darīts visai maz. Tālu nav parādītas visas tās dziļās,

nenovēršamāspārvērtības, kas notikušas pēdējos gados padomju
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sādžās. Kad Ivans Pirjevs radīja savus darbus, vispirms "Bagāto

līgavu", bet pēc tam "Traktoristus", viņam nebija neviena priekš-

gājēja, nebija neviena parauga. Viņš nespēja mācīties no citu

kļūdām un darbu uzvarām šinī pašā jomā. Viņam nācās šī vārda

tiešākajā nozīmēpašam radīt un pašam veidot.

Ivans Pirjevs ir parādījis ekrānā kolhoznieku ikdienu un dar-

bus, parādījis to labi un mākslinieciski redzīgi. Grūtības, ar kādām

mākslinieks savā apdares darbā sastapies un, karsti meklēdams

un cīnīdamies, tās pārvarējis, pabeigtajās filmās maz redzamas.

Ivans Pirjevs ļoti vairās no pustoņiem, no nepabeigtiem vār-

diem. Viņš spēcīgu un žilbinošu krāsu meistars. Viņam labāk pa

prātam ātrs un tikko valdāms temps, palēninātā darbība viņu ne-

saista, no tās viņš vienkārši bēg.Visu, ko viņš saka, tas izteic skaļā,
neklusinātā balsī. Neskaidrībām un divdomībām te nevar būt

vietas.

Šīs IvanaPirjeva mākslas atšķirīgās īpašības visskaidrāk un vis-

pilnīgāk saskatāmas viņa filmā "Traktoristi". Te katra detaļa, lieta,

skats un ainava ir savā vietā un pilnā mērā palīdz darba galvenās

idejas un mērķa uzziedam. Filmā viss ir novietots un labi sakār-

tots tā, lai līdz galam parādītu jaunās sociālistiskās dzīves uzplau-

kumu, padomju cilvēku lielo un nesatricināmo dzimtenes mīlestību.

Ar spēcīgu izjūtu un dziļu satraukumu Ivans Pirjevs parādījis
filmā "Traktoristi" kolhoziešu darba centību un aizrautību. Reži-

sors Pirjevs ir cītīgi, neatlaidīgi meklējis un atradis līdzekļus un

veidus padomju cilvēku gara izteiksmei, tā gara izteiksmei, kas

rada un rosina komunistiskās sabiedrības neatlaidīgos cēlējus.

"Tpn TaHKMCTa, Tpn Becejiwx ,apyra, 3KHna)K MaiiiMHbi

6oeBOH" (trīs tankisti, trīs priecīgi draugi kaujas mašīnas ap-

kalpē) — šoslaveno, skaisto dziesmu, ko tagad pazīst arī visa Rīga,

visa jaunā Padomju Latvija, dzied, aizrautīgi dzied filmas "Trak-

toristi" jautrie, dzīves pilnie, dabīgie un stiprie varoņi. To pašu

varētu teikt arī par to mākslinieku kolektīvu, kas radījis šo jautro,

dedzīgo, laikmetīgo filmu "Traktoristi", un pirmām kārtām te

minami režisora Pirjeva lielākie biedri darbā — MarinaLadiņina

(Staļina prēmijas laureāte) un Nikolajs Krjučkovs (Staļina prēmi-

jas laureāts), kas, tēlojot galvenās lomas filmā, sniedz meistarīgi
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veidotus traktoristes un traktorista tipus un stipri kāpina filmas

māksliniecisko vērtību, un vēl vairāk paver tai miljonu skatītāju

simpātijas.

Aktierim Nikolajam Krjučkovam bijis grūts uzdevums. Filmā

"Traktoristi" viņš izveidojis un parādījis sociālistiskās celtniecī-

bas darba ikdienas varoni. Viņa tēli — Andrejs Sarokovs filmā

"Komsomoļska", robežu apsardzes komendants filmā "Uz robe-

žas", Stepans Kulagins savdabīgajā filmā "Nakts septembrī" —,
tie

ir īpati, spēcīgi un spilgti uzmetumi, kuriem seko meistariski rasts,

tverts un izveidots tēls, pat, teiksim, tips, filmā "Traktoristi". Tas

ir īsts Staļina laikmeta celtniecības un darba varonis.

Kļims Jarko — tā saucas šis varonis
—, tas ir jauna lējuma

cilvēks, kulturāls, disciplinēts, mērķtiecīgs, arārkārtīgu gribas spēku

apveltīts, īsts, nešaubīgs cīnītājs par komunisma lietu. Visur, kur

tikai viņš iet, viņam līdzi nāk skaidrs dzīves skats, dziļa apziņa,
darba prieks un pareiza apstākļu izpratne.

Marina Ladiņina ienāca padomju kino mākslā ar lielu teatrālu

kultūru. Marina Ladiņina dziļa, iejūtīga māksliniece un neatlai-

dīgi, drudžaini strādā, lai radītu pilnvērtīgu mūslaiku padomju
meitenes tēlu. Viņas lielāko un labāko sasniegumu mēs redzam

filmā "Traktoristi", kur viņa skaidros vilcienos tēlo Mariannu Ba-

žani. Nedaudziem, vienreizīgiem paņēmieniem Ladiņina skaisti

un apburoši parāda jaunās traktoristes raksturu, kas reizē pilns

stingras gribas, bet arī mirkļiem pāri plūstošs savā iejūtā un sie-

višķīgā sirsnībā.

Marianna Bažane un Kļims Jarko mūs, skatītājus, aizrauj un

iejūsmina ne tikai tāpēc vien, ka viņi ir mūsu sociālistiskās esības

tipiski un cildeni pārstāvji un reālistiski pareizi sniegti ekrānā.

Viņi kā burvīgu pavasara smaršu nes vēl sev līdz dziļu jautrību,
ticību dzīvei, nesalaužamo dzīvības prieku un darbaspēju. Viņi ir

mūsu tagadne un pamats nākotnei.

Vai varētu teikt, ka mākslinieku kolektīvs ar režisoru Ivanu

Pirjevu priekšgalā jau pilnā mērā atrisinājis kolhozieša kino ko-

mēdijas radīšanas uzdevumu? Protams, vēl nē! Ar diviem darbiem

tas nav iespējams. Taču mākslinieki ir daudz, daudz jau devuši,

viņi ir uz jaunā ceļa un skaidri apzinās, uz kurieni dodas.
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DAUDZPUSĪGĀTĒLOTĀJA

Nesen Rīgā no Maskavas atbrauca Staļina prēmijas laureāte

plaši pazīstamā kino aktrise Ļubova Orlova un Staļina prēmijas
laureāts ievērojamais režisors G. Aleksandrovs, lai šeit uzņemtu

kādu jaunu filmu.

Padomju kinoaktrišu vidū Ļubova Orlova viena no saisto-

šākām savā tehnikā un savu lomu daudzpusībā. Kinomākslā

Ļ. Orlova ienācano teātra.Viņai jau bija līdz zināmi pieredzējumi

radošajā darbā, sakrājies liels daudzums tīri scēnisku zināšanu.

Zināmu laiku Orlova bija mācījusies konservatorijā, klavieru

klasē, viņa bija strādājusi arī baleta trupā un uz estrādes. Tāpat

viņa bija darbojusies VI. I. Ņemiroviča-Dančenko vārdā nosauk-

tajā teātrī, kur dziedāja sākumā Perikolu, vēlāk Serpolitu "Korne-

viļas zvanos".

Darbība šai teātrī palīdzēja lielā mērā Orlovai viņas pirmās
lomas izstrādāšanā filmā. Šī filma saucās "Pēterburgas nakts"

(1933. g.), to veidoja G. Rošals. Filmas scenārijs bija izstrādāts pēc
diviem Dostojevska darbiem. Šajā filmā Ļ. Orlova tēloja Grušeņku,

provinciālas klejotāju trupas aktrisi. Loma filmā bija mazievēro-

jama, taču Ļ. Orlova tajā parādīja daudz svaiguma un jautras

raksturošanas spēju.

Ļ. Orlova savā tālākajā radošā darbā sastapās ar ievērojamo

inscenētāju G. Aleksandrovu. No šī brīža sākās viņu kopējais radī-

šanas ceļš. G. Aleksandrovs lielā mērā ietekmējis Ļ. Orlovas radī-

tājas personības attīstību ar saviem inscenētāja principiem.
Savukārt Aleksandrova režisūras principi daudzkārtnetieši Ļ. Or-

lovas ietekmēti.

Pēc atgriešanās no Francijas un Amerikas G. Aleksandrovs no-

lēma savus spēkus ziedot jaunajam un nepieciešamam padomju
kinomākslas veidam — kinokomēdijai. Meklējot tēlotājas savai

pirmai kinokomēdijai, Aleksandrovs pareizi novērtēja Orlovas

vispusīgās spējas — prasmi dziedāt, dejot, ekscentriski tēlot un

meklēt jaunus ceļus un paņēmienus tieši tēlošanas jomā. Alek-

sandrovs saistīja Ļ. Orlovu galvenai sievietes lomai džasa komē-

dijā "Jautrie zēni". Kad filma "Jautrie zēni" parādījās ekrānā, tā
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radīja lielu brēku. Skatītāji bija divos pretējos ieskatos, vieni pret

filmu, otri — par. Tagad pēc straujas kino mākslas attīstības šie

strīdi šķiet naivi.

Filmā "Jautrie zēni" Orlova tēloja kādu mājas kalponi Aņutu

un savu nelielo lomubija uztvērusi ekscentriskā plāksnē. Tur bija
daudz ārišķīgas izdarības un amerikāņu kinofarsu ietekmes. Jau

Aņutas izskats vien liecina, ka šeit paraugam ņemti ievērojami

amerikāņu ekscentriķi, taču arī te Orlova nebija zaudējusi savu

iekšējo īpatnību — sirsnību un jautrību.

Rietumu muzikālās kinoakadēmijas paņēmieni un tradīcijas
skaidri samanāmasarī nākošajā Aleksandrova darbā "Cirks", kas

labi pazīstams Rīgas kinomākslas cienītājiem. Mākslinieciskajā

ziņā šī filma daudzvērtīgāka par "Jautriem zēniem". "Cirkā" no-

teikta dramatiska attīstība, skaidra darbība un pietiekami nostrā-

dātatēma. Šajā filmā Orlova tēlo varoni — amerikāņu cirka dīvu

Marionu Diksoni. Loma grūta, pilna režģu, dramatisku grūtību,
bet Orlova tiek ar šiem šķēršļiem galā. Filma "Cirks" atklāj mums

visā plašumā Orlovas talanta reālistisko pusi. Šī filma arī vispār ir

viens no labākiem režisora G. Aleksandrova darbiem.

Filmai "Cirks" uz pēdām seko pazīstamā "Volga, Volga", arī

Rīgā redzēta. Filmā daudz laba, taču tā neaizsniedz "Cirka" māk-

sliniecisko gatavību. Filmā "Volga, Volga" Orlova tēlo Dusju Pet-

rovu, tā saukto Streiku, un no šīs Dusjas Orlovai vajadzēja radīt

savu pirmo padomju meitenes tēlu, bet tas viņai nav padevies.

Protams, daudz vainu filmas scenārijā. Dusjas loma jau scenārijā

ir neskaidra un shematiska, Orlova nespēja Dusjai Petrovai pie-

šķirt raksturu. Viņa gan rāda raksturīgas savas varones īpašības,

taču tās nesaplūst, neapvienojas kopā vienā skaidrā, noteikti

jaužamā tēlā. Filmā "Volga, Volga" triks nomāc dzīvi, ekscentrika

pirmā vietā, tai ziedots viss, pat dzīves patiesība. Tāpēc arī tik ap-

dāvināta tēlotāja kā Orlova paliek it kā pusceļā, iemirdzas, bet

atkal apdziest. Vienīgi apbrīnojama lomas tehniskā apdare, amata

māka, iejūtas spēks unārkārtīga veiklība.

Veikusi trīs lomas G. Aleksandrova muzikālajās filmās — džasa

komēdijā, melodrāmā un kinorēvijā, Orlova negaidīti un pēkšņi

mainīja savu tēlošanas veidu, kurā tā bija ieguvusi jau redzamu
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vietu. Viņa pārgāja pie jauna režisora un guva tīri dramatisku

lomu. Tā bija filmā "Inženiera Kociņa kļūda", ko savā laikā izrā-

dīja arī Rīgas kinoteātri. "Inženiera Kociņa kļūda" — detektīvs,

kinoromāns, pielaikots padomju jaunajiem apstākļiem. Filmā rā-

dīti izņēmuma notikumi, parasti ļaudis, un viss filmas smagums

rodams asos, strauji ritošos dramatiskajos notikumos. Filmas gal-

venos tēlus režisors A. Mačerets centies izveidot reālistiskā plāksnē.
Galvenai varonei Ksenijai dziļi dramatiska loma, jāparāda smagi

iekšēji pārdzīvojumi, psihiski lūzumi. Orlova lomu veidojusi
mazliet ārpusīgi, sniegdama savas varones drīzāk ārējo veidolu,

jauku un aizkustinošu, taču nesniegdamās līdz galam tēla iekšējā

būtībā, tā dziļākajos satvaros un pārveidojumos. Formālā puse

tēlojumā mazliet aizklāj iekšējās drāmas pacelšanos līdz iespēja-
mai skaidrībai un redzamībai.

Nākošais Orlovas darbs atkal kopā ar režisoru Aleksandrovu

slavenajā filmā "Gaišais ceļš" — pasaka pieaugušiem. Šinī plaši

pazīstamajā filmā, kas iejūsmināja arī Rīgu, viņa tēlo padomju
meiteni — Taņu Morozovu. Režisors Aleksandrovs veikli sintezē

visas iepriekšējās Orlovas lomas, visu viņas nostaigāto mākslas

ceļu, tanī pašā laikā parādot arī vēl līdz šim neredzētas Orlovas

talanta šķautnes.

Filmas sākums — mājkalpotājas Taņas pamošanās, viņas no-

darbības radio skaņu pavadībā, skati ar bērnu —viss tas atgādina
kādu citu, agrāk redzētu Orlovas tēlu — mājkalpotāju Aņutu filmā

"Jautrie zēni". Skaidrā un atklātā ekscentriskā stilā. Taņa —
Orlova

veido savu spēli izaicinoši un izsmejoši, sarunājas ar radiopastip-

rinātaju, lieliskā, skaidrā rītā kustas istabā, groteskiem paņēmie-
niem tīra kartupeļus, uzvelk mēteli, nenoņemot to no pakaramā.

Ārīgi Taņa— Orlova vēl stipri stūraina, neveikla un neglīta.

Tālāk seko saistoša aina ar jaunatbraukušo inženieri Ļebe-
devu. Taņa sastop viņu pie ieejas viesnīcā. Noris saruna, kas stipri,
līdz sirds dziļumiem saviļņo Taņu — Orlovu. Viņā pamostas ro-

mantika. Ainas ar inženieri Ļebedevu veidotas tīri reālistiskā garā.

Tās pārpilnas smalka psiholoģisma, nemanāmudvēseles kustību,

kas aktierim jāatveido sīkām, bet raksturīgām niansēm. Te mēs

redzam pilnīgi jaunas, līdz tamlaikam neatrastas Orlovas bagātā
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talanta īpašības. Skatos ar inženieri Ļebedevu Orlova skaisti parāda,
ka viņa prot smalki raksturot, ka viņa dziļa un asi redzīga rakstu-

rotāja, kas ar vienuaprautu kustību prot skaidri un nekļūdīgi pa-

rādīt lielu iekšēju pārdzīvojumu, prot atsegt veselu jūtu gammu.

Filma "Gaišais ceļš" rāda vienkāršas meitenes evolūcijas ceļu

no parastas mājkalpotājas līdz rūpnīcas strādniecei — stahano-

vietei un vēlāk nopelniem bagātai inženierei.Orlova veiksmīgi pa-

rāda sākumā vienkāršās meičas iekšējo, garīgo un ārējo augšanu,

arī filmas notikumi te risinās tīri reālistiskajā plāksnē. Ne tā Orlova

pārliecina skatītāju kā Taņa — stahanoviete un inženiere. Te pie-

trūkst iekšēja pārdzīvojuma, varbūt tāpēc, ka filmas darbība ievir-

zās romantikas un stipras fantastikas elementā. Rakstura attīstības

reālistiskais pavediens dažā vietā pārtrūkst. Atmiņā iecērtas tikai

daži atsevišķi momenti.Fantastika pārlieku atšķaida konkrētību.

Ļ. Orlova visai apdāvināta kinoaktrise. Ar katru savu nākošo

filmu viņa rod lielāku meistarību tēlojumā un, pamazām pār-

varot meklējumus, atrod arī sevi, lai jau nākošajās filmās sniegtu
vēl pilnasinīgākus un aizraujošākus tēlus.

SKAISTA FILMA

Tas notika 1941. g. decembra sākumā, kad vācu armija veltīgi

kāroja pēc Maskavas. Petričevas sādžā Vērējas pilsētas tuvumā

vācieši sodīja ar nāvi nezināmu meiteni partizāni. Neviens par

viņu nekā nezināja. Dažas nedēļas pirms vācu Petričevas briesmu

darba kāds Vērējas partizāns bija saticis šo drošsirdīgo meiteni.

Taču arī šim partizānam meitene nekā nebija stāstījusi, vienīgi

teikusi, ka to saucot Taņa. Par Taņas varoņdarbiem visā apkārtnē

klīda daudz nostāstu.

Kadpar viņas bezbailību un varonīgo nāvi sāka vēstīt laikrak-

sti, Taņas vārds kļuva slavens visā Savienībā. Viņa pati kļuva sim-

bols visām tām padomju meitenēm patriotēm, kas droši atdeva

savu jauno dzīvību par Dzimtenes brīvību un godu. Pēc nāves

Taņai piešķīra Padomju Savienības Varones nosaukumu.

Tikai vēlāk noskaidrojās, kas Taņa īsti ir.
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Šī meitene bija maskaviete. Viņa saucās Zoja Anatola meita

Kosmodemjanskaja, un viņa bija Maskavas Oktobra rajona

201. skolas 9. klases skolniece komjauniete.

Viņaibija 18 gadu. Tēvs tai jau bija miris sen. Kopā ar savu māti

un brāli Šuriku viņa dzīvoja Maskavā netālu no slavenā Timir-

jazeva parka. Brālis Šuriks, tagad jau Aleksandrs, cīnās Sarkanajā

Armijā, ir leitnants, trieciena lielgabala komandieris, vairāku

ordeņu kavalieris. Ar lielu drosmi viņš uzbrūk vāciešiem un atriebj

savas slavenās māsas nāvi.

Par Zoju Kosmodemjanskaju ir rakstīts daudz un plaši. Viņas
vārdu Savienībā zina katrs jaunietis. Tagad Zojas Kosmodemjan-

skajas īsā, bet skaistā un pašaizliedzīgā dzīve ir arī filmēta. Kosmo-

demjanskajas filmu ar nosaukumu "Zoja" rāda pašlaik Rīgā kino

"Forums", un tā ļoti ieteicamakatram rīdziniekam, īpaši jaunatnei.

Filmai augsta mākslas vērtība; to pilda dziļas, patriotiskas jūtas.
Filmā skaidri parādīts krievu tautas nesalaužamais gars, sīkstums

un aizrautība cīņā par savu dzimto zemi. Filmas fabulā lielos,

zīmīgos triepienos dota visa varones žilbinošam staram līdzīgā
dzīve no piedzimšanas līdz neparastajai lielajai nāvei.

Skaidri, gandrīz rokām tverami sniegta Zojas rakstura augšana,

viņas psihes strauja padziļināšanās un tīri intuitīvā saplūsme un

saaugšana ar savu tautu un tās likteni.

Satricinošas filmā ir Zojas moku un nāves ainas. Simbolistisks

viņas pēdējais gājums kailām kājām un neaizsargātu augumu asajā

sniega vētrā un tās nesalaužamā ticība un miers soda vietā.

CILVĒKI BEZ SPĀRNIEM

Tā saucas filma, ko laidusi klajā Čehoslovākijas Valsts kino

studija. Nule tā sasniegusi mūsu republiku, un to ar labiem pa-

nākumiem rādīja divi labākie Rīgas kinoteātri.

Filma "Cilvēki bez spārniem" rāda šādu pagrīdes organizā-

ciju, ko radījuši Prāgas lidlauka mehānisko darbnīcu strādnieki.

Tā vāc kopā ieročus un gaida izdevīgu brīdi, lai varētu sacelties

pret ienīsto okupācijas varu.
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Filmas darbība sākas ar uzbrukumu galvenajam okupācijas

varas pārstāvim Heidriham, ko nogalina. Sākas atriebība. Vācu

fašisti ielenc Lielo Lidices ciemu, par līdzdalību uzbrukumā Heid-

riham, partizānu un pagrīdnieku slēpšanu viņi nošauj visus ciema

vīriešus, visas sievietes iemet cietumos un koncentrācijas nomet-

nēs, bet bērnus nosūta "labošanas" iestādēs.

Cieti, skaidri, bez liekiem rotājumiem un šausmām, īsi un

patiesi filmas inscenētājam F. Čāpam izdevies parādīt nelaimīgā
ciema ielenkšanu, ko izdara fašistiskie kareivji, gājēju kratīšanu,

tvarstīšanu un nogalināšanu.
Te mēs pirmo reizi sastopamies arī ar filmas galveno varoni —

strādnieku mehāniķi Pēteri Lomu, ko spēcīgi, ar lielu iekšēju

sasprindzinājumu notēlo aktieris Nezvals.Viņa izteiksmes līdzekļi
visai apvaldīti, pat skopi, taču ļoti mērķtiecīgi, ierosinoši un pilnā

mērā atklāj iekšējos pārdzīvojumus.
Pēteris Loms ar pēdējo savas būtes cīpsliņu nīst vācu fašistus,

viņa vislielākā vēlēšanās atriebt fašistiem par Lidices izpostīšanu,

par nežēlībām, ko viņi nodara čehoslovāku tautai.

Loms nonāk darbā Prāgas lidlauka darbnīcās un te, nesaisto-

ties ar pārējiem organizētajiem strādniekiem, viens pats atsevišķi

mēģina saslieties pret okupācijas varu un iziet cīņā pret to.

Kad lidlaukā ierodas čehoslovāku tautas galvenais bende Franks,

Pēteris Loms, pakampis atrastās granātas, dodasnogalināt Franku.

Laime, ka strādnieku pagrīdes organizācijas vadītājs vecais me-

hāniķis Burošs, ko veiksmīgi tēlo aktieris L. Struna, attur Lomu

no šī pārsteidzīgā soļa.
Taču Pēteris Loms līdz pat savai varonīgajai nāvei paliek tāds

pats vientulis, vieninieks, atrauts no organizētajiem strādniekiem

savā cīņā pret iebrucējiem. Arī dramatiskā saruna ar Burošu par

pagrīdes organizāciju un kopīgo darbu neievirza Pēteri Lomu

pareizajās cīņas sliedēs. Tāda individualizēta varoņa parādīšana
tad arī būtu šīs citādi skaistās filmas lielākā kļūda, inscenētāja un

libretista smagākā neveiksme.

Blakus Pēterim Lomampar otru svarīgāko darbības personu

izvirzās darbnīcu direktora sekretāre Jana Tomešova, ko vienkār-

šās, sirsnīgās līnijās veido aktrise I. Petrovicka. Tomešovai piemīt
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visai svarīga vieta darbnīcu strādnieku pagrīdes organizācijā. Taču

viņas izturēšanās konspiratīvajā darbā ne vienmēr pilnīgi attais-

nojama un saprotama. Jana Tomešova pielaiž dažas tādas viegl-

prātības no konspiratīvā viedokļa, kas nav pieņemamas. Minēsim

diezgan savādo pagrīdnieku šifras glabāšanas vietu.

Izņemot šos izteiktos iebildumus, jāatzīst: filma visumā par

spēcīgu, patiesu darbu, kas asi un skaidri parāda čehoslovāku tau-

tas nerimstošo cīņu pret saviem apspiedējiem.
Pareizi parādīti vācieši — histēriski, ar pēkšņiem, zvēriskiem

dusmuuzliesmojumiem, draudiemun nežēlīgumu. Pretstatā viņiem
čehoslovāku tautas labākā daļa — strādnieki, zemnieki, darba

inteliģence — cieta, mazrunīga, sevī noslēgta, bet apņēmīga un

kopā saliedēta līdz galam. Raksturīgas drūmās sejas izteiksmes un

kvēlie acu uzliesmojumi.
Viss filmas tēlotāju ansamblis augstu kvalificēts, spēle labi sa-

liedēts, viengabalains.
Daudz laba sakāms arī par filmas kinooperatoriem, kas sniedz

vienkāršas, patiesas darbības ainas un īstas, skaistas Čehoslovāki-

jas ainavas.

Filma noslēdzas ar mirstošā Pētera Loma redzējumu —čeho-

slovāku tauta ir sacēlusies, iet atklātā cīņā pret fašistiem vācie-

šiem, gaisā uzvijas brīvības karogs. Filmai nāktu par labu, ja būtu

parādīta Padomju Armijas izcilā loma šajā čehoslovāku tautas

atbrīvošanā.

JAUNĀ GVARDE

Sākot ar pirmdienas pievakari, visi labākie Rīgas un daudzi

provinces pilsētu kinoteātri sāks saviem skatītājiem rādīt šā gada

ievērojamo mākslas filmu "Jaunā gvarde". Tā veidota divās sēri-

jās pēc Aleksandra Fadejeva ar Staļina prēmiju apbalvotā romāna

"Jaunā gvarde", kas guvis padomju lasītāju visplašāko atzinību.

"Jaunā gvarde" — liela vēriena filma, bagāta satricinošiem

notikumiem. Tā spilgti un neaizmirstami runā par padomju tau-

tas varonīgo cīņu pret vācu fašistiskajiem iebrucējiem 1942. g.



511

Donbasā. Tā dziļi un patiesi parāda padomju cilvēku nesatrici-

nāmo spēku vislielāko briesmu priekšā, mūsu padomju jaunatnes

bezgalīgo dzimtenes mīlestību, uzticību Komunistiskajai partijai,

viņas apbrīnojamo apzinību pagrīdes cīņā, kaujās un nāves mokās.

Filmā skaidri un pareizi izcelta boļševiku partijas vadība, kas

tālredzīgi un gudri vadīja un veda padomju cilvēkus, apvienojot

viņus partizānu un pagrīdnieku vienībās, cīņā pret negantajiem

okupantiem apgabalos, kurus uz laiku bija sagrābuši nodevīgie

iebrucēji vācieši.

Filmas "Jaunā gvarde" scenārists, kas reizē ir arī filmas inscenē-

tājs, Staļina prēmijas laureāts KPFSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks Sergejs Gerasimovs izmantojis ne tikai A. Fadejeva

romāna motīvus, kas pilnā mērā paver partijas lielo darbu un

gudro rīcību tajos grūtajos cīņas laikos.

Filma sākas ar raksturīgu dabas ainavu — Donbasu nelielas

rūpniecības pilsētas Krasnodonas vistuvākajā apkaimē. Paugu-

rains, klajš apvidus, kuram pāri stiepjas daudzi augstsprieguma
vadi. Krāsaina meiteņu virkne spurdz pāri viļņainajai zemei, līdz

nonāk upes krastā. Meitenes skumjas: tuvojas ienaidnieks. Viņas

pilnas neziņas un sāpju par Dzimteni. Pēkšņi sprādzieni, dobji un

spēcīgi. Satrauktās meitenes dodas uz pilsētu. Kas noticis? Paši

strādnieki asaru pilnām acīm komunista Vaļko vadībā spridzina

savas šahtas, savu darbu, lai nenodotu to ienīstajam ienaidnie-

kam. Tāds partijas komitejas rīkojums.

Komitejas telpās mierīgs, laipns un visu pārredzošs nemitīgi

strādā un rīkojas partijas apgabala komitejas sekretārs Procenko.

Viņš visas apkārtnes dzīves vadītājs un dvēsele.

Paveras durvis. Komitejā ienāk pusaudze Ļubova Ševcova, kom-

jauniete. Meitenelūdz Procenko atstāt viņu Krasnodonas pagrīdē.

Pēc īsas un zīmīgas sarunas,
kurā Procenko kā smalks cilvēku

dvēseles un iekšējās kvēles pazinējs ātri uztver, kas par īstu pa-

domju jaunieti ir Ļubova Ševcova, viņš piekrīt meitenes lūgu-

mam,un tā Ļubova Ševcova paliek Krasnodonā tieši paša Procenko

norīkojumā. Šo sarunu gandrīz varētupieņemt par "Jaunās gvar-

des" sākumu, jo vēlāk Vorošilovgradā konspiratīvā dzīvoklī pie
kāda kurpnieka Ļubova Ševcova saņem galvenās instrukcijas
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"Jaunās gvardes" tālākajai mērķtiecīgai darbībai. To visu izdara

partijas uzdevumā Procenko. Pirms tam Procenko Ļubovai Šev-

covai bija jau norādījis sasaistīties pagrīdes darbā ar Oļegu Koše-

voju, krasnodoniešu komjauniešu koppulcinātāju. Tā filmā pareizi

nostatītas attieksmes starp partiju un komjaunatni.
Visa filma spraigas un aizraujošas darbības pilna. Satrauktas

un sāpīgas evakuācijas ainas, vācu lidmašīnu uzbrukums evakuēto

padomju ļaužu vezumiem, automašīnām, kur aiziet bojā nevai-

nīgi bērni, sievietes, sirmgalvji. Riebumu rada katrā skatītājā
vāciešu karapūļu ienākšana Krasnodonā.Viņu uzbāzīgā klaigāšana,

bezdvēseliskums, dresūra, automātisms un deģenerācija smalki

un meistariski izcelti filmā. Vācieši kā akls, naida pilns spēks

iegāžas Krasnodonā, visu laupa, posta, pazemo un nicina. Rodas

savi nodevēji, starp tiem bijušais budzis un spekulants Ignats

Fomins, ko vēlāk krasnodonieši jaungvardi soda ar pakāršanu

par Dzimtenes nodevību un patriotu slepkavošanu, jo tūdaļ pēc

savas ienākšanas vācieši tuvējās raktuvēs apšauj daudzus staha-

noviešus un padomju aktīvistus.

Nav tādas nakts, kad desmitām smago automašīnu nedotos

Krasnodonas apkaimē partizānu medībās. Viss velti. Partizānu kus-

tība neapturami aug. Neapklusināms naids, atmaksas griba par

postījumiem dzimtenē, par izlietajām līdzpilsoņu asinīm padomju

ļaudīs aug ar katru mirkli.

Krasnodonaskomjaunieši naktīs sanāk kopā. Vēro vācu mašī-

nas, kas dodas pret drosmīgajiem partizāniem, kurus uz Voroši-

lovgradas ceļa vada Procenko. Starp jaunajiem komjauniešiem,
kas visi nākuši no M. Gorkija vārdā nosauktās skolas, nemierīgi
kustas Sergejs Tjuļeņins. Viņš viens pats uz savu roku no skolas

iegarenā jumta loga ar dažām pudelēm, kas pildītas ar stiprām un

spēcīgi liesmojošām vielām, aizdedzinājis ēku, kurā apmeties

vācu štābs. Komjaunieši priecīgi par Tjuļeņina drosmīgo darbu,

bet atzīst, ka daudz svarīgākas lietas veicamas kopīgiem spēkiem.
Tā viņi nodibina partijas vadībā komjauniešu "Jauno gvardi".

lespaidīgs zvēresta apliecinājuma brīdis. Jauniešu sejas liesmo ap-

ņēmībā, drosmē un bezbailībā. Zvēresta vārdus saka Krasnodonas

komjauniešu koppulcinātājs Oļegs Koševojs svinīgi pacilātā balsī:
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"Es, Oļegs Koševojs, iestājoties "Jaunās gvardes" biedru rindās,

savu ieroču draugu priekšā, daudzcietušās dzimtās zemes priekšā,
visas tautas priekšā svinīgi zvēru: bez iebildumiemveikt jebkuru

Organizācijas uzdevumu; kā dziļāko noslēpumu glabāt visu, kas

attiecas uz manu darbu "Jaunajā gvardē". Es zvēru bez žēlastības

atriebt par nodedzinātajām, sagrautajām pilsētām un ciemiem,

par mūsu cilvēku asinīm, par varoņu— šahtinieku mocekļu nāvi.

Un, ja šai atriebei vajadzēs manu dzīvību, es to atdošu, ne mirkli

nešaubīdamies. Bet, ja es šo savu zvērestu pārkāpšu, neizturot

spīdzināšanu vai mazdūšības dēļ, lai tad mans vārds un mani pie-

derīgie uz mūžu nolādēti, bet mani pašu lai soda manu biedru

bargā roka... Asinis samaksāt ar asinīm, nāvi ar nāvi!"

"Es,Uljana Gromova, iestājoties "Jaunās gvardes" biedrurindās..."
"Es, Ivans Turkeņičs.

"Es, Ivans Zemnuhovs..."

"Es, Sergejs Tjuļeņins..."

"Es, Ļubova Ševcova, svinīgi zvēru..."

Te visā savā augumā, jauno siržu neapklusināmā dedzībā no-

stājas skatītāju priekšā jaunatne, kādu spēj izaudzināt tikai vie-

nīgi Padomju valsts, boļševiku partija. Tā ir jaunatne, uz kuru var

būt lepna mūsu padomju tauta, tā ir jaunatne, kas līdz pēdējai
savai asins lāsei jūt un zina, ka vienīgi Padomju Savienība, mīļā
sociālistiskā Dzimtene var sniegt īstu, brīvu un mirdzošu dzīvi.

Izteiktais zvērests ir tādas atbildības pilns, ka to, liekas, varētu

celt tikai visstiprākie, kaujā norūdītākie vīri, bet ne tikko dzīvi

sākušie jaunieši. Taču viņu tālākā dzīve pierāda savu spēku pa-

reizu apjausmu.

Jau otrā dienāredzams, ka komjaunieši nav sanākušikopā tikai

skaistu un bargu vārdupēc. Visu nakti ir spraigi un nenogurstoši
strādāts. Tikko ataust pelēks rīts, ielu stūros šķērsu pāri vācu pa-

vēlniecības bargajiem, asinskārajiem rīkojumiem un pavēlēm steigā

ar jauneklīgu roku rakstīti uzsaukumi:

"Tautieši! Krasnodonieši! Šahtinieki! Kolhoznieki!

Vācieši melo.

Staļins ir Maskavā. Hitlers melo par kara izbeigšanu. Karš tikko

sāk iedegties, un Staļins vadacīņu pretmežonīgajiem iebrucējiem."
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Krasnodonasiedzīvotāji pulcējas ap uzsaukumiem, ar slepenu

prieku sirdī lasa dārgās rindas: "Staļins ir Maskavā. Viņš vadacīņu

pret mežonīgajiem iebrucējiem," — un izklīst, kad ierodas bāls

dusmās policists, lai noplēstu nepatīkamo uzsaukumu un par to

ziņotu gestapo ierēdņiem.
NoVorošilovgradas atgriezusies Ļubova Ševcova, kas turp no-

kļuvusi ar pazīstamu vācu virsnieku palīdzību. Viņa paziņo sek-

retāraProcenko rīkojumus, padomus un nodod sveicienus. Jaun-

gvardieši ir priecīgi: boļševiku partija par viņiem rūpējas, sniedz

viņiem palīdzību, vēro viņu cīņu un dod uzdevumus. Jaungvar-
diem jāatbrīvo Padomju Armijas karavīri, kas smok aiz dzeloņ-
drātīm šķūņos pārupē. "Jaunās gvardes" štābs izstrādā plānu.

Skatītāju pilnīgi sagrābj savā varā filmas ainas, kurās redzams, kā

jaunieši pārpeld upi, veikli "noņem" sargu no posteņa un atbrīvo

kareivjus no gūsta.

Tanīpaša naktī jaungvardu otra grupa Oļega Koševoja vadībā

aizdedzina tālajos laukos neaizvestās labības kaudzes.

"Jaunās gvardes" štābs savā sēdē piespriež nāves sodu Dzim-

tenes nodevējam Ignatam Fominam. Tumšā pusnaktī ar Serjožu

Tjuļeņinu komjauniešu grupa sagūsta Fominu, nolasa viņam

tribunāla piespriesto nāves sodu un pakar viņu stabā. "Tas mums

noteikti jāizdara," nospriež komjauniešu štābs, "jo mēs te esam

vienīgā likumīgā vara Krasnodonā, kas cīnās par taisnību un iznī-

cina ļauno."
Grūtu brīdi pārdzīvo "Jaunās gvardes" štābs, kad tamno sava

vidus jāizstumj aizdomās turētais Jevgeņijs Stahovičs. Viņš ir no

cīnītāju ģimenes,bet Procenko ir iemesls neticēt Stahoviča iekšē-

jam spēkam, viņa cīnītāja izturībai. Tāpēc viņš ieteic jaungvar-
diem stingru uzmanību pat pret Stahoviču.

Ilgi paliek skatītājam atmiņā aina no filmas, kur parādīta zēna

uzņemšana Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības rindās.

Zēnu sauc — Radiks Jurkins. Viņš jau ir pagrīdnieku gaitās pār-

baudīts. KadRadikam lūdz izstāstīt savu dzīves gaitu, tā pasakāma
dažos vārdos. Par to īsas un kodolīgas viņa pārējās atbildes.

Filmas pirmā daļa noslēdzas ar lielisku skatu Oļega Koševoja
dzīvoklī. Ir Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 25. gadadienas
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priekšvakars. Jaungvardieši rīkojas ap radioaparātu, lai noklausī-

tos biedra Staļina runu. Beidzot sakārtots arī skaļrunis. Visi klāt-

esošie dzird biedra Staļina vārdus: "Partizāniem un partizānēm
slava!" Jauniešos valda sajūsma. Un, kad atskan Padomju Savie-

nības himnas skaņas, visi godbijībā sastinguši klausās. Jauna aina.

Procenko slepenais štābs, arī tā slepeno mītni pilda mūsu himnas

skaņas. Tad beigu aina. Augsts tilts. Tam pāri dodasliels vācu kara

ešelons. Vilciens uz tilta vidus. Atskan sprādziens. Tilts grūst.
Ešelons iet liesmās bojā. Bēgošos vācu kareivjus vajā partizāni.

Tā noslēdzas šīs lieliskās filmas pirmā daļa, kurai drīz sekos otra.

Filmu laidusi klajā Maskavas M. Gorkija vārdā nosauktākino-

studija. Pie tās ilgi un rūpīgi strādāts. Veltīta šī iespaidīgā filma

Ļeņina Komjaunatnes 30. gadadienai, kas apritēs šā gada oktobra

beigās.
Filmas galvenajās lomās visai pazīstami un daudzās filmās re-

dzēti mākslinieki. Oļega Koševoja māti tēlo Staļina prēmijas lau-

reāte KPFSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Tamāra

Makarova. Koševoju viņa parāda atturīgu, bet smalku, dziļi sapro-

tošu un uzupurēšanās spēka pilnu.

Partijas apgabala komitejas sekretāra loma uzticēta V. Hoh-

rjakovam. Filmā komitejas sekretāram Procenko pati redzamākā,

virzošākā vieta. Filmas radītāji centušies Procenko personā ska-

tītājam pavērt īsta boļševika cīnītāja, bezbailīga, drosmīga un ap-

ķērīga vadītāja īpašības. Procenko ir viengabalains Staļina lielā

laikmeta darbinieks, uz ko var paļauties katrā visbīstamākajā brīdī.

Mākslinieks V. Hohrjakovs spilgti pratis izcelt šīs īpašības.

Zīmīga E. Anufrijevas vecmāmiņa Vera. Tas sevišķi sakāms

par viņas sarunām un attiecībām ar vāciešiem. Pat viņi vecmā-

miņas priekšā it kā noplok, saraujas un top rāmi.

Māti Ševcovu tēlo KPFSR Nopelniem bagātā skatuves māksli-

niece A. Panova. Krievu sievietes iekšējo, bagāto, mīlestības pār-

pilno iekšējo satvaru A. Panovai izdodas atspulgot arvienkāršiem,

bet ļoti iespaidīgiem tēlošanas līdzekļiem. Viņa satricinoša tai

brīdī, kad saņem ziņu par Ševcovas nāvi.

Filma "Jaunā gvarde" vēl raksturīga ar to, ka pārējās lielākajās

lomās uzstājas gluži jauni mākslinieki: tā visus jaungvardus veido
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Vissavienības kinematogrāfijas institūta audzēkņi studenti. Oļega

Koševoja loma uzticēta V. Ivanovam. Savā laikā sešpadsmit gadu
vecais Ivanovs devās uz fronti, karoja trīs gadus, kļuva bataljona

komjaunatnes organizators. Kinematogrāfijas institūtā viņš iera-

dās gluži jauns, bet jau ar lielu dzīves un cilvēku pazīšanu. V. Iva-

novs Oļega Koševoja tēlā smalki un dziļi iejuties, iedzīvojies. Tēlot

Oļegu ir visai grūti. Te ātri var tapt mākslots. Jāpanāk vienkār-

šība, dzīvīgums un ticamībaārkārtīgā dramatismā, jūtu sabango-

jumos. Lielisks Ivanovs — Oļegs sadursmē ar vācieti raitnieku

savās mājās. Tāpat skrējienā kopā ar savu māti pāri laukiem un

stāviem krastiem, nogāzēm, aizām uz šahtinieku un aktīvistu so-

dīšanas vietu. Savas sāpes, izmisumu un naidu pret iebrucēju viņš

pārdzīvo un rāda skatītājam meistariski.

Daudz slavējama sakāms par institūta studentes I. Makarovas

Ļubovu Ševcovu. Blakus Oļegam tā ir atbildīgākā un arī gudrākā
loma. Kadsekretārs Procenko vaicā meitenei ar lielajām, tumša-

jām acīm — Ļubovai: "Vai tu zini, kas ir pagrīdes darbs? Tev būs

skaļi jāsmejas tad, kad tev gribēsies skaļi un rūgti raudāt, vai arī

otrādi. Tev būs jābūt laipnai tad, kad tevi sagrābs vēlēšanās nelie-

tim triekt lodi krūtīs. Pašu ļaudis tevi nicinās, domājot tevi ejam

kopā arvāciešiem." Bet Ļubovu Ševcovu tas neatbaida, viņa apzinās

savas iekšējās dvēselīgās rezerves. Šādu Ļubovu Ševcovu, kas prot

izlikties, glabājot sirdī neatņemamu Dzimtenes mīlestību, I. Ma-

karova noraksturo sirsnīgi, spīdoši un veikli. Padomju jaunietes

griba, kas kalnusvar pārcelt, I. Makarovas tēlojumā apžilbina mūs.

Ar savu enerģisko, kvēlo spēli atmiņā paliek un neizzūd Sergeja
Gurzo Serjoža Tjuļeņins. Liekas, viņš atminas pats sevi. Līdzīgi

Oļega tēlotājam V. Ivanovam, arī Sergejs Gurzo sešpadsmit gadu

vecumā devies uz fronti. Cīnījies trīs gadus, piedalījies daudzās

asiņainās kaujās.
Studente N. Mordjukova, tāpat kā viņas tēlotā varone Uļjana

Gromova, izcietusi kopā ar savu māti visu nežēlīgo okupācijas

smagumu un aktīvi piedalījusies partizānu kustībā Kubaņas apga-

balā. Mordjukovas radītā Uļjana Gromova cēla, sevī noslēgta, bet

apņēmīga meitene. īpaši atmirdz viņas tēls pašas filmas sākumā

Krasnodonas meiteņu lokā.
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Gandrīz visi filmas skati uzņemti Krasnodonas apkaimē. Visi

Krasnodonas iedzīvotāji ar dziļu interesi sekoja kino brigādes

slavenajam darbam un nāca talkā katrs pēc savām spējām. īpaši

iemīlēja jaunos tēlotājus Krasnodonas jaungvardu radinieki un

tuvinieki, gandrīz kā pašus bojā aizgājušos jaunos kvēlos varoņus.

Filmā lieliski parādīta arī Krasnodonas vienkāršā, bet mīļā un

tīkamā ainava, ko tik krāsaini un dzīvi sava romāna lappusēs ap-

rakstījis Aleksandrs Fadejevs.
Skaistu un raksturīgu mūziku filmai darinājis Staļina prēmi-

jas laureāts Dmitrijs Šostakovičs.

Neapšaubāmi filma "Jaunā gvarde" ir ar ievērojamu mākslas

un audzinošu vērtību.Tā parāda, kāda brīnišķa jaunatne izaugusi

mums Padomju valstī, nemirstīgo Ļeņina—Staļina ideju mir-

dzumā, rūpīgas un tālredzīgas boļševiku partijas vadībā. Tāda

jaunatne, kāda ir mums, padomju ļaudīm, citur nekur pasaulē
vairs nav.

Tā ir droša, pašaizliedzīga gājēja ceļā uz komunismu. Viņas

acīs mēs aužam savu nākotni—vienmērbrīvu, vienmēr darbīgu,
arvien saulainākuun drošāku.

Neapšaubāmi, ka tādus pašus lielus un pelnītus panākumus,

kādus guva filmas "Jaunā gvarde" I daļa, radīs arī filmas II daļa,
ko ar 25. oktobri sāksim skatīt visā Padomju Savienībā.

Filmas otrā daļa ir vēl spriegāka, notikumiem bagātāka. Tā ar

varenu skaidrību, vienkāršību un skarbu patiesību parāda to

apbrīnojamo varonību, ko ar saviem darbiem un ar savām mokām

gestapo pagrabos un cietumu alās apliecina partijas vadītie Kras-

nodonas komjaunieši, jaunie padomju Dzimtenes dēli un meitas.

Drūma, bet spēka pilna ieskanas Šostakoviča mūzika. Skatām

Krasnodonas pilsētiņu, panīkušu un samocītu. Pelēkas debesis.

lelas tukšas un skumjas. Vēls Lielā Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas 25. gadadienas priekšvakars.

Naksnīgajā melnumā sargam, kas stāv postenī pie vācu ko-

mandantūras, tuvojas Vaļa Borca. Viņa pārģērbusies par vecu

ārprātīgu sieviņu un, piesējusies sargkareivim, neatlaidīgi kaut ko
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viņam jautā. Šinī pašā brīdī, izmantodams sarga sarunu ar veco,

drošsirdīgais Sergejs Tjuļeņins kā kaķis nedzirdami ir jau uzkļu-
vis uz komandantūras jumta, kur, piestiprinātu kārtij, paver vaļā

vējiem un visas Krasnodonas apkārtnei sarkano karogu. Pie kārts

pamata draudošs uzraksts — mīnēts.

Oļega Koševoja dzīvoklī pulcējas jaungvardi, lai svinētu lielos

Oktobra svētkus. Ap glīti uzklātu galdu sasēdušies jaunatne, čalo-

dama un joku dzirksteles bārstīdama. Pēkšņi klaudzieni pie dur-

vīm, asi, rupji un pavēloši.

Jaungvardi sastingst gaidās un apņēmībā. Vai gestapo? Šoreiz

ne. Tikai divi izsalkuši rupji Hitlera zaldāti. Svētku svinēšana tur-

pinās. Aizmirstot draudošās briesmas, jaunieši sāk dejas un mūziku.

Oļegam Koševojam iekrīt smalka doma prātā: "Kas būtu, ja mēs

nodibinātukoncertu brigādi un rīkotu priekšnesumus klubā? Tā

mēs varētu neuzkrītošāk pulcēties kopā." Pārējie jaungvardi Oļega

ierosinājumam piekrīt.
Nav iespējams bez dziļa, kvēloša satraukuma skatīt jaungvardu

priekšnesumu ainas Krasnodonas klubā. Zem jautrajiem motī-

viem, dziesmām un ugunīgajām dejām redzam cīņu, kur viss likts

uz spēles, kur vienīgais augstākais mērķis līdz pēdējam elpas mal-

kam kalpot, kā vien iespējams, savai mīļajai padomju Dzimtenei,

padomju tautai.

Oktobra svētkos sarkanais karogs uz komandantūras jumta

saviļņojis krasnodoniešus. Seko drūmas ciešanu pilnas dienas.

Fašisti uzsāk plašā mērogā jaunatnes vervēšanu vergu darbiem

Vācijā.
Atbaidoša un baisma Krasnodonas pilsētas vidū rēgojas vācu

darba birža ar savām kartotēkām un jaunatnes sarakstiem. Pil-

sētā nemiers un izmisums. Jau pirmās jauniešu grupas vācieši

gatavo ceļam uz Vāciju.

Jaungvardi nolemj darba biržu ar visiem dokumentiem node-

dzināt. Tamjānotiek koncerta laikā, ko sniegs jaungvardi turienes

vācu garnizonam.
Viens priekšnesums seko otram. Jaungvardu brigāde rūpējas

par vāciešu omas uzturēšanu un uzmanības saistīšanu laikā, kad

Sergejs Tjuļeņins, Ļubova Ševcova un Uļjana Gromova zogas pie
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lielu un neaizmirstamu sasprindzinājumu.

Uļjana Gromova ar pistoles šāvienu maldinabiržas sargu. Darba

birža paliek bez apsardzības. Sergejs cauri diviem žogā atplēstiem

dēļiem piekļūst biržas durvīm, atver tās un ir namā. No otras

puses pienākot, durvis atrauj un namā ieiet vācu kareivis. Dūres

sažņaudz un uztraukumāacis piemiedz Ļuba Ševcova, kas ar ben-

zīna kannām sēž aiz žoga. Kas būs? Pēc mirkļa pa durvīm izlec

Sergejs Tjuļeņins, pakampj benzīnu un atgriežas namā. Darba

birža pilnās liesmās, kad Ļuba Ševcova, tomēr laikā nepamanīta

atgriezusies, dzied un dejo vācu dziesmas. Vācieši jūsmo. Ziņa

parbiržas degšanu pienāk parvēlu. Virsnieki no kluba piesteidzas

ugunsgrēka vietai,kad tā jau neglābjama.
Vācu armijas sakāves dienas pie Staļingradas. Tās ir svinīgas

un brīnišķīgas ar savu brīvības dvesmu un drīzu atbrīvošanas

jausmu. Nožēlojamas, driskās, slimībās un nāves bailēs vācu armi-

jas paliekas pa visiem ceļiem dodas uz rietumiem. Jaungvardi ar

Oļegu Koševoju priekšgalā kāri uztver un pieraksta katru labvē-

līgo ziņu, katru atbrīvotu ciemu, vietu un pilsētu. Atmaksas stunda

jau klātu. Kā zibens spēriens ķer jaungvardus paziņojums par

Stahoviča un Ivana Zemnuhovaapcietināšanu.

Svinīgs, grūts un apziņas pilns brīdis, kad Oļegs Koševojs, jaun-

gvardu vidū stājies, dod rīkojumu viņiem no pilsētas pazust, iz-

klīst un glābties.
— Mēs esam cīnījušies pēc savas labākās apziņas, darījuši visu,

ko varam, — lietišķi, cieti un apdomīgi runā Oļegs. — Jaun-

gvardu organizācija trāpīta pašā sirdī. Mums jārīkojas tā, lai mēs

vēl būtu derīgi turpmākajai cīņai.

Oļega un Sergeja Tjuļeņina nodoms — pārkļūt frontei. Ser-

gejs dodas kopā ar Vaļu Borcu. Pēc gara ceļa viņi rod patvērumu

pie kādas ukraiņu zemnieces. Vaļa nespēj ceļu turpināt. Sergejs

atvadās no Vaļas.
Nakts vidū Sergejs dodastālāk veikt savu uzdevumu un pienā-

kumu. Viņā pusē frontei Sergejs satiekas ar Procenko un izstāsta

visu par Krasnodonas jaungvardiem, par Ivana Zemnuhovaun

Stahoviča apcietināšanu, nezinādams, ka Stahovičs visus jau



520

nodevis. Partijas sekretārs Procenko drūms — jaungvardi nav

sapratuši viņa brīdinājuma nopietnību.
— Tomēr jūs viņu atstājāt savā vidū, — pārmetoši saka

Procenko.

Sergejs nekavējoties dodas atpakaļ pāri frontei, lai novērstu

draudošās briesmas. Par vēlu. Gestapo vadītājam jau priekšā uz

galda Stahoviča liecība — jaungvardu saraksts.

Sākas apcietināšanas. Notver arī Sergeju, ko uzdod vāciešiem

nodevēja Virinova. Naktī gestapo ierēdņi sagrābj Ļubu Ševcovu.

Ceļš, pa kuru Ļubu Ševcovu automobīlī ved uz gestapo, pilns ar

nekārtībā atejošo vācu armiju. Notiek padomju aviācijas sekmīgs
uzbrukums ceļam.

— Jūs varbūt gribat zināt, kas tas ir, — kliedz Ļuba vāciešiem.

— Tas ir Padomju armijas uzbrukums.

Viņas balss trīc priekā un nevaldāmā lepnumā.
Nesalaužamā vīrestībā, pārliecībā, naidāpret zvērisko ienaid-

nieku un mīlestībā uz savu Dzimteni jaungvardi pārcieš visas mo-

kas un ciešanas gestapo kambaros. Lai stiprinātu savus spēkus,

viņi nomocīti atceras savas tautas brīvības dziesmas, savas tautas

lielāko dzejnieku vārsmas un vārdu dzīvību. Pat visšausmīgākie

spīdzinājumi nespēj salauzt jaungvardu garu un gribu.
Savus pēdējos dzīves brīžus jaungvardi sagaida varonīgi, lepni

un sevī brīvi, tādi paši, kādi viņi bija visu savu īso, bet skaisto un

pašaizliedzīgo dzīvi.

Jaungvardus aizved šahtu rajonā pie kāda saspridzināta šurfa.

Gestapovietis komandē.

— Kas ir komjaunietis, lai iznāk uz priekšu!
Pirmais dodas Oļegs Koševojs. Viņam seko Sergejs Tjuļeņins,

Uļjana Gromova, Ļuba Ševcova un visi pārējie.
Plecu pie pleca viņi nostājas viens otramblakus, viens aizotra—

nešķirami draugi dzīvē, cīņā un nāvē.

Izrēķināšanās brīdis.

Pilns nicības pret slepkavām un ienaidniekiem, pilns ticības

dzīvei, padomju Dzimtenei un savas cīņas taisnībai — komjau-

nietis "Jaunās gvardes" vadītājs Oļegs Koševojs saka savus bei-

dzamos vārdus tautai, visiem darbaļaudīm, visai pasaulei.
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Oļega acis liesmo, asinīm aptraipītais sejs pilns cildenuma un

skaidrības. Tas vairs nav sešpadsmit gadu vecs zēns, bet jauns
tautas vadonis, kas ne vien skaidri redz savu dzīves ceļu, bet redz

savas tautas ceļu starp citiem ceļiem un visas cilvēces ceļu.
Nav vēl Oļegs pabeidzis savus vārdus, kad komjaunieši sāk

dziesmu, savu iemīļoto kaujas dziesmu.

Dziesma kļūst arvien spēcīgāka un saplūst kopā ar uzvarošās

Padomju Armijas kaujas ieroču visu sagraujošo dziesmu. Tanki,

lidmašīnas un kājnieku masas neapturami virzās uz priekšu.
Pienāk diena, kad arī Krasnodona ir brīva. Visa Krasnodona

ar karogiem skumja un lepna stāv jaungvardu noslepkavošanas
vietā.

Partijas apgabala komitejas sekretārs Procenko, pie kapa stā-

vēdams, runā par Oļega Koševoja un viņa biedru nemirstību.

Doņecas spirgtais vējš augstu zilgmē raisa karogu ar Ļeņina un

Staļina ģīmetnēm.
— Viņi ir uzvarējuši kopā ar savu tautu.

Mūžīga slava šiem Krasnodonas komjauniešiem, kas ar savu

dzīvi un nāvi radīja piemēru kalpošanai tautai, Dzimtenei un

Ļeņina—Staļina taisnīgajai lietai.

Filmas skatītājs ir pārliecināts un tic, ka tādi varonīgi komjau-
nieši kā Krasnodonas nav izņēmums, nav vieni. Visi Padomju Sa-

vienības komjaunieši, visa Padomju Savienības jaunatne ir tāda,

kas vajadzības brīdī darbā un kaujā atdos sevi visu. Jo viņa skaidri

zina, ka iet darbā un cīņā par komunismu, iet cīņā un darbāboļ-
ševiku partijas vadībā.

Filmas II daļā ar savu tēlojumu īpaši izceļas V. Ivanovs Oļega

Koševoja lomā. Varenu iekšēju sajūtu V. Ivanovs sasniedz filmas

beigu ainās.

Meistarīga I. Makarova, veidojot sarežģīto Ļubas Ševcovas rak-

sturu. Neaizmirstama aina, kur viņa aiz žoga ar benzīnu gaida

Sergeju Tjuļeņinu. Veikla un apburoša Ļuba dejās un dziesmās,

nepārspējama savā naidā cīņā pret gestapoviešiem.
S. Gurzo savu Sergeju Tjuļeņinu parāda atturīgi, bet smalki un

skaidri nerimstošā darbībā, varonībā un augstsirdībā. Cik maigs un

uzticams savā sirdī Tjuļeņins, to S. Gurzo atklāj ainā arVaļu Borcu.



N. Mordjukovas Uļjana Gromova visvairāk paliek atmiņā no

skata, kur Oktobra svētkos viņa, no galda piecēlusies, deklamē

Ļermontovu. Šis skats sasaucas ar otru — baigu. Gestapo kamerā

pēc spīdzināšanas uz draudzeņu rokām Uļjana Gromova, izmo-

cīta un asiņaina, skaita brīnišķīgās Puškina rindas. Tad, piecelta

pussēdus, kopā ar draudzenēmdzied par brīvību un vaļu.
Filma "Jaunā gvarde" skaisti un vienkārši parāda mūsu pa-

domju jaunatni visā tās spēkā un pašaizliedzībā. Mūsu apbrīnojamā

padomju jaunatne ir šīs cildenās filmas vērta. Tā ir jauka dāvana

Padomju Savienības komjaunatnei viņas lielajā svētku brīdī —

Ļeņina—Staļina komjaunatnes pastāvēšanas 30. gadadienā.
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RAKSTI PAR TĒLOTĀJMĀKSLU

TĒLNIEKAM GUSTAVAM ŠĶILTERIM 65 GADI

Tēlnieks dzimis 15. oktobrī Rūjienā Vidzemē kā kalēja dēls.

Vispārējo izglītību ieguvis Limbažos. 1892. gadā Šķilteris iestājas

Stiglica mākslas skolā, ko beidz 1899. gadā, ar ārzemju koman-

dējumu. Šķilteris dodas uz ārzemēm, kur intensīvā darbā pavada

piecus gadus. Viņš apceļo tanī laikā Rietumeiropu un Maroku,

strādā kādu laiku Romā, tad Parīzē pie slavenā franču meistara

Rodēna. Mākslinieks gūst ievērojamus panākumus un piedalās ar

saviem darbiem vairākās Parīzes izstādēs. No 1905.gada Šķilteris

darbojas Stiglica mākslas skolā kā dekoratīvās tēlniecības klašu

vadītājs. Līdztekus skolotāja darbam Šķilteris visai intensīvi nodo-

das tēlniecībai, radīdams daudzus darbusbronzā; marmora [ 1 tipogr.

rindas trūkst] darinātimeistariskā tehnikā, kur manāmalabvēlīga
franču ietekme. Šķiltera darbos jūtamas dzidras, mainīgas, sieviš-

ķīgas dvēseles jūtas. Tās viņš parāda ar ievērojamu prasmi.
Bez skulptūrām Šķilteris darinājis daudzusakvareļus un zīmē-

jumus, kuros arī parāda ievērojamu veiksmi. Viņa zīmējumi ro-

dami dažādosizdevumos un laikrakstos.

No 1924. gada Šķilteris kādu laiku darbojās Latvijas Mākslas

akadēmijā kā pedagogs.

PIEZĪMES PAR KOKGREBUMU

1. Tā būtība un darbaveids

Pēdējā laikā kokgrebums Latvijā kļūst ar katru gadu pazīsta-

māks. Radušies vairāki mākslinieki, kas visu savu radīšanas spēku

un vērienu veltījuši vienīgi kokgrebuma tehnikai. Panākumi
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redzami ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Latviešu kokgrebēji

soļo vienā rindā ar labākajiem šīs cēlās mākslas nozares pārstāv-

jiemVakareiropā un Padomju Savienībā.

Kokgrebuma darinājumi Latvijā sastopami izstādēs un māk-

slinieku darbnīcās kā pilnīgi patstāvīgi mākslas darbi līdztekus

stājglezniecībai un tēlniecībai un kā grāmatu ilustratīvais pušķo-

jums, ar ko nav teikts, ka pēdējā gadījumā kokgrebumiem trūktu

mākslinieciskās vērtības. Saskaņojoties ar tekstu un sniedzot savā

redzējumā dzejnieka vai rakstnieka tēlus un veidolus, arī šāda veida

kokgrebums var būt un ir sava īpata mākslinieciska vienība.

Kokgrebums pieder grafiskai mākslas nozarei. Grafikāpēc dari-

nājuma veida mēs varam ietilpināt tikai tādus darbus, kas veikti

ar nospiedumu (estampe) un savā izveidojumā pilnīgi atkarīgi tikai

no paša autora. Tāpēc blakus kokgrebumam grafiskajā nozarē ievie-

tojami vēl vara grebums, asējums, litogrāfija un pēdējā laikā arī

linoleja griezums, bet maldīgi būtu grafikai pieskaitīt zīmējumu, jo

savā gala slēgumā tas taču nav darināts ar nospieduma palīdzību.

Raugoties vēsturiskajā secībā, visvecākais grafikas veids ir kok-

grebums jeb ksilogrāfija. Savā tehnikā tas ir pilnīgi pretējs vēlā-

kajiem grafikas veidiem — vara grebumam un asējumam. Tos

raksturo kā noteiktus dobspiedumus; kur mākslinieks tās palīga
vielas vai gruntējumu, kas sedz vara vai cita kāda metāla plāksni,

pie grebuma izvago pats ar savu roku spēku un tērauda irbuļa

palīdzību, pie asējuma ar skābju vielu iedarbību. Kokgrebums tur-

pretim ir savā ziņā ciļņa izveidojums, t. s. augstcilnis, jo darinakā

griezumu koka pabiezā plāksnē, pie kam koka daļu, kas veido no-

spiedumā melnus laukumus, grebēja darba rīks neskar, turpretim
tās vietas, kas vēlākajā nospiedumā rada baltos laukumus un

svītras, kokgrebēja grebis ir padziļinājis nepieciešamā platumā,
virzienā un dziļumā.

Kā jau minējām, kokgrebēja izejviela ir koks, pareizāk —attie-

cīga lieluma un biezuma koka klucītis. Tā kā kokgrebēju dari-

nājumus visnotaļ lieto ilustratīvam materiālam grāmatās, tad

darba koku klucīšu biezums atkarīgs no iespiedmašīnu prasībām

un var būt divu augstumu: franču un krievu. Protams, klucīša

laukums pilnīgi atkarīgs no veicamā darba samēriem.
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Kokgriezumam derīgi šādi koki: palma (Kaukāzijas šamšīts),

tas ir visai ciets un blīvs koks, kas ļoti izdevīgs smalkam darbam,

jo radaārkārtīgi tīru un smalku kā mats svītru; buks, šis koks jau
ir krietni vien mīkstāks par palmu, grebumā likstas un dod daudz

primitīvāku un rupjāku svītru atveidu; tad bumbieris, mīksts

koks, pazīstams ar savām maigām, sapņainām svītrām un īpašī-

bām; vēl lietojams — kļava un bērzs, bet tikai tādā gadījumā, ja

nav citu koku pie rokas.

Tāpat kā īsts un pilnīgi patstāvīgs savā mākslā var būt tikai tas

dzejnieks un rakstnieks, kas pilnā mērāpārzin un pārvalda to vārdu

īpašības, raksturu un noskaņas, ar kuru palīdzību viņš veidosavus

darbus, kopojot vārdus vienreizīgā, īpatā lējumā un kārtojumā,
radot jaunus veidolus, cilvēku, visas pasaules un dabas atklāju-

mus, tā arī īsts valdonīgs kokgrebējs var būt tikai tas, kas vispusīgi

ilgos pētījumu un darba gados līdz galam izpazinis un dziļi dvē-

selē ietvēris attiecīgā koka psihi, audu blīvumu, raksturu un at-

veidu varbūtību.

Bieži gadās redzēt darbus, kas gan darināti kā grebumi kokā,

bet rada skatītājā maldīgu ieskatu un izjūtu, it kā tie būtu veikti

spalvas tehnikā.Redzams, ka te mākslinieks nav izpratis koka dvē-

seli, bet piegājis tam svešs, citas tehnikas varas skauts.

Kokgrebumam lieto klucīšus, kas ir galeniski ņemti no attiecīga
koka stumbra. Lai tas iegūtu visas kokgrebumam nepieciešamās

īpašības, to nedēļām ilgi attiecīgi apstrādā — cietina un kveldē
—,

līdz tas iegūst vajadzīgo audu blīvumu un cietumu. Ja kokgrebu-

mam lieto koka klucīšus, kas ir ņemti no koka plakaniski, tad tur

griešanas veids ir mazliet citāds. Nepieciešamā svītra vai iedobums

izveidojams ne ar vienveidīgu naža griezumu, bet gan ar divpu-

sīgu, iedobjot svītru kokā, griežot ar ņemto rīku slīpi gan no vie-

nas, gan no otras puses.

Koka klucīti, kas domāts grebumam, pēc iepriekšējas apdares

vēl nogludina ar smilšu papīru un noklāj ar vieglu, gandrīz caur-

spīdīgu cinka baltuma slāni, kam piejaukts klāt olbaltums. Dau-

dzi meistari pēdējā laikā šo tā saucamo grunti vairs nelieto, bet

klāj zīmējumu tieši uz koka gludās virsmas. Zīmējums izveido-

jams kokā otrādi, līdzīgi klišejai. Tāpēc gadījumā, ja kokgrebuma
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darinājumi domāti kā ilustratīvs materiāls grāmatai, tos lieto

klišeju vietā, kas ir visai praktiski un mākslinieciskā ziņā izdevīgi,

jo atdod tieši bez starpniecības papīra klājumam autora vien-

reizīgumu un grebuma burvību.

Blakus kokam grebējam nepieciešami arī grebuma rīki: dažāda

veida "štiheli", latviski grebji. To ir ļoti daudz, un šo piezīmju

apmēri neļauj pie tiem tuvāk pakavēties. Minēsim tikai to, ka no

visu grebuma daiktu lielā daudzuma katram meistaram ir tikai

nedaudzi, skaitā četri pieci, tie iemīļotākie, viņa īpatībai piemēro-
tākie, ar kuru palīdzību tad viņš veic savus vissarežģītākos nodo-

mus un parāda pasaulei svītrās savas mākslinieciskās personības

skatījumu.
Lai grebumā būtu līdz pilnībai ievērota noteiktība un svītru

tīrība, katram grebējam nepieciešams spēcīgs vairojamais stikls

statīvā un zem tā ar smiltīm blīvi piepildīts ovāls ādas spilvens, uz

kā atbalstīt grebjamo koku darbošanāslaikā. Bez parastajiem meln-

balti svītrotiem un plankumotiem kokgrebumiem ir arī krāsaini,

kas veidoti no vairākiem savstarpēji papildinātiem kokgrebu-

miem. Tomēr krāsu ziedam šajā gadījumā nav ierādīta tā vieta,

kas stājglezniecībā. Krāsa šeit ir tikai papildus līdzeklis, pušķo-

jums, ne vairāk. Ir nerakstīts likums, ka krāsainajos kokgrebumos
nelieto vairāk par 5 papildus koka grebumiem. Parasti krāsainos

kokgrebumus veido no trim kokiem.

Kokgrebums savu atveidojumu plašumā ir krietni vispusīgs.

Līdzīgi stājglezniecībai, mēs tajā varam sastapt darinātas klusās

dabas, ainavas, portretus, žanrus visai sarežģītās kompozīcijās. To

visu spēj mākslinieka roka ietvert kokā, bet lielā kokgrebuma

atšķirība no stājglezniecības ir tā, ka pēdējā parāda pašu cilvēku,

viņa darbus un visu dabas nerimstošo ritējumu brīnišķajā krāsu

ziedu košumā, kur pasaule kļūst vēl siltāka, spožāka un brīnumai-

nāka, kā parastām acīm skatīta un lolota. Kokgrebumam, pat

krāsainajam, šā burvīgā krāsu ziedu kopojuma nav. Tam ir cits

spēks, kas tāpat var radīt skaistuma trīsas katrā vērotāja augumā;

šis spēks ir — līnija, svītra.

Kokgrebējs ar līnijas un attiecīgu melnbalto plankumu orga-

nisko un dzīvo saistījumu, kura pamatā arī rodamatā pati līnija,



A. Čaks 1944. gada septembri Mārupes pagasta

tranšeju rakšanas darbos

A. Čaks izbraukuma40. gadu beigās.

Priekšplānā: F. Rūmnieks, V. Svīkule, J. Sudrabkalns
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veido savus mākslinieciskos redzējumus, izraujot no pasaules

nemaldīgu, valdonīgu līniju tvērumā un robežojumā savus tēlus

un skatījumus.

Kokgrebums stāsta, bet tas nav pļāpīgs, viņa valoda ir koncen-

trēta, tā ir līdzīga ilgi slēptam un valdītam kliedzienam, kas tad

nu beidzot izrāvies laukā. Kokgrebums rāda tikai visnepiecieša-

māko; rada skatītājā ilūziju un spēcīgu jūtoņu ar savām raksturī-

gajām lietu, parādību un cilvēku atveidu līnijām. Tāpēc katram

kokgrebējam it īpaši svarīgi atrast savu līniju un svītru tīrību un

raksturību, kurās vislabāk parādītos un atklātos viņa mākslinie-

ciskie nodomi. Nemaldīgas, raksturīgas līnijas atrašana ir katra

kokgrebēja augstākais uzdevums. Šī uzdevuma sasniegšana ir grūta.

Nepieciešams ilgs, vienmuļīgs darbs, vingrinājumi, kas kāpjas
līdz bezgalībai, jo sava rīka vadīšanakokā prasa no grebēja meis-

tarību un ārkārtīgi lielu noteiktību. Katra mazākā paviršība, izlē-

ciens no vajadzīgā virziena robo ievadītas līnijas precizitāti un

mazina formas tīrību. Stājglezniecībā bieži, īpaši ainavās, glezno-

tāji formas svinīgo un cēlo skaidrību aizmiglo ar jaukiem krāsu

plankumiem un vispārējo krāsu ziedu miglainību. Kokgrebumos

tas neiespējami. Līnijai jābūt stingri izkoptai, dziļi saskanīgai ar

atveidojumā priekšmeta, parādības vai cilvēka tverto īpatību.Pil-

nīgi askētiska formas ievērošana ir katra kokgrebuma priekšno-
teikums.

Kokgrebuma straujā un mākslinieciskā attīstība, kas vērojama

Latvijā un par ko mēs minējām raksta sākumā, liecina tikai par

seno mākslu tradīciju pieaugumu mūsu jaunajā rosības pilnajā
mākslas kultūrā. Tas neapšaubāmi nāks viņaipar labu. Cik zināms,

arī šajos Ziemsvētkos parādīsies daudz grāmatu, kur kokgrebu-

mam kā teksta rotātājam un pašas grāmatas mākslinieciskās vēr-

tības un ierosmes cēlējam piekritīs ievērojama loma.

Kokgrebuma attīstībai un tā plašajiem sasniegumiem pēdējā
laikā Latvijā piegriezīsimies nākošajā rakstā.
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A. JUNKERA KOKGREBUMI

ED. VIRZAS "STRAUMĒNIEM"

īsi priekš Ziemassvētkiem iznāca Ed. Virzas slavenā poēma
"Straumēni" sestā, krāšņā izdevumā, kas neapšaubāmi ir ievēro-

jams notikums latviešu jaunākajā grāmatniecībā. Lielā formātā

veidota, smagos, treknos burtos ieturēta, tā rada aplūkotājā vien-

gabalainu, paliekamu iespaidu, kas ir šīs poēmas grafiskā iekār-

totāja mākslinieka A. Apiņa nopelns. Grāmatas košumam īpaši
daudz darījis ar saviem 47 kokgrebumiem Aleksandrs Junkers,

pēc savas dabas īsts kokgrebējs; tikai viņš līdz šim plašākai publi-
kai bija samērā maz pazīstams. Aleksandrs Junkers ir mākslinieku

grupas"Zaļās Vārnas" loceklis un sācis piedalīties šīs grupas izstā-

dēs 1929. gadā.Viņa darbi rodamikatrā gadskārtējā šīs grupas darbu

klāstā; viņš kā pirmais piedalās arī starptautiskās kokgrebēju iz-

stādēs ārzemēs. Vienuviņa darbu ir ieguvis Varšavas mākslas mu-

zejs, otrs atrodas Čikāgā. AI. Junkera kokgrebumi un linogriezumi

sastopami daudzos periodiskajos izdevumos. Tāpat Latvijas māk-

slas muzejs glabā dažus viņa darbus.

Aleksandrs Junkers dzimis 1899.gada 21. decembrī Pēterpilī.

Mācījies dažādāsRīgas skolās, vēlāk G.Peina 1. Rīgas mūzikas insti-

tūtāvijoļspēli kopā ar tagad visai pazīstamajiem vijolniekiem No-

rīti,Vīnertu un Arnīti. Neilgu laiku spēlējis pie Nikolaja Alunāna

latviešu teātrī, tad dažādos orķestros, tā pelnīdams sev un ģime-
nei uzturu. Latvijas atbrīvošanas kara laikā brīvprātīgi iestājas

armijā un tiek ieskaitīts plkv.-ltn. Zeltiņa jātnieku eskadronā. Kopā

ar šo vienību J. piedalās visās kaujās pret bermontiešiem un lieli-

niekiem. Pēc kara pāriet dienēt robežapsardzībā. Tur nokalpo līdz

1924. gadam, tad strādā dažādus citus amatus.

Tieksme zīmēt Al. Junkerā pamostas visai agri, bet ģimenē
valda mūzikas gars. Vecāki visādi cenšas mazo zēnu no vieglprātī-

gās mākslas atturēt.Tikai 1917.gadā Junkers, kļūdams drusku pat-

stāvīgāks, sāk mācības pie mākslinieka Ansona. īsu laiku Junkers

apmeklē arī R. Sutas mākslas studiju (1929. gadā), kur pazīsta-

mais kokgrebējs N. Puzirevskis viņu visai īsi un lakoniski iepa-

zīstinājis ar kokgrebuma tehnikas elementārajiem principiem.
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Pēc tam jau Junkers pats uz savu risku pilnīgi patstāvīgi un neat-

karīgi, īpaši rūpīgi pētījot un sazinoties ar labākajiem poļu, franču,

ungāru un krievu kokgrebējiem, pamazām, bet neatlaidīgi iedzi-

ļinājies savā grūtajā līnijas un melnbalto plankumu mākslā, lai

rastu savu seju un savu vienreizējo personību.

Ilustrācijas kokgrebuma tehnikā Ed. Virzas "Straumēniem" ir

Aleksandra Junkera ievērojamākais darbs, ko viņš līdz šim veicis.

Junkera mākslinieka darba sākums ir raksturīgs ar dažāduainavu

veidojumiem, kur pirmā vietā ir Latgale ar saviem daudzajiem

ezeriem, pauguriem, birzīm, sādžām, kur līkās sētas un mājas tup

viena otrai blakus kā sēnes, tad Rīgas nomale ar dažādiemmazo

ļaužu tipiem priekos, bēdās un darbā, tāpat mazpilsētas — Bauska,

Kuldīga — un krāsainie zvejniekciemi ar savu šķautņainību, spēku

un neapvaldītām, kaislām izjūtām. Pats nemieraun stipru kaislību

pilns, AI. Junkers ar šiem dzīves elementiem un dabu jūtas visai

tuvs, radniecīgs un veido tos parupjā tehnikā, bet lielā ekspresijā

un spēcīgā liriskā izjūtā. Viņš bija ne tikai kokgrebējs, bet reizē arī

dzejnieks, jo katrā viņa līnijā un plankumā sanēja viņa dvēselekā

neganti savilkta stīga. Skatoties Junkera tā laika linogriezumos un

kokgrebumos, aizmirstas tās tehniskās kļūdas, kas tur vēl sama-

nāmas, pāri lido karsts, satraukts jaunradīšanas gars, kas, smago

formas ledu lauzdams, ar stipru atbalsi skatītājā laužas uz āru un

uz priekšu.

Krāsaina, valdonīga izjūta, dzīves prieks, milzīga esamības un

dabas apjauda un saskarsme ar to valda arī Ed. Virzas poēmā

"Straumēni".

Pēc sava iekšējā mākslinieciskā satvara AI. Junkers ir tuvs šim

Ed. Virzas raksturīgajam darbam, katrā ziņā tuvāks par visiem pā-

rējiem kokgrebējiem, kādi ir rodami pašlaik latviešu mākslā.

Šī radniecība ir devusi ievērojamus sniegumus. Ed. Virzas

poēmai "Straumēni" ir radušās ilustrācijas kokgrebuma tehnikā,

kas pilnā mērā atbilst dotajam tekstam. AI. Junkers, spriežot pēc

viņa ilustrācijām "Straumēniem", visai labi izprot kokgrebēja
ilustratora uzdevumu: dot savā tehnikā suverēnu darbu, bet līdz

ar to izprotot, pieskaņojot to tekstam, lai visumā rastos noapa-

ļots, viengabalains darbs un ne divi — viens vārdos, otrs līnijās —,
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kam visai maz savstarpēja sakara. Sākot jau ar pašu vāku, šīs bites

ziedā, vai tās nav raksturīgas visai Ed. Virzas poēmai un dziļi ne-

ieskatās tās garā? Tālāk grāmatas titullapa. Tā ir labākā un zīmī-

gākā titullapa, kāda līdz šim veidota Latvijā kokgrebuma tehnikā.

Tad 9. lappusē mazais veidojums, kur paredzams pļāvējs ratos.

Kāda tipiska latviešu ainava, karstas vasaras tveices piesātināta!

Veidojums mazs, bet liela izjūta un tehniska gatavība valda tajā.

Vispār jāsaka, ka AI. Junkers īpaši labi pratis izteikties mazāka

apmēra darbos, kuri šajā grāmatā nosaukti par vinjetēm. Lai pie-
minam tikai tādus grebumus kā 43. lpp., 73. lpp., 93. lpp., 137.lpp.

(laba noskaņa), 166. lpp., 170. lpp. (lieliska kompozīcija un eks-

presija), 196. lpp., 223. lpp., 225. lpp., 230. lpp. (šīs pēdējās divas

vinjetes ir īsti meistardarbi, kam līdzīgus neizdosies sameklētvisā

modernajā kokgrebuma mākslā. Te smalki pārvarētas kokā visai

lielas grūtības, rodot jaunas tehnikas iespējamības veidot ziemas

ainavu visā tās burvībā), 283. lpp. Vienuotru mazo vinjeti vēl bojā

neprecizitātes zīmējumā, piem., 45. lpp. mazā telēna zīmējumā,

267. lpp. kucēna veidojumā. Tāpat skaisto, lielo kokgrebumu

"Diendusā" 132. lpp. drusku traucē ne visai pareizais sievietes

anatomiskais zīmējums. Risinot domutālāk, no lielajiem kokgre-

bumiem kā labākie grāmatā minami 12. lpp. (laba kompozīcija,
skaidrība līnijā, līdz galam izteikta mierīgā noskaņa, kas redzama

katrā plankumā un svītrā), 50. lpp. (spēcīga izjūta, traucē neiz-

strādātais ūdens priekšā), 80. lpp., 118. lpp. (visai labs plankumu

sadalījums, dziļa koka izpratne, atraisīta kopējā izjūta, spēcīga,

dabīga dinamika), 174.lpp., 234. lpp. (krāšņa, labi izstrādāta fak-

tūra, kas valdzina ar savu dažādību).

Visus savus grebumus A. Junkers darinājis kokā un nav izpa-

līdzējies ar citiem materiāliem, kā pazoļu ādu. J. ir iemīlējis koku

līdz galam, izpratis un izjutis to, tāpēc arī materiāls viņam devis

lielas iespējamības. Neviens J. kokgrebums neatgādina citas teh-

nikas un ir apzīmogots ar skaidri izteiktu vienreizību. J. ir gantikai

paša darba sākumā, bet viņa ilustrācijas Ed. Virzas "Straumē-

niem" ir veiktas ar ievērojamu un īstu meistarību koka tehnikā.

Koks J. rokās ir atdzīvojies un devis tālu gaišumu un dzīvību, kas

būs ilgi saredzama un jaušama.
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POĒMAS "STRAUMĒNI" KRĀŠŅAIS IZDEVUMS

īsi prieks Ziemassvētkiem akc. sab.Valters un Rapa apgādā iznāca

krāšņā, sestā pēc skaita izdevumā Edvarta Virzas slavenā poēma

"Straumēni". Šis izdevums savas mākslinieciskās viengabalainī-
bas un gaumīgā iekārtojuma dēļ ieguva Rakstu un mākslas kame-

ras skaistākās grāmatas godalgu.

Pēdējos gados latviešu grāmatniecībā ir radies liels skaits glītu

grāmatu, bet nule godalgotais Virzas "Straumēnu" izdevums tie-

šām pelna plašu ievērību. Tas darināts lielā saskaņotībā. Pareizi

un lietpratīgi izdarīta izvēle, sākot ar grāmatas formātu, attiecīgu

papīru, burtu veidu un iekārtojumu, kur saskatāms mākslinieka

A. Apiņa nopelns. Grāmatas vērtību lielā mērā ceļ arī Aleksandra

Junkera daudzie kokgrebumi, kas ievietoti grāmatā gan atseviš-

ķās lappusēs, gankā rotājumi tieši teksta salikumam. Aleksandrs

Junkers ar saviem kokgrebumiem "Straumēniem" ir veicis ievē-

rojamu darbu latviešu grafikā. Ar savām radīšanas metodēm bū-

dams tuvs "Straumēnu" autoram Ed. Virzām, Junkers ir pratis
visai tuvu saskarties ar poēmā valdošo garuun noskaņu, sniedzot

spēcīgā, ekspresīvā līnijā un plaukumā lauku dzīves un dabas

ainas, kur kaisla, jūtu pilna reālība mainās ar iegribas piesātinātu
mistiku. Junkeram laimīgi izdevies atrisināt arī saskaņošanos ar

grāmatas vispārējo iekārtojumu, kura pamatā domāta cēla vien-

kāršība. Tāradies visai īpats paraugs latviešu grāmatniecībā.
No A. Junkera darbiem "Straumēnos" īpaši atzīmējami mazie

kokgrebumi, kas izdevumā nosaukti par vinjetēm. Starp tām da-

žas ir īsti meistara darbi. Lai pieminam tikai tās vinjetes, kur Jun-

kers tēlojis ziemas ainavas. Tā ir liela varēšana un māka tik mazā

koka klucītī rādīt veselu sniegputeni. Tāpat no Junkera mazajām

vasaras ainavām dveš pretim īstas latviskās peizāžas mierīgums

un dzidrums. lekomponētās figūras pārsteidz ar savu lauciniecis-

kumu un latviskumu. Kā nepārspēts paraugs miņā liekams kok-

grebums grāmatas titullapai. Tas tīkams acij ar savām nosvērtām

formām un sulīgumu. Tā kopumā radies darbs — grāmata, kas,

bez šaubām, pelnījusi godalgu un ko ar gandarījumu izdevnie-

cība var ieteikt saviem pircējiem.
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ZĪMĪGA GLEZNU IZSTĀDE

Latvijas padomju mākslinieku savienība sarīkojusi Latvijas
sieviešu gleznotāju izstādi Krišjāņa Barona ielā 12.

Izstāde vērojam daudz dalībnieču — tēlnieces, stajgleznota-

jas, lietišķās mākslas pārstāves.

Izstādes mākslinieciskais līmenis samērā augsts. Mākslinieču

vidū daudz apdāvinātu un spējīgu personu. Redzami pat ilgu stu-

diju rezultāti. Jūtama iekšēja kvēle, asa meklējumu dziņa, piere-
dze, neapmierinātība ar sasniegto, ilgas pēc vienreizīga, pēc savas

personības un blakus — nopietni piesavināta amata prasme, at-

raisīta māka pateikt to, kas justs un gribēts.

Apstaigājot un pētot izstādi, mēs sev par prieku rodam darbus,

kas savā apdarē visai labi (Aleksandras Briedēs un Martas Skul-

mes tēlnieciskie veidojumi, daži Lūcijas Žurginas darbi, Kalniņas

gleznas), un taču vienkāršs šīsdienas skatītājs atstāj šo izstādi ar

dziļu smeldzi sirdī un prātā.

Mēs neiebilstam neko pret tā saucamajām klusām dabām, pret

dabas skatiem, kur izpaužas mūsu apkārtnes skaistuma uztvere

un izpausme, kur parādās mūsu dzimtenes, dabas mīlestība un

dziļa noliekšanās viņas priekšā. Portrets, kas pauž cilvēka sejas

vaibstus un raksturu, — visu cienību pret to, taču mēs ieejam vienā

izstādē mūsu cīņas un lielo pārveidību laikā un redzam no viena

līdz otram galam tikai skaisti gleznotus ķirbjus, tikai izēstas sau-

les puķes, tikai skumjus, sidrabotus vītolus, sārtas priedes, mierīgas,

snaudošas jūrmalas, vecas, senatnīgas māmiņas, daiļas un pasa-

kaini krāšņi tērptas sievietes un vairāk nekā cita, tad tas mums ir

par maz un reizē arī par daudz.

Sākums sestajam mēnesim, kopš Latvijā atgriezusies viņas īstā

likumīgā vara — padomju vara. Veselus 40 mēnešus Latvijā val-

dīja okupanti, viņi žņaudza latviešu tautu, mocīja, lai maz pa-

mazām galīgi izdeldētu tobez miņas un atskata. Lielas ciešanas ir

iznesusi un pārcietusi savā sirdī mūsu mazā tauta, daudzi, daudzi

ir aizgājuši mūžības ceļu — vai tas īstam padomju māksliniekam

nevarētu sāpēt? Zīmīgi, izstāde taču atklāta tieši Starptautiskajā

sieviešu dienā, 8. martā, bet mēs neredzamnevienaotas triepiena,
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neviena kalta kodienapar to, ko pārcietusi latviešu māte, ko pār-

dzīvojusi latviešu sieva un meitene vācu melnajos, drausmajos

okupācijas gados.
Mēs dzīvojam un strādājam padomju iekārta. To mums atdeva

Sarkanā Armija. Kur ir prieks un pateicība par to?

Atbrīvotā latviešu tauta sākusi strauju, neatlaidīgu celtniecī-

bas darbu, lai novāktu drupas, lai atjaunotu tiltus, namus, fabri-

kas un laukus, lai kāpinātu darbu, celtu ražību un ietu pretim

jaunai, pilnīgākai dzīvei. Šo lielo, dedzīgo atjaunošanas un celt-

niecības darbu un tā darītājus mēs nevienā aprakstāmā izstādes

darbā neredzam. Šķiet, ka mūsu tēlniecēm un gleznotājām pret

zināmām un, jāsaka, vissvarīgākajām dzīves parādībām trūkst ir

acu, ir ausu.Viņas dzīvo kā tumšā unsiltā azotī. Karš, latviešu dzīve

un likteņi nav viņu daļa. Idille un marcipāns, tas guļviņu saujā.
Seši mēneši pietiekams laiks, lai cilvēks, īpaši mākslinieks, at-

mostos. Tas viņam steidzīgi jādara, ja viņš grib izaugt par īstu

padomju mākslinieku. To mēs arī novēlam mūsu padomju lat-

viešu māksliniecēm.

ĻEŅINGRADAS MĀKSLINIEKU

GRAFIKAS DARBU IZSTĀDE

Izcils notikums Padomju Latvijas tēlotājas mākslas dzīvē bija

Leņingradas mākslinieku grafikas darbu izstāde, kurai skatītāji

pievērsa visai lielu uzmanību, tokupli apmeklēja, jo tā bija izstāde

ar dziļu māksliniecisku vērtību, pilna laikmeta elpas, visa tā, kas

saviļņo katra īsta padomju cilvēka sirdi.

Tas bija arī tikai pirmais solis Latvijas darbaļaužu iepazīstinā-
šanai ar Leņingradas tēlotāju mākslu.

Tuvākajos mēnešos Rīgai atsūtīs Leņingradas mākslinieku dar-

bus, kā arī rīkos grupu izstādes.

Leņingradas padomju mākslinieku savienība nolēmusi turp-

māk sarīkot Latvijā Leņingradas gleznotāju, grafiķu un tēlnieku

darbu plašu un vispusīgu izstādi.

Savukārt uz Ļeņingradu ar saviem darba sasniegumiem dosies
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arī Padomju Latvijas mākslinieki, lai rādītu varonīgajiem ļeņin-

gradiešiem latviešu tēlotājas mākslas raksturu, panākumus, mek-

lējumus un savdabību.

Nav šaubu, ka šāda rosīga savstarpīga kulturāla iepazīšanās nāks

sevišķi par labu latviešu padomju māksliniekiem, īpaši pieredzes

un mākslinieciski ideoloģiskajā ziņā.

Leņingradas mākslinieku grafikas izstādi atklāja 1946.g. 26. de-

cembrī un slēdza 1947. g. 2. martā, kad arī notika plašs un drau-

dzīgs izstādīto darbu iztirzājums un novērtējums: tajā piedalījās
no Leņingradas atbraukušu Leņingradas mākslinieku delegācija.
To vadīja Leņingradas padomju mākslinieku savienības priekšsē-

dētājs mākslinieks Serovs, delegācijā ietilpa vēl Staļina prēmijas
laureāts Pahomovs un mākslinieks Kurdovs.

Leņingradas grafikas izstādē bija skatāmi 26 autoru213 darbi

grafikas visdažādākajās tehnikās — te bija tuša, zīmulis, guaša,

oforts, grebumi kokā un linolejā, autolitogrāfija, krāsainā litogrā-

fija un akvarelis. Liela dažādība bija vērojama arī autoru izstādīto

darbu daudzumaziņā — tā Staļina prēmijas laureāts A. Pahomovs

bija pārstāvēts ar vairāk nekā 30 darbiem, turpretim T. Žirmun-

skai bija redzams tikai viens darbs.Pa daļai tas tāpēc, ka apskatā-

majai izstādei bija viens noteikts un skaidrs temats: "Ļeņingrada

kara un atjaunošanas dienās". — "Izstādes mērķis," — tā lasāms

kataloga pirmajā lappusē, "iepazīstināt mūsu brālīgo republiku

ar tagadējo Leņingradas grafisko mākslu, kas radusies mūsu die-

nās, — ar mākslu, kuras tēmas un idejas radījis Lielais Tēvijas
karš un padomju tautas uzvara pār vācu fašismu. Šis uzdevums

zināmā mērā noteica tiklab izstādes materiālu izlasi, kā arī sa-

mērāto nelielo skaitu mākslinieku, kas piedalās izstādē un kas iet

Leņingradas grafikas priekšgalā."

Taču ne izstādīto darbu daudzums, autoru skaits un tehnikas

dažādība nosacīja šīs izstādes lielo idejisko spēku, tās dziļo dzīvī-

gumu,nesaraujamās saites ar visas padomju tautasun īpaši varo-

nīgās Ļeņina pilsētas pārdzīvojumiem un likteņiem, bet gan tas

gars, padomju pilsoņu apzinīgums, sociālistiskās Tēvijas mīles-

tība un mākslas briedums, kas valdīja un nāca pretim no katra

darba šinī izstādē. Padomju Latvijas ļaudis skatīja īstu mākslu,
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latviešu mākslinieki varēja dienām vērot un vēl vairāk pārdomāt

savus mākslas ceļus. Ja mēs tagad grieztos pie Padomju Latvijas

grafiķiem un teiktu: "Mīļie draugi, mēs redzējām Ļeņingradu
Lielā Tēvijas kara un atjaunošanas dienās, vai jūs varat padomju
tautai sniegt tādu pašu līdzīgu izstādi par mūsu sirmo veco

Rīgu?" — Sniegt to, kā Rīgas strādnieki cēlās cīņai pret vāciešiem

iebrucējiem, cīnījās, krita, bet uzvarēja un kopā ar citu padomju

tautucīnītājiem zem latviešu gvardu karogiem ienāca atbrīvotajā

Rīgā? Sniegt to, cik nežēlīgi vācu vandāļi izpostīja Rīgu? Kā rīdzi-

nieki cīnījās pret vāciešiem okupantiem, un beidzot — ar kādu

pašaizliedzību Rīgas darbaļaudis atjauno savu Rīgu, lai tā kļūtu
desmit reižu skaistāka, ērtāka nekā līdz šim? Kur paliek grafikas

par varonīgajiem Rīgas ūdensvada atjaunotājiem, par Daugavas
tiltu cēlājiem, par rūpnīcu celtniekiem, par slavenajiem stiklinie-

kiem furkistiem, par mūsu stahanovietēm Saveļjevu, Baidekalni,

stahanoviešiem Straubergu, Tereiķi, Zuimaču un citiem? Šādu

cildenu, skaistu tēmu bez sava gala, taču mūsu grafiķi gandrīz

vienaldzīgi paiet garām.
Būs jau gads, kopš Latvijas padomju mākslinieku savienības

un Valsts izdevniecības redaktoru atvilktnēs guļ plašs darbusako-

pojums — Padomju Latvijas grafikas izlase. Kāpēc? Guļ sava bez-

idejiskuma, sava apolitiskuma, garīgā provinciālisma dēļ, no

padomju dzīves tur nav nekā. Ko līdz augstā arodnieciskā māka,

veiklā, virtuozi spožā tehniskā gatavība, ja nav gara, ja nav vieno-

tības ar augšupejošo dzīvi, ja nav radniecības, iekšējas, kvēlas asins

radniecības ar darba tautu, kas cīnās, cieš, strādā un līksmo par

katru panākumu. Latviešu grafika ir nonākusi krustceļos. Ļeņin-

gradas mākslinieku grafikas izstāde skaidri un nepārprotami parā-

dīja vienīgo pareizo ceļu, kas ejams katram īstam padomju māk-

sliniekam, ja tāds viņš grib būt. Lūk, ko lasām par ļeņingradiešiem:

"Leņingradas grafiķu idejisko un radošo uzplaukumu noteica

revolucionārās īstenības tieša iedarbība, neatlaidīga sociālistisko

spēku augšupeja mūsu padomju zemes ekonomiskajā un sabied-

riskajā ideoloģijā, kur uzvarēja marksisma filozofija.

Veselīgais pasaules uztvērums un reālisma uzvara māksla gluži

dabīgi izraisīja māksliniekos radošu interesi pret dabu un tās
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vispusīgu, uzmanīgu pētīšanu. Saskare ar dabu deva iespēju Ļeņin-

gradas grafikai piepildīt savu saturu ar dzīvo dzīvi.

Tāpat Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija ietekmēja mākslu

visos tās veidos. Grafika viena no pirmajām iekļāvās partijas ideju

propagandista un aģitatora darbā. Leņingradas grafiķi radīja mil-

zum daudzpolitisku plakātu un piedalījās partijas svarīgākās lite-

ratūras ilustrēšanā.

Pievēršanās dzīves īstenībai, dzīves pieredzes apgūšanai, izteicot

visu to reālistiskos tēlos. Šis process savu tālāko attīstību sasnie-

dza Lielā Tēvijas karā pret vācu fašismu. Kara gados Leņingradas
mākslinieki neatlaidīgi strādāja un ar savu mākslu godam aizstā-

vēja dzimto pilsētu. Viņi piedalījās varonīgajā Leņingradas aizstā-

vēšanā, un daudzi no viņiem blokādes visgrūtākajos apstākļos

pavadīja visus mēnešus ielenktajā pilsētā. Tanī laikā viņi radīja
daudzinteresantu, patiesi ievērojamu darbupar varonīgo pilsētu.
Karš mākslā atspoguļojās ne tikai albumos un frontes zīmējumos

vai varoņu ģīmetnēs un etīdiskos nostāstos par šo varoņu nopel-

niem, bet karš noteica arī mākslas vispārējo toni, padarīja mākslu

cilvēcīgāku, iedvesmojošāku, padarīja bagātu mākslinieka dzīves

pieredzi, paasināja mākslinieka redzi un sajūtas. Grafikas darbos

viss tas izteicās sevišķi spilgti."

Apskatāmās izstādes dalībniekulielākais vairākums — māksli-

nieki, kas izauguši un savu māksliniecisko briedumu sasnieguši

pēdējos divos gadu desmitos, viņi visi izveidojušies uz jaunajiem

idejiski revolucionārajiem padomju mākslas principiem.
Lai minam tikai A. Pahomovu, Nopelniem bagāto mākslas dar-

binieku. Viņš neapšaubāmi visai raksturīgs un savdabīgs grafiķis

ar lielu iekšēju spriegumu, māksliniecisku redzējumu un tehnisku

gatavību. Tēvijas kara gadus A. Pahomovs nodzīvoja savā dzimtajā

Ļeņingradā un turintensīvi strādāja pie litogrāfiju sērijas "Ļeņin-

grada blokādē". Tas ir labākais, kas līdz šim sniegts par Leņingra-

das varonīgo aizstāvēšanu grafikā. A. Pahomova litogrāfiju sērija

ieguva augstāko atzinību, par to māksliniekam piesprieda Staļina

prēmiju. Daži no šiem ievērojamiem darbiem bija skatāmi arī Rīgā

atvestajā izstādē. Pašreiz A.Pahamovs strādā pie jaunās autolitogrā-

fijas sērijas, kuru tas veltījis tēmāmpar Leņingradas atjaunošanu.
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Neatvairāmu iespaidu katrā skatītājā radīja spilgta dramatisma

pilnie V. Kurdova darbi. Meistariski zīmēti, skaidrā, nosvērtā kom-

pozīcijā veidoti, tie nes sev līdz un glabās ilgiem, ilgiem laikiem

Ļeņina pilsētas aizstāvju varonību, sāpes un bezgalīgo izturību.

Mākslinieks Leņingradas blokādes laikā visai aktīvi piedalījies tās

aizstāvēšanā. Ilgus laika sprīžus pavadījis tieši frontē, vairākas

reizes devies ienaidnieka aizmugurē, dzīvojis un cīnījies kopā ar

partizāniem. Tāpēc viņa darbi pilni šādas vienreizējas piesātinā-

tas tiešamības, neizdomājama spilgtuma un mākslinieciskā aug-

stumā paceltas pareizības. Atzīmēsim tikai "Partizāna apbedīšanu",
tad "Ceļu uz fronti", vēl "Sagrauto staciju".

Blakus šiem meistariem gribētos vēl minēt pieredzes bagāto

kokgrebēju S. Močalovu. Viņa grebumi ārkārtīgi pareizā tehnikā

veidoti, bet tajos nav manāmsnekādsamatniecisks sausums; spē-

cīgs, radošs temperaments te skaisti, klasiski sakausēts kopā ar

stingru formu, katra līnija, pēdējā sīkākā svītra pareizas, dziļas

izjūtas vadīta. Lai minam tikai ilustrācijas un vinjetes grāmatai

"Ļeņingrada Tēvijas karā".

Pirms revolūcijas perioda izaugušo vecākās paaudzes māksli-

nieku vidū redzama figūra— S. Judovins. Savās mākslinieka gaitās

viņš sāka atspoguļot ebreju sadzīvi provinces miestiņos un maz-

pilsētās, parādot savos darbosrevolūcijas atskaņas. Laiku plūdumā
arvienu vairāk sevi pavērdams un atrazdams, S. Judovins krietni

paplašināja savas mākslinieciskās darbības loku. Viņš arvienu

vairāk un biežāk pieskaras revolūcijas un kara tēmām,ainavai un

grāmatu ilustrācijām.

Rīgas izstādē S. Judovins parāda sevi kā visai smalku un kultu-

rālu grebēju linolejā.Viņa līnija droša, virtuoza, zīmējums bezkļū-

dains, pilns radoša spraiguma, kompozīcija asprātīga, vienkārša

un skatītājam labi izjūtama. Izstādītā sērija grebumu linolejā

"Ļeņingrada blokādē" dziļi iespiežas atmiņā ar savu augsto cilvē-

cīgumu, dzīves izpratni un karstas sirds dedzīgumu.
Savas īsās piezīmes gribu noslēgt ar Staļina prēmijas laureātu

Nopelniem bagāto mākslinieku G. Vereiski. Arī šis mākslinieks

savu darbību uzsācis pirmsrevolūcijas periodā, taču visā savā va-

renajā mākslinieka augumā viņš pacēlies mūsu priekšā tikai
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Padomju valsts laikā. G. Vereiskim jau labi sen un neapšaubāmi

pieder pirmā, vadošā vieta padomju grafikā. Viņš ir ievērojams,

īpatns zīmētājs, ofortists un litogrāfs. G. Vereiskis ir arī glezno-

tājs, taču viņa galvenais spēks rodams grafikā, kurā mākslinieks

pārsteidz mūs ar savu plašumu un vispusību.

Viņa ievērojamākajiem darbiem pieskaitāma sevišķi lielā ģī-

metņu sērija, kurā mākslinieks mums parādījis revolūcijas darbi-

niekus, mākslas un zinātnes pārstāvjus, armijas komandierus un

karavadoņus. Vereiska pēdējā mūsu padomju zemes mākslinieku

un zinātnes ģīmetņu sērija litogrāfijā izpelnījusies Staļina prē-

miju. Tajā Vereiskis redzams kā liels meistars, kas savā radīšanas

pilnbriedumā sniegs vēl daudzus vērtīgus darbus.

Rīgas izstādē G. Vereiska darbiem bija, kā pienākas, ierādīta

izcila vieta. Mākslinieks bija atvedis Rīgas skatītājiem veselu virkni

ģīmetņu autolitogrāfijā. Tās aptvēra mākslinieka darbības posmu

no 1939.gada līdz pašam pēdējam — 1946.gadam.

Šajos darbos mēs mācījāmies pazīt Vereiska suverēno, izsmal-

cināto mākslinieka tehniku, viņa bagāto izdomu, veidojot vienu

vai otru galvu. Taču tas raksturīgākais, kas pilnam atklāj Vereiska

nozīmību, ir viņa spēja, ir viņa vienreizējā māka ar cilvēka sejas

pantiem pavērt viņa iekšējo psihiku, pacelt mūsu acīm viņa dzi-

ļāko satvaru. Bez ierunām G. Vereiskī padomju māksla ieguvusi

varenu cilvēka raksturotāju, viņa dvēseles pazinēju. Tas laikam ir

tas grūtākais mākslā — cilvēks pats. Ja kāds to apgūst, jo lielāka

viņam vērtība. Tāpēc Vereiski sveicam kā lielu mākslinieku.

No īsā pārskata vien redzams, cik ievērojamas, cik vera liekamas

vērtības ir sniegusi Leņingradas mākslinieku grafikas darbuizstāde.

Lai pirmajam savstarpējās iepazīšanas solim sekotu nākamie.

Tie cels un kuplinās padomju tēlotāju mākslu.

PĒTERA UPĪŠA ORIĢINĀLKOKGREBUMI
A.PUŠKINA "VARA JĀTNIEKAM"

Līdz šim Latvijas Valsts izdevniecība samērā maz pievērsusi

uzmanību savu grāmatu ārējam ietērpam un apdarei. Tikai pašā
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pēdējā laikā manāms viens otrs uzlabojums šinī virzienā. A. Puš-

kina Pēterpils stāsta "Vara jātnieks" glītais izdevums pilnā mērā

pieskaitāms tādiem.

Izdevuma papīrs labs, formāts atbilstošs darba nelielajam apjo-

mam, lasītājam parocīgs un tīkams.

Skaisti grāmatiņu papildina un tas ārieni rota P. Upīša dau-

dzie oriģinālgrebumi, skaitā 21, starp tiem 4 nelielas vinjetes.
P. Upītis — labi pazīstams kokgrebējs ar ilgu māksliniecisku

darbastāžu, daudzuievērojamu darbu autors, tagad arī pedagogs
Valsts mākslas akadēmijā. Viņš dziļi izprot koka dabu, kā saka: ir

īsts sava materiāla pārvaldītājs un meistars.

A. Puškina ģeniālās poēmas raksturu, saturu un veidojumu

P. Upītis pareizi uztvēris un sapratis. No mākslinieka kokgrebu-
miem dveš pretim aprakstāmā laika dvesma, sabangotas upes

saltais niknums un varenība, cilvēku likteņi un dvēseļu baismu

izjūta. Taču visumā P. Upītis vēl nav īsts miniatūrists, viņš ir tikai

ceļā uz to. P. Upīša spēcīgās ekspresīvās līnijas neiederas maza

apjoma veidojumos, trūkst vajadzīgā, varētu teikt — pat noteikti

nepieciešamā smalkuma, svītras vijīguma un precizitātes. Rodas

lieks robustums, kas sliktākos gadījumos robežo pat ar neveiklību

(īpaši cilvēku figūrās), un skatītājs neizpratnē raugās: vai tas var

būt P. Upītis?

Mākslinieks ilgi pazīstams kā veikls komponētājs, melni balto

plankumu satvērējs dzīvā, izteiksmīgā vienībā.Arī šīs P. Upīša teica-

mās īpašības vēl pilnā mērāneparādās un neizplaukst mākslinieka

darinātajās miniatūrās. Minēsim kaut 41. lpp. ievietoto grebumu.

Nemierīgi, haotiski sasvaidītais dibenplāns, priekšplānā neveikli

nosviestā figūra, viss tas skatītājā rada grūti pārvaramu raibumu.

Bet ir arī starp "Vara jātniekā" sastopamajiem grebumiem izcili

sniegumi, laimīgi P. Upīša ievērojamās prasmes un talanta aplie-

cinātāji. 16. lappuses Pēterpils skats ar spēcīgo, vijīgo vilni priekš-

plānā skaidrs savā vienkāršajā, bet raksturīgajā kompozīcijā,

noteiktajās līnijās un iejūtīgi pauž Ņevas upes bangainumu, Pēter-

pils klasisko daiļumu un cēlumu.

Turpat tālāk nākamajā 19. lpp. grebuma krietnā māksliniecis-

kās izteiksmes kāpinājumā viņš parāda Pēterpils vēlā novembra
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vakara drēgnumu, smagumuun nemitīgālietus šļākoņu. Ļoti rak-

sturīgs veidojumā uz priekšu saliektais poēmas varoņastāvs, kas

cīnās ar neganto pretvēju un aukstajām vētras šaltīm.

Jau tīri intuitīvi izprastā, īstā miniatūrtehnikā veidoti 33. un

46. lpp. skatāmie grebumi. Rūpīgā, smalkā apdarē veikts plūdu
skats ar Pēterapieminekli labajā pusē. Mākslinieciski pareizs pret-

stats rasts debesīm ar satrakoto Ņevu.

Un ar cik maz līdzekļiem paradītas pēcplūdu šausmas un no-

darītais posts, kas vēl nav pārvarēts, beidzamajā poēmas grebumā

(46. lpp.)!
Visi šie nedaudzie piemēri liecina, ka P. Upītis, jau tagad snieg-

dams "Vara jātniekā" daudzas vērā liekamas ilustrācijas, pilns

mākslinieciska dzīvīguma un spožuma, tuvākajā laikā dos mums

vēl ievērojamākus darbus, tā arī turpmāk palikdams latviešu

padomju grafiķu pašā pirmajā rindā.

JUNKERA ORIĢINĀLKOKGREBUMI
"LATVIEŠU PASAKU" 1. SĒJUMAM

Aleksandram Junkeram kā kokgrebim latviešu grafikā visai

īpatnēja vieta. Kā kokgrebis starp tiem, kas tagad darbojas latviešu

padomju grafikā, viņš ir gandrīz pats vecākais. Visu, ko A. Junkers

savā mākslā sasniedzis, viņš veicis pašmācības ceļā, noiedams

grūtu, bet labu un allaž derīgu dzīves skolu.

30. gadu sākumā šur tur parādījās A. Junkera nelielie, gandrīz

miniatūrie veikumi linolejā. Tie parasti tēloja strādnieku sūro

ikdienu un darba dzīvi kapitālistiskajā iekārtā. Mazliet neveiklos,

skarbos, asos melnbaltos plankumos, dziļi izjustā līnijā, kas labi

pauda un rādīja autora drūmo, protestējošo iekšējo psihisko sa-

tvaru un garīgo satraukumu, bija skatāmi akmeņkaļi, ielu strād-

nieki, telegrāfa vilcēji, jūrnieki un varenieostas strādnieki. Blakus

tiem vecīši nažu trinēji, vieglie un smagie ormaņi. Tā bija raiba

un plaša pasaule, ko mēs te skatījām, latviešu grafikā līdz tam

laikam pilnīgi neskarta un netverta.
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A. Junkers tajos laikos nevairījās arī tīri revolucionāru tēmu,

rādīdams apzinīgo strādnieku un bezdarbnieku, kas saceļas un

pašaizliedzīgi cīnās pret toreizējo smacīgo iekārtu.

A. Junkera māksla neieguva plašāku atbalsi, jo bija sveša un ne-

parasta, nevajadzīga toreizējai valdošajai šķirai. Turklāt jāpiezīmē,

ka Junkers to brīdibija tikai sava mākslinieciskā gājuma pašā sākumā.

Nebija vēl iegūta līdz galam arī nepieciešamā meistarība un māka

lielā pilnībā izteikt savas savdabīgās izjūtas un veidojamo pasauli.

Tāpat arī miniatūrā forma ar savu nelielo apjomu, ar savu

sīkumu savā ziņā ierobežoja mākslinieku izvērst paceltās episkās

tēmas visā nepieciešamajā lielumā un varenībā.

Taču viens kas — ilgi pētīdams miniatūru formas un veido-

juma savdabības, to apdares dažādos raksturīgos paņēmienus,

A. Junkers vēlākajos gados kļuva gluži vienreizīgs, neaizstājams
miniatūrists latviešu grafikā. Ka tas tā, to mēslabi varam atrastarī

nule apskatāmajos A. Junkera darbos "Latviešu pasaku" 1. sēju-

mam. Viņa vinjetes ir pilnas izdomas, labi komponētas, rūpīgi

apstrādātas, ar saturu un asprātību piesātinātas. Šajās vinjetēs ne-

duras acīs tas, ko vēl A. Junkeram nav izdevies pārstāvēt savos

liela apjoma darbos.

Tiem A. Junkers pievērsās tad, kad viņš gandrīz pilnīgi un vie-

nīgi pievēršas ainavai, īpaši tēlodams un rādīdams skatītājam Kur-

zemes un Zemgales mazpilsētas, vēl vairāk Latgales sādžas ar to

raksturīgajām ēkām, uzkalniem, pagalmiem, tā atrazdams sev bagā-

tīgu vielu faktūrai, apdares spožumam un svītrojumu meklēju-
miem. Tomēr visvairāk darbu A. Junkers veltījis Rīgas nomales

apdzejošanai, pavērdams mums gan Maskavas priekšpilsētu, gan

ostu, gan Daugavas krastu ar tā savdabīgo raibumu un daiļumu,

kur stiprā darvas smarša, atpludināto koku valgais spīdums, to

asais aroms sajaucas kopā ar veco labojamo laivu siluetiem.

Pamazām, ar lielām pūlēm A. Junkers savu izkopto ainavu pār-
vērš žanrā. Atkal parādās cilvēks, sākumā kļūdains, neizstrādāts,

vēlāk jau ar lielāku veiksmi darināts.

Līdz šim A. Junkera īstākie un krietnākie sasniegumi šai viņa
darbu paveidā atrodami dzejnieka Ērika Ādamsona "Koklētājā
Samtabiksē". To, ko A. Junkers devis "Samtabiksē", viņš vēl nav



543

pārspējis, it kā vēl kavējas atmiņās pie šiem saviem darbiem, ne-

spēj atraisīties no saviem tai brīdī radītajiem tēliem, dzīvo vēl

viņu elpā un viņu sabiedrībā.

Ņemsim kauču "Latviešu pasaku" 1. sējuma ieskaņas kokgre-
bumu. Tur sakopota liela sabiedrība. Gandrīz visi Latvijā sastopa-
mie zvēri un viņu priekšā pasaku varonis, kas ārkārtīgi atgādina

koklētāju Samtabiksi. Arī zvēri tādi paši. Lielā līdzība kaut kā

atmodina domu par nelielu sastingumu, kas ieviesies A. Junkera

mākslinieciskās augšanas gājumā.
"Latviešu pasaku" 1. sējuma ievietoti septiņi lieli A. Junkera

oriģinālkokgrebumi uz atsevišķām krīta papīra lapām.

Brūnganais ietonējums mīkstina svītru speķu, piedodams dar-

biem vēlamo senatnīgumu.
Labākais no kokgrebumiem grāmatas 168. lpp. Tverts spēcīgs

moments, saspringta darbība, rasts vajadzīgais pasakainais bais-

mīgums, nevainojamais komponējums, laimīga mākslinieciska

izdoma un tās risinājums.

Tāpat visai interesants 120.lpp. kokgrebums, pilns lielas dina-

mikas un asprātības. Bet arī šai lieliskajā kokgrebumā, tāpat kā

pārējos, pasaku varonis nav pietiekami izcelts, nav nolikts pirmajā

vietā, darbība nav koncentrēta ap viņu kā ap vienīgo un pirmo

izejas punktu. Tas Aleksandram Junkeram, darinotkokgrebumus

nākamajiem pasaku sējumiem, ir noteikti jāpārdomā un, izejot

no savas īpatnības, jānovērš.

Jāsaka, ka Aleksandra Junkera personā rasts īstais meistars pa-

saku ilustrācijām un ka mākslinieks, novēršot vienuotru trūkumu

savā darbā, sniegs vēl ievērojamākus, vēl savdabīgākus darināju-

mus nekā līdz šim.

LAIMOŅA GRASMAŅA DEKORATĪVAIS IETĒRPS

N.POGODINA "KREMĻA KURANTIEM"

Arsavu dekoratīvo ietērpu "Kremļakurantiem" Laimonis Gras-

manis nostājas latviešu teātra skatītāju priekšā visā savā augumā.

"Kremļa kurantiem" darinātās dekorācijas nepašaubāmi liels
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L. Grasmaņa māksliniecisks panākums. Ar šo savu darbu L. Gras-

manis vienā rāvienā nostājas mūsu dekoratoru pašā pirmajā rindā.

Varbūt ir redzēti krāšņāki dekoratīvi ietērpi, mākslinieciski paši

par sevi savdabīgāki, stiprāki, bet gannekur tik atbilstoši, tik ideāli

pieskaņoti visam kopdarbam.
L. Grasmanis pavisam nepūlas uz skatuves dominēt, izkāpt pir-

majā vietā, apžilbināt teātrī sēdošo skatītāju ar savām krāsu un

gaismu žilbīgajām kombinācijām, tādējādi apēdot pārējos svarī-

gākos izrādes elementus, jo īpaši — pašu tēlotāju. Tieši pretēji —

L. Grasmanis ar savām dekorācijām visai uzmanīgi un nekļūdaini

iekļaujas izrādes kopīgajā gammā, dodams no savas puses visu

iespējamo, lai izrāde noapaļotos pilnīgi viengabalaini, lai izceltu

pirmām kārtām pašu tēlotāju.

Jau pašas pirmās ainas — Iveras vārtu — dekoratīvais ietērps

pats par sevi izdomā un atveidojumā visai interesants, monumen-

tāls, sniedz labu spēles telpu tēlotājiem un neuzkrītoši, bet dziļi
vairo ainas kopskaņu. Iveras vārtu gigantiskums atgādina pārdzī-

vojamā laikmeta lielumu un pasvītro visu šo pārdevēju, speku-

lantu, bezpajumtnieku niecīgumu, maziskumu un sīkumu. Sevišķi
māksliniekam izdevies lugas trešās ainas ietērps. Zili zaļi mēļais,
bet iekšēji mirdzošais miglainums rada skatītājā neizsakāmas ilgas,
nemieru, pārdomas, kvēli un it kā nesaraujami saista ar Ļeņinu,
kas neredzami ir klāt un vada ar savu iekšējo spēku visu šo ainu,

smalki izceļ un pasvītro gudrā zemnieka Čudnova un revolūcijas

varoņa matroža Ribakova romantisko dvēselīgo sarunu.

Vienkārši, bet labi veidotaarī piekrastes ainaar vareno Kremli aiz-

mugurē. Krasta žogs ar soluizdevīgs spēlei: uz sola sēdošais Ļeņins ar

milzīgo Kremļa sienu un vāri vizmojošiem baznīcu torņiem fonā

spēcīgi, neizdzēšami iespiežas un paliek katra skatītāja atmiņā.

Slavējams arī sestās ainas Gogoļa pieminekļa iekārtojums. As-

prātīgi atrisināts spēles laukums tēlotājiem — Ribakovam ar Mašu

ap ielas spuldzes stabu.

Blakus iztirzātajām L. Grasmanis darinājis skatuvisko ietērpu vēl

lugas sešām ainām. LPSR Valsts Drāmas teātris Laimoņa Grasmaņa

personā ieguvis jaunu pirmšķirīgu spēku, no kā mēs ar prieku

gaidīsim vēl augstāku māksliniecisku lidojumu.
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RĪGAS JŪRAS OSTAS UN RŪPNIECĪBAS

OBJEKTU ATJAUNOŠANAI UN CELTNIECĪBAI

VELTĪTA IZSTĀDE

Tikai pēc ilgāka laika mēs atkal redzam vienkopus latviešu pa-

domju māksliniekus. Ar PSRS Mākslas Fonda Latvijas republi-
kāniskās nodaļas ierosmi un gādību Latviešu un krievu Valsts

mākslas muzeja telpās atklāta Rīgas jūras ostas un rūpniecības

objektu atjaunošanai un celtniecībai veltīta mākslas izstāde.

Šāda veida izstāde neapšaubāmi visai apsveicama. Kā paši rīko-

tāji atzīstas, "latviešu tēlotājas mākslas vēsturē mākslinieki pirmo
reizi nostājas sabiedrības priekšā ar mērķtiecīgu tematisku izstādi.

Mākslinieku uzmanības centrā ir nostādītas rūpniecības atjau-
nošanas un jaunceltnes darba tēmas. Izgājuši no savām darbnī-

cām, mākslinieki ar asu un vērojošu skatu, ielūkojoties mūsu

dienu dižajos darbos, cenšas gūtos iespaidus ietvert pārliecinošos
mākslas darbos."

Cildena doma, ļoti pareizs slēdziens, ko ar nepacietību jau
labu laiku gaida un gaidījuši savus māksliniekus sakām latviešu

padomju darba ļaudis. Taču ne visu to mēs skatām jaukajā, no-

pietnajā izstādē.

Mēs redzam 37 autorus, kas devuši 92 darbus gan eļļā un ak-

varelī. Ir arī asējumi, kokgrebumi, ogles un tušas zīmējumi. Vis-

vairāk un vislabāk pārstāvēts Aleksandrs Zviedris ar 20 darbiem

eļļā, bet daudzi autori snieguši tikai pa vienam darbam, nosauk-

dami to pieticīgi vai nu par studiju, vai metu.

Paši mākslinieki svinīgi paziņo, ka latviešu padomju tauta,

pati strādādama, rokas nenolikdama, ar pilnām tiesībām intere-

sējas par saviem miera laika darba panākumiem un tiem cilvē-

kiem, kas neatlaidīgā, sūrā, bet skaistā, aizraujošā darbā atjauno

nacisko barbaru nopostīto; tauta interesējas par cilvēkiem, kas ceļ

jauno dzīvi un vēlas, lai arī tēlotāji mākslinieki viņus parādītu,

paceltu attiecīgos, spēcīgos mākslas darbos.

Tāpēc katrs apskatāmās izstādes visvienkāršākais skatītājs ar

dziļu attaisnojumu un bažām nopietni vaicā sev,kāpēc tāda vāja,

atturīga latviešu padomju mākslinieku piedalīšanās tik svarīgā
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un cildenā izstādē, kāda neapšaubāmi ir un pie tam pirmoreiz šī

Rīgas jūras ostas un rūpniecības objektu atjaunošanai un celtnie-

cībai veltītā. Te vajadzēja savākt vienkopus visus savus radošos

spēkus, katru mākslas darba veidotāju, lai tad latviešu padomju

tēlotāji mākslinieki nostātos savas darbatautas priekšā visā augumā,

spožumā un radīšanas kvēlē.

Bet ko mēs vērojam? Vesela rinda mūsu ievērojamāko, pazīs-

tamāko, nopelniem bagāto mākslinieku nav nemaz piedalījušies

šajā izstādē. Tā, piemēram, no visai dižā Valsts mākslas akadēmi-

jas profesoru un pasniedzēju pulka izstādē ir atrodami tikai ar

pūlēm daži. Vai tad visam šim lielajam ievērojamo mākslinieku

klāstam nav nekādas ziņas, ne dalības tai jauncelsmes darbā, ko

ar tādām pūlēm, sviedriem un darba kaismi veic visa Padomju

Latvijas darba tauta?Vai viņš arī, tāpat kā līdz šim, grib noslēgties

savu "kluso dabu" klusajā, ērtajā klusumā? Apskatāmā atjauno-
šanai un celtniecībai veltītā izstāde bija tāda vieta, kur varēja likt

savu pirmo soli. Mākslinieku, kas to darīja, izrādījās, nebija daudz.

Patiesi no visas sirds apsveicams un godājams šo mākslinieku

veselīgais prāts, skaidrā acs un alka iet līdzsolī ar visu darba tautu,

ieslēgties ar savu radošo darbu visas sabiedrības jauncelsmes un

jaunuzbūves kvēlē un panākumos, kaut arī viņi vēl daudzējādi
atrodas vecās mākslinieciskās domāšanas un dzīves redzēšanas

gūstā. Tā ir tikai pārejoša parādība, tā ir noteikti tālākā spraigā

darbā novēršama kļūme, ko mākslinieki pārvarēs un pakāpsies

uz vēl plašāka ceļa, ietvers vēl vairāk dzīves savos audeklos, sapra-

tīs to ciešāk un īpatnējāk.
Izstādes audeklos mēs redzam ostu, Rīgas ostu izpostītu, Rīgas

ostu, ko atjauno. Redzam milzīgos celtņus montēšanas brīdī un

izkraušanas—iekraušanas darbā, redzam Rīgas ostas atjaunotās

celtnes, rūpnīcas, tvaikoņus, kas krāsaini kūpina savus skursteņus

un mirdzina saulē košus, spožus sānus. Stipri un ilgi ož pēc krā-

sas, gaisos plīvo un lidinās akmeņogļu smalkie putekļi, šņāc

motori, skan ķēdes, gausi kā pīles slīd platajos Daugavas ūdeņos

plosti — dzīve aug, darbs risinās visās vietās, bet paša galvenā —

šā darba darītāja, veicēja un cēlēja — cilvēka mēs izstādes audeklos

un tvērumos redzam gaužām maz jeb nemaz. Mūsu mākslinieki
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neprot cilvēku, visu darbudarītāju, sociālistiskās valsts cēlēju un

ieguvēju, nostatīt pašā darbavidū, pašā redzamākajā vietā, jo taču

ar cilvēku radītāju viss sākas un arī katrs veikums beidzas. Cilvēka

nozīmi mūsu mākslinieki vēl nav izpratuši, nav mākslinieciski

nojēguši to, ka savos darbosviņiem vispirms jāparāda cilvēks kus-

tībā, jaunrades alkmē. Tagad izstādē daba pārveidota un nepār-

veidota, cilvēka roku celtais ir aizstājis pašu cilvēku, pat viņu galīgi
izstūmis no darba lauka. Soļo, kurp gribi.

Šinī izstādē pat rodami tādi autori, kas, parādījuši tikai akmeņ-

ogļu kaudzi ostas krastā, visai melnu, rāmu un klusu pusdienas

siltajā saulē, domā ar to atklājam ostas atjaunošanu un celtnie-

cību. Vai parāda rūpīgi nogleznotus desmit baļķus, tas ir, plostu,
kas ar veiksmīgi izmeklētu parakstu šķietas sirsnīgi un ilgi pie-

dalījušies kopējā mērķa un uzdevuma— Staļina piecgades veik-

šanā. Tas pats sakāms parautoru, kas lepni franču gaumē uzglezno

acīs krītošus tukšus Daugavas ūdeņus un blakus tiem spilgtus un

arī tukšus krasta apstādījumus, laikam pārliecībā, ka godam pil-

dījis savu pilsoņa un mākslinieka pienākumu.

Šādu autoru izstādē krietns skaits, bet beigsim viņu uzskaiti,

piemetinādami, lai viņu darbi cik būtu slikti vai labi, galvenais —

tie pavisam neiederas ostas rūpniecības objektu atjaunošanai un

celtniecībai veltītā izstādē.

Arī tie mākslinieki, kas cenšas parādīt padomju cilvēku, ne

vienmēruztver to pilnā un īstajā būtībā. Tā JurisŅikitins sniedzis

liela apmēra darbueļļā, ko pieticīgi nosaucis par uzmetumu.Ne-

runājot pardažām tīri amatnieciskām paviršībām un atzīstot jaunā
mākslinieka visai labo drosmi,gribas tikai novēlēt uz priekšu viņam

padomju cilvēku, padomju strādnieku parādīt ne statiski, gatavo-

joties darbam, bet gan paša intensīvā darba procesā.

Šīs problēmas atrisinājumā vistuvāk no izstādē skatāmiem

autoriem piegājis Fricis Roždārzs savā nelielajā eļļā "Darbā". Te

strādnieks parādīts sava darba cēlienā, izturībā, apņēmībā un

veikumā.

Rīgas jūras ostas un rūpniecības objektu atjaunošanai un celt-

niecībai veltītā izstāde visai zīmīga. Tā parāda mūsu tēlotāju
mākslai turpmāk ejamo ceļu, visai lielā mērāatklāj viņas kļūdas,
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neveiksmes, kā ari atsevišķo sasniegumu un jaunrades neapklusi-

nāmo gribu. Žēl, ka šinī izstādē nemaz nav pārstāvēta tēlniecība

un tik vāji mūsu stiprā grafika.

KRĀŠŅS IZDEVUMS

J.Rainis. "Pūt, vējiņi!".Tautas dziesma piecos cēlienos.

Oļģerta Ābelītes oriģinālkokgrebumi.

Latvijas Valsts izdevniecība. Rīgā, 1947

Pirms Lielā Tēvijas kara krāšņā formātā toreizējais VAPPs

laida klajā J. Raiņa "Uguni un nakti". Tā bija prāva apjoma grā-

mata ar greznām, krāsainām ilustrācijām un radīja katrā aplūko-

tājā akadēmisku iespaidu.

Pilnīgi pareizi ir darījusi Latvijas Valsts apgādniecība, snieg-
damajaunā, košā izdevumā J. Raiņa otru pazīstamāko darbu —

piecu cēlienu tautas dziesmu "Pūt, vējiņi!".

Šo lugu ar izciliem panākumiem visu pagājušo sezonu rādīja
Valsts Dailes teātris. Ar "Pūt, vējiņi!" Dailes teātris brauc arī uz

Maskavu — mūsu Dzimtenes galvaspilsētai atklāt savu māku,

prasmi un meistarību.

Jaunais "Pūt, vējiņi!" izdevums cietos, gaumīgos vākos iesiets;

labi gleznains papīrs, priekšzīmīgi veikts iespiedums —LPT 1. tipo-

grāfijas "Cīņa" Rīgā darbs.

Jauno izdevumu vēl vairāk izceļ un grezno pazīstamā grafiķa

Oļģerta Ābelītes 5 liela apjoma un 5 mazāki oriģinālkokgrebumi —

ar vienu starpvāku apsēju, kur redzama uz Daugavas baltu buru

laiva, ar trim tautu meitām lēzenajā krastā.

Mūsuprāt, starpvāku veidojumam izvēlēts pārāk tumšs pamat-

tonis, kas piešķir visai kopainai smagu, drūmu noskaņu, un tā

nemaz nav tik raksturīga šim J. Raiņa gaišajam darbam.

Oļģerts Ābelīte ir smalks, precīzs kokgrebējs ar mazliet pārāk

vijīgi spirālveidīgu līniju, kas viņam palikusi drusku pāri no se-

niemmācekļa gadiem, lai ganstipri pārveidota un uzlabota. Tātad

mēs varēturunāt te jau par zināmu manieri, arī personību.
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Šinī "Pūt, vējiņi!" jaunajā izdevumā Oļģerta Ābelītes pieci lielā

apjoma kokgrebumi domāti katra cēliena ievadam. Tie ir iekrā-

soti — brūnais pie melnā. Būtībā mums nav nekādu iebildumu

pret šādu iekrāsošanu — tā ir meistara darīšana un veiksme.

Apskatāmajos Ābelītes kokgrebumos brūnais iekrāsojums nesaaug

kopā ar melno pamattoni, tas ir lieks, traucējošs, jauc noskaņu,

vājina kompozīciju, pilnīgi dzīvo savu atsevišķu dzīvi. Patiesībā tam

vajadzētu taisni otrādi — melno pamattoni atdzīvināt, papildi-

nāt, padarīt to dziļāku un dzīvīgāku. Kāpēc kokgrebumā 127.lpp.

vecākajai sievietei brūni brunči, kas sit kā ar cirvi skatītāja apziņā?

Tāpat 165. lappuses kokgrebumā brūnā tālebez perspektīvas, pla-
kana un melnie, brāzmainie mākoņi piepilda telpu un nomāc iz-

misušo cilvēku stāvus.

Noskaņotākais, J. Raiņa "Pūt, vējiņi!" garam vistuvākais kokgre-
bums 41. lappusē. Te arī brūnais iekrāsojums nav tik atsevišķs;

interesanta, savdabīga kompozīcija. Vīriešu figūras pilnas lepnuma,
dižmanības un kvēluma. Jauki nostādītas abas jaunavas, spriga-

nas, skaistas un izaicinošas, tikai mazliet spāniskas. Vispār Oļģerta

Ābelītes kokgrebumiem J. Raiņa "Pūt, vējiņi!" jāpārmet nelatvis-

kums tieši viņu iekšējā dziļākajā satvarā, ne jau ārējībā, attiecīgo
tautisko atribūtu trūkumā.

Vislielākā kompozicionālā neskaidrība piemīt 87. lappuses

kokgrebumam. Abu figūru redzamās savstarpējās attiecības nav

mākslinieciski attaisnojamas.
Viss labs sakāms turpretim par pieciem mazajiem vinjetveidī-

gajiem kokgrebumiem. Vispirms tajos izpaliek traucējošais brū-

nais iekrāsojums. Minētās vinjetes pilnīgi kā krāšņas rozes izplaukst
visā savā melnīksnumā. Redzama iespaidīga kompozicionālā vie-

nība, atjautība, telpas izjūta. Ņemsim kaut vai 17. lappuses kok-

grebumu ar skaļi brēcošo gaili priekšplānā. Kāds zīmīgs plašums

paveras aiz viņa, viss piedarbs kā uz delnas tikai dažos meista-

riskos svītrojumos! Ļoti raksturīgas un dzīvas abas malējas pie

smagajām dzirnām.

Ar lielu iejūtas spēku veidota skumjā, vientuļā ainava ar sirmo

egli priekšplānā 129. lappuses kokgrebumā. Tas ir viengabalainas,

īstas noskaņas pilns darbs.
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Gudri pārdomāta, ar veiklu mākslinieka roku darināta deko-

ratīvā vinjete 89. lappusē. Tā rada vajadzīgo svinīgumu, reizē no-

pietno, pilnu nezināmības un iekšēja prieka pirmsmielasta un

svētku noskaņu. Ļoti prasmīgi izvietotas triju jaunavu figūras ar

dzērienuun ēdienu traukiem.

Līdzīga, taču ne ar tādu ekspresiju veidota 43. lappuses vin-

jete. Nenozīmīgāka beigu vinjete 167. lappusē. Šķiet, te veiksmī-

gajam māksliniekam it kā būtu pietrūcis pacietības 129. lappuses
lieliski atveidoto noskaņu pacelt tālākajā plāksnē, to turpināt.

Tāpat precīzi un skaisti veidotai titullapai gribētos redzēt vai-

rāk izdomas.

Visumā Oļģerta Ābelītes kokgrebumi J. Raiņa "Pūt, vējiņi!" ir

solis viņa mākslinieciskajā augšanā tālāk un uz priekšu.

SKAISTA IZSTĀDE

Valsts Latviešu un krievu mākslas muzejā nule atklātajā pa-

domju grafikas izstādē apmeklētāji var iepazīties ar 61 padomju

grafiķu mākslinieku.

Visvairāk pārstāvju devusi Maskava, tai seko varone pilsēta

Ļeņingrada; ir vairāki raksturīgi Armēnijas mākslinieki, Kirgīzija

pārstāvēta ar vienu, tāpat Lietuva un Latvija. Spīdoši parāda sevi

Igaunija, kas devusi šai izstādē deviņus savus māksliniekus.

Neapšaubāmi, ka apskatāmā izstāde ir labākā un vērtīgākā,
kādu šogad mēs šajās muzeja telpās esam skatījuši. Tāpaņemmūs

savā varenajā elpā, šūpo un nes uz priekšu pretim dzīvei, plauk-
smei un neizsīkstošai darba kārei.

Visumā izstāde sniedz tikai nelielu pārskatu plašajai padomju

grafikai, kuras pamatīgai apskatei vajadzētu vairākas milzīgas

zāles, tačujau arī šī izstāde ar saviem 163darbiem dod pietiekami
skaidru ieskatu par to, kāds neapslāpējams dzīvs, redzīgs, radošs

spēks mīt un verd uz augšu krāsās un svītrās no mūsdienu pa-

domju grafikas.
Izstādē mes redzam ievērojamu nāciju dažādību — te ir māk-

slinieki no tālās, smaršainās Kirgīzijas, no svelmainās Armēnijas,
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te arī mūsu pašu tuvākie kaimiņi — stingrie, nosvērtie igauņi un

jaunais lietuvietis. Mēs skatām plašu tehnisko paņēmienu varē-

šanu, atrašanu un spilgtu apgūšanu, kur liela amata prasme un

meistarība jau pašā pirmajā brīdī mūs satver. Mēs vērojam neiz-

smeļamu tēmu daudzpusību — no klusās dabas, no neliela uzme-

tuma līdz grandiozam, pacilājošam dzīves un cīņas epam. Tas

pats sakāms par izstādes dalībnieku mākslinieku paaudzēm —

blakus sirmam, gudram meistaram ar nekļūdīgu un asu roku

jauns kūsājošs talants, kas ar lielām pūlēm tikko apvalda savu

mākslinieciskās radīšanas spēku un nenogurstošo īpatnējo dzīves

uztveri. Un tomērvisam tam pāri izstādēvisos māksliniekos valda

kāda nesaraujama vienotība, kāds savstarpējs radniecisks skatī-

jums, līdz šim pasaulē neredzēts dzīves apguvums, tvērums, iz-

pratne un pašas dzīves pacēlums. Tas tāpēc,ka visi šie mākslinieki

ir padomju mākslinieki, sociālistiskās sabiedrības locekļi, Padomju
valsts atbrīvošanas cīņu līdzgaitnieki. Viņi visi vienādā mērā ap-

dvesti ar mūsu skaistā celtnieciskā laikmeta dvašu, spēku un

uzvaras gribu. Šo mākslinieku darbi ir ņemti un smelti no dzīves,

šajos darbos ir pati dzīve, ne
tikai šīdiena, bet galvenais — satve-

ramā, piepildāmā nākotne.

Kaisli, līdz galam elpojot līdzi savas milzu padomju tautas sma-

gajai nāves cīņai Tēvijas kara gados, kas beidzās ar tādu neredzētu

uzvaru un visu ienaidnieku sagrāvi, padomju mākslinieki deva

veselu rindu brīnišķīgu darbu, kas skaidri un aptverami rāda šīs

cīņas un cilvēku ciešanu jēgu, pārvarēšanu un uzvaras ticību un

pēckara laimīgās, brīvās dzīves jausmu. To mēs rodam Leņin-

gradas mākslinieka Valentīna Kurdova meistarīgajās aizraujošās

litogrāfijās —"Otrais ešelons", "Frontes ceļš", KPFSR tautas māk-

slinieka Staļina prēmijas laureāta Ivana Pavlova neaizmirstama-

jos linoleja griezumos (piem., "Maskavai aizsargājoties"). Par to

pašu stāsta Mihails Pinovs savā interesantajā, savdabīgajā, kom-

pozicionāli sarežģītajā kokgrebumā "Vācu karapulku sagrāve pie

Maskavas", kas mazliet, bet laimīgi atgādina tā saucamo tautas

luboku. Tālāk, Leonīds Seifertiss savos izteiksmīgajos darbos at-

klāj kara laika sīkās, bet nozīmīgās ikdienas ainas, gadījumus un

notikumus.
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Šeit katrā ziņā jāpiemin vienīgais lietuvietis Vitauts Jurkunass,

līdz šim mums nepazīstamais Viļņas grafiķis. Izstādē redzami

divi viņa vidēja apmēra linoleja griezumi, kuriem neviens īsts

padomju cilvēks nevar vienaldzīgi paiet garām. Vienkārši un spē-

cīgi šajos griezumos jaunais grafiķis parāda mums Lietuvas darba

tautas cīņu ar vāciešiem okupantiem. "Lietuvieši zem vācu jūga",

tā saucas šie divi ievērojamie darbi, kur vācu zvēriskums, zemums

un patoloģiskā nežēlībaparādīta visā tās kailumā. īpaši iespaidīgs

tas linolejs, kurā mākslinieks attēlo lietuviešu sievu, bērnu un

jauniešu apšaušanu. Vācu virsnieks ar komandai paceltu roku un

viņam pretim lietuviete jaunava ar spītā paceltu augumu. Kāda

varonība, kāds naids, kāds nesalaužams spēks, savas taisnības un

uzvaras ticība visā jaunavas stāvā un atliektajā galvā, kur apkārt

šāviņu kārtas, vaimanas un nāve! Žēl, ka latviešu padomju māk-

slinieki līdz šim nav devuši neko līdzīgu. Vitautam Jurkūnam ir

izdevies nezināmo lietuviešu jaunavu neuzkrītoši, bet pārlieci-
noši pacelt simbolā; skatoties griezumā, liekas — lūk, pati Lietuva

te nenomācamanostājas iepretim saviem mūžmūžu verdzinātājiem.
Gandrīz vēl spilgtāk nekā Tēvijas kara tēma šinī izstādē pacelta

pēckara dzīves atjaunošanas un celtniecības aina. Mākslinieki

sekmīgi gājuši dzīvē, vērojuši to pareizi, dziļi, tā, kā to spēj tikai

padomju cilvēks, pilsonis un mākslinieks reizē.

Droši un vērienīgi celtniecības tematikai pieskāries savās lito-

grāfijās ļeņingradietis Aleksejs Pahomovs, Staļina prēmijas laureāts,

īpaši atzīmējama viņa pazīstamā litogrāfija "Apmetēji", pilna

spraiguma, drosmes un darba darītāju slavinājuma. Otrs ļeņingra-
dietisAleksejs Laptevs skatāms dzīvos, visai raksturīgos zīmējumos:
"Pirms pavasara sējas" un "Govis atgriezušās". Šajos zīmējumos

īpaši krasi parādīts jaunceltnes un jaunrades moments tūlīt pēc

rimušām kaujām, pēc vāciešu izdzīšanas. Apkārt sādžā vēl kūpošās

drupas un rindakaislu, drūmu skursteņu, bet pussagrautajā kūtī,

kuras vienu galu steidzīgi pielāpa, atgriezušās mežos rūpīgi slēp-

tās govis, lai atsāktu dzīvi un pienākumu.
Ar ne

mazāku māksliniecisku drosmi un māku šo pašu dzīves

celtniecību atklāj savos devumos igauņu mākslinieks Oto Kangi-
lasks. Savā sausajā adatā "Jauniemītnieki" ar īstu mūsu dzīves
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izpratni un apguvumu izceļ darbu, nostādot pašu darītāju cilvēku

viņa pūlēs, centībā un sviedros pirmajā, izcilākajā vietā. Oto Kan-

gilasks jau ir panācis to, par ko intensīvi un neatlaidīgi jācīnās
latviešu padomju grafiķiem. Kangilasks ir saskatījis un uzņēmis

sevī padomju cilvēku cēlēju. Šis cilvēks redzams arī ofortā "Labī-

bas novākšana", tikai daudz statiskāk.

Vispār izstādē skatāmie igauņi, kā jau minējām, skaitā deviņi,
ir īsts "deviņu vīru spēks". Visai labi amata pratēji, īpaši tas sa-

kāms par Tallinas mākslinieka Eižena Vaino lieliskajiem kokgre-
bumiem "Ganāmpulks", "Pēc ūdens", igauņu grafiķi vērīgi seko

savas darba tautas dzīves centieniem, panākumiem. Mēs skatām

viņu kolorētajās litogrāfijās, monotipijās igauņu MTS, igauņu rūp-

nīcas, igauņu sievietes, darbavarones — strādnieces (Aino Bahs),

audējas (Adamsons-Eriks), Igaunijas dabu— zemi un jūru.
Mūsu tuvāko Padomju valsts vēsturi savos darbos tvēris Sta-

ļina prēmijas laureāts KPFSR nopelniem bagātais mākslas dar-

binieks Dementijs Šmarinovs, tverdams savā kompozicionāli

interesantajā un meistariskajā litogrāfijā Ļeņinu viņa runas laikā

I Padomju kongresā.
Turklāt šis pats mākslinieks devis vairākas ilustrācijas — zīmē-

jumus Aksakova stāstam "Bagrova mazdēla bērna gadi". īpaši

zīmējumā nodaļai "Sergejevka" Dementijs Šmarinovs parāda sevi

kā visai smalku un vērīgu cilvēka dabas izpratēju, pilnu sirsnības

un tīkama, laipna smaida.

Blakus Šmarinovam ilustrācijas slaveniem rakstniecības dar-

biem sniedzis Fjodors Konstantinovs — žilbinošs savā tehnikā un

prasmē kokgrebējs. Viņa ilustrācijas Dostojevska romānam

"Noziegums un sods" kokgrebumā darinātas meistariskas izpil-

dījumā un dziļi, vienreizīgi psiholoģiskas.

Apskaužama kompozicionālā bagātība, izdoma un spēks J. Kib-

rika daudzajās ilustrācijās Gogoļa stāstam "Tarass Buļba" —lito-

grāfijas tehnikā veidotas. No izstādē redzamajām iespaidīgākā un

zīmīgākā "Tarass teic runu kazakiem" ar pašu Tarasu Buļbu uz

dramatiskā fona.

KPFRS tautas mākslinieks Sergejs Gerasimovs sniedz ilustrā-

cijas M. Gorkija slavenajam romānam "Artamonovuuzņēmums".
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Psiholoģiski lieliska ilustrācija — tušas zīmējums "Fabrikā". Divi

cilvēki viens otram iepretim, bet cik daudz lasāms viņu augumā,

viņu seju izteiksmē — viss tas laikmets, šo cilvēku šķiru attie-

cības, viņu morāliskais veidojums un domas.

Izstādē sakopots arī diezgan daudz ģīmetņu.Pirmajā vietā mi-

nams lijas Sokolova gravējums varā melnā tehnikā "J. V. Staļins",

rūpīgi veidots, ārkārtīgi precīzi izstrādāts darbs. Nule apskatāma-

jam māksliniekam pieder arī izstādes labākā klusā daba — lino-

leja griezums "Puķes". Apbrīnojama tehnika, tīra, pacilājoša izjūta.
Tas pats sakāms par viņa ainavu —linoleja griezumu "Kuzminki".

Tikai ar vienu vienīgu darbu izstādē piedalās Maskavas vecās

paaudzes mākslinieks Arturs Fonvizins, sniedzot akvareļa teh-

nikā slavenā dzejnieka Džambula ģīmetni. Spilgtās, bet gudri

apvaldītās krāsās mūsu priekšā izaug sirmais simtgadējais lielais

dzejnieks visā savas dzimtenes kalnu varenībā, tautas gudrībā,

ilgo, seno sakņu sīkstumā, zemes sulu pārbagāts ciets ozols. Lie-

lisks darbs.

Tāpat vienu darbu izstādei devis KPFSR nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Pjotrs Alakrinskis. Tušas un guašas tehnikā

viņam izdevies ļoti savdabīgi parādīt lielo krievu karavadoni

A. Suvorovu. Laimīgi iecerēta un visai prasmīgi veidota kompo-

zīcija, kurā svarīga vieta apgaismojumam ar sveci. Rodas ārkār-

tīgi spēcīga telpas izjūta; tajā vizmaini un starojoši izceļas paša

Suvorova un viņa abu kalpu labi veidotie seji. Darba apdare

smalka, precīza, tomēr pilna radošas, dzīvas dvesmas.

Staļina prēmijas laureāts Georgijs Vereiskis, kas mums labā

atmiņā palicis no nesenās Leņingradas mākslinieku jaukās un

priekšzīmīgās izstādes, devis litogrāfijas tehnikā trīs ievērojamu

padomju darbinieku ģīmetnes. Vereiska līnijai piemīt liels emo-

cionāls spēks, tā allaž tīra, tomēr kaisli, bet savaldīti saspringta
skaidri vijas un veidojas, paklausīgi sekojot meistara rokai. Vis-

vairāk saista Leņingradas mākslinieka V. I. Kurdova ģīmetne ar

savu iejūtu un labo rakstura izcelšanu.

Tādas būtu vispārējās piezīmes šai tiešām vērtīgajai izstādei,

kur padomju grafiskā māksla atmirdz saulaini gaiša, dzīvīga un

nākotnes prieka pilna.
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Vēršam komjaunatnes organizāciju, darba vietu komiteju,
kultūras komisiju un visu darbaļaužu vērību uz šo izstādi, kur var

tik daudz smelties jauna spēka, mūsu dienu spožuma, laimes un

gribas darbam un priekam.

DIVAS ILUSTRĒTAS GRĀMATAS

Latvijas Valsts izdevniecība masu tirāžā, bet glītā izveidojumā
laidusi klajā divus visai ievērojamus darbus:Aleksandra Fadejeva
slaveno romānu "Jaunā gvarde" un Valentīna Katajeva stāstu

"Pulka dēls". Abi šie darbi ir izpelnījušies augstāko godalgu —

Staļina prēmiju un guvuši lielu padomju lasītāju — īpaši jaunat-
nes piekrišanu. Tāpēc apsveicama tā rūpība, ar kādu Latvijas Valsts

izdevniecība izdevusi šos darbus. Abām grāmatām labs attiecīgs

formāts, glīta, uzmanīga apdare. Lai vēl vairāk celtu sējumu ārējo

izskatu, pieaicināti divi mākslinieki, kas devuši klāt ilustrācijas.
Aleksandra Fadejeva "Jaunajai gvardei" ilustrācijas sniedzis

Marģers Vītoliņš. Blakus 53 nodaļu ievada burtiem, kas visumā

raksturīgi, bet patumši un neskaidri pašā apdarē, M. Vītoliņš
sniedzis divpadsmit liela formāta ilustrācijas uz atsevišķām lap-

pusēm.

Šīs ilustrācijas darinātas ar lielu rūpību, pat ar pedantisku

rūpību, kas ieviesusi tajās zināmu sausumu, stīvumu. Neapšau-

bāmi mākslinieks visumā veikls zīmētājs ar krietnu un pareizu cil-

vēka ķermeņa un dabas, psihes pazīšanu; raksturīgi viņa vācieši

136.lappuses zīmējumā, tāpat krievu ļaudis 328. lappusē. Tāpēc no

Marģera Vītoliņa mēs varam vairāk prasīt, nekā viņš mums ir devis.

Aleksandrs Fadejevs sava romānalappusēs ar lielu, neapklusi-

nāmu māksliniecisku spēku un sirdskvēli pavēris Krasnodonas

komunistisko jauniešu neaprakstāmo varonību, dzimtenes mīles-

tību, pašaizliedzību un pašuzupurēšanās spēju. Katra lappuse

lasot dedzina jūsu seju, aprauj jūsu elpu ar kvēlu, cildenu liesmu,

sagrābj jūs kā varens te līksms, te briesmīgs vējš. Jūs topat kveldi-

nāti tīrās ugunīs kā māls, līdz jūs paši līdzi skanat šiem brīnišķī-

gajiem jauniešiem. Viņu stāvi, jauneklīgie, skaistie, aizpeld un
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aizvien jusu acu un sirds priekša prieka, uzvaras laimē, cīņa un

mokās, lai jūs nekad tos vairs neaizmirstu.

Aleksandrs Fadejevs savu romānu rakstījis ar savām sirds asi-

nīm, kā mākslinieks, kā padomju cilvēks un patriots, kas mīl savu

zemi un Dzimteni tāpat kā Krasnodonas komunistiskie jaunieši.

Marģers Vītoliņš ar visām savām labajām īpašībām — krietno

tehnisko māku, labo, centīgo gribu, savu skaidro uzdevuma ap-

ziņu —tomērvēl nespēj kā mākslinieks pacelties līdz tam dzīves un

varonības patosam, kādu mēs rodamAleksandra Fadejeva rindās.

Marģera Vītoliņa zīmējumos mēs nejūtam šīs kaisles, iekšējās
cilvēciskās kvēles. Visiem Marģera Vītoliņa zīmējumiem šinī grā-

matā ir pārlieta zināma vienaldzības plēve, tie skatītāju neiekus-

tina, nesatrauc, nepaceļ un neierosina. Tie noslīd skatītājam garām
kā tīkami veidojumi, kā smalki nogludinātas bildes.

Kur Marģers Vītoliņš centies un mēģinājis savos zīmējumos šo

nupat minēto varonības un cīņas patosu iekļaut, piem., dramatis-

kajā 288. lappuses zīmējumā ar divām komunistu figūrām, tāpat

392. lappusē ar krasnodoniešu grupu vidū, tur mākslinieks gri-
bot negribot kļūst neīsts, pārspīlēts un skatītāju nepārliecina. Viņš
vienkārši māksliniekam netic.

Tāpat Marģeram Vītoliņam savos zīmējumos nav izdevies

parādīt sejā un stāvā nevienu Krasnodonas cīnītāju, kas patiesībā

no romāna vārdiem un teikumiem kāptin kāpj ārā, staigā un

dzīvo ap mums gandrīz kā dzīvi, jūtami cilvēki. Kur paliek šahtas

nr. 1-bis direktors Vaļko, ievērojamais slavenais ogļu cirtējs Gri-

gorijs Iļjičs Ševcovs ar savu meitu Ļubovu Grigorjevnu Ševcovu,

šo savdabīgo varonīgo meiteni? Minēsim vēl tikai krasnodoniešu

vadītāju Oļegu Koševoju, Ivanu Zemnuhovu, Maiju Pegļivanovu,

Uļjanu Gromovu un citus.

Mēs viņus neredzam, bet mēs viņus gribētu redzēt, mums

nepieciešami viņus redzēt. Mākslinieks to nav spējis, un tā ir viņa

kļūme, reizē arī mākslinieciska neveiksme.

No grāmatā ievietotajiem zīmējumiem labākais 472. lappusē,
kur visai iespaidīgi un mākslinieciski labi atveidots kaujas skats,

tad zīmējums 88. lappusē ar traģisko meitenes sejiņu priekšplānā

un savdabīgo, ierosinošo kompozīciju.
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ValentīnaKatajeva "Pulka dēlu" ilustrējis V. Medvedevs. Vāks

pabanāls, atgādina agrākos buržuāziskos lētos izdevumus. Par to

starpvāku greznojums — ekspresīvais kaujas skats pilsētas mū-

ros — skaidrs, labi plānots un kompozīcijā nosvērts, tāpat atbil-

stošs stāsta saturam.

V. Katajeva stāstā "Pulka dēls" mēs rodamčetrpadsmit V. Medve-

deva zīmējumus, kas stipri dažādisavas vērtības ziņā. Blakus pelē-

kiem, nenozīmīgiem,īpaši uz grāmatasbeigām, sastopami atzīstami.

V. Medvedevs savam ilustratora uzdevumam piegājis sekmī-

gāk. Viņš savos zīmējumos tomēr parādījis pulka dēlu, šo mazo,

daudzcietušo, daudzpārbaudīto ganiņu, krievu zēnu.Varbūt mēs

varētuviņu vēl iedomāties savādāku, bet viņš mums kā zēns neat-

laidīgi, no viena gala līdz otram ir dots tāds, kādu mākslinieks to

iedomājies, — sākumā kreklā, ar tarbu pie sāniem, vēlāk Sarka-

nās armijas karavīra tērpā.

Tāpat no zīmējumiem mums raugās pretim ievērojamais ba-

terijas komandieris kapteinis Jenakijevs, jefreitors Bidenko, Gor-

bunovs un citi.

Pārliecinošs, labs, arī mākslinieciskā ziņā krietni izstrādāts

zīmējums 198. lappusē ar mazā pulka dēla un kapteiņa Jenakijeva

dzīvajām figūrām. Tas pats sakāms par zīmējumu 202. lappusē.

Izteiksmīgas figūras, dziļa, dzīva telpas izjūta, priekšmetu apveids
tīri vai taustāms, sulīgs un ticams.

Žēl, ka blakus šādiem patīkamiem darinājumiem jāredz un

jāskata daudz zemākas vērtības, kur manāmssausums zīmējumā,

neveiklība figūru veidojumā, kaut zīmējumā 208. lappusē. Kom-

pozīcijā vajadzēja izvairīties no tādiem kanonizētiem trīsstūriem,

kādu mēs skatām 14. lappusē.

Ja dažos zīmējumos uz vietas priecājamies par meistarīgo, pras-

mīgo izgaismojumu, toņu dažādību un pat bagātību, citos tūdaļ

jūtam plānību, toņa nevarīgumu.

V. Medvedevam jāatbrīvojas no "brāķa" savā darbā, jākļūst

vairāk nosvērtam, ar lielāku paškritiku. Nevajadzīgās, bīstamās

svārstības un kļūmes darbā nāk tikai par sliktu visam mākslinie-

ciskajam uzdevumam, kā mēs to redzam pie Valentīna Katajeva

"Pulka dēla" ilustrēšanas.
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ĀDAMA ALKŠŅA DARBU IZSTĀDE

Nule Latviešu un krievu mākslas valsts muzejs atklājis visai

zīmīgu izstādi, veltītu Ādama Alkšņa 50. g. nāvesdienas piemiņai.

Ādams Alksnis nomira visai jauns — tikko 33 gadus vecs no

asins saindēšanās pēc neuzmanīgas deguna operācijas.

Viņa atstātais mākslinieciskais mantojums visai savdabīgs.

Piemiņas izstādē mēs redzam 9 eļļas gleznas, 38 akvareļus un

568 zīmējumus.

Apskatot trīs zālēs novietoto piemiņas izstādi, rodas iespaids,
ka Ādams Alksnis ir tuvojies savam mākslinieka darbamar ārkār-

tīgu rūpību, uzmanību, savu spēju un dzīves pētīšanu.

Viss tas, ko mēs redzam tagadējā plašajā izstādē, ir tikai īste-

nībā liels, neatlaidīgs, mērķtiecīgs sagatavošanas darbs pilnvērtī-

gai un apzinātai mākslinieciskai radīšanai.

Ādamu Alksni viņa dzīves laikā aplam dēvēja par mazražīgu,

kas maz un skopi parādās atklātībā. Patiesībā, kā mēs skatām no

šīs izstādes, Ādams Alksnis ir dzīvojis strauju, brāzmainu iekšēju
māksliniecisku dzīvi, augšanu un pārvērtēšanu.

Nav jāaizmirst tie viņie laiki, kādos dzīvoja un auga Ādams

Alksnis. Latviešiem toreiz, atskaitot dažus atsevišķus mākslinie-

kus, nekādas savas tēlotājas mākslas nebija. Tā bija jārada, jāiz-
veido no pašiem pamatiem. Ādams Alksnis bija viens no tiem, ja

ne pats pirmais.
Nācis sakaros ar XIX gadsimteņa krievu glezniecības skolas

idejiskā reālisma spēcīgajiem pārstāvjiem, Ādams Alksnis uzma-

nīgi vēro viņus, pētī un nonākpie pareiziem slēdzieniem: latviešu

nacionālās mākslas pamatos nepieciešami jābūt reālismam. Un

tāds Ādams Alksnis cenšas būt visos savos eļļas gleznojumos, ak-

vareļos un daudzajos zīmējumos.
Ādams Alksnis tēlo latviešu zemniekus, zīmē tos gandarbā, gan

atpūtā. Portretē tos, un Ādama Alkšņa ģīmetņu uzmetumi pilni

dzīvības, patiesības un spēcīgas kvēles. Mums pretim raugās dzīvi,

īsti cilvēki ar raksturu, ar savu īpatnību, skaistumu, kaislībām un

alkām. Ādams Alksnis pratis uztvert arī to raksturīgo, kas piemīt
latviešu sejai. Ādams Alksnis ir tas, no kā Eduards Brencēns
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pēcāk smelies savus pamatus, darinot zīmējumus saviem slavena-

jiem "Mērnieku laikiem".

Neapšaubāmi, ka arī A. Baumanis ir atradies Ādama Alkšņa

ietekmē, ja mēs vien aplūkojam viņa zīmējumus.
Liela mijiedarbība pastāvējusi arī starp Jani Rozentālu un

Ādamu Alksni. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Ādams Alksnis ir

pirmais mūsu latviešu tēlotājas mākslas teorētiķis. Ja jūs vaicāsit

pēc viņa teorētisko rakstu sējumiem, protams, tādu nav. Viņa lie-

lās, pareizās atziņas skatāmas mākslinieka darbos, tālu nospraus-

tajā ceļā, ko Ādams Alksnis bija pavēris savās domās. Tačuvisvairāk

kā mākslas teorētiķis Ādams Alksnis panācis tiešā saskarē ar sa-

viem laika biedriem māksliniekiem. Ādams Alksnis bija Pēter-

burgas latviešu pirmās mākslinieku biedrības "Rūķis" garīgais

vadonis, dibinātājs un darba darītājs.

"Rūķis" sistemātiski rīkoja sanāksmes, kurās biedrības biedri

mākslinieki plaši iztirzāja savas mākslas jautājumus. Šinīs apsprie-
dēs Ādams Alksnis allaž aktīvi, rosīgi piedalījās, vienmēr izklās-

tīdams savus jaunos mākslinieciskos ieskatus, pamatus un to

virzienu, kādā būtu jāiet nākamajai latviešu nacionālajai mākslai.

Ādama Alkšņa ietekme savos līdzgaitniekos bija izšķirīga un dziļa.
Ādams Alksnis bija apveltīts ar skaudru, asu domu, dzīvīgu no-

jautu un ārkārtīgi jūtīgu, spēcīgu dzīves un mākslas uztveri. Viņa

līdzbiedri to sajuta vai saprata kā nu kurš. Ja nebūtu Ādama

Alkšņa spožās teorētiskās galvas, diezi vai mums būtu tieši tāds

TeodorsŪdris, ar ko tagad pelnīti lepojas latviešu darba tauta.

Nedomāju, ka Teodors Ūdris būtu verdziski pakļauts Ādama

Alkšņa spilgtajai domai. Teodoram Ūdrim sava pilnīgi spēcīga,

atšķirīga mākslinieciska personība, spontāna, neapturama savā

radīšanas kaismē. Ir Ādams Alksnis, ir Teodors Ūdris abi tēloja

zemniekus, bet kāda tur tomēratšķirība! Ādama Alkšņa zemnieki

darbā daudzveselīgāki, daudz spirgtāki, turpretim Teodora Ūdra

zemniekiem, viņu dzīvei, darbam un atpūtai pārliets nenovēr-

šams smagums, drūmaliktenība. TeodoraŪdra zemnieki ir spēcīgi,

nesalaužami, bet šis viņu spēks nav atpestījošs, pacilājošs. Ādams

Alksnis daudz saulaināks, ņemiet kaut viņa daudzos zīmējumus

un akvareļus "Uz darbu". Taču kā Ādamam Alksnim, tā arī
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Teodoram Udrim bija viens kopīgs ceļš — uz latviešu nacionālo

mākslu — caur reālismu.

Vai tad Jana Rozentāla nozīme latviešu glezniecībā nepaliek
tieši ar viņa pirmā perioda darbiem, kas plašos, varenos audeklos

rāda un tēlo latviešu tautas dzīvi reālistiskā garā? Visas vēlākās tā

paša mākslinieka princeses ar pērtiķiem, velnu saimes un citi

vāciski simbolistiskā tvērienā veidotie darbi ir un paliek sveši lat-

viešu mākslai. Un tas notika tāpēc, ka Jānis Rozentāls, atvirzījis

"Rūķī" nodibinātos pareizos mākslas principus, atgāja no latviešu

zemes, atgāja no latviešu tautas īstenās — darba un ikdienas

dzīves un metās svešu virzienu apkampienos. Tie bija maldu ceļi,
kurus Jānis Rozentāls pats spīdoši pārvarēja, atgriezdamies atpa-

kaļ savā radīšanāpie savas tautas, tās priekiem un ciešanām.

Ādama Alkšņa īsais, bet spēcīgais mākslinieka gājums ir visai

pamācošs un vērtīgs. Ar lielām grūtībām un neatlaidību tagadnes
latviešu tēlotāja māksla, pārvarot savas formālisma un bezidejis-
kuma kļūdas, nostājas uz pareiza sociālistiskā reālisma ceļa. Jau-

najiem māksliniekiem vēl visa gaita priekšā. Jārod savi pamati

zem kājām. Acs vēro apkārt, kuri būtu tie pagātnes latviešu meis-

tari, kas sniegtu savu roku, zināmu norādījumu, "ceļa maizi" tālā-

kajiem pētījumiem un sasniegumiem. Ādams Alksnis ir viens no

tiem, kuru jaunatnei vajadzētu rūpīgi un vispusīgi pētīt.

Piemiņas izstāde visai skaidri apliecina, ar kadu iekšēju de-

dzību Ādams Alksnis pētījis cilvēku darbībā un dažādās izdarībās.

Visvairāk Ādams Alksnis skatījis zemnieku viņa darbā: arot,

kartupeļus lasot, druvas nokopjot, arī ceļā. Allaž viņam nostatīti

blakus darba rīki un viņa lielākais palīgs — zirgs. Zirgu Ādams

Alksnis ir pazinis spīdoši, līdz sīkumiem, ar visu tā raksturu. Tikai

ar dažām svītrām Ā. Alksnis spēj raksturot zirgu. Skatiet, kāds ir

zemnieka zirgs arklā vienpadsmitajā akvarelī un kāds ir nogali-

nātā arāja zirgs sešpadsmitajā akvarelī. Cik pirmais apzinīgs, cik

otrs pilns skumju, neizprašanas, bēdu! Blakus Ādams Alksnis

daudz zīmējis arī karavīru zirgus gan lēcienā, gan skrējienā, gan

auļošanā. Kāda graciozitāte, smalkums un atsperība piemīt zirga

ķermenim sacensībās, kāda enerģijas, spēka pārpilnība izpaužas

zirgu kustībās kaujas apstākļos, kur zirgi, jaušot mirkļa nopietnību,
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sasprindzina visu iekšējo sparu! Skaistu zirgu Ādams Alksnis

sniedzis eļļā — "Bērs zirgs".

Diezgan daudz Ādams Alksnis atstājis modeļu zīmējumu un

uzmetumu, bet visai maz ainavu. Eļļā tikai vienu, akvarelī ne

vairāk kā desmit no divdesmit sešiem darbiem.Turpretim zīmē-

jumos ainava gandrīz gluži izskausta.

Ādams Alksnis pēc savas dabas ir bijis īsts žanrists ar tieksmi

uz sarežģītām, lielām kompozīcijām. Par to spilgti liecina atsevišķu

cilvēku, karavīru, bērnu, rīku, dzīvnieku skicējumi, kas domātikā

detaļas lielākam darbam. Cilvēks, dzīvnieks un rīks redzami gan

statiskā, gan darbībasstāvoklī.

Raksturīgi arī ĀdamaAlkšņa grupuzīmējumi, nākamāpakāpe

kompozīcijai. Beigās sastopami jau īsti mazāk vai vairāk nobeigti

kompozicionāli uzmetumi. Visvairāk kaujas skati. Te mēs pārlie-

cināmies, ar kādu meistarību Ādams Alksnis prot pārvērtēt un

savaldīt dramatiskas situācijas skaidrā, noslēgtā komponējumā,
kas tomēr sevī elpo, dzīvo un glāsta skatītāju ar savu mākslinie-

cisko siltumu un īstenību.

Ādama Alkšņa līnija vienkārša, skaidra, bet visai spraiga, ne-

maldīgas rokas vadīta, pilna iekšēja garīga piesātinājuma, pilna

mākslinieciskas izjūtas, tāpēc tā ierosina skatītāju, atraisa viņu,
ielīksmo.

Katrai figūrai, katram stāvam, katrai sejai un kustībai, lai cik

tā sīka un nenozīmīga, rasts savs attaisnojums, sava psiholoģiska

patiesība, izteiksmei vienkāršība un precizitāte, kas smelta dzīvē

un ilgās, nepārtrauktās pūlēs. Šajā ziņā Ādams Alksnis arī var būt

liels un pamatots piemērs mūsu jaunākajai tēlotāju mākslinieku

paaudzei.

Ar Ādamu Alksnimums ir gājis bojā ievērojams žanrists, smalks

dzīves uztvērējs un raksturotājs. Mazliet vēlākos laikos tādslīdzīgs

bija Konstantins Lielausis —maz ievērots, maz izcelts gleznotājs.

Žanrs līdz šim ir vienmēr bijis latviešu tēlotājas mākslas vājā

puse. Kāpēc, to mēs šajā izstādes atsauksmē neiztirzāsim.

Ar lielu prieku apsveicams katrs nopietns žanrists, ar lielu

cienību pieminams katrs smalks, ievērojams žanrists, kāds neap-

šaubāmi bija un paliks Ādams Alksnis.
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Apsveicama Latviešu un krievu mākslas valsts muzeja Ādama

Alkšņa 50. g. nāvesdienas piemiņai veltītās izstādes sarīkošana.

Kaut latviešu darbaļaudis pievērstu tai pienācīgo uzmanību!

AIZMIRSTA MĀKSLAS NOZARE

Lietišķā māksla Latvijā ir samērā veca un izplatīta, taču agrā-

kajos, buržuāziskajos laikos tā bija galvenām kārtām domātatikai

mantīgajām šķirām un to ne visai augstai un izkoptai gaumei.

Lietišķā māksla, kas ar savu saturu un apdari būtu derīga darba

cilvēkam, tagad tikai rodas. Ir vairākas daiļamatniecības un māk-

slas skolas Rīgā un provincē, strādā vairākas keramikas darbnī-

cas, ir valsts fajansa fabrika Rīgā ar veciem, izciliem meistariem,

nopelnītu ilgu slavu. Beigās vēl pieminēsim PSRS Mākslas fonda

rīcībā esošo republikānisko ražošanas kombinātu "Māksla", kur

savus darbus veido daudzi atzīti meistari un mākslinieki.

Ar visu to līdz šim nav jūtama vajadzīgā uzmanībalietišķai māk-

slai. Nav īsta, uzņēmīga, vienota centra, kas iesakņotu lietišķo
mākslu masās, kas darītu lietišķo mākslu tām vajadzīgu un nepie-
ciešamu.

Pašlaik lietišķās mākslas piedāvājumi — ņemsim kaut vai gal-

vaspilsētu Rīgu —visai aprobežoti, vienmuļi un dažās vietās vien-

kārši bēdīgi.

Pēdējā laikā mums bija izdevība iepazīties ar vairākiem lietiš-

ķās mākslas veikaliem. Visplašāk un vislabāk nostādīts PSRS Māk-

slas fonda republikāniskā ražošanas kombināta "Māksla" veikals.

Tajā uzkavējāmies vairāk kā stundu, un pa šo laiku ienāca tikai

divi pircēji, veikalā divas vitrīnas ar parastām keramikām —

svečturiem, krūzēm, tasēm un koka izstrādājumiem — visāda

veida dozītēm, kastēm, rokas spogulīšiem un raibiem šķīvjiem —

parastā, vidējā gaumē. Turpat bija redzamas arī divas lielas tintnī-

cas. Viena domāta "padomju garā" un visai bezgaumīga, lai ne-

teiktu vairāk. Otra — ar milzīgu, zaļi ņirbošu papagaili, kas sita

acīs savu spilgto, nevajadzīgo astes krāsu un mulsinātu katru sē-

dētāju pie galda.
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Blakus pieminot, šai eksotiskai tintnīcai ar piederumiem pie-
mita arī eksotiska cena — vairāk nekā 500 rubļu, kas nesader ar

tās māksliniecisko vērtību.

Turpat Brīvības ielā tieši blakus nule pieminētajam mākslas

veikalam virina savas durvis otrs ar visai garu nosaukumu —

RPRPTU veikals nr. 116. Te atrodami daudzi tādi priekšmeti, kurus

pircējam pasniedz un pārdod zem lietišķās mākslas priekšmetu
maskas. Taču šiem priekšmetiem nav ne mazākā sakara ar lietišķo

mākslu, tā ir vienkārši lietišķās mākslas un pircēju izsmiešana.

116. veikalā pārdod nelielus albumus. Divi slikti finiera gabali
veidoalbuma vākus.Vāki pavirši apdarināti. Tos rotā parasti kāds

dīvains ornamentspernicas krāsā, ļoti atgādinādams kādu viltīgu

tetovējumu.Albumā atrodampāris desmit lapu. Tās visas no bieza,

rupja ietinamā papīra. Šīs lapas pie albuma muguras satur āda,

pelēka, rievaina, īsts brāķis, kas savukārt pievienots vākiem ar

līmi, — tā izplūdusi, izšķīdusi uz vāka finiera tālu dažādos virzie-

nos. Un šādus albumus, kas veikalā redzami diezgan lielā vairumā

un pat lepni izlikti skatu logā, pārdod ne mazāk un ne vairāk kā

par 88 rubļiem gabalā! Kāpēc tik augsta cena par brāķi?

Nav labāki arī rokas spogulīši, kurus tur piedāvā par 23 rub-

ļiem gabalā. Spoguļa virsma ievietota finiera ietvarā — pavirši, it

kā steigā, ietvara apmalas grubuļainas, ornaments nemākulīgi iz-

pildīts un slikts. Turpat mēsvaram atrast kastītes par 88 rubļiem,
mazākas par 33. To savienotās malas tikko turas kopā, vāks dažām

iešķībs un kastīti pilnīgi nenoslēdz, vārdu sakot, tāds pat brāķis.

Veikala pārdevēja, tikko pircējs izrāda nepatiku par piedāvā-

jamo priekšmetu, kautrīgi norādauz blakus veikalu "Māksla".

"Tur jūs atradīsit gaumīgākus priekšmetus, protams, dārgākus."

Pēdējais aizrādījums nav pareizs. Veikalā "Māksla" var atrast

tādus pašus priekšmetus — ir labākus, ir lētākus.

Nesaprotami, kāpēc republikāniskais ražošanas kombināts

"Māksla", kas ir vadošais republikas lietišķajā mākslā, neuztrau-

cas par to, ka tam tieši kaimiņos tik atklāti pazemolietišķo māk-

slu, tik brīvi pārdod brāķi.
Arī veikala pārdevēja itin labi saprot, ka viņa tirgojas ar brāķi,

bet viņas vienīgā atbilde:
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— Ko lai daru? Nav jau manā veikalā mantas labas, bet kaut

kā jātiek no tām vaļā. Daudzas nāk līdz vēl no okupācijas laika,

citas piemeistaroja 1945. gadā. Cerēsim, ka uz priekšu tā nebūs.

Ar cerībām vien te nelīdz.Attiecīgām valsts iestādēm—vispirms

Mākslas lietu pārvaldei, Latvijas Padomju mākslinieku savienī-

bai, kā arī ACP kultūras daļai stingri jārūpējas par to, lai Padomju

Latvijas darbaļaudīm nebūtu jāpērk bezgaumīgs, prasts brāķis

vienkāršu, bet glītu lietišķās mākslas priekšmetu vietā.

Attiecīgām organizācijām un arodbiedrību kultūras nozaru

vadītājiem jāpievērš lielāka un neatlaidīgāka uzmanība lietišķās
mākslas jautājumiem. Nepieciešams darbaļaudīs atraisīt interesi

par lietišķo mākslu, pacelt tās izpratni, attīstīt gaumi, tad ātri iz-

zudīs arī tās nevēlamās parādības, par kurām nupat runājām.

NEAIZMIRSTAMA IZSTĀDE

Vēl nesen Rīgas darbaļaudis iepazinās ar Leņingradas māksli-

nieku vērtīgo grafikas izstādi, kas skaisti un pārskatāmi parāda

Leņingradas, varones — pilsētas dzīvi, nesalaužamo garuun gribu

niknajās cīņās par savu brīvību, ilgajās un baismīgajās aplenkuma
dienāsLielā Tēvijas kara laikā.

Tagad Leņingradas mākslinieki atkal apciemojuši rīdziniekus.

Valsts Vakareiropas mākslas muzejā, klusajā izstāžu telpā, atklāta

un redzama visai zīmīga un vienreizīga izstāde "Kaujas zīmulis".

Te sakopota lielākā daļa no tā, ko Leņingradas mākslinieki —

gleznotāji, tēlnieki — devuši plakātā un propagandas zīmējumos

Ļeņingradai un arī visai Padomju Savienībai Lielā Tēvijas kara

periodā, īpaši Leņingradas ielenkuma dienās.

Izstāde "Kaujas zīmulis" spilgti un neatvairāmi parāda un pauž,

cik dziļi, ar kādu kvēli, ar kādu aizraušanos, apņēmību un mīles-

tību Leņingradas mākslinieki bija blakus, gāja kopā, uzmundri-

nāja kā savus ļeņingradiešus, tā visus padomju ļaudis cīņā pret

negantajiem fašistiskajiem iebrucējiem.
Kad padomju tautai sit briesmu un uzupurēšanās stunda,

Ļeņingradas mākslinieki neatiet sāņus, nenolien aiz sava darba
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cīnītāju pirmajās rindās un ar savu māksliniecisko kaujas ieroci

sauc un ceļ varoņus un varones kaujā ierakumos, rūpnīcās un

fabrikās, pie ēzēm un mašīnām.

Ļeņingradas mākslinieki savos darbos aicina padomju pilso-

ņus sasprindzināt visu savu izturību, gara spējas, mīlestību pret

padomju Dzimteni, aicina saglabāt un atgailināt visu savu naidu

un cietmi pret mežonīgajiem iebrucējiem, vācu bruņotajām, fa-

šistiskajām ordām.

Jau 1941.gada 26. jūnijā parādās ielās un laukumos V. Serova

slavenais, visiem pazīstamais plakāts "Sitām, sitam un sitīsim".

Tam nemitīgi seko citi, kurus darina daudzijo daudzi mākslinieki.

"Kaujas zīmuļa" izstāde Rīga mes redzam 27 plakātus, kuri ska-

tītājam ieguļas sirdī uz ilgiem, ilgiem laikiem.

Blakus minētajam V. Serova plakātam rodam vēl šī paša meistara

tādus izcilus darbus kā: "Ļeņingradas blokāde pārrauta! Satrieksim

vācu iebrucējus!", kur ar lielu spēku izpaužas padomju karavīra va-

renais kaujas spēks, nesalaužamā stāja, ticība savai lietai un uzvarai;

tad: "Sarkanās armijas kareivi, glāb!". Kāds nicinājums, kāds rie-

bums un stingrība jaunās sievietes vaibstos, redzot riebīgo pretinieku.
Neaizmirstams A. Kazanceva plakāts "Par mūsubērnu asinīm

un asarām nāvi vācu iebrucējiem", kur melnā fonā skatāms ievai-

nots bērns ar savu traģisko sejiņu. Divas lielās asaras acu plakstos

kā divi degoši uguns pilieni iekrīt katra skatītāja miņā un aizde-

dzina to. Ar līdzīgu iedarbību ir arī A. Kazanceva plakāts "Nelie-

tīgos okupantus no ceļa noslaucīsim".

Kā šedevri pieminami vēl V. Kurdova plakāts "Baltieši", pilns

varonības un bezgalīgas aizrautības, tāpat "Lauva un kaķēns", smalki

darināts iznīcinošā ironijā un izsmieklā. Tad nāk A. Pahomova

un vairāki tēlnieka V. Pinčuka darinājumi.
Izstādes otrā daļā ietilpst Ļeņingradas padomju mākslinieku

savienības izdevuma "Kaujas zīmulis" darbi.

Izdevums "Kaujas zīmulis" ir šīs savienības ierosinājums un

papildinājums. Tas radiesjau cīņu dienās ar baltsomiem, kad parā-

dījās dažas "Kaujas zīmuļa" lapas — nelieli plakāti, mākslinieku

grafiķu grupas radīti.
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Jau Lielā Tēvijas kara pirmajās dienās vairāki grafiķi apņēmās

atjaunot "Kaujas zīmuļa" iznākšanu. ĻPMS nodrošināja tā parā-

dīšanos. Pavisam iznāca 102nr.

"Kaujas zīmuļa" īpatnība— neliela apjoma plakāti, kur veselā

attēlu kopojumā sniegta vai nu kāda doma un atziņa, vai kāds

varonības parādījums ar attiecīgu izskaņu. Zem katra attēla ro-

dams zīmīgs, nepieciešams paraksts — vai nu kāds spārnots un

skaists savā asumā krievu tautas teiciens, vai vārsma, ko bieži

darinājusi slavena krievu padomju dzejnieka — N. Tihonova,

V. Sajanova un citu iejūsma.

Rīgas izstādē skatām "Kaujas zīmuļa" 103 darbus. Šie darbi

skaudrās, vienkāršās un saprotamās līnijās pauž un atklāj padomju
karavīru varonību, attapību, pašaizliedzību, piemēram, "Lidotājs
Viktors Talalihins", N. Biļjeva un G. Vereiska darbs. 3 attēlu kopo-

jumā parādīts slavenais V. Talalihina varoņdarbs — divkauja ar

vācu bumbvedēju un uzvara (33. nr.). Tad vēl L Astapova "Kara

tehniķa Sigo varoņdarbs" un citi.

Blakus tam ar brīnišķīgu tautas asprātību izjoko un iznīcina

morāliski ienīsto iebrucēju, rādot viņu kā iekšēji pagrimušu zagli,
briesmoni laupītāju, ierāvēju, sava vēdera mīļotāju, muļķi, bez-

galīgu rīmu, kas savās siekalās un kaislē kļūst stulbs un naivs.

Atgādināsim tikai tādus darbus kā: "Trīs sivēniņi", N. Muratova

(44. nr.), "Tanks — universāls preču krājums — fašistisko karotāju

jauninājums", I. Eca (18. nr.), "lenīstā hitleriskā jaunā kārtība —

tautu cietums", L Astapova, V. Kurdova, L Petrova (59. nr.).

Izstāde "Kaujas zīmulis" pilna padomju tautas kaujas un

cīņas gara, pilna tās patriotisma, pašuzupurēšanās kā kara laikā,

tā arī tūlīt pēc tā, atjaunojot izpostīto, kas viss parādīts ar lielu

talantu, ievērojamu meistarību un redzīgu iedziļināšanos psihē

un modrumā.

Izstāde "Kaujas zīmulis" audzina un sasprindzina katru skatī-

tāju, paverot viņam jaunas atziņas, saskaņojot viņa jūtas.
Vēršam komjaunatnes, skolu jaunatnes, strādnieku un visu

padomju cilvēku uzmanību šai izstādei, kuru nepieciešams ap-

meklēt.
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KOPSOLĪ AR PADOMJU TAUTU

Līdz šim Latvijas darbaļaudis no padomju tēlotājas mākslas

pārstāvjiem visvairāk ir iepazinušies ar varones pilsētas Ļeņin-

gradas māksliniekiem.

Vēl visiem labā atmiņā palikusi nesenā Ļeņingradas grafiķu

izstāde, kur varēja plaši un vispusīgi ieskatīties Ļeņingradas gra-

fiķu mākslā, apbrīnot šo meistaru lielo tehnisko māku un varē-

šanu, viņu iepriecinošo tuvumu padomju cilvēku radošajai darba

dzīvei un padomju cilvēka varonības, pašuzupurēšanās izcelšanu

Lielā Tēvijas kara laikā.

Šoreiz Rīgas darbaļaudīm izdevība skatīt jaunu Ļeņingradas
mākslinieku sasniegumu. Kopš ilgāka laika Valsts Vakareiropas
mākslas muzeja senlaicīgajā izstāžu zālē atvērta publikas uzma-

nībai Ļeņingradas "Kaujas zīmuļa" izstāde.

Patiesībā izstādei ir divi nodalījumi, kas viens otru papildina.

Blakus "Kaujas zīmulī" ietilpstošajiem darbiem redzami arī pla-

kāti, kas savā laikā runājuši no Ļeņingradas pilsētas namu, lau-

kumu un telpu sienām, bet bija arī sastopami un darīja savu darbu

citās Padomju Savienības pilsētās, ciematos un sādžās.

Izstādē ir redzami 27 plakāti, ko darinājuši 7 mākslinieki. Šie

darbi veikti Lielā Tēvijas kara laikā, un visi tie spēcīgi un ierosi-

noši mobilizē un vieno padomju cilvēka jūtas, prātus un gribu

pret negantajiem fašistiskajiem iebrucējiem.

Jau pašās pirmajās kara dienas, 1941. gada 26. jūnija, parādījās

atklātībā V. A. Serova pazīstamais plakāts: "Sitām, sitam un sitīsim".

Līdz tam laikam jaunais, ļoti apdāvinātais un vispusīgais māk-

slinieks V. A. Serovs bija pazīstams kā daudzu ievērojamu gleznu,

ģīmetņu un zīmējumu autors. Tagad blakus šīm nozarēm savā

darbā viņš sniedz un ir iesniedzis Tēvijas kara laikā daudz zīmīgu

plakātu. No tiem izstādē redzami pieci. īpaši ieurbjas atmiņā pla-

kāts ar parakstu: "Sarkanās Armijas kareivi, glāb!". Nežēlīgais fa-

šistiskais kareivis uzbrūk jaunai, skaistai padomju sievietei, kurai

pie krūtīm piekļāvies bērns. Ar varenu meistarību, vienkārši, spē-

cīgi un dziļi pārliecinoši mākslinieks veidojis jauno sievieti. Viņas

sejā gaiši atspoguļojas neizsakāmais naids pret iebrucēju, riebums
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pret viņa nežēlību, negantību un reizē spilgts padomju cilvēka

lepnums, pašapziņa, stingrā, nelokāmāstāja, nāves spīts un pārlie-

cība, bezgalīga ticība Sarkanās Armijas karavīru varonībai, strau-

jumam un uzvarai.

Visai pazīstams arī V. A. Serova kaujas plakāts "Ļeņingradas
blokāde pārrauta! Satrieksim vācu iebrucējus!", kas darināts

1943.gadā.V. A. Serovs spilgti prot parādīt Sarkanās Armijas kau-

jinieku brašumu, sīksto, aizraujošo spēku, viņu varenos, nesalieca-

mos augumus, kas pilni ticības savam sparam, pilni saulainības,

darba un dzīves mīlestības. Skatītājam, veroties plakātā, kļūst
uzreiz skaidrs — tāds karavīrs nevar neuzvarēt, viņš norausīs no

ceļa visus šķēršļus.

Runājot par plakātu "Ļeņingradas blokāde pārrauta! Satriek-

sim vācu iebrucējus!", tūlīt jāpiemin, ka tajā īpaši labi uztveramas

šīs simpātiskās, tikko parādītās V. A. Serova mākslinieciskās īpa-

šības. Pāri satriektajiem vācu līķiem divi varonīgi, atklātām sejām,

braši karavīri sadodas rokām, lai tagad plecu pie pleca ietu tālāk

un nobeigtu ienaidnieku galīgi viņa paša midzenī.

Blakus V. A. Serovam daudzus lieliskus plakātus sniedzis ari

mākslinieks A. A. Kazancevs. Viņa plakātu izstādē visvairāk.

Satricinošu iespaidu rada plakāts "Par mūsu bērnu asinīm un

asarām nāvi vācu iebrucējiem",kas datēts ar 1943. gadu. Uz melna,

drūma fona ievainota bērna galviņa un stāvs gandrīz līdz jostas
vietai. Bērna sejiņā līdzās brīnišķīgai nevainībai un bērnišķībai
nevaldāms rūgtums, sašutums, sāpes. Ar kādukvēlu naidu lūkojas

mazābērna skaistās, tīrās acis! Kur ir tas neģēlīgais vācu iebrucējs,
kas mani sakropļoja? Divas lielas, karstas asaras acu skropstās ir

kā divi lieli dedzinoši liesmu pilieni, kas saēdīs pat katru tēraudu,

kur nu vēl cilvēku sirdis. Varam labi iedomāties un saprast, kas

sakāpa katra padomju karavīra dvēselē, uzskatot atvaļinājumā vai

kaujas gaitās šo plakātu, — tikai uz priekšu, ienaidniekuiznīcināt!

Ne mazāku iespaidu rada plakāts "Atbrīvo!", kas radīts 1943. gadā.
Aiz augsta dzeloņstiepļu žoga vācu fašistiskajā gūstā, iznīcības

nometnē, redzams puskails, izbadējies padomju bērns, kas izmi-

sīgi, pilns vienas vienīgas vēlēšanās, lūkojas uz austrumiem, uz

Sarkano Armiju: atbrīvo! Tas ir vienīgais plakāts, kas tik dzīvi un
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pareizi skar vācu okupācijā nokļuvušo padomju tautu bēdīgo
likteni un viņu ilgas, Sarkanās Armijas gaidīšanu.

Padomju Savienības aizmugurei veltītus izteiksmīgus plakā-
tus radījis tēlnieks V. V. Pinčuks, kas vienīgais no tēlniekiem Ļe-

ņingradā pieslēdzies plakātu veidošanai. Viņa plakāti mazliet

skulpturāli, taču vienkārši, raksturīgi un labi saprotami. Minēsim

plakātu: "Vai tu esi darījis visu palīdzībā frontei?". Par šo pašu

tematu izteiksmībā līdzīgus plakātus devis arī mākslinieks T. L Kse-

nofontovs.

NoV. I. Kurdova skatāmi divi lieliski plakāti: "Baltieši!" ar aiz-

raujošu sarkankarogotās Baltijas Kara Jūras flotes matrozi kauji-
nieku visā augumā. Figūra ir brīnišķīgu māksliniecisku spēku

tverta, līdzīga vētrai un neapturamai gribai — visu par Dzimteni,

par padomju cilvēku! Tā paša mākslinieka plakāts "Lauva un ka-

ķēns", kur Napoleons tēlots kā lauva un Hitlers kā kaķēns, ar

indīgu, iznīcinošu izsmieklu parāda Hitlera un hitlerisma sīkumu,

tukšumu un noziedzīgumu.
Lai arī izstādē padomju plakātu klāstā vērojama samērā liela

tehniskā un tematiskā dažādība, taču izstādītie plakāti viens otru

"neapēd", netraucē, nerada nesaskaņu, neceļ savstarpēju strīdu,

jo tos visus vieno padomju mākslinieku kopēja pasaules izjūta un

uztvere, mīlestība un cienība pret varonīgo, pašaizliedzīgo padomju

cilvēku, viņa cīņu, viņa darbu un viņa sirdi, mīlestība un sajūsma

pret savu lielo sociālistisko Dzimteni. Tā ir vērā liekama īpašība,

sevišķi latviešu padomju māksliniekam, kam šī puse vēl redzami

klibo, kas vēl ir manāmi vecā gleznieciskā mantojuma varā un

netiek vēl no tā vaļā. Darinot plakātus, veltītus ceturtajai Staļina

piecgadei un padomju cilvēka darba panākumiem un varonībai,

latviešu padomju māksliniekam tas sevišķi būtu vērā liekams.

īpaši Ļeņingradas Padomju mākslinieku savienības un tāsbiedru

lolojums ir izdevums "Kaujas zīmulis" ("Bojevoi karandaš"). Jau

cīņu laikā ar baltsomiem (1939—1940) parādījās dažas spilgtas

"Kaujas zīmuļa" lapas, varētu teikt, nelieli plakāti —mākslinieku

grafiķu grupas darbs.

Tikko sākās karš ar fašistiskajiem vācu iebrucējiem, ĻPMS

vairāki grafiķi atjaunoja "Kaujas zīmuļa" izdošanu. 1941. gada
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28. jūnijā parādījās klajā pirmais numurs. Visa Tēvijas kara laikā

iznāca 102 numuri, no tiem šinī izstādē atrodami 66 n-ri, tātad

vairāk nekāpuse, kas ļauj labi un pārskatāmi iedziļināties "Kaujas

zīmuļa" darbībā.Pēdējais "Kaujaszīmuļa" numurs iznāca 1945. gada
1. janvārī, tas bija 103. n-rs — "Ar nākošo".

Sevišķi rosīgi "Kaujas zīmulī" darbojas V. I. Kurdovs, I. S. As-

tapovs, N. E. Muratovs un I. N. Petrovs. Blakus minētajiem

atzīmējami: V. A. Serovs, Staļina prēmijas laureāts G. S. Vereiskis,

V. A. Kazancevs, I. Ecs un citi.

Kas tad īsti katrs atsevišķs "Kaujas zīmuļa" izdevums jeb nu-

murs ir? Kā jau minējām, apjomā neliels plakāts, kas var būt dari-

nāts dažādās grafikas tehnikās, ar vairākiem (visbiežāk no 3 līdz 5)

attēliem —kadriem; tie saistīti savā starpā tematiski, jo risina vai

nu kādu domu, vai kādu kara laika notikumu. Zem attēliem vien-

mērparaksti — kāda zīmīga tautas dzeja, spārnots, asprātīgs, no

tautas mutes nācis izteiciens, paruna, ir arī paraksti — vārsmas,

ko sadzejojuši tagadnes padomju krievu dzejnieki, kā, piemēram,

Nikolajs Tihonovs, V. Sajanovs, B. Timofejevs, S. Spaskis un vēl

daži citi.

Visa "Kaujas zīmuļa" tematika no viena gala līdz otram veltīta

Tēvijas karam. Daudzi "Kaujas zīmuļa" numuri neganti šausta

iebrucēju — ienaidnieku, visā krasumā atklāj tā riebīgo, izsal-

kušo seju, mežonīgos darbus, viņa trulumu, cietsirdību, slepka-
vības kāri. Šie "Kaujas zīmuļa" numuri pilni naida un atriebes

spraiguma. Ar neizdzēšamu patiesību, zīmīgumu un mākslinie-

cisku spēku tie pienaglo ienaidnieku pie kauna un apsūdzības

staba, kur tas arī paliek uz mūžīgiem laikiem. Ne mazums "Kau-

jas zīmuļa" numuru bez žēlastības izsmej vandālisko ienaidnieku,

labi trāpot viņa vājākajās vietās, atklājot riebīgā iebrucēja rakstura

zemiskumu, rijību, kustonību. Piemēram, N. Muratova "Trīs sivē-

niņi" 44. n-rā, I. Eca "Tanks — universālu preču krājums — fašis-

tisko karotāju jauninājums" 18. n-rā un daudzi citi.

Vairāk nekā desmit "Kaujas zīmuļa" numuri veltīti padomju

partizāniem un partizānēm ienaidnieka aizmugurē, rādot viņu
drošsirdību sadursmēs ar ienaidnieka daļām gan pie tiltiem, gan

uz ceļa, gan pie sliežu tīkliem. Ir arī numuri, kas cildina atsevišķa
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partizāna vai ienaidnieka aizmugurē dzīvojoša padomju cilvēka

attapību, bezbailību un Dzimtenes mīlestību.

Vareni un audzinoši tie "Kaujas zīmuļa" numuri, kas slavina

padomju karavīru un atsevišķa kareivja varoņdarbu. Tāds ir

I. Petrova un V. Tambi "Fašistu motomehanizētāsnodaļas sagrāve"
16. n-rā, I. Astapova "Kara tehniķa Sigo varoņdarbs" 23. n-rā, īpaši

iespaidīgs N. Biļjeva un G. Vereiska "LidotājsViktors Talalihins",

kur meistarīgi trīs attēlos parādīts Viktora Talalihina uzbrukums

lielajam ienaidnieka bumbvedējam un tā sagrāve, taranējot lielo

gaisa drednautu.

Krāsaini, izdomā bagāti, ar asprātīgiem parakstiem tie "Kaujas

zīmuļa" numuri, kas kvēli patriotiski uzmundrina un aicina pa-

domju cilvēku, padomju karavīru sist un sist ienaidnieku, triekt

viņu ārā no Dzimtenes robežām, panākt to viņa paša midzenī un

tad tur nobeigt viņu kā kaitīgu mūdzi. Šajos numuros ņemta pa-

līgā arī vēsture, kas skaidri un nepārprotami stāsta par to, ka jau
arī senajos laikos krievu tauta vienmēr tikusi galā ar nekaunīgo

vācieti, kas mūžam tīkojis pēc krievu auglīgās zemes un tās ba-

gātībām. Pieminēta slavenā Leduskauja, krievu karaspēka agrākā

Berlīnes ieņemšana un prūšu padošanās.
Ir arī "Kaujas zīmuļa" numuri, kas izceļ kara jūrnieku kaujas

dzīvi, viņu pašaizliedzību, brašumu un cīņas prasmi pret ienaid-

niekajūras spēkiem (skati I. Petrova "Sarkankarogotā Baltijas flote

dodienaidniekam triecienu pēc trieciena" 57. n-rā).

Nav aizmirsta arī varone pilsēta Ļeņingrada un tās sīkstā,

prasmīgā aizstāvēšana. Tā parādīta ar lielu sāpi, kaismi un sirds-

dedzi: "Rokas nost no Ļeņingradas! Tā ir mūsu un paliks mūžam

mūsu!"

Vairāki "Kaujas zīmuļa" numuri paver to šausmu ainu, ko pār-

dzīvo tautas un atsevišķi cilvēki — bērni, spēcīgie pieaugušie un

sirmgalvji —,
kas padoti fašisma "jaunajai kārtībai". Tas ir viens

vienīgscietums (skati I. Astapova, V. Kurdovaun I. Petrova "lenīstā

hitleriskā jaunā kārtība — tautu cietums", kur kāšu krusts pār-

vērsts cietuma veidā, 59. nr-ā). Fašisma verdzībā cilvēkus sagaida

tikai beztiesība, dzeloņu žogi, nāves sodi un nepanesams vergu

darbsbadā un salā.
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Kā redzams, "Kaujas zīmuļa" darbs ir ļoti vispusīgs, politiski

redzīgs, patriotisks. To varēja radīt tikai mākslinieki, kas dziļi un

radoši izpratuši savu padomju tautu, tās tiesības uz brīvu dzīvi,

uz brīvu darbu brīvajā padomju Dzimtenē.

Izstāde "Kaujas zīmulis" pēc sava rakstura vienreizīga un skaisti

apliecina, cik augstu morāla, dzīvīga, formā lieliska un tuva tautai

ir padomju tēlotāja māksla.

IZNĪDĒSIM SASTINGUMU!

Latvijas PSR Valsts Rietumeiropas mākslas muzeja vairākas

plašas zāles aizņem lietišķās mākslas izstāde. Nevar būt šaubupar

to, ka tā ļoti vajadzīga un lietderīga. Buržuāziskās Latvijas laikā

lietišķā māksla kalpoja vienīgi naudinieku interesēm — un bagāt-
nieki savukārt pieprasīja sev tikai tādu lietišķo mākslu, kas pilnīgi

atbilstu viņu izkurtējušajai gaumei un vajadzībām.
Ar padomju iekārtas nodibināšanosmūsu lietišķajai mākslai,

gluži tāpat kā pārējām, ir pavēries ārkārtīgi plašs un patiess darba

lauks un brīvas attīstības iespējas, jo lietišķā māksla kalpo tagad
darbatautas veselīgajai pūļu un prieka pilnajai dzīvei, viņas dziļajai

un pareizajai mākslas izpratnei, tās neapslāpējamajai skaistuma alkai.

Darba tauta, no pagrabiem un mitrajiem mājokļiem iznākusi,

tagad dzīvo istabās, kur spīd saule, kur tīrās sienas un augstie griesti

prasin prasās pēc skaistiem, gaumīgi, mākslinieciski darinātiem

iekārtojumiem un priekšmetiem. Darba cilvēka mājoklim vajaga
būt tikpat tīram, skaistam un lietderīgam kā viņa darba galdam.

Savā mājoklī darba cilvēks pavada lielāko tiesu savu atpūtas brīžu,

un te laba grāmata glītā, krietnā iesējumā, tīkama vāze uz galda,
mākslinieciski darināts audums pie sienas ar atbilstošu, padomju

garā tvertu rotājumu vēl vairāk un intensīvāk mobilizētu viņa

spēkus nākamajām darba un dzīves uzvarām. Lietišķajai mākslai

ir liela nozīmekatra atsevišķa darba cilvēka dzīvē. Tā pavada viņu

visur, tā nepieciešama ik brīdi.

Ar katru gadu, ar katru dienu aug jaunu sabiedrisko celtņu
skaits. īpaši tas sakāms par brālīgajām republikām, kur lietišķā
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māksla sasniegusi augstu jo augstu līmeni. Te viena pēc otras ceļas
kultūras pilis, bibliotēkas, klubi, teātri, atpūtas nami, kur labi pār-

domāta, padomju garā veidota lietišķā māksla saka savu, pilnā
balsī teiktu vārdušo jauno celtņu iekšējā kārtojumā un veidojumā.
Nule pienāca ziņa, ka Dienvidu Urālakalnos atklāta strādniekiem

milzīga, lieliska kultūras pils, kuras iekšējā veidojumā nostrādā-

jusi liela mākslinieku brigāde veselus divus gadus, sniedzot visu

nepieciešamo telpu mājīgumam un daiļumam.
Arī mūsu republikā klubu, atpūtas namu un citu sabiedrisko

iestāžu tīkls paplašinās visai strauji un neatlaidīgi. Te visur repub-
likas lietišķajai mākslai veicams skaists un nopietns darbs.Kā savu

iespaidīgo, gaužām vajadzīgo uzdevumu pildīšanai ir sagatavoju-
sies mūsu Latvijas lietišķā māksla? Par to skaidru un nepārpro-

tamu atbildi sniedz nesen atklātā vispārējā, republikas mērogā
rīkotā izstāde.Tā ir sagatavota vāji un nemākulīgi. Latvijas PSR lie-

tišķā māksla, mūsuprāt, ir patiesībā daudz labāka, nekā tā redzama

apskatāmajā izstādē.

Vispirms to ļoti grūti vispār apzināt par lietišķo mākslas izstādi,

jo blakus lielākā vai mazākā mērā lietišķās mākslas priekšmetiem

un darinājumiem te izlikta arī parastā masu produkcija, kurai gan

nav nekāda sakara ar lietišķo mākslu tās īstajā nozīmē. Izstādes

rīkotājos vai nu valdījis pārpratums, vai nezināšana.

Turklāt nevaram noklusēt, ka izstādē skatāmā masu produkcija

arī vismaz gaumes ziņā ir pavisam vāja. Tas ir prasts buržuāzijas

pieprasījumu atdarinājums. Jau pašā pirmajā izstādes kambarī mēs

sastopamies ar divām vitrīnām, kas dažādu sieviešu kurpju pieblī-

vētas. Es nezinu, kas šīs tupeles un kurpes gan vilktu kājā! Tik

bezgaumīgi piegriezumā un krāsā tās darinātas.Sit pa tavāmacīm

un prātu kā ar nelabuāmuru.Bet otrās vitrīnas pašā vidūkā gailis

starp daudzajām paklausīgajām vistām dižojas krāsās spilgtas meln-

baltas vīriešu kurpes. Ja tās kāds joku mīļotājs uzvilktu kājās, bars

puiku viņam sekotu visās ielās un skvēros. Godājamie fabrikas

"Pionieris" direktori,kāpēc jūs esat tapuši par sliktas buržuāziskas

gaumes pionieriem sociālistiskajā laikmetā? Par to jums derētunā-

kamajā ražošanas apspriedē pamatīgi padomāt, jo jūsu "parauga"

produkcija Padomju valsts darbaļaudīm ir sveša, lai neteiktu vairāk.
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Rīgas drēbnieku meistari, kā vīriešu, tā sieviešu, jau labi sen

tālu pazīstami ārpus republikas robežām kā ievērojami un radoši

sava amata pratēji. "Latvijas Apģērbs" un "Rīgas Drēbnieks" ar

saviem paraugiem izstādē pārstāv tagad šo slaveno amata nozari.

Divi stendi viens pretim otram, un abi sacenšas savā starpā bez-

gaumīgumā un neveiklībā. Visi aplūkojamie modeļi smagi, bez

smalkuma, bez gara.

Dzirdu, divas jaunavas sarunājas:
— Manšīs kleitas nepatīk. — Manarī ne,— atbild otra.

Pavaicāju divām vecākām sievietēm. Viņas tikai nicīgi atmet

ar roku.

Neatceros, kurā izstādes istabā atradu prāvu vitrīnu ar dažā-

diem kalumiem. Tur bija visāda lieluma saktas un saktiņas, lādī-

tes, papirosu etvijas — priekšmeti, kurus bieži dāvina un pērk.
Kāds epigonisms, verdzisks sekojums aizgājušajam laikam un tā

vajadzībām! Nekā laikmetīga, nekā radoša. Liekas, te ir strādājuši

tikai prasmīgi, ievingrināti pirksti, bet darītāja prāts un dvēsele ir

klusējuši. Laika varenā straume nav no viņiem vēl paguvusi izcelt

nevienusārni, tie ir bailīgi paslēpušies pašas dziļākās alas dibenā!

Bet māksla nav sastingums, tā ir nemitīga, grūta, bet skaista kus-

tēšana, laušanās uz priekšu.

Es skatos un brīnos: uz lādītēm, uz papirosu etvijām tās pašas

senās rotājumu svītras un krāsaini plankumi, ko tā savā laikā

mīlēja mūsu bijušie korporeļi un korporeles. Tikai uz vienas kas-

tītes darba tēma — arājs vagā. Bet, ko dara strādnieks, kā viņš

cīnās par jauno dzīvi rūpnīcās, naftas laukos, kūdras purvos un

šahtās, — ne vēsts.

Šo pašu nevajadzīgo apolitiskumu un blakus tamzemo klanī-

šanos veciem, pārdzīvotiem, pat naidīgiem paraugiem var no

vienas vietas sastapt audumu, segu, paklāju un tepiķu rotājumos,

ieaudumos, vienalga, vai nu to būtu darinājusi Rīgas daiļamat-
niecības vidusskola, vai Rīgas tekstilmākslas vidusskola. īpaši pē-

dējā, pie vienas vietas runājot, vairākās vitrīnās dižojas ar savu

zeķu un cimdu daudzajiem darinājumiem. Šie paraugi uzrāda

varbūt labu amata prasmi, bet no mākslinieciskā viedokļa ir ne-

pilnīgi sava ārkārtīgā krāsu un ornamentālā raibuma dēļ. Visā
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izstādē ir tikai viens mēbeļu komplekts un tas pats visai nožēlo-

jams, jo nav pat pietiekams vienkārši izstrādājuma ziņā.
Izstādē liels trauku un vāžu klāsts, kas apliecina darinātāju pie-

tiekamu, vietām pat labu un slavējamu amata prasmi, bet atpali-
cību tās pašas gaumesziņā.

Daudz vitrīnu un stendu aizņēmis kombināts "Māksla", kur

apvienoti mūsu labākie republikas lietišķās mākslas meistari. Vai

viņi šajā izstādē piedalās vai ne — nav zināms. Jo visi aplūkoja-
mie mākslas darinājumi ir izlikti pilnīgi bez vārdiem, anonīmi.

Kam vajadzīga tāda nepatīkama slēpšanās spēle, nevajadzīga mīklu

minēšana?

Izstādē labākās A. Kevertavāzes, skaistie, gaumīgie Kažas pinumi.

levērojami darbi: Džema Bodnieka darinātais dižlukturis,

R. Krasta un H. Risina dekoratīvā vāze, veltīta Lielās Oktobra

revolūcijas 30. gadadienai. Vāzes kļūda — stikla sajaukums un

ornamentasablīvējums.

Atzīmējams vēl koktēlnieks K. Kugra ar savu "Nesēju", prof.

Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Kruglovs ar savu milzu

dekoratīvo vāzi un pēc E. Veilanda projekta darinātais dižlukturis

griestiem, ko pagatavojusi 9 cilvēku brigāde.
Daudzas lietišķās mākslas nozares šinī izstādē nav nemaz pār-

stāvētas.

Nav šaubu, ka šī neizdevusies lietišķās mākslas izstāde izraisa

un vēl izraisīs dzīvas, vajadzīgas pārrunas. Kaut to iznākumā ras-

tos jauna izstāde, kas daudz pilnīgāk un pareizāk parādītu mūsu

darba ļaudīm republikas lietišķās mākslas īsto līmeni!

PROFESORS LEO SVEMPS

"Gleznotājam jābūt arī domātājam," saka Leo Svemps. "Nepie-

tiek ar pareizu un labu krāsu pazīšanu vien. Gleznotāja pienā-

kums ar krāsām parādīt visu sevi, savu būtību un savu attieksmi

pret pasauli un sabiedrību, kurā viņš dzīvo un strādā."

Lieliska glezna, ko es gribētu nosaukt par "Vējaino ainavu".

Kokā ir iekritis vējš, zāle ir pieliekta kā aša straume, lielo, balto
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mākoni gleznas vidū plosa nikns vējš, un mākonis šņākdams joņo

uz priekšu kā satraukts zirgs.

"Kad es šo ainavu gleznoju," atceras Leo Svemps, "pūta tik

spēcīgs vējš, ka manu audeklu ar visu sastatni nesa prom un es

tikko varēju turēties kājās. Asi saviļņots esātri atradu izeju: nogū-
los uz zemes, noliku priekšā audeklu un turpināju darbu līdz

galam spēcīgā satraukumā."

Savā ainavu ciklā profesors risina daudz svarīgu un jaunu

glezniecisku problēmu, bet par tām būs runa vēlākajā laikā, jo

1948. gadā paredzēta plaša viņa gleznu izstāde Rīgā. Tā būs zi-

nāmā mērā arī atskaite par vairāk nekā 25 gadu sekmīgo darbību

latviešu glezniecībā un spilgts, saulains ieskats ievērojamā glez-

notāja turpmākajā ceļā, nākošajos nodomos un tvērumos.

Leo Svemps slavē Padomju Latvijas darbu un Rīgu spilgtās,

dzīvespriecīgās, gaišās un skaistās krāsās. Leo Svemps ir optimists,
dzīvības saucējs, uzmundrinātājs. Tāpēc viņa glezniecība ir derīga,

nepieciešama, vajadzīga. Tā iet vienā solī ar darba tautas dzīves

celšanas un atjaunošanas gribu un prieku. Leo Svemps nepieder

pie tiem gleznotājiem, kas pat saulaināko vasaras dienu Latvijas

dabā saskata pelēku, vienmuļu un drūmu. Būtu labi un visai de-

rīgi, ja Leo Svemps tuvākajā nākotnē savu košo, žilbinošo krāsu

ziedu veltītu ne tikai dabai, bet arī Padomju Latvijas darba cil-

vēkam, izceļot viņa apņēmību, drosmi un jaukumu gan portretā,

gan varbūt arī žanrā.

Vissavienības mākslas izstādē Maskavā Leo Svemps piedalās

ar trim gleznām, piekam viena no tām ir gandrīz apjomā lielākā,

kādu visā savā darbībā Svemps līdz šim darinājis. Tā saucas "Pār-

pilnība" un
skatāma Tretjakova galerijā. Šī glezna meistariskā kom-

pozīcijā, sniegta dzīvās, aizraujošās krāsās, un gūst lielu ievērību.

Kā deputāta kandidāts Rīgas pilsētas darbaļaužu padomei Leo

Svemps jau ticies ar saviem vēlētājiem, kuriem lietišķi un pārska-
tāmi pastāstījis par Padomju valdības lielajiem nodomiemRīgas

atjaunošanā.

Nav šaubu, ka vēlēšanu dienapar Leo Svempu, šo izcilo latviešu

glezniecības meistaru, visi viņa vēlētāji nodos savas balsis.
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DAILES VARENĪBA

Kopš dažām dienām Valsts latviešu un krievu mākslas muzeja

skaistajās telpās atklāta ievērojama izstāde, kur redzama krievu

pirmsrevolūcijas un padomju mākslas darbuzīmīga izlase. Klāstā

ap 270 dažāda lieluma gleznu, tēlniecības un grafisko darbu. Tik

daudzpusīga un ierosinoša izstāde muzeja telpās nav ilgi piedzīvota.
Pacilāts un apburts skatītājs it kā plašiem, mērķtiecīgiem so-

ļiem iziet cauri krievu mākslai, sākot ar pašu seno (ikonu), kas

pauž dziļu īpatnību un savdabīgumu kā zīmējumā, tā krāsā līdz

Lielai Oktobra sociālistiskai revolūcijai. Tai seko daudznacionālā

padomju māksla.

Izstādē mēs redzam 18. gs. krievu meistarus, kas savu spēku un

iekšējo dvēseles stiprumu un skaidrību vislabāk atklāj portretos,

piem., Borovikovska "Balaševas un bērnu portrets".
Tad nāk 19. gs. pirmā puse. Mēs zinām, ka 1812. gada Tēvijas

karš un krievu tautas varenais patriotiskais pacēlums izraisīja

spēcīgu jaunrades vilni ir krievu rakstniecībā (Puškins, Griboje-

dovs, Krilovs), ir mākslā. Tādimeistari kā Brillovs, Kiprenskis un

Ivanovs darītu godu katrai tautai. Izstādē redzama Venecianova

glezna "Vezumniece zilā sarafānā" un Tropiņina "Vecene apgriež

nagus", kas liecina [par] uzmanības pieaugumu žanram un zem-

nieku tēliem, vēstot krievu glezniecības 19. gs. otrās puses attīstī-

bas ceļu. Zīmīgs tā laika meistars Fedotovs ar savām sadzīves

ainām, kas liekas tieši izrautas no dzīves ("Majora precības").
Daudz ko skatītājs var smelties no 19. gs. otrās puses krievu

mākslas, kas tagad jau pamazām tapusi par visprogresīvāko visā

pasaulē. Tā neatraujas no zemes, no savas tautas dzīves, neiekāpj

mākoņos un neatiet sāņus, bet saistās cieši ar lielo tautas atbrīvo-

šanas kustību Krievijā, raujas uz priekšu ar to kopsolī, tver sociāli

politiskās un ētiskās problēmas visā dziļumā, un tāpēc tās reā-

lisms ir tik ass, ir tik dzīvīgs un krasi atšķiras no Vakareiropas tā

paša laika mākslas.

Šī reālisma pamatlicējs ir Perovs. Viņa gleznās redzamaun jū-

tama bezgalīga savas vienkāršās tautas mīlestība. Viņš skata savas

tautas dzīvi atklātām, sirsnīgām acīm, pilns līdzjūtības un
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dusmu. NoPerova izstādē ir glezna "Pļāvējas atgriežas no lauka".

Līdzīgi Perovam žanristi Ņevrevs, V. Makovskis, Tvorošņikovs. īpaši

zīmīgs un aizkustinošs, gleznojumā meistarisks Prjaņišņikova
darbs "Apdegušie": tā mets "Ugunsgrēks sādžā" (57. nr.), nemie-

rīgs, drausms un liesmains, saviļņos katru izstādes apmeklētāju.
Mēs redzam, cik asi un jūtīgikrievu mākslinieki ir meklējuši ceļu uz

savu tautuun viņas sirdi. Tas izprotams ne tikai žanrā — arī ainavā.

Blakus Kuindži un Šiškinam īpaši silti un neaizmirstami ieviešas

acīs Poļenova brīnišķīgais, nelielais darbs "Maskavas pagalmiņš"

(54. nr.). Turpat arī labākais tā laika krievu ainavists Levitans. Cik

skaists, pārdrošs un aizrāvīgs viņa "Zeltotais rudens" (45. nr.)!

Lielie krievu mākslinieki Repins, Surikovs, Serovs un piemi-
nētais Levitans pacēla krievu mākslu tādos pašos augstumos kā

rakstnieki krievu rakstniecību. Arī šie gleznotāji skatāmi šinī iz-

stādē. Viņi pārsteidz skatītāju tiklab ar savu meistarību, kā ar savu

kvēlo, spēcīgo reālismu, plašumu, psiholoģisko dziļumu un tieksmi

pēc pilnasinīgiem, spilgtiem un apņēmīgiem cilvēka raksturiem.

Viņi ir dažādi un stipri atšķirīgi savā personībā, bet kopīgi un rad-

niecīgi savā īstenības izjūtā un mākslinieciskajos mērķos.

Apskatāmā izstāde arī gaiši liecina to, ka 19. gs. beigu un 20. gs.

sākuma krievu mākslinieki pretstatā Vakareiropas bezidejiskajam
formālismam savos labākajos pārstāvjos turpina glabāt krievu

mākslas dzīvīgā reālisma tradīciju. Lai tikai aplūkojam S. Ivanova

"IV klases vagonā" (71. nr.). Neliela, vienkārša, pirmajā acumirklī

pat gar acīm slīdoša glezna. Bet ieskatieties! Unkādas domas, iz-

jūtas un plašumu sāks modināt jūsos šī vienkāršība un būtiskais

dzīves skatījums!

Skaista un plaša arī krievu mākslinieku grafisko darbunodaļa.

Te blakus krievu gravieru Čeremesova, Skorodumova veikumiem

rodami Vasiļjeva, Repina, Serova lieliskie zīmējumi un akvareļi.
No tēlniecības noteikti pieminamaAntokoļska "Mefistofeļa galva".

Vispusīga, krāšņa un dziļi pamācoša šīs izstādes padomju laika

mākslas nodaļa. Te blakus krievu padomju mākslas meistariem

arī labākie Baltkrievijas, Ukrainas un Gruzijas. Gandrīz visi viņi par

saviem mākslinieciskajiem sasniegumiem savā laikā saņēmuši

padomju mākslinieku augstāko apbalvojumu — Staļina prēmiju.
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Neatlaidīgajā cīņā, no vienas puses, ar kaitīgo, tukšo formā-

lismu un, no otras puses, ar naturālismu šie padomju mākslas

meistari sasnieguši pilnskanīgumu. Viņi droši ievirzīja padomju
mākslu — sociālistisko pēc satura un nacionālopēc formas —kā

varenu, brīnišķīgu savā krāsainībā upi vienotā un vienīgi parei-

zajā sociālistiskā reālisma gultnē.

Jau no sākta gala padomju mākslinieku uzmanības centrā ir

un paliek Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas vadoņu —

Ļeņina un Staļina tēli. To skaidri un nepārprotami pasaka arī šī

izstāde. Minēsim tikai A. Gerasimova darbus"V. I. Ļeņins tribīnē",

"J. V. Staļina portrets" un virkni tēlnieka N. Andrejeva darbu, kas

dziļi un radoši izpētījis iemīļotā Vladimira Iļjiča vaibstus un gara

cēlumu. Tāpat G. Vereiska un G. Sokolova grafiskos darinājumus.
Tālāk mēs redzam, ka padomju mākslas nodaļas galveno ko-

dolu pilda darbi, kas pauž Lielo Tēvijas karu, šī kara pārdzīvoju-

mus, šausmas, ienaidnieka zvēriskumu, zemes postu un padomju

tautas dvēseles nesagraujamo spēku, izturību, Dzimtenes mīles-

tību un cīņas sparu līdz galīgai uzvarai. Nav iespējams pieminēt

visus izstādītos darbus, kas viens par otru skaistāks un sirdi tve-

rošāks. Tēlniecība ir sniegusi veselu virkni Tēvijas kara varoņu

portretu, te mēs sastopam V. Muhinas darbus. īpaši daudzpusīgi,

redzīgi un iedarbīgi Tēvijas kara tēmu tvērusi padomju grafika.

Pirmkārt slavējams A. Pahomovs par viņa sēriju "Ļeņingrada blo-

kādes dienās". Tad K. Finogenovs par sēriju "Volgas cietoksnis:

Caricina — Staļingrada". S. Uranovapar sēriju "Lielā Tēvijas kara

dienas grāmata". Labi Maskavas seju kara liesmās parāda Soko-

lovs. Ar šiem māksliniekiem skaisti sasaucas P. Staronosovs savos

kokgrebumos par pilsoņu karu.

No gleznotājiem ar darbiem par Lielo Tēvijas karu dziļi un

neatvairāmi prātā iespiežas T. Gapoņenko ar saviem "Vergu turē-

tājiem", kur neuzkrītoši, bet patiesi parādīta vāciešu slepkavoša-

nas un iznīcināšanas alka. Turpretim F. Modorovs spēcīgi un gaiši

paver partizānu cēlumu un stiprumu portretos, kas rāda gan

jaunu,daiļu partizāni, gangudru partizānu vectēvu.

Nav iespējams paiet garām tādam veikumam kā N. Sokolova

"Berlīne 1945.gada maijā" unD. Šmarinova "Uz atbrīvotās zemes".
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Daudzos izstādes darbos skarta arī Dzimtenes celtniecības un

atjaunošanas tēma,sniegti izcilu padomju darbiniekuportreti. Te

pievēršam uzmanību interesantajam, savdabīgā, spēcīgā manierē

rakstītam P. Korina "PSRS Tautas mākslinieka L. M. Leonidova

portretam".

Padomju cilvēks dziļi un pašaizliedzīgi mīl savu Dzimteni. Iz-

stādē izvietotie darbi rāda, ka padomju mākslinieki spēj dziļi un

radoši ietvert sevī mūsu zemes skaistumu un to burvīgi, neatkār-

tojami iemūžināt audeklos.Vēlreiz un vēlreiz gribas apstāties pie

tādas V. Bjaliņicka — Biruļas gleznas kā "Klusums dabā", kas

pilna netverama, kvēla garīguma un mirdzuma, P. Rodimova

"Rudens", A. Rilova "Vjatkas krastos", K. Juona darbiem.

Visai vienreizīgi, spēcīgi, smagi, pilnasinīgi piesātinātā krāsā

un uztverē darinātaV. Jakovļeva lielā glezna "Klusā daba — kon-

servi", kas paceļ un pauž īpatnējā kārtā mūsu Padomju valsts ba-

gātību, cilvēku rūpīgo darbuun mūsurūpniecības vareno attīstību.

Šī pamācošā, daudz domu un jūtu rosinošā izstāde ir jāapmeklē
katram. Tā radīs pacilājošu saviļņojumu un dos spēku tālākajai
dzīves un darba rosmei. Šai izstādei jāpiesaista uzmanība arī or-

ganizācijām, arodbiedrībām, darba vietu komisijām, komjaunat-
nei un FRA skolām.

Arī lauki nedrīkst atpalikt. Tiem, tāpat kā citiem, būtu organi-

zējamas ekskursijas šīs izcilās un svarīgās izstādes apmeklēšanai.
Laiks ir šajā virzienā sākt rosīgi darboties. Neviens to nenožēlos.

VAI GRIBI BŪT TĒLNIEKS?

Tēlnieks ir tas, kas no dažāda materiāla— granīta, marmora,

bronzas, ģipša — izveido, izlej un izkaļ cilvēka, tāpat dzīvnieka

tēlus gan atsevišķi, gan grupās visdažādākajos stāvokļos un

attiecībās. Cilvēka vai kāda kustoņa tēla izveidošana ir ļoti sarež-

ģīts darbs, kas prasa ilgu mācīšanos, pūles, prasmi un pacietību.
Pie skulptūras izskaidrošanas mēs šoreiz nepakavēsimies, bet

parunāsim par pašiem tēlniekiem, mūsu latviešu tēlniekiem un

viņu padarīto darbu.
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Mūsu tagadnes vecākais tēlnieks, ko jaunākie ar bijību dēvē

par meistaru, ir Teodors Zaļkalns. Nesen viņam aizritēja 70. dzīvī-

bas gads, bet viņš vēl pilns spirgtuma, možuma un spara. T. Zaļ-
kalns dzīvo Sarkanarmijas ielā netālu no Brīvības ielas, bet viņa
darbnīcaatrodas aiz Gaisa tilta un VEF'a fabrikas Biķernieku ielā.

Krietns ceļa gabals. Taču mūsu vecmeistars no tā nebīstas —

velosipēdam mugurā un gandrīz katru dienu brauc turp strādāt.

Acenes mirdz saulē, un baltie, kuplie mati plīvo un spurdz kā žil-

binoši sniegaina dūja. Teodors Zaļkalns ir devis latviešu tautai

daudz skulptūru. Pieminēsim dažas. Apstādījumos pie pilsētas

kanāla, iepretim Rīgas pilsētas izpildu komitejai, divu kājceliņu
vidū redzams rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa piemineklis. Pelēkā

granītā tērpies, lielais dramatiķis sēž un vēro garāmgājējus. Tas ir

T. Zaļkalna darbs, svētdienās, kad jūs esat brīvi no skolas, aizejiet

uz Latviešu un krievu mākslas muzeju Komunāru laukumā. Tur

plašajās telpās jūs atradīsit vairākus T. Zaļkalna darbus.Vispirms

lielu, diženu biedra J. Staļina krūšu tēlu. Ar mīlestību T. Zaļkalns

veidojis lauku vecās māmuļas. Viņas izlietas tumšā bronzā, ar

lakatiņu galvā un seģeni pār pleciem. No šīm lauku labsirdīgajām

večiņām dveš pretim skaidrība un miers. Lielu patiku jums radīs

T. Zaļkalna jēriņš. Viņš ir tik jauks un sirsnīgs, ka to tūdaļ gribas

ņemt klēpī un pašūpot. Brīžam pat liekas, ka viņš blēj un tūliņ
sāks lēkāt plašajā telpā.T. Zaļkalna granītā darinātā cūka var radīt

katrā jautrību. Ausis viņai pusaizklājušas acis kā treknas biešu

lapas, un viņa izslējusi savu purnu gaisā, ziņkārīgi osta gaisu un

katru skatītāju. Tā nav nekāda panīkusi cūka, bet rūpīgi barota:

viņas sāni un mugura laistās, un tā, sēdēdama uz sava paaugsti-

nājuma, jūtas ļoti omulīgi.
T. Zaļkalns vada Latvijas Mākslas akadēmijā tēlniecības darb-

nīcu, kur apmāca jaunos tēlniekus amatam.Par lielajiem nopel-

niem mākslā viņam piešķirts Latvijas PSR Tautas mākslinieka goda

nosaukums. Darba tauta viņu ievēlējusi par Latvijas PSR Aug-

stākās Padomes deputātu, viņš ir arī PSRS Mākslas akadēmijas

īstenais loceklis.

Otrs ievērojamākais latviešu tēlnieks, kas arī darbojas Latvijas

Mākslas akadēmijā par profesoru, — Kārlis Zemdegs. Viņš ir
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darinājis daudz pieminekļu. No latviešu dzejniekiem viņam īpaši

tuvs Rainis. Viņam Zemdegs veidojis divus pieminekļus. Viens

skatāms jau labi sen Raiņa kapos — pašā vidū. Tur tēlots jaunek-

lis, kas mostas no miega. Otrs piemineklis pašreiz tikai izveidots

metā, tas ir, uzmetumā, no kā tad palielinot darinās pašu piemi-
nekli. To novietos Rīgā, Brīvības bulvārī. Tur, pacelts uz varena

paaugstinājuma, sēdēs Rainis. Viņam garām steidzīga un neaptu-

rama trauksies dzīve tikai uz priekšu, uz augšu.

Vienkāršs, saprotams un skaists K. Zemdega darbs— J. Raiņa

krūšutēls. Redzams Rainis, vēl jauns, kāds viņš bija ap 1905.gadu,
kad viņš rakstīja savu "Vētras sēju".

Blakus šiem vecākās paaudzes tēlniekiem rosīgi darbojas arī

jaunākās audzes pārstāves un pārstāvji. Daži no viņiem īpašu

vērību piegriezuši bērnu pasaulei. TēlnieceA. Kalniņa, kas dzīvo

Pārdaugavā, vairākos darbos veidojusi zēnus un meitenes. Pašlaik

Maskavā, Tretjakova galerijā, maskavieši priecājas par bronzā da-

rinātu Kalniņas veidojumu "Peldētāja". Redzama meitene, kas

sagatavojusies lēkšanai ūdenī. Tā mazliet saliekusies, rokas gar

sāniem, plaukstas stingri uz priekšu izšautas. Sejiņā kā apjukums,

kā nelielas bailes, bet arī ziņkāre no gaidāmās saskaršanās ar dzidro

ūdens līmeni.

Kirova ielā, iepretim Komunārulaukumam, atrodams mākslas

salons. Tur spožajos skatlogos mirdz dažāda lieluma gleznas,

skulptūras un tieši pie paša loga stikla pamanāms neliels ģipša

veidojums — sēž mazs bērns, kails, it kā vasarā jūrmalas saulai-

najās smiltīs, un viņam uz ceļgala uzmeties skaists, balts taurenis.

Bērns pārsteigts, rokas iepletis, skatās, bet taurenis ar paceltiem

spārniem smaida un stāsta bērnampar pieneni, no kuras viņš nule

kā atlidojis.
Brīvības ielā 35, mākslas kombināta skatlogā, arī ir viens Kal-

niņas darbs—gadus 12 veca meitene, apsēdusies uz sola, un viņai

pieglaudies medību suns. Meitene glāsta savu draugu, un viņi

jūtas ļoti labi.

Bērnu pasauli savos darbos ļoti sirsnīgi izpratis arī tēlnieks

Eduards Karitons, kas jau sen dzīvo nelielā koka mājelē tālu Rīgas

priekšpilsētā. lelas tur gluži klusas, starp akmeņiem aug stipra un
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ļoti koša zāle, kad nolīst lietus, akmeņi kūp un no tuvējiem dār-

ziem lido pāri zemes un puķu smaršas. Karitons dažādā materiālā—

betonā un granītā, arī marmorā izveidojis vairākus zēnus. Viens

no tiem — ganu puika pastalās, kājas pabāzis zem sevis, sēž un

aizrautīgi lasa. Karitonam ir vēl otrs zēns prāvu zivi rokās. Zēns

piepūties, tikko valda vareno zivi, kas sprauslo un plāta muti. Šis

betons domāts kā vidusfigūra strūklakai kādā dārzā. E. Karitons

mīl arī savus skatītājus drusku jautri smīdināt. Ja palūkojas viņa

Rotaļniekā, tiešām kļūst viegli ap sirdi. Cik jocīgs un omulīgs šķiet

zēns ar bumbiņu! Pavisam jauks ir Snaudējs.
E. Karitons ir arī gandrīz vienīgais no latviešiem, kas veido cil-

vēku galvas un kustoņus no stikla. Viņam ir daiļa sievietes galva

stiklā, tā maigi vizuļo un tīkami spīd, tāpat vīrieša galva. Visvai-

rāk gan Karitons stiklā darinājis zivis, lielas un mazas. Tās izska-

tās apbrīnojami dzīvas. Tā vien liekas, ka tās pasitīs uz sāniem

asti, pakustinās spuras un sāks peldēt telpā kā ūdenī. Šīs skaistās

zivis E. Karitons pagatavo Rīgā, Iļģuciema stikla fabrikā. Viņam ir

tukšlējuma un pilnlējuma zivis. Tukšlējuma zivis ir tādas, kurām

tukšs vidus, tās ir vieglas, tās var pacelt rokā pat mazs, mazs puika.

Pilnlējuma zivis ir tādas, kuras izveidotas no vesela stikla gabala.
Tām nav nekāda tukšuma vidū. Tās, protams, daudzsmagākas un

var ātri izkrist no klēpja.
Lai dabūtutādu zivi, E. Karitons to vispirms izveido mālā, tad

izlej ģipsī. No ģipša savukārt nolej čuguna formu. Šo formu sa-

karsē gluži sarkanu kā liesmu un tajā ielej kausētu stiklu. Ja grib

dabūt pilnlējuma zivi, iepūš stiklu ar attiecīgu gaisa spiedienu.

Šādu ar šķidru stiklu piepildītu čuguna formu iebīda speciālā

krāsnī, kurā karstums ap +600°C, un tur pamazām ar karsto stiklu

piepildīto formuatdzesina.

Stikla veidojumi arī izdevīgi ar to, ka tos var izveidot dažādās

krāsās, ņemot šim nolūkam attiecīgu krāsainu stiklu. Tā visiem

pazīstamo zelta karpu, kas parasti sastopama mākslīgajos dīķos,

var stiklā uzburt gluži dabīgā krāsā un zeltainā mirdzumā.

Vēl par vienu tēlnieci noteikti gribētos pastāstīt — par Līzi

Dzeguzi. Ulmaņa diktatūras laikā viņa strādāja par kasieri kādā

delikatešu veikalā lekšrīgā, Kalēju ielā. Šinī veikalā blakus dažādiem
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konserviem, žāvētiem šķiņķiem, zivīm pārdeva arī visādas saknes,

kāļus, kāpostu galviņas, melnos rutkus, seleriju, bietes. Līze Dze-

guze, sēdēdama savā kasieres būdā, brīvajos brīžos, lai īsinātu laiku,

sāka ar asu, nelielu nazi veidot, pareizāk — izgriezt no dārzeņiem
dažādasfigūras, kuras ievietoja skatu logā starp konservu bundžu

piramīdām, sarkanā siera rituļiem, kartupeļu pelēkajām kaudzēm

un burkānu uzkalniem; šīs figūras bija veikli darinātas, ar as-

prātību un gaumi. Tās saistīja garāmgājēju uzmanību, un bērni

tur dažbrīd uzkavējās, no skolas pulciņos nākdami.

Vienudienu tur bija redzams tukls pavārs. Noburkāna viņam

bija galva, pamatīgais resnais ķermenis bija darināts no kāpostu

galvas, melnie rutki tēloja kājas; augstu pacēlis labo roku, viņš

smaidīgi nesa kāpostu lapas paplāti, uz kuras vizēja puķu kāpostu

sniegainie apaļumi, saules puķu sēklas un viens rieksts. Kam šis

pavārs nesa šo daiļo un grezno paplāti tik steidzīgā un platā solī? —

Skaista izskata jaunai sievietei, kas spēlēja skatloga pretējā stūrī,

lepni atspiedusies pret šprotu kārbu. Arī viņas daiļā galviņa bija

no burkāna; bāli zilgana kāpostu lapa virs galvas plīvoja par sau-

les sargu sārtā burkāna kātā. Selerija smalkie, zaļie kāti un sīkās

lapiņas tagad pludoja lejup kā krāšņi mati, no rožainā kāļa veido-

tais ķermenis šķita trausls un bezbēdīgs.

Pagāja dažas dienas. lepriekšējo loga dekorējumu nomainīja
sienapļāvēji. Tiem sekoja jautri rotaļnieki. Te parādījās aka ar sme-

ļamo kārti, sile un pie tās mazs telēns ar ganu.

Gadījās logā ieskatīties kādam pazīstamam māksliniekam. Viņš,
brīdi aplūkojis izliktās figūras, turpat uz vietas pārliecinājās, cik

daudz apslēpta, jauka dzīves prieka, smaidu un radošas iztēles ir

šajos L. Dzeguzes tēlos. Bet Dzeguze bija nabagu ļaužu bērns, un

tādiem buržuāzijas laikā bija neiedomājami grūti kļūt par māk-

sliniekiem. Tikai padomju laikā Dzeguze sāka īsti strādāt, un tagad

viņa mūsu pazīstamākā koktēlniece, kas ar saviem darbiem gu-

vusi atzinību arī Maskavā.

Līzes Dzeguzes mākslinieces gaitas ir ļoti zīmīgas un jums,

bērniem, aiz auss liekamas. Apkārtējā mūsu dzīvē taču tik daudz

vielas, ko atrast un veidot. Izveidojiet kauču vai mūsu trolejbusu,
kas tagad slīd pa Rīgas ielām. Tāda mums līdz šim nebija un
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radās tikai padomju laikā, kad visa dzīve pēc kara atkal strauji at-

jaunojas. Nav man vērts jumsvairāk sniegt padomus, jūs jau paši,

krietni padomādami, atradīsiet savu lietu. Un, kas grib nopietni
ielūkoties aprakstīto veidojumu pasaulē, lai aizstaigā vienatnē vai

ar draugiem uz muzeju.

PIEZĪMES PAR LATVIEŠU PADOMJU

TĒLOTĀJAS MĀKSLAS IZSTĀDI

Varenie un plašie dziesmu svētki, kas pāršalca un apstaigāja
visu Padomju Latviju no viena gala līdz otram, sasniegdami savu

mirdzošo nobeigumu Rīgā, ir pamodinājuši arī Padomju Latvijas

tēlotājus māksliniekus.

Pirms viena gada sarunā ar Latvijas Padomju mākslinieku

savienības pārstāvjiem mēs uzklausījām daudzsavdabīgu, skaistu

domu un ierosinājumu par to, kā tēlotāji mākslinieki sagaidīs un

apsveiks lielos darba tautas dziesmotos svētkus. Dažādoprojektu

pamatā bija lielākas, tiešākas tuvības un saskares meklēšana ar

Padomju Latvijas darbacilvēku, kas pašaizliedzīgi un varonīgi cīnās

par piecgades izpildi četros gados.
Visi šie daiļie projekti acīmredzot tomērnav realizēti, un mūsu

padomju mākslinieki, klusi un noslēgti uzkāpuši Valsts latviešu

un krievu mākslas muzeja otrā stāva divās zālēs, izklāstījuši savus

darbus.

Šī izstāde notiek gandrīz vai slepenībā, jo Latvijas Padomju māk-

slinieku savienība nekā nav darījusi, lai par šo izstādi paziņotu savā

laikā dziesmu svētku dalībniekiem, bet tagad Rīgas darba ļaudīm —

stahanoviešiem, pirmrindniekiem rūpnīcās un uzņēmumos.

Kaut arī izstādē piedalās no pirmā paskatiena prāvs māksli-

nieku kopums, taču tajā mēs atkārtoti neatrodam pašus redza-

mākos, pašus vadošākos biedrus. Rodas doma — vai nu šiem nav

nekā labākarādāma? Mūsuprāt, šis jautājums asi un konsekventi

būtu paceļams pašā Mākslinieku savienībā.

Mums vairākas reizes, apskatot izstādes, ir nācies runātpar Pa-

domju Latvijas tēlotāju mākslinieku atpalicību, par viņu vilkšanos



586

mūsu dzīvei astē. Latviešu darba tauta ar apbrīnojamu sparu un

neredzētu sīkstumu ceļ savu sociālistisko dzīvi gan laukos, gan

rūpnīcās un uzņēmumos, gan Rīgas, Liepājas un Ventspils ostās.

Slavenā latviešu zvejnieku cilts dodas, tikko gaismai svīstot, jūrā,
lai veiktu biedram Staļinam dotosolījumu par nozveju ar uzviju.

Ārkārtīgi spēcīga, līdz šim Latvijas republikā nepiedzīvota rosme,

darba kāpinājums un radoša steiga valda katrā celtniecības iecirknī.

Ko mēs no visa tā redzam kārtējā nule atvērtajā Padomju Latvijas
mākslinieku darbagada izstādē? Tikai vāju, bālu atspulgu. Tā vien

liekas, ka mūsu padomju latviešu tēlotāji mākslinieki staigā it kā

aizvērtām acīm — neredz nekā jauna, neredz tās lielās pārmaiņas,
kas notikušas un pašreiz noris mūsu dzīvē, neredz jauno padomju

cilvēku, kas drosmi cīnās par savu sociālistisko dzīvi bez kādām

bailēm no dažādukara kurinātāju sugām aiz mūsu zemes robe-

žām. Padomju Latvijas mākslinieki vēl glezno no atmiņas. Pašiem

nostāties uz savām kājām latviešu darbatautas vidū viņiem it kā

pietrūkst stājas un pilsoniskas apziņas. Plaisa starp Padomju Lat-

vijas darbacilvēku, progresīvāko mākslas darbu vērtētāju pasaulē,

un mākslinieku joprojām vēl rēgojas pārāk plata.
Paši mākslinieki kataloga ievadā arī runā šādi: "Aplūkojot iz-

stādi, mēs pārliecinājāmies, ka lielākā tās daļa ir iemīlējusies dabā.

Cenšanās gleznieciskā valodā attēlot "dzīves balsi" ir kļuvusi par

latviešu mākslinieku pamatmasas raksturīgu īpašību."

Pilnīgi pareizi, arī mēs domājam un izstādē redzam, ka mūsu

latviešu mākslinieki ir tiešām "iemīlējušies dabā" un pavisam vāji
saskata darbacilvēku viņa pūlēs un aktivitātē. Viņi ir ne tikai iemī-

lējušies dabā, bet, teiksim skaidri, sapinušies dabākā vistas paku-
lās un tālāk netiek. Un tas tāpēc, ka latviešu mākslinieks vēl neprot

iet kopsolī ar savu darba tautu. Tāpat kā agrāk, arī šinī izstādē no

sienām drūmi, pelēcīgi un nolaistām galvām skatās uz mums

vecu vecie septiņdesmit reizes pārgleznotie rudzu statiņi, jūras
balti putošās malas, ziedu kušķi un rozā blāvie mākoņi. Mums

tūdaļ kaisli uzbruks (mēs jau to dzirdam): "Kā?Vai mēs nedrīk-

stam gleznot rudzu status — labību, jūru, mākoņus? Jūs gribat ar

to ierobežot radošos, visu aptverošo mākslu?" Nebūt ne. Padomju
māksliniekam ir tiesības, pat pienākums attēlot savas sociālistiskās
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Dzimtenes dabas skaistumu, bet, ja tikai to vien, — tad tas par

maz. Tā jau būs šaurība, iekaļķošanās un sastingums, kaut arī to

dēvē par "dzīves balsi", kā paši mākslinieki tik lielīgi izsakās sava

kataloga ievadā.

Vispār šis kataloga ievads ārkārtīgi saderas ar to pelēcību,
kāda — ar maziem laimīgiem izņēmumiem, īpaši grafikā, kas ir

pati svaigākā, redzīgākā, — valda šinī raksturīgajā izstādē.

Kataloga ievadījums sākas ar šādiem vārdiem: "Šī izstāde, kas

tiek atklāta Padomju Latvijas dziesmu svētku dienās, ir Padomju
mākslinieku savienības savdabīgais zieds (patiesi savdabīgais. —

Ref.) mūsu republikas lielā sabiedriski kulturālā notikuma dār-

gumu vainagā." Bet ar to vien vēl nepietiek. Tālāk ievadā seko

izrunāšanās par "tādiem vai citādiem kopīgiem principiem, kas

noteic spēcīgu mākslas attīstības gājienu", par "to darbapusi, kas

rāda mākslinieku gatavošanos priekšā stāvošai nākamai izstādei,

kas būs veltīta pēckara piecgades veikšanai".

Kas tie par tādiem vai citādiem kopīgiem principiem, lasītā-

jam paliek gluži neskaidrs, un izteiciens "darba pusi" viņu padara
vēl bēdīgāku, jo jādomā par to paviršību, kas valdījusi, sastādot

šādukatalogu un arī šādu izstādi.

Kā mēs zinām, izstādes pārskatāmības un skaidrības labad

katram darbam apakšā pievienots autora vārds un uzvārds, kā arī

darbanosaukums. Tiem jābūt pēc iespējas pareiziem, skaidrā va-

lodā uzrakstītiem. — Ko mēs redzam apskatāmajā izstādē? Gluži

pretējo. To, kas katru un padomju cilvēku, mūsu padomju māk-

slas cienītāju, var satraukt un aizskart līdz sirds dzīlēm. — Zem

gleznas, kur jābūt parakstam: Francisks Varslavāns; mēs ar izbrīnu

atrodam: Francisks Varslavas; zem skaista darinājuma stiklā, kur

nepieciešams paraksts Aleksandrs Gailītis, mēs skatām — Alek-

sandrs Galītis; grafiķim Pēterim Upītim nav "Ražas novākšana",

bet "novākšana"; Voldemāram Valdmanim nesēž vis "Bandīts

Vilde mežā", bet "meža". Atrodam arī tādusparakstus kā: "Rīgas

ostas krāna vīrs stHCHHnovietis Orbidons". Zem grafikas, kurā

attēlots ir viens darbacilvēks, gaiši un skaidri parakstīts: "staha-

noviešu portrets". Līdz šim mums bija zināmi tādi mākslinieki:

Glaudāns, Jaunarājs, Kalvāns, Ņikitins, Übāns, Varslavāns;



588

komponists Emīls Dārziņš, bet ar šo apskatāmo izstādi tie pār-

dēvēti šādi: Glaudans, Jaunarajs, Kalvans, Ņikitin, Übans, Varsla-

vāns, komponists Ēmilis Dārziņš.
Vieni teiks — viss tikko aizrādītais ir tikai sīkums, tas mākslas

vērtību nenosaka. Mēs tamnegribam piekrist un sakām — iespaido

gan. Tas norāda un atklāj, kāds sasteiguma, paviršības un nevī-

žības gars valda mākslinieku rīkotāju un arī pārējo mākslinieku

vidū, ja viņi neredz šīs nolaidības.

Paši mākslinieki šo izstādi nosaukuši par etīžu un metu iz-

stādi, kas sniegta padomju skatītāju stingrai kritikai.

Lai tad mums atļauts arī atklāti un stingri noslēgt: ja latviešu

padomju mākslinieki patiesi vēlas "kalpot tautas un valsts intere-

sēm kā masu audzinātāji komunisma garā" (teikums no kataloga

ievada), ja tiešām "reālisms ir kļuvis par latviešu mākslinieku

radošās attīstības galveno pamatu", ja "patvaļīgie konvencionāli

formālistiskie izdomājumi, tāpat kā niecīgie pelēkie atstāstījumi
nodoti pagātnei" (no kataloga), tad beidzamais, visupēdējais laiks

latviešu padomju māksliniekiem kļūt īstiem, dedzīgiem padomju

patriotiem, ne malā stāvētājiem, ne aiz stūra gaidītājiem.
Ka latviešu padomju mākslinieks iet uz to pusi, norāda jau arī

daži autori šinī visumā skumjajā izstādē. Ir autori, kas devuši tikai

tā saucamās vizītkartes. Vienusavu vecu darbuiedod, vārds ar to

katalogā ir — un pietiek.
Bet ir arī tādi, kas savu uzdevumu sapratuši nopietnāk.

Starp tiem, kas pēdējā laikā patiesi sirsnīgi un ar lielu iejūsmu

strādājuši, pirmajā vietā minams Vitālijs Kalvāns, kas gandrīz
viens pats aizņem visu sienu ar jauniem darbiem, kuros jaušams

un jūtams varens krāsu prieks. Dzīves prieks, darba jūsma un

cildināšana, pie kam viss tas veikts ar krietnu meistarību un sav-

dabīgumu. Minēsim dažus darbus: "Būvdarbi kolhozā", "Cukur-

biešu novākšana kolhozā", "Sējas laiks", "Meža darbi".

Drošā un iedarbīgā Vitālija Kalvāna māksla izteiksmīgi rāda,

ka mākslinieks dzīvo un rada pašas dzīvās, augošās dzīves viskar-

stākajā, visspraigākajā vidē, ar visu savu sirdi iegremdējies un

iejuties tajā. To pašu lielākā vai mazākā mērā varētu teikt arī citi

mākslinieki, ja viņi pilnam būtu apzinājušies savus uzdevumus.
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Mēs neapstāsimies pie pārējiem māksliniekiem, kas arī cenšas

iet tādu pašu ceļu, bet viņi, parādot tikai vienu skici vai uzme-

tumu, nav vēl pietiekami sevi pamatojuši.

Apskatāmā izstāde vēl vienu reizi apstiprina to, ka mūsu lat-

viešu padomju māksliniekiem vēl priekšā grūts un ilgs ceļš līdz

tai pakāpei mākslā, kas darba ļaudīm palīdzētu iet uz visu mūsu

kopējo mērķi — komunismu.

AR TAUTU PAR TAUTU

No mūsu greznās jūras pilsētas Liepājas bija labu laiku Rīgā

ieradusies plaša un interesanta padomju glezniecības un grafikas

izstāde, ko varējām skatīt Baltijas kara apgabala virsnieku namā.

Izstāde tagad pārcelta uz Valsts latviešu un krievu mākslas muzeju.

Šajā izstādē piedalās 45 gleznotāji un 39 grafiķi, no kuriem

daudziStaļina prēmijas laureāti, tautas un nopelniem bagāti māk-

slinieki. Viņu prasme, māka un varēšana liela, dažbrīd pat apžil-

binoša, īpaši tas sakāms par grafiķiem.
Mūsu Rīgu līdz šim apciemojušas vairākas padomju gleznie-

cības un grafikas izstādes, un vienmēr tās bijušas kā spirdzinoša
ūdens šalts iztvīkušai sejai, kā gaiša, saulaina diena, kas stiprina

un mundrina tālākajai dzīvei un darbam, kas paliek ilgi, ilgi at-

miņā, kveldinādama spēku, rosmi, pavērdama lūpās smaidu un

līksmi sirdī cīņas un kaujas brīžiem.

Blakus gandarījuma un lepnuma jūtām šīs padomju glezniecī-
bas un grafikas izstādes modina katrā skatītājā arī skumjas un tvīk-

stošas alkas, kāpēc tādupašu līdzīgu mākslas veldzi skatītājs nevar

iegūt, apmeklējot mūsurepublikas mākslinieku līdzšinējās izstādes.

Nule Apgabala virsnieku namā redzētā māksla ir tāpēc tik

rosinoša un tveroša, ka tā iet kopsolī ar mūsu padomju dzīvi, ka

tā ir šīs dzīves neatņemamā sastāvdaļa, kas savos audeklos ir iemū-

žinājusi to labāko, varenāko un skaistāko, kas mūsu padomju

dzīvē ir, —
cilvēka darbu, cilvēka uzvaras pār dabu, pašu cilvēku

un viņa cīņu par savu dzīvi un komunismu gan ikdienas pūlēs,

gan smagajās, asiņainajās Tēvijas kara kaujās.
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Skatoties padomju meistaru lieliskajā mākslā, viņu spilgtajos

darbos, mēs ne tikai priecājamies un esam lepni uz viņu panāku-

miem, bet mūs pilda šūpojoša gandarījuma jūta arī par pašu

padomju dzīvi, padomju īstenību, ko šie meistari savā mākā rāda.

Visi patstāvīgi un atšķirīgi savā izteiksmē izstādē redzētie pa-

domju mākslinieki, taču visus viņus vienokopīgā dzīves izpratne,

kopīgais īstenības skatījums — marksistiski ļeņiniskais pasaules
uzskats. Tas viņiem dodiespēju un prasmi stingri sevi ievirzīt pa-

reizajā sociālistiskā reālisma gultnē. Tas nosaka redzēto meistaru

gleznu un grafiku dzīvīgo patiesīgumu, viņu meistarību un nerim-

stošo augšupeju. — Saplūdis vienībā ar pašu dzīvi, mākslinieks

pareizi skata un tver to, nekad, nemūžam neapstādamies savā

gaitā, tāpat kā mūsu sociālistiskā dzīve savā risā un pārveidībā uz—

komunismu.

letverdama sevī krievu klasiskās reālistiskās mākslas labākās

un pārbaudītākās tradīcijas, padomju māksla kļūst par tās padzi-

ļinātāju un turpinātāju, līdz ar to sasniegdama ievērojamu meis-

tarību un dzīves patiesīgumu, kas dziļi saviļņo un audzina katru

skolotāju. To mēs skaidri redzam tādu mākslinieku izstādītajos
darbos kā V. Bakšejevs, F. Bogorodskis, A. Bubnovs, V. Jefanovs,

P. Kotovs, J. Pimenovs, A. Pahomovs, N. Romadins, G. Vereiskis,

D. Šmarinovs, S. Gerasimovs, Kukriniksi.

Kā agrākajās, tā arī šajā izstādē mēs skatām, ar kādu mīlestību,

siltu izjūtu un visu savu radošo spēku sakopojumu mākslinieki

savos audeklos un grafiski smalkajās līnijās attēlo biedru Staļinu

gan darbā, gan Tēvijas kara laikā kauju pozīcijās.

Spēcīgs, it kā kauju dūmu un barguma piesātināts K. Finoge-

nova darbs, kurā viņš parāda biedru Staļinu cīņu frontēs 1941. gada
ziemā. īpatnējs L Radomana "J. V. Staļins uz kreisera 1947. gadā".
Neaizmirstams savā vienkāršībā un spīdošajā apdarē Staļina prē-

mijas laureāta A. Bubnova J. V. Staļina portrets. A. Bubnovs pratis

mākslinieciski pilnvērtīgi, neuzkrītoši izcelt biedra Staļina lielo

personību, viņa labsirdību, gudrību, viņa kvēlo, nerimstošo dabu.

Plašs, ieviļņojošs V. Pragera darbs "Ļeņina ierašanās Petrogradā

1917. gadā". No katra Ļeņina vaibsta, ķermeņa vispārējās dinamikas

mēs jūtam to spēku un pārliecību, kas dedzināja, cēla kājās kaujai un
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uzvaram arī toskareivjus, strādniekus, visus darba ļaudis, kurus mes

redzam, sajūsmā sagaidot Ļeņinu un uzklausot viņa aicinājumus.

Padomju tautas varonīgā cīņa, izturība un apzinīgums Lielā

Tēvijas kara laikā redzami vairākos darbos. Visi šie darbi veidoti

spēcīgā, kaislā naidā pret neģēlīgo iebrucēju, neizsīkstošā mīlā uz

savu tautu, lepnumā par viņas varoņdarbiem.

īpaši spilgts Staļina prēmijas laureāta F. Bogorodska plašais

darinājums "Fašistu karogi notriekti". Tas mums vienmēr neap-

klusināmi atgādinās tomilzīgo nopelnu visas progresīvās cilvēces

labā, ko veikusi Padomju Armija un aizmugure, satriecot pīšļos
ienīstos fašistu karapūļus. Kas būtu, ja šie zemē notriektie kāšu

krusta karogi plīvotu gaisā? Nāve un iznīcība.

Ko pārdzīvojusi un izcietusi padomju tauta Tēvijas kara bai-

gajās dienās un gados, skaidri apliecina tādi darbi kā S. Grigor-

jeva "Naida radīšana" un J. Ņeprinceva "Sveicināta, Ļeņingrada".

Vienkārši, raksturīgi, ar sirdi, īstu patriota sirdi rakstīti.

Vesela virkne darbu stāsta izstādē par padomju cilvēku dzīvi

un darbupēc kara, miera apstākļos, kad daudzās vietās viss bija

jāceļ no jauna. Minēsim tikai V. Romadinajauko, saulaino ikdienu,

sīko, bet vajadzīgo darbu. Mākslinieki pratuši visu to tā parādīt
tik spilgti un pārliecinoši, ka skatītājs, šos it kā sīkumus vērodams,

pamazām saskata visu dzīves kopsakaru, visas dzīves augšupeju,
kur šie it kā sīkumi, ikdienas pūles saplūst kopumā ar visu mūsu

lielo pacēlumu un iešanu uz komunismu.

No gleznām, kas attēlo pagātni, iedzēlās prātā S. Viktorova

"Suvorovs Končanskā". Te mēs vērojam Suvorovu kā cilvēku, kas

līdz galam nešaubīgi tic savam uzdevumam, kas ir nesatricināms

savā apziņā un tālredzībā.

Kā vienmēr, mirdzoša un apbrīnojama savā meistarībā gra-

fika. Smalkus un dzīvus portretus sniedzis Staļina prēmijas laureāts

A. Jar-Kravčenko, attēlodams četrus rakstniekus, komponistus

savās līnijās ietvēris I. Rostovcevs. Lieliski Staļina prēmijas lau-

reāta G. Vereiska portreti.

Zīmīgas Kukriniksu ilustrācijas Antona Čehova stāstam "Dāma

ar sunīti". P. Maļkova ogles zīmējumi atklāj padomju cilvēka ap-

brīnojamo iekšējo spēku.



Vareni un himniski P. Baranova triptihs "Staļingrada" unV Bo-

gatkina triptihi "Berlīnes kapitulācija" un "Neuzvaramā Maskava".

Padomju glezniecības un grafikas izstāde nepārprotami rāda,

ka, tikai ejot kopā ar darba tautu un tās dzīvi, mākslinieks var

radīt pilnvērtīgus darbus, tādus, kas atrod atbalsi un savu vērtību

mūsu straujajā dzīvē — uz komunismu.
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PUBLICISTIKA UN TĒLOJUMI

AUTO PAR ČETRIEM LATIEM

Brīnišķīga un apsveicama ir cilvēku vēlēšanās saviem draugiem
darīt prieku. Tomēr tikai nedaudziem būs ienācis prātā padomāt,
kā rodas visas tās brīnišķās lietas, kuras mēs vēlamies dāvināt un

dāvinām— it sevišķi saviem mazajiem draugiem. Kas gandarina

daudzās krāsainās koka lidmašīnu eskadriļas, automobiļus ar

visām garāžām, buru laivas, kas ir vieglas kā putni, zili pelēkās
zemūdenes un vilcienus, kuri, šķiet, tikai gaida, lai varētuaizdrāz-

ties tālumospa savām koka sliedēm? Ne katram būs ienācis prātā,
ka Rīgā strādā desmitiem strādnieku, kas prot ir lidmašīnas, ir

zemūdenes, ir brīnišķos koka klucīšus darināt, no kuriem bērni

savukārt ceļ krāšņas pilis. Brīvības gatvē 11, tūlīt aiz Gaisa tilta, kur

ceļas VEF-a fabrikas vareniekorpusi, jau trīsdesmit gadus atrodas

fabrika, kas strādā tikai mazo draugu priekam. Te šņāc steidzīgas

virpas, klaudz metāla spiednes, kas dažos mirkļos no parasta koka

klucīša vai skārda plātnes izveido brīnišķīgas lietas.

— Žel tomēr, ka mūsdienuļaudis saviem bērniem negrib daudz

dāvināt, — stāsta fabrikas īpašniece Atslēgas kundze.

Izrādās, ka rotaļu lietu dāvināšanā bērnu vecāki ne katrreiz

vadās no pareiziem ieskatiem. Ne katrreiz mazie draugi saņem

to, kas viņiem visvairāk būtu noderīgs, bet gan— kas visvairāk

patīk pašiem vecākiem. Mazais dēls varbūt priecātos par skaisti

krāsoto koka automobili, kas maksā tikai četrus latus, bet vecāki

viņam grib dāvināt skārda vardi, kurai atspere liek lēkt un pīk-

stēt. Mazai meitai varbūt turpmākai dzīvei vislietderīgāk būtu

rotaļāties ar saimniecības piederumiem, bet vecāki viņai dāvina

kaut kādu skārda grabuli. Rezultātā bērni nesaņem noderīgas ro-

taļlietas, kas ierosina viņu fantāziju darbam un dzīvei.
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Gatavot skaistas lidmašīnas, automobiļus, traktorus un vilcie-

nus, kas mums izliekas tik vienkārši, ir liela māksla. Rotaļlietu

gatavotājs nevar domāt — lūk, šodien es pagatavošu piecas lidma-

šīnas. Lielai pacietībai, rūpībai un priekam jābūt, lai pēc daudzām

dienām no vienkārša koka klucīša būtu izveidojusies brīnumainā

mašīna, kas tomēr maksā tikai dažus desmit santīmus. Kaut arī

rotaļlietu gatavotāja darbs nav skaitāms pie karaliski atalgotiem,
netrūkst cilvēku, kas pavada pie tā augas dienas un naktis. Agrā-

kos gados šim darbam ļoti daudz nodevās kara invalīdi, kas, paši
visvairāk dzīvē pārcietuši, arī vislabāk saprot cilvēku ilgas pēc
saules. Tagad viņu skaits jau ievērojami sarucis, jo arī rotaļlietu

gatavošanā savu uzvaru svin nedzīvās mašīnas. Kamēr rūpīgais

kokgriezējs paveic vienu darbu, mašīna jau spēj desmit. Agrākie

rotaļlietu gatavotāji tagad atraduši citus darbus, savus pienāku-

mus atdodot nedaudzāmspeciālām fabrikām.

Latvijā patlaban gatavo visas koka rotaļlietas. Izstrādā arī dažā-

dus metāla darinājumus, tomēr mazākā mērā, jo arī audzinātāji

atzinuši, ka koka un gumijas rotaļas bērniem vispiemērotākās. Tās

viegli mazgājamas un arī izturīgākas par ārzemju niekiem, kas

gan maksā dārgu naudu, bet bērniem maz piemērotas.
— Ko tu gribētu, mazais dēls, — jautāju gadus piecus vecam

puisēnam, kad viņš priekā mirdzošām acīm vērās daudzajos brī-

numos. Man šķita — viņš gribēja teikt — visu, bet tad paņēma
sarkani krāsotu koka vagonu. Viņam vislabāk acīmredzot patika
mašīna. Turpat līdzās mazai meičai visvairāk tikās baltais plīša lācis.

Kādam citam auto, vēl citam, acīmredzot nākošam arhitektam,

nama būvējamie daikti. — Pēdējā laikā vispār vecāki bērniem pērk
visvairāk lietas, kas mazajiem māca darbu un centību, — stāsta

rotaļlietu tirgotājs.— Tas liecina, ka mūsu jaunā paaudze gatavo-

jas lielajiem uzdevumiem, kas viņu dzīvē būs jāveic. Tā būs neat-

laidības pilnā cenšanās savu valsti celt krāšņāku, kā to spējuši tēvi

un tēvutēvi. Mazie arhitekti, kas tagad vēl tikai krauj baltos koka

kubikus, cels varenas ēkas. Traktoru cienītāji ars mūsu zemes aug-

līgās druvas, un nākošās saimnieces veidos tautas dzīvi, gaismas un

sirdssiltuma apstarotu. Vecākiem jāzina, ka katra rotaļlieta, ko viņi

dāvina saviem mazajiem, nav vienkārši nieciņš, kas bērnam dara
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prieku. Katrai rotaļlietai neizmērojama nozīmemazā cilvēka domu

ceļos. Tā palīdz vecākiem veidot savu bērnu raksturu, palīdz tos

darīt par dzīves cēlājiem, par savas tautas nākotnes godu un slavu.

CILVĒKS STIPRĀKS PAR TĒRAUDU

Ka strada metinātāji — cilvēki, kas savieno metālus

Kaut gan Latvija pēc sava saimnieciskā rakstura ir lauksaim-

niecības zeme,kas lielāko daļu savu ražojošo spēku izlietā druvu

vērtību izmantošanā, arī mūsu rūpniecība patlaban jau spēj dot

darbuun maizi gandrīz 100 000 strādniekiem. Tas ir liels skaitlis,

kas liecina, ka arī fabrikās pie mašīnāmlatviešu strādniekam nav

mazāka veiksme kā arājam, savu vagu staigājot. Tiesa, mēs neva-

ram lepoties ar lielu iegūstošo rūpniecību, jo mūsu zeme sevī

slēpj ganmaizi, bet ne citus dārgumus, kas dotu darbu fabrikām.

Viss lielais strādnieku vairums nodarbinātsapstrādājošā rūpnie-

cībā, kuras galvas galā stāv divas galvenās nozares — tekstil- un

metālu apstrādāšana.
No malas skatoties, gandrīz liekas, ka starp šīm abām galve-

nām mūsu rūpniecības nozarēm notiktu sacensība — vismaz

strādnieku skaita ziņā tās turas cieši līdzās
—,

katra caurmērā

nodarbinot nepilnus 18 000 cilvēku. Tas liecina, ka mūsu metā-

listiem darbs izdalās samērā vienlīdzīgi visam gadam, kaut arī,

protams, gadās pasūtinājumu ziņā bagātāki un reizēm arī tukšāki

periodi. Šeit jāņemvērā arī daudzie metālrūpniecības apakšnoza-

rojumi. Ir aplēsts, ka vienapati metālrūpniecība doddarbu vairāk

kā 40 dažādudarbu strādniekiem. Tur ir lietuvju strādnieki, vei-

dotāji, seržu taisītāji, veiduļu galdnieki, vienkārši kalēji, katlu

kalēji, vara kalēji, mašīnu atslēdznieki, būvju atslēdznieki, cau-

ruļu licēji, smalkmehāniķi, vienkāršie mehāniķi, skārdnieki, vir-

potāji, metinātāji, frēzētāji, mašīnisti, motoristi, stiepuļu vilcēji,

naglu meistari, vīļu cirtēji, metālu slīpētāji, rūdītāji, nažu un ķēžu

kalēji, metālu gravētāji un vēl daudzi citi, kurus visus tagad vien-

prātīgā saimē vieno metālrūpniecības strādnieku arodbiedrība.

Katra nozarojuma īstajiem speciālistiem — amatniekiem, kas
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savas zināšanas un darba veiksmi guvuši ilgu gadu neatlaidīgās
ikdienas gaitās, jāpieskaita arī prāvais vienkāršo strādnieku pulks,
bez kuriem arī vislabākie "speci" nespēj iztikt.

Viens no īpatākiem darbiem metālrūpniecībā, kurā arī visspo-

žāk izpaužas modernās tehnikas varenā uzvara, ir metinātājiem.
Nav nemaz iespējams aplēst, kādus ieguvumus cilvēkam dodjaun-
laiku atradumi metālu savienošanā. Alga viena, vai darbā liek

baltās ogles — elektrisko strāvu vai arī skābekli un karbīda doto

acetilēna gāzi. Kur pirms gadu desmitiem labam amatniekam

vajadzēja stundām mocīties, tur tagad vajadzīgas dažas minūtes,

jā, pat dažas desmit sekundes. Šodien vairs nav runa par divu

metāla gabalu savienošanu vien. Lielajās dzelzs konstrukcijās,

piem., ceļamos krānos, arvien vairāk izzūd kādreiz tik slavenās

"kniedes", jo, pateicoties elektriskai metināšanai, lielo celtni veido,

tā sakot, no viena gabala. Pat daudzu pēdējā laikā būvēto kuģu

ārējās sienas tagad sametina.

Kā katram modernās tehnikas sasniegumam, arī metināšanai

ikviena jauna diena nes līdzi arī jaunas pielietošanas iespējas. Me-

tinātāja darbs nav viegls. Tas prasa pat zināmu "ķērienu". Bieži

gadās, ka strādnieks īstā pratēja uzraudzībā nostrādā pat piecus

gadus, bet, tikko mēģinās patstāvīgi, darbs neveicas. Tā liecība, ka

citādi varbūt veiksmīgs strādnieks metinātāja pienākumiem nav

piemērots, ja turpat līdzās otrs vienkāršākus uzdevumus spēj veikt

jau pēc pusgada.
Lai kļūtu par labu metinātāju, jāstrādā un jāmācās gadiem.

Jābūt pazīstamam gandrīz ar visiem metālrūpniecības darbiem,

jo katrai metinātai lietai būs jākalpo kādā mašīnā, bet mašīnas

var būvēt vienīgi lietpratēji. Liels atbalsts mūsu metinātājiem bija

pagājušā gada kursi, kur viņi sīki iepazinās ar sava darba teoriju.
Te noskaidrojās daudzas lietas, kas atbildīgo darbu dara ne vien

nesamērojami vērtīgāku, bet arī veiksmīgāku. Laikam lielā atbil-

dība un prakses nepieciešamība arī zināmā mērā iespaido meti-

nātāju skaitu. Protams, izšķirošais vārds pieder mūsurūpniecības

pieprasījumam pēc šī darba pratējiem. Lai nu būtu kā būdams,

bet metinātāju — speciālistu — mums stipri par maz. Pat tos, kas

vēl tikai mācās, ieskaitot, visā Latvijā viņu nav vairāk par simtu.
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Algas metinātājiem pieklājīgas: no 70 santīmiem līdz pat Ls 1,50

stundā. Salīdzinot ar citu strādnieku algām, tās nevarētu uzskatīt

par zemām.

Fabrika Biķernieku iela 18

21.-a līnijas autobuss apstājas tieši pie Valdispūla mašīnu fab-

rikas, kura īpatna ar to, ka tai nav skursteņa. Protams, nav arī

dūmu, un tāpēc apkārtējās dārzu pilsētas iedzīvotāji pavisam aiz-

mirsuši, ka turpat blakus viņu ķiršu, aveņu un zemeņuplantāci-

jām gatavo dzirnavu iekārtas, būvē turbīnas un daudzas citas

mūsu zemes saimniecībai vajadzīgas lietas.

Pa platiem fabrikas vārtiem gājējs nonāk ērtā pagalmā, bet no

tā —krēslainos korpusos. Ir pēcpusdienas stunda, kad vispārējais
darba ritms jau kļūst gausāks, kad mašīnas beidz savu zibošo

skrējienu un kad melni nokūpējušie strādnieki kā tumša upe

ieplūst garajā Biķernieku ielā.

Tikai metinātājs vēl strādā. Viņam steidzami jāgatavo ģipšaak-

meņulaužamai mašīnai bojātā daļa. Tas ir vairākas tonnas smags

gabals, kura sametināšanai agrāk vajadzētu pulka strādnieku, kas

strādātu dienām. Modernā tehnika ļauj uzdevumu paveikt vie-

nam pašam strādniekam. Kautkur korpusa otrā stūrī dūc varens

elektromotors. Biezu ādas priekšautu apsējies, pie metināmāpriekš-

meta stāv strādnieks. Tumšu plātni sejai aizlicis, viņš savu "pīpi"

laiž pāri metāla vīlēm. Spraukšķēdamas uz visām pusēm, lēkā

dzirksteles un izkusušās dzelzs pilieni. Trīs tūkstoši grādu lielais

karstums pāris sekundēs izkausē cieto metālu un vieno to nesa-

raujamām saitēm. No malas raugoties — tīrā smiekla lieta: pārlaid

tikai, un gatavs. Tomēr tā nav. Arī visasprātīgākam izgudroju-

mam nepieciešams mācīts pielietotājs. Tikko metināmais aparāts

atradīsies nemākuļa rokās, arī visi trīs tūkstoši grādu būs par

maz, lai metāla gabali tiešām pareizi savienotos. Tie var satrūkt,

un — ak briesmas, ja tas notiek, piemēram, ar ceļamo krānu, kad

tas patlaban no kuģa ceļkādu lielu smagumu.Tāpēc arī, pārbaudot

metinātājus viņu darba zināšanās, vispirms sīki izpēta pārbau-

dāmā sametināto gabalu.
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Saruna ar Borisu Štrauhu

Fabrikas ilggadīgais metinātājs ir Boriss Štrauhs. Viņš arī pat-

laban metina ģipšalauzēja "slimo" locekli. Par metinātāja darbu

viņš stāsta:

— Mūsu arodā vispirms vajaga veiksmes. Te viss jādara ātri,

jāstrādā līdzi mašīnas varenam spēkam. Elektrība dzelzi vai tē-

raudu sakarsē dažās sekundēs, tāpēc metinātājs nedrīkst kļūdīties.
Kur strāva laista, jābūt pareizai vietai. Metinātāja darba otrais

bauslis — jāstrādā uzmanīgi, vienmēr domājot, ka acis pieder
cilvēka dārgākām mantām.Tāpēc arī lietojam aizsargplātni. Vajaga
tikai dienā dažas reizes neapbruņotām acīm ieskatīties spožajā

gaismā, lai vismaz uz 24 stundām kļūtu neredzīgs. Pēc tam gan,

par laimi, atkal gaisma atgriežas. Jāsargā arī seja un kakls. Izrādās,

ka cilvēka āda nepanes šo mākslīgo sauli. Tikko ilgāku laiku sejs

un kakls neaizsargāts, āda nolobās.

Tas viss tomēr nav tik bīstami! —smaidīdams saka viņš un rāda

caurumus ādas priekšautā. — Mums jāsargās arī no sprēgājošām
tērauda lāsēm. Ja tās tiek klāt kailai miesai, nava joki. Citādi gan,

metinot ar elektrību, nekādi lielāki starpgadījumi nevar notikt.

Ne tā, strādājot ar autogēnu. Tur var gadīties, ka viss fabrikas jumts

kādreiz uzskrien gaisā. Vainojama, protams, atkal būtu pašu darī-

tāju neuzmanība.

Par metinātāja aroda izveidošanos Boriss Štrauhs stāsta, ka pē-

dējā laikā arī mēs sekojam ārzemju piemēram — gatavot speciā-
listus īpaši šai nozarei. Agrākos gados metinātāji radās no pārējo

metālrūpniecības strādnieku vidus. Piegriežot lielāku vērību meti-

nātāju praktiskai sagatavošanai un arī teorētiski, ar dažādiem kur-

siem piepalīdzot, jaunie metinātāji ar laiku izveidosies par īstiem

lietpratējiem.
— Ta nu, ka redziet, mācas un strādā cilvēki, kas stiprāki par

vislielākiem tērauda bluķiem!
Atkal iedūcās mašīna, krēslainā fabrika sak zibšņot dzirkste-

les, un tēraudapilieni kā mazi meteori šaujas uz visām pusēm.
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JAUTRAS BĒRNU ČALAS ŠAMPĒTRA IELĀ

Vērojumi namā, par kuru pateicīgi Rīgas strādnieki

Katras tautas stiprums un nākotne visspilgtāk un nemaldīgāk
izteicas tās jaunatnē. Miesā un garā vesela jaunatne — drošākā

ķīla tautas spēkam, neatkarībai politiskā dzīvē un drošākā garan-

tija jaunām kultūras vērtībām, kuras cilvēces lielā saime sagaida
no ikviena cilvēka. Tāpēc laikam arī visos laikos neapgāzta pali-
kusi patiesība, ka nauda, kas ieguldīta jaunās paaudzes kopšanā,

aizsardzībā, izglītošanā un sagatavošanā lielajai dzīves cīņai, nes

vislielākos augļus.
Latvieši par saviem bērniem ir daudz domājuši. Mūsu tautā

nav lielu bagātnieku. Mēs galvenā kārtā esam zemnieku un strād-

nieku dēli un meitas. Ja šodien mūsu tauta var citu tautu lielajā
saimē stāvēt ne vien kā pilnīgi līdztiesīga, bet daudzējādā ziņā
mēs esam pat citu apbrīnoti un apskausti, ja latvieši zinātnē un

mākslā spējuši radīt vērtības, ar kurām var lepoties visa cilvēce, —

tad tā ir visspožākā liecība, ka latvieši savas jaunās paaudzes labā

nesuši un nes visus upurus, cik smagi tiearī katrreiz nebūtu.Par

godu jaunajiem latviešiem jāsaka, ka viņi ar ļoti retiem izņēmu-
miem arī bijuši šo upuruvērti.

Kas grūti vai pat neiespējami paveicams katram atsevišķam

cilvēkam, daudzvieglāk sokas visiem kopā. Arī gādība parbērniem

pieder tādām lietām, kas veicamas organizēti, ar valsts un sabied-

risku organizāciju piepalīdzību, jo tikai tā iespējams jauno paaudzi
izaudzināt ne vien miesīgi veselu, bet arī morāli nevainotu. Jau-

nais laiks arī šai ziņā iemantojis visu mūsu tautas aprindu neda-

lītu atzinību. Nekad vēl bērniem nav piegriezta tādavērībakā tagad.

Tautas dzīvais spēks ir mūsu lielākais dārgums. Tā sargāšanai un

kopšanai mūsu valdība, pašvaldības un arī sabiedriskās organizā-

cijas nav žēlojušas ne pūles, ne līdzekļus. Šo nemitīgo rūpēšanos

visvairāk sajūt materiālā ziņā trūcīgākie vecāki, starp kuriem, pro-

tams, visvairāk strādnieku cilvēku. Šodien mēs jau esam tikuši tik

tālu, ka nevienai mātei ar savu jaunpiedzimušo nav jādomā, kur

es grūtā brīdī patveršos. Moderni iekārtoti valsts zīdaiņu un

mazbērnu nami visos valsts apgabalos var paglābt visus bērnus,
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kuru vecākiem pašiem nav pa spēkam tos uzturēt.Vēl vairāk —

valsts zīdaiņu namos zināmu laiku pilnīgā apgādībā un apkop-
šanā var uzturēties arī pašas trūcīgās mātes.Līdzīgas iestādes uztur

arī mūsu galvaspilsētas pašvaldība.
Ne mazāku gādību saņem jau lielākie bērni. Ik vasaras slimo

kases novieto savās moderni iekārtotās kolonijās un atpūtas namos

daudzus simtus bērnu, kur viņi saņem arī rūpīgu dziedniecību.

Tādiembērniem, kam speciālā ārstēšana nav vajadzīga, dota iespēja

atpūsties lauku ģimenēs. Tur viņi bez fiziskās veselības uzņem

sevī arī veselīgus dzīves uzskatus. Tie māca, ka zeme ir mūsu visu

lielā māte un ka vienīgi darbs dod tiesības dzīvei.

Bez valsts un pašvaldībām liela rosība valda arī sabiedriskās

organizācijās. Šeit ar lielu cienību jāmin Latvijas bērnu draugu
biedrība. Tāpat jāmin gluži jaunā parādība, kuru mums spēja dot

tikai jaunā laika apstākļi. Mēs esam tikuši tik tālu, ka fabrikā

strādnieku vairs neuzskata par vienkāršu ražošanas līdzekli un

viņa bērnu — par nevērtīgu radījumu, kas uzņēmumam ne vien

nedod labumu,bet pat ir par traucēkli darbaroku pilnīgai izman-

tošanai. Nav nemaz tikseni laiki, kad sievietes —mātes —nelabprāt

ņēma darbā. Ne jau aiz mīlestības pret bērniem, kuriem fabrikas

atņem mātes, bet gan tāpēc, ka darbā bērni nebija "vēlami". Nav

daudz jājūsmo, ka mātēmjāiet maizes darbā.Vēl ļaunāk, ja rītos,

aizejot uz fabriku, mazie jāatstāj dzīvoklī ieslēgti vai ielas audzi-

nāšanā. Tiesa, arī agrākos laikos pastāvēja bērnudārzi, kur mātes

savus mīluļus atstāja pa dienu.Tomēr tos varēja izmantot samērā

nedaudzi.Nekatram iespējams ik dienas pirms darba mērotceļu

uz bērnudārzu un vēl laikā nokļūt savā vietā. Šī iemesla dēļ vien

jau katras strādnieces mātes sapnis bija — bērnudārzs fabrikā.

Visus ilgos gadus tas tomēr palika tikai sapnis. Vajadzēja nākt citam

laikam, vajadzēja darba devēju un darītāju vērst par draugiem, lai

skaistā ideja kļūtu īstenība.

Nams lielas fabrikas dārza

Pretī Zasulauka stacijai, aiz augstiem akmens vārtiem, stāv

mašīnu dūkoņas pielijušie Zasulauka kokvilnas vērptuves un

austuves pelēkie korpusi. Zasulaukā ir arī vairākas citas lielas
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tekstilrūpniecības fabrikas, kas visas kopā dod darbu vairākiem

tūkstošiem strādnieku. Tur Feldhūns, tur "Lenta" un daudz citu

mazāku uzņēmumu. Šīs trīs fabrikas arī bija pirmās, kas, sekojot

jaunā gara aicinājumam, sāka domāt par moderna bērnudārza

ierīkošanu tieši darbavietā. Talkā nāca vēlbērnu draugi, un šodien

Šampētra ielā 1 pastāv maza paradīze strādnieku bērniemun mā-

tēm. Skaistā dārzasavrupmājā ierīkots bērnudārzs. Fabriku vadība

nodeva bērnu draugu rīcībā pilnīgi pārbūvētas un izremontētas

telpas un daudzdažādu nepieciešamu piederumu.
— Nekad es neesmu redzējusi saīgušas sejas, kad bērniem kas

vajadzīgs, — stāsta dārza vadītāja. — Tas dod spēku strādāt ar

prieku un panākumiem.
Bērnu draugu biedrība jaunajam pasākumam deva vajadzīgo

inventāru—bērniempiemērotas mēbeles. Iznākumā šodien Šam-

pētra ielā atrodas mūsu galvaspilsētas skaistākais bērnudārzs. Šeit

tūlīt jāpiemetina, ka viss vairums dārza iemītnieku visu gūst pil-

nīgi par brīvu. Kam apstākļi daudzmaz labāki — drusku pie-

maksā, bet arī — tikai pāris latu mēnesī. Tādā ceļā panākts, ka

bērnudārzs pieejams it visiem. To var izmantot ne tikai minētotriju
fabriku strādnieki, bet visi Zasulauka iedzīvotāji, cik nu, protams,

atļauj telpas. Patlaban reģistrēti 55 audzēkņi, bet ik dienas dārzu

caurmērā apmeklē 35 līdz 40 bērnu. Pats mazākais — vēl klēpī

auklējams — gadu un astoņus mēnešus vecs. Lielākam — nepilni

astoņi gadi. Mātes savus mazuļus šeit var atstāt jau pirms dar-

balaika sākšanās, un dārzā tie paliek līdz vēlai pēcpusdienai, kad

vecāki dodas mājās. Visu garo dienubērni atrodas ne vien izmeklētu

audzinātāju uzraudzībā, bet arī pilnīgi apgādāti ar labuuzturu.

— Mēs ēdam, cik vien sirds veļas! —smaidīdama stāsta dārza

pārzine.
Bērnudārzā iekārtotas ne vien speciālas telpas, kur lielākie mā-

cās grāmatu gudrībās un piemērotos rokdarbos, skaista pasaku
istaba ar brīnišķu kamīnu un vēl jaukākiem sēdekļiem maziem

pasaku klausītājiem, bet pat moderna dušu telpa, kur mazos

draugus nomazgāt.

— Mes esam lielu pateicību parādā, — stāsta kāda mate, kas,

tikko no darba nākusi, ģērbj savu pāris gadu veco dēlu. — Nebūtu
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bijis šis bērnudārzs, sakait — kur tad es viņu atstātu? īpašu aukli

algot mēs, strādnieku cilvēki, nespējam.

Šampētra ielas bērnunams lai ir drošs aicinājums citiem. Ti-

cēsim, ka ar laiku tādi bērnudārzi būs katrā lielākā darbavietā.

Gādībā par jauno paaudzi tas būs neaprēķināmi liels solis uz

priekšu.

DARBA MŪŽĪGAIS RITMS

Stāsts par cilvēkiem, kas strada naktis

Paši sūros darbos iedami, jau tajos laikos, kad ļaudis vēl nepa-

zina mašīnas palīga, latviešu vecie arāji vislabāk ir izpratuši melnās

maizes svētumu. Dažam labam sīkstajam mūsu stiprās tautas

celmam vēl tagad, kad arī lauku darbos sen citi laiki atnākuši,

grūti saprast: ko gan tie jaunie ļaudis sadomājuši? Viņi aršot ar

mašīnu, kas nes arī pašu arāju? Pļauj viņi tagad smiedamies, bet

izkuļ vienā dienā, kur agrāk kulšana prasīja visas garā rudeņa

tumšās, lietainās un rijas sīvuma pilnās naktis. Bet nav ko liegt —

arī šodien lauku cii- [ trūkst 1 rindas] Zeme mums ir gan laba un

gādīga māte, bet savus bērnus tā nemēdz lutināt. Un uzvar viņu

vienīgi tie, kam ne mirkli nava bailes arī grūtuma ābolā kost.

Latvieši īpaši šajā ziņā drošsirdīga tauta. Darba nav bijušies

mūsu senči, nebijās vecākā paaudze, nebīstas tagadējā, un droši

varam apgalvot — nebīsies arī tās paaudzes, kas nāks pēc mums.

Ne pie viena darba latvietis nav sadrebējies šaubās un neticībā

savam spēkam. Vai tas laukos vai pilsētā —latvietis nekādadarba

nevairās.

Pilsēta neguļ

Agrākajos laikos uz laukiem bija populārs teiciens: Kas Rīgā

neguļ, bada nemirst! — Šie vārdi vispirms izteic to patiesību, ka

lielpilsēta no sava tēraudā un granītā iekaltā mūža miegā pavada
visai maz laika. Kas pilsētas milzenim viņa nomodā spēj līdz

izturēt, patiešām — tas bada neredz.
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Sen jau Rīgas spuldžu tūkstoši apmirdz Latvijas galvaspilsētas
bulvārus un ielas, bet dzīve viņai ir nedomā apnikt. Daudzas fabri-

kas un uzņēmumi nestrādātu dienā vis tikai astoņas, bet sešpadsmit

un daudzreiz pat visas divdesmit četras stundas. Strādniekiem

jāstrādā tad, kad nāk viņu maiņa — vai laukā dienavai nakts. Pie

mašīnām ik astoņas stundas mainās ganstrādnieku sejas,bet dobjā

dunoņa nerimst ne brīdi. Ir arī tādas rūpniecības nozares, kur

darbā pārtraukumi nemaz nav iespējami. Paskatāties, kā strādā

cementa rūpniecībā, cukura un stikla fabrikās, — tur ikviens

nezinātājs varēs redzēt, kā ļaudis strādā pat veselu sezonu, vai

darbadienavai svētdiena.

— Mēs apstājamies tikai tad, ja notiek mašīnas lielāks bojā-

jums, — man kādreiz īsi pateica kāds minēto nozaru strādnieks.

Nakts cilvēki

Ik uz soļa mums visapkārt ir cilvēki, kas visu mūžu strādā ne-

mitīgās darba maiņās. Vēlā vakara stundā, kad Rīgas daudzo dzī-

vokļu logi kļūst melni, mēs meklējam tramvaju un dažreiz

sodāmies:

— Laikam aizmidzis, ka nebrauc!

Parasti gan tūlīt apraujamies, jo Rīgas tramvaji taču iet pāri

pusnaktij. Bet vai tad līdz ar mums tramvajnieku dzīvē arī iestā-

jas miers? Maldīsies nezinātāji! Tramvaju ostās arī nakts visdzi-

ļākā melnumā nedrīkst būt klusuma. Tikko sliedes izbeidz savu

dziesmu, sākas jauna rosība depo telpās. Lai tikai iedomājam: kad

gan mūsu tramvaju vagonus tīra un salabo mazākos bojājumus,

kuru dēļ nav vērts vagonuizņemt no satiksmes?

— Tajās nedaudzās nakts stundas, kad pat pilsēta drusku pa-

liek klusāk.

Vēl vakara maiņas braucēji nav labi tikuši mājās, ieturējuši

azaidu un devušies pie miera, kad dažādos Rīgas rajonos tumšie

logi pēkšņi kļūst gaiši. Pajautājiet, kas ir šie agrie gaismas dedzēji.

Ļoti bieži atkal tie paši tramvajnieki. Tur darbam gatavojas jauna

maiņa.Vēl Rīgas ielas irklusas, kad, platos kažokos tērpušies, viņi

lēniemsoļiem kāpj uz depo. Sākas jauna darbadiena.Jau pēc pāris
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minūtēm, spalgi dūkdams, aizslīd pašu tramvajnieku vagons, un

tam seko agrīnie pasažieri.
— Kāpēc pieminēt tramvajniekus vien? — iebildīs autosatik-

smes darbinieki — taksometru vadītāji, autobusušoferi, kasieres

un garāžu strādnieki. Viņiem līdzās nostāsies ormaņi, un, raugi,

galvaspilsētas satiksmē vien atradīsim pāris tūkstošu cilvēku, kas

ik naktis, rūpēdamies par savu līdzcilvēku ērtībām, neliekas vis

vakarā siltā gultā.

Svaiga maize un salds piens

Mums grūti iedomāties, kā gan rītos varētu trūkt siltas maizes

un svaiga piena. Un atkal tie ir nakts strādnieki, kas gādā, lai no

rītiem būtu svaiga maize un piens. Agrās rīta stundās ceptuvju un

piennīcu strādniekiem, savus ratus dārdinādami, palīgā steidzas

izvadātāju pulki. Viņi neaizmirst — drīz modīsies simts tūkstošu

Rīga, un tad visam jābūt, tā sakot, uz galda. Šeit pie viena jāpie-
min arī gaļas rūpniecības strādnieki, kas tāpat savu dzīvi iekārto-

juši "ačgārni": nakts otru pusi darbam, bet daļu dienas— miegam.

Šīs trīs cilvēku kategorijas nakts mieru ziedo, ja tā var sacīt,

Rīgas vēderam.

Bet ir arī cita darba strādnieki, kas tāpat nakti atrodas savā dar-

bavietā. Te telegrāfā savā postenī modrs stāv telegrāfists. Sa-

miegojies rīdzinieks aizgulēšanās bailēs piezvana tikai telefona

jaunkundzei:
— Būsiet tik laipna mani rīt septiņos pamodināt!

Tagad viņš var gulēt mierīgi, bet telefonistei jāzin, lai tāds un

tāds rīdzinieks rīt septiņos nenokavē vilcienu vai darīšanas. Viņa

acu neaizdara, jo arī naktī neapklust tālruņa zvani un arī modi-

nāšanas lūgumi nāk no visām pusēm.

lesim tagad tālāk. Rīgas pilsētai vienai pašai četras lielas slim-

nīcas: I un II pilsētas, bērnu un Tuberkulozes slimnīca Biķernie-

kos, daudzās privātās klīnikas nemaz nerēķinot. Atkal daudzi simti

cilvēku, ar ārstu sākot un visparastākā darba strādnieku beidzot,

ik nakti stāv nomodāpar daudzu cietēju dzīvībām. Vai vēl tur-

pināt gandrīz bezgalīgo rindu par elektrības centrāli, kas dod

mums gaismu, par ūdensvada strādniekiem, ugunsdzēsējiem un
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daudziem citiem, nonākot līdz pat žurnālistiem un spiestuvju

strādniekiem, kas augas naktis gatavo ēsmu mūsu garam un

ziņkārei? Daudz ir viņu, kam pilsēta naktī nedod miera. Visi viņi

pilda savu pienākumu kā skudras savā saimē. Tomēr lai gods

viņiem! Tur neatraduneviena, kas būtu gaudies.
— Katram jāstāv savā vietā! — ta viņi visi kā viens man at-

bildēja, lai dotos tālāk.

SNIEGOS UN PIRMĀ PAVASARA SAULĒ

Piezīmes Rīgas ielas un priekšpilsētu priedes

No palāsēm veci ļaudis nemaldīgi spriež, cik tālu vēl pava-

saris. Tagad gan viņi laika pareģošanā ir tikai amatieri, jo profe-
sionālā teikšana atrodas meteoroloģiskā biroja rokās. Kas jums

tagad palāses skatīsies, kad pietiek piespiest mazu puļķīti, lai

radio mašīnā noteiktā sekundē atskanētu parastais: — Gaidāmais

laiks rīt! (Tādā un tādā martā!) —Viss tas tik vienkārši, bez kādas

romantiskas zīlēšanas, bez kā.

Tomēr ir vēl vietas, kur aizvien vēl spēkā vecu vecā palāšu sis-

tēma.Visstiprāk jau tā valoda Rīgas tirgos. Tur neviens nejautās,

kādas ciklonu un anticiklonu gaisa kaujas virs galvaspilsētas sarī-

kos meteorologi. Bet vajaga tikai sākt palāsēm pilēt no augsto

paviljonu jumtiem, lai tirgus sievas tūlīt sāktu burties saviem lau-

lātiem draugiem:
— Klausies, ģimenes galva, man šķiet — būtu laiks kādus za-

ļumus apgādāties.
— Es arī nupat tā sāku domāt, — gaisu vērodams, atbild uz-

runātais, —palāses jau pil, ka plīkšķ vien!

Rīgas dārzniecības, kas līdz šim bija gandrīz vai pazudušas,
atkal pēkšņi kļūst redzamas. Agrās rīta stundās, kad no krēs-

lainām priekšpilsētām uz centru kā dobjā baritonā dūcošas bites

sāk skriet tramvaji, aiz augstām dārzniecības sētām iedegas baigi
sarkanas ugunis. Tā mākslīgā saule, jo stādiņš siltumnīcā esot

līdzīgs slimam cilvēkam: netiek viņš dabīgā saulē, jāguļ zem kalnu

saules spožā kupola.
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— Tas briesmu signāls rīdzinieku makiem! — vienurīt smēja
kāds agrīns gājējs.

— Jā, drīz dabūsim trūkties! —viņam tāpat atbildēja otrs, un

neviens nekļūdījās. Jau pēc stundas namamātes visos tirgos at-

rada jaunumus: svaigus zaļumus.
— Kas to vakar būtu domājis, ka šorīt jau, vismaz tirgos, būs

pavasaris? — viņas čaloja, bet vecais tirdzinieks pašapmierināts

smaidīja:
— Ir ganmūsu debesu tēvamarī ļautiņi! No palāsēm jau zirgs

var padzerties, bet viņi vēl nesaprot, ka pavasaris stāv tepat aiz-

durvēun tikai gaida savu kārtu!

Paies vēl nedēļa, un kads ģimenes galva savai otrai pusei ner-

vozi teiks:

— Tu man te ar saviem sīpolu podiem dārzniecību nedomā

rīkot! Tirgū visa tā mantamaksā pāris santīmu, un to dēļ es nevē-

los staigāt kā pa siltumnīcu...

Pagaidām gan vēl tikai brīnišķīgais marta atkušņa laiks, kad

dienā jau gribas lielīgi mest mēteli uz rokas, bet vakarā steigšus

jāmeklē malkas pagrabs, ja vējainā naktī negribas dzirdēt sievas

deklarāciju:
— Ak tu mūžs! Salsti, ka lai visi liekie zobi izbirst no mutes,

bet vai viņš tev vīžos malkas pagalīti pārzāģēt!
Citādi tomēr tādā laikā jauka dzīve. No rītiem sniegam pār-

vilkusies spīdīga sērsna, kas uzlecošā saulē vizuļot vizuļo. Tā vien

gribas grābt slēpes pār plecu un Biķernieku priedēs iekšā.

Bet palāšu laikam arī savas ēnas. Tas liecina ikvienam skolas

solā sēdētājam:
— Laiks aizmirst jūsmošanu, jo pavasaris nav tālu! Sāksies

pārbaudījumu laiks. Un tur, Ķenča vārdiem sakot, — tur dažs labs

ar šņākšanu vis tālu netiks, kur citi dziedās eņģeļu mēlēm.
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GĀDĀ PALĪGUS ARĀJA DARBAM

Vērojumi "Imantas" lauksaimniecības mašīnu fabrika

Tehnika gan cilvēku atbrīvo no daudzām neērtībām un sma-

giem darbiem, kas agrāk bija rokām veicami, bet pašus mūs pa-

dara vienu no otra vairāk atkarīgus. Pilsētas strādnieks atkarīgs

no arāja pūliņu augļiem, bet arīzemniekam neiespējami savus pie-
nākumus veikt mūsdienās ierastos modernos apstākļos, ja fabri-

kas ar saviem ražojumiem viņam nenāk talkā. Tā pati ikdiena

mums nepārprotami rāda, ka vienīgi vienībā slēpjas lielais dzīves

grūtumu uzvarošais spēks.
Arī patlaban, kad zeme vēl bauda savu ziemas mieru, fabrikās

neapklust darba troksnis. Mašīnas nepārstāj savu nasko skrējienu,
strādnieku rokas nepazīst atpūtas, jo — drīz modīsies zeme,

arājam būs vajadzīgi uzticīgie palīgi— mašīnas. Mūsu lauksaim-

niecībamodernizējas. Nav nemaz tik sens laiks, kad Latvijas tīru-

mos sāka dūkt pirmais traktors. Tagad viņu jau vairāki simti, jo,

pateicoties Zemkopības ministrijas gādībai, traktori ar katru dienu

vairāk sāk iekarot savas tiesības.

Rija, kas senā latvieša dzīvē bija gluži nepieciešama, drīz vien

būs sastopama tikai grāmatās. Laikam gan nebūs neviena jaun-

saimnieka, kas, savas ēkas celdams, nebūtu domājis arī par rijas
būvēšanu. Dobji dūcošās kuļmašīnas ir iznīcinājušas rijas. Pāris

dienās mašīna atdod arājam viņa darba augļus, kamēr rija mūsu

senčiem atņēma visas garās rudens un pat agrīnās ziemas naktis,

prasīja pārcilvēcīgu darbu un maitāja cilvēku veselību. Mašīna ir

uzņēmusi visas riju kulšanas grūtības uz sevi. Amerika, Vācija un

Zviedrija visu pasauli apgādā ar pļaujmašīnām. Te mēs redzam,

ka auglīgs darbs saved kopā ne tikai pilsētniekus ar lauciniekiem,

bet arī tautas māca saprasties brālīgā sadarbībā.

Latvijas traktori

Katra valsts mūsu dienās tomēr cenšas iztikt pati saviem spē-

kiem, lai būtu pēc iespējas neatkarīga no citiem. Tāda taktika

jāietur arī mums. Tāpēc nav brīnums, ka arī lauksaimniecības
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mašīnu ražošanā mūsu rūpnieki un strādnieki netur rokas klēpī.
Mēs ražojam ne tikai mazākās un vienkāršākās mašīnas. Rūpnieks

un tirgotājs Roberts Kalniņš pēdējos gados pievērsies pat tik

komplicētam darbam, kāda ir traktoru ražošana.

— Esmu jau uzbūvējis apmēram 10 traktoru. Arī patlaban
vairākas mašīnas pusbūvē. Pagājušā gadā Latvijā būvētu traktoru

varējām pārdot par apmēram 3000Ls. Tagad, metālu cenām strauji

ceļoties, protams, jākāpj arī mašīnu cenām, kāpēc patlaban trak-

toru tālāka būvēšana apstājusies. Latvijā būvētos traktorus dzen

dīzeļa motors, kas darbināms nevis ar benzīnu, bet ar melno naftu.

Tā stipri lēta, kāpēc mašīnas lietošanaērti pieejama lauksaimnie-

kiem. Mēģinājuma braucienā, vedot 7 tonnassmagu skārda kravu

no Muitas dārza līdz Tērbatas ielai, patērēts tikai viens kilograms
melnās naftas, kas maksā tikai 14 santīmus. Lētāku transportu

mūsu apstākļos patiešām grūti iedomāties.

Kuļmašīnu fabrika

Ja traktoru ražošanamūsu zemē vēl tikai tapšanas stadijā, citas

lauksaimniecības mašīnas mēs ražojam jau sen. Mums ir sava

fabrika, kas ik gadus izkaļ tūkstošiem arklu, mēs būvējam arī savas

kuļmašīnas, kas kvalitātes ziņā nemaz nav zemāk vērtējamas kā

ārzemnieku ražojumi. Mazā Kandavas ielā jau no 1913. gada

darbojas latviešu dibināta un vadīta lauksaimniecības mašīnu

fabrika "Imanta". Tās galvenie ražojumi ir jau slavu ieguvušās
"Imantas" kuļmašīnas, labības un sēklu šķirotāji,āboliņa un labī-

bas sējmašīnas, celmu laužamās mašīnas un daudzas citas ierīces.

"Imantas" lauksaimniecības mašīnu fabrikā strādā 100strādnieku,

kuriem darba pietiek cauru gadu. Viņi jau uzbūvējuši vairāk kā

200 kuļmašīnu, kas ar sekmēm darbojas visās Latvijas malās. Arī

patlaban, kad kulšanas sezona vēl tālu, imantiešiem darba ne-

trūkst. — Mums jāgatavojas nākošam rudenim! — viņi stāsta.

Plašajās noliktavās gan tagad veselas rindas jauno mašīnu. Tur-

pat krāsotāji steidz gatavot nākošo kūlēju koka daļas, bet citā

fabrikas korpusā veidojas metāla daļas un stāv pusgatavo mašīnu

korpusi.
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—Kuļmašīnu būvi "Imanta" iesāka 1932. gadā, kad Zemko-

pības ministrija sāka domātpar šo mašīnu ražošanu tepat Latvijā.
Līdz tamlaikam "Imanta" izgatavoja tikai citas vienkāršākas lauk-

saimniecības mašīnas, galvenā kārtā labības šķirotājus, — stāsta

fabrikas vadītājs. Sākums nebija bez savām grūtībām,bet latviešu

uzņēmēju un strādnieku pacietība uzvarējusi. Panākts, ka iman-

tieši var ražot ne vien samērā lētas, bet arī labas mašīnas, drošus

palīgus mūsu arājam viņa grūtajā darbā.

VILNAS KĀRSĒJU KUNGA SLUDINĀŠANA

Kāreklamējās senās Rīgas un Rūjienas tirgotāji

Mūsu dienās tirgotājam reklāma ir vismaz puse panākumu.

Tāpēc arī visās zemēs rūpnieki un tirgotāji, kas gādā par plašu ap-

rindu vajadzību apmierināšanu, ārkārtīgu vērību un ne mazākus

līdzekļus velta tieši reklāmai. Auto fabrikas cenšas savā dienestā

saistīt pasaules labākos braucējus, lidmašīnu ražotāji — droš-

sirdīgākos lidotājus, un pat tādai"parastai" nozarei kā velosipēdu

rūpniecība ir savi sacīkšu favorīti.

Rūgti maldīsies tie, kas domā, ka daudzietāllidojumi un auto-

braucieni cauri mežonīgiem džungļiem un tuksnešiem ir pašu

braucēju slavas kāre vien. Parasti aiz šiem pārgalvīgajiem ceļoju-
miem slēpjas kāda rūpniecība, kurai interesē publikai parādīt, ka

tās ražojumi grūto ceļu spēj veikt. Ne mazākus līdzekļus izdod citi

rūpnieki, kas, piemēram, tumšā naktī liek lidotājam virs pilsētas

ar dūmu strūklām rakstīt savaražojuma nosaukumu.Maznemaksā

arī skaistuma karalieņu "institūts", lai varētu pateikt ļaudīm: lūk,

slavenā mis lieto mūsu preparātus, tērpjas mūsu tērpos, brauc uz

teātri mūsu automobilī, tāpēc viņa tik burvīga.

Par galveno reklāmas līdzekli vēl šodien atzīst sludinājumus

laikrakstos. Tomēr, salīdzinot ar pirmiem sludinājumiem, arī šai

ziņā pāriets milzīgs attālums. Diez ko mūsdienu tirgotāji un pir-

cēji teiktu par tādu sludinājumu, kas iespiests 1864. gada "Pēter-

burgas Avīzēs"? Tur burtiski rakstīts tā:
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Jauna grahmatu bohde

Maneem mihļiem draugeem un pasihstameem sinnamu

darru, ka es no Daugavas tirgus, ahrpus skahlwahrteem pa

kreisu rohku to kohka bohdi Nr. 24 esmu rentējis un schinni

bohdewissadas Latvveeshu Kursemmes un VVidsemmesDseesmu,

Spreddiķu, ka arri wissadas zittas grahmatas un Kursemmes

VVidsemmes Kalendares jeb Laika grahmatas pahrdohdu. VVehl

schinni bohde warr dabbuhtvvissadas tahdas leetas, kas pee

rakstischanas vvaijaga, kā wissadas sortes rakstāma papihra,
rakstāmas spalwas un bleistiķķus. Arr savu gohda wahrdu par

to galvoju, ka wissas schahs peeminetas grahmatas un leetas

par toriktigo tirgu tohp pahrdotas. — ErnstPlates, Mahjas weesa

driķķetais, Riga.

Vel amizantāks Rūjienas tirgotāja I. Tollmaņa sludinājums,
kas skan šādi:

I. Tollmann,

VValmeeras kreisē, Ruhjenes pilsehtiņā, agrākajā Schwana

mahjā, darra savveem tautas brahļeem sinnamu, ka taggad
sawu bohdieetaisijis un gribb no jauna gadda eesahkt andele-

tees. Virinabohdē irr dabbujamas vvissadas mantas, kā: musika

rihki wijolu bohgani, wijolu stihgas, sihda kvvintes, stabbules,

taures, trompetes un weenas stihgas vvijoles preeksh meldeju

speleschanas. VVehl peeminnu wehrā likt, ka dabbujamas sirgu

un lohpu ķehdes un wissadi rihki, kā: sedulkas, sukkas, schlei-

jas un sahbakki no vvissadahm sortehm. Tad wehl wissadas

perwes un to mohdes perwi Hawanna'bruhnu.

Kā redzams, tajos laikos tirgotājam, jaunu veikalu atverot,

vajadzēja divu lietu: goda vārdu, ka viņš kalendārus "par riktigu

tirgu pahrdos", un dūša —vienā vietā pārdot mūzikas instrumen-

tus, zābakus, zirgu lietas un jaunāko modes krāsu "to Havannas

brūno".

Pavisam citādi rīkojušies tie, kam savs veikals pārdodams. Tie

raksta, piemēram, tā:
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"Sluddinaschana

Tas willas kahrseju, kā ari vvillas vvehrpeju kungs E. Mat-

tisen Ruhjenes pilsehtiņā, VValmeeres kreisē, darra sinnamu,

ka viņsch gribb sawu mahju lihds ar vvissahm sawahm ma-

schinahm pahrdoht. Skaidrākas siņņas dabbutur pat pee tag-

gadeja kunga E. Mattisen."

Vai tas villas kārsēju un vērpēju kungs kādu pircēju ari sagai-

dījis, ziņu trūkst.

Rīgas tirgotāji tomēr bijuši drusku laipnāki. Viņi pircējiem

ziņo tā:

'Tā jauna tehjas un zukkura bohdeRigā no N. Moltschanovv,

rahtuscham un vvezzeem linnuswarreem pretti, irr nu pat
atkal dabbujusi dauds un daschadas sortes tehju un zukkuru,

ko par lehtako tirgu pa leelahm un masahm daļļamm pahr-
dohd. Pahrdewejs apsola ar ikkatru pirzeju tā apeet, ka ikvveens

ar wiņņa prezzi, swarru un tirgu buhs pilnā meerē. Ihpasci lai

tee to wehrā ņemm, kas ar scho prezzi arri kuptschojahs woi

kas trakteerus turr."

Šis sludinājums raksturo arī tā laika tirgotājus. Pareizas preces

svara un cenas došanā tie laikam nebūs vis bijuši no stiprajiem.
Notikušas arī citas nesolīdas lietas: konkurenti pircējiem, īpaši

lauciniekiem, stāstījuši, ka viņu meklētais veikalnieks pārcēlies uz

citu vietu un tāpēc labāk iepirkties pie viņiem. Par to gaiši liecina

šāds sludinājums:

"Tā Engelischju magasihne no J. Redlich, Rigā
dohd vvisseem saweem draugeem, pirzejeem un andelmaņ-

ņeem, wissadahm leekahm prasischanahm un pahrleezigahm
runnahmpar atbildi, ka tā gruntiga, sche augschā peeminnetā

Enģelischu magasihne ne teek ne uz kahdu jaunu weetupahr-

zelta, bet paleek tāpat pastahwiga tai jaunā G. Minus kunga

nammā, pee Zittureisejeem smilschu vvahrteem; schis nams irr

tas pirmais pa kreisu rohku teem ļautiņeem, kas nahk no

Pēterburgas Ahr-Rihgas jeb VVidsemmes, un tas pehdigais pa



612

labbu rohku teem,kas nahk no Kursemmes pa Kaļķeelu. Wehl

wehrā leekama sihme par scho magasihni irr tahda, ka pahr
bohdeslohgeem, us paschu muhri, irr paKreevviski un VVahzu

jeb Lateinisku bohkstabeemrakstihts J. Redlich un pahr scheem

wahrdeemwehl augstāku irr uz weenu mellu tahpeli redsama

tā Englantes valsts sihme."

Tāpat arī teikts, ka

"Ledumuischu vvaldineeki, kuptschi, andelmaņņi un kroh-

dseneeki vvissadu prezzi par lehtaku nauduwarr eepirkt, bet

vvissada diņģeschana jeb kauleschana irr leeks laika kavveklis,

jo nevveens bohdes zellis nedrihkst ne weenu grassiti naudas

wairak ņemt, kā prezze ihsteni maksā."

Tā sludinājās mūsu tirgotāju, rūpnieku un kooperatoru vec-

tēvi 1864. gadā. Mums šie sludinājumi liekas dīvaini, bet tanīs

laikos tie bija pircēju gaumei piemēroti, tāpat kā tas ir tagad ar

mūsdienu sludinājumiem. Galvenais, jau toreiz reklāmai bijusi
liela nozīme — jo lielāka nozīme tai ir lidmašīnu un radio laik-

metā, kad cilvēki tik ļoti steidzīgi un nevaļīgi.

STRĀDNIEKI UN DAIĻKRĀSOTĀJAS
STĀJAS PIE DARBA

Tikko mūsu galvaspilsētas ielās un dārzos manāmas pirmās

agrīnās pavasara zīmes, sākas rosība arī lielajā būvniecības frontē.

Ziemas mēnešos parasti diezgan klusajās Rīgas pilsētas būvin-

spekcijas telpās sāk dūkt kā milzīgā bišu stropā. Ik dienastur nāk

simtiem cilvēku, kuriem visiem kāda darīšana nākamā būvnie-

cības sezonā. Drīz vien laikrakstos sāk parādīties sludinājumi par

darba izsolēm. Nu drudzis vēl pieņemas. Uzņēmēji cīnās izsolēs,

meklē drošības naudas, iepazīstas ar sīkajiem darba un cenu aprē-

ķiniem, bet strādnieki sāk apskatīties pēc darba devēja nākamai

vasarai. Parasti tomēr ganvairāk notiek tā, ka katram nopietnam
strādniekam jau gadiem ir savs "meistars" un pie sveša, lai tas so-

lītos arī vairāk maksāt, labprāt negrib iet.
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— Kā tas izskatīsies, ka tagad skriešu pie sveša un pazīstamam
būs jāstaigā apkārt, strādniekus meklējot! — spriež tāds ilggadīgs

strādnieks, kas nereti ar savu darbadevēju saaudzis kā vienā ģimenē.

Mūsu zemes klimatiskajos apstākļos būvniecība var būt galvenā
kārtā sezonas darbs. Tas sākas marta beigās, uzplaukst aprīlī un

maijā, savu spēku sasniedz jūnijā, jūlijā un augustā, lai tad atkal

pamazām sašaurinātos un pirms Ziemassvētkiem līdz ar upēm
aizsaltu pavisam. Protams, sīkāki darbi telpās, īpaši dzīvokļu krā-

sošana, notiek arī ziemā. Daudzi rīdzinieki iemanījušies savu dzī-

vokļa izdaiļošanu izdarīt nevis vasarā, bet taisni ziemā.

— Tad pašiem gan lielākas neērtības, — viņi saka, — bet to-

tiesu remonts maksā lētāk!

Šoziem darba apstākļi būvniecības darbu strādniekiem bija
nesalīdzināmi izdevīgāki kā nedaudz gadu atpakaļ. Tad aukstajos
mēnešos darbi apstājās galīgi. Mūrnieki, namdari, krāsotāji un

daudzi simti dažādobūvniecības palīgstrādnieku bija spiesti stā-

ties bezdarbnieku rindās un daudzkārt ļoti smagos apstākļos

gaidīt jaunu pavasari. Bet arī pavasari un vasaras toreiz atnesa

strādniekiem maz prieka. Nedrošība par nākotni un plāna trū-

kums visas valsts saimniecībā nevarēja būt labvēlīgi dzinējspēki
lielākai celtniecībai.

5549 rada 12 miljonus

No visām darba dzīves nozarēm laikam tagad nekur tik krasi

nav mainījušies apstākļi kā celtniecībā. Nerēķinot nemaz tādu

darbavietu kā Ķeguma spēka stacijas būve, pat ziemas mēnešos

nodarbināto būvstrādnieku skaits turpat divkāršojies. To liecina

statistika: 1933. gada ziemā strādāja 1734būvstrādnieki. 1934. g.

(tātad jaunajos apstākļos) viņu skaits sasniedza jau 2432, bet

šogad — jau 3182. Nodarbināto strādnieku skaitam arvien vēl

kāpjoša tendence. Salīdzinot ziemā un vasarā nodarbināto strād-

nieku skaitu, starpība arvien vairāk izlīdzinās. Tā ir labākā liecība,

ka no celtniecības sīkumiem esam tikuši pie lielā darba, kuru iespē-

jams iekārtot arī ziemas mēnešos. Katram strādniekam jāzina, ka

arī šajā apstāklī izpaužas lielā, vadošā roka. Agrākos laikos, ja arī
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lielās būves kāds būtu cēlis, vasarā strādnieki būtu rāvuši no gais-

mas līdz tumsai, bet ziemā atkal staigātu bezdarbnieku rindās.

Tagad darba pietiek visam gadam, kaut arī ziemā, gluži dabiski,

tie mazliet jāsašaurina. Statistika rāda, ka pagājušā gadā būvnie-

cības darbus veikuši 405 uzņēmumi. No tiem 102 tieši būvju uz-

ņēmumi, 197bijuši būvgaldnieki, 28 — būvju krāsotāji, 27 —tiltu

un ceļu būvētāji, bet pārējie mazāki celtniecības uzņēmumi. Salī-

dzinot ar iepriekšējiem gadiem, nodarbināto strādnieku skaits

nepārtraukti audzis. Pagājušā būvniecības sezonā dažādosceltnie-

cības darbos strādājuši 5549 cilvēki, no kuriem 4919 strādnieki.

Pārējie pieder darbu vadības personālam, kantoru darbiniekiem

un citiem, kuru pienākumi cieši saistīti ar būvniecību. Pieaugot
darbu rosībai un nodarbināto strādnieku skaitam, protams, pie-

augarī visu celtnieku kopējā izpeļņa. Pēdējās ziņas liecina, ka algās
izmaksāta īsti prāva summa, kas pārsniedz 4,6 milj. latu. Tomēr

celtnieku paveiktā darba vērtība vēl daudz lielāka. Ir aprēķināts,
ka visās celtnēs patērētas izejvielas arī maksā 4,6 miljonus latu,

bet visu paveikto var atsvērt tikai ar 12 miljoniem latu. Mūsu

valstij un tautai to devuši būvstrādnieki. Viņi var būt lepni uz sevi

un veikto darbu. Arī katra atsevišķa darba veicēja dzīve atrodas

pieklājīgos apstākļos. Caurmērā rēķinot, sava darbapratējs mūr-

nieks pelna 70, namdaris 56 un krāsotājs 54 santīmus stundā.

Šovasar darba netrūks,

saka būvuzņēmējs C, kas savā nozarē strādā jau vairāk desmit

gadu. Vispirms jau darbadaudz pagājušā rudenī un ziemā iesāktās

būvēs. Pilsētai būs jāpabeidz iesāktās skolu būves un,kā laikraksti

ziņo, jāķeras pie jaunām celtnēm. Netrūks arī parasto vasaras re-

montu,kas ik gadus dod darbuun maizi ne mazāk kā pāris tūksto-

šiem cilvēku. Bet kur tad grandiozā Armijas ekonomiskā veikala

celtne, jaunais Latviešu biedrības nams, tiesu pils, finansu pils,
varenais Kara muzejs, jaunprojektētā sieviešu slimnīca dzemdē-

tājām, patlaban apspriestā pasta krājkases jaunceltne un daudz

citu darbu. Te es pieminēju tikai dažas būves. Bet kur tad paliek

pārējie būvju darbi! Rīgas pilsēta, protams, atkal liks darbā savas
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ielu būvju mašīnas. Atkal augu vasaru kūpēs asfalta katli, atkal no

centra uz ārpilsētām garākas paliks gludās ielas, betkaut kurBiķer-

niekos, Čiekurkalnā, Anniņmuižā un Bieriņos pazudīs smiltis, jo
akmens bruģis, savus pienākumus centrā beidzis pildīt, pārnāks

jaunās pozīcijās šeit, labi zinot, ka asfaltam reiz jāatnāk arī katrā

ārpilsētas ielā. Vai minēt jums vēl daudz citu vietu, kurās drīz vien

sāks kustēt strādnieku tūkstoši? Man liekas, vairāk pierādījumu
maniem veca būvju darbu vadītāja vārdiem nevajaga. Vēl ko gri-
bētos piebilst! Tagad mēs ne tikai gribam strādāt, bet, kas tas

jaukākais, — iespējams arī labi savus uzdevumus veikt. Mēs sā-

kam nopietni mācīties!

Vienaroka grāmatas, otra ķelle

— Šoziem par darba badu nevarēja runāt, — stāsta mūrnieks

Alfrēds Ozols. — Tā iznāca, ka vienmēr bija ko darīt. Tukšā pa-

liku tikai vienu nedēļu. Arī šis atvaļinājums gandrīz iznāca vairāk

pašampar labu — dabūju ciešāk pastrādāt citur. Pagājušā rudenī,

jau par mūsu aroda parasto ziemas guļu domādams, sagatavojos
mācīties tehnisko zīmēšanu un būvju tehnikas pamata likumus.

Tagad tādas lietas jāprot katram mūrniekam, ja grib pastāvīgā darbā

būt un labāku algu saņemt. Tie laiki, kad par mūrnieku darba

"pratēju" tika jau dažās nedēļās, sen aizgājuši. Neder vairs arī

recepte: liec ķieģeli uz ķieģeļa un dubļus pa vidu! Nu jau gandrīz

jāsaka tā: vienā rokā grāmata, otrā ķelle! Šodien jau gandrīz katrs

mūrnieks, vismaz nopietnākais un gados jaunākais, kuram mo-

dernolaiku sacensības vēl tikai priekšā, nopietni domā arī par sava

darba teoriju. Mūrniekamjāprot lasīt arī plāns, jāsaprot tehnikas

noteikumi, jo arhitekts jau katram nespēj klāt nostāvēt. Šai ziņā

pagājušās ziemas kursi nesa ārkārtīgu svētību. Jāprasa, lai tie ne-

būtu pēdējie, bet palīdzētu visiem mūrniekiem tikt pie pamatī-

gām aroda zināšanām.

— Bet kā ar darbiem?

— Mūrnieki nebēdājas. Darba netrūks. Arī algas, liekas, būs

tādas, ka strādāt varēsim. Sakait — ko tad vairāk?

— Vienā rokā grāmata...

— Jā, un otrā ķelle, tad tā lieta ies! — viņš nosmējās.
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Krāsotajam jabut māksliniekam

Cik lielu venbutagad amatnieki velta pašizglītībai, liecina krā-

sotāja Mārtiņa Zušmaņa stāsts:

— Agrākos laikos, tas bija vēl priekš lielā pasaules kara, uz

krāsotājiem citi amatnieki skatījās it kā no augšas. Tur varbūt vi-

ņiem bija arī sava taisnība. Krāsotāja darbs toreiz bija tāds, kas

sevišķi lielas zināšanas un veiklību neprasīja. īsteni sakot, arī no-

pietnu profesionālu krāsotāju toreiz bija mazāk. Katru pavasari

no laukiem sabrauca peļņinieki. Tie bija ļaudis, kas katru vasaru

brauca Rīgā, strādāja zem parastās cenas, raujot no agra rīta līdz

vēlai naktij, dzīvoja kaut kur iebraucamo vietu pažobelēs, iztika

ar siļķi un rupju maizi, lai tikai no savas algas varētu kaut ko

atlicināt. Darbu toreiz prasīja tikpat vienkāršu un parastu kā šo

cilvēku dzīve. Toreiz tā varēja, bet tagad tā vairs nevar. Tāpēc arī

izbeigušies peļņinieku laiki. Krāsotāja amats tagad vairs nav pēdē-

jais,bet viens no pirmajiem. Tagad īstam krāsotājam jau zināmā

mērā jābūt māksliniekam. Lai par tādu kļūtu, ne vien nopietni

jāmācās praktiskais darbs, bet jāapmeklē arī speciālas skolas un

jābūt pat zināmām iedzimtām dāvanām.Tagad telpu izdaiļošanu
bieži uzņemas slaveni mākslinieki. Palīgos viņiem strādā Mākslas

akadēmijas vecākie audzēkņi, un, lai vienkāršs strādnieks tādā

vietā dabūtudarbu, kaut kas arī jāprot. Šādos darbosarī visvairāk

maksā. Kas savu amatu neprot, apmierinās ar mazāk atalgotu un

vienkāršāku uzdevumu veikšanu. Lūk, kāpēc arī katrs krāsotājs
ikvienu brīvu brīdi cenšas ziedot tālākai sevis izglītošanai. Kā visos

arodos, arī mūsējā konkurence ar katru dienu kļūst asāka. Darba

un peļņas netrūkst, bet tikai pratējiem. Nemākuļa laiki aizgājuši

uz neatgriešanos. Kas grib iet tiem līdz, tie "dzīvo tikai virsū", kas

domā par rītdienu — tiem ir tikai viena izeja — mācīties!

Tārunāja krāsotājs Mārtiņš Zušmanis, un tā domā viņa biedri.

Viņš ir uz pareizā ceļa. Darba pietiek un pietiks visiem. Latvijas
celtnieki savu valsti dara ar katru dienu bagātāku. Bet viņi zina,

ka visa tauta no viņiem sagaida un prasa nevis kaut kādu, bet

skaisti padarītu darbu.
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ELEKTRISKA SAULE UN SLAVENĀ SPĒLE

ČIEKURKALNĀ

Feļetons par puķēm un pavasari, rabarberiem un mīlestību

Pavasaris cilvēku valodā ir nepasakāma burvība, kad pēkšņi,
kā no dziļa miega sāk mosties koki, saviem zaļgani rūsganiem

pumpuriem jauno pavasari sveicinādami, kaut gan pats sveicinā-

mais vēl vārgs, kā grūtu slimību pārcietis vājinieks. Tomēr koki

jau mana savos stumbros spēcīgas sulas spiežamies uz augšu un

saviem pumpuriem iesūc cietajos audos jaunāsvasaras rožaino elpu.
Kas spēj gan izteikt upju pamošanās varenību? Kas spēj atminēt

pašas zemes saldās alkas, kas līdzīgas lielai mīlestībai un saulei, —

tikai dot un nekā neprasīt sev atpakaļ.
Bet pilsētā pavasari neatnes vairs saule, bet elektrība. Visas

brīnišķās rozes, kas zied puķu veikalu logos, nav dzimušas saulē.

Visu mūsu galvas pilsētu ielenc daudzi desmiti dārzniecību. Mil-

zīgas siltumnīcas, kuru vidū paceļas dūmenis, ražo puķes un

zaļumus. Ražo gluži tāpat kā cita fabrika zeķes, vēl cita zābakus,

velosipēdus, arklus, kuļmašīnas vai kādu citu mantu. Dārznieki,

kas skumtu un dziedātu sērīgas dziesmas vienas novītušas rozes

dēļ, jau gandrīz vairs nav. Viņu vietā stāv puķu speciālisti, salātu

un rabarberu lietpratēji, kurus visus atkal rīko elektrības zinātāji,

jo viņi, lūk, atrodas saules vietā. Nebūtu ko brīnīties, ja pēc pāris

paaudzēm cilvēki sodītos: — Ko gan iedomājas tādasaule? Mums

laikam liela vajadzība pēc viņas! Katram sava saule mājās — sar-

kanā desmit santīmu, piespied pogu, un viņa spīd bez kādas me-

teorologu zīlēšanas!

Kas to lai zina, varbūt nākotnes cilvēks ar savu mākslīgo sauli

guļamistabas kaktā jutīsies laimīgs. Mēs vēl neesam tik tālu tikuši.

Mums vēl daudz lielāku prieku rada vientuļa vizbulīte meža no-

kalnē nekā krāšņākā elektrības roze. — Lūk, tā domāja pajauns

cilvēks pelēkā mētelī un raga brillēs, soļodams pa Čiekurkalnā

daudzajām līnijām raudzīt, ko tagad dara ģimenes dārziņu kolo-

nijas iemītnieku pulks. Čiekurkalnieši ir vieni no visčaklākiem

savu dārziņu kopējiem. Viņu dārzos ziemā neizgāž sniegu, tāpēc

zemeātrāk atvelgst un čaklais kopējs irklāt. Arī tagad, tikko fabriku
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sirēnas ir nodziedājušas darbu beigšanas ārijas, dārziņos rodas

dzīvība. Sanāk vīri un sievas, bērni un vecīši, bet katram rokā savs

darbarīks, sāk kūpēt ugunskuri.
— Vecajam jāpazūd no zemes virsas, lai jaunais varētu dzīvot, —

saka sirms metālists, rakdams melno zemi.

— Sakāt — vai tad jums atmaksājas pulēties? Kamēr jusu dār-

ziņā kas izaugs, viss būs tirgū dabūjams par pusvelti.
— Te nav runa par atmaksāšanos. Lai manā dārzā izaug kaut

viens redīss un viena salātu galviņa, bet tā būs mana darba alga.

Pie tam es tos siltumnīcu augus nevaru ciest.

Un, sviedrus no pieres noslaucījis, viņš paņemroka sauju ze-

mes. Tā ir melna un spīdīga, pilna dzīvības spēka un auglības.

Pa Starta ielu tagad staigā tikai sportisti, sporta lietpratēji (rak-

stos un starpsaucienos!) un daudzi simti laimīgu cilvēku, kuriem

šķiet, ka bez viņu nervozās klātbūtnes sporta spēles nemaz nevar

notikt. Tikai vienam cilvēkam todien bija prātā citas cīņas. Ne

mazāk karstas un pašaizliedzīgas. Tiesa, starp dalībniekiem te gan

neviena īsta ārzemnieka, bet kas gan var aizliegt Salmiņu Peksim,

kad tas aizstāv Čiekurkalna vārtus, saukties paša slavenā Hīdena

vārdā. Kāds ļaunums, ja viņa pretinieks ir pats futbola ģēnijs Sa-

mora? Ļaunuma nav nekāda. Dzelzceļa malā laukums jau spoži

zaļš. Vienā galāvārtu lomu pilda "Hīdena" svārki un skolas soma,

bet Samora sargā spraugu starp diviem mietiem, kuru galos uz-

mauktas tukšas šprotu kārbas. Dažs teiks: nav izskatīgi slaveniem

vīriem cīnīties tādā laukumā.

— Kā tā? — man jāatbild. — Slavens futbolists var spēlēt, kur

vien tīkas, viņu visur apbrīnos. — Slavas te netrūkst nevienam

un arī skatītāju nav mazums. Turpat "arēnas" malā sēd mātes ar

maziem brāļiem un māsām. Lāgu lāgiem viņas cīnītājiem uzmet

saprotošus skatus un tad mierīgi turpina pasāktās valodas. Tikai

kad tiesneša svilpes vietā laukumā sāk skanēt kādas futbola"zvaig-
znes" gari vilktās raudas, viņas sabrēc katra savējam un atkal runā

tālāk. Jā, miermīlīga tāda publika! Tā tas turpinās visu pēcpus-

dienu līdz pat vakara krēslai. Tikai kad mātes jau desmito reizi
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mēģina turnīra turpinājumu atlikt uz rītu un kad abām pusēm

apmēram vienāds iegūto vārtu skaits, pazūd slava un izbeidzas

cīņu troksnis. Samora ar Hīdenu atkal kļūst skolas zēni, kuriem

rīt skolā atprasīs visādas tādas gudrības, garkurām futbolam nav

nekādas daļas. Skumjām acīm viņi vēl atvadās no zaļā laukuma.

No Rīgas uz Braslu, smagi dunēdams, aizdrāžas vilciens, bet

uz Gaisa tilta man pretī nāk meitene ar vijolīšu pušķi un salīkusi

vecenīte ar murķeļu kurvīti rokā.

Ak, šie kontrasti!

SVĒTDIENA SAULĒ UN VIRS ŪDEŅA

Ko cilvēks var piedzīvot viena maija svētdiena

Vakarpar tūkstošiem Rīgā varēja teikt tāpat kā visās citās sau-

lainās svētdienās, proti: sviestmaižu saiņiem, dzērienu pudelēm

un neiztrūkstošiem patafoniem apkrāvušies, devās uz vilcienu,

autobusuvai vienkārši tramvaja piestātni. Sākās lielie galvaspilsē-

tas iemītnieku plūdi, bet piestātnēs — spiešanās uz dzīvību un

nāvi. Autobusi nepaguva pat apturēt, kad jau pūlis atrada durvis

un pāris mirkļos mašīna pilna. Tāpat pārpildīti aizgāja arī vilcieni

uz visām Latvijas malām. Smagi gāja arī Mežaparka tramvajam,

pie kura konduktorus varēja redzēt skraidām gar vagonu un

saucot:

— Dāmas un kungi, palaižat taču arī mani iekšā!

Dāmas un kungi tomēr stāvēja savā vietā kā neizkustināms

mūris.

Jau agrā priekšpusdienā Mežaparkā nebija vietas, kā saka, kur

ābolamnokrist. Starp priedēm bija savilkts īsts tīklu mudžeklis. Tur

vismazākie rīdzinieki šūpojās vai pavisam prozaiski — gulēja,
drusku lielākie cīkstījās ap volejbola bumbu, bet vislielākie, ēnā

nosēdušies, apraudzīja, kas labs rodams līdzpaņemtos kurvjos un

koferos.

Vislielākā spiešanās tomērpie Zooloģiskā dārza kases. Kasieri

nosvīduši izsniedza biļetes. Tādos apstākļos jau nav nekāds brī-

nums, ka bārdains večuks no Latgales priekšpilsētas gāja zvērus



620

apskatīt kā "bērns", bet apjucis puikiņš pirkstos grozīja "pieaugušā"

biļeti. Bet vai tas galu galā nav viena alga, jo nauda jau bija sa-

ņemta pareizi!

Zooloģiskais dārzs arvien vairāk izvēršas par rīdzinieku svēt-

dienas apmeklējuma vietu. Kas gan negribēs savām acīm skatīt

zvēru karaļus — krēpainos lauvas, pasmieties par mazlācīšu niķiem,

apbrīnot ēzelīti, kas, sevim sienu pelnot, palicis pavisam kūlains?

Netrūkst cienītāju arīārēji greznajam pāvam.
— Tas pāvs man atgādina amerikāņu kino aktieri — deguns

skaists, bet iekšā— tukšums! — sprieda kāds skatītājs.
Dārza otrā pusē ierīkots augļu kiosks. Tur rīdziniekiem uzdod

neparastu mīklu:

— Vai ķīniešu rieksts var atvietot santīmu?

Dažam varbūt liksies šī "mīkla" izdomāta, bet tā nav. Kioskā

iepērkoties un maksājot ar lielāku naudas gabalu, pārdevējs par

santīmiem izdeva mīkstos Ķīnas riekstus. Par katru santīmuvienu

riekstu. Tikai pēc garākas runāšanas kioska pārdevējai kļuva

skaidrs, ka viņas rieksti gan maksā naudu, bet nav nauda.

"Cita" paceļ buras

Jahtu sports nebūt nav tikai bagāto privilēģija. Sākumā liksies

neticami, ka par labu velosipēda cenu var iegūt arī glītu upes jah-

tiņu, kurā vietas visai ģimenei. Bet tā ir balta patiesība! Žēl tikai,

ka tādas lietas zina pārāk maz un mūsu upes pavisam reti savos

ūdeņos redz zēģelētājus — latviešus. Bet droši vien nākotnē arī

šajā lietā būs citādi.

Ja pie jahtu sporta piederētu tikai pati braukšana, turbūtu pa-

visam maz romantikas. Paldies Dievam, tas tā nav.Vislielāko prieku
dodgaidas. Tās īstu ūdenscilvēku ar nevaldāmu spēku sagrābj jau
ziemas vidū, varbūt pašā aukstākā dienā. Citādi nosvērts cilvēks

pēkšņi sāk runāt tikai par jahtām. Tā "slimības" pirmā pakāpe.
Otrā sākas ar jahtas pamatīgu apskati kaut kur Zaķusalā, kādā pa-

visam vienkāršā šķūnītī. Izrādās, protams, ka vajadzīgs remonts.

Pati laiva izkaltusi kā siets. Arī krāsa vietām atlobījusies, un koši

baltais ūdens putns kļuvis raibs. Sākas darbs, un beidzot "Cita"
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atkal spoža un cīņas alkstoša. Pa apaļiem bomjiem ta nošļūc Dau-

gavā, paceļ baltās buras un saka savā jahtiskā valodā:

— Aidā, pakaļ visiem vējiem! Ceriņu un baltās kastaņu sveces

manas gaitas pavada, kļavu zelts rudenī atkal sagaidīs mājās.

CILVĒKI, KAS PALIEK RĪGĀ

Avīžnieka piedzīvojumi vasaras svētdiena

Saulainā jūlija svētdiena, tu jūsmīgu dzejnieku tūkstošreiz ap-

dziedātais brīnums! Tavu rožu, liepu ziedu, pusdienas karstumā

reibinoši tvīkstošo jasmīnu un lēni vīstošā āboliņa smarža kā

platu upju ūdeņi ieplūst pat pilsētas akmeņu, asfalta un mūžam

steidzīgu cilvēku pasaulē.
Tas ir pašas zemes aicinājums: apstājaties savā steigā! Pasaulē

ir vēl kas vairāk par veikaliem, bankām, biržām un tūkstotis citām

lietām, kuras jūs nesat savos plecos un kurām steidzaties pakaļ!
Un ļaudis apstājas. Viņi klausa vasaras aicinājumam. Jūlija

svētdienas rītā Rīga ir klusa. Lielās pilsētas spēks atstāj betona

artērijas. Nostājas staciju laukumā un skaita: devītā rīta stundā

katrās piecās minūtēs garām aiziet piecdesmit cilvēku. Tie visi stei-

dzas līdz savai vasarai.

Daugavas krastā atkal ļaužu drūzma. Zaļumiem pušķoti baltie

Daugavas tvaikoņi pildās jautriem braucējiem. Dārd varens maršs,

tvaikonis no savas nokvēpušās skursteņa pīpes izgrūž melnudūmu

mutuli, atskan priecīgais, aizbraukšanu vēstošais zvans, un atkal

pilsētu atstāj simti cilvēku, kurus vilina ūdeņu zaļgani zilā mirdza.

Tikai okeānu braucēji, savas sarkani melnās krūtis pret Daugavas

tiltiem pagriezuši, paliek mierīgi savās vietās.Viņu svētdiena ir miers.

Tā nu Rīga kļūst arvienu klusāka un tukšāka. Tikai tramvajs

kā tāls pērkons reizēm nodimdina skanīgās ielās.

Nu parādās tie, kas pat jūlija svētdienā spēj palikt uzticīgi pil-

sētai. Nav viņu daudz.Viņi staigā pa iekšpilsētas šaurajām ieliņām,

veras baznīcu augstajos torņos un — domā.

— Man patīk tā vienam pastaigāties pa tukšajām Vecrīgas

ielām, — stāsta pensionēts vēstures skolotājs, kurš arī var lepoties,
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ka tikai retos izņēmuma gadījumos viņam iznāk atstāt Rīgu. — Kad

es tā pastaigājos pa šīm ielām, tad mani pārņem arvien lielāks

prieks. Es domāju tā: no šejienes mēs sākām būvēt Rīgu. Tagad

Rīga ir liela. Mēs esam kungi savā zemē un ar lepnumu varam

sacīt tiem, kas te meklē savu zudušo slavu: izejat no krēslas saulē!

Tur jūs redzēsat īsto Rīgu!

Tā būtu viena rīdzinieku grupa, kas arī saulainā jūlija svēt-

dienā neatstāj pilsētu. Bez viņiem ir vēl otra, daudz lielāka un arī

noskaņā cita pasaule. Kaut gan starp viņiem — sirmo un lēnīgo

vēstures skolotāju, steidzīgiem gājējiem staciju laukumā un prie-

cīgiem aizbraucējiem baltā Daugavas tvaikonī — ir tikai dzelz-

ceļa uzbērums, tukšais pilsētas kanālis un augsto tirgus korpusu
varenie kupri, arī šie priecīgie šķēršļi tomēr nav pārkāpjami. Jau

aiz [1 rinda salikta nepareizi] patafonu spiegoņa un skaļi aici-

nājumi, ka pirmā mirklī jaunpienākušais jūtas gluži apjucis. Bet

tas tikai mirkli, jo vismaz katrs desmitais rīdzinieks zina, ka katru

svētdienu notiek tā saucamais lielais sīkumu tirgus.
— Cik tad šodien jūsu tirgum būs apmeklētāju? — izjautāju

ilggadīgu speciālistu, kad viņš man jau bija paguvis piedāvāt par

vienu latu "divus īstus Piebalgas linu dvieļus". Dvieļu tirgotājs

pārlaida skatu ļaužu drūzmai, dziļdomīgi apsvēra savu lēmumu

un tad tādā tonī, kas nepieļauj nekādušaubīšanos, paziņoja:
— Desmit tūkstošu!

— Vai tad tie visi būtu jūsu kolēgas?
— Es rēķinu tā,— viņš man,kā jau neprašām, atbildēja, — uz

katriem desmit pircējiem viens pārdevējs. Tā nu,jaunskungs, iznāk,

ka sīkumu tirgū patlaban tūkstotis tirgotāju un deviņi tūkstoši

pircēju. Bet neaizmirstat — tie visi nav svaigi!
— Kā svaigi?
— Redzams, esat ienācējs, — viņš mani atvainoja. — Svaigs ir

tāds pircējs, nu, teiksim, tāds kā jūs...
— Ak tāds, kas no jūsu valodas un darīšanām maz ko sajēdz?
— Nedomājat nekā ļauna! Bet te jau vairums tādu, kas nāk

katru svētdienu, un tie vairs nav svaigi. Saprotat paši — viņi nāk
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katru svētdienu, izstaigājas, izamizejas un tad par pāris santī-

miem nopērk kādu nieku. Taisni posts ar viņiem, bet ko lai dara?

Veco noliktavu otrā pusē sapulcējušies baložu tirgotāji. Viņu
vesels pulks, un tirgošanās norit visai trokšņaini. Tikai kad poli-

cija pārbauda, vai nenotiek putnu mocīšana, visi kļūst klusi un

taisās katrs uz savu pusi. Tad pazūd arī ūtrupēs sapirkto un nekad

nepiedzenamo vekseļu "līferanti", kas vekseli par 100 latiem
ar

mieruatdot par 5 latiem.

Un kur tad paliek rotaļu lietas par divdesmit santīmiem un

apavi, kas pēc pārdevēju ieskatiem ir "lētākie un stiprākie visā

pasaulē"?

Sīkumu tirgus patlaban pilnā gaitā. Desmit tūkstošiem cilvēku

ir palikuši pilsētā, lai izjustu viņa prieku.
Pie tramvaja piestātnes stāv tikai divi palicēji un spriež:
— Ellīgi silts! Šodien droši vien pat ledus izvadātājs ir nosvīdis!

MAZAIS LIELUMA CĒLĒJS

Tīreļa purva kauju gaitnieks

palīdz celt Latvijas mūžīgo slavu

Latviešu tautas spēks ir brīvs. Mūsu sirdis glabā gaišas domas,

bet mūsu rokas — tās alkst lielu darbu.

Baltrocība, kas vēl nesen skaitījās par "labāko ļaužu" pazīmi,

tagad kļuvusi peļama. Latvieši, no amatā augstākā līdz vienkār-

šākam, ir kļuvuši čakli un savā celtnieciskā gribā varena tauta.

Mēs negribam būt vairs malā stāvētāji, cita darba pasīvi vēro-

tāji vai dažreiz pat —
neaicināti kritizētāji. Mēs visi gribam paši

būt darītāji!
Tā tagad domājam un spriežam mēs. Tikai tā arī var izskaid-

rot, ka, sekojot Prezidenta aicinājumam celt Latvijas brīvībai un

latviešu tautas vienībai par godu lielāko pieminekli — Uzvaras

laukumu, kā vieni no vispirmiem pieteicās strādnieki. Studenti,

strādnieki un arāji — lūk, pirmā gvarde mūsu valsts brīvības



624

izkarošanā un — cik slaveni! — pirmā arī savas lielās uzvaras

simbola veidošanā. Nav tik daudz
no svara, ko mēs spējam katrs

atsevišķi, bet gan — ko mēs varam visi kopā. Un visi kopā mēs

varam daudz — tas jau pierādījies fakts. Ir pierādīts arī vēl kas

cits, un proti: lielajā darbā savu roku spēku un materiālos līdzek-

ļus grib pielikt ne vien tie, kam tas viegli izdarāms. Nē— lielajā

Uzvaras cēlēju pulkā irārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem smagi pat

sev dienišķu maizi nopelnīt, jo viņi savas valsts un tautas labā

nesuši upurus,par kuriem lielākus nav iespējams prasīt. Turkauju

veterāni, kuru tagad pusaklās acis ir skatījušas nāves uguņu mir-

dzumu, tur locekļus zaudējušie invalīdi, kuru mūžam neaizdzīs-

tošās rētās vēl tagad kvēlo nenodzēšamo sāpju ogles.

Kas ir Ansis Lielkalns

Katru dienu, steidzoties savās gaitās, rīdzinieki Marijas un

Ģertrūdes ielas stūrī pamet skatu arī vienkāršā laikrakstu kioskā.

No agra rīta līdz vēlam vakaram tur redzams plecīgs pusmūža

vīrs, vienmēr gatavs steidzīgajam garāmgājējam pasniegt jaunāko

laikrakstu, paciņu papirosu. Tomēr ļoti maz būs to, kas painteresē-

jušies, kāpēc ganAnsim Lielkalnam pašos spēka un darba prieka

gados jāskatās dzīvē tikai caur pelēkā kioskiņa (kurš diezin kāpēc

man atgādina kareivja mēteli!) grāmatām un laikrakstiem pus-

aizkrautā loga spraugu.

— Mana dzīve ir kā skaists, bet arī traģisks romāns, — saka

Ansis Lielkalns, kura tēvs Tukumābijis būvamatnieks. — Kā jau

amatnieks, viņš arī mani gribēja dzīvē nostādīt uz cieta ceļa. Es

gāju mācīties meldera amatā. Tomēr ne katrreiz dzīvē notiek tā,

kā mēs tobūtu vēlējušies. Pie tiem varu pieskaitīt sevi. Uznāca karš,

un jau 1916.gadā atrados armijā. Sākumā arī mūs, latviešus, ieskai-

tīja krievu pulkos. Tomērjau pēc viena mēnešamēs, 24 latviešu zēni,

tikām nosūtīti uz Tērbatu. No turienes mūsu ceļš gāja uz 4. lat-

viešu strēlnieku pulku pie pulkveža Zeltiņa un tālāk uz Rīgas fronti.

Ar katru dienu tālākas kļūst latviešu strēlnieku slavas pilnas

cīņas un arī retākas pašu cīnītāju rindas. Kā pa bezgalīgu klajumu
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aizklīst Anša Lielkalna domas, kad viņš sāk stāstīt par tām nedau-

dzām pašaizliedzības, uzupurēšanās, lielu ciešanu un lielu uzvaru

dienām, kas mums dod mācību uz laiku liekiem. Tas leģendāro
Ziemassvētku kauju laiks.

— Tas notika 1916. gada trešajā Ziemassvētku dienā, kad

mums Tīreļa purvā vajadzēja nomainīt2. latviešu strēlnieku pulku.

Vajadzēja doties pāri purva nodevīgajam klajumam. Latviešu strēl-

niekus nesaudzēja. Mums lika iet gaišā laikā. Vācieši, protams,

strēlniekus tūlīt pamanīja, un dūksnainais tīrelis pārvērtās bries-

mīgā šrapneļu, ložu, vecu, piemirkušu siekstu un dumbrāja jūklī.
Strēlnieki salēca kādā grāvī, bet tur bija ūdens. Ne tikai kājas tika

slapjas, nē — cilvēki brida ledainā ūdenī līdz jostasvietai.

Domāju — dzīvam tikpat purvu neatstāt, kāpēc tad nosalt

tīreļa rāvā? Nebēdādams nekā un nedomādams nekā, gāju vien-

kārši
pa grāvja malu līdzi savas rotas komandierim. Netikām vēl

lāga purvā, kad vāciešu lode ievainoja komandieri, un mēs, astoņi

viņa strēlnieki, iznesām savu virsnieku no purva elles. Nāve tur

draudēja visiem, bet neviens par to nedomāja: palīdzību sniedza,

kam tā visvairāk bija vajadzīga. Arī mūsu gājiens ienaidniekalodēm

nebija apturams. Strēlnieki pārbrida purvu, bet turklājās visgrū-
tāk. Nu mēs ganbijām pie saviem biedriem, bet te bez šrapneļiem

un lodēm mums uzbruka jauns naidnieks: granātu dragāto koku

šķembas gāzās pār mūsu galvām, nesdamas nāvi. Tās bija bries-

mīgas stundas.

Smagas ir AnšaLielkalna domas, jo tās velk pie zemes atmiņās

par tiem daudzajiem, kas vēl šodienatdusas Tīreļa dumbros.

— Nebijām vēl lāga attapušies, kad nāca jauns pārsteigums:
vāciešu pusē pacēlās kājās vesela rinda kareivju un paceltām rokām,

bez ieročiem, kaut ko nesaprotamu saukdami, nāca uz mums.

— Zēni, nešaujat! — sauca virsnieki. — Viņi grib padoties!

Vienāmirklī purvu pārņēma tāds klusums, kādu vēlreiz manā

mūžā nav nācies piedzīvot.
Mēs piecēlāmies kājās un nesaprašanā vērāmies savādajā ainā.

Bet tas tikai brīdi. Kāds strēlnieks jau bija pamanījis, ka savādie

nācēji negrib vis padoties, bet palīdz latviešus ievilināt neģēlīgā

cilpā. Aiz viņiem slapstīdamies uzbrukumā devās apbruņoti vīri.
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— Uguni! — ka ass cirtiens purvu pāršalca jauns komandas

sauciens, un kauja sākās ar jaunu niknumu.

Tāda atnāca 29. decembra nakts, nesdama līdz skaudru auk-

stumu. Sals bija tik nikns, ka sniegā nosala septiņi strēlnieki. Pēk-

šņi nakts klusumā izdzirdām vaidus. Tur lūdzās palīdzības kāds

ievainots vācu kareivis. Velti bija viņa saucieni, jo savējie par viņu
vairs nelikās zinis.

—Vai irkads, kas brīvprātīgi uzņemas viņu atnest pie mums? —

iejautājās vadakomandieris Miezis.

Pieteicāmies un trijatā vācieti, kam ar sprāgstošo lodi bija sa-

šķaidīts gurns, atnesām mūsu pusē.

Jā, tādi bija latviešu strēlnieki — drošsirdīgi kaujā, bet necil-

vēcīgi pret savu bezspēcīgo pretinieku — nekad. Latviešu cildeno

godprātību mums neatņēma pat sešu dienu nepārtraukta kauja,
kuras laikā nebijām ne gulējuši, ne ēduši.

Baigs atnāca29. decembra rīts. Jau ar gaismiņu vācieši atjaunoja

savu svina krusu, un drīz vien viena viņu sprāgstošā lodesadragāja

man kāju. Nu es cīņai vairs nederēju. Slimnīcā arī neviens nepa-

pūlējās ievainojumu glābt. Nē—tur bija tikai vienas zāles —nazis...

Tagad nu arī jūs visi zināt, kāpēc Ansim Lielkalnam jāsēd savā

kioskā Ģertrūdes un Marijas ielas stūrī, kur dzīvi var redzēt tikai

kā raibu ņirboņu aiz šaurās loga spraugas.

— Bet nesakāt tikai, ka sāpes mums dzīvē atnes vienīgi cie-

šanas, — pēc klusuma brīža saka Lielkalns. — Tīreļa purvā iemā-

cījos saprast kopības spēku. Tas laikam arī man ļauj dzīvot un dod

iespēju strādāt. Kaut arī man nav kājas, dzīvē nevienam negribu

palikt iepakaļ. Es negribubūt nevarīgs malā stāvētājs, bet darītājs.

Tiesa, man to darīt jau ir daudz, daudz grūtāk.

Kāpēc jūs piedalāties Uzvaras laukuma celšanā?

— Tāpēc, ka šinī darbā izpaužas gars, kas man neļāva savu

komandieri atstāt purvā un kas maniem biedriem lika mani no-

gādāt drošībā. Es nemāku runāt skaistos vārdos, bet mana vecā

kauju vīra sirds —tā saka tā: viens tu neesi nekas, kopā mēs esam—

viss. Uzvaras laukums ir tāda lieta, kas veicama tikai visiem kopā.
Arī šajā darbā viens es spēju maz: man nav ne bagātības, ne

veselības. Bet visi arī no mazuma mēs rodam un
radīsim lielumu.
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Varenasbūs Uzvaras laukumaceltnes, skaisti ceļi, kas vedīs pie tām,

bet visvarenākais piepildījums būs dots domai parvienības spēku.

Šai domaies esmu pateicīgs par savu dzīvību!

PAR 30 SANTĪMIEM DŽUNGĻOS

Puķu apbrīnotāji Botāniskā dārzā

Nav nemaz jāskatās noplēšamā sienas kalendārā, lai zinātu, ka

vasara jau pāri savam īsajam pusmūžam. Pietiek pamest skatu

kaut vai Rīgas dārzu pelēki zaļajos kokos. Nav tur vairs košā

zaļuma, kas pēc ražena lietus tā atveldzēja sirdi vēl pirms pāris
mēnešiem. Ja vēl pametam acis uz gaiši zaļām sērmūkšām, kuras

greznojušās ķieģeļu krāsas ogu ķekariem, nav vairs šaubu: vasara

savu skaistumu gatavojas atdot visu bagātību sargam — rudenim.

Visi dārzi līkst ziedos, bet saulespuķu dzeltēnās galvas jau saka —

šīs ir mūsukrāšņuma pēdējās dienas. Aiz mums vēl nāks dālijas,
tad asteres, līdz ģeorģīnēm galvas nokodīs septembra salnu asie

zobi. Puķu valoda arī cilvēkus dara tādasavāda, neizprotama un

neizdibināmanemiera pilnus. Cik tas sen, kad mēs nepamanījām

vislielāko krāšņumu? Tagad mēs esam kļuvuši mīkstsirdīgi pret

visniecīgāko puķīti, kas, vasaras putekļiem klāta, zemei cieši pie-

plakusi, guļ pie mūsu kājām.
— Nabaga cūku pienene, — jūs viņu žēlojat, — cik daudz

rūgtas nepateicības tev nav jāizcieš tavā īsajā puķes mūžā! Tu visu

puķu pelnurušķīte! Tik ir tā prieka kā agrā pavasarī uzziedēt kopā

ar savu krāsas māsu —zelta pureni. —Pavisam īsa tava slava, bet

gara un grūta tai seko aizmirstība. Jā, jūtīgas kļūst cilvēku sirdis,

ja kaut kas viņām jāzaudē. Vienā jaukā dienā cilvēks sāk ne-

valdāmi kaislīgi mīlēt puķes, jo tās, lūk, taisās mirt. Viņš grib būt

kopā ar savām daiļajām draudzenēm, grib runāties ar sarkano

rozi kā tuvu cilvēku, grib stāstīt tai savas sirds slēptākās domas.

"Normālais" skatītājs, pirmo reizi aizvērdams aiz sevis Botā-

niskā dārza vārtus, jūtas mazliet vīlies.
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— Ak, tad tads vien tas Botāniskais dārzs, kur vienas pašas

puķes uzziedēšanu mēnešiem gaida vesels pulks mācītu vīru!

— Jā, tāds! — viņam atbildēs dabaszinātnieks, kam katra

vismazākā pārmaiņa stāda dzīvē nav vis sīkums, kādu dabākatru

minūti notiek miljoniem, bet vesels notikums.

Atklāti sakot, bez pavadoņa Botāniskā dārzā nezinātājam nav

ko iet. Skaistuma ziņā jau kurš katrs Rīgas parks nesalīdzināmi

krāšņāks. Turpretim, ja nav žēl viena lata, kas jāmaksā pavado-
nim — dabaszinātniekam, Botāniskais dārzs atver savu noslē-

pumu glabātuvju durvis. Tad pārsteigtais rīdzinieks ierauga tādu

brīnumu pasauli, kur ēnainā alejā, zem milzīgas papardes stāvot,

var saredzēt līdz tiem laikiem, kad zemei lika līgoties mamutu

varenie stāvi. Ja nav žēl 30 santīmu, atnācējs iekļūst augu mājās —

vienīgajos džungļos visā Rīgā. Augstu pret stikla jumtu zaļām
sulas asinīm pārpilnas lapas ceļ dienvidu augi. Palmas atspiež

savas galvas pret spraišļoto stiklu, it kā brīvības un tālo dienvidu

vēju alkdamas. Turpat blakus zaļo reti augi, uzplaukst un novīst

puķes, kuru vasara un ziedēšanas prieks daudz ilgāks par mūsu

kautro rezēdu vai zeltaino dāliju, kas, tikko plūkta, noliec savu

lepno galvu. Cilvēki elpo mitro "džungļu" gaisu, slauka sviedrus,

klausās pavadoņa stāstā un domā:

— Brīnišķīga dzīve tādam cilvēkam, kas spēj sarunāties pat ar

kokiem un puķēm!
Iznākuši no "džunglāja", ļaudis lēniem soļiem staigā pa gran-

tētiem celiņiem, lasa latīniskos uzrakstus unjūtas, it kā būtu tikuši

tuvāk palmām un ūdensrozēm.

PIRMĀ RUDENS LAPA

Piezīmes par kokiem, cilvēkiem un cerībām

Viss toreiz notika pavisam nejauši. ledomājoties saulainu at-

vasaras rītu, kad pat nervus plosošā tramvaja šalkoņa liekas tālu

ūdeņu savādā valoda un kad koku galotnes spirgtā rīta vēsmā māj

sveicienus agrīnam gājējam, viņš pēkšņi paliek stāvam. Kas gan

varēja notikt šķietami bezbēdīgajam jaunajam cilvēkam, kuru,
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pēc izskata spriežot, jādomā, nemoca ne vecuma tuvošanās, ne

nelaimīga mīlestība? Vai varbūt uz gludā parka ceļa salauztiem

spārniem guļ spriganais sarkankrūtītis vai visu putnu cienītāju
mīlule — zilgani pelēkā samtā tērptā cielaviņa? Nē — viņu tur

nav. Vispār nelaimes nav. Viss gluži kā vakar un aizvakar, tikai

gājēja priekšā, jau drusku smiltīm apvārtīta, guļ pagājušās nakts

nejaušā lietus un vēja brāzmā notrauktā šī gada pirmā rudens

lapa. Tā pieder simtgadīgai Rīgas dārza kļavai. Mums, gājējā ska-

toties, kļūst mazliet omulīgi ap sirdi, domājot, lūk, savāda sirds!

Cilvēks sastingst kā apmulsis vienas nieka nokritušas, smiltīs ap-

vārtītas kļavas lapas dēļ!
Es nezinu, vai tas bija kļavas lapas dēļ, bet tajā dienā cilvēki

man šķita tāda savāda satraukuma pilni. Likās, sirdis viņiem liek

steigties līdz kaut kam brīnišķam, bet prāts saka: paliekat pie ze-

mes,aizskriet var tikai vējš.
Pirmā rudenslapa cilvēkus dara nemierīgus. Nākošā rītā, pirms

viņi nosēžas pie savām pultēm vaipalaiž mašīnu darbaskrējienam,

ļaudis staigā gar Daugavu. Staigā, vēro ūdeņus un pēkšņi, kā ko

priecīgu ieraudzījuši, pasmaida. Jā —tur garEksporta ostu, savas

iepelēkās buras pret zilajām debesīmpacēlis, brien burinieks. — No

Dundagas siliem nāk malka, — norūc krastā stāvētājs un tad lē-

niem soļiem iekāpj iekšpilsētā. Viņš laikam savu bija sagaidījis.
Visu laiku pēcpusdienās Rīga bija līdzīga pagurušām cilvēkam,

kas meklē mieru zem savu dārzu zaļās cepures. Nu tikai pamanu,

ka arī te kas mainījies. Radusies steiga.

— Kur jūs steidzaties?— uzsaucu jaunietim pilsētas biksēs un

pašaustos svārkos.

— Kā, kur steidzos? Vai zem klajas debess lai dzīvoju? Rīgā tā

nevar —jāmeklē dzīvoklis! — un viņš jau ir projām.

Kas to zina, varbūt viņš bija nākošais inženieris, kas cels gaismā
vēl nezināmas mūsu zemes bagātības. Tagad mūsu galvaspilsētas
ielās staigā daudz tādu "nākošo" cilvēku. Šodien viņu vēl varbūt

ir tikai daži simti, rīt būs tūkstoši, tad desmittūkstoši. Ap visiem

viņiem šalko cerību vēji.
— Pec zvaigznēm rāpties liegts nav nevienam, — reiz mani

mācīja prātīgs cilvēks, — tikai jāzina, ka tās ir ļoti augstu!
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Cilvēka mūžs ir nemitīga mainīšanās no vītušās rudens lapas

ar cerību straujajiem vējiem pretī jaunam pavasarim.
Tā tas ir bijis un būs!

CEĻOJUMS UZ BIŠUMUIŽU

Vienarudenīga pēcpusdiena aiz Daugavas

Ikviens no mums savā mūžā ir kaut kur ceļojis, un gandrīz ik-

katram kāds pieredzējums palicis sevišķi atmiņā.
Un tāpēc lēnīgā rudens pēcpusdienā ekspedīcija triju pētnieku

sastāvā devās ceļā, lai apskatītu mūsu pašu Bišumuižu. Pa kluso

Torņa ielu kāpām vispirms uz Misiņa bibliotēku.

— Apžēliņ! —
iekliedzās kāds neticīgais. — Vai tad, uz Bišu-

muižu braucot, vispirms jāsēd bibliotēkā?

Bibliotēkā bija izpletis savus mierinošos spārnus krēslains

klusuma putns. Likās, ka var dzirdēt tikai pašu lasītāju sirds puk-

stus, jeb vai tā bija sienas pulksteņa vienmērīgā tikšķēšana? Biezi

folianti, tērpušies senlaicīgos cūkādas ģērbos, zeltītiem rotājumiem
visos stūros, pavēra savas laipnības durvis.

— Mēs gribam zināt par Rīgas ārpilsētu tapšanu.
— Zināsiet! — īsi atrūca zeltā iekaltie folianti. — Uzklausāt

mūsu stāstu!

Tas notika tā ap 1300. gadu, kad šaurā telpa aiz Rīgas mūriem

bija apbūvēta. Tad iznāca, ka pirmā "priekšpilsēta" bija tur, kur

šodien atrodas Ķēniņa iela. Cilvēki dzīvoja gan arī citur. Apdzī-

votas bija pat vairākas Daugavas salas un tagadējās Pārdaugavas
viena daļa, bet tie vairs nebija īstie rīdzinieki. Pēc divi simti ga-

diem Ķēniņu ielas ārpilsētnieki iekļuva pilsētā. Bet arī tas bija par

maz. Nu ārpilsētas auga tālāk no pirmās Rīgas — uz tagadējās
Maskavas ielas un Centrāltirgus pusi.

— Bet ko varat pastāstīt par Pārdaugavu?
— Tā Rīgas pastarītis. Tikai kad pāri Daugavai veda pirmais

plostu tilts (tas notika 18. gs. vidū), Ārrīgas godā tika arī daļa

Pārdaugavas. Savu dižumu tā ieguva tikai jūsu gadu simtā, kad

Rīga sāka sevišķi izplesties. Toreiz Rīga atpirka apkārtējās zemes,
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ieskaitot tās pilsētas daļā. Vislielāko darbu paveica agrārā reforma.

Nu Rīgas īpašumā skaitījās Bieriņi, Anniņmuiža, Šampēters v. c.

Bija jau laba pēcpusdiena, kad desmitais trams dūkdams pār-

līgoja tiltam, bezbēdīgi iešņācās, draiskā skrējienā palaida garām

Arkādijai un pie Telts ielas apstājās, it kā sacīdams:

— īsts ceļotājs svešā zemē dodas tikai kājām!

Izkāpjam un brīnāmies: ak, tad tāda tā izskatās, simtgadīgās

Rīgas visjaunākā meita! Sarkani balta skola, zaļas liepu lapotnes

sargāta, mūs sveicina. Otrā pusē liels nams tiem, kas šodien vairs

nespēj savas darba gaitas staigāt. Un tālāk — iela, taisni kā stīga,

un zili melnais trama ceļš tās vidū. Abās pusēs jaunos laikos celtas

vai rūpīgi uzkoptas mājas. Ap daudzām dārzi, bet pie katras kaut

viens sulīgi zaļojošs koks. Pie namu vārtiem bērnu pulciņi. Viņi

gaida no darba pārnākam savus tēvus un mātes.

Es neesmu citur vairs tāda skata redzējis. Te augšā elš lielās

finieru fabrikas mašīnas, pa šaurām sliedītēm no Daugavas rāpjas
balti bērza bluķi,bet turpat ielejā ganās daudzgalvains sarkani baltu

govju pulks.
— Cik brīnišķīgi! — mēs jūsmojam. —

Modernās tehnikas

trauksme un lauku idille!

No Daugavas ceļas migla. Aiz tās iedegas ugunis. Tur naktij

gatavojas Rīga. Varenas no šejienes izskatās namu frontes, ma-

jestātiskie radio torņi un baznīcas. Kā lieliskumā apmulsusi, ap-

klust visa Pārdaugava. Dūc tikai fabriku mašīnas un desmitais

trams, uz pilsētu atpakaļ steigdams.

Uzkāpju Numurmuižas ielas kāpās, klausos vakara putnu spārnu

savādajā švīkstēšanā, skatos uguņu atblāzmā aizjūras akmenim

līdzīgā zilumā, līdz kāds man ir pienācis un saka:

— Jā, no šejienes Rīga ir visskaistākā!

Tas ir kāds strādnieks, kas dzīvo savā mājiņā Numurmuižas ielā.

STRĀDNIEKU ATPŪTAS NAMU DARBĪBA

Šovasar darbojās četri Latvijas Darba kameras iekārtotie un

uzturētie atpūtas nami mūsu labākās peldvietās — Ķemeros,
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Majoros, Jaundubultos un Ogrē. Bez tam ar Darba kameras at-

balstu un gādību atpūtas namus savā īpašumā ieguva un iekār-

toja Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrība Vidzemes jūr-
malāSaulkrastos. Labi un pareizi ir, ka Darbakamera palīdzējusi
divām vislielākām rūpniecības strādnieku kategorijām — tekstil-

niekiem un metālistiem pirmajiem tikt pie saviem atpūtas namiem.

Metālisti un tekstilnieki ir tie, kas izveidojuši visplašākās un dar-

bīgākās arodbiedrības, kuras spējīgas gādāt par savu atpūtas namu

uzturēšanu un kārtīgu darbību. Nav jāšaubās, ka ar laiku ari citas

lielākās strādnieku arodbiedrībastiks pie saviem atpūtas namiem.

Darba kameras atpūtas namā Ķemeros, kur uzturēšanās laiks

bija vienu mēnesi, šovasar savu atvaļinājumu pavadījuši 99 strād-

nieki un viņu ģimeņulocekļi. Ķemeros galvenā kārtā apmetās tie

strādnieki, kuriem nācās iziet ārstēšanās kursu Ķemeru dziednie-

cības iestādē. Jaundubultu atpūtas namā atvaļinājumu pavadīja

164strādnieki un viņu ģimeņu locekļi, Majoros — 180 un Ogrē—

98. Visos četros Darba kameras atpūtas namos kopā šovasar

atvaļinājumu pavadījuši 542 strādnieki un viņu ģimeņulocekļi.
Uzturēšanās atpūtas namos strādniekiem bija pilnīgi par brīvu.

Atpūtas namu iemītniekiem kameras algotā saimniece gatavoja

pusdienas, un tās maksāja 50 snt. personai. Produktus atpūtas

namu virtuvēm piesūtīja katru dienu svaigus no mūsu labākiem

tirdzniecības uzņēmumiem. Pusdienas bija garšīgas un spēcīgas,

un par tām atpūtas namu iemītnieki nodevuši labas atsauksmes.

Atpūtas namos pēc iespējas katrai ģimenei iedalīja atsevišķu istabu

ar attiecīgu gultu skaitu. lemītnieku rīcībā bija dažādasspēles, lasā-

mais galds un radio. Visvairāk kameras atpūtas namus šovasar

izmantojuši tekstilstrādnieki, grāmatrūpniecības strādnieki, tirdz-

niecības darbinieki un ķīmiskās rūpniecības strādnieki.

Darba kamera šovasar iekārtoja arī strādnieku vasaras no-

metniVadoņa salā Dzirnezerā, kur arodbiedrību biedri uz tādiem

pašiem noteikumiem kā atpūtas namos varēja pavadīt savu atva-

ļinājuma laiku. Latvijas strādniekiem šāds atpūtas veids līdz šim

vēl bija maz pazīstams, taču tie strādnieki, kas šovasar savu atva-

ļinājumu pavadīja nometnē, ir ļoti apmierināti un sajūsmināti.

Spēku atjaunošanai un veselības uzlabošanai dzīve nometnēdod
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visvairāk, un tamdēļ nav šaubu, ka nākamā vasarā Darba kame-

ras vasaras nometnes gūs strādniekos plašu piekrišanu. Šovasar

nometnebija iekārtota tikai vīriešu kārtas strādniekiem, bet nā-

kamā gadā paredzēta nometnearī sievietēm.

Tekstilrūpniecības strādnieku atpūtas namā Saulkrastos šova-

sar atvaļinājumu pavadīja 120 tekstilstrādnieku un viņu ģimeņu

locekļi. Turpmāk arodbiedrība sava atpūtas nama saimniecību

ievērojami paplašinās. Atpūtas namādzīvos dārznieks, kas rūpēsies,

lai jau agrā pavasarī atpūtas nama virtuvei būtu svaigi dārzāji.
Paredzēts iekārtot arī bērnu rotaļu laukumu, tāpat arī citas lab-

ierīcības.

Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības atpūtas namā Balt-

ezerā šovasar atvaļinājumu pavadījuši 50 metālstrādnieku un viņu

ģimeņu locekļi. Ziemā metālistu atpūtas nams kalpos kā slēpo-

tāju stacija strādnieku slēpotājiem. Tur varēs pārģērbties, atstāt

virsdrēbes, tāpat arī būs dabūjama tēja un sviestmaizes. Savs atpū-

tas nams — sanatorija — ir arī grāmatrūpniecības strādniekiem

Bīriņos. Sekojot tautas Vadoņa aicinājumam rūpēties par
strād-

nieku dzīves apstākļu uzlabošanu, arī daži lielākie Rīgas rūpnie-
cības uzņēmumi gādājuši par atpūtas vietām saviem strādniekiem.

Atzīmējams, ka pirms 15. maija nebija gandrīz neviena atpū-

tas nama, kur strādnieki varētu pavadīt savu atvaļinājumu, gūt

atpūtu un stiprināt veselību.Pateicoties nacionālās valdības atbal-

stam, Latvijas Darba kameras un jauno arodbiedrību gādībai,
daudziem simtiem strādnieku tagad ir iespēja atvaļinājuma laiku

pavadīt labi iekārtotos atpūtas namos, kas atrodas Latvijas skais-

tākos kūrortos. Atpūtas namu iekārtošana un uzturēšana prasī-

jusi no Darba kameras prāvus līdzekļus, bet šie līdzekļi nav žēloti,

lai gādātu par
strādnieku veselības uzlabošanu.

DZĪVE UZ PLOSTA

Ka sācies un ka norisinās Daugavas enkurnieku darbs

Vēsturnieks J. Juškevičs par Rīgas ostas tapšanu un izveidoša-

nos, starp citu, izsakās sekojoši:
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— Pirmo Rīgas ostu sastādīja Rīgas upes lejasgals, kas pirms
ietekas Daugavā paplašinājās baseinveidīgi, aizņemot 15 000 kv.

metru lielu platību. Par ostas kopšanu tais laikos nevarēja būt

runa. Upes ūdeņu nogulumi un tā laika kuģinieku paradumi —

sviest nevajadzīgo balastu tieši upē — ar katru gadu vairāk sama-

zināja ostai noderīgo ūdens platību.

Augšā minētie dabas apstākļi un Rīgas pilsētas izplešanās līdz

Daugavas malai jau 14. gadsimteņa sākumā ierosināja rīdzinie-

kus izlietot Daugavas upi kā ostu. Simts gadu laikā visa kuģnie-
cība bija pārnesta uz Daugavu, un Rīgas upe palika tikai kā ziemas

osta. Ap 1450.gadu kā ziemas ostu izmantoja Daugavas salas un

Rīgas upi atstāja galīgi. Bet Daugava vēl nekur nebija bagarēta;

dambjos un bulverķos iesprostotā straumeikgadus mainīja krastu

kontūras, par gultnes dziļuma vienmērībunemaz nerunājot. Upes

gultnē gulēja daudzi lieli akmeņi, bieži tikai nedaudz zem ūdens

virsmas, kādēļ kuģniecība Daugavā bija diezgan nedroša un ik

gadus atkarīga no nezināmiem untumiem.

Mangaļsalas zvejnieki —pirmie loči

Smagie kuģniecības apstākļi lika rast izeju. Vajadzēja cilvēku,

kas sīki pārzina Daugavu, un tādusatrada starp Mangaļsalas zvej-

niekiem. No bērnu dienām uz Daugavas dzīvodami, viņi vienīgie

sīki pazina savas māmuļas varenās straumes, zināja katru kuģiem
bīstamu sēkli vai akmeni. Pirmo "neoficiālo" loču uzdevumos

ietilpa tikai kuģu uzvadīšana no grīvas līdz Rīgai un atkal atpakaļ
līdz brīvajai jūrai.

Pie oficiāliem ločiem Rīga tika 1622.gadā, kad zviedru ķēniņš

Gustavs Ādolfs Rīgas pilsētai piešķīra loču monopolu. Pilsēta

savukārt šīs tiesības izdeva tālāk latviešu zvejnieku un pārcēlāju

amatabiedriem. Viņi nu sastādīja pirmo Rīgas ostas "loču ģildi".
Šiem ločiem jau bija daudz lielāks darbības rajons. Viņi ne vien

rūpējās par kuģu drošību no jūras līdz Rīgas ostai un atpakaļ, bet

uzraudzīja visu ūdensceļu līdz pat Ķekavai. Ločiem vajadzēja ne

tikai pašiem sīki iepazīt Daugavu, bet par katru pārmaiņu upes

gultnē, par katru jaunradušos sēkli vai straumju atskalotu akmeni
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ziņot rātei. Tā bija sperts pirmais solis Rīgas ostas un arī pārējās

Daugavas daļas organizētai uzraudzībai. No tiem laikiem līdz

mūsu dienām aiztecējuši daudzi gadsimti. Rīgas osta no sīkās

Rīgas upītes ietekas Daugavā izveidojusies liela un moderna.Te ik

dienas ienāk desmitiem lielu jūras tvaikoņu, un nevienam nav

jābaidās, ka tas uzskries virsū kādam akmenim vai nezināmamsēk-

lim. Loči sen vairs nav jūraslietās nemācītieMangaļsalas zvejnieki
vai vēlākie "loču ģildes" biedri. Tie visi veci jūrasvilki, kuru drošās

rokās svešzemju kapteiņi var paļāvīgi nodot savus lielos kuģus.

Rīga ir izaugusi skaista, liela un varena; tagadējo Rīgas ostu ar

savu visvecāko māsu nevar pat salīdzināt, un tomēr kaut kas ir

palicis arī no veciem laikiem.

Tie ir enkurnieki, pirmo loču pienākumu tiešie mantinieki pāri

daudziem gadsimteņiem. Nav viņiem vairs lemts rādīt ceļu ku-

ģiem.Tas gods pienākas īstajiem ločiem. Enkurnieku ziņā palikuši

vairs tikai plosti, bet no šīs vietas viņi neatkāpsies vēl daudzus

gadu desmitus, ja ne simtus.

— Kamēr Daugavas straumes šūpo plostu karavānas, mums

darba un maizes netrūks! — lepni spriež enkurnieki. Viņi saka

vēl daudz vairāk:

— Mūsu valstība sākas no Rīgas dzelzs tiltiem, un tur pat locis

ar zeltīto kapteiņa cepuri galvā mums nav nekāds kungs. Tur val-

dām mēs — Daugavas straumju, viltīgo atvaru un brāzmaino

krāču vīri!

Kas ir Daugavas enkurnieks?

Daudzi sajauc enkurniekus ar plostniekiem. Tas nepareizi.

Daugavas plostnieku rajons sākas tā ap Jaunjelgavu un stiepjas

augšup līdz pat Aiviekstei. Protams, plostnieki brauc uz Daugavu

darbā arī no citiem novadiem, bet šis mūsu zemes apgabals uz-

skatāms par īsto Daugavas plostnieku dzimteni. Te tūlīt arī jāaiz-

rāda, ka plostnieki ir ļoti sirdīgi lokālpatrioti — viņi nelabprāt

savā daļā ieredz ienācējus. Lai, piemēram, Dievs nedod satikties

gaujieniešiem un lejasciemiešiem ar krustpiliešiem! Tad ātri vien

var izcelties visnepatīkamākie starpgadījumi. Plostnieks ir cilvēks,



636

kas savam arodam stingri pieķeras un citu darbulabprāt nestrādā.

Bieži pat tad, ja darbs solītu vēl lielāku peļņu.

Ja tāds Daugavas plostnieks dzīvo kādā piekrastes pilsētā, viņš
ziemas mēnešos vienkārši atpūšas, ja laukos — pie reizes pastrādā
mežā vai kādu citu gadījuma darbu un atkal gaida jaunu pavasari.

Enkurnieku amats un arteļi

Lai kļūtu par enkurnieku, priekšā daudz ceļu. Pirmais notei-

kums —jābūt labam airētājam. Nākošā pakāpe — kļūt par enkur-

nieku laivas stūrmani. Pēc tam vairāku gadu praksē, uzrādot

centību un zināšanas Daugavas pazīšanā, enkurnieks kļūst arteļa
laivas vecākais.

Rīga ir īpatnēja osta. Katru gadu no upes augšgala nāk daudzi

tūkstoši plostu. Vislielākais plostu vairums bija priekškara gados,
kad plašās Daugavas ūdeņus izmantoja gandrīz visas Krievijas koku

eksportieri. Tad Rīgas ostā dibinājās vesela rinda enkurnieku

arteļu.

Bija pat gadījums, kad no Pēterburgas šurp brauca uzņēmēji,
lai pildītu Daugavas enkurnieku darbus. Pēc daudzām pārmai-

ņām 1922. gadā Rīgas ostas enkurnieku pienākumus uzņēmās

Rīgas ostas kuģniecības biedrības enkurnieku sekcija. 1922. g. tā

pārdēvējās par sabiedrību "Enkurnieku artelis".

Nu enkurnieku darbības rajons bija no Daugavas "glumās

krāces" pie Salaspils līdz Rīgas tiltiem. Še katru gadu sapulcējās
daudzi tūkstoši Daugavas plostu. Pie Salaspils viņus sagaida en-

kurnieki, lai plostus pārlaistu krācēm, atvadītu Rīgā, sašķirotu un

novietotu Daugavas koku dārzos.

Pēc enkurnieku līguma viņu artelim jāatbild par plostu dro-

šību no Salaspils līdz Rīgai. Agrāk enkurnieki uzbrauca Daugavā
laivās. Bieži vien gadījās, ka plostu ločiem vajadzēja dzīvot savās

laivās visu vasaru. Tad nodibinājās enkurnieku kolektīvi. Nu bija
citādi. Enkurnieku artelim pieder vairāki desmiti kuģu. Vai nu

Rīgas ostā, vai Baltezerā, kur pienāk plosti no Gaujas, vai arī jūrā,
kur strādā enkurnieku prāmji un velkoņi, — visur Daugavas

ūdeņu strādniekiem iespēja nokļūt ik vakarus savās mājās. Vecais
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noteikums tomēr palicis. Lai kļūtu īsts enkurnieks, jāsāk no airē-

tāja. Tie pa lielākai daļai Daugavas zvejnieki. Pēc pāris gadiem

airētājs kļūst enkurniekulaivas otrais stūrmanis un tikaipēc tam—

pats vadītājs.

Dzīve koku dārzos

Pateicoties arteļa vadītājam Vaivadam, "Rīta
"

līdzstrādniekam,

bija iespēja iepazīties ar enkurnieku darbu. Aiz Zaķusalas Dau-

gavas rāmajos ūdeņos ierīkoti koku dārzi.Tur enkurnieki, bruņo-

jušies gariem ķekšiem, šķiro plostus. Enkurnieku darbsnav viegls.
Bieži vien gadās, ka enkurniekam uz viena paša baļķa jāšķērso visa

plašā Daugava.

— Man savā ilgajā enkurnieka mūžā nav iznācis Daugavā

"iekrist", — stāsta ilggadīgs enkurnieks Mārtiņš Strautiņš. Viņš

enkurnieka darbā ieradies no Jelgavas.
— Kā klajas? — jautāju vecam enkurnieku stūrmanim Dil-

drātam un Pēterim Gaņģim.
— Ko jautājiet, mes pelnām ta, ka nākošu gadu laikam vairs

nebūs pa baļķiem jālēkā.

Rīgas enkurnieki, Baltezera vīri un jūras braucēji, visi senās

Rīgas pirmie loči strādā! Mazo laivu vietā viņiem kalpo kūpošu

velkoņu armāda. Senais laivinieks ir kļuvis mašīnas kalps, Dau-

gava ir piedūmota, bet senam locim pieder viņa tiesības.

PIRMĀ RUDENS SVĒTDIENA

Skumja izskatījās svētdien Rīga smagas, pelēkas miglas pieli-

jušām ielām un slapjiem jumtiem. Bet rīdzinieki tā bija gatavo-

jušies "vasaras svētdienai", kad var izstaigāties pa savādā klusumā

dusošiem laukiem, raudzīties rudens ugunīs liesmojošās kļavās,

dzeltēni zaļos bērzos un zem alkšņu cera vēl atrast tumši brūnu

baraviku ar nodzeltējušu, slapju lapu uz mīkstās galvas. Šādās

svētdienās rīdzinieki vairs nedomā par jūru, jo rudens svētdie-

nām ir cita burvība: jūru uzvar Vidzemes sili, aiz kuriem, Gaujas

līčos paslēpušās, septembra debesīs raugās Siguldas birzes.
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Kad, spēlēdams un dziesmas skandinādams, bija aizbraucis sim-

tais tūristu vilciens uz Carnikavu, sarukušas izbraucēju rindas pie

biļešu kasēm un autoostā, Rīgā palicēji devās "apskatīt pilsētu".
Divi laiki arī pilsētā visasāk izjūtami. Pirmais ir pavasara atnāk-

šana, kad vējā vēl sals kož ausīs, bet saules puse jau spēcīgās marta

dvašas pilna. Otrais laiks bija svētdien, kad vasara mums sūtīja

pēdējās sveikas. Tad Rīga kļūst klusa un cilvēki viņas ielās staigā
kā pa milzīga muzeja galerijām. Kautkur aiz namu augstajām šķo-
rēm spīd rāma rudens saule, gaisā manāms atspirdzinošs vēsums,

un cilvēkam tad dažreiz gribētos sarunāties pat ar lietām, kas pa-

rasti mūs sevišķi neaizkustina. Varbūt visu vasaru Rīgas dārzi nebija

redzējuši tik daudz viesu kā svētdien. Tūkstoši staigāja 1905. g.

parkā, apbrīnoja ziediem pilnos rožu krūmus un priecājās par

smaidošu cilvēku pārpilniem vilcieniem, kas no Rīgas skrēja uz tāla-

jiem mežiem — aiz Juglas, Ķīšu un Baltezera ziluma. 15. maija un

Viestura dārzus citās dienās izmanto gandrīz vienīgi steidzīgi
cauri gājēji un studenti, kas te klusumā un svaigā gaisā nāk mācī-

ties. Svētdien te valdīja cita sabiedrība, kas bija nākusi mazāk mā-

cīties kā izklaidēties. Tas pats bija Arkādijā, Vērmanes un Miera

dārzā.

Pēdējā laikā Rīgā vērojama jauna, līdz šim neparasta parādība:
rīdzinieki "apceļo" mūsu metropoli. Teiksim, svētdienā grupa

Brīvības gatves iedzīvotāju brauc uz Mīlgrāvi vai pat Bolderāju ar

vienīgo nolūku redzēt, kā tur izskatās. No citiem rajoniem atkal

ļaudis brauc skatīties, kā izbūvēta jaunā pilsēta pie Brīvības gat-

ves. Netrūkst braucēju arī uz citām Rīgas malām, jo jauna, nere-

dzēta visur diezgan. Nav tāda rajona galvaspilsētā, kur nenotiktu

kādas pārvērtības. Tur būvē jaunas skolas, tur paceļas jauni fab-

riku korpusi, tur valsts iestāžu un Rīgas pilsētas jaunās celtnes. Ir

labi, ka mēs par to interesējamies, ja katram lielam darbam visi

dzīvojam līdzi.

Liksies drusku neparasti, ka par vienu no skaistākiem mūsu

galvaspilsētas rajoniem izveidojies Iļģuciems. īpaši tas sakāms
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par tā centru— Dzegužkalnu, ar kuru būs grūti sacensties jebku-
ram citam Rīgas parkam.

Šis tagad skaistais dārzu rajons ar Dzegužkalnu vidū vēl nesen

bija diezgan neapkopts. Un tagad? Tagad viss kļuvis citāds.

Viss tā pārmainījies, ka kāda māmiņa, kas savus jaunības ga-

dus pavadījusi Iļģuciemā, bet tagad aizgājusi dzīvot citā pusē, iz-

brīnā izsaucās: — Tas taču nevar būt Dzegužkalns!
— Tas pats gan! —viņai atbildēja. —Tikai laiki citi, un tāpēc

arī Rīga izskatās citāda.

— Bet tur augšā senāk bija tikai biezi krūmi!

— Tagad tur ved cementa kāpnes! Uzkāpjat un paraugāties,
kāda izskatās Daugava pie kājām, kāda dūmakās tīta visa Rīga!

Patiesi, neaizmirstams ir Dzegužkalna skaistums! Vēl jo vai-

rāk klusā rudens novakarē, kad lielā pilsēta upes viņā krastā atgā-
dina nogurušu milzi.

Daugava ir rāmakā slīpēts stikls. Pat kuģi, kas steidzas uz jūras

pusi, nesadrebina līmeņa gludumu. Tikai tālu aiz aerodroma pēc

noteikta sekunžu skaita gaisos sviežas Daugavgrīvas bākas baltā

roka ar zvīļojošu spuldzi pirkstos.

DARBA AIZSARDZĪBA

PADOMJU SAVIENĪBAS RŪPNIECĪBĀ

Padomju Savienības arodbiedrību žurnāli un laikraksti pēdējā
laikā daudz raksta par darba aizsardzības jautājumiem. Rakstu

autori cildina sasniegumus rūpniecības izveidošanā, priecājas par

jauno fabriku modernajām mašīnām, bet tajā pat laikā spiesti

atzīt, ka strādnieku aizsardzībai darbavietās darīts vēl ļoti maz.

Pašlaik Padomju Savienības iestādes apspriež un izstrādā trešās

piecgades plānu. Un te nu liela vērība esot jāveltī tieši darba aiz-

sardzības jautājumiem. Ja pirmās un otrās piecgades laikā šajā

ziņā esot bijis daudz trūkumu, nolaidību un pat noziedzību, tad

galvenā vaina krītot uz "trockistiem, vācu-japāņu spiegiem un

diversantiem", kas ilgu laiku esot bijuši vadītāji un noteicēji arod-

biedrībās un citās darbaaizsardzības iestādēs. Beidzamā laikā gan
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Padomju Savienībā visai parasta parādība, ka vainu un atbildību

par neveiksmēm un trūkumiem uzveļ trockistiem un spiegiem

un dara to itin visās nozarēs. Tā vien liekas, ka fabriku un iestāžu

vadītāji šādā ceļā visvieglāki cer izvairīties no atbildības un izbēgt

no nepatikšanām un soda.

Otrā piecgadē vajadzējis samazināt profesionālo slimību un

nelaimes gadījumu skaitu, bet, ja tas neesot izdevies, tad visiem

spēkiem jāgādājot, lai panāktu to trešā piecgadē. Statistiskie dati

rādot, ka 80% nelaimes gadījumu notikuši, pateicoties vājai teh-

niskai organizācijai rūpniecības uzņēmumos, darba disciplīnas

trūkumam, sliktai strādnieku apmācībai un aizsardzības notei-

kumu neievērošanai. Konstruējot un izgatavojot mašīnas jauna-

jām fabrikām, neesot ievērotas darba aizsardzības intereses. Jau

sen atzīts, ka, mašīnu izgatavojot, tūlīt jāparedz un jāpierīko arī

nepieciešamās aizsargierīces, kas tomēr pa lielākai daļai neesot

darīts. Parasti aizsargierīces gan pierīkotas vēlāk, bet visai nemā-

kulīgi, bieži tās traucējušas darba gaitu un tamdēļ atkal novāktas.

Viens no svarīgākiem trešās piecgades uzdevumiemdarba aiz-

sardzības laukā esot novērst strādnieku saindēšanos ar gāzēm un

veselībai kaitīgiem putekļiem. Ventilācijas ierīkošanai rūpniecības

uzņēmumos iztērēti pusotra miljarda rubļu, bet daudzas dārgi

maksājošās ventilācijas ierīces sabojājušās, mēnešiem un gadiem

ilgi nedarbojušās, un lielā kapitāla ieguldīšana bijusi velta. Staļin-

gradas ķīmiskā kombinātā, piem., 1936. g. bijuši ap 50% sabojātu

ventilatoru, tāpat arī Ščelkovas ķīmiskās fabrikās. Līdzīgs stāvok-

lis bijis arī daudzos citos uzņēmumos.
Arī apgaismošana daudzās fabrikās neapmierinoša. Apgais-

mošanai tērēti lieli līdzekļi, bet panākumi bijuši vāji. Daudzelek-

triskās strāvas aizejot zudumā tamdēļ, ka apgaismošanas ķermeņi
slikti. Aprēķināts, ka Ļeņingradas fabrikās no elektriskās strāvas

kopējā daudzuma, kas tērēts apgaismošanai, 36% aizejot zudumā,

pateicoties tam, ka lampas netīras, un tāpat arī darba telpu sienas

un griesti, kas pārklāti putekļiem un netīrumiem, "aprij" daudz

gaismas.

Padomju Savienības arodbiedrībudarbiniekiatzīst, ka arī tīrī-

bas ziņā rūpniecības uzņēmumos joprojām daudz grēkojot.
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Fabriku vadītāji par tādiem"sīkumiem" kā tīrības ieturēšanu darba

telpās nemaz nerūpējoties, un arī paši strādnieki neesot lieli tīrī-

bas cienītāji. Visi šie trūkumi esot jānovērš trešā piecgadē. Cits

jautājums, protams, cik tālu izdosies šo plānu realizēt. Ja arī nera-

dīsies jauni trockisti un kaitētāji, kas jauks un traucēs šo darbu

vai kuriem vismaz varēs uzvelt atbildību, arī tad darba aizsardzī-

bas jautājumu kārtošanā diez cik straujš temps nav sagaidāms. To

liecina lielās grūtības un neveiksmes pirmajās divās piecgadēs.
Fabriku direktoriem līdz šim nav bijis lielas intereses gādāt par

darba aizsardzību un dažādām labierīcībām. Un direktorus arī

grūti piespiest to darīt. Ja vien fabrikas vadītāji spēj pacelt produk-

ciju un izpildīt ražošanas plānu, kas ir pats galvenais, ko viņiem

prasa, — tad parvisu pārējo tiem maza bēda. Ļoti reti bijuši gadī-

jumi, kad fabrikas vadītājs atstādināts no amata tādēļ, ka nav

gādājis par labierīcībām un darba aizsardzību, bet daudzi direk-

tori gan padzīti, kas nav mācējuši pacelt produkciju.

LABAS UN LĒTAS PRECES

PATĒRĒTĀJU TŪKSTOŠIEM

No priekšpilsētu strādnieku "bodītēm"

līdz varenajai "Vienībai"

Ja šodienbutu jāatbild uz jautājumu: — Kas ir patērētāju kop-

darbība?— tad vienano pareizākām atbildēm būtu:

— Patērētāju kopdarbība ir drošākais atbalsts saimnieciski vā-

jākam!

Stiprais tiek galā pats ar sevi un savām vajadzībām. Tam pa-

līga nevajaga. Citādi tas vājam. It sevišķi saimnieciskā ziņā, kur

mūsu modernoslaikos tikai retais spēj iztikt saviem spēkiem. Visa

mūsu dzīve šodien ir tā sarežģījusies, ka mēs esam kļuvuši viens

otram nepieciešami. Fabrikas strādnieks, kas būvē traktorus, ne-

vienu dienu nevar iztikt bez zemnieka, kas viņa ražoto liek darbā.

Zemnieks savukārt nespēj strādāt bez fabriku ražojumiem. Te nu

mēs nonākam pie vecās, daudzkārt apstrīdēt mēģinātās, bet

nekad neapgāztās patiesības, ka nav pretišķību starp arāju un
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pilsētas strādnieku, bet gan pašas dzīves negrozāmo likumu no-

likta vienība.

Ja nu ir atzīts, ka viens cilvēks mūsu dienās var sev palīdzēt
visai maz, tadarī kļūst saprotams, kāpēc tieši strādnieks visvairāk

ieinteresēts kopdarbības jautājumos. Saņemot nolīgto algu par

stundām, dienām vai nedēļām, strādniekam vienam par sevi tomēr

visai maz izredžu kļūt tik stipram, lai viņš varētu runāt līdzi visu

saimniecisko spēku sacensībās.Ar savu centību un zināšanāmkatrs

labs strādnieks var gan sev un savai ģimenei sagādāt pienācīgu

iztiku, taupīgi dzīvodams, nodrošināt pat vecuma dienas, bet tā

visa par maz, lai kļūtu līdzīgs materiāli stiprākiem. To labi sapraz-

dama, arī valsts vara nāk talkā saviem saimnieciski vājākiem pilso-

ņiem.Tāpēc pastāv slimo kases, apdrošināšana nelaimes gadījumos,

pabalsti trūcīgām mātēm, zīdaiņu nami, dažāda veida palīdzība
trūkuma cietējiem, patversmes — ar vārdu sakot, viss, ko mēs sa-

protam ar sabiedrisko aizgādību.
Tomēr arī tajos brīžos, kad strādnieks nav ne slims, ne nelaimē

cietis, ne vecs, ne arī trūkumā, viņam vajadzīgs spēks, kas to pa-

balsta. Ir vajadzīga iespēja, kas, mazām spēka lāsītēm kopā saplūs-

tot, ļauj radīt vilni, kas var darīt lielas lietas. Tā ir kopdarbība.

Šodien, kad mūsu patērētāju kopdarbība nonākusi līdz "Vie-

nībai", kuras biedru rindās kā pats pirmais stāv Latvijas Prezi-

dents, varam sacīt:

— Līdz šim mēs esam tikai auguši, nu laiks plaukt un ziedēt!

"Bodīte" Brīvības gatvē

Dzirnavu ielā 72, tieši pretim "Turības" miteklim, atrodas "Vie-

nības" galvenais birojs. Jau durvis paverot, var redzēt —te nestrādā

cilvēki, kas meklētu sevišķas ērtības, bet kam sirds lieta pats kop-
darbības darbs. Vienā nelielā istabiņā saskaitīju piecus darbinie-

kus, kas bija cieši nogrimuši savā darbā. Otrā vēl mazākā telpā
bez "Vienības" galvenā vadītāja ValdemāraKramiņa bija vēl divi

darbinieki. Turpat otrs "Vienības" vadītājsVaits pieņēma arī dau-

dzos apmeklētājus, kas nācakārtot savas vajadzības. Te bija steiga,

nemitīga tālruņu zvana, mašīnu troksnis, atnācēju skaļās valodas,
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bet ērtības, ar kādu daudzkārt saistās musu domas par tāda mil-

zīga pasākuma vadītāju darba apstākļiem, — tās es neredzēju.
Izmantodams pāris brīvos acumirkļus, "Vienības" vadītājs,

sirmais kooperators V. Kramiņš, kas šai idejai atdevis gandrīz visu

savu darba mūžu, stāsta:

— Mūsu patērētāju kopdarbība savas gaitas sāka Rīgas priekš-

pilsētās, strādnieku rajonos, kur pirms kara atradās lielās fabrikas.

Brīvības gatvē, kur tagad dūc daudzās "Vairoga" un Vefa mašīnas,

atradās "Fenikss" un "Unions". Sarkandaugavu baroja "Provod-

ņiks". Mīlgrāviešus par kopdarbību domāt mācīja lielais labdaris

Dombrovska tēvs. Tāpat patērētāju kopdarbības kustībai labvē-

līgi apstākļi un dzirdīgas ausis bija Bolderājā un citos strādnieku

rajonos. Pašā sākumā ļaudis varbūt mazāk domāja par kopdar-
bības ideju un tās tautsaimniecisko nozīmi, kā vēlējās tikt vaļā no

spekulatīviem privātiem tirgoņiem, kas ar visiem zināmām zilām

"kredīta burtnīcām" strādnieku ģimenes turēja savā varā. Tomēr

par tādiem kooperatīviem veikaliem, kādi mums šodien, toreiz

nevarēja pat sapņot. Tās bija "bodītes", par kurām kooperācijas

nīdēji varēja zoboties, jo ienaidnieku un neapzinīgo toreiz bija
vairāk kā draugu. Bet pirmiem Rīgas patērētāju kopdarbības dar-

biniekiem par godu jāsaka, ka viņi nebija bailīgi. Ikviens nešau-

bīgi ticēja sāktā ceļa pareizībai. Pirmai mazai "bodelītei" Brīvības

gatvē sekoja citas, arvien lielākas, preču bagātākas un vairāk iecie-

nītas, un pretinieku smiekli sāka pamazām vērsties nopietnībā.
Radās kooperatīvi Bolderājā, Jaunmīlgrāvī, Vecmīlgrāvī, Sarkan-

daugavā, Brīvības gatvē, Latgales priekšpilsētā. Visās Rīgas malās

ļaudis atzina, ka vienības spēks ir visstiprākais un tāpēc pienācis

pēdējais laiks to likt lietā.

Pārskrienot kara vētrām un nodibinoties neatkarīgai Latvijas

valstij, arī kopdarbība dabūja jaunus un stiprus spārnus. Sākās

darbspar jaunu, mēģinot daudzās vienībās saskaldītos spēkus sako-

pot, lai patiešām no smilšu graudiem uzceltu nesagraujamu celtni.

Tā pēc vairākkārtīgas apvienošanās jau bijām nonākuši līdz

Rīgas apvienotam kooperatīvam, kas savā īpašumā varēja skaitīt

15 veikalu. Pārdaugavā "Pamatam" tajā laikā bija astoņas tirgo-

tavas. Tāpat labi strādāja no pēckara gados dibinātiem vecākais
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kooperatīvs "Brīvība". 1934. gadā Pārdaugavā "Pamats" ieguva vēl

septiņus Rīgas patērētāju kooperatīva veikalus, tā kļūstot par ļoti

spēcīgu faktoru šajā pilsētas daļā.
Vislielākais ieguvums tomēr Latvijas patērētāju kopdarbībai

ir "Vienības" nodibināšanās. Saplūstot vienā organizācijā Rīgas

apvienotam kooperatīvam, "Pamatam" un "Brīvībai", ir radīts

vesels veikalu tīkls. Nav gandrīz tāda rajona mūsu galvaspilsētā,
kur nebūtu "Vienības" veikala. Ir jau saņemti lūgumi, lai dibina

vēl jaunus, jo rīdzinieki atzīst, ka 41 pārtikas, divi ēdienu, viens

saimniecības piederumu veikals un vienakāpostu skābētava ir par

maz. Arvien nāk klāt arī jauni biedri, kāpēc "Vienības" vadība jau

nopietni apsver jautājumu par jaunu veikalu atvēršanu. Par vai-

rākiem jau puslīdz izlemts. Tā domātsatvērt saimniecības piede-

rumu un dzelzs preču veikalu Brīvības gatvē, kura uzdevums būs

kalpot iebraukušiemVidzemes zemniekiem.Līdzīgu veikalu "Vie-

nība" atvērs arī Anniņmuižas rajonā.

Patlaban "Vienība" nodarbinaarivisai prāvu darbiniekuskaitu —

145 cilvēkus. Lai gādātu jaunas darbinieku rezerves, "Vienība" ir

visus savus veikalus nodevusi jaunās kooperatoru skolas rīcībā,

lai skolas audzēkņiem bez grūtībām būtu iespējams izņemt prak-
tiskās nodarbības kursu.

Apēd 200000 siļķu

Piegādāt preces daudzajiem "Vienības" veikaliem nav viegla
lieta. Ik dienas no agra rīta līdz vēlam vakaram Rīgas ielās redza-

mas zaļās automašīnas ar lepno uzrakstu "Vienība". Tādu ir pa-

visam trīs, un visām darba pilnas rokas. Nav nemaz iespējams

pieminēt visus preču daudzumus, kas nepieciešami mūsu galvas-

pilsētas iedzīvotājiem. Ik dienas "Vienības" veikalus apmeklē ap

20 000 pircēju, kas mēneša laikā sanes kopā turpat 300000 latu.

Bez daudzām citām mantām rīdzinieki mēneša laikā nopērk
200 000 siļķu un 600 maisu smalkā cukura, bet ik dienas patērē

5000 kg "Maiznieka" ceptās maizes.

— Ari citas mantas mes pārdodam tikai tūkstošos! — nosmejas
"Vienības" vadītājs. — Kautarī vairuma tirdzniecībā nedarbojamies.
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Izradās, ka sadarbība ar pārējam sabiedriski saimnieciskām orga-

nizācijām "Vienībai" tā visu labākā.

Maizi mes paši necepam, bet ņemamvienīgi no Maiznieka",

tāpat kā pārējās preces no "Turības".

Par 50 latiem "Vienības" līdzīpašnieks

Kooperatīvo veikalu apmeklētāju skaits, kā redzams, ļoti liels.

Ik dienas tas sniedzas desmitos tūkstošos. Arī preču patēriņš jū-

tams un apgrozība ļoti prāva. Turpretim, ja paraugāmies aktīvo

kooperatoru rindās, atliek vēlēties, lai tās būtu vismaz desmit rei-

zes garākas. Ar visiem ģimenes locekļiem kopā rēķinot, mēs šo-

dien varam sacīt, ka "Vienības" rindās 5000 cilvēku. Lai arī šis

skaitis mūsu apstākļos visai cienījams, tomēr jācer, ka nākotnētas

kļūs vēl daudzreiz lielāks. Patiesi, "Vienības" līdzīpašniekos var

kļūt gandrīz ikkatrs. Lai kļūtu tās biedrs, nevajaga nekādas lielās

naudas — tikai 50 latu. Tik liela nosacīta katra biedra paja. Tās

samaksa un "Vienības"biedru karte dod ne tikai lielo morālisko

gandarījumu, ka, lūk, arī es esmu pielicis savu roku, lai mūsu

kopdarbība kļūtu varena. Katrs biedrs bauda arī gluži materiālus

labumus un pie tam — visai prāvus. Par katru iepirkumu biedrs

saņem prēmiju. Statistika rāda, ka algas cilvēks vislielāko tiesu savas

nopelnās izdod par uzturu. Ja nu viņš iepērkas savā kooperatīvā,

tad gada beigās I—31 —3 proc. Prēmija no iepirkuma vērtības dod

visai iespaidīgu summu. Bez tam vēl katrs biedrs par savu paju

var saņemt līdz 6 proc. lielu dividendi, kas atkal gluži taustāms

ieguvums.

Kapec jus pērkat "Vienība"?

Mazubrīdi padomājis, sirmaiskatiu kalējs Pēteris Zariņš atbildēja:

— Lieta pavisam vienkārša — man negribas par dārgu naudu

pirkt sliktas preces. Kooperatīvā esmu drošs — algotiem darbi-

niekiem nav nekādas intereses mani piekrāpt. Pateicoties stingrai

sabiedriskai uzraudzībai, kooperatīvu vadītājiem arī jāiegādājas

tikai pirmklasīgi produkti. Arī cenas kooperatīvā zemākas, jo
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spekulācijā mums nav jāpiedalās. Gluži otrādi — kooperatīvi

gādā ne vien par lētām un labām precēm, bet regulē cenas arī

pārējā tirdzniecībā. Tā nu iznāk, ka patērētāju kopdarbība ne vien

stiprina saimnieciski vājākos, bet arī visā tautas saimniecībā pa-

līdz ieturēt zināmu līdzsvaru.

ZAĻĀ ZELTA KAUSĒTAVA

Ka strada "Latvijaskoka" zāģētava Milgravi

Meži — mūsu zaļais zelts, viena no lielākām latviešu zemes

bagātībām. Vēl nedaudzgadus atpakaļ eksportējām galvenā kārtā

neapstrādātus koku materiālus. Vispār koku rūpniecība, šī viena

no lielākām mūsu saimnieciskās dzīves nozarēm, atradās vienīgi

privāto tirgoņu rokās, kas vairāk domāja tikai par savu peļņu, kā

centās celt Latvijas koku labo slavu un, apstrādājot tos uz vietas,

dot darbuvairākiem tūkstošiem mūsu strādnieku. Tagad reizē ar

pārvērtībām visās dzīves nozarēs pārmaiņas skārušas arī koku

rūpniecību. Vispirmā kārtā mēs paši cenšamies savus kokus ap-

strādāt, lai par tiem iegūtu ne tikai augstāku maksu, bet arī

sagādātu darbusaviem strādniekiem. Sasniegumi patiešām gluži

pārsteidzoši. Koku rūpniecība izaugusi par tik svarīgu saimnie-

cisku faktoru, kas līdzās metālu un tekstilrūpniecībai stādāma

vienā no pirmām vietām. Vislielākais panākums mūsu zaļā zelta

izmantošanā tomēr ir akciju sabiedrības "Latvijas koks" nodibi-

nāšanās. lekārtojot modernas zāģētavas, "Latvijas kokam" iespē-

jams savus uzdevumus veikt labāk kā sīkām zāģētavām un arī

strādniekiem sagādāt tādus darba apstākļus, kādu citur nav. Rīgā

"Latvijas koks" pārņēma savā ziņā agrāko Mežu departamenta

zāģētavu Vecmīlgrāvī, ko pirms daudziem gadiem ierīkoja lielais

mīlgrāviešu labvēlis un kultūras darbinieks Dombrovskis. No Zie-

meļblāzmas baltās pils viņš gribēja likt atspīdēt izglītības gaismai,
mācīt Mīlgrāvja strādniekiem svētīgo sātības mācību, bet savā

zāģētavā dot iespēju nopelnīt dienišķo maizi.

No tiem laikiem Dombrovska tēva dibināta koku zāģētava vien-

mēr bijusi mīlgrāviešu galvenā darbavieta. Zveja Daugavā, ostas
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transporta darbi un Dombrovska zāģētava — tās ir trīs darbavie-

tas, kur mīlgrāvieši dodas savu maizi pelnīt. Te gandrīz katrai

ģimeneipieder sava mājiņa un gabaliņš dārza. Tikai ģimeņu galvas

parasti dodas darbā ārpus mājas, un ir labi, kad turpat Daugavas
krastā kūp Dombrovska tēva dibinātāszāģētavas augstais skurste-

nis. Tā mīlgrāviešiem atkrīt rūpes par darba meklēšanu Rīgā.

Tagad Mīlgrāvja strādnieki iekārtojušies pat tā, ka pusdienu

pārtraukumā gandrīz visi dodas aizaidu ieturēt mājās — kopā ar

ģimeni. Rūpējoties par labierīcībām saviem strādniekiem, zāģētavas

agrākais īpašnieks — Mežu departaments — iekārtojis glītas

pusdienošanas telpas arī darbavietā, bet tās vajadzīgas tikai strād-

nieku mazākai daļai. Kādreiz domāts arī par īpašas strādnieku

virtuves ierīkošanu, lai pusdienās uz vietas varētu izsniegt siltu

ēdienu. Tomēr vismaz pagaidām šo ideju nācies atmest, jo tādai

virtuvei būtu stipri maz apmeklētāju.

Mīlgrāviešiem par darbu patlaban nav ko bēdāt— "Latvijas
koka" vadībāzāģētava ne vien paturējusi agrākos apmērus, bet vēl

krietni paplašinājusies. Vēl pieņemti strādnieki, un tā zāģētava

patlaban spēj nodarbināt 420 cilvēku. Lielā fabrika kustas visas

divdesmit četras stundas, strādājot trijās maiņās. Šajā laikā zāģē-

tava spēj saražot 42—45 standartus zāģētu kokmateriālu un 1000

līdz 1200 gulšņu dzelzceļa vajadzībām. Lielāko daļu sagatavoto koku

materiālupatlaban sūta uz Ķegumu. Stipri prāvs arī eksports, pie
kam "Latvijas koka" zāģētavas ražojumi galvenā kārtā iet uz Fran-

ciju un Angliju, kur Latvijas kokiem laba slava un lieli pieprasī-

jumi. Caurmērā mēnesīno Mīlgrāvja zāģētavas uz ārzemēmaizsūta

vairāk kā 700 standartu dažādumateriālu.

Lai arī ziemas mēnešos zāģētavai netrūktu darba, patlaban

notiek koku dārzu paplašināšana, lai varētu savākt iespējami lie-

lus baļķu krājumus. Lai baļķi neiesaltu ledū, tos sakrauj vairākus

metrus augstās kaudzēs, kuras nogremdē zem ūdens līdz pat Dau-

gavas dibenam.

Baļķu gremdēšana gan stipri grūts darbs, totiesu darītājam

vislabāk atalgojas. Tā sauktie ūdens strādnieki, kuru šovasar bija

pat liels trūkums, "Latvijas koka" zāģētavā nopelna caurmērā 10 latu

dienā, turpretim vismazākā alga vīrietim grozās ap trim latiem.



648

Ar šo algu tomēr jāapmierinās nespeciālistiem, jo šajā zāģētavā

pieņem darbā arī tādus, kas vēl koku rūpniecībā nav strādājuši.
Sava darba pratējiem, protams, arī atalgojums lielāks.

Vingrotājs uz viena baļķa

— Barību zāģētavas asajiem zāģiem mēs piegādājam pa Dau-

gavu, — stāsta lielās fabrikas vadītājs Cielēns. — Tikai pagājušā
ziemā izlietojām arī dzelzceļu, lai nebūtu uz laiku jāpārtrauc darbi

un jāatlaiž strādnieki. — Patiesi, "Latvijas koka" zāģētavas apstā-
šanās būtu ļoti smagi sajūtama visā Mīlgrāvī. 40 000—45 000 latu

mēnesī, ko zāģētava izmaksā strādniekiem algās, ir liels atbalsts

arī pārējiem mīlgrāviešiem —
veikalniekiem un namsaimniekiem,

kuri arī var pastāvēt, tikai ja griežas zāģētavas riteņi.

— Daugavas ūdeņu nestie plosti apstājas pie pašas zāģētavas.
Tur kokus sašķiro savā darbā iemanījušies strādnieki, kurus ne-

baida pat vairākus metrus dziļās Daugavas dzelmes.

— Vai tad bieži iznāk mērīt Daugavas dziļumu? — iejautājos
"ūdens vīram" Fricim Airem, kad viņš garuķeksi rokās kāpelē no

viena brīvi peldoša baļķa uz otru.

— Tādas lietas gadās, tikai enkurnieka amatu mācoties. Tad

gan bieži vien iznāk strādāt līdz ādai izmirkušam. Savā darbā

pieradušam strādniekam aukstās peldes tomēr atgadās visai reti.

Mēs uz ūdens jūtamies tikpat droši kā parastie cilvēki uz cietas

zemes!

— Sazāģēšanai nolemtos baļķus vispirms nogādā piešķirotāja

Jāņa Ķekura, kas katram kokam nosaka vajadzīgo garumu. Tad

priedes vai egles stumbrs sāk savu ceļojumu. Arvīda Upmala vadī-

tais riņķa zāģis to sagriež šķirotāja nosacītos garumos. Tad baļķi
saviem dzelzs nagiem sagrābj mūžīgi ritošā kāpuru ķēde un kā

niecīgu paijiņu uzrauj otrā stāvā, kur kaukdami balto koka miesu

plosa gateru zāģi. Še visi darbi ierīkoti, ievērojot lentas principu.
Tikko no ūdens izkāpis koks nonāk pie zāģiem, kas dažās minū-

tēs to sadala dēļos vai plankās. Turpat blakus līdzīga kāpuru ķēde

gluži svaigos materiālus aiznes pie zeimera zāģa. Vēl moments,

un gatavās plankas jau dodas lejup, kur tās sagaida vīri bieziem
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ādas spilveniem uz labā pleca. Tie ir planku nesēji, cilvēki, kas

astoņas stundas dienā teciņus vien steidzas no zāģētavas uz aug-

stajām nokrautuvēm.

Pec Somijas parauga

Konkurence arī pasaules koku tirgū tik asa, ka katra valsts

cenšas savus eksportējamos materiālus sagatavot ne tikai iespē-

jami daudz, bet arī labus. "Latvijas koks" patlaban apstrādā divas

mūsu koku sugas — priedes un egles. Lai mūsu plankas un dēļi
būtu ārzemniekiem pieņemami, vislielākā rūpība veltāma mate-

riālu žāvēšanai. Šai ziņā zāģētavas vadība cenšas pielietot visas

jaunākās metodes. Izrādās, ka koku materiālu labā sagatavošanā

vislielākie meistari ir mūsu ziemeļu kaimiņi somi, kas atraduši,

ka sazāģēto planku pareiza žāvēšana lielā mērā uzlabo materiālu

vērtību. Agrākos laikos arī pie mums par to mazāk domāja, plan-
kas krāva vienkārši kaudzē, kāpēc nav brīnums, ka, piemēram,
somi ar saviem ražojumiem spēja citas zemes izkonkurēt.

Tagad arī mēs rīkojamies pēc somu parauga. Sazāģētos mate-

riālus laukumā novieto tā, lai tie izžūtu ātri un vienmērīgi, pa-

sarga tos no lietus, virs katras kaudzes uzbūvējot jumtu.
— Tagadkatram eksportējamam gabalam jābūt ne tikai labam,

bet arī skaistam, — saka zāģētavas vadītājs Cielēns. — "Latvijas

koks" tad arī rūpējas, lai mūsu izstrādājumi pasaules tirgū ieņemtu

to goda pilno vietu, kas tiem pēc savas kvalitātes pienākas.

Mīlgrāvja zāģētavai tas arī pa spēkam, jo lielie materiālu krā-

jumi ļauj eksportēt tikai patiešām pirmklasīgus ražojumus. Par to

garantē arī lietpratēji, kurus atalgo "Latvijas koks".

Arī citādi "Latvijas koka" zāģētava atrodas ļoti izdevīgos ap-

stākļos. Sevišķi tas sakāms par zāģētavas novietni, kas tieši ideāla.

Pa Daugavu pienāk ik vasaru tūkstošiem plostu, un tos var viegli

nogādāt līdz pašai fabrikai. Tas, protams, ne vien dod iespēju

palielināt darba tempu, bet arī palētināt izdevumus, salīdzinot ar

zāģētavām, kurām šādu priekšrocību trūkst. Arī gatavo materiālu

sagatavošana eksportam te viegla. Daugavas krasts pie materiālu

novietnēm tā izbūvēts, ka, lielākas partijas iekraujot, kuģis var
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apstāties pie pašas zāģētavas. Mazākas partijas sūtot, kad neat-

maksājas kuģim uz Mīlgrāvi braukt, zāģētava izmanto liellaivas.

40 gadu zem planku nastas

Mīlgrāvieši pazīstami kā vieni no centīgākiem koku rūpniecī-
bas strādniekiem. Kaut darbs nav vieglais un arī algas ne vienmēr

tādas kā šodien, mīlgrāvieši allaž palikuši uzticīgi savam uzņem-

tam pienākumam. Še netrūkst tādu, kas jau no jaunām dienām

sākuši savas gaitas uz šo zāģētavu un tagad jau piedzīvojuši sirmus

matus. — Viens no tādiem ilggadīgiem sava pienākuma pildītā-

jiem strādā arī "Latvijas koka" zāģētavā. Tas ir planku nesējs Kārlis

Ēriksons. Viņam jau uz muguras vairāk kā pussimts gadu.
— Cik tad gadu esat nokalpojuši?

Sirmais, Daugavas vēju appūstais darbavīrs brīdi padomā.
— Jā, daudz viņu jau aizgājis — veseli četrdesmit! Toreiz bija

piecpadsmit gadu, kad sāku, tagad jau pienācis piecdesmit piektais.
— Vai tad nav grūti tādu smagu darbu strādāt?

— To nu gan nevaru sacīt. Pa tik ilgiem gadiem cilvēks pierod

arī pie planku nešanas un tad vairs viņu svaru nemana.

Kā savus vārdus apstiprinādams, Ēriksons paņem plecos smago

nastu.

— Vēl jau var panest! — viņš nosaka, un jāsaka, ka jaunajiem

tas nemaz nebija vieglāk. Bet tādu Ēriksonu, kas darba nastu

smaguma nemana,Mīlgrāvī ir daudz. Tie ir dažreiz vārdā nemi-

nētie darba varoņi, kuru sīkstā neatlaidība likusi rasties dzīvībai

Mīlgrāvja kāpās. Pa gadu desmitiem te ir pacēlusies mājiņa pie

mājiņas, dzeltēnās, neauglīgās smiltīs radušies skaisti dārzi. īstā

rūķu darbā mīlgrāvieši ir uzcēluši savu pilsētu, kurā dzīvo tūk-

stošiem cilvēku. Tie ir pieticīgi darba vīri un sievas, kas te dzīvo

savu — zvejnieku, kuģu strādnieku un planku nesēju dzīvi.Viņu

klusajās mītnēs satraukums ierodas tikai, kad draud apstāties

zāģētava un kad ostā nav kuģu. Bet šodien par to nav jābēdā. No

jūras pret Daugavas straumi kāpj tālu zemju karogiem pušķoti

kuģi, un "Latvijas koka" zāģētavā zāģi savu spalgo dziesmu nepār-

trauc ne dienu, ne nakti.
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CILVĒKI, KAS MIRST 52 REIZES GADĀ

Avīžnieka pieredzējumi Rīgas ūtrupju namos

Ja lielais Slātavas ūtrupju "lauva" Švauksts vakar pēcpusdienā
būtu spējis atstāt savu vietu "Mērnieku laiku" sējumā, viņš savā

spožajā pajūgā drāztos uz Centrāltirgu, lai Rīgas ūtrupniekiem
uzsauktu: — Vart, vart! To ancuk' tik lēt' nevar būt! Vēl vien lat'

klāt! — Bet stipri gan Švaukstam vajadzētu savā klibajā valodā

buldurēt, jo, kad divi simti vīru cīnās ap vieniem apvalkātiem

vizītsvārkiem, troksnis nava mazais. Bet Švauksts ar Ķenci, Pāvulu

un Bisāru paliek savās vietās grāmatu plauktā, un Centrāltirgus
sarkanās noliktavās cīnījās nopietni vīri, kas zina, ko viņi dara.

Lielā ūtrupe pilsētas ūtrupnieka namā— tas ir notikums visam

rajonam. Šoreiz tas sākās jau pagājušā svētdienā, kad vismaz

500 rīdzinieku devās apraudzīt, kas viņiem vajadzīgs. Veselas divas

stundaspa Rīgas pilsētas ūtrupnieku nama trim stāviem ņudzēja

ļaudis, taustīja, cilāja, vērtēja un pierakstīja, lai vakarā viņiem ne-

gadītos pārsteigumi, kad labas lietas, tā sakot, aiziet gar degunu,

bet nederīgas palaimējas nopirkt. Šādas iepriekšējas mantu apska-

tes sevišķi svarīgas ļaudīm, kas ūtrupē grib iegādāties kādu nepie-
ciešamu lietu. Piemēram, jūs vēlaties pirkt tahtu. Lūdzu, aizejat,

apskatāt un zināt, ka labu tahtu nopirksat par 50 latiem. Kādam

citam vajaga skapja. Lūdzu — trejdurvju ozola skapis ar lielu spo-

guli nekad nebūs dārgāks par 200 latiem. Jums nepatīk pirkt ne

tahtas, ne skapjus? Labi, pērkat rakstāmmašīnas. Dārgas? Pavi-

sam nē! Visaugstākā cena rakstāmmašīnām 30 latu. Ja kādam ne-

patīk rakstāmmašīnas, viņš par 20 latiem var iegādāties servīzi,

kuras vienīgais bojājums — mazs robiņš trauka osiņā. Praktiski

cilvēki šeit nāk iegādāties drēbes, jo gluži jaunu, glītu uzvalku

citur par 46 latiem vis nevar nopirkt. Arī velosipēdus, kas braukti

tikai vienu vasaru un veikalā maksā 140 latu, šeit var pirkt par

60—70 Ls gabalā.
— Sakāt — kā tas ir,ka pircējs šeit var visu iegādāties tik lēti,

bet arī pārdevēji apmierināti? — jautāju pilsētas ūtrupniekam.
— Jā, mēs esam pasākums, kas cilvēkiem dod vairāk naudas,

kā viņi paši domā saņemt. Kad ūtrupnieka nama nebija, cilvēki,
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kam kaut kas likvidējams, griezās pie uzpircējiem. Tie par visu

samaksāja grašus un vēlāk, mantas pārdodot, peļņu iebāza kabatā.

Tagad pārdevējs pats nosaka cenu, protams, ar vērtību samērīgu,

un lietu tūlīt pārdod ūtrupē. Tā nu iznāk, ka mantas īpašnieks

saņem vairāk, kā cerējis, jo pie "bēniņu sīkumu" vīriem viņš būtu

dabūjis tikpat kā nekā. Ūtrupnieka nama darbinieki piedalās arī

tiesu izpildītāju ūtrupēs, lai vērtīgas lietas neaizietu par smiekla

naudutāpēc vien, ka nav vairāk kas sola.

Gandrīz katrs būs ievērojis sīkus sludinājumus, ka slimības vai

izceļošanas dēļ izpārdod dzīvokļu iekārtu vai drēbes. No ārpuses

raugoties, liekas — pavisam nevainīgs sludinājums. Bet mēs sākām

tos reģistrēt. Unkas izrādījās? Atklājās brīnišķīgas lietas, un proti:
kādi 400cilvēku gandrīz ik nedēļas "slimo", "aizceļo" un "nomirst".

Tāpēc visiem pilsoņiem jāzina, ka ūtrupnieka nams dibināts un

pastāv viņu pašu labā, ka ar dažādiem"zemrokas" pircējiem nav jā-

ielaižas, ja negrib ciest zaudējumus. Tas pats jāiegaumē pircējiem,
kas visas lietas var iegūt par piemērotu cenu ūtrupes namā.

— Un jūsu klientūra?

— Tā ļoti plaša. Gada laikā desmit tūkstoši cilvēku, pie kam

caurmērā visi saņēmuši par savām likvidējamām lietām 30% vai-

rāk, kā paši gribējuši. Tas, liekas, ko nozīmē!

la centrāltirgus veikalā visu pārdod vienīgi ūtrupēs un katram

pircējam par ieeju jāmaksā 10 santīmu, pavisam citādi iekārtots

otrs veikals Kalēju ielā 18. Te cilvēks nonāk īstā dārgumu nolik-

tavā, kur pircēji ar lietpratēja acīm vērtē sudrabā kalto kristālu,

zaigojošiem briljantiem greznotas zelta rokassprādzes, Persijas

un Buhāras tepiķus, antīkas mēbeles un slavaskalnā uzkāpušo glez-

notāju gleznas.
— Tuvākās dienāsmēs saņemsim kāda itāļu mākslinieka senu

gleznu "Bīrona bērni", kas paglabājusies no Jelgavas hercoga valsts

laikiem, — stāsta veikala vadītājs. — Kalēju ielas veikalā pārdod
bez ūtrupēm, katram pircējam tieši. Te dabūjamas tikai retas un

dārgas lietas. Labs piemērs — kažoki, īpaši karakula. Mums jau

stāv rindā pircēji, kas tikai gaida tālruņa zvanu, lai tūlīt steigtos

šurp. Tāpat daudzi pērk dārgos Persijas un Buhāras tepiķus, kris-

tālu, zeltu.
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— Kas pārdod, un kas pērk?
—Pārdod visvairāk sveštautieši, piemēram, žīdi, kad brauc

projām uz Palestīnu. Pērk visvairāk latvieši, pie kam pircēju —

latviešu — skaits aug katru dienu. Dažāda ir pārdevēju psiho-

loģija. Dažas dienas atpakaļ ienāca kāds žīdu tautības kungs un

smiedamies teica:

— Pats Dievs no manis vakar aizņēmās naudu! Kamēr viņš
man varēs atdot, jāpārdod šī kristāla vāze. Lūdzu, te viņa stāv!

Pāris minūtēs darījums bija nokārtots, un "Dieva kreditors"

aizgāja tikpat bezbēdīgs, kā atnāca.

— Vai, dārglietas pērkot, kādreiz nav gadījušies viltojumi?
— Vienu reizi bija mēģinājums uz sudraba spogulīša uzlietu

stiklu pārdot par... briljantu. Mēģinājums, protams, neizdevās.

īpatna dzīve rit tādos ūtrupju namos. Centrāltirgū ir sava pub-
lika — skaļa, nepacietīga pirkšanā, klusa un bikla pārdošanā.

Kalēju ielā valdalietpratīgs praktiskums abās pusēs.

RĪGA GAIDA ZIEMU

Pārdomas par bagātībām, kas izkūp Rīgas skursteņos

Rudens, kas laukos nāk ar savām bagātībām, sniedzot atmaksu

par pavasara un vasaras sūro darbu, pilsētniekiem nav diezin cik

gaidīts viesis. Izņemot dažas darba nozares, kur lielāka rosība

sākas tikai rudenī vai pat ziemā, visiem pārējiem ziemeļu vējš un

pēdējo nodzeltējušo lapu skumjā čabēšana atnes tikai pārdomas

un rūpes par jaunām vajadzībām. Tieši rudenī un jo sevišķi ziemā

pilsētnieks visvairāk izjūt savu lielo atkarību, kas ne vien zemko-

pim,bet arī kuram katram lauku strādniekam drauddaudz, daudz

mazāk. Tikko sākas vēsās rudens dienas, pilsētniekam jāmeklē
manufaktūras un apavu veikalu skatu logi, lai izzinātu cenas. Tad

sākas gara rēķināšana, kurš ģimenes loceklis jaunu mēteli dabūs

jau pēc dažām dienām, kuram tas vēl jāpagaida līdz jaunam ga-

damun kuram šoziem jāiztiek ar veco. Tā tas nav tikai tagad, bet

kamēr pastāv pati dzīveun pilsētas. Uz akmeņiem nekas neaug.Par

visu jāmaksā nauda, bet tā jānopelna. Mēs varam būt ārkārtīgi
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laimīgi, ka latviešu zemē strādniekam netrūkst darba un viņš var

visu, kas vajadzīgs pašam un ģimenei, nopelnīt. Katru dienu mēs

varam lasīt laikrakstos, ka daudzās lielās, bagātās un vecās valstīs

tā nav. Tur arī šodien bezdarbnieku ir simti tūkstoši un pat mil-

joni, kas ne vien mēnešiem, bet gadiem ilgi gaida un meklēdarbu,

bet tā neatrod. Mēs no tāda likteņa esam pasargāti, kaut arī pirms

pāris gadiem dažs labs latviešu strādnieks arī uz savas muguras

dabūja izjust, ko nozīmē bezdarba asā pātaga, cik grūti spēcīgam

cilvēkam strādāt "sabiedriskos darbos" par latu dienā un cik sūra

ir tā zupiņa, ar kuru mātei jāpaēd pašai un jāpabaro bērni, ja vēl

pēc šī ēdiena jāstāv rindā "sabiedriskā" virtuvē.

Atkal mēs varam sacīt — paldies Dievam, tas laiks mums aiz

muguras. Kopā ar citām grūtām atmiņām tas aizgājis uz neat-

griešanos. Katrs strādnieks par to var tikai vieglāk uzelpot.

Tomērbez savām rūpēm dzīve nav bijusi un nebūs nekad. Tās

vienam var būt mazākas, otram lielākas, bet izbēgt nevar neviens.

Pilsētniekam, to vidū arī katram strādniekam, ziemu gaidot, viena

no lielākām rūpēm ir — bēdas par siltumu. Apstākļu nepārzinā-

tājam tikai var likties, ka šī lieta vienkārša. Patiesībā pilsētu apgā-

dāšana ar siltumu ir viena no grūtāk atrisināmām problēmām.

Siltuma sagādāšanā vispirmā ieinteresēta valsts, kuras bagātības

(meži un kūdra) samazinās, gādājot kaut vienai pašai Rīgai kuri-

nāmos materiālus.

100000 ģimeņu pērk malku

Ir atzīta patiesība, ka bez statistikas mūsdienu cilvēks nespēj
dzīvot. Ja vienā dienā visas pasaules cilvēku smadzenēs pēkšņi iz-

zustu jēdziens — statistika, ja pazustu lielās materiālu krātuves

un grāmatu kalni, neapšaubāmi mēs ārkārtīgi ciestu. Teiksim,

mēs pēkšņi nezinātu, cik Rīgā dzīvokļu, nezinātu, cik vajadzīgs

malkas, to laikā nepiegādātu, un cilvēki aukstās ziemas dienās

vienkārši nosaltu. Tagad tas nevar notikt. Rīgas pilsētas statistis-

kais birojs ir noskaidrojis, ka visā mūsu galvaspilsētā patlaban
noteikti atrodami 110 667 dzīvokļi. Tāka neapdzīvotu ļoti maz, pat

zem simta, iznāk, ka vismaz simts desmit tūkstots ģimeņu galvām
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šoziem jādomā par siltumu. Jūs iebildīsat: labi, bet visos dzīvokļos

jau nav jākurina krāsnis! Taisnība, bet arī tas statistiķiem zināms.

Ir izpētīts, ka tā sauktā centrālā apkurināšana ierīkota apmēram

nepilnos 800 namos. Arī šo namu iedzīvotājiem, lai gan pašiem

nav malka, kūdra vai ogles jāgādā, tomēr rudens atnes savas rū-

pes — kvītīs par īres samaksu nāk klāt respektējamā aile — dzī-

vokļa apkurināšana. Tā nu iznāk, ka pašā sākumā sīkā lieta izvēršas

pavisam liela, kāda tā patiesībā arī ir.

Vēl lielāka tā kļūst, ja padomājam, ka apkurināšanas jautā-

jumā figurē ne tikai simti tūkstoši, kas dzīvo mūsu galvaspilsētā,
un apmēram vismaz tikpat daudz visās pārējās pilsētās kopā, bet

arī daudzi desmiti tūkstoši tādu cilvēku, kas strādā, lai pilsētām

siltuma būtu gana.To iegaumēdami, nonākampie atziņas, ka pil-

sētu apkurināšana nav tikai liels un smags jautājums, bet ka tā ir

problēma valsts mērogā. Nav nieks, ka Mežu departamentam vien

Rīgas apgādāšanai ar malku šogad jādod 200 000 steru. Tiem jā-

pieskaita klāt vēl 100 000—150 000 steru, kurus piegādā privātie

tirgotāji. Atsevišķi vēl jārēķina Rīgas pilsēta, kas savām vajadzī-
bām patērē ļoti prāvus kurināmā materiāla daudzumus no pilsē-

tas mežiem.

Zirgs, kuģis un vilciens

Tā ir vesela sarežģīta mašinērija, kuru iziet Slīteru kalnu bērzs

vai Raunas Lielā meža priede, līdz tā, glītās grēdās sakrauta, kļūst

malka, kura atzīst tikai metrisko mēru sistēmu un cenu inspek-

tora nosacītās cenas. Kad mēs aizejam malkas laukumā, nolūko-

jam grēdu pēc prāta pašam un makam, gluži nevilšus smadzenēs

iešaujas doma: ek, varēja ganbūt lētāka! Nav ko liegt, kad naudas

mazāk, viss liekas par dārgu, bet, ja paraugāmies ārzemēs, arī šajā

ziņā latvieši atrodas izcilā stāvoklī. Piemēram, malkas pirkšanu

pa kilogramiem un puskilogramiem mēs nepazīstam, bet ir zemes,

kur citādi apstākļi nemaz nav piedzīvoti.

Patiesi, milzīgu darbu prasa koks, līdz tas kļūst malka un no-

nāk patēriņa vietā. Ņemsim Kurzemes piejūras apgabalu ar sa-

viem lielajiem mežu masīviem. Ik ziemas tur strādā tūkstošiem
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cilvēku, kuru uzdevums — zāģēt malku. No vēla rudens līdz agram

pavasarim viņi dzīvo lielajos mežos, strādā un pelna savām ģime-
nēm maizi.

Tikko iestājas ziemas ceļa laiks, stājas darbā tūkstoši vedēju,
kas sazāģēto malku nogādā vai nu dzelzceļu piestātnēs, vai vēl vai-

rāk — jūrmalā. Kad sākas kuģošanas sezona, darbs jūrniekiem.

Kādreiz skaistie tāljūru braucēji — baltie burinieki — tagad likti

pavisam prozaiskā darbā: viņi kļuvuši vienkārši malkas "jānīši",

kas, aizmirsuši savus tālo jūru skrējienus, tagad pieticīgi atšūpo

baltās bērza šķilas no Kolkas vai Mērsraga.

Ar zirgu jura

Daugavā starp tiltiem stāv trijmastis "Vilnis". Vēl pirms kādiem

pieciem gadiem viņš bijis tik varens, ka varējis doties uz pašu

ziemeļu Āfriku pēc kafijas pupiņām, bet nu vairs tālāk par Kolkas

ragu netiek. — Paies vēl nedaudzigadi, un nebūs arī "Viļņa", —

skumji stāsta burinieka īpašnieks.
— Jaunus burukuģus vairs nebūvē, un vecie ātri sadilst. Vie-

nīgās cerības savas baltās buras paturēt Kr. Valdemāra jūrskolas
mācības kuģim, bet tas arī laikam tad būs vienīgais, un pasaule

kļūs par vienu romantiku nabagāka.
Par malkas transportu "Viļņa" jūrnieki stāsta:

— Malkas iekraušana kuģī mūsuKurzemes jūrmalā nav viegla
lieta. "Vilnim" jāapstājas apmēram puskilometru no krasta, jo

tuvāk iet neļauj seklais ūdens. No krautuvēm līdz kuģim malka

tiek divos paņēmienos. Vispirms vedēji to sakrauj ratos un brauc

jūrā tik dziļi, cik vien zirgs var brist. Protams, arī strādnieki tad

stāv līdz krūtīm ūdenī, un dienu pēc dienas tā strādāt var tikai

piejūras vīri, sīksti kā kāpu priedes.
No ratiem malku pārkrauj nelielās zvejnieku laivās, ar kurām

tad pieairē kuģim. Tāda iekraušanas kārtība, protams, malku sa-

dārdzina, bet par grūtu darbu strādniekam arī vairāk jānopelna.
Savu tiesu nopelna arī kuģa īpašnieks, bet viņam savukārt jāalgo

komanda un jāsedz kuģa amortizācija. Bez tam nav jāaizmirst, ka

malkas transporta darbi notiek tikai dažus mēnešus gadā un
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rudens pēkšņās vētrās nereti aiziet bojā arī viņu burinieki. Kad

nu malka nonākusi Daugavas krastā, sākas pēdējais tās ceļojums —

no kuģa grēdā. Atkal veicams smags darbs, kas prasa pienācīga

atalgojuma, un laikam nebūs neviena, kas malkas krāvējiem to

gribētu liegt. Kad nu visu saskaita kopā, iznāk, ka malka, kas

mežā uz celma maksā 30 latu par 9 steriem, Rīgā nonākusi, jau
savu vērtību pavairojusi līdz 105 latiem. Tā ir skaidra matemātika.

Vagons pa dienu

Ļoti daudz, pat lielāko daļu kurināmā mūsu galvaspilsētai pie-

gādā pa dzelzceļu. Visa malka no Vidzemes siliem un Kurzemes

mežiem, kas jau tālāk no jūras, Rīgā iebrauc sarkanos preču vago-

nos. Rīgas preču un Torņakalna preču stacijās ir desmitiem hektāru

lieli laukumi, kurus aizņem tikai malka. Piegāde sākas jau vasarā,

jo rudens mēnešos, kad sākas ražas, īpaši cukura biešu pārvadā-

šana, dzelzceļu virsvalde nevar atvēlēt pietiekoši daudz vagonuarī

malkas transportam. Lielākā malkas krautuve Rīgā ir Preču stacijā

pieViestura dārza, kur dienā pienāk caurmērā vismaz 20 vagonu

malkas. To tūlīt izkrauj, pie kam labi iemanījies strādnieks var

dienāveikt veseluvagonu.Atkarībā no attāluma, kāds ir no vagona

līdz grēdai, Mežu departaments saviem strādniekiem maksā

7,50—8 latus. Tā kā darbu var veikt vienā dienā, alga jāatzīst par

apmierinošu. Te tikai jāaizrāda, ka malkas izkraušana ir sezonas

darbs un visiem strādniekiem katru dienu pilns vagons dažreiz

neiznāk, tomēr arī tad malkas krāvēji par savu stāvokli nesūdzas.

Abu preču staciju apkaime pelnās arī vairāki desmiti smago

ormaņu. Patlaban viņiem sezona, spēj tikai strādāt.

Malkas "pašražotaji"

Jā, ir arī tādi! Torņakalna preču stacijas ormaņi stāsta dīvainas

lietas par kādu sievieti, kas nodarbojoties ar malkas "pašražošanu"

un tā pelnot labu naudu. Izmantojot pilsētnieku vēlēšanos visu

pirkt no pašiem ražotājiem, viņa pirms kāda laika sākusi "ražot"

malku. Lai lieta būtu ticamāka, viņa iegādājusies apbrauktus
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laucinieka ratus un pātu zirģeli. Arī pati darbā vienmēr apvelk

drēbes, kādās parasti mēdz staigāt lauku sievas. Tad viņa brauc uz

Torņakalna preču staciju, par nepilniem 20 latiem nopērk trīs

sterus egļu malkas, sadala to četrās daļās un katru vezumiņu pār-

dod par 10 latiem. (Vismaz tik daudz viņa prasīja šo rindu auto-

ram!) Kāda "pašražotājas" peļņa, nav grūti aprēķināt.

Zem formana komandas

Bez malkas, sevišķi mūsu galvaspilsētā, daudz patērē akmeņ-

ogļu un koksa. Tas gan viss nav vajadzīgs tieši apkurināšanai, bet

nenoliedzami laba tiesa aiziet arīsiltumam. Pēdējie rudens mēneši,

kad jau pēc dažām nedēļām draud sals, lūk, akmeņogļu un impor-
tieru siena laiks. Tad jāapgādājas melnais kalnu zelts visai garai
ziemai. Tāpēc arī tagad Rīgas ostā ogļu kuģi stāv rindā un ostas

strādniekiem darba pilnas rokas.

Patlaban kā no Anglijas ienācis Kalniņa rēderejas tvaikonis

"Kaupo". Viņš viens pats atvedis vairāk kā 3000tonnuogļu, bet tādu

kuģu ik gadus Rīgas ostā ienāk simtiem. Tāpēc arīsaprotama Darba

kameras gādība par labu kurinātāju sagatavošanu īpašos kursos.

Ir noskaidrots, ka, krāsnis pareizi kurinot, iespējami ļoti prāvi ogļu

ietaupījumi, kas valsts mērogā pārsniedz pat miljonu latu.

Melnais "Kaupo" nostājies AB dambja pašā viņā galā,kur mazā

signālu bāciņa dienu un nakti mirkšķina savas sarkanās acis,

rādīdama kuģiem ceļu, lai tie nakts tumsā neuzdrāžas dambja

pāļiem. Var redzēt, smaga nasta bijusi nesama "Kaupo". Viņa pla-
tais metāla ķermenis dziļi iegūlies Daugavas ūdeņos. Ogļu pilns

ne vien kuģa lielais vēders, bet arī uz klāja īpatnējos stiepuļu rež-

ģossabērtas Anglijas ogles — gandrīz vienā līmenī ar augsto kap-

teiņa komandas tiltu.

— Vai tad negāja grūti ar tik smagu kravu?

— Nē, atnācām kā pa dīķi! — smiedamies stāsta jūrnieki, kas

ceļā no angļu zemes, metot vēl 350 jūdzes lielu līkumu līdz poļu

ostai, astoņās dienās bijuši Rīgā.
— Bija tik lēns laiks, kāds pat vasaras vidū reti gadās, kaut gan

parasti rudeņos Ziemeļu jūra visai nemierīga.
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— Ko tad matrozis dara pie pāļa?
— Bez darba viņš nav! — smejas uzrunātais. Izrādās, ka arī

kuģa izkraušanā komandaisavi pienākumi. Tākatram matrozim

savas stundas ik dienas jānostrādā pie mašīnas, kas stiprās vinčās

ceļ no kuģa telpām kravu. Pārējie kuģa ļaudis dara, ko nu kurais,

jo "tādāmājā, kāds ir okeāna kuģis, darba nekad netrūkst".

Ostas strādniekiem savs "kapteinis", viņu valodā saukts par

"formani". Transportnieki strādā komandās, un katrai strādnieku

grupai savs vadītājs — formanis. Viņš ik rītus sadala savus ļaudis:
vienus pie ogļu bēršanas kurvjos kuģa telpā, citus pie kurvju sa-

tura izbēršanas ķerrās, vēl citus pie ķerru dzīšanas un ogļu izbēr-

šanas kaudzē. Ogļu strādniekiem nav viegli nevienā vietā. No kra-

vas telpām ceļas melnie ogļu putekļi, kas cilvēku jau pēc stundas

pārvērš īstā nēģerī. Strādājot līdzi mašīnām, darba temps straujš.

Tikko viens kurvis pacēlies virs bērēju galvām, jau otrs grabē-
dams gāžas lejā, un tā bez mitas — maiņa maiņai. Ir ko strādāt,

kāpēc arī kuģu strādnieku alga caurmērā 7—B lati dienā.

Garš un sarežģīts ir ceļš, kamēr Rīga tiek pie siltuma un mūsu

fabrikas pie spēka. Desmitu tūkstošu strādnieku darbs un dzīve

tur ieguldīta. Tāpēc, pārvedot mājās rožainās bērza šķilas vai melni

spīdošo ogli, lai zinām: mēs izmantojam savu līdzcilvēku svied-

rotā darba augļus.

PĀRDOMAS SLOKAS IELĀ

Gara ir Slokas iela, daudz viņā cilvēku. Gribētos, lai viņi kaut

reizi dzīvē izstaigātu šo ielu no Sudrabkalniņa puses. Tad viņiem

būtu vieglāk saskatīt dienu smiltīs aizmilstošās takas, pa kurām

latviešu varoņi varēja savai tautai izcirst ceļu līdz Uzvaras lauku-

mam. Citādi dažam labam, kam atmiņavājāka un domasparadu-

šas staigāt lēniem soļiem, grūti pārbrist gadu ūdeņiem, lai zinātu,

ka šodiena nav tāda bijusi mūžīga, bet viņai gan tādai jākļūst.

Kas ceļu zina no Sudrabkalniņa uz Uzvaras laukumu, pa Slo-

kas ielu var staigāt droši — viņš nekad neapmaldīsies. Un tādu ir

daudz. Viņi mīl savu Slokas ielu, kaut arī tur nav daudz sevišķi



660

krāšņu namu, bet gluži parastas mājas, kūpoši fabriku skursteņi

un cilvēki. Tā nu iznāk, ka Slokas ielā it kā mazāk, ko redzēt.

Totiesu vairāk jādomā un domās jāskatās vienā reizē atpakaļ un

priekšā, jo tikai tā cilvēks varot visu ne vien labāk saredzēt, bet arī

saprast.

Pa Slokas ielu uz Sudrabkalniņu un atpakaļ nāk rindām ļau-

dis. Viņu sejas ir nopietnas un valodas klusas. Tikai dzestrs no-

vembra vējš brāžas no plašā klajuma puses. Liekas, tas ir tas pats

vējš, kas pūta viņās dienās.Varbūt zemie mākoņi tie paši?
— Jā, dēls, laiks bija apmēram tāds pat! — pusbalsī atbild

iesirms tramvajnieks savam desmitgadīgam dēlēnam pamatskol-
nieka cepurīti galvāun tad piemetina: — Tikai toreiz nesala. Laiks

bija vēss, bet salt mums nesala, kaut arī visi bijām plānos svārkos.

Dēlēns, liekas, nesaprot — kā gan plānos svārkos vēsā rudens

dienāvar nesalt?

— Jā, dēls, toreiz mēs par sevi domājām vismazāk un laikam

tāpēc nesala.

Tagad zēns saprot. Viņš zina, ka cilvēkam mūžīgi nevajaga do-

māt tikai par sevi, jo sīkās domās un rūpēs vismazākais šķērslītis

grūts. Lielas domasdomājot, aizmirstas pat sals.

— Esmu redzējis daudzus pieminekļus,bet Sudrabkalniņā mani

aizkustina visvairāk, — tā stāstīja kāds vīrs, kas nupat atgriezies

no tāla ceļojuma. — Es viņā varētu skatīties dienām, līdz būtu

izdomājis visu mūsu tautas vēsturi. Augstā granīta siena, izcirsto

karotāju rindas un pašā augšā vienkāršībā un godbijībā veidotais

upuru altāris. Šajā piemineklī atkal vēlreiz parādīta mūsu tautas

dvēsele, viss mūsu tautas spēks!

PRINCIPIĀLI SENĀTA LĒMUMI

Senātam ļoti bieži nākas izspriest arī strādnieku sūdzības, ku-

rās prasīts aizstāvēt viņu intereses — galvenā kārtā dažādās

apdrošināšanas lietās. Protama lieta, ka katrā dibinātā gadījumā
strādnieki savu taisnību saņem. Tomēr nāk priekšā tādas sūdzības,

kuras dibinājās uz nepietiekošu likumu izpratni. Kā nedibinātas
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tās Senātam jānoraida. Tā Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku

slimo kase bija atteikusies uzņemt sava dalībniekaPētera Beļav-
ska ģimenes locekļus — sievu un bērnus, jo dalībnieks jau četrus

gadus nedzīvo ar viņiemkopā. Slimo kases noteikumi tomērprasa,

lai kases dalībnieks ar saviem apgādājamiem ģimenes locekļiem
dzīvotu vienā dzīvoklī. Šai instrukcijas prasībai tagad pievieno-

jies arī Senāts, aizrādot, ka

ārstnieciskās palīdzības sniegšana un pabalstu izmaksa

slimo kases dalībniekuapgādājamiem ģimeneslocekļiem

nav obligatorisks, bet ganfakultatīvs nodrošināšanas veids.

Tāpēc slimo kasei saskaņā ar statūtiem jānosaka, kādi ģimenes

locekļi atkarībā no viņu vecuma, darba spējām un attiecībām ar

kases dalībnieku uzņemami apgādājamo ģimeneslocekļu sarakstā.

Šajā nozīmēRīgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kasē sva-

rīgs prasījums ir ģimenes locekļu kopdzīve ar kases dalībnieku.

Otrs gadījums noticis ar Rankas papes fabrikas strādnieci

Emmu Lubeju. Viņa bijusi pieņemta par pagaidu strādnieci, bet

saslimusi pirms likumā nosacīto 24 darbadienu nostrādāšanas,

kas nepieciešami, lai palīdzību sniegtu slimo kase. Gulbenes un

apkārtnes kopējā slimo kase to atteikusies darīt. Atsacījusies arī

Rankas pagasta valde, kurai vajadzētu gādāt par slimo strādnieci

uz lauku iedzīvotāju ārstēšanas likuma pamata. Galu galā lietu

izsprieda Tautas labklājības ministrija un Senāts. Atzinums:

uz tiem lauku iedzīvotājiem, kas nav ieguvuši tiesības

uzārstniecisko palīdzību no slimo kases, attiecas likums

parlauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimību gadījumos.

Tātad gādība krīt uz Rankas pag. pašvaldību.

25 LATVIEŠI UN 2 "ĀRZEMNIEKI"

Kas iznāk, kad statistiķi spriež par "dzejniekiem"

Statistikai modernacilvēka dzīvē pieder viena no pirmām vie-

tām. Patiesību sakot, bez statistikas mūsdienucilvēks nemaz nevar

dzīvot. Mums sīki un noteikti jāzina viss: jāzina mūsu zemes raža,

lai varētu iekārtot patēriņu un eksportu uz citām zemēm, jāzina
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pat gājēju skaits katrā ielā, lai varētu spriest, vai tā spēj apmieri-

nāt satiksmes prasības. Ir izpētīts arī, kur visvairāk piedzimst

bērnu, kur cilvēki visgarāki un visīsāki, kur ļaudis visveiklāki un

kur visvārgāki.
Šoreiz statistiķis ņemas noskaidrot drusku īpatnējāku jautā-

jumu: kurš mūsu zemes apgabals dod skaitliski visvairāk rakst-

nieku. Ja dzīve rāda, ka visvairāk mūsu valstsvīru dod Zemgale,
tad rakstniecībā un arī zinātnē tas citādi. Apskatot tikai to rakst-

nieku paaudzi, kas savas dzīves gaitas sākuši pēc 1900. gada, lite-

ratūrā sākuši darboties brīvās Latvijas laikā, izrādās, ka visvairāk

devusi kalnaināVidzeme. Tāluaiz vidzemniekiempaliek Zemgale

un Kurzeme. Arī ezeru zemei Latgalei nav pa spēkam sacensties

ar Vidzemi.

Interesanti atzīmēt, ka starp jaunākās rakstnieku paaudzes lo-

cekļiem arī divi "ārzemnieki". Viņi gan abi ir skaidri latvieši, bet

dzimuši tomēr ārpus mūsu zemes robežām — Krievijā. Tie ir

Leonīds Breikšs un Kārlis Krasts, kas dzimis Rostovā.

Ja kādam statistikas entuziastam iešautos prātā ideja — sarī-

kot vismaz jaunākās rakstnieku paaudzes skaitīšanu, vai, cik tad

vidzemnieki lepni kļūtu, sacīdami:

— Mēsjums varam nosaukt vismaz četrdesmit vārdu!

Kurzemnieki tad kļūtu pavisam rāmi, sačukstētos ar saviem

kaimiņiem — zemgaļiem — un paklusām atzītos:

— Mums gan kopā iznāk tikai kādi seši! — Rīdzinieki, kā jau

lielpilsētnieki, bez garas domāšanas paziņotu: — Bet mums nav

ir to — saskaitījām piecus! — Protams, ne katrreiz kvalitāti arī

nosaka kvantitāte, bet vismaz skaitā vidzemnieki visiem priekšā.
Tur nav ko ķildoties.

Tadpar jaunākās paaudzes rakstnieku nodarbošanos. Izrādās,

ka dzejnieki nav kāri uz tā saukto mierīgo ierēdņu darbu. Kan-

celejās sēd tikai ļoti maza daļa. Viss vairums strādā redakcijās par

žurnālistiem, vēl citi tulko, daži pārtiek vienīgi no rakstnieka darba,

kaut arī tas nav viegli. Bet sēdēšana birojā — tā viņi saka — esot

rakstnieka nāve, un mirt taču neviens negrib.
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UZLABOTA DAUGAVPILS IEDZĪVOTĀJU

ĀRSTĒŠANA

Līdz šim aptieka Daugavpilī, Alejas ielā 12, piederēja Latgales

kopējai slimo kasei. Pirms neilga laika to pārņēma Latvijas slimo

kases starpbirojs, tā savu aptieku skaitu paaugstinot uz septiņi.

Starpbiroja nolūks, aptieku pārņemot, nav bijis tikai iegūt jaunu

īpašumu, bet tā vadītāji vairāk domājuši par zāļu tirgus moderni-

zēšanu un uzlabošanu visai Daugavpilij un plašākai tās apkārtnei

par svētību. Jauniegūto aptieku starpbirojs paredzējis ievērojami

paplašināt, tās darba metodes modernizēt un uzlabot, kā arī nodi-

bināt starpbiroja ķīmiski farmaceitiskās laboratorijas — SKA —

ražojumu noliktavu. Līdz šim starpbirojam bija tikai viena savu

un arī citu medikamentu izdalīšanas noliktava Rīgā. Turvajadzēja
braukt visas Latvijas aptieku vadītājiem, kas attālākiem apgaba-

liem, protams, neparocīgi. lerīkojot savu noliktavu arī Daugav-

pilī, visai Latgalei atkritīs tālā braukšana uz Rīgu. Arī vispārējai

ārstēšanas lietai tas var nākt tikai par labu.

TŪKSTOŠU RŪPES TAUTAS PRIEKAM

Darbs gaišiem Ziemassvētkiem

V. Kuzes un A. Rimeika fabrikā

Kadkalendāra vienīgā metāla riba noplucināta jau gluži kaila,

ļaudis zina: tuvojas Ziemassvētki, un aiz viņiem vairs tālu nava

Jaunais gads.
Kad Vienības laukumā sāk skaļi trokšņodams griezties tradi-

cionālā svētku tirdziņa raibais karuselis, kad Brīvības bulvāra

kailajos apstādījumos vienā naktī izaug tumši zaļo svētku eglīšu

mežs, ļaudis jau skaita dienaslīdz svētsvinīgajam svētku vakaram.

Bet ir arī citādi cilvēki. Ir pat tādi, kas par Ziemassvētkiem sāk

domāt tūlīt pēc Jāņu dienas. Viņiem visi garie mēneši nav vis

dīvainu sapņu pilna gaidīšana, bet darbs divās, pat visās trijās

maiņās, aprēķini, materiālu iepirkumi, peļņas kalkulācijas, preču

nosūtīšanalieltirgotājiem, steiga, steiga un vēlreiz steiga. Un tādu
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cilvēku nav mazums,visā Latvijā rēķinot, viņu skaits sniedzas dau-

dzos tūkstošos. Tur ir fabrikanti, tirgotāji un arī tūkstoši strād-

nieku. Visiem viņiem vajadzīgs gandrīz pusgads, lai tikai visu

sagādātu... trijām Ziemassvētku dienām.

Dīvaina lieta ir šie Ziemassvētki. Viņi mūsu sirdīs ievieš tādu

savādu jūtoņu, kas mums liek rīkoties tā, kā citā laikā praktiskais

prāts būtu liedzis darīt. Mēs gribam priecāties par eglītes spožumu,

gribam dāvināt viens otram skaistas lietas, gribam, lai mums

apkārt būtu iespējami daudz prieka. Bet, cik tas savādi arī neiz-

klausītos, taisnība vecai patiesībai, kas māca, ka prieks un rūpes

esot saistītas kopā nesaraujamām saitēm. Nevar būt vienam cil-

vēkam prieka, lai otrs par tokaut kādā ceļā nesamaksātu ar rūpēm.

Ja nu Ziemassvētkos gribam paši saņemt un arī citiem dot daudz

prieka — loģiski, daudziem cilvēkiem jārūpējas, lai šī prieka ne-

pietrūktu. Tūkstošiem cilvēku jāstrādā gari mēneši, lai tikai mums

visiem svētkos netrūktu gaišuma, skaistuma un salduma.

Atbildību un algu

Starp daudzajām fabrikām, kuras tieši Ziemassvētku laikā strādā

pilnu tvaiku, pirmā vieta neapšaubāmi pieder saldumu fabrikām

un akciju sabiedrībai "V. Ķuze" kā vecākai saldumu ražotājai.
Plašā rajonā, kuru no trim pusēm iežogo Krāsotāju, Artilērijas un

Rēveles ielas, atrodas Ķuzes fabrika. No mazas, neievērojamas

darbnīciņas, kādu agrākos laikos lielpilsētā bija desmitām, patei-

coties paša vadītāja latviskajam sīkstumam, darba priekam un sava

pienākuma skaidrai izpratnei, pa šiem gadiem izaudzis pirmais

uzņēmums latviešu saldumurūpniecībā, kas nodarbina600 strād-

nieku. Prasot pilnu atbildību par savu darbu, V. Ķuze tajā pašā

laikā izvedis dzīvē savu deklarāciju:
"Es apzinos un domāju, ka mans uzdevums nav savas kabatas

pildīt un iedzīvoties, bet mans uzdevums ir nostādīt šo fabriku

priekšzīmīgi, lai tā būtu zieds rūpniecības vaiņagā."
Lai to panāktu, V. Ķuze nav tikai rūpējies, lai fabrika ražotu

iespējami augstas kvalitātes preces, bet vēl jo vairāk — par dzīvo

cilvēku, par strādnieku, kas liek visām mašīnām kustēties. Līdzās
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iespējami augstām darba algām nāk priekšzīmīgu krietnu darbi-

nieku izcelšana, gādība par strādnieku brīvā laika lietderīgu izlie-

tošanu, darba prieka pacelšanu un veselības kopšanu.

Ko prasa latviešu gardēdis?

Pateicoties direktora J. Muškes un R. Veidemaņa gādībai, kā arī

fabrikas inž. Steinberga pūlēm visu parādīt, mūsu līdzstrādnie-

kam bija izdevība iepazīties ar plašo Ķuzes fabriku.

— Ziemassvētkiem mēs sākām gatavoties jau agrā rudenī,

600 cilvēkiem strādājot divi maiņās un reizēm ņemot palīgā pat

pāris virsstundu, — stāsta pavadonis, piezīmēdams, ka arī tad

diezgan grūti visus patērētājus apmierināt.

Izrādās, ka sezonas laikā fabrika izsūta 3000—15 000 kg gatavu

ražojumu dienā, bet, kamēr tos saražo, — paiet laiks. Otrs kon-

statējums ir tas, ka "pasaules rekords" saldumu patērēšanā gan

pieder amerikāņiem un no mums tuvākām un apstākļos līdzī-

gākām zemēm — dāņiem, bet izvēlē mēs esam gandrīz vai pašā

pirmā vietā visā Eiropā. Ārzemēs ir uzņēmumi, kas gadu desmi-

tiem ilgi ražo tikai vienu saldumu šķirni, jo vispār tirgū ļoti maza

izvēle. Latvijā tāds stāvoklis nemaz nav iespējams. Kaut arī samē-

rīgi ar citām zemēm mūsu saldumu tirgus nav sevišķi plašs,

šķirņu dažādība tajā milzīga — vairāki simti, pie kam gandrīz ik

nedēļas nāk dažādi jaunumi klāt.

— Ja tā nerīkosimies, varam mierīgi taisīt fabriku ciet! Vien-

mēr ko svaigu un pirmšķirīgu! — tāda patērētāju prasība, un ir

ko padomāt, kā to pildīt.Vispirms nepieciešamas labas izejvielas,
modernas ierīces un, pats galvenais, pirmklasīgi speciālisti — darba

darītāji. Viss tas fabrikai ir. — Jau sperot soli fabrikas telpās,

redzams, ka tīrība gluži kā slimnīcā. Visi strādnieki, apkalpojot
daudzās mašīnas, ģērbušies baltās drēbēs, tādām pat cepurēm

galvā. Patiesību sakot, fabrikā strādnieku — tiešo ražotāju —nav

daudz. Darbu veic mašīnas, cilvēks ir tikai uzskatītājs, darba de-

vējs mašīnai un gatavā produkta noņēmējs. Kur pavisam nav

iespējams izvairīties no cilvēka saskaršanās ar ražojamo mantu,

strādnieki lieto baltus cimdus.



666

Meksikas valdnieku dzēriens

Brūno gardumu, glīti sagrieztos gabaliņos vai ietītu krāsainos

papīrīšos, ko šodien saucam par šokolādi, pirmie atraduši mek-

sikāņi. Viņuvaldnieki un augstmaņi "gara pacelšanai" likuši sajaukt

sagrauzdētas, samaltas kakao pupiņas ar ūdeni un tad dzēruši. Tā

bijusi viņu šokolāde. Garšā gan tas nav diezin cik izmeklēts dzē-

riens, bet totiesu maigā inde teobromīns, kas slēpjas kakao

pupiņas brūnajā miesā, patīkami iespaidojis meksikāņu vareno

domas un sapņus. Tagadējo šokolādi gatavo pavisam citādi, tā garšo

citādi un sen vairs nav apreibināšanās līdzeklis, bet veselīgs gar-

dums, ko labprāt ēd katrs bērns.

— Un tomēr pie šokolādes var tāpat pierast kā pie smēķē-
šanas — vēlāk grūti iztikt bez ierastā kāruma! — stāsta inž.

Steinbergs.

"Modernās" šokolādes ceļš sākas ar pupiņu tīrīšanu. Ko ne-

spēj veikt sarežģītais mašīnas mehānisms, dara cilvēks, izlasot no

pupiņām pēdējo nederīgo krikslīti. Kad tas paveikts, tīrās pupas

nonāk grauzdētavā, kur tās kaltē, lai vieglāk nolobītos samērā

mazvērtīgā miza. Ķuzes fabrika pati to neizlieto, bet pārdod citiem,

kas mizas izlieto vai nu seno meksikāņu kārotā teobromīna, vai

arī dažādo kakao surogātu ražošanai. Kad nu brūnā kakao pu-

piņa tā sagatavota, viņu maļ — ilgi un nežēlīgi, līdz tā pati savās

asinīs — gaiši dzeltēnākakao sviestā — pārvēršas lipīgā, smaršo-

jošā šokolādes masā. Bet tā vēl tālu nav tā šokolāde, ko ēdam.

Turpat maltuvēm līdzās stāv mašīna, kas parasto pienu pārvērš
maltā pulverī, jo — cik tas savādi arī nebūtu — īstā piena šoko-

lādē tāda piena, kādu slauc no govs un pārdod pudelēs, — nav ne

lāses. Tad masai vajadzīgā daudzumā nāk klāt cukurs, nospiestais
kakao sviests, dažādas garšvielas, kuras braukušas šurp vai no

visām piecām pasaules daļām, līdz masa nonāk savas tapšanas

moku kalngalā: to īpaša mašīna desmitām stundu ilgi mīca un

staipa, līdz visas atsevišķās vielas saplūst vienā, nedalāmā— šoko-

lādē. Tālākais ceļš viņai viegls — iegulties glītās skārda formās,

dzesētavā brīdi atveldzēties, tad doties uz veikalu un gaidīt savu

cienītāju.
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Kad kakao pupiņa jau kļuvusi šokolāde, par konfekti kļūt viņai
vairs nav grūti. Uz lieliem metāla galdiem jau salst koši sarkanā

marmelāde vai baltās pūdera cukura gultās atpūšas baltie, saldie

kodoli, kurus īpaša mašīna vienā momentā ietērpj brūnā šoko-

lādes "mundierī".

Ka top Ziemassvētku "veči"?

Kas gan būtu Ziemassvētki bez balti bārdotiem "večiem" ar

lieliem maisiem uz salīkušām mugurām? Vai pavisam drīkst iz-

trūkt tradicionālo šokolādes čiekuru, garsnuķaino ziloņu, kaķu

graciozi saslietām astēm un brūno eglīšu ar tikko sasnigušo cukura

sniegu? Nē—
nedrīkst! Tāpēc arī vairākās lielās zālēs, acis nepa-

cēlušas, strādā vairāk desmit strādnieces. Tur vienā telpā brūnais

šķidrums ietek spožos veiduļos, un, raugi, pēc brītiņa gatavs jau

varens Ziemassvētku vīrs. Otrā zālē viņu rūpīgi apkopj, apģērbj,

izgrezno. Tur jau plauktos simtiem tādu pat vīru, bet daudzi tūk-

stoši jau aizsūtīti uz veikaliem.

— Papīra uzvalkus sagriezām gatavus jau vasarā, — smejas

inženieris, — citādi Ziemassvētku vīriem te nāktos ilgi stāvēt

kailiem!

Izrādās, ka fabrikai tādi svētku veči un zvēri nav nemaz tik pa-

tīkami. Pieprasījums pēc viņiem diezgan svārstīgs. Fabrikas vadī-

bai tad jau nu jāmāk nosacīt skaits, lai neviena nepietrūktu, bet

arī — lai neviens nepaliktu pāri.

— Citādi spožās drebēs jānoģērbj un jāiet katla otrreiz! Ķuze

savas figūras nekad līdz otriem svētkiem neglabā.

Futbolists cep vafeles

Bet šokolādes ražošana vien nav fabrikas uzdevums. Kur tad

paliek konfekšu nodaļa, kurā nepieradušam vai galva reibst no

dažādām smaršām, kur divi strādnieki un vienastrādniece saražo

visai Latvijai populārās "piena lāses", kur daudzas mašīnas un vēl

vairākstrādnieku gādā, lai ne brīdi netrūktu mums saldā kāruma.

Turpat blakus telpā pazīstamais futbolists Poločenko nosvīdis
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steidz ņemt no krāsns smaršīgu vafeļu plāksnes, bet ērmīga ma-

šīna raujas ar... piparkūku mīklas mīcīšanu, slīdošā lentā cepas

biskvīti, bet komplicēta mašīna ietin 410"piena vālītes" minūtē.

— Ložmetējs šauj 470 reižu, — saka inž. Steinbergs, — tātad

mūsu mašīna nav neko lēnāka.

Konfekšu krustmāte

Un beigās, kad esam redzējuši, kā dodasceļā šokolādes vīri, sīkās

konfektes un citi saldumu rūpniecības brīnumi, nonākam fab-

rikas kantorī, kur kalkulācijas nodaļā strādā dažādošokolādu un

konfekšu galvenā krustmāte — Svārpstona jaunkundze. Viņa ir

tā, kas veic ārkārtīgi grūto darbu — atrast jaunām šķirnēm pie-

mērotu nosaukumu. Bieži vien gadoties, ka tieši nosaukumam

izšķīrēja nozīme, vai jaunums iemanto piekrišanu vai aiziet aiz-

mirstībā.

Ka rodas svētku gaišums

Viena no Ziemassvētku neatņemamām sastāvdaļām, bez šau-

bām, eglītes dedzināšana. Vai bagātu vai nabagu ļaužu mājokļos —

visur var redzēt mazo svecīšu spīgošanu. Bet atkal —katra svecīte

prasa strādnieka darba roku, veiksmes un zināšanu; katras svecī-

tes prieks prasa rūpju. Lāčplēša ielā, iepretim Dailes teātra gaišai

celtnei, stāv brūna divstāvu koka mājiņa, kur darina sveces. Rosī-

gais ķīmijas inž. Rimeiks, kas saviem ražojumiem jau devis labu

skaņu, te iekārtojis savu sveču fabriku "Gaisma".

— Sveču patēriņš mūsu valstī drusku pārsniedz 200 tgadā, ko

apgādā sešas sveču fabrikas, starp kurām "Gaisma" viena pati
sedz lielo pusi visa patēriņa. Tāpēc arī savā darbā cenšos ievērot,

lai ražojumu kvalitāte būtu augsta un pastāvīga, jo arī "reklāmas

ražojumi", kuru augstā kvalitāte pastāv tikai īsu laiciņu, pircēju
vairs nevar sagūstīt.

Izņemot vienunelielu kantora telpu, viss nama apakšējais stāvs

izmantots sveču fabrikas vajadzībām. Tur uzstādīts liels, speciāli
izbūvēts katls parafīna un stearīna kausēšanai un vesela rinda
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mašīnu, kas dažās minūtēs ražo vismaz simtu svecīšu katra. Visu

lielo darbu padara mašīnas, cilvēkam atstājot tikai sīkumus —

izkausētās masas ieliešanu aparātā, dakts galu apgriešanu un

svecīšu izņemšanu. Tā strādājot, katra mašīna spēj ražot 8000 sveču

astoņās stundās vai, trijās maiņās strādājot, kā tas notiek priekš-
svētku laikā, —veselus 24 000. Par visām mašīnām kopā rēķinot,

iznāk, ka fabrika var ražot 60 000 sveču dienā.

— Mes sakām svētkiem gatavoties jau augusta mēnesī,— stāsta

fabrikas vadītājs,— citādi nav pa spēkam visus pasūtījumus izpildīt.

— Un tad arī tikai trijās maiņās strādājot, — piemetina kāds

strādnieks, jaunu partiju krāsainu svecīšu izspiežot.

Pārējā laikā Rimeika fabrika strādā tikai astoņas stundas dienā,

bet no augusta līdz Ziemassvētkiem, sveču fabrikantu "siena

laikā", — visas divdesmit četras.

— Bet "Gaisma" ražo tikai vienu prieka daļu. Ir vēl darbavie-

tas, kas palīdz gādāt pārējo — spožus vizuļus, mākslīgo sniegu,
kas tik koši grezno eglītes zarus, eņģeļu matus, svecīšu turētājus,

ar vienu vārdu— visu Ziemassvētku prieka spožo ietērpu.
Arī strādnieki ar prieku var rūpēties par svētku krāšņumu. Viņu

ražojumi vajadzīgi, bet tikai priecīgiem ļaudīm, un šinīs svētkos

tādubūs daudz.

ARĪ "REKORDISTS"

Liepājā ir kāds kafejnīcas konditorejas īpašnieks, arkuru darba

aizsardzības iestādēm tīrais negals. Šis kungs palicis Liepājas

kopējai slimo kasei parādā 1300 ls. Viņa nekustamais īpašums

apgrūtināts lieliem parādiem Latvijas Hipotēku bankā, bet kusta-

mais — aprakstīts ar valsts un Liepājas pilsētas parādiem. Kafej-

nīca konditoreja tomērdarbojas. Strādā arī vairāki algoti cilvēki,

kuriem kase sniedz visu vajadzīgo palīdzību, bet iemaksas darba

devējs labprātīgi nemaksā, un arī spaidu kārtā nekā nav iespē-

jams piedzīt. Nezinādama, ko iesākt, slimo kase griezusies Tautas

labklājības ministrijā pēc padoma. Lai nodrošinātu slimo kases

summu iekasēšanu, ministrija tagad uzdevusi piedzīšanu vērst
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pret uzņēmuma dienas ienākumiem. Tāpat dots padoms, apvie-

nojoties ar citiem kreditoriem, ierosināt nolaidīgā uzņēmēja izslu-

dināšanupar maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā. Tad varētu

pat vainīgo turēt apcietinājumā. Patiesi, šāda neapzinīga darba de-

vēja rīcība nav attaisnojama. Pret to jāvēršas ar visu bardzību.

DIVI PAVĀRI UN VIENS ĒDĒJS

Sarunas ar cilvēkiem, kuru mūžs paiet virtuve

Veca atziņa māca, ka daudzas cilvēka domas ejot caur vēderu.

Ja nu tā, tad pavāram liela nozīme ne vien kā dienišķas pārtikas

gatavotājam, jo pilsētā vismaz trešā daļa cilvēku ēd restorānos un

ēdienu veikalos, bet arī kā ēdēju labsajūtas un noskaņojuma ra-

dītājam. Arī produktu pareizā un lietderīgā izlietošanā labam ga-

tavotājam ārkārtīgi svarīga nozīme. Latvija pieder tām laimīgām

zemēm, kurā pārtikas vielu pārpilnība. Tāpēc arī latvieši piera-

duši pie tādiem ēdieniem, kādu citās zemēs nav, jo turbieži vien

cilvēki barojas ar surogātiem vai labākā gadījumā — mazvērtīgiem

produktiem. Mums tas nav jādara. Tirgos un veikalos neaprobe-
žotos vairumos dabūjami pirmklasīgi ražojumi. Latvijā nav cil-

vēkiem jādomā, vai varēs nopirkt, bet gan — vai varēs pārdot.
Tādos apstākļos dzīvojot, protams, atvieglojas arī pavāra darbs.

Strādāt ar labiem produktiem, kuru vienmēr pietiekošā vairumā,

protams, daudzvieglāk. Tā nu iznāktu, ka Latvijā pavāru mākslai

vajadzētu atrasties uz nepiedzīvoti augsta līmeņa, jo veikalu daudz

un arī apmeklētāju nav trūkums. Patiesībā tomēr pavāru arodā

mēs savā zemē daudz ko varam vēlēties. īstenībā jāsaka, ka pavāru

arodā tik daudz nenokārtotu lietu, ka Amatniecības kamerai steig-
šus vien jāķeras pie to kārtošanas, lai jau pēc pāris gadiem mēs

nenonāktu vēl ļaunākā stāvoklī. Patiesību sakot, pavāru arods

iznīkst, jo mācekļu skaits ārkārtīgi niecīgs, bet vecie pavāri savas

vietas atstāj. Arī saimniecības skolas un kursi, kuras gandrīz ap-

meklē tikai sievietes, praktiskam darbam maz dod, jo dažos mēne-

šos kaut ko nopietnu pavāra mākslā iemācīties nav iespējams. Lai

kļūtu par īstu pavāru, jāmācās vismaz četri gadi un bez tam vēl
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jāiegūst ilgāks patstāvīgas prakses stāžs. īstam speciālistam savs

laiks jānostrādā arī labākās ārzemju virtuvēs, īpaši Francijā un

Šveicē, kas skaitās par labākām pirmklasīgo pavāru skolām. Kā

redzams, ceļš līdz pavāra amata meistaram nav īss un viegls. Arī

pats pavāra darbs nepieder vieglajiem. Jāstrādā naktīs, karstā vir-

tuvē, bet totiesu šis darbs atalgojas nesalīdzināmi labākkā citi arodi.

Labs pavārs Latvijā pelna pat līdz 400 Ls mēnesī un saņem gada

beigās vēl prāvas tantjēmas. Vēl labāk atalgoti lielie un slavenie

pavāru mākslinieki — ārzemnieki. Romas viesnīcā nupat darbo-

jas vairāki slaveni šveiciešu pavāri, kas pelnīja pat 1200 latu mē-

nesī, bez tamsaņemot uzturu, dzīvokli, apkurināšanu, apgaismo-
šanu un veļas mazgāšanu par brīvu. Caurmērapavāra alga tomēr

svārstās ap 200 latiem mēnesī pie brīva uztura, kas mūsu apstāk-

ļos uzskatāma par ļoti labu algu. Lai noskaidrotu apstākļus pie

pašiem lietpratējiem, mūsu līdzstrādnieks apmeklēja vairākus uz-

ņēmumus, kas pazīstami visiem rīdziniekiem.

Gardēžuparadīze

Aspazijas bulvāra un Teātra ielas stūrī, pelēkā granīta namā,

atrodas pats lielākais un populārākais galvaspilsētas restorāns —

"Roma". Ik dienas tur apgrozās caurmērā tūkstots cilvēku. Lai tos

paēdinātu, vajadzīga vesela ēdienu fabrika. Tā aizņem vairākas

lielas zāles, kur virtuves šefa Viļa Stenceļa vadībā strādā vairāk kā

desmit speciālistu pavāru. Turpat iekārtotas arī telpas gaļas pro-

duktu apstrādāšanai, saldētava ātri bojājošos preču uzglabāšanai

un dzērienu noliktava, kādas nav nevienam mūsu galvaspilsētas

restorānam.

"Romas" viesnīcas un restorāna virtuves vadītājs Vilis Sten-

celis stāsta:

— Pavāra darbustrādāju visusavu mūžu— nujaupiecdesmito

gadu. Arī Švarca uzņēmumā kalpoju jau no Latvijas pastāvēšanas

pirmajām dienām. Savā darbalaikā esmu sagatavojis arī daudzus

jaunus pavārus, pūloties viņiem atdot visu, kas man ilgos gados

kļuvis zināms. Arī patlaban "Romas" viesnīcā mācās pieci jau-

nekļi, no kuriem vienu, pateicoties firmas direktrises Cilvera
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kundzes gādībai, sūtīs papildināties uz Šveici. Tādā kārtā resto-

rāns iegūs īstu speciālistu, jo publika prasa vienmēr ko jaunu.
Mums jāprot gatavot ne vien latviskie ēdieni, bet arī krievu, vācu,

franču un pat žīdu īpatnējie gardumi. Vadošā tomēr arī mūsu

virtuves mākslā paliek franču-krievu virtuve. Nevarētu teikt, ka

mums trūktu jaunu cilvēku, kas gribētu mācīties ēdienu gatavo-

tāju gudrībās. Gribētāju netrūkst, nav tikai jauniešiem ciešās

apņemšanās savu darbu izmācīties līdz galam. Arī šinī vasarā no

"Romas" viesnīcas pēc daža mēneša nostrādāšanas aizgāja vairāki

mācekļi, protams, nekā nopietna un pamatīga neiemācījušies. Lai

turpmāk no tādām lietām izvairītos, pavāru mācekļi reģistrējami
Amatniecības kamerā, ar katru noslēdzams rakstisks līgums, pa-

redzot arī zināmas sankcijas noteikumu nepildītājam. Katram,

kas stājas mācībā, tad būs savs solis nopietnāk jāapsver un arī

līguma laušana liks padomāt par sekām. Tāpat nekādāgadījumā

nebūtu pieļaujams, ka cilvēki, kuriem savā arodā nav vajadzīgo

zināšanu, uzstājas par lietpratējiem, tā bojājot īsto speciālistu labo

vārdu. Pirmklasīgo restorānu vajadzības ir tik lielas, ēdieni tik

dažādi, ka bez rūpīgas vairāku gadu mācīšanās laba lietpratēja va-

dībāsavi pienākumi nav pienācīgi pildāmi. Jauniem cilvēkiem, izvē-

loties arodu, tomēr nevajadzētu bīties no pirmajām grūtībām, jo

pavāra arodā patlaban lielas darba iespējas un arī atalgojums labs.

"Romas" viesnīcas pārvaldnieks Prātnieks aizrāda, ka mums

trūkst arī labu viesmīļu.Arī šis darbsnav no vāji atalgotiem, tomēr

visai maz piemērotu jaunu cilvēku, kam būtu pacietība vismaz

trīs gadus mācīties, lai varētu iedziļināties dažādajos viesmīļa pie-
nākumos. Labamviesmīlim jāzina ne mazāk kā pavāram. Viņam

jāpazīst ne vien ēdienu gatavošana, bet arī dažādu dzērienu īpa-

šības, galdu servēšana; tāpat viesmīlim jābūtvalodupratējam, vispār

inteliģentam, ar labu stāju. Arī viesmīļu arodā ieviešas nepiedo-

dama paviršība un ieskati, ka veiklam cilvēkam viss kas iespējams.

Saimniecēmpriekšroka

Pazīstama Šeibes ēdienu veikala vadītāja Grasmane doma, ka

labām saimniecēm dodama priekšroka pār pavāriem.
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— Saimnieces rūpīgākas savā darbā, tīrīgākas un, galvenais,
neslimo ar pavāru lielākās daļas neārstējamo kaiti — žūpību.

Piecpadsmit gadu laikā, kamēr pastāv Šeibes ēdienuveikals, esmu

izstrādājusies ar vairākiem pavāriem, līdz nonācu līdz tagadējai
saimniecei Lūcijai Pārupei, kura dienu dienā strādā jau divpa-
dsmit gadu.

Arī Grasmaņa kundze domā, ka jaunu pavāru un saimnieču

sagatavošanā ievērojama lielāka stingrība un noteiktība. Tiesību

piešķiršana kārtojama caur Amatniecības kameru kā visos citos

arodos. Tāpat lielāka vērība veltāma ēdienu veikalu atvēršanas

tiesību piešķiršanā. Ja jau savas zināšanas un dokumentusprasa

frizieriem un gaļas tirgotavu atvērējiem, vēl jo vairāk tie jāprasa
ēdienu veikalu turētājiem. Citādi iznāk, ka gaļas cirtējiem prasa

sava aroda prašanu, bet cilvēkam, kas baro simtiem citu cilvēku,

kura rokās atrodas ļaužu veselība, nav jāzina nekas. Par sagatavo-

šanos, protams, nevar uzskatīt dažu mēnešukursus, kas gankalpo

to rīkotāju maka interesēm, bet nekādā gadījumā nespēj cilvēkus

sagatavot tik tālu, lai tie būtu spējīgi vadīt publiskas virtuves. Ar

to arī izskaidrojama daudzu ēdienu veikalu zemā kvalitāte. Vis-

pār tomēr jāsaka, ka ēdienu kartēs būs iespējams maz ko grozīt.

Rīdzinieki ir konservatīvi ļaudis, kas bez saviem sīpolu siteņiem
un karbonādēm nevar iztikt. Ir jau izmēģināts ievest jaunus ēdie-

nus, bet bez sekmēm.

Ko saka edejs?

Latvijas Darba kameras virtuves, kas izkaisītas pa visu Rīgu,

nevar lepoties ar atsevišķiem slaveniem pavāriem, bet gan ar vis-

lielāko apmeklētāju skaitu. Ko gan šajā jautājumā saka paši pa-

tērētāji? Visjaunākā ēdienu veikalā Dārtas ielā pie Āgenskalna

tirgus sastopu gumijas fabrikas strādnieku Alfrēdu Kalnenieku.

Viņš saka:

— Strādnieka cilvēku pavāru mākslas sasniegumi interesē ma-

zāk. Mums nevajaga pārsmalcināto, smaržīgām garšvielām pār-

sātināto ēdienu, bet gan vienkāršas un veselīgas barības. Tādu

saņemam Darba kameras virtuvēs. Par to paldies. Pavāru lietas
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katru strādnieku var interesēt vienīgi kā arods, kuru izmācoties

var pienācīgi nopelnīt. Pašreizējos apstākļos, kad gandrīz katrā

nozarē sīva konkurence, jauniešiem var tikai ieteikt darbu, kur

sacensība mazāka, bet alga tomēr laba.

SARUNA 33 METRUS VIRS JŪRAS LĪMEŅA

Pacietības varoņi bākās un ugunskuģos

Kad vakaros radio aparātā atskan cieta balss: — Meteorolo-

ģiskais birojs! — mēs bieži vien īgni atmetam ar roku un meklē-

jam citās stacijās jautru mūziku vai asprātīgus stāstus. Tikai kad

cauri Strausa valša viļņojošam plūdumam atskan skarbais: —Rīgas

jūras līcī sagaidāma vētra! — mēs apraujamies. Dažam šie vārdi

varbūtkaut ko liek padomāt, bet netrūkst arī tādu, kas pie sevis

prāto: — Ak, būs vētra! Mūsu modernos laikos tas nav nekas se-

višķs — lai atstāj uzvilktus vētras signālus. Pavisam vienkārša lieta.

Tomēr ir pasaulē tūkstošiem cilvēku, kas meteoroloģisko biroju

ziņojumus uzskata par kaut ko vairāk kā nepatīkamām pauzēm

jautrās mūzikas raidīšanas laikā. Tie ir jūrnieki, viņu darba un arī

gara līdzinieki — zvejnieki — un vīri,kas, augstos signālu torņos

stāvēdami, gādā, lai katrs tiktu ostā un lai katram, kas pats vairs

nespēj to sasniegt, būtu sniegta palīga roka. Tie — cilvēki bākās,

cilvēki milzīgām enkuru rokām zemei piesaistītos ugunskuģos.

Viņu sargu vietas parasti ierīkotas visbīstamākās vietās.

Cik gan saldas romantikas kā lētas, krāsainas drēbes nav tīts

ap baltajiem torņiem sēkļu tuvumos un ostu pievārtēs! Romānos,

filmās — līdzās smaidošām dejotājām un neskaitāmām rētām

sašņīpātiem tēviņiem dziļdomīgi soļo arī vecais bākas sargs, acīm

pārmaucis dzeltēno brezenta cepuri. Liekas, viņš jūtas neērti pie-

nākumos, kurus tam uzliek seklu rakstnieku vai veikalniecisku

filmu taisītāju fantāzija. Vecais bākas sargs labi saprot, cik bezgala

tāla ir īstenība, kurā nav nekā teatrāla. Ir tikai cilvēcīga pieķerša-

nās savam pienākumam un vientulība— tas viss. Bāku un uguns-

kuģu sargus gribētos dēvēt par pacietības varoņiem. Tādi viņi ir,

un tādiem tiem jābūt.
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Gandrīz visas mūsubākas un ugunspunkti celti krastā. Ir tikai

divi izņēmumi: Kolkas bāka un ugunskuģis "Laima". Tur sardze

pilnīgi šķirta no ārpasaules, kamēr to nenomaina vai darbinieks

neatstāj savu dienestu. Dienu un nakti pacietības varoņi stāv savās

vietās, klausās miglas svilpju gaudošanā un boju kaukšanā. Migla
vai vētra, viņi paliek savās vietās, ar savām ugunīm un sirēnām

saukdami garāmbraucējiem: mēs stāvam uz klints, te draudnāve!

Tūkstošus ir izglābušas bāku ugunis. Tāpēc arī jūrnieki bāku

sargus, kas arī paši pa lielākai daļai bijuši tāljūras braucēji, uz-

skata par saviem lielākiem draugiem.

Rīgas ostas bāka atrodas Daugavgrīvā. Kas ganvasaras saulai-

nās dienās, staigājot pa pludmali, nebūs vērojis balto bāku pašā

Daugavas ietekā? Kas gan rudens novakarēs, kad, klusi atraisī-

damās, sāk krist pirmās lapas, vai vējainos novembra vakaros, kad

Dzegužu kalna koki jau kaili, nebūs skatījies uz Daugavas grīvu,
kur balta roka vicina tumšos gaisos varenu prožektoru?

Tomēr aizkļūt līdz Daugavgrīvas bākai nav viegla lieta. Man-

gaļu salā vispirms jāsameklē kāda braucamā ierīce, lai pārkļūtu

Daugavas otrā pusē. Šoreiz tas izdodas pavisam ātri, ērti un viegli.

Laipnais seržants Siksna, padzirdējis, ka nelaimīgais palīdzības

prasītājs ir avīžnieks, smaidīdams nosaka:

— Labi! Pārcelsim jūs ar strūklu.

— Ar strūklu pāri Daugavai?
— Kā tad jūs domājat? Mēs paši arī celsimies ar strūklu.

— Savādi ļaudis te Mangaļu salā, — nodomā avīžnieks. Viņiem

laivas labu labās, bet ceļas ar strūklu... Tūlīt tomēr noskaidrojas,
ka arī "Strūkla" ir laiva, pat motorlaiva un tāpēc vismaz rakstos

godināma ar lielo burtu.

Daugava jūras mutē šoreiz rāma, un mēsātri vien aizparkšķi-

nām un izrāpojamies Bolderājas krastā. Nu jau ganlabapusdiena.

Bet visu atalgo jaukā cerība — pēc vienas stundas gājiena garām

aiz kuģu fabrikas, kuru ielenc liellaivas un vasaras gaitās sabrauk-

tie burinieki, pacelsies baltā bāka. Miglas svilpe, kas vēl nesen bija

dzirdama kā tāla, žēla nopūta, tagad skan skaļi. Bet kaucošā boja,

uz alvas zilgani pelēkām jūras krūtīm šūpodamās, iedīcas, it kā

gulētāja elpu atgādinādama. Tikai baltā bāka, savu sarkanīgo vara
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cepuri pret debesīm pacēlusi, stāv klusu. Arī viņas 65 000 sveču gai-
šās acis tagad pusdienas laikā tumšas, jo, tikko no jūras izbridīs

krēsla, tām jāiedegas visa sava spožuma varenumā. Bākas sarga

istabiņā, kurā redzēju tikai vienkāršu guļvietu, brūni krāsotu galdu,

tālruņa aparātu un vienu grāmatu, sastopu sirmo Jāni Auziņu.

Viņš bākas sarga amatā jau 19 gadu.
— Kādreiz biju jūrnieks. Tad atnācu malā un strādāju Mil-

maņafabrikā. Pēc tamiestājos parbākas sargu, un tā es te stāvu, —

viņš stāsta tādā balsī, ka 19 gadu cilvēka mūžā būtu viena pati
diena.

— Vai nav garlaicīgi?
— Kamēr pierod — ir, bet tagad vairs nē! — ierunājas arī

Auziņa darbabiedrs Jānis Pakalns. Viņam bākā pagājuši jau 9 gadi.
Trešā sarga — Mārtiņa Bretenšteina— patlaban nav klāt, bet viņš

droši vien runātu tāpat. Un tad sākas stāsts par dzīvi bākā.

— Šo bāku uzcēla 1921.gadā. No pamata rēķinot, tā 33 met-

rus augsta, bet no jūras virsmas — pusmetra vairāk. Bākas uguņu

stiprums tik liels, ka signāli, kas jūrā atplaiksnās ik pēc desmit

sekundēm, saskatāmi 25 jūdzes tālu.

Mēs kāpjam pa stāvajām kāpnēm. Bāka celta no dzelzsbetona.

Tās sienas gluži plānas, tā ka reizēm, liekas, var manītpašas bākas

līgošanos.
— Lielu vētru laikā to manāmpat mēs, —saka sargs, kas pats

savām acīm skatījisbākas pacelšanos un pats savām rokām uzlicis

tai vara cepuri galvā. Bet tad, kā nodarītupārestību izlabot gribē-

dams, viņš piebilst: — Nav nelaime, ka līgojas! Padomājat, dzelzs

un betons —vareni stipra!

Vecais sargs pirmo reizi pasmaida, jo baltā bāka viņa vientu-

lībā ir draugs, kuru nevar velti kaitināt.

33 metru augstumā, kur uz vienas kājas stāv tehnikas brī-

nums ar četrām slīpēta stikla acīm, kur apvārsnis uzkāpis tālu

jūrā, sargs turpina stāstu:

— Agrākos laikos gaismas mehānismu regulēja kā vecu laiku

pulksteni — ar bumbām. Vienmēr cilvēkam vajadzēja būt klāt,

kas bumbas velk. Pat mazā bāciņā pašā mola galā priekš pasaules
kara dzīvojuši divi veci igauņi. Vētras laikā pat veselu nedēļu no
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vietas viļņi gāzusies istabiņai pāri, bet viņiem — tas nekas. Dzī-

vojuši divi vien kā veci prauli, bez cilvēkiem, bez pasaules. Tagad
arī tur nevienam nav jābūt. Zinātne atnesusi savu vieglumu arī

mums. Palikusi tikai tā vientulība— īpaši rudens un ziemas va-

karos. Cilvēkam, kas pieradis sabiedrības, gan te būtu grūti. Bet

mēs jau esam pieraduši, mums nekas. Skatāmies, kā nāk un kā

aiziet kuģi, dažreiz pametam acis uz jūru, kas aiz moliem vārās

balta, un, galvenais, domājam, lai no sešiem acetilēna baloniem

vienmēr plūstu gāze bākas galvā, lai vienmēr būtu gaišs.
— Bet kā ar Rīgu?
— Uz Rīgu braucam, kad noplīst kāds apģērba gabals vai ieva-

jagas pārtikas, — ieminas Jānis Pakalns. — Iznāktā —reizi mēnesī.

Vairāk arī nav vajadzīgs.
Savādi ir šie bākas cilvēki. Jūra un bākas ugunis viņiem neļauj

aiziet no baltā torņa.

KĀ TOP PĒRĻU FONTĀNS

UN ĶĪNIEŠU SAULE

Viesos pie raķešu meistariem brāļiem Drinkiem

Ja cilvēka domuspriegumu varētu izmērīt kā elektrību ampē-

ros un voltos, katru gadu, 31. decembra naktī, visa pasaule lies-

motu gaišās ugunīs. Cik gankarstu ilgu, ticējumu un cerību nevijas

ap jaunā gada gaidīšanu! Ik reizes, kad pulkstenis vēsta divpa-

dsmito stundu, mēs jūtam, ka mūsu domu putniem pieaug gari

un stipri spārni, kas ļauj tiem vējainā ātrumā doties jaunā gada

gaismai pretī. Laikam tāpēc arī cilvēki jauno gadu cenšas sagaidīt
tik skaļa prieka pilni, bet veco aizvada dziļā noslēpumainībā —

pūloties izdibināt nākotnes dzelmju mīklas.

Bet atkal katrai romantikai pamatā tomērsava realitāte. Ir cil-

vēki, kuriem jaunā gada gaidīšanas prieks saistās cieši ar viņu

eksistenci krietni tālu iekšā pašā jaunajā gadā. Viņi par jauno gadu

sāk domāt jau labi agri —vecā gada pēdējos rudens mēnešos. Ne

tikai domāt, bet arī— strādāt. Un tādu nav mazums.
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Noslēpumainais nams Daudzeses iela

Kāda gan izskatītos jaunā gada sagaidīšana bez raķešu ugu-

nīm,bez viņu nervozās spraukšķēšanas, krāsainām Romas svecēm,

gaisa čūskām, pērļu un neaizmirstuļu fontāniem, dažādām bum-

bām, ķīniešu un japāņu saulēm, speciālās dzintara saules, cīrulīša

vai acis žilbinošām bengāliskām ugunīm?

Bēdīgi pelēks un tumšs aukstā ziemas naktī savās tiesībās stā-

tos jaunais gads. Klusas būtu pilsētas, vēl klusāki lauki, ja neska-

nētu apsveikuma salūts jaunajam gadam, kurš taču ierodas kā

uzvarētājs. Bet uzvarētājiem pienākas slava. Lai tas viss būtu, ir

divi droši vīri mūsu zemē, kas jau mēnešiem strādā, lai ļaudis

jaunajam gadam varētu parādīt pienācīgu godu. Tie populārie

pirotehniķi brāļi Drinki, kuru ģimenes amats — skaisto uguņu

diezgan bīstamā ražošana. Daudzeses ielā, netālu no Torņakalna

tirgus, viņiem jau no 1922. gada pieder pirotehniska laboratorija.
— Šeit gan strādājam pēdējās dienas, — stāsta laipnie uguņu

vīri, — jau pēc jaunā gada pāriesim jaunās, moderni iekārtotās

telpās Kantora ielā 46/48. — Izrādās, ka pirotehnika arods ir viens

no tiem nedaudziem Latvijā, kur konkurences gandrīz nemaz

nav. Navarī skolas, kur šo darbu iemācīties. Tas laikam tāpēc, ka

samērā nelielais tirgus neļauj pastāvēt daudziem uzņēmumiem,

jo brāļi Drinki vieni paši veic visus pasūtījumus — un arī nekāda

lielā darbošanās neiznākot.Pirotehnika — brāļu Drinku ģimenes

mantojums, jo arī viņu tēvs Pēterburgā savā laikā šinī arodā no-

strādājis daudzus gadu desmitus.

— Savu mākslu viņš atstājis mums,bet arī mēs esam atraduši

jaunas receptes arvien krāšņāku uguņu gatavošanai. Izrādās, ka

mūsu zemē vislielākā uguņošana notiek, nevis jaunu gadu sagai-

dot, bet gan Jāņos.

— Jaunā gada naktī raķetes laiž galvenā kārtā pilsētās, īpaši

Rīgā, kur patērē apmēram divus tūkstošus. Laukos jaunā gadā

pieprasījuma tikpat kā nav. Cita lieta — Jāņi. Tad raķetes liesmo

ne vien pilsētās, bet arī laukos. —
Vairāk jaunā gadā pilsētās pie-

prasa pugaču korķus, kurus arī ražo brāļu Drinku laboratorija.
Tos izšauj ap 500000 gabalu. Tāpat diezgan daudz patērē īpatnējā
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diega, kas vienā momentā ļauj aizdedzināt visas svētku eglītes
svecītes. Tas pēc izskata gluži parasts balts diegs, kuru vairākiem

mezgliem apsien visu svecīšu degļiem. Vajaga diega galam tikai

pielikt uguni, lai tas momentāuzliesmotu un aizdegtu visas sveces.

Raķešu lielgabali

Kas, ieejot pirotehniskā laboratorijā, domāssastapsies ar seniem

alķīmiķiem, kuru burbuļojošās retortēs vārās noslēpumaini šķid-
rumi un paši gudrie tos vēro domās sarauktām pierēm, rūgti

pievilsies. Šodien viss jau noteikti un sīki iepriekš aprēķināts. Piro-

tehniķis smalki zina, cik gramu katras vielas vajadzīgs, lai, teik-

sim, iznāktu gaisa čūska. Tāpat zināmi sauļu un fontānu sastāvi.

Nav nejaušība, ja viena raķete gaisā uzdrāžas kā sarkana bumba

un plīstot izbārsta simtiem mazu zvaigznīšu, bet cita uzstiepjas

debesīskā gaiši dzeltēna uguns lenta.

— Parasto raķeti izšaut nav nekāda lielā māksla, un, pareizi

rīkojoties, arī nelaimes ārkārtīgi retas. Vajaga tikai raķetes kātu

iespraust sniegā, lai raķetei varētu dot vēlamo virzienu, pielaist

deglim uguni, un pārējais viss norit pats no sevis. Vēl vienkāršāka

rīkošanās ar tā saucamām rokas raķetēm. Citādi jau ar lielajām

ugunīm, kādas redzam, piem., strādnieku svētkos. Tur raķetes lā-

diņš ārkārtīgi stiprs. To vajaga iepildīt biezos cilindros, jo citādi

skaisto uguņuvietā var notikt liela nelaime, — stāsta brāļi Drinki.

Atsevišķā telpā, kur uz durvīm biedinošs uzraksts, ka smēķēt

stingri aizliegts, redzami lielie raķešu lielgabali, kuru lādiņš uz-

drāžas gaisos pat puskilometru, lai tad izjuktu zvaigznēs, kūļos

un ugunīgās mēlēs.

— Vai nav notikušas nelaimes? Ja neskaita vieglākas apde-

dzināšanās — paldies Dievam — nē! Tomēr gatavam jābūt ik

brīdi...

Atvadoties no brāļiem Drinkiem, saņemu ielūgumu apciemot

viņus maijā.

— Jauns gads ir nieks pret 15. maiju. Tad mēs gan pūlamies

savu mākslu parādīt tā pa īstam!
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Laimes dzejolis

Bez raķetēm jaunā gadā tikpat nepieciešams — laimes svins.

To gādā daudzassīkas darbnīcas, jo patēriņš liels un darba pietiek
visiem.

— Agrākos gados ļaudis bija pieticīgāki,— stāsta svina kausē-

tājs, pasaules kara invalīds Pēteris Zvaigzne. — Tad pietika arvien-

kāršu standziņu. Nu vairs tas neder— ļaudis prasa dažādas glītas

figūriņas. Kāds ražotājs savās figūrās, īpašā azbesta saiņojumā,
liek pat laimes dzejoļus, lai tikai būtu citiem priekšā. Bet pietiek

jau visiem, nevaru žēloties.

LIELĀ UZBRUKUMA NAKTS

Tā bija dīvaina ziema. Maiga, mīksta, pilna mitruma un līpoša

sniega. Upes stāvēja vaļā. Ūdeņi, vāri kūpēdami, skrēja tāpat kā

rudenī. Zeme gulēja slapja, smaga un ļodzīga kā mīkla. lepelēks

tvans un sūra, iezaļgana smaka kāpa purvainākās vietās pretim

cietējām, zaļajām debesīm.

Dažas dienas priekš 5. janvāra uz nesasalušās, mīkstās irdnes

uzsniga dziļš sniegs. Purvi un lieli grāvji zem sniegiem neaizsala,

bet slēpās kā lielas, vaļā vērtas mutes,kuru dziļumā un alkā varēja

pazust visa pasaule.

4. janvārī un naktī uz 5. plosījās spēcīgs sniegputenis. Lielie, pla-

šie Krastiņu meži starp Lielupi un Daugavu tinās biezos, baltos

dūmos. Lipošā sniega masā, kas, nepārtraukti riņķodama, lieliem

klēpjiem gāzās no augšas lejup, zuda telpa, atstatums, virziens un

žņaudzās elpa.

Ceļi panira zem sniega. Tos nācās meklēt ar lāpstām un mie-

tiem. Munīcijas vezumi aplipa par lielām sniega gubām, un ve-

zumnieku zirgi stiga sniegotā muklājā līdz krūtīm, kūpēdami kā

lauku virtuves.

Telefona vadi, kas klāja mežus kā milzīgs zirnekļa tīkls, šajā

naktī trūka. Tos rāva savā steidzīgajā pārgājienā rotas, vezum-

nieku zirgu pakavi un sniegs ar savu smagumu. Sakaru nodaļas
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lādēdamas ložņāja pa mežu un seja bojājumus, bet darbam ne-

bija beigu.

Šinī sniegainajā naktī astoņi latviešu pulki taustīdamies gāja,
lai saskaņā ar apvienotās latviešu divīzijas pavēli novietotos katrs

savā vietā lielajam triecienam pret vācu pozīcijām.
Vācu pozīcijas gulēja aiz Krastiņu mežiem, pretējā mežmalā.

Tās sargāja un slēpa plats lauks, viltīgi meža aizcirtumi un vēsie

dzeloņžogi, vairums četrās joslās, ar vairākām mietu rindām.

Aiz žogiem ceļas augšup stāvi vaļņi, kas dažas vietas pārsnie-
dza gara cilvēka augumu.

Aiz tiem glūnēja labi iekārtoti ierakumi ar smagām patvert-

nēm, cietām ložmetēju ligzdām un veiklām satiksmes ejām.

Turbija vesela labi pārdomāta sistēma, arparasto vācu rūpību

celta, kopta un lolota.

Atklātā uzbrukumā pēc artilērijas uguns vācu pozīcijas nebija

iespējams ieņemt. Parasti trieciens beidzās ar varonīgo uzbrucēju
nāvi un sakaušanu.

Nolēma uzbrukt nejauši, bez iepriekšēja artilērijas atbalsta.

Trieciena sagatavošanu ļoti slēpa. Pat latviešu strēlnieki to nezi-

nāja. Tikai augstākiem komandieriemslepenās apspriedēs tas bija
izklāstīts un iztirzāts. Rīga bija pilna vācu spiegiem. Tie ložņāja
visur: kafejnīcās, krogos, štābos un karaspēka daļās. Tie bija tik

veikli, ka zināja gandrīz katru krievu armijas štāba nodomu un

rīcību.

Apspriedēs ģenerāļi ilgi strīdējās par to, vai uzbrukt nakti vai

dienu. Krievu ģenerāļi ļoti aizstāvēja dienas uzbrukumu.Latviešu

pulku priekšnieki visādi ieteica nakts uzbrukumu.

Beidzot augstāka priekšniecība sarauktu pieri nolēma izdarīt

uzbrukumu 5. janvārī pulksten 5 rītā.

Latviešu priekšnieki devās karstajā cīņā ar grūtu sirdi: viņi

zināja, ka uzbrukums vēl nav godīgi sagatavots, visos sīkumos no-

slīpēts. Bet bija jāpadodas. Sākās drudžaini priekšdarbi.

5. janvārī uz rīta pusi varenais sniegputenis norima. Tālumā

atkal bija jaužamas debesis un skaidrs plašums. Varēja vieglāk uz-

elpot, jo tagad gaiss plūda pāri mežiem brīvi, plašiem klēpjiem,

nesdams līdzi dzimtenes un Daugavas ūdeņu labosmaršu.
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lestājās atkusnis. Pilēja. Čauganais sniegs plaka un klāja visu

izmocīto zemi kā baltas, svaigas baltmaizes rika.

Priežu galos pavīdēja šur turbāls spožums, bet tikai uz mirkli,

kā smaids. Tad atkal dzisa, lai kā rožains putns atsēstos kādos citos

priežu galos. Tā bija mēness gaisma. Tikko jaužama caur māko-

ņiem, kā bieži vaigos viegls sārtums.

1. Daugavgrīvas pulks bija atnācis šurp cauri mežiem un tagad

gaidīja savu nolikto stundu mežmalā starp smagi piesnigušajām

priedēm. Tas atradās apvienotās latviešu divīzijas pašā kreisajā

spārnā, un nocietinātie Mangaļi drūmi gulēja tā priekšā stipri pa

labi. Vieta, kur gaidīja 1. pulks, bija pilnīgi mežonīga un neskārta.

Tur nebija ne zemnīcu, ne teltiņu.
1. pulka strēlnieki sēdēja zem miglainās, tālās debess samīdītajā

sniegā pilnā kaujas gatavībā, cieši cits citam blakus. Viss pulks

ieņēma ļoti mazu vietu. Starp rotām bija ejas tikai pēdas pla-

tumā, kur klusi kā ēnas kustējās virsnieki un vēlīni ziņneši.
Strēlnieki gulēja sniegā tik cieši kopā, ka viņu kustības bija stipri

aprobežotas. Mugura saskārās ar muguru, plecs ar plecu, kājas

stinga, simtām tirpuma skudru joņoja no pēdas uz augšu un atkal

atpakaļ, līdz kāja kļuva pilnīgi nejūtīga; asinis tikai ar lielām pū-

lēm, smagi elsodamas, kāpa uz priekšu savos vados.

Dažus soļus no pulka novietnes gaisā bija jūtams lieks mit-

rums un vārs siltums, kas cēlās no strēlnieku satrauktām, karstām

elpām, viņu tērpiem un ķermeņiem.
Biezais sniegs, kas sakuma likās vess, čaugans, plīvuram līdzīgs,

kļuva ciešāks, smagāks un pildījās ar cilvēku siltumu.

Stumbri tiem bērziem un kārkliem, kas atradās pulka vidū,

atkusa; sniegs platām plēnēm vēlās lejup, un tumšo, grumbuļaino
mizu klāja brūnganas sviedru lāses.

Ja ienaidnieks nejauši atrastu šo lielo cilvēku kamolu mež-

malāun atklātu uz to artilērijas uguni, zaudējumi būtu milzīgi.
Šo 1. pulka novietnes vietu bija izvēlējies pulka I bataljona

komandieris kapteinis Fridrihs Briedis.

Mežmalai pa kreisi gulēja diezgan plats, klajš purvs. Tas sākumā

bija domāts trieciena vietai, bet sava staignuma un kailuma dēļ

izrādījās nelietojams. Tad priekšniecība atzina kapteiņa Fr. Brieža
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ieteikto novietnes vietu un 1. pulka trieciena virzienu — tieši uz

priekšu pāri vācu dzeloņžogiem un vaļņiem. Rūpīgi izmeklēti dze-

loņgriezēji devās uz priekšu darbā: taisīt ejas vācu tērauda žogos.

3. Kurzemes pulks šai trieciena naktī bija sadalīts divās daļās.

Šī pulka I bataljons sēdēja mežā aiz 1. pulka. Tas bija atnācis šeit

no pirmās līnijas un nu tupēja kā milzīga, brūna sēne, par brī-

numu sniegam un apsnigušajām priedītēm.

Šī bataljona strēlnieki nebija tik cieši sablīvēti kopa. Viņi va-

rēja arī drusku kustēties, pastaipīt kājas, pagorīties.
Katrs arī mēģināja šo atpūtas brīdi lietderīgi izmantot: noņēma

papahu, kārtoja matus, slaucīja sviedrus, pārtina kājām autus.

Vairāk nogurušie snauda, atspiedušies pret šauteni, nemierīgi
raustīdamiesdīvainajā pussnaudā, kurā lidinājās visa pagājušā dzīve.

Kaimiņi neļāva gulēt. Snaudu bieži traucēja dungas un klusi,

bet visai iespaidīgi vārdi. Kūkotājs modās, sasarkušām acīm rau-

dzījās tumsā. Gribējās no jauna gāzties sniegā un atkal gulēt die-

nāmun gadiem.
Strēlnieki par kauju nekā nezināja.Viņi tikai to nojauta —dziļi,

ar visu sirdi. Virsnieki vairījās tiešas atbildes, runāja par pienā-

kumu, par tautas grūto likteni, par izturību un steidzīgi gāja tālāk.

Strēlnieki gribēja cīnīties tieši, atklāti, bez atkāpšanās. Tie zi-

nāja, ka tas ir viņu liktenis, viņu dzīves lielākais piepildījums.
Vēlu naktī 3. pulka virsniekus vecais pulkvedis sasauca savā

štābā apspriedei. Štābs atradās turpat mežā pulka 5. rotas koman-

diera zemnīcā, vienkāršā, ar zemu logu.
Gaisa lasmoja svece, plata, ar tumšu, sasarkušu meli, mez-

dama dīvainas ēnas un gaismas plīvurus zilganajā telpā.
Virsnieki bija tikko saskatāmi. Pustumsā dažam bija redzams

plecs, citam žoklis, roka vai spīdīgais zobeņa rokturis.

Runāja vecais pulkvedis lēna, drusku sagurušā balsī, bet ar

skaidru domu: viņš deva beidzamos rīkojumus.

3. pulka II bataljons bija slēpies paugurainā mežiņā, pa labi

aiz klajā lauka, iepretim Mangaļiem. To vadīja varonīgs koman-

dieris, neliela auguma straujš virsnieks, vīrs bez bailēm.

Vācu žogi nebija redzami. Tie gulēja baltajā miglā un slēpa

sevī briesmas un nāvi. Vajadzēja lielas atjautības, drosmes un gara
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možuma, lai tos pārrautu un dotos svešos ierakumos, laižot darbā

iezilganos durkļus un granātas, kas vēsas smīnotgulēja, pakārtas jostā.
Aiz 1. un 3. pulka dziļāk mežā savu darbugaidīja 2. Rīgas pulks.

Sakniebtām lūpām tas raudzījās smagajā tumsā un gaidīja sā-

kumu triecienam: divas sarkanas raķetes. Viņš bija rezervē. Trie-

cienam sākoties, tam vajadzēja doties 1. pulka pēdās — neatlaidīgi,

ar visu krūti.

Aiz 3. pulka II bataljona vēl tālāk pa labi, mežā apmeties, glūnēja
5. Zemgales pulks. Tas savu izlūku komandu un i. rotu bija izvir-

zījis uz priekšu pašā mežmalā, lai ar to dotos pēkšņā, asā triecienā.

Izlūku komanda 5. pulkam bija laba, veicīga un rūdīta. Tikai

īsi priekš paša uzbrukuma pulka komandieris tajā bija iecēlis

dažus jaunus virsniekus. Viņi lāgā vēl nezināja savus gaiši pelēkos

zēnus ikdienā un īpaši kaujas apstākļos, kur katrs cilvēks pārvēr-

šas un kļūst bieži vien gluži cits.

5. pulka 1. rotā bija gandrīz vienīgi tikai kurzemnieki. Tie ar

visu savu elpu rāvās kaujā, jo gribēja atmaksāt par savu izpostīto
dzimteni līdz pēdējam grasim.

5. Zemgales pulks visu vakaru atradās ilgā pārgājienā. Rotas

gāja daudzreiz bez ceļa, grimdamas sniegā līdz jostas vietai. Stāvi

kūpēja, muteskāri tvēra vēso gaisu un elsa.

Kur pulks bija gājis, sniega palika plata, iemīta vaga. Telpa vēl

viļņoja, durkļu savandīta un sagriezta kā roka stiklos.

5. Zemgales pulkam pa labi, aiz platā un dziļā Grabu kanāla,

mūsu ierakumos stāvēja 7. Bauskas pulks. Tikko vakar šo pulku

bija pārņēmis jauns, ātrs komandieris.

No ierakumiem, kuros atradās 7. Bauskas pulks, līdz tai vietai,

kur pulkam vajadzēja izdarīt negaidīto uzbrukumu vācu nocieti-

nātai pozīcijai, bija 1 Vi kilometra liels atstatums.

Lai savu darbības vietu sasniegtu triecienam noliktajā laikā,

vēl sakārtotos un tad pārietu uzbrukumā, pulks savus ierakumus

atstāja pīkst. 4 rītā un devās grūtajā ceļā.

Bija jāpārvar IV2 km plats purvs. Tas bija vairākas vietas ap-

audzis ar bieziem krūmiem un klāts ar dziļu sniegu.
Sākuma abi pulka bataljoni gāja brālīgi blakus. Katrs batal-

jons virzījās uz priekšu divu vaduplatā frontē.
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Pulkam priekšā gāja stiepļu griezēji un sapieri ar spridzinā-
mām vielām. Pulkam garastāvoklis bija možs un smagais ceļa

gabals nelikās grūts. Vieglais uztraukums, kas bija pārņēmis visas

rotas, pavairoja spēkus.
Lai segtos no Ložmetējkalna, uz to pusi pulks izsūtīja aizsardzību.

Pulks brida pāri purvamvienmērīgā gaitā. Bālā, neskaidrā mē-

ness gaisma, kas citur vīdēja meža galos, te bijaskaidri jūtama. Sniegs

gulēja iezilgans, un tāle likās dīvainas, neskaidras spozmes pilna.
Sākās biezie krūmi, kuriem pulks lauzās cauri ar lielu, sīkstu

neatlaidību. Šie nelielie krūmi bija ļoti viltīgi.Tie sedza kaimiņus,
un tā rotas savā starpā nevarēja vairs sazināties.

Tuvojoties uzbrukuma vietai, pulks vairs nebija vienots.

4. Vidzemes, 6. Tukuma un 8. Valmieras pulks atradās 5. un

7. pulkam rezervē, aizmugurē. Arī tie bija kaujas gatavībā, sa-

traukti un asi, bet uz priekšu varēja doties tikai pēc attiecīgas bri-

gādes komandierarīkojuma.
Pulkstenis noteikti tuvojās piektai rīta stundai. Sākās lielais

latviešu pulku uzbrukums.

STRĀDNIEKI PIE LIELĀ BRĪNUMA

Vērojumi parstrādniekiem,

kas stāv pie mikrofona

Savādi, bet patiesi, ka gandrīz visus zinātnes atradumus, cik

labiem nodomiem arī nebūtu apveltīta viņu dzimšana, cilvēces

ļaunais gars prot izlietot arī saviem nolūkiem. Vai Fārmanis un

Blerio, kas liesmainā priekā pukstošām sirdīm sēdās savās viegla-

jās lidmašīnās, iedomājās, kādu briesmīgu nāves rīku viņi izgudro

un mēģina. Nevar nemaz zināt, vai cilvēce nebūtu atsacījusies no

sava gadu tūkstošu sapņa — padarīt cilvēku līdzīgu putnam, ja

viņai būtu zināms posts, ko niknie bumbveži un skaudrie iznīci-

nātāji jau pēc nepilniem 50 gadiem nodarīs tam pašam cilvēkam.

Bet zinātnieki un pirmie lidotāji jau nedomāja par nāvi, arī savu

ne, jo tad lidmašīnu, kas pasauli padarījušas kabatā iebāžamu,

nebūtuvēl šodien. Arī Stefensons, pirmajā lokomotīvē sēdēdams,
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nevarēja ne sapņos iedomāties, kādus briesmīgus bruņu vilcienus

vilks viņa nevarīgā izgudrojuma tālais un varenais pēcnācējs.
Un tomēr cilvēces labais ģēnijs ļaudīm devis arī izgudroju-

mus, kas vismaz savā lielākā tiesā kalpo tautuvienprātībai un sa-

darbībai, kas samazina attālumus kontinentu starpā, kas palīdz
iznīcināt vaļņus, ko cēlis pārpratums un nesaprašanās, kas jau-
nāko zinātnē un jaunāko mākslā aiznes zemes vistālākos stūros,

kas polus saista ar ekvatoru un vistālākās dienvidujūru salas ar

eskimosu būdām.

Šī atraduma varenais vārds — radio ir vienāds visam pasaules

tautām, it kā simbolizēdams savu piederību visai cilvēcei.

Strādnieks — kultūrai

Cik nu seni tie laiki, kad Radio ielas kanāla malā vēl nemaz ne-

bija! Tāpat nebija arīabu augsto tērauda mastu, kuru galvās svētku

dienās kā sarkani balti vētras putni savus spārnus plivina karogi.
Šodien tas jau citādi. Tagad gandrīz katrai ģimenei savs aparāts.

Virs namiem paceļas veseli antenu meži, kuros tumšās rudens

naktīs dažreiz nositas aizlidojušie putni. Arī par "bilžu ķeršanu",

ko tagad sauc daiļskanīgā vārdā par televīziju, neviens vairs ne-

smejas, bet, elkoņus darbā laižot, laužas Radio biedrības telpās
Valdemāra ielā, lai paši redzētu, kā to dara.

Un tā, soli pa solim ejot, arī strādnieks nonāca līdz 20. gad-
simta lielajam brīnumam — radio mikrofonam. Tā dzīve pār-
maina cilvēku uzskatus.

Katop strādnieku radiopriekšnesumi

— Tas ir garš stāsts un grūts darbs, — atbildēja programmas

iestudētājs un vispār viens no aktīvākiem strādnieku kulturālās

pašdarbības vadītājiem V. Lapenieks. — Lai mēskatru piektdienu

pl. 19varētu pildīt savu strādnieku pusstundu, jāstrādā daudziem

cilvēkiem. Sākumā, kad darbs vēl tā nebija iegājies, dažreiz nācās

talkā lūgt arī māksliniekus. Tomēr izvēlējāmies tikai tādus, kas kaut

kādi saistījušies ar Latvijas Darba kameru. Tātad arī profesionālie



687

mākslinieki nāca no strādniekiem pazīstamu, viņu iecienītu un

tuvu cilvēku vidus. Tomēr mākslinieku uzstāšanās jau tagad kļu-
vušas pavisam retas — visu pilda tikai paši strādnieki. Augus

vakarus, kad beigusies dienas gaitu steiga, strādnieki dodas uz

savām organizācijām, lai strādātu kultūras darbu. Tas, protams,

nav viegli, bet strādnieku pieķeršanās šim darbam irpatiesi apbrī-
nošanas cienīga.

— Kas tad jums pašiem jau ir?

— O, daudz kas! Vairāki dziedātāju kori, no kuriem viens ar

labiem panākumiem koncertējis pat ārzemēs. Tad strādniekiem

vēl pastāv mandolīnu, balalaiku un arī pūtēju orķestri. Patlaban

organizējas īpatnējs sitamo instrumentu orķestris. Tāda īpatnēja
muzicēšanas vienība ir arī darba rīku orķestris, kuru gan arī mēs

paši neuzskatām par kādu lielās mākslas propagandētāju, bet

spēlētāju veiklība tomēr nenoliedzama. Izņemot radiofonu, pie
Darba kameras pastāv arī vienīgais meža ragu kvartets kā patstā-

vīga mūziķu vienība.

— Un dramatiskā mākslā?

— Dramatiska kopa ar kādiem 30 aktīviem dalībniekiem. Bez

tam runas koris, kas arī iestudē savus inscenējumus. Kā redzams,

pasākumu daudz, arī gribas un spēju darītājiem netrūkst.

Mums iet labi

Matīsa ielā,pie Krišjāņa Barona ielas, dziļi sētā, atrodas P. Put-

niņa firmas laboratorija. Tur jau ilgus gadus strādā Arvīds Fīlups.

Augas dienas viņš pavada laboratorijā starp stikla traukiem ar

smaršīgām esencēm, noslēpumainām retortēm un jau gatavo

ražojumu kārbām. Bet, kad pienāk vakars, Arvīds Fīlups dodasuz

savas dramatiskās kopas mēģinājumiem, un, kad piektdienas va-

karā radio noraidaV. Lapenieka lugu "Pēdējais kalums", viņš stāv

savā vietā pie mikrofona.

— Kā pirmo reizi bija ap dūšu?

Arvīds Fīlups pasmaida:
— Nekā sevišķa nejutu! Jāuzmana tikai signāli.

— Kas par signāliem?
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— Redzams, neesat radiofonā uzstājies. Lieta tāda, ka koris

atrodas savā raidītavā, tekstu runātāji savā, bet trokšņu taisītāji —

atkal citā. Izrādi no savas būdas vada režisors Zaķis, kas uz visām

raidītavām dodsignālus, kadkatram iznāk dziedāšana vai runāšana.

— Unkas iznāk kopā?
— O, mums iet labi! Pavisam nevaram žēloties!

Saprotams lepnums pavīd Arvīda Fīlupa sejā. Patiesi, viņš un

daudzielīdzstrādātāji uz paveikto var būt lepni. Latvijas strādnieks

ir iekarojis mikrofonu. Ar tokultūrai kaut kas tomērnācis klāt.

CILVĒKI PIE ZELTA TRAUKIEM

Pieredzējumi moderna alkimiķa noslēpumainos kambaros

Pasaules gudrākie un cildenākie vīri ir apjūsmojuši cilvēku —

lielo patiesības alcēju. Vēsturē mums ir miljoni piemēru, kur vie-

nas pašas atziņas dēļ cilvēki kāpj uz sārtiem, dodas senās Romas

cirkos plēsoņām par barību vai bezbailīgi nostājas pie nāves soda

staba, kaut gandažkārt būtupieticis vienas pašas klusas atzīšanās—

es esmu maldījies! — lai iegūtu apžēlošanu. Bet patiesības alkas

bija slēgušas šo cilvēku lūpas, lai viņas nespētu izrunāt liktenīgos
vārdus.

Vai tad nav savādi, ka tas pats cilvēks dažkārt vēlas, lai viņu

piemāna. Protams, ne domuun ideju brāzmainos skrējienos, kur

tiecamies saskatīt mūžības klusos kalnājus. Tur allaž paliekam
cieti savā patiesības mīlestībā. Citādi tas sīkās ikdienas lietās, par

kurām mēdz sacīt, ka sīkumos arī vislielākie gara milži var pār-
vērsties punduros. Un, par nožēlošanu, tā tas ir!

Modernamcilvēkam vajaga tikai vēlēties —viss piepildās. Lielā

Volfganga Gētes izslavētais Mefisto, salīdzinot ar modernās teh-

nikas varu, ir gluži nodzīvojies bezzobains vecis, kas dzīves izslā-

pušam Faustam vairāk nevarēja piedāvāt kā vienu pašu naivo

vācu Grietiņu. Tehnikas Mefisto, lūk, īsts velns — tas spēj visu!

Viņš spēj piepildīt arī cilvēka seno, mānīgo sapni —pārvērst zeltā

vienkāršu dzelzs gabalu. Kas par to, ka tur nebūs proves valdes

visu varenā zīmoga, bet izskats — tas būs.
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Brīnumi Monētu iela

Kas gan no mums nebūs gājis pa L. Monētu ielu? Daudzi būs

apstājušies arī pie desmitā nama glītā skatu loga, paskatījušies,

izlasījuši uzrakstus, paraustījuši plecus un aizgājuši, pie sevis pu-

kodamies:

— Ko nu stāsta niekus! Tas skaistais kroņa lukturis esot vien-

kāršs dzelzs gabals, kas te "pārtaisīts" par sudrabu? Nieki!

Lasītājiem pieder tā priekšrocība, ka viņi par savādām lietām

var raustīt plecus un iet projām, kamēr avīžnieks plecus nerausta

nekad un ne par ko, bet iet "brīnumam" droši klāt. Tā tika darīts

arī šoreiz.

īpatnējā pasākuma kantorī sastopu tā īpašnieku inž. A. Stēgeru

un tirdzniecisko vadītāju Vītolu. Bet tas tikai tā pašā sākumā. Jau

pēc minūtes noskaidrojās, ka pirmais ir agrākais Berlīnes "Avusa"

sacīkšu braucējs, bet otrs — Latvijas kriminālpolicijas "Šerloks

Holms".

Labi zinādams vēstures stāstus par seno alķīmiķu noslēpu-
maino darbošanos aizmirstos pagrabos un klosteru cellēs, kur

saule nekad nav iespīdējusi, tā pabailīgi ieminējos:
— Vai jūs tomērman neparādītu savus brīnumus?

— Mums te nekādu brīnumu nav! — atsmēja inž. Stēgers.
— Kā nu nav! Vecos "čuguna" pulksteņus, pret kuriem ak-

meņogles gabals izskatās kā pati baltākāsaule, pārvēršat spožā zeltā!

Desmit gadu vecās, apgrauztās skārda karotes sudrabā!

— Tas gan taisnība! — iesaucās abi modernie alķīmiķi, bet

tūlīt iebilda: — Bet brīnumi tie tomērnav — ir tikai ķīmija!

— Labi, manis dēļ, lai arī ķīmija! Bet es viņu gribu redzēt pats

savām acīm!

Pa ceļam uz darba telpām nama otrajā stāvā dabūju zināt, ka

inž. A. Stēgera pasākuma specialitāte esot apgaismošanas ķer-

meņu darināšana, vitrīnu ierīkošana, telpu dekorācija un dažādu

mākslas darbuizpildīšana.
— Bez tam mēs zeltījam, sudrabojam, niķelējam, misiņojam,

apvarojam un alvojam! — stāsta pasākuma vadītājs Vītols.
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Zelta un sudraba vannas

Šauro kāpņu galā, jāatzīstas, paliek drusku savādi. Ir tā, ka

kājas labprātāk spertu soli uz leju nekā augšu. Bet ziņkārība tomēr

esot viena no stiprākām pasaules varām.Tā uzvar. Kad nonākam

palielā telpā, kur klusi dūc elektriskie motori un strādnieki pavi-

sam mierīgi strādā savu darbu, cilvēks samulst vēl vairāk. Patiesi,

vislielākais brīnums, ka te pavisam nav brīnumu. Te ir gluži tāda

pat darba vieta, kādu Rīgā tūkstošiem, kur desmitiem tūkstošu

strādnieku pelna savu dienišķo maizi.

—- Lai kādu metālu varētuapstrādāt, tas pamatīgi jānotīra, —

ar darba norisi atnācēju iepazīstina uzņēmuma vadītājs. — To

izdara lielā vannā, kur īpašā, ķīmiski sastādītā šķidrumā apstrā-

dājamos priekšmetus rūpīgi novāra. Tad tos viegli apkaparo, uz-

manīgi vērojot, lai varš visu virsmu nosedz vienādi. Ja kādā vietā

paliek plankumi, tā liecība, ka tur vēl nav sasniegta vajadzīgā tīrība.

Atliek priekšmetu vārīt no jauna, līdz tas absolūti tīrs var doties

nākošāvannā.Tur īpašā šķidrumā izkausēti sudrabakristāli. Abās

trauka pusēs vēl novieto sudraba plāksnes, bet vidū, sacīsim, ap-

grauzto un melno karoti. Kadnu šķidrumu piesātina ar elektrisko

strāvu, no abām pusēm nolobās mazi sudraba nieciņi, kas uzsē-

žas karotei. Ar vārdu sakot, vannā notiek īsta tautas staigāšana,

līdz, piemēram, pēc trim stundām melnā karote ir pazudusi un

no šķidruma izņemam glītu lietiņu. Gluži kā sudraba, bet maksāt

tā maksā tikai niecīgus santīmus.

— Un tā sudrabo visu?

— Visu! Pat katras modernas dāmas dievekli— ilgviļņu aparātu...
— Manuveco melno kabatas tikšķi arī?

— Gluži tāpat! Tikai pulkstenim, protams, jāizņem mehā-

nisms. Tas šķidrumā bojātos.
— Sakāt, Vītola kungs, — kāpēc mums mājās tik daudz ne-

glītu,apbružātu lietu?

— Tāpēc, ka ļaudis nepazīst modernās ķīmijas vareno spēku!

Patiesi, atkal jāatzīst — visas lietas ir vienkāršas. Pat senie al-

ķīmiķi, ja viņiem šodien būtu iespējams piecelties no saviem ka-

piem, labāk dotos turp atpakaļ.
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—Romantikas viņiem nav vairs pat mūsu arodā, — sūrotos

simtu gadu miegā sakaltušais bārdainis, — cilvēkiem viss kļuvis
tik vienkāršs!

DZĪVE VIRS NULLES

Piezīmes par cilvēkiem un ilgam pec pavasara

Kādurītu cilvēks, avīzi lasot, nejauši atduras pret sīkām petita

rindiņām ar uzrakstu —silts...
— Ko? Jau gaidāms siltuma vilnis? — viņš uztraucies izsaucas.

Tajā pašā sekundē cauri smadzeņu noslēpumainajiem gaite-

ņiem drāzās kāda cita doma:

— Bet, aizmāršīgais cilvēk, — tev taču aiz loga visu ziemu

kvern termometrs! Diez ko gan viņš šodien stāsta? Taisnība, visu

ziemu viņš nebija vajadzīgs. Ne reizes, izejot uz ielas, cilvēku sa-

viem asajiem nagiem nesagrāba saltums, kas liek painteresēties:
— Diez cik tad šim šorīt īsti ir tā spēka?
Visu laiku ziema cilvēkus tinakā maigā, baltā vilnainē. Tāpēc

tikai šodien viņš atminas savu veco draugu, kura dzīvsudraba asi-

nīmvisātrāk jāmana jauna pavasara tuvums.

— Ļautiņi mīļie! Viņš ir virs nulles!

Tāds prieka sauciens izlaužas no cilvēka krūtīm. Izejot ielā, jūs

uz silto kamieļa vilnas kaklautu sākat jau skatīties kā uz pilnīgi
lieku lietu. Arī visas pogas mētelim vairs nav vajadzīgas, jo —

dzīve ir virs nulles.

Nukatru vakaru cilvēks klausās monotonometeo biroja balsi

un nemaz nedusmojas, ja gaidītā siltuma viļņa vietā otrā rītā logi
aizvilkti plānu ledus kārtu kā baltu, taukainu papīru.

— Ko tad tu, cilvēks, gribi? — mēs sevi mierinām. —Vēl jau

tomēr ziema, bet pie sevis klusībā nodomājam:
— Lai nu tā vēl paākstās! Beigas jau viņai ta vai ta. Trīs metru

dziļumā zeme jau esot deviņus grādus silta.

Kad dzīve kaut vienu pašu reizīti bijusi virs nulles, mums

vairs nav miera. Mēs sākam Dieva pasauli apbrīnot platām acīm

un, tavu joku, saskatām daudz patīkama. Vispirms, Āgenskalna
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priedēs aizgājuši, konstatējam bēdīgi priecīgo notikumu, ka visi

pauguru gali jau pavērsuši savas rudās krūtis saulei un tāpēc sko-

las puikām un kalsnām jaunkundzītēm savs slēpošanas prieks, kā

sunim vecā kūla, jānoberž turpat, pa ielejiņu sērsni šļūkājot. Arī

no bobsleja ceļa palikušas tikai nožēlojamas paliekas.
— Tas ir beigts un nobungots! —smaidīdamsatbild pusmūža

vīrs, no bobsleja kalna dēļu gabalus lejā stiepdams, kad jautāju,
vai tad šoziem vairs neviens nedomāte lejup laisties, lai ausis vējā

kļūst sarkanas un caurspīdīgas kā stikls.

Paiet vēl pāris dienas, un ierodas jauns brīnums — gluži da-

biski pūpoli. Taisnība, nav viņos vēl skaistā, samtainā spīduma,
bet arī maza oglīte kādreiz var aizdedzināt vislielāko sārtu.Kāpēc

ganpirmais pūpolītis lai nevēstītu pavasari?

Bet pasaulē jau visi nejūsmo par dzejiskiem pūpola zariem.

Daba ari tos nav aizmirsusi. Ja ne vairāk. Viņi var jūsmot par pir-

miemlociņiem, kas par vienu desmit santīmu gabalu gatavi grez-

not vismaz piecus gardēža sapņus — dūšīgas maijmaizītes. Lai nu

kā — daba domāpar mums visiem. Aizmirsts tomērnav neviens.

Un, kad Daugavas krastā, pie dzelzs tiltiem, jūs ieraugāt jau

pirmās sastatnes, sirds kļūst pavisam sprigana.
— Kur krāsotāji ar savāmotām, tur pavasaris! —tā zināmalieta.

Dzīvsudraba asinis savā vienīgajā dzīslā ar katru dienu rāpjas

augstāk. Viņām līdzi ceļas cilvēku sirdis, jo mēs zinām — nulle ir

zem mums, mēs ejam pretī atkal jaunam pavasarim. Lai top!

VELNU UN EŅĢEĻU GĀJIENI RĪGAS IELĀS

Kā rīdzinieki priekš 400 gadiem gaidīja Lieldienas

Lieldienas jau pievārtē. Saldumu veikalu logus jau iekarojuši
tradicionālie svētku zaķi, un puķu veikali piedāvā "īstos samta pū-

polus". Rātslaukumā, vecās Rīgas sirdī, augas dienas dun darba

troksnis. Strādnieki tur sagāž veco, apsūbējušo māju graustus, lai

notīrītuvietu jaunai, modernai celtnei. Brakšķēdamas gāžas sma-

gās sijas, skanēdami pa slīpām koka notekām lejup laižas ķieģeļi,
kurus sagaida smagās automašīnas, lai tūlīt aizgādātu projām.
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Rātslaukums savā garajā mūžā daudzpieredzējis. Viņš ir dzir-

dējis seno rīdzinieku lāstus un gaviles, dažāduvaru nākšanu un

aiziešanu un arī sajūsmināto pilsētnieku aplausus māksliniekiem.

Pirms 400 gadiem, 16. gs. pirmajā pusē, ik gadus pirms Lieldie-

nām Rīgā notika lielas teātra izrādes, kas turpinājās... septiņas

nedēļas. Gatavošanās šīm izrādēm sākās jau drīz pēc Ziemassvēt-

kiem. Par tām sprieda pat augstie rātes kungi, starp kuriem tajā
laikā vēsturnieks J. Juškēvičs minarī latvieti Ansi Dīriķi, kas vēlāk

kļuvis zemes soģis. Par izrādēm ļaudis centās ieinteresēt kā mācī-

tāji, tā skolotāji, un skatītāju, patiesi, netrūka.

Skatuvi Rātslaukumā sāka celt jau agrā ziemā, jo Pelnu dienas

vakarā tai vajadzēja būt gatavai. Parasti tā arī notika. Noliktā laikā

bija uzcelta prāva trīsstāvu celtne, kuru no publikas norobežoja
tauvas. Katram stāvam bija sava simboliska nozīme, katrs no tiem

nozīmēja savu valsti: augšējais — debesis, vidējais — zemi, bet

apakšējais — elli. Mistēriju saturs palaikam bija ņemts no svē-

tiem rakstiem vai līdzībām, tāpēc arī tāds skatuves iekārtojums

bija ļoti izdevīgs.
Izrāžu sākumu noteica Pelnu dienas rītā, pēc kārtējā dievkal-

pojuma. Izrādes dienā visi aktieri, pienācīgi tērpušies un grimē-

jušies, devās kopīgā gājienā uz svinīgo dievkalpojumu. Tā bija

savāda procesija. Tur kopā gāja pats Debesu tēvs garu, blondu

(vēlākos laikos — sirmu) bārdu, ģērbies pāvesta tērpam līdzīgā

ģērbā.Viņam sekoja mūķenes, kas bija pārģērbtas par eņģeļiem.
Tiem uz muguras piestiprināja arī spārnus. Procesiju noslēdza

velni. Kā jau pazemes un nakts iemītniekiem, velniem bija pelēkas

drēbes, ragi pierē un sikspārņa spārni pie pleciem. Pēc dievkal-

pojuma, kurā piedalījās arī lieli ļaužu pulki, aktieri slēgtā gājienā

devās atpakaļ uz Rātslaukumu, lai jau pēc stundas sāktu ilgi gai-

dīto izrādi. Drīz vien ļaužu pārpilns bija viss plašais laukums.

Ja mūsu dienu cilvēks nonāktu tādā senās Rīgas mistēriju

izrādē, viņš būtu ļoti pārsteigts. Vispirms klusuma un disciplīnas,

kādu esam paraduši redzēt tagad teātros, — nekādas. "Labajiem"

publika uzgavilē skaļām urravām, gluži kā tas šodien notiek bas-

ketbola vai futbola sacīkstēs. Turpretim "ļaunajiem" klājas plāni.

Diez kurš mūsu aktieris šodien apņemtos tēlot velnu, ja par to
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viņu uz skatuves apmētātu ar sapuvušām olām vai dubļiem? To-

reiz tā bija parasta lieta un par to neviens nebrīnījās. Tāpat bija

parasts, ka "nevainīgam cietējam" publika saziedo naudu un tur-

pat izrādes laikā arī ziedojumu nodod.

Izrādes parasti vilkās stundām ilgi, un kādreiz gadījās, ka tēlo-

tājs sajauca tekstu. Tad režisori, kas reizē bija arī trokšņu taisītāji,

skaļā balsī izlaboja kļūdu — un izrāde mierīgi turpinājās tālāk.

Lai nesaprotamās vietas paskaidrotu tuvāk, pirmajā rindā stā-

vēja klostera brāļi. Atkal skaļā balsī viņi skaidroja izrādes saturu.

Par traucēšanuneviens nesūdzējās. Tāpat nekādsbrīnums nebija,
kad izrādes vidū pats Debesu tēvs kopā ar velnu un vienkāršiem

rīdziniekiem, visiem viņus apbrīnojot, ieturēja azaidu, lai turp-

mākiem cēlieniem būtu spēks kaulos.

Mistēriju izrādes turpinājās no Pelnu dienas līdz Zaļai ceturt-

dienai, īpaši svinīgas bija pēdējās izrādes un jo sevišķi jau izrāde Zaļā

ceturtdienā, kas atkal noslēdzās ar kopīgu dievkalpojumu katedrālē.

VARONĪBAS UN DROSMES PARAUGS

Pulkveža Fr. Brieža piemiņai

— Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba, — tā reiz pravietoja
latviešu tautas lielākais dzejnieks, un viņa vārdus drīz vien pār-

vērta dzīvē plkv. Fridrihs Briedis, latviešu tautas varonis.

Rīt plkv. Briedis kļūst mūsu miņā 50 gadu vecs (viņš dzima

1888. gada 6. jūlijā Polockas apriņķa Lovšas pagasta Kļenoviķos,
kur viņa tēvs bija līdumnieks). Kaut pulkveža nav starp mums,

dzīvajiem, bet viņa gars un griba mīt mūsu elpā, mūsu esamībā

kā netverama, asinīs kvēlojoša straume,kas kveldēs latviešu tautu

pāri — no paaudzes uz paaudzi.
Var savu tautu redzēt un saprast ar prātu, darot tās labā lielus

darbus, taču parvisas tautas varoni var kļūt tikai tas, kas savu tautu

jūt un redz ar asinīm un savu dzīvību arī atdod tautas dēļ bez mēra

un atteikšanās.

Tads bija plkv. Briedis.Viņa zvaigzne uzlēca lielajā pasaules kara

un pēkšņi nodzisa tā asiņainos atplūdos.
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Kad 1915. gada vasarā vācu karapulki kā neapturama palu

straume gāzās pāri mūsu Zemgalei un Kurzemei un šīs ienīstās

straumes šļakatas jau sitās pret Rīgas sliekšņiem, sagrauztās lat-

viešu tautas sirdi satrauca sauciens: Esiet vīri! Pulcējaties zem lat-

viešu karogiem!
Un neskaitāmi jaunekļi un vīri atdalījās no bēgļu rindām, ar-

kliem un fabrikām, lai vienoti stātos pretim ienaidniekam. Tapa

latviešu bataljoni.
Un viens no vispirmajiem virsniekiem, kas ieradās latviešu strēl-

nieku bataljonos, bija Briedis.

Viņš negāja turp, savtības dzīts. Briedis bija jauns, bet jau sla-

vas un lielu panākumu vainagots virsnieks. Par diviem ārkārtīgi

pārdrošiem un vērtīgiem izlūku gājieniem tālu ienaidnieka aiz-

mugurē Briedis bija apbalvots ar zelta zobenu un augstāko Krie-

vijas armijas goda zīmi — balto virsnieka Jura ordeni.

Kad Briedis posās uz latviešu strēlnieku bataljoniem, viņa ko-

lēgas, krievu virsnieki, brīnījās:
— Kādēļ jūs braucat uz šiem bataljoniem? Neko augstāku par

Jura ordeni jūs vairs nevarat iegūt.
—Tas ir kas augstāks par ordeņiem, kas maniaicina uz dzim-

teni, — vienkārši atbildēja Briedis. — Tās ir latvieša jūtas un

asinis. Tās teic: tēvzemei grūti, dēliem jāsteidz palīgā. Es daru tikai

to, vairāk neko.

Šais nedaudzajos vārdos ir viss Briedis. Viņš iet tikai turp, kurp

viņu sauc latvieša asinis. Briedis tīri instinktīvi bija izpratis, līdz

dvēseles galam izjutis tās dārgās, netveramās kveldēs nozīmi, kas

mīt asinīs un kas saista un vieno tautu no zudības mūžībā. Un

tauta saprata Briedi un pacēla viņu ar savu pateicīgo garu ne-

mirstībā.

Bet Briedis arī zināja, ka šīs asinsbalss atveids dzīvē ir — pie-
nākums. Tāpēc pienākumu Briedis savā īsajā mūžā ievēroja aug-

stākpar visu. Kad 1916.gada marta kaujā Briedis ar savu rotuguva

vislielākos panākumus, vistālāk iedziļinādamies vācu nocietināto

pozīciju sistēmā, pašā kaujas niknumā Briedi smagi ievainoja

galvā, sadragājot žokli, un viņš bija spiests atstāt ierindu. Kaut kā

pārsējis ievainojumu, viņš ieradās pie kaujas iecirkņa priekšnieka
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plkv. Franča un pārskatāmi izklāstīja viņam savas rotas un ienaid-

nieka stāvokli. Skaidrības labā viņš, asinīm pilot no pārsējuma,

uzmeta arī shēmu. Un tikai pēc tam, kad plkv. Francis apsolīja
atbalstīt viņa rotu, viņš, savu pienākumu pildījis līdz galam, de-

vās tālāk uz pārsienamo punktu.
Lai savu pienākumu pildītu ar tādu spēku un uzupurēšanos,

tur bija nepieciešama liela gribas spēja, spirgta un asa gara vadīta.

Un tiešām savu gribu Briedis bija stiprinājis jau no pašas agrās

jaunības, bet īpaši — mācoties karaskolā. Tomēr Brieža gribas

spēks un gars norūdījās galīgi ilgajos cīņas laukos un savu kul-

mināciju sasniedza čekas cietuma mūros, kur Briedis izturējās kā

īsts vīrs.

Ja mēs tagad veramies plkv. Brieža dzīves gaitās, tad mēs skaidri

jaužam, ka to ir vadījusi kāda augstāka, neredzamavara, ko viņš

pats īpaši labi jutis un kurai nepretodamies klausījis. Varbūt tāpēc

arī viņš ir spējis sakaldināt savu gribu līdz tādai pilnībai un savu

gara spēku līdz tādai vienībai, kas visus viņa būtes spēkus brāzusi

vienā noteiktā virzienā. Lai atminamies tikai Bieža darbību lat-

viešu bataljonos, vēlāk pulkos. Kad viņu, Briedi, ievērojamu virs-

nieku, bataljona komandieris ieceļ par btl. i. rotas komandieri,

viņš atbild īsi un skaidri: "Pateicos, centīšos jūsu uzticību attais-

not!" Briedis juta, ka viņamjādara tā un ne savādāk.

Jau priekš latviešu strēlnieku bataljonu došanas uz fronti viņš
klusībā pārdomāja šo jauno vienību cīņas metodes.

— Mēs esam maza tauta,— saka Briedis, — katrs kareivis mums

jāsaudzē. Mēs nedrīkstam iet uzbrukumos dienā, masās, līdzīgi

lielajām tautām, kurām kareivju diezgan. Mēs iesim naktī, kad

var zaudēt vismazāk, bet gūt visvairāk.

Tais laikos šī Brieža doma bija asa un jaunradoša. Bet viņš ne

tikai to izdomāja, viņš to lietoja arī kaujās. Atcerēsimies tikai Brieža

1. rotas veiksmīgos nakts uzbrukumus pie Plakaniešiem un Vei-

siem, kas augstu cēla latviešu karavīru slavu; vēlāk Brieža darbību

marta kaujās, bet īpaši Ziemassvētku kaujās, kur 1. Daugavgrīvas
latv. strēlnieku pulks, ejot labi aprēķinātā triecienā pret vācu no-

cietināto pozīciju pēc Brieža izstrādātās metodes, ieņēma to. Pie

tam krita tikai viens trieciena dalībnieks. Tā bija veiksmīgākā
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operācija visā Ziemassvētku kauju kopumā. Un tas bija Brieža

nopelns.
Briedis bija īsts cīnītājs. Viņa asais prāts skaidri vērās dzīvē.

Tas ātri tvēra katru nozīmīgāko pieredzi, veidoja to īsos, pareizos

slēdzienos, ko tūlīt ar savu gribas spēku svieda dzīvē.

Latviešu strēlnieki tīri neapzinīgi juta Brieža lielo iekšējo spēku,

kāpināto personību, tāpēc Briedi ļoti mīlēja, pat dievināja. Arī

Briedis mīlēja savus strēlniekus, saprata tos, saudzēja viņus, bija kā

viens ar tiem, un arī te pa daļai rodama viņa panākuma atslēga.

Tagad Brieža mūžs būtu pašā briedumā. Bet tāds jau daudzu

izredzēto liktenis: degt un sadegt ātri, it kā steigā. Tomēr pašu gal-

veno plkv. Briedis ir veicis: viņš bija pirmais, kas skaidri pierādīja,
ka latvietis nav tikai vaidētājs, bet arī cīnītājs un karavīrs. Daudz

bija varoņu, bet plkv. Briedis ar savu viengabalaino personību, ar

visu savu būti, kas bija veidota vienā, noteiktā virzienā, bija tas

izcilākais, skaidrākais.

Plkv. Briedis ir īsts latviešu karavīra un varoņa paraugs un pa-

liks tāds mūžam.

— Cik nejēdzīga dzīve, —teica reiz jaunības rūgtumā Briedis.

— Ir tikai viena izeja.
— Kāda? —jautāja viņam.
— Mēģināt pacelties tai pāri.
Plkv. Briedis ne tikai pacēlās dzīvei pāri, bet pacēla arī dzīvi sev

līdz, pārvērzdams to leģendā.

Sekosim viņam!

OTRĀDI APGRIEZTA VASARA

Piezīmes par cilvēkiem pie Rīgas vārtiem

Pilsēta ir kā milzīgs, rijīgs nezvērs, kuram vajag daudz baro-

tāju, lai tas būtu vienmēr paēdis. Tāpēc arī, lūk, daudzi tūkstoši

cilvēku citu nemaz nedomākā tikai paēdināt Rīgu. Tie ir cilvēki

Rīgas pievārtē: babītieši, mārupieši, katlakalnieši, ikšķilieši, ropaž-

nieki, ādažnieki, līdz pat Vidzemes jūrmalai. Tur ir lauki, gluži kā

Piebalgā, skaistas, mierīgas vasaras dienas, sienāžu dziesmas un
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pļaujmašīnu tarkšķi, un tomēr— nav tā... Rīgas tuvums ir sajau-
cis dzīvi. Pat visa darba kārtība, kas Vidzemes kalnos vai Zem-

gales līdzenumos pastāv negrozīta jau kopš tēvu tēvu laikiem, te

sajaukta tā, ka cilvēks nezina, kad siens jāpļauj un kad kartupeļi

jārok. Rīga ir sajaukusi cilvēku prātus pat tik tālu, ka viņi dzīvo

starp zaļām druvām, ar, sēj, pļauj un sajūtas kā pilsētnieki.
— Kad ir makā nauda, tad viss kas dabūjams! — mēdz sacīt

rīdzinieki. Tāpēc cilvēkiem jāstrādā, lai pilsētnieka naudas gudrība
neizrādītos maldīga, lai tirgi un veikali allaž būtu pilni. Vajaga
tikai kādu nakti, ap otro stundu pēc pusnakts, aiziet uz "nakts

tirgu" lielajā Centrāltirgus laukumā, lai pārliecinātos, ka īstā Rī-

gas birža še meklējama.
—

Skatāties nu, kā top cenas! — skaļā balsī runāja saulē un

vējā nodedzis lauku puisis, sēdēdams uz augsta kartupeļu vezuma.

Patiesi, kas te notika, bija svarīga lieta. Rīgas veikalnieki pirka,

kaulējās, solīja, smaidīja un žēlojās. Laucinieki darīja tāpat.
— Šorīt kartupeļu maz, babītiešiem siena laiks! —vēstīja tir-

dzinieki, un, raugi, "kurss" strauji cēlās. Babītieši ir lielākie kartu-

peļu audzētāji Rīgas apkaimē, tāpēc arī viņiem pieder liela loma

cenu noteikumā Rīgas kartupeļu tirgū. Tikko kartupeļi, kas pie-

cas minūtes atpakaļ maksāja 4,50 Ls pūrā, "pieauga" vērtībā uz

6 lati, Rīgas veikalnieki kļuva klusi. Viņi nogaidīja.
— Tas nevar būt, ka babītiešu balsis neatskanēs tirgū! — viņi

sprieda. — Kārtīgs babītietis arvien tirgū brauc.

Tirgotāji nepievīlās. Pēc pusstundas, smagi šņākdami, atlīgoja
divi smagie automobiļi ar... Babītes kartupeļiem —un skaļa tir-

gošanās gāja vaļā ar jaunu spēku. Atkal grozījās "kursi", pārdeva

un pirka, līdz sestā rīta stundā visi izklīda: viens apmierināts par

labu pārvedumu, otrs par labu pirkumu.
Pāri tiltam aizlīgoja gara braucēju karavāne. Cik tas nu tālu,

tepat aiz Anniņmuižas,aiz Bēberbekas ielas, pavisam cita pasaule.

Klusi, mierīgi lauki, skaisti ganāmpulki un dzeltēni rudzu lauki.

Un tomēr nav tā aina, kādu acis paradušas skatīt citās pusēs.
— Jūlija mēnesī rok kartupeļus! —jūs neviļus iesaucaties, bet

cilvēks, izartā vagā sēdēdams, atbild: — Jau jūnijā rakām. Mēs

tagad rokam ne tikai kartupeļus, bet nogriežam arī kāpostdārzus!
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Jūs paliekat stāvot kā apdullis. — Ko, tagad, vasaras vidū, kā-

postus? — Jums nāk prātā bērnības aina, kur lielas, baltas kā-

postu galvas guļ zem pirmā, čaganā sniega pārslām.
— Mēs jau kartupeļus un kāpostus rudenī tirgū nevedam!

—

kā attaisnoties gribēdams, runā babītietis un sāk stāstīt par kartu-

peļu audzēšanu puķu podos.
—Kartupeļi puķu podos? — jūs iebrēcaties nejaukā pārstei-

gumā. — Jā, kur tad tādas lietas redzētas?

Un tomēr izrādās, ka pašus pirmos kartupeļus Rīgai izaudzina

puķu podos. Protams, tie nav parastie — māla puķu podi, kuros

aug palmas un kaktusi, bet īpašas, zemē kūstošas masas podi.
Tādā podā, kurus gatavo paši kartupeļu audzētāji, kartupeli ieliek

jau marta sākumā un siltumnīcā audzina lielu. Kartupelis ātri

attīstās, un, kad tīrumā citi kartupeļi sāk tikai savus baltos asnus

staipīt, siltumnīcā audzētais paver ziedu un brauc uz tirgu.
— Tādam kartupelim ir "kurss"! — runā mūsu paziņa. — Šo

pavasari vienam izdevās pat 70 latu pūrā dabūt.Vēlāk stādītos ar

visiem podiem sarok vagās, kur tie turpina augt brīvā dabā un arī

nes labu atmaksu par zemes kopēja darbu.

— Tā mums te ar visu: kad citi sāk domāt, mums jau jābūt

padarītam. Mums, "rīdziniekiem", jādomā par pilsētu, kaut arī

visa vasara apgriežas otrādi: pa priekšu norok kartupeļus un tad

tikai sāk domātpar siena pļaušanu.

LATVIEŠU STRĒLNIEKU SLAVENAIS PULKVEDIS

31. oktobrī visa veco latviešu strēlnieku saime un plašākā lat-

viešu sabiedrība atcerēsies slaveno strēlnieku plkv. Fr. Briedi un

viņa pirmās 1915. gada oktobra un novembra kaujas pie Misas,

kuras pauda latviešu karotāju diženumu un slavu.

Pulkveža šīs zemes īsajā gaitā mūsu 1938. g. ir visai vērā lie-

kams: šogad jūlijāviņš būtukļuvis 50 gadu vecs, līdz ar to sasnieg-

dams savas dzīves un spēju kalngalus, ja priekš divdesmit gadiem,

1918. gada 27.—28. augusta naktī, Maskavā viņa dzīvību nepa-

ņemtu čekista nežēlīgā lode.
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Pulkveža mūžs ir kā īsa, kvēla komēta, kas, spilgti degdama,
iemirdz debesīs, lai tad apžilbinātu tautas acis un sagrābtu tās dvē-

seli no paaudzes uz paaudzi, pārvēršoties mūžīgā starojumā.
1917.gadā sabruka veca, cariska Krievija. Augšup uzvirmoja viss

tas tumšais un smagais, ko krievu dvēsele bija tik ilgi sevī cietusi.

Jaunā lielinieku vara, lai noturētos neierastajos valdīšanas sedlos,

darīja visu, ko redzēja un domāja sev derīgu esam. Izbeidza uz savu

roku karu arVāciju un noslēdza bēdīgi slaveno Brestļitovskas miera

līgumu, atdodot vāciem Latviju, Igauniju un citus apgabalus.

Pulkvedis Fridrihs Briedis redzēja sabrūkam visus savus ilgos

un karstos darbus.Viņš taču bija mācījis savus uzticamos, varonī-

gos strēlniekus cīnīties pret vācu iebrucējiem līdz pēdējam elpas

tvērienam, cēlis viņu kareivisko apziņu, godu, cīnījies kopā ar

viņiem Rīgas frontē plecu pie pleca, izcīnījis septiņas lielas, veik-

smīgas un smagas kaujas, vairākas reizes ievainots un beigās pēc

Rīgas nelaimīgās krišanas, pārvarēdams neskaitāmus šķēršļus, izve-

dis savu 1. Daugavgrīvas pulku sveiku un veselu drošā vietā.

Nu visam bija beigas. Pat viņa 1. pulks, sekodams strēlnieku

1917.gada 17. maija rezolūcijai, savā vairumā arī bija sekojis lieli-

nieku mulsinājumiem un savam prāta rūgtumam. Plkv. Fr. Briedis

stāvēja pie sava darba sabrukuma. Tas bija viņa traģēdijas sākums.

Plkv. Fr. Briedis nebija no tiem, kas padotos neveiksmēm. Viņš

bija un palika cīnītājs. Ar divkāršotu gribasspēku viņš stājās Krie-

vijas haosam pretim.

Kad lielnieciskajā Krievijā nodibinājās Dzimtenes un brīvības

glābšanas savienība ar Savinkovu priekšgalā, plkv. Fr. Briedis vada

tās izlūkošanas un pretizlūkošanas nodaļu.

Ar saviem aģentiem viņš pēta arī to, kas notiek prūšu ieņem-

tajā dzimtenē, uztur sakarus ar latviešiem un viņu organizācijām

un rīko sacelšanos pret padomju varu Jaroslavā un Ribinskā.

Kopojot rosīgākos krievu nacionālos elementus, Fr. Briedis

domā ar viņiem gāzt komunistu varu un kopā ar sabiedrotiem

atkal sākt karu pret vāciem, lai tādējādi atbrīvotu un glābtu arī

savu dzimteni — Latviju.

Drīz vien čeka sak viņu tvarstīt.Plkv. Fr. Briedim ieteic piesar-

dzību, bet viņš tikai atmet ar roku un vienkārši pasaka: blēņas.
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Sacelšanās mēģinājumi Ribinskā, Jaroslavā un citās pilsētās
sabrūk. Sabiedroto tik kvēli gaidītā un solītā palīdzība izpaliek.

Varoņi paliek vieni paši. Nav vairs nekāduizredžu uz padomju va-

ras gāšanu, sabiedroto atbalstu un Latvijas atbrīvošanu.

Sākas negants sarkano terors un balto revolucionāru tvarstī-

šana. Tagad arī plkv. Fr. Briedim čeka ir uz karstām pēdām, un

viņa apcietināšana sagaidāma katru brīdi.

Draugi pulkvedim ziņo par to, ierodas tieši pie viņa dzīves-

vietā un ieteic tūlītēju bēgšanu prom no Maskavas uz dienvidiem,

uz Ukrainu, pa pārbaudītiem ceļiem.
Plkv. Fr. Briedis ir mierīgs, vess un nekustīgs. Viņa atbilde drau-

giem šķiet pirmā brīdī pilnīgi negaidīta un nesaprotama.

— Es nebēgšu nekur, — saka lēnām pulkvedis. — Strēlnieki

mani aizstāvēs, un nekas ar mani nenotiks. Esmu arī ārvalsts pa-

valstnieks, un apcietināt mani nevienam nav tiesību. Nav pret

mani nekādu pierādījumu, kas dotu iemeslu mani vajāt. Bez tam

Dievs mani no nāves ir glābis visās kaujās un, ja būs lemts, glābs

arī šoreiz.

Tā Briedis atsakās no bēgšanas. Kas noticis viņa dvēselē, to ne-

viens nezina. Varbūtviņš nelokāmi tic un padodas savam liktenim.

Otrā dienā pie dzīvokļa durvīm, pa kurām Briedis izlaiž kādu

savu paziņu, pēkšņi iznirst divi vīri ādas kamzoļos un drūmi

nosaka:

— Jūs esat apcietināts.
Pulkvedis gan atraujas dažus soļus atpakaļ, vēl laikam cerē-

dams izlietot dzīvokļa otru izeju, bet ir parvēlu.

Pēc īsa brīža auto jau drāžas uz čekas galveno mitekli Lub-

janku. Te Briedi pratināja pats čekas priekšsēdētājs Peterss un uz

protokola malas atzīmēja: pagaidām pārvest uz Butirkiem. Tad

vēlreiz pārlasīja uzrakstīto un pasmīnēja.

Briedi ievietoja Butirku cietuma II korpusa 39. kamerā starp

zagļiem, slepkavām un spekulantiem. Te lielais latviešu patriots

pavadīja sava mūža pēdējās dienas.

Sekoja septiņi plkv. Brieža atbrīvošanas mēģinājumi, kas visi

beidzās bezsekmīgi. Nelīdzēja ne nauda, ne viltus, ne varas lī-

dzekļi.
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Divas dienas priekš plkv. Brieža nošaušanas latviešu nacionāl-

demokrātiskās partijas pilnvarotais griezās pie čekas vadošām

personām ar lūgumu plkv. Fr. Briedi atbrīvot. Velti.

Naktī no 27. uz 28. augustu plkv. Fr. Briedi aizved uz nošau-

šanu. Valda ārkārtīga tumsa. Viņu neved kopā, lielā pulkā, bet

atsevišķi.
Plkv. Briedi uz nošaušanu aizved pusdzīvu, nomocītu. Galīgi

viņu atdodnāvei čekista lode pie jau sagatavotas bedres. Tā atro-

das Hodinkas laukumā pakreisi no pareizticīgo baznīcas.

Tādas bija traģēdijas beigas.
Dažas dienas vēlāk "Krievijas Cīņā" parādījās vienkārša, bet

drausmaziņa: Fr. Briedis no 27. uz 28. augustu nošauts.

Savā dzīvēplkv. Fr. Briedis bija varonis, pilns jaunības kvēles un

asuma. Viņš mācīja latviešus garaspēkam un diženumam.Arsavu

nāvi viņš mācīja pašuzupurēšanos. Pret plkv. Fr. Briedi vērstā čekista

lodepārvērta viņu moceklī. Un tāds viņš paliks tautasmiņā mūžīgi.

MAZO PILSOŅU PRIEKA DIENA

Dažs Zemgales saimnieks vakar priecājās par ūdens svētību,

kas plūda no augšas uz viņa druvām. Rīgā bērni, pacēluši galvas

no savām segām, domāja: slikti, lietus līst! Taču dienā svētku

laukumā visiem mazajiem bija tik gaišas un laimīgas sejas, it kā

lietus viņām būtu noskalojis pēdējo skumju sērmi no dvēseles.

Pēc Latvijas Darba kameras priekšsēdētāja K. Egles uzrunas,

Rīgas pilsētas galvas biedra A. Ļūļes svētku atklāšanas runas un

svinīgas karoga pacelšanas bērnu kori uz lielās svētku estrādes

dziedāja ar gaišām balsīm, saskaņoti vingroja un tēloja, bet viesi

ar patiku vēroja bērnu mākslinieciskos devumus.

Kad priekšnesumu laikā brīdi sāka līņāt stiprāk, attālākā lau-

kuma stūrī sanāca puikas kopā un teica: "Pūtīsim lietu prom."
Sabāza galvas kopā, pacēla pret debesīm lūpas un pūta. Tiešām —

lietus aizgāja. Vienu laiku gan zilgmē vēl gulēja mākoņi kā mitri,

netīri vilnas blāķi, bet pret vakaru arī tie sakustējās — un debesis

kļuva tīras kā kalnu ezers.
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Lielajā svētku laukumā bija izkārtotas 42 dažādas spēļu un

darba novietnes. Tik bērni priecājās, rādīja savu sparu un garīgo
rosmi. Sākumā vislielāko piekrišanu guvalidmodeļu rūpniecības
stends.Vēl uz lielās estrādes risinājās uzvedums "Saule un vasara",

bet pie šīs novietnes vārtiem jau drūzmējās garu garā rindā zēni

un gaidīja darba sākumu. Velti skolotājs skaidroja, ka par agri.
Garā rinda nemierīgi kustējās kā izsalkusi čūska. Savu vārduap-

stiprinājumam skolotājs, augstu pacēlis, rādīja pulksteni, bet pui-
kas pretim kliedza: "Skolotāja kungs, jums pulkstenis nepareizs,

tas jānes pie meistara," — un čalas auga.

Kaut kas neredzēts bija lielais celtnis, kas šķita no pašas Andrej-

ostas atnācis, un tam blakus milzīgais, dzeltēnais rats ar šūpolēm.
Klusi un uzmanīgi bērni vēroja novietni ar nosaukumu: "Es karāi

aiziedams". Tur rēgojās pēc visiem kara likumiem izkrāsots dižga-

bals, un gar žogu rindā stāvēja tanketas, raibas kā zirņa zieds. Pasaules

bruņošanās sacensība, redzams, bija skārusi arī bērnurotaļu laukumu.

Kad priekšnesumi uz estrādes bija galā, dažos mirkļos pie vi-

sām novietnēm jau viļņoja liela burzma.

Zīmīgi — puikas visvairāk drūzmējās ap novietnēm, kur va-

rēja parādīt savu fizisko sparu, atjautību un izturību. Viņi aizrau-

tīgi ara, ecēja, sacentās skrējienos ar kavēkļiem, tēmēja ar šauteni,

brauca uz velosipēda, veikli rīkojās ar amatniecības rīkiem: divos

sitienos ietrieca naglu dēlī, viens otru pārspēdami, meta kroko-

dilim gumijas ripiņu uz mēles un par to saņēma ābolu sulas pu-

deli atalgojumam.
Meitenes pulcējās ap novietnēm, kur bija sirds jūsma padomā.

Pie "Zelta grāmatas" un "Stāstu stūrītī" tīri mazas meitenes droši

kā primadonnas kāpa augšā uz galda, lasīja dzejoļus, stāstīja pa-

sakas ar krietnu priekšnesumu skaidrību un pareizi atbildēja uz

skolotāja jautājumiem par rakstniecību. Tur valdīja naivums,

neviltota izjūta un vēl neapzināta skaistuma alka.

īpaši saistošas un lietderīgas šķita pūra darināšanas un māj-

saimniecības sacensības, kur meitenesrādīja savu veiklību, galdu

klājot, viesus apkalpojot, traukus mazgājot un maizītes gatavojot.

Vainadziņu darināšanas novietnēskanēja dziesmas un maigi smar-

šoja skaistie dārzu ziedi.
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Nepārtraukta jautrība valdīja ap novietnēm, kur bērni sacentās,

nesdami olu. Vēlās olas no karotēm, krita paši nesēji, un skatītāji

trokšņaini dzīvoja līdzi. Kur gaisā izšalca jautri smiekli un plaukstu

sišana, tur puikas brauca tanketās. Un bieži gadījās tā, ka lielākā

trauksmē uz mērķi divas tanketas nepareizas vadības dēļ sadūrās un

apvēlās uz sāniem. Tad vērās vaļā krāsotās lūkas, un no mašīnām

līda laukā sasarkuši puikas, kas, saucienu pavadīti, pazuda burzmā.

Starp novietnēm vijās ieliņas ar dzejiskiem nosaukumiem, tā

veidojot it kā pilsētu, bet pašā vidū novietnes plata iela, kur laipni
kārtībnieki kā Brīvības bulvārī mācīja mazos svētku dalībniekus

pareizai ielu satiksmei. Kārtībnieks postenī cilāja savas rokas, cits

mazā skaļrunī komandēja, un bērnu bars, nosacījumus vērodams,

staigāja šurp un turp.

Dažreiz jautrai čalai cauri spraucas rūkoņa. Pa galveno ielu

lēni kustējās pašgājējs, kas vizināja mazos viesus.

Visai centīgi strādāja svētku ziņu birojs, bez atpūtas skaļruņos

ziņodams pazudušo bērnu vārdus, un viena otra māte pukoda-

mās steidzās saņemt savu lolojumu. Dažs izveicīgs zeņķis prata

pazust vairākas reizes un ar labpatiku klausījās savu vārdu visa lau-

kuma pastiprinātājos.
Pl. 19 skaistais svētku karogs nokāpa lejā no sava masta, un

vieni bērnusvētki atkal bija galā. Svētkos piedalījās ap 13 000bērnu.

Pieaugušie, klausoties ragumūziku, priecājās līdz vēlam vakaram.

BRAUCIENS SKAISTAJĀ DABĀ

UN JAUNĀ DARBĀ

Saulains rīts. Patukšā stacijas ēka pildās ar smiekliem un ča-

lām. Gājēji apstājas. Deviņi pusaudži — 4 zēni un 5 meitenes

īpatos, ļoti skaistos darba tērpos apstājas pie perona un kārtojas

disciplinētā rindā. Tā ir pilsētnieku bērnu pirmā grupa, kas

dodas uz laukiem atpūtā un veselīgā darbā.Ar vilcienu tā dodas

uz glezno Ogresgala pagastu, kur vairākās pagasta lauksaimnie-

cībās strādās 3 nedēļas visus pusaudžiem piemērotos lauku darbus.

— Es mācīšos govis slaukt, — skaļi stāsta glīta, nervoza meitene.
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— Diezi, — norūca puika resnītis, — bet, ka es kļūšu par īstu

dārznieku, tas ir skaidrs.

Bērni dodas uz laukiem ar lielu prieku, viņu sirdis ir pilnas

straujas darbībasalkas. Grupu pavada skolotāja AnnaBiseniece. Arī

viņa strādās visus lauku darbus un uzraudzīs bērnu dzīvi. Svēt-

dienās visa bērnu grupalasīsies kopā un apstaigās pagasta ievēro-

jamākās vietas. Šīs grupasbērni visi no Miera (40.) pamatskolas.
Tuvākā laikā uz laukiem dosies vēl apmēram 40 šādu grupu, lai

smeltos spēkus jaukajā dabā un darbā. Šodien no rīta uz Dreiliņu

pagastu darbossaziņā ar darbacentrāli devās arī pirmā kurlmēmo

bērnu grupa skolas pārziņa un viena skolotāja pavadībā.

Tuvojas vilciena atiešanas laiks. Lokomotīve šņāc un, sutu mē-

tādama, pūš.

— Saņemies, sutakumeļ, un sparīgi aizvelc mūs! —sauc bērni.

Viņus izvadīt ieradiesarī skolu valdes priekšnieks Mīlgrāvis.
— Kā jūtaties, bērni? —vaicā priekšnieks.
— Labi! —atsaucas bērni.

Var redzēt, ka viņi runā taisnību. Laimīgi čalodami, tie novie-

tojas savās vietās, tad lēc pie logiem un dedzīgi māj pavadītājiem.

Laimīgu ceļu saulē un darbā!

KANDAVAS PĒRLE

Valdeķu saimniecība, kur Antons Benjamiņš pavadīja

savas pēdējās dienas

Valdeķu gaišās pils priekšā aiz piebraucamā ceļa vāri šalc lielā

liepa, zem kuras bieži sēdēja mierā aizgājušais Valdeķu saimnieks,

pārspriežot saimniecības lietas. Viņa vairs nav, bet viņa gars, neat-

laidīgais prāts un rūpīgā sirds redzama un jaušama visurkā krāš-

ņas, neredzamas puķes smarša, kas, noliekusies mums pāri, tvan.

Saldi tvīkst ceriņi, gaiss pilns lēnas, mierīgas saules. Pie gran-

tētā ceļa stāv muižas dārznieks Alksnis ar maigām rozēm saujā un

saka: "Aizgājējs mīlēja visus ziedus. Bet viņa sirdij vistuvākās bija

fuksijas, puķes, kas rodamaskatrā zemnieku mājā." Untad ienāca

prātā: cilvēka dzīve ir zelta aplis, ko noslēdz Likteņa roka. Sākums
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un gals saplūst kopā nešķiramā vienībā kā upes ūdeņi, nākot no

tālām malām.

leejam parkā. Uz mazas bezvārda upītes izveidoti trīs dīķi. Lieli

sidraba vītoli lenc tos un mērc savus mīkstos zarus brūnajā ūdenī.

Balts gulbis ātri iras ar vienu pleznu; otru tas uzlicis uz sava košā

spārna kā sarkanu kļava lapu. Parka malā lapene — Valdeķu
saimnieka iemīļotā vieta. No tās paveras tāls skats uz rūpīgi kop-

tajiem Valdeķu laukiem. "Vai jūs redzat tur to priedi tālumā?"

vaicā muižas pārvaldnieks agronoms Melbārdis. "Kā tad, tur jau

viņa ieaug vientuļa debesīs." — "Lūk, tāds tur bija mežs. Bija

laiki, kad 300 muguru tur ņirbēja darbā pret zilgmi. Tagad viļņo

skaisti lauki. Kad Valdeķu saimnieks vēl bija dzīvs, jau agri no

rīta, atbalstīdamies uz spieķa, viņš apstaigāja laukus. Apsēdās gan

te, gan tur. Pamācīja un vērīgi sekoja visam."

Darbi laukos pilnā gaitā. Turpat netālu ar diviem zirgiem ecē

muižas ilggadīgais strādnieks Andrejs. Līdz pusei kails, brūns no-

dedzis un spēcīgs, viņš kā spīdīgs bronzas tēls staigā papuvē, un

blakus viņam rikšo mazs kumeliņš trauslām, slaidām kājām.
Kur vītolotajam dīķim gals, izbeidzas arī parks. Pretīm plūst

skaudrākas vēsmas: esam pašā Valdeķu saimniecības ēku centrā.

Vidū tām grantēts klons. Visas ēkas mūra, skaistas, staltiem, sar-

kaniem jumtiem,kuru spožumā atviz putnu spārni un tālā zilgme.
Visas šīs ēkas cēlis mirušais Valdeķu saimnieks. Te ielikts liels darbs

un milzīgi līdzekļi. lesāņus pa labi mašīnu ēka. Tur rindās stāv

traktori bieziem gumijas riteņiem. Traktorus lieto gan darbam,

gan transportam. Starp tiem augsti, melni divriteņu rati, kuros

mīlēja vizināties Valdeķu saimnieks. Pa kreisi aizmugurē siltum-

nīcas, skaitā 8, vienos stiklos, gaišas, smaidošas celtnes. lekšā biezs

siltums, zied vīnogas, brīnišķi smaršo samtainie firziķi. Valdeķu
saimnieka gardākais auglis.

Tieši priekšā lopu kūts. Tā ir milzu ēka ar gaišiem logiem,

daudzām garām piebūvēm un iekšējiem pagalmiem. No tālienes

šis būvju komplekss atgādina seno komtūru pilis, jo pašā vidū

paceļas augsts, apaļš tornis. Un jautru izbrīnu rada pārvaldnieka

paskaidrojums, ka tas ir skābbarības tornis. Senas romantikas

vietā — maiga, patīkama lopu barība.
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Priekšzīmīgi iekārtota govju kūts. Augsti griesti, cēli logi, pilni
saules un tāluma. Vējš netraucēts staigā telpā, kārtodams gaisu

un siltumu. Kūts tukša, jo lopi ganos.Aiz milzīgās starpsienas iz-

klājas gaišs pagalms, kur nojumēs mierīgi stāv lielie riepotie rati.

Tos sakabina pa diviem kopā, liek traktoru priekšā, un tad vesels

dzelzceļa preču vagonsaiziet šūpodamies. Kā pārvadāšanas līdzeklis

šie rati ļoti saimnieciski. 150 km traktors ar diviem šādiem ratiem

patērē tikai 6 Ls ceļa naudas. Zirgu stallī sastopam visu Valdeķu

zirgu ciltstēvu veco Kangaru. Melns, mirdzošs zirgs laipni bubina

un liek savu pūpolmīksto, silto purnu plaukstā. Tas nelaiķa mīlu-

lis. Nokustoņiem vispār zirgi Valdeķu saimniekambijuši tuvākie

sirdij. Arī citus kustoņus viņš mīlējis, bet zirgus īpaši, un grūti
nācies viņam šķirties no tiem, kad bija jāpārdod. Ilgi vienmēr do-

mājis pirms izšķirošā soļa.

"Valdeķu saimnieka patīkamākā izprieca bija vizināšanās aug-

stajos divričos ar iejūgtu Kangaru," iebilst staļļmeistars. "Kilomet-

riem tālu tad bija ceļš."
Aiz kūtīm paveras lielie augļu dārzi. Vienmērīgās rindās stāv

augļkoki, kopskaitā 1200. Putekļus celdamas, paskrien garām aitas.

"Visas Šropširas," nosaka pārvaldnieks. Jauka, slaida ganumeita

ar viciņu piebiksta pēdējās.
Sākas ceļš un aiz tā aploks. Jautri urkšķieni spraucas gaisā. Sārti

sivēni un baltas cūkas ziņkārīgi bāžsavus purnus starp žogu kokiem

un kaut ko steidzīgi urrā. "Šos dzīvniekus," ierunājas pārvaldnieks,

"nelaiķis mīlēja ne mazāk kā zirgus. Aizkustinoša, pat dīvaina šī

labvēlība." Te nu pēkšņi ataust nesen dzirdēts stāsts, ka skolotāja

laikos Valdeķu saimnieks saņēmis kā dāvanu 2 sivēnus. Viņš ne-

zinājis sākumā, kur tos likt, bet tomēr teicis: "Tas ir uz labu, tas ir

sākums kaut kam."

Aiz kuplajiem ceļmalas kokiem ierūcas traktors un aizpeld,

putekļus celdams. Trokšņa satraukts, paceļ galvu turpat laukā sugas

vērsis Pīkols, vecs, cienījams savas
cilts pārstāvis, drusku smag-

nēju, bet lielisku būvi, lēnām, apsvērtām kustībām. Tā platie, spī-

dīgie sāni lāsmo saulē kā tumšs, nosūnojis kapars. Tikko Pīkols

pamana cilvēkus, liek ragus pie zemes, šķeļ ar acīm dzirkstis un

met gar labokāju smiltis uz zilgmi.



īss ganāmceļš aizved līdz saimniecības putnu mājai, kas līdzīga

milzīgas sanatorijas verandai. Vieni sāni tai pilnīgi stikla logos;

priekšā plaši, iežogoti laukumi putnu pastaigai. Gar vienumalu visu

putnu māju šķērso gaitenis, līdztekus tam nodalījumi 1000 put-

niem. Lepni, paceltu galvu soļo bronzas tītari, drusku gāzelēdamās,

kustas Tulūzas un Emdenaszosis, kā mirdzošs, balts Alpu vijolīšu

lauks līgojas jauno Leghornas gailīšu pulki. Sarkanas sekstes kvēlo

uz to muguru sniegainību kā liesmu mēles.

Pie režģiem speciālas kastes vistām olu dēšanai. Uz sienam ta-

beles ar katras vistas darba panākumiem.
Visā vistu mājā centrālā apkure, ūdensputniem savi peldu ba-

seini. Augstajā blakus piebūvē atsevišķas telpas inkubatoriem; tos

silda ar petroleju. Tālāk šinī stāvā arī dzīvo muižas strādnieki glī-

tās, gaišās istabās. Saule jau sēstas kokos. No mežaganāmceļā parā-
dās govis. Visas LB, skaitā 80, pilniem tesmeņiem un spēcīgiem,
labiem stāviem. Govis dodasmājup, paretam apostot ceļa smiltis.

Viegls putekļu plīvurs klāj visu ganāmo pulku. Dažā govs ragā sēd

vēl puķe, un zeme vāri dunzem lopu steidzīgajām kājām.

Pulkstenis 8. Skan saimniecības zvans, saucot darbiniekusmā-

jās; viņi ierodas uz velosipēdiem vakariņās. Vieglas ēnas gulstas

krāšņajos ceriņu krūmos, lielā parka puķu dobēs.

Valdeķu pils zālē iedegas lielais kroņlukturis un no vaļējiem

logiem plūst skumjas. Klusas, ar lielu māksliniecisku gaumi dari-

nātas istabas. Peksis, aizgājušā saimnieka mīļais vilku suns, guļ uz

grantētā ceļa, purnu iebāzis ķepās. To nelaiž vairs pilī, un labais

saimnieks citur nekur vairs nav atrodams. Varbūt vēl iziet uz ceļa

un pagaidīt kā vienmēr? Bet laikam velti.

Lēnam iestājas vakars. Pāri Antona Benjamiņa mūža gala dar-

bam klājas miers, lai tad atkal sāktos jauna, rosīga darbadiena.

ASFALTS NĀK

Pie pasta uz stūra stāv vecs lauksaimnieks un vērīgi skatās, kā

kārtībnieks laukuma vidū ar roku šķiro satiksmi.

Garām vecajam lauksaimniekam šķaudot iet zilie pilsētas
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autobusi, asfalts spīd un aizstiepjas uz visām pusēm, klādams ielas

ar savu gludo, pelēko ādu.

Lauksaimnieks stāv kādu brīdi un tad saka:

— Priekš piecdesmit gadiem es ienācu pirmo reizi Rīgā. Šeit,
kur tagad irprefektūra un pasts, bija mukls malkas laukums. Vēlāk

uz tā es mācījos velosipēdu braukt. Plašā tilta vietā Krišjāņa Ba-

rona ielas sākumā bija neliels koka tilts, kuram pāri brauca tikai

viena ore un citas stāvēja, gaidot rindu.

Skatos uz pasta un prefektūras namu, domās mēģinu tos no-

jaukt, lai iztēlotos malkas laukumu, bet nespēju.
— Tagad iešu uz 13. janvāra ielu, — turpina vecais lauksaim-

nieks, — gribu vēl redzēt to vietu, kur drīz būs jaunais, plašais,
asfaltētais bulvāris. Katru gadu es braucu Rīgā un vienmēr toat-

rodu citādu: jaunāku, skaistāku. Vienīgi paši pilsētnieki, te dzīvo-

dami, to it kā neredz.

Laikam gan.Vēl pagājušajā gadā Vaļņu iela bija zviedru akme-

ņos. Tos lauza ārā, raka bedres, un smagas mašīnas staigāja, gatavo-

jot gultu asfaltam. Tagad visiem gājējiem šķiet, ka šī gludā asfalta

sega nokāpusi Vaļņu ielā jau no pašas mūžības.

Tāpat pagājušajā vasarā, kad kastaņu lielais dievlūdzēju bars

ar tūkstošiem baltu sveču stāvēja visos dārzos, asfaltēto ielu pul-
kam pievienojās lepnais Valdemāra ielas posms ap Pilsētas muzeju,

bet kas to vairs atmin. Kas atceras vienmērīgās, baltās kaļķakmens
rindas Elizabetes ielas sākumā? Mašīnu rūkoņa, darvas asā, dzidrā

smarša un strādnieku spīdīgās muguras pagaisušas. To vietā ir

palicis tikai gludais, pelēkais ielas sejs. Šogad balto akmeņu kau-

dzes Elizabetes ielā pārvietojušās pie Vērmanes parka un gaida

tur savu kārtu. Pēc mēneša šajā posmā gulēs plašs bulvāris un visi

domās, ka tas turatlaidies jau priekš 10 gadiem.

Pagājušajā vasarā Brīvības ielu asfaltēja un bitumēja posmā

no Stabu līdz Matīsa ielai. Tagad šie darbi noris tālāk no Matīsa

ielas, garām Jaunajai Ģertrūdes baznīcai līdz Cēsu ielas viņējam

galam. Tur gar ietves malām guļ sliedes, šķautnes, smilšu kalni un

vienmērīgās kaudzēs melni bituma ķieģeļi, vizmojot saulē kā tumšs

stikls. Tos apbrīno namamātes, nākot no tirgus. Katlu dūmi jau-

cas kopā ar tirgus raibajām smaršām un dvingām.
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Desmit dažādu darbu tur norit vienā laikā: bruģa asfaltēšana,

sliežu vidu bitumēšana un klājuma pamata sagatavošana. Kur

notiek kas nopietnāks, kaut jaunas sliedes guldīšana, salasās liels

pūlis vērotāju, kas skaļi apspriež darbu kārtību. Dažs nostāv visu

dienu un tad pēkšņi metas prom kā sadzelts.

Vīri, kas tur strādā, vienmēr līdz pusei kaili. Viņu muguras un

rokas brūnas un dažās vietās lāsmo iezilgani kā potētas plūmes

rudeņos. Zem veselīgās ādas staigā muskuļi.
lelas vidū garoskātos paceļas apaļas satiksmes zīmes; pieturas

likvidētas, un krēslā iedegas sarkanas ugunis, darot vienmuļo ielas

tumsu tīri romantisku.

Pēc aizlaisto gadu paraduma dīvaini darbi sākti arī Krišjāņa
Barona ielā. Šogad vairāk uz leju, sākot ar Lāčplēša ielu, tā izlauzta

un izrakta dziļās, garās bedrēs. Koka spīles balsta šīs bedres, un

smacīga, silta smaka kāpj no tām pretim cilvēka nāsīm un liepu

galvām.Tur labo visām mājām kanalizāciju. Brūnas caurules snauž

ielas malās, un puikas ar dzelzs stienīšiem spēlē uz tāmklavieres.

Tramvajā braukt šajā ielā vesels piedzīvojums. Vagons iet klup-
damskrizdams no vienām sliedēm otrās. Pasažieri asajos pagrie-

zienos krīt čupā. Tad— kānu kurais — lādas, smaida, atvainojas,
kunkst. Tramvaja elektrības līksts noraujas no savas stieples, lēkā

un tiecas debesīs, bet velti, atkal to sagrābj un atdodkārīgai stiep-
lei. Blakus ielās kaudzēs guļ gulšņi, melni, dvešot tīkami rūgtu

darvas aromu.

Asfaltēšanas darbi pilnā gaitā pašlaik Antonijas ielā. Tās gals pie

Kalpaka bulvāra jau pilnīgi sagatavots, lai saņemtu no lielajiem, kū-

pošajiem katliem un tuklajām mašīnāmasfalta irdeno, valgo masu.

Otrā galā, tuvāk Dzirnavu ielai, Antonijas ielas dziļi izrautajā

klēpī vēl gulda baltus akmeņus, smagiem veseriem skaldītus. Dzel-

tēni dūmi un sīkas dzirkstis metas augšup. Vietās, kur akmeņi
saskaldīti un nolikti paklausīgi rindās, staigā mašīnas — sarkanas

un zilas. Lieliem, smagiem veltņiem tās tik ilgi spaida šķautnainos

zvirgzdus, līdz tie guļ rāmā, nekustīgā masā. Bet vēl pirms tam

dīvains vīrs, kuram kājās divi autoriepas gabali, līgojas virs sa-

smalcināto akmeņu jūras uz šauradēļa un ar tērauda grābekli pie-

vāc katru augšup izslieto šķautni un asmeni.
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Pēc dažām dienām darbi šeit beigsies; zīmes un lukturi aiz-

staigās uz citu vietu, un atkal kāda iela pievienosies lepnajam
asfaltēto ielu pulkam, kas mūsu dzīves trauksmi saņemkā pelēkā,
mīkstā cimdā. Asfalts droši soļo uz priekšu. Zviedru akmeņi un

apaļie oļi, kurus auto vadītāji dēvē par "miroņu galviņām", trīc

savā priekšnāves nojautā. Drīz vecajiem akmeņiem būs jāceļas

spārnos un jāpazūd, kur valda vēl smiltis, lai tās apvaldītu un pa-

vāktu zem sevis.

Nemanot norit pilsētas plašie labierīcības darbi. Nāk asfalts.

Daudzi domā, ka asfalts nav labs un nav dzejisks. Nieki. Asfalta

gludais līmenis skaidro un veicina domu, mierina elpu un pūtina

kājas. Tās nekur vairs neatsitas, neļodzās, bet drošu soli iet uz priekšu.
Vakaros pēc lietus asfalts kļūst arī dziļš kā bezdibens. Mums

tikai šauras acis, un mēsto neredzam.Bet paskatieties — tad viņa

mitrajā spožumā atviz visas debesis, visas pilsētas ugunis, visu

gājēju stāvi un sakāpj iekšā visi nami un koki.

ĢENERĀLIS HERMANIS BUKS

Ģenerālis Hermanis Buks dzimis 1896. gada 15. janvārī Val-

mieras apriņķa Limbažu pagasta Braucu mājās.
1915. g., kad beidzis reālskolas 6. klasi, iestājas kā savvaļnieks

kara dienestā un nokļūst leibgvardijas Preobraženskas pulkā. Pēc

šī pulka mācības komandas beigšanas Buks dodas uz Pēterpils
Vladimirakara skolu, kuru beidz 1916. gada 1. jūnijā.

Pēc kāda laika Buks dodas uz latviešu strēlnieku pulkiem. Tas

ir laiks, kad šīs pirmās latviešu karaspēka formācijas, vēl gancitas

tautas ģenerāļu pavēlniecībā, ir jau guvušas Misas krastos pie Rīgas

spīdošas uzvaras pār ienaidnieku, parādījušas neaprakstāmu va-

ronībuasiņainajās kaujās Ķekavas upes purvājos 1916.gada jūlijā

un tagad slepeni gatavojas grandiozajam un īpatajam ziemas

uzbrukumam naktī ārkārtīgi nocietinātajām ienaidnieka pozīci-

jām Ložmetēja kalna apkaimē.
Hermanis Buks kā jauns virsnieks piedalās šinīs kaujās. Viņu

ieskaita 1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka 1. rotā.
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Ziemassvētku kaujās 1. Daugavgrīvas pulks, kurā ir Buks, gūst

spīdošas sekmes. Pēkšņā, negaidītā triecienā tas naktī ieņem vācu

vaļņveida sarežģītos betona nocietinājumus un strauji dodas ienaid-

nieka aizmugurē.

Latvijas nacionālajā armijā Buks iestājas 1918.gada 18. decem-

brī, virsnieku rezerves rotā. Viņu ieskaita kā virsnieku Kalpaka

bataljona Cēsu rotā, un viņš jau piedalās kaujā pie Skrundas

29. janvārī.
— Kauja pie Skrundas man ir dziļi iegūlusies atmiņā un sirdī.

Esmu piedalījies daudzās kaujās, kas bijušas smagas, varonības

pilnas un rāvušas nervus kā vieglus diegus pušu, bet šī kauja iecir-

tušies pagātnes klintī ar savu lielo, neaizmirstamo varonību.

Pretinieks uzturēja asu, strauju uguni,kas bija labi tēmēta, bet

kalpakieši gājatriecienā tik priekšzīmīgā rindākā skatē. Vēlākajās
atbrīvošanas cīņās Buku smagi ievaino plaušās un evakuē uz Lie-

pāju. Pēc izveseļošanās Bukam uztic rotas formēšanu Liepājā.
— Tas bija vētrains, bet jauks laiks, pilns kvēlu intrigu un cīņas,

kur latvieši pavēra sevī sīkstu izturību un spēcīgu gara rosmi. Šis

mans darbības laiks Liepājā sakrita tieši ar notikumu, ko vēsture

dēvē par Niedras puču. Spēki, kas šo apvērsumu mēģināja reali-

zēt, vervējās no brīvkorpusa vīriem un vācu landesvēra.

— Šajās liktenīgajās dienās, — turpina ģenerālis Buks, — es

ar savu formējamo rotu stāvēju Liepājas kara ostas rajonā. Bez ma-

nas rotas turpat novietnē atradās arī dažas citas latviešu karaspēka
vienības.Latviešu spēku galvenais štābsbija pilsētā, tāpat arī pārē-

jās latviešu daļas. Vienībām, kas dzīvoja un apmācības izdarīja kara

ostā, bija savs īpašs štābs ar virsnieku klubu turpat ostā. Virsnieki

parasti gāja savā klubā pusdienot.Arī es puča dienā, kā parasti, uz

velosipēda ierados no savas rotas klubā maltītē. Pieslējis velosi-

pēdu ārā pie sienas, devos telpās, bet, kāda neizprotama nemiera

dzīts, nepaliku tur un izgāju atkal laukā. Tālumā redzēju soļojam

vācu karaspēka vienības ar mūziku. Katru dienu šīs vienības iz-

darīja šādu pastaigu, dodamās pāri tiltam uz pilsētu. Tanī dienāšo

vienību soļojums iedvesa man neparastu satraukumu. Aizdomīgi
likās tas,ka vācieši negāja vis uz pilsētu,kā parasts, bet tagad viņu
kolonnas nāca uz kluba pusi. Tīri instinktīvi sēdos velosipēdam
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virsū un braucu uz savu daļu.Ceļā sastapu vācu rindas, bet tās mie-

rīgi pagāja man garām. Kad nokļuvu savā daļā, saņēmu ziņu, ka

postenis pie kluba nošauts un visi virsnieki klubā aplenkti un ares-

tēti. Tāds pats uzbrukums izdarīts arī latviešu daļām pašā Liepājā.
Savam pēkšņajam triecienam vācieši bija izvēlējušies ļoti izde-

vīgo pusdienas laiku, kad virsnieki pusdienoja un karaspēka daļas

bija atšķirtas no tiem. Sapratu arī, kāpēc ceļā man neuzbruka: lai

priekšlaicīgi neradītu trauksmi un līdz ar to neatklātu savus plānus.
leradies savā rotā, to nostādīju kaujas stāvoklī, un vācieši to

apsēda pēc visiem kara likumiem, bet neuzbruka, jo atklātas sa-

dursmes tomēr viņi nevēlējās. Tā no visām latviešu karaspēka

daļām vienīgi mana rota palika neatbruņota un nostājās iepretim
vāciešiem.

Ir vēl viens zīmīgs sīkums visā šajā dramatiskajā epizodē. Pēc

atbruņošanas vācieši laida visus latviešu karavīrus mājās. Arī ma-

nas rotas kareivjus viņi uzaicināja atstātsavas vietas un komandieri.

Kaut gan mani kareivji bija liepājnieki un Liepājas apkārtnes

zemnieki, kuru mājas un iedzīve bija turpat blakus un vilināja pie

sevis ar saviem labumiem un maigumu, tomēr neviens neatstāja

savu vietu un līdz galam pildīja savu pienākumu. Vēl tagad esmu

lepns uz šiem latviešu vīriem un jaunekļiem, kas bija īsti latvieši,

krietni patrioti un kareivji, un man ir salds iekšējs gandarījums,
ka viss tas noticis manārotā, kad es tokomandēju. Šādi gadījumi

stiprina cilvēku, dara lielāku viņa sirdi un izturību.

Dīvainajā ielenkumastāvoklī es ar savu rotu nostāvēju krietnu

laiku. Kā jau īstā pozīciju karā, mēs izlikām vienmēr savus poste-

ņus un slēpņus. Arī telefona satiksme ar centrāli man nebija pār-

traukta: tur slepeni latviešu telefoniste ziņoja man par stāvokli

Liepājā un citur.

No Liepājas Buku pārceļ uz Rīgu; no šejienes īsi priekš Jāņiem

viņš ar savu karaspēka daļu dodas uz Cesvaini. Ceļā Buks sastop

vāciešu karaspēka vienības, kas steidzas uz Cēsu pusi. Par kauju

pie Cēsīm Bukam nav ne jausmas, un vācu kolonnas mierīgi tur-

pina savu ceļu.
— Žēl, ka man toreiz nebija attiecīgās informācijas, — pie-

metina ģenerālis Buks. — Vienā otrā gadījumā es varēju lieliski
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darboties. Bet man nebija ne jausmas par to, kas briest pie Cēsīm,

un es steidzos ar savu daļu norādītajā virzienā.

Buks piedalās arī Latgales atbrīvošanā no lieliniekiem, sākumā

2. Ventspils kājnieku pulka sastāvā kā Cēsu bataljona komandie-

ris, vēlāk pāriet uz 9. Rēzeknes kājnieku pulku, kur komandieris

ir plkv. (tagad ģenerālis) Bolšteins. Buks dodasturp tāpēc, ka pats

Bolšteins ir vecs strēlnieks, L. Daugavgrīvas pulka virsnieks, adju-

tants, un ka šinī pulkā irarī daudzcitu 1. strēlnieku pulka virsnieku:

Maizītis (kritis atbrīvošanas cīņās), Elmuts, Saulītis. 1. Daugav-

grīvas strēlnieku pulka virsniekiem savs nerakstīts likums un tra-

dīcija — turēties visiem kopā.
9. Rēzeknes kājnieku pulka Buks komandē 2. bataljonu un ir

kapteiņa dienesta pakāpē.
Bermonta uzbrukuma dienās Buks cīnās vispirms ar ienaid-

nieku pie Dzilnām, seno kauju vietā, tad piedalās 20. oktobra lie-

lajā triecienā pret Bolderāju. Šeit uzbrukuma laikā viņu kājās
ievaino un evakuē uz Rīgu. Par drosmi un nopelniem šinī kaujā
Buku apbalvo ar Lāčplēša ordeni.

Pēc izveseļošanās 9. Rēzeknes kājn. pulka sastāvā Buks turpina

un nobeidz savas atbrīvošanas cīņu gaitas. 1921. gadā plkv.-ltn.

pakāpē Buks pāriet uz jātnieku pulku. Tur viņu ieceļ sākumā par

eskadronakomandieri, vēlāk pulka komandierapalīgu. 1925. gadā
Buks dodas uz Polijas Centrālo kavalērijas skolu Graudiencā,

1929. gadā uz Polijas augstāko kara skolu Varšavā, kuru beidz

1931. gadā.
Pēc atgriešanās no Polijas Buku ieceļ par jātnieku pulka ko-

mandieri. Savā pulkā viņš veic lielu jauno karavīru audzināšanas

darbu. 1939. g. Buku paaugstina par ģenerāli un ieceļ armijas
štāba priekšnieka palīga amatā.

— Tā gandrīz visu savu dzīvi esmu bijis karavīrs un jaunību

atstājis kaujās un ugunīs, — noslēdz ģenerālis Buks. — Bez da-

žiem mēnešiem 18 gadu esmu pavadījis jātnieku pulkā, no tiem

8 gadus kā pulka komandieris.

Kad izvirzās jautājums par to, vai ģenerālis Buks jau kā zēns ir

vēlējies kļūt par karavīru, kas ir daudzu jaunu siržu lielākais sap-

nis, tad ģenerālis, drusku padomājis, atbild:
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— Ne. Tanī laikā, kad vēl Eiropas gaisā nebija jūtama pulvera
smaka, es vēlējos kļūt par jūrnieku.

Ģenerāļa drošajā, atklātajā sejā un lūpās drusku ievijas smaids,

pakavējas tur, un tas ir viss. Tad atkal nopietnība un pienākuma

apziņa kā skaidra un lēna liesma.

— Visa mana dzīve nemanotpaiet darbā, — noslēdz savas at-

miņas ģenerālis.— Jūs vaicājat,kādas lietas un nodarbošanāsmani

visvairāk saista vaļas brīžos. Mīlu teātri, nopietnu melodisku mū-

ziku, kino ne. Bet laikamjāšana man kļuvusi par otru dabu. Tai es

nododos ar visu savu būti.

SENATNES RACĒJI

Slaidi locīdamās, plūst zilā Daugava lejup. Maza, iegarena sa-

liņa kā zaļš gliemežvāks mirdz upes vidū. Turpat blakus varens

sēklis gozē savus dzeltēnos, krokotos smilšu sānus karstajā vasaras

saulē. Tveice; tālumā virs Daugavas līst, un, liekas, sidraba plīvurs
izkārts no debesīm līdz zemei.

Nākošajā upes pagriezienā, tieši Daugavas labajā krastā, kā koši

zaļa apaļa cepure viz pretim slavenais Jersikas pilskalns. Šeit, kā

arī gar stāvo sarkano krastu, metru 300 uz leju, Jersikas kapu vie-

tās risinās izrakumu darbi. Tas pats notiek kapu vietās iepretim

Daugavas kreisajā krastā —Dignājas pilskalnā.

Jaunas, patīkamas meičas un slaidi, saulē nodeguši jaunekļi tur

redzami visdīvainākos tērpos, sākot vienīgi no peldu biksēm līdz

raibiem vamžiem, slēpotāju tērpiem, gaisīgām kleitām un košiem

lakatiņiem, kas, līdzīgi tauriņiem, deg un plīvo virs galvām. Viņu
darbošanās un kustības ir pilnas neizprotamas nozīmes un mis-

tikas, par ko apkārtējie iedzīvotāji labsirdīgi smaida vai rausta ple-

cus. Debesīs dārdošiem ugunsratiem brauc vasara, gatavie rudzi

klusi, bet tveicīgi smaršo, gaiss ir pilns sanoņas un tālas dūkšanas,

bet šie puskailie jaunieši abos pilskalnos un kapu vietās no 7 rītā

līdz Vi 5 vakarā līkājas un rušinās, kā vēlīnas bietes stādot.

Jaunas brūnās meičas, kuru acīs iegūlusi Daugava un debesis,

uz nelieliem sārta voiloka paklājiem tupot, rūpīgi rušina zemi
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pēdu pēc pēdas, kā savu laimivai zeltu meklēdamas.Viņu maigās,
tumšās rokas ir aprepušas, nagu sārtums ir atstāts Rīgā. Viņas ar

krāsotāju amatarīkiem — lāpstiņām un tvirtām, biezām otām —

darbojas pavērtajā zemē.

Jaunekļi apdomīgi rok, pārvadā vienričos melno irdni vai lie-

los sietos sijā smiltis. Liela šalkoņa tad kāpj no sietiem laukā, un

atnācējiem šķiet tā kā varena zāģu šņākšana cietā ozola bluķī.
Šie jaunie darbinieki meklē zemē mūsu senču seno dzīvi. Pēc

irdnē atrastām dažāda veida zīmēm un lietām viņi cenšas iedo-

māties un atburt seno pagājušo laiku. īpaši nozīmīgi ir tagadējie
izrakumi Dignājas un Jersikas pilskalnos, kā arī Jersikas kapu vie-

tās, jokādreiz šeit verdusi bagāta dzīve, garīga rosme un pastāvē-

jusi spēcīga valsts.

Pētījumus Jersikas pilskalnā veic prof. Dr. Fr. Baloža vadībā,

Dignājas pilskalnā — Šņores kundzes, Jersikas kapu laukos —

mākslinieka O. Kalēja vadībā. Visās trijās vietās darbi sākti 1. jūlijā.

Jersikas pilskalns ir lielākais. Tuvumā tas izskatās pēc milzīgas
līdz pusei nocirstas cukurgalvas ar stāvu slīpumu. Virsma pilskal-

nam klāta ar zāli un ir līdzīga varenai, lēzenai bļodai. Darbi sākti

šīs bļodas vidū, ko arheologi dēvē par plakumu. Tur ir divi lieli

atrakti četrstūri, viens vidū platāks, otrs iegarenāks, kas guļ nogā-

zies visā savā augumā uz Daugavas pusi līdz pašam pilskalna slī-

pumam; to šeit dēvē par nogāzi, bet atraktos zemes gabalus —

par tranšejām.
Abiemlaukumiem nocelta velēnu kārta. Zem tās rēgojas melna,

trekna zeme, līdzīga lecekšu irdnei, ko dārzniecībās pārdod māju

puķu stādīšanai. Šī melnās zemes nogulsne ir kultūras slānis. No

tā biezuma spriež par senās dzīves ilgumu vienā vai otrā vietā, un

vienīgi šīs melnās zemes nogulsnēs ir rodamas kārotās senlietas,

pavardu un nocietinājumu atliekas.

Melno zemi, kas turas zem velēnām, strādnieki līdz pēdējam
sīkumam izsijā. Siets ir smalks un spīd kā liela, gudra acs, kas mana

mazāko nieku. Tad strādnieki ar lāpstām uzmanīgi rok tālāk, pie
kam dūrienu zemē izdara vienīgi puslāpstas dziļumā. Kad arī šī

zemes kārta noņemta un rūpīgi izsijāta, nāk daiļās meičas, stu-

dentes, kas te veic savus praktiskos darbus, un tad tās ar savām
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lāpstiņām un otām rušina zemi tālāk, ceļot dienas gaismā irdnē

paslēptās senlietas, būvju un iedzīves paliekas. Mazās lāpstiņas

vizuļojot čirkst, otas rūpīgi aplaiza un noglāsta atrakto akmeni

un beigās iečukst tam ausīs: nekas, vectētiņ, gan būs labi. Fiziski

šāds darbs nav viegls: visu laiku jātup vai jāsēd te uz viena vai

otra gurna.Dažreiz tā notirpst kāja, ka to nemaz vairs nejūt. Arī

dvēselei šāda vistas rušināšanās neko daudz nedod.Dažbrīd stun-

dām nav nekā jauna, tikai zeme un atkal zeme. Neviļus pasprūk
kāds jocīgs vārds, kam seko smiešanās, ilga un sirsnīga. Arī anek-

dotes šeit bieži der kā ormanim ziemā uz stūra "kurzemnieks":

rodas atkal spēks.
Darbus Jersikas pilskalna plakumā turpinās līdz rudenim, bet

šinīs pašās dienāstos sāks arī pilskalna pakājē un tuvākā apkaimē,
lai izpētītu Jersikas pilsētas atrašanās vietu, lielumu un tās atlie-

kas. Vislielākās cerības rast senās Jersikas pilsētas atliekas ir paaug-

stinājumā pilskalna ziemeļu pusē, kur tagad ir Pilskalnu mājas.

Šeit rakšanas darbus izdarīs mājas pagalmā, pat dažāsvietās dārzā,

lai gūtu svarīgus pierādījumus.

Dignājas pilskalns Daugavas kreisajā krastā ir vairāk uz Rīgas

pusi. Tas ir kādu gabalu no Daugavas nost un stāvpilnīgi klajā vietā,

tālu saskatāms plašajai un bagātajai apkārtnei. Dignājas pilskalns

gandrīz uz pusi mazāks kā Jersikas, bet savā formā līdzīgs tam.

Arī Dignājas pilskalnam plakums ir gluds, bet stipri izpostīts. Pa-

saules kara laikā šeit bijuši dziļi vācu ierakumi, kuru paliekas,

īpaši pilskalna dienvidu pusē, vēl tagad skaidri saskatāmas. Tāpat

arī dienvidu pakājē rēgojas tās, pastarpām ar smagām betonētām

patvertnēm. Šie vācu ierakumi ir kā smags ērkšķu vainags pils-
kalna galvā. Plakums stipri izvandīts, melnā zeme pārsvaidīta.

Vienīgi plakuma ziemeļaustrumu stūris ir neskārts. Tur arī guļ

tagadējo darbu lielākā tranšeja ap 50 cm dziļa. Rēgojas akmeņi

cits pie cita: pavarda atliekas. Plašā stūrī, tuvāk nogāzei, senu

nocietinājumu paliekas, šīm paliekām stateniski otras. Saskatāmi

arī senu sadegušu ozola baļķu skeleti, melni un mazliet spīdīgi kā

ogle. Tie klāti drēbēm kā stādi salnā, lai tos neizpūstu straujais vējš,

kas visu laiku plosās šinī atklātajā vietā. Lielajai tranšejai blakus

otra. Pilskalna slīpajā nogāzē ziemeļu pusē — trešā tranšeja, kas
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ir it kā turpinājums pirmajai. Tā ir līdzīga garai strēmelei, kādās

Latgales sādžās sēja kādreiz labību. Tā rakta nogāzes sīkai izpētī-
šanai. Pētniekus interesē, vai nogāze ir bijusi nocietināta; ja ir, tad

kādā veidā. Piemēram, Daugmales pilskalna nogāze ir cieši no-

klāta ar Daugavas radzēm.

Dignājas pilskalnam Daugavas pusē pieslēdzas plats paaugsti-

nājums ar nelielu nogāzi. Šo paaugstinājumu dēvē par terasi. Tā

ir senpilsētas vieta, kas bija apjozta ar kādu žogu terases nogāzes
malā. Tuvākās dienās arī terasē sāks pētījumus, tai vietā, kur iz-

beidzas nogāzes tranšeja. Tālākās tranšejas vieta ir jau izmērīta

un sadalīta kvadrātmetra lauciņos, kas atzīmēti ar zemē iedzītiem

kociņiem.Vispār kā Jersikas, tā Dignājas pilskalns izmērīts un sada-

līts kvadrātmetra posmos. Katrs kvadrātmetra metrs līmeniski

vai stateniskā kārtībā sanumurēts ar attiecīgu numuru vai alfa-

bētaburtu. Šis sadalījums savukārt atzīmēts sīkā pilskalna plānā,
ko zīmē un papildina speciāls zīmētājs. Katrā pilskalnā ir arī ne-

liels skatu tornis novērojumiem un plānošanas darbiem. Izra-

kumu vadītājs, līdzīgi kapteinim uz kuģa, ved arī dienasgrāmatu,

resp., protokolu, kurā piemin visus dienas notikumus, darbusun

atradumus. Atrasto senlietu ieraksta protokolā, minot attiecīgo
kvadrātu un atrašanas laiku. Tad piesien atrastai lietai nelielu, apaļu

papes ripuļi ar sīkiem atrašanas vietas datiem un datumiem, kā

arī ar senlietas saraksta kārtas numuru. Būvju vai nocietinājuma
atliekas bez tam vēl nofotografē, jo, tālāk rokot, šos senos liecinie-

kus iznīcina. Ļoti laipnā un patīkamā Dignājas pilskalna izrakumu

darbu vadītāja Šņores kundze iepazīstina ar jau atrastajām sen-

lietām. Tāsnovietotas lielā teltī pilskalna pakājē. Turir kaula adatu,

īlenu un ornamentētu nažu spalu fragmenti. īpaši jauks kāds

ķemmes satvara fragments ar skaistu ornamentu, kurā jūtama
liela gaumeun kompozīcijas māka. Ir arī ļoti daudz pakavveidīgo

saktiņu ar atrotītiem galiem, gredzenu, kaklariņķu ornamentētu

fragmentu. Skatāmas arī kruķa adatiņas (to galvas atgādina

kruķi), kaklariņķu rotājumu mēlītes un zvārgulīši. Atrasta arī

kāda 11. vai 12. gadsimta vienpusīgi kalta monēta—brakteāts, vēl

neizpētīta. Tāpat kāds mālakausiņš bronzas kausēšanai, smilšak-

mens vārpstas ar daiļiem rotājumiem, pilnīgi uzglabājies prāvs
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makšķeres āķis. Krietnā daudzumā izrakti arī keramikas fragmenti.
Podi ar dažādiem ornamentiem: virpotiem, ar nagu iespiestiem
mīkstā mālā, šķidru māla masu apmestiem. Podi darināti krietnā

biezumā, kur izturības dēļ jaukti klāt akmens zvirgzdi. Visi šie

atradumi pieder vēlajam dzelzs laikmetam.

Sirma večiņa, kas bez pārtraukuma runā, ir šinī apvidū Dau-

gavas pārcēlāja. No Dignājas puses esam atkal labajā krastā Jersi-

kas kapu vietu izrakumos. Tos izdaravairākās vietās ganpašā krastā,

kur ir viena plata tranšeja, gan tālāk no krasta mežmalā. Tālāk,

mežā paslēpušies, pilnīgi līdzenā vietā rēgojas daži apaļi, stāvi

uzkalni. Tie mākslīgi darināti un ir kā milžu galvas, kas apsūno-

jušas un slaidām priedēm apaugušas. Ko slēpj šie dīvainie uzkalni,

vai tie ir mūsu vai vikingu, nav zināms. Viņu noslēpumu pavērs

pētījumi, ko turarī sāks visā drīzumā. Kaut darbs visās izrakumu

vietās nopietns un lēns, paši darbinieki jautri un ņipri. —Pēc darba

mēs, visas meičas, ejam peldēties, —stāsta viena studente.—Dau-

gava ir jauka, un ūdens silts. Braucam arī uz Daugavpili, kur dzeram

kafiju uz jaunās terases, pētām apkārtni un rakstām romantiskas

vēstules.

— Bet mēs spiningojam, —ierunājas viens braša auguma sārt-

vaidzis, — zivis, protams, neķeras, bet tas nekas. Ejam arī uz bal-

lītēm, bet piekrišanas nav —vietējās meičas skatās uz mums šķībi.

Rītos, kad uzceļamies, nostājamies visi rindā un kliedzam trīs

reizes — sveiks! Tas par godu Dignājas pilskalnam. Tad arī dig-

nājieši nostājas varenā rindā un savukārt kliedz. Saucieni kā sid-

raba putni lido virs straumes un meža galiem. Tā mēs, senatnes

racēji, sasaucamies krastos, kur sirmajā pagātnē bijuši Daugavas

vārti. Pievakarēs nodarbojamies arī ar mākslu, svētām dzimšanas

un vārda dienas pēc īpašas programmas, kur kopā māksla, joki

un dīvainamūzika.

Saule jau skatās pēc kāda koka galotnes, kur varētu notupties

līdzīgi dzeltēnam mednim, un jaunieši izklīst tuvējās mājās dzie-

dādami. Pilskalnos nolaižas klusums; čala aiziet līdzi jaunajiem

darbiniekiem, lai rīt atkal ierastos atpakaļ.
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DUNAVAS IELA

Poēma

Pavaicājiet kādam latviešu gleznotājam, tādam īstam peizāžis-

tam,kas, līdzīgi čigānam un klaidonim, mētājas apkārt, lai izjustu

dabu, tās kvēlumu un krāsu ar visu savu būtību, dvēseli un asi-

nīm, pavaicājiet tādam vīram — kur ir Dunavas iela? Un tad jūs
redzēsiet: viņš atplauks kā roze saulainā rītā, viņš kļūs satraukts

kā pūdelis, pamanījis labāko kumosu pasaulē. — O, — viņš teiks,

un viņa brūnajā sejā spīdēs desmit saules. — Dunavas iela, — at-

kārtos tas, un viņa nāsis taustīs, glāstīs gaisu, kā jūtot tuvojamies

paradīzi,— Dunavas iela, tā taču mūsuLatvijas Holande.Cik glez-

nas es tur esmu triepis un sitis kopā, jo tā burvība nav nomieri-

nāma audeklā. Tā aizlido, tikko esi to satvēris ciet, aizspurdz kā

mirdzošs putns, un rokās paliek nespēks un ilgas. Dunavas iela māk-

sliniekam ir kā dzērājam glāze. Tikai nāve tos var šķirt.
Bet nu klausieties, kāda šī iela ir. Sākumā tilts pāri līča kaklam,

kur cauri nemitīgi kustas koki un koki. Tālāk laukums; apkārt

mājas dzeltēniem jumtiem, zaļiem slēģiem, dīvainām sētām, kur

laiks atstājis savādas zīmes, robus un dziesmas. Tad nāk pati iela.

Vienās plankās kā vecs karaceļš. Vībotnes, lieli dadži kā ūsaini vēži,

nātres, kas varētu sadzelt visu nomali, un bedres ar noslēpu-

mainu, tumšu aci dibenā. Šī iela gara, gar malām tikai koka žogi

un lieli, bezgalīgi malkas un dēļu laukumi. Saule te sēd uz katras

plankas, lapas un smaršas kustas kā milzīgi lēni tauriņi, kurus var

saņemt rokās un likt sev pie nāsīm. Beidzot ielai gals. Dažas mājas

ar augstām sētām, it kā tur dzīvotu vientuļi skopuļi ar ļaunām

acīm, rūgtiem dzērieniem un daudzām naudām.Koki te veci un

dižciltīgi. Rievainiem stāviem, režģītiem zariem un tumši zaļām

lapām. Vējš ass un satraukts kā vārds strīdū. Un nu nāk pats

galvenais uzbērums, ko visi te sauc par dambi. Tas ir augsts, slaids

un zaļš, ar treknu zāli apaudzis. Čīkstošas koka trepes ved augšup.

Dambja augstums 3 metri.Vējš virs tā plosās kā apmāts. Vienā pusē

dambim Daugava, otrā ūdens līcis, pilns nopludināto koku. Gar

malām zāģētavas, mazas ēkas, neiespējami šķūņi, kupraini, šķībi,

augsti kā lepnums. Pastarpām laivas un sapņi par labāku dzīvi un
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ērtām kurpēm. Dambim Daugavas pusē zaļš maurs un plūstoša
ūdens svaigums un dzēlība. Te svētdienās atpūšas darbaļaudis,
lēni vīri, spriganas meičas, klusas večiņas. Kazas staigā kā balti

ievu krūmi un mazliet smaršo pēc pieticības un kumelītēm.

Svētdienās te dzīvība un dziļa, nepārspējama atpūtas māka; otrā

pusē dambim — klusums. Bet darba dienās tur atkal troksnis,
dūmi un sviedru sūrums.

Šņāc lielie zāģi, putekļi meklē sauli, un vēders ilgojas rieciena.

Atvērtajos logos kāpjas ceptu reņģu smarša, bet kubuliņos krēs-

lainās priekštelpās tup skābputra un gaida savu skābumu.

Es zinu, lasītāj, jūs vaicāsiet, kur tas ir. Neteikšu. Vecais, gud-
rais Misiņa tēvs sacīja: — Meklējiet rakstos. — Es piemetināšu:
— Meklējiet kartēs. — Lai beigās tomēr galīgi jūs nenokaitinātu

un arī pateiktos par mana raksta izlasīšanu, pačukstēšu — Lat-

gales priekšpilsētā, ar 5. tramvaju līdz dārzam. Vairāk neko.

ĢENERĀLIS KĀRLIS PRAULS

— Ir viena doma, kas man dziļi iegūlusies apziņā, —saka ģene-
rālis K. Prauls un tad kādu brīdi ieslīgst logā, aiz kura lēni šalc

lielie kastaņi, it kā savu atmiņu strāvojumā atdalīdamies no visas

apkārtnes. — Tā būtu kā mazs kopsavilkums visām manām ilga-

jāmkaravīra gaitām.Latviešu karavīrs ir īsts un, galvenais, apzinīgs

karotājs. Es latviešu karavīru esmu redzējis smagās, ilgās kaujās

gan pasaules karā strēlnieku pulkos Rīgas frontē, gan Latvijas
atbrīvošanas cīņās. Daudzas, daudzas reizes 3. Jelgavas kājnieku

pulka karavīriem — pie tiem arī es piederu —,
vienā laikā cīno-

ties pret lieliniekiem un pret bermontiešiem, nācās savas kaujas
veikt ārkārtīgi grūtos apstākļos. Tālu no bāzēm, vāji apbruņotas,
laikiem neēdušas un nepietiekoši apģērbtas, šī pulka vienības

dienām pazuda nepārtrauktajās sadursmēs ar ienaidnieku. Bet šo

vienību gars bija nesalaužams, karošanas māka un veiksme ap-

brīnojama. Dažas daļas kā mednieki pazuda pat veselu nedēļu. Kad

jau šķita pagalam esam, tās atkal atgriezās nogurušas, bet savos

spēka dziļumos nesatriektas un gatavas jauniem tāliem gājieniem.
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— Kara laiks jau sen garām, — turpina ģenerālis, — bet es

esmu pārliecināts, ka šis gars joprojām mīt katrā latviešu kareivī.

Latvietis ir īsts kaujas vīrs.

Nemanot nonākam pie ģenerāļa K. Praula dzīves ritējuma.

Viņš dzimis 1895. gada 2. maijā Lielstraupes pagastā Gaujas krogā.
Savas skolas gaitas sācis Ķempu pagasta skolā, tad pārgājis uz Tēr-

batas tirdzniecības skolu, kuru beidzis 1913.gadā.
— Tālāk nepieciešamās zināšanas ieguvu pašmācības ceļā: pie-

trūka līdzekļu, — stāsta ģenerālis.— Cītīgi mācījos un 1914.gadā
kā eksterns izturēju komercskolas abitūriju Rīgā. Sākās pasaules

karš, un 1915. gada 15. maijā kā brīvprātīgais iestājos krievu

armijā. Sākumā mani ieskaitīja lauku artilērijas divizionā, pēc

tam nokļuvu 172. rezerves bataljonā. 1915. gada augusta mēnesī

devos uz Pēterhofas karaskolu un jau novembrī biju praporščiks.
Tā paša gada decembrī nonācu latviešu rezerves bataljonā, kur

sabiju līdz 1916. gada jūnijam.

Šinī laikā Prauls dodas uz 7. Bauskas latviešu strēlnieku batal-

jonu. Tas samērājauns bataljons, bet labi noorganizēts. Tūliņ pēc

Praula ierašanās 7. Bauskas bataljons dodas smagajās jūlija kaujās

pie Ķekavas, pēc tam vēlāk pāriet uz Smārdi, kur turpina ilgās cīņas

ar ienaidnieku. Kā 7. Bauskas latviešu strēlnieku pulka virsnieks

Prauls piedalās arī slavenajās Ziemsvētku kaujās, kur, līdzīgi 1. Dau-

gavgrīvas pulkam, 7. Bauskas pulks veic savu spīdošo ienaidnieka

nocietinātāsjoslas pārrāvumu bez viena lielgabala šāviena.

7. Bauskas latviešu strēlnieku pulka rindāsPrauls atrodas līdz

1917. gada septembrim; tad viņš saslimst — un viņu evakuē uz

Saratovas pilsētu Krievijā.

— 1918. gada februārī es štabskapteiņa dienesta pakāpē no

krievu armijas demobilizējos un devos uz Valmieru, — atceras

ģenerālisPrauls. — Šeit paliku uz dzīvi. Lielinieku armijā neesmu

dienējis kaut brīdi. Biju nacionālās karavīru apvienības loceklis.

Kad ierados Valmierā, nekavējoties reģistrējos, lai varētu iestāties

nacionālajā armijā. Latvijas armijā mani ieskaitīja 1918. gada

8. dcc. kapteiņa dienesta pakāpē. Mans pienākums bija noorganizēt

no brīvprātīgajiem 2.Vidzemes apsardzības rotu; darbā iegūlu ar

visu savu jaunības sparu. Tad kādā nelaimes gadījumā mani
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ievainoja rokā, un tā paša gada decembrī es devos uz Rīgu ārstē-

ties. Šeit mani ieskaitīja instruktoru rezerves virsnieku rotas

sarakstos. Pienāca 1919. gads. Es vēl biju slimnīcā. Rīgai tuvojās
lielinieku karaspēka daļas. Vēl slims būdams, atstāju slimnīcu uz

paša vēlēšanos un 2. janvārī kopā ar atsevišķo studentu rotu de-

vos prom no sirmās Rīgas uz Jelgavu. Tas bija bezgala skumjš un

grūts ceļš. Sakniebtām lūpām un ilgu pilnu sirdi gāja projām stu-

dentu vienība uz Zemgali. Tas bija arī viens no drūmākiem brī-

žiem visā manādzīvē, un tikai dziļā ticība un jausma spēja melno

mākoni pārlaist galvai un dzīvei.

No Jelgavas atsevišķā studenturota devās tālāk — līdzi nacio-

nālai valdībai.

1919.gada aprīlī šo atsevišķo studentu rotu pārformēja atse-

višķā bataljonā, kur mani iecēla par saimniecības pārzini. Kad

augustā šo bataljonu pārformēja 3. Jelgavas kājnieku pulkā, es tur

biju par pulka saimniecības priekšnieku.
3. Jelgavas kājnieku pulka sastāva Prauls piedalījās visas tālāka-

jās Latvijas atbrīvošanas cīņās pret Bermontu un lieliniekiem.

1920. gada vidūPraulu ieceļ par 3. Jelgavas pulka 111 bataljona

komandieri un tanīpašā gadā vēlāk viņu paaugstina pulkv.-leitn.

pakāpē.
No 1929.g. līdz 1930.gada vidumPrauls ir 3. Jelgavas kājnieku

pulka un Jelgavas garnizona pr-ka vietas izpildītājs.

1930. gada 19. augustā Praulu piekomandē lekšlietu ministri-

jai aizsargu priekšnieka amatam, kuru viņš visai sekmīgi pilda
līdz šim laikam.

1936. gadā Praulu paaugstina par pulkvedi, 1939. g. — par

ģenerāli.

— Tāds būtu mans darba gājums, — piebilst ģenerālis Prauls

un tīkami pasmaida, — vaļas brīžos daudzuzmanības veltu savai

saimniecībai pie Jelgavas — Vecsvirlaukas Prauliem.

Ģenerālis Prauls savu nelielo, bet priekšzīmīgi iekārtoto saim-

niecību izveidojis uz pilnīgi nekultivētas zemes. Daudz pūļu un laika

tur ieguldījis. Saimniecības lepnums — īpaši plašs un retskošuma

dārzs, kur sakopti daudzi dārgi un skaisti vietējie un svešzemju

koki, tāpat reti sastopami stādi. Šis dārzs irpazīstams tālā apkaimē.
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— Bez šīs manas saimniecības, — beigas atzīstas ģenerālis

Prauls, — es vēl mīlu tādas īstas, krietnas medības.

MEŽOTNES SENĀS GODĪBAS

MIRDZUMS

"Mežotne, glābies: pats Viestarts nāk!" kliedz aizsmacis ziņo-

tājs un nokrīt uz slīpā ceļa pie Mežotnes pils smagajiem vārtiem.

Lielupe satrūkstas: vieglas trīsas pārskrien tās mierīgo līmeni. Sargi

pakampj ziņotāju un ienes topilī.
Tas notiek 1219.gadā. Mežotne tajā laikā ir varena pils un cie-

toksnis. Tā valda pār Upmales novadu, kas bagāts skaistiem mežiem,

zvēriem un cītīgi koptām druvām. Upmali šķērso "zemgaļu upe" —

Lielupe, dziļa, klusa un zivota. Upmale ar Mežotnespili ietilpst kā

sastāvdaļa lielkunga Viestarta valstī, kas pats savu mītni ierīkojis

plašajā Tērvetes pilī.

Upmales novadaMežotnes pils ļaužu un dabas bagātība saista

plēsīgo kaimiņu —leišu un letgaļu prātus. Kārību pārņemti, viņi
bieži nāk uz Mežotni un nežēlīgi siro tās apkaimē laupīdami un

dedzinādami.

Mežotniešiem nav pa spēkam sīvo kaimiņu uzbrukumu atvai-

rīšana, un viņi slepeni meklē atbalstu pie bīskapa Rīgā. Bīskaps ar

mieru mežotniešiem palīdzēt, ja tie ļaujas kristīties. Viena daļa

Mežotnes pieņem krusta zīmi, un pilī ierodas Rīgas priesteri un

kara kalpi palīgos.
Kad Mežotnes ļaužu viltība nonāk līdz Viestarta ausīm, viņš

iedegas dusmās. Bez viņa — sava lielkunga un ķēniņa atļaujas
mežotnieši pieņēmuši kristību, svešos priesterus un Rīgas zobena

tumšo varu! Atkritēji un patvaļnieki pārmācāmi.

Spalgi skan spožā kara taure pāri Tērvetes pilij. Viestarts ātri

savāc spēcīgu karapulku un dodas Mežotni sodīt. Kad Viestarts

pienāk pie Mežotnes pils, tās pilsētu, kas guļ ap pilskalnu pus-

lokā, viņš atrod tukšu. Daļa iemītnieku iemukuši mežos, daļa ar

visu savu mantību patvērusies nocietinātās pils lielajā pagalmā.
Viestarts ielenc pili un brūk tai visu dienu nikni virsū. Vīri cīnās
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ar lielu varonību, bet pils nav ieņemama. Viestarts liek savam

karaspēkam sanest ap pili daudz koku un aizdedzināt tos. Lielas

uguns mēles un melni dūmu mākoņi ceļas pret debesīm. Ir kluss

laiks, un Mežotne iztur arī sīvo uguns svelmi. Nākamajā uzbru-

kumā Viestarta māsas dēlu nonāvē labi tēmētabulta. Viestartam

šī nāve šķiet slikta zīme. Dziļi noskumis viņš pārtrauc uzbruku-

mus un dodas ar savu karaspēku projām.

Ap to laiku no Rīgas pa Lielupi lēnāmnāk uz Mežotni kuģis ar

mantāmun jauniem spēkiem. Viestarts īgnumā uzbrūk šim kuģim
un visus braucējus apkauj. Rīgas karakalpi Mežotnē paliek vieni

savā grūtajā vietā. Lielāku ļaunumu paredzēdami, viņi atstāj pili

un aizbēg uz Rīgu. Mežotneatkrīt no bīskapa ticības un pati kopā

ar leišiem dodas sirojumos pret Rīgu.

Mežotne ātri apkopjas: salabo pils aizsargu vaļņus, izveido

jaunus. Pilsētā nodedzinātomāju vietā paceļas citas. Rit darbs, un

skan latviešu dziesmas. Bet Rīga nespēj aizmirst tai nodarīto kaunu.

1220.gada sākumā pēc Svētās Jaunavas šķīstīšanas svētkiem sanāk

kopā Livonijas baznīcas vecākie un noliekkara gājienu pret atkri-

tušo tautu,kas pulcējas Mežotnē.Karā pat dodas Livonijas bīskaps

ar Saksijas hercogu un visiem peregrimiem, kā arī bruņinieku mestrs

ar saviem brāļiem. Iznākvarens un spožs karapulks 4000 vīru lie-

lumā. Otri 4000salasās no lībiešiem un letgaļiem.

Ar daudzām kara mašīnām, kas sviež akmeņus, lielas bultas

un podus ar uguni ēku aizdedzināšanai, uzbrucēji nonākpie Me-

žotnes, nodedzinaun izlaupa tās atjaunoto pilsētu un kā izsalkuši

siseņi ielenc skaisto un bagāto pili. Viņi uzceļ koka torni uzbru-

kumam, uzstāda pozīcijās kara mašīnas — patarellas un balistas,

ārda pils valni, lai to sagāztu ar visu nocietinājumu, un piepilda

dziļo grāvi ar kokiem un uguni. Beidzot sakārto lielāko kara ma-

šīnu, ko vada pats Saksijas hercogs. Milzīgi akmeņi gaudodami

lido pils pagalmā, grauj ēkas un aizsarga balstus, sitot nost aiz-

stāvjus, sievas un bērnus. Mežotnieši šausmās dreb, padodas un

kāpj lejā pie bīskapa ar noliektu galvu. Tieši tad ierodas Viestarts

ar savu spēku un leišiem. Bīskaps vērš savus pulkus pret jauna-

jiem atnācējiem. Šinī laikā daudzi patvaļīgi vācukarakalpi apkauj

tos mežotniešus, kas bija nonākuši lejā izlīgumam.
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Viestarts ar leišiem neko nesāk pret bīskapa lepnajiem pul-
kiem un aiziet.

Pilī palikušie mežotnieši, redzēdami savu brāļu nekrietno ap-

kaušanu bīskapa pulku nometnē, sāk jaunu kauju ar aplencējiem.
Zibsnī bultas, šņāc akmeņi, liesmas šaudami, nesas ugunspodi,

un karavīri mežonīgi kliedz. Zemgaļus bez žēlastības raida nāvē

bultas un smagie šķēpi, kurus izveicīgi met letgaļi. Pakājē izārdī-

tais 10 metrus augstais pils valnis kopā ar visu nocietinājumu
sabrūk. Mežotnieši, redzēdami savu postu, atkal padodas un nāk

pie bīskapa. Svētais vīrs viņus žēlo, sniedz krusta zīmi, svētību un

palaiž visus uz dzimtajiem ciemiem. Uzvarētāji trokšņaini uzkāpj

pilī, to izlaupa un nodedzina. Tā beidzās lepnās un turīgās Me-

žotnes pils lielā cīņa ar vāciešiem un viņu sabiedrotiem lībiešiem

un letgaļiem.
No tā laika par Mežotnes pils likteni nekas vairs nav dzirdams

veselu pusgadsimtu. Pili gan pamazām atjauno, bet savu agrāko

skaistumu un labklājību tā vairs nesasniedz. 1272. gadā pēc Tēr-

vetes krišanas ordeņa mestrs NordekasValters dodas kara gājienā

uz Mežotni. Mežotnes pils padodas bez cīņas. Tomēr vācu rīcība

tagad ir nesaudzīgāka. Ilgajos kauju gados krustneši kļuvuši īg-
nāki — visus vīrus, sievietes un bērnus viņi aizved sev līdzi. Pēc šī

brīža Mežotnes pils kā latviešu balsts iegrimst daudzogadu lielajā

tumsā.

No visas agrākās godības, zelta, dārgajām ādām, varenajiem
vīriem un kaujām tagad Mežotnes pils vietā mums ceļas pretim

tikai tās lielais pilskalns. Tas klusē. Stāvs, zaļš, ar glezno krūmu

cekulu plakumā tas it kā smīn par laiku, cilvēku un Lielupes te-

cējumu. Savā melnajā zemes sirdī kalns glabā daudz seno, labo

gadu atmiņu un lietu. Cilvēki nāk pie tā un rokas viņa tumšajā,

svētajā klēpī, lai celtu gaismā vēl palikušos mēmos lieciniekus.

Pēc visa spriežot, Mežotnespils irbijusi celta labi izdomātāvietā.

Tās pilskalns stāv tagad no dabas visai izdevīgi veidotā apkārtnē

Lielupes kreisajā krastā iepretim Mežotnes lauksaimniecības vidus-

skolas saimniecībai. Rāmās, zilās Lielupes tagadējais krasts šeit

sakrīt ar upes senlejas augsto un stāvo krastu, ko šinī vietā šķērso
divas košas gravas. Pilskalna plakumu — lielu četrstūri — no
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austrumiem robežo 16metru augsts krasts, kas šeit ir sienas stā-

vumā. Ziemeļu un dienvidu pusē kalna plakumu noslēdz minē-

tās gravas, 15 un 12 metru augstas. Pilskalna rietumu malu

aizsargā B—lo8—10 metru augstais uzbērtais valnis, kas savu sākumu

ņem plakumā. Pēdējā laikā šinī kalnā pētnieki Dr. Ģintera vadībā

izdara savus rakumus. Zināmā platumā viņi griež valni pušu un

rokas pamazām tanī iekšā. Ir raktas lielas tranšejas arī pilskalna

plakumā. Līdz šim Mežotnes pilskalnā atrastas daudzas 11., 12.,

13. un 14. gadsimta senlietas, kas liecina par augstu kultūru.

Šogad Mežotnes pilskalnā rakumu darbi sākti ap Jāņiem. Paš-

laik pētnieki turpina augstā vaļņa griezuma paplašināšanu. Šis

aizsargu valnis visai interesants savas izbūves ziņā. Tas ir cieta māla

sabērums. Laimāls neizgrūtu, tas aplikts spēcīgiem baļķiem. Augšā

uz vaļņa koka aizsargu siena.

Starp daudziem šīgada atradumiem kalnā būtu minams senā

vikinga zobens.Vispirms dienasgaismā no māla parādījās zobena

garais asmens. Zobena rokturis vēl gulēja cietajā māla sienā. Sie-

nas māla kravas lielajā spiedienā rokturis, pats tīri negribot, lēni

pacēla atrauto asmeni no māla gultas uz augšu. Rakuma darbi-

niece pārsteigumā iekliegušies un aizmukusi projām.Viņa domā-

jusi —kāds senais karavīrs mostas un grib ar zobenuviņu pārmācīt

par sava miera traucējumu. Šogad pilskalnā sākta arī milzu tran-

šeja no vaļņa griezuma virzienā pāri senai Mežotnes pilsētai.
600 metruno lielā pilskalna atrodas otrs mazāks —Vīnakalns.

Tānelielo, ieapaļo plakumu ieslēdz vienumetru augsts valnis, kas

ziemeļu pusē uzmests 5 metrus augsts. Kas īsti šis Vīna kalns ir —

papildu nocietinājums, elku kalns vai vācu apdzīvota vieta
—, tas

nav vēl izpētīts. Gar Lielupes senlejas stāvo krastu starp pilskalnu

un Vīna kalnu stiepjas senās Mežotnes pilsētas teritorija. lepre-

tim Mežotnes pilsētas dienvidu daļai ir samērā zems laukums, ko

pavasaros applūdina Lielupe. Tur viņos laikos bijusi Mežotnes

pils kapsēta. Visās šajās svarīgajās vietās ir izdarīti sekmīgi pētī-

jumi,ko vēl turpinās.
Mežotnes pilskalnu tagad dēvē par "Viesturkalnu", bet bez

pamata, jo Viestarta novada pils meklējama Tērvetes pilskalnā,

t. s. Cukurkalnā.
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BEVERĪNAS AUGŠĀMCELŠANĀS

— Un pils nogrima, — tā beidz savu stāstu teika. lestājas klu-

sums. Šinī brīdī visi patiešām jūt lēno, noslēpumaino pils no-

grimšanu.
Par mūsu senču pilīm un pilskalniem ir daudz nostāstu. To

galvenais variants — pils nogrimšana. Šī pazušana jāsaprot sim-

boliski. Pils, ienaidnieka uzvarēta un nodedzināta, izgaist vēlāko

paaudžu miņā.
Tādu simbolisku pazušanu piedzīvojusi arī slavenā Beverīnas

pils. Dzejnieks Auseklis ar savu vareno iedvesmes spēku to sen

atmodināja latviešu rakstniecībā, un tā kļuva atkal dzīva tautas

rosīgajā iztēlē. Tomēr īstenībā Beverīnas pils vieta vēl līdz šim nav

atklāta. Tikai šogad neatlaidīgie arheologi, šķiet, ir sadzinuši tai

īstās pēdas. Dienas gaismā celti svarīgi senie liecinieki. Beverīna

ceļas augšup.

12. un 13. gadsimta sākumā Beverīna ir bagāta letgaļu novada

lielākā un galvenā pils, labi un pamatīgi nocietināta, stratēģiski visai

izdevīgā vietā un ietilpst plašās Jersikas valsts sastāvā. Netālu no

igauņu zemes robežām stāvēdama, Beverīna mūžīgi padota šīs

tautas nevaldāmiem sirojumiem. Bet Beverīnas pils iemītnieki ir

varonīgi un uzņēmīgi ļaudis. Viņi atvaira igauņu sīkstos, nemitī-

gos uzbrukumus un arī paši dodas savu ziemeļu kaimiņu zemē,

laupa un dedzina tur bez žēlastības, vācot sev līdzi tikai jaunas
meitenes.

Beverīnas izdevīgais stāvoklis dara to par ievērojamu tā laika

kultūras un satiksmes centru. Pilī sanāk kopā astoņi lieli satik-

smes ceļi. Salīdzinot ar mūsu laikmetu, tā būtu lielpilsēta ar plašu
satiksmes mezglu, kas vienotu kopā astoņus dzelzceļus.

Visi karapulki, kas dodas no Rīgas un Letgales uz ziemeļiem,
vienmēr iet cauri vai sapulcējas pie Beverīnas. Tā ir tā vieta, kur

savilktā dūre sažņaudzas sitienam.

Rakstu ziņas par Beverīnu sniedzas līdz 1217.gadam. 1216.gadā
Beverīna pārcieš negantu uzbrukumu, neiztur to, un ienaidnieks,

pili ieņēmis, nodedzinato līdz pamatiem. Beverīna pazūd no mūsu

redzes aploka un ilgi, ilgi nav redzama.
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Beverīnas pils meklēšanas laikā par tās vietu ir radušās dau-

dzas hipotēzes. Vieni zinātnieki saka, ka teiksmainā pils atradusies

Raunas Tanisa kalnā. ledomupārliecinoši apgāza prof. Dr. Fr. Ba-

loža arheoloģiskie atklājumi. Ilgu laiku daudzibija pārliecībā, ka

Beverīna kādreiz lepojusies Vaidavas pilskalnā, kā to domāja
Bīlenšteins un Sīverss. Pēc prof. Dr. A. Švābes atziņas, Beverīnas pils

stāvējusi Trikātas pilskalnā, pēc Abula spriedumiem — Celīšu

kalnā pieVijciema. Ir vesela zinātniska disertācija, kas cenšas pie-

rādīt, ka Beverīna meklējama šaurajā Bekas kalnā Valmieras tu-

vumā.Vienīgi pēdējā laikā radusies doma, ka Beverīna īstenībā

rodama pašā Valmieras pilsētas centrā, tur, kur tagad paceļas vācu

bruņinieki pils smagie, apdrupušie mūri. Vispār arvien vairāk

nostiprinājās atziņa, ka mūsu senču pirmie kultūras un atbalsta

centri meklējami vēlāko un tagadējo sadzīves centru sirdī un

tuvākajā, apslēptajā dziļumā. Te arī slēpjas Beverīnas lielā mīkla,

kuras dēļ celti daudziezinātniskie kari.

Kad 1216. gadā Beverīnu ienaidnieks nodedzina, tā neapaug

ar zāli un kokiem līdzīgi citiem pilskalniem nomaļākajās vietās.

Jaunie iekarotāji vācieši, apzinādami Beverīnas izdevīgo stāvokli,

ceļ virs tās savu lielo un smago akmens mītni, lai no tās valdītu

iekaroto tautu. Bet priekš tam, it kā pilni velnišķīgas tālredzības,

aizvāc prom visas nodegušās un iznīcinātās pils atliekas un gru-

vešus. Tā nokailinātajam pilskalnam uzpludina virsū jaunu zemi,

citu dzeltenusmilti un akmeņus, tā paplašinot veco plakumu līdz

slīpuma pamatiem. Viss veiktais ir milzīgs un grūts darbs, kas uz

ilgiem laikiem noslēpj zem sava smaguma Beverīnas seno ko-

šumu un spītīgi maldina meklētājus. Vēl pat šīgada sākumā daži

senatnes pētnieki apstrīd vispār senču pilskalna esamību Valmie-

ras pilsētas centrā zem bruņinieku pils pamatiem. Līdz ar to, pro-

tams, atkrīt domapar Beverīnas kādreizējo esamību šinī vietā.

Tomēr grupa jauno pētnieku ar arheologu Riekstiņu priekš-

galā turpina savus rakšanas darbus, kas sākti Valmieras pilsētas

dažādāsvietās jau 1937. gadā. Ar lielu neatlaidību viņi izēdas cauri

IV2 metru biezajam vācu sanestajam zemju un smilšu slānim

ordeņa kalnā un tagad nonāk pie senā latviešu pilskalna labi sa-

glabātās virsas. Tā ir varens
akmens un māla klāsts, kas savā laikā
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veidojis latviešu pils nocietinājumus. Līdzīgi klāsti ilgajos pētīju-

mos atrakti arī Daugmales un Talsu pilskalnā. Šis atrastais veido-

jums neapšaubāmi pierāda liela senču pilskalna esamību Val-

mierā. Tālākajiem pētījumiem vienīgi galīgi jāapstiprina, ka šis

pilskalns ir tiešām Beverīnas. Visas pazīmes šķiet norādām uz to.

Tagadējā Valmiera, tāpat kā senā Beverīna, ir centrs visai izdevīgā
vietā. No dienvidiem to robežo Gauja, no ziemeļiem un austru-

miem Rāceņu upīte ar visai augstiem un stāviem krastiem. Rie-

tumos atrasts milzīgs grāvis, kas, tagad aizbērts, šķērso pilsētu gar

Valmieras baznīcu. Arī šinī grāvī atraktas senlietas. Ziemeļaus-

trumos aiz upītes ir Lucas muiža, kuras gulumā arī izdarīti veik-

smīgi rakumi. Tie cēla mūsu acīm priekšā senlietas, kas liecina

par senas, lielas pilsētas esamību šinī vietā. Te savā laikā ritējusi

plaša dzīve, plaukusi tirdzniecība un, galvenais, amatniecība.

Arī ar tāmtrūcīgajām ziņām, kas rodamaspar Beverīnu un tās

likteni tālajos, briesmīgajos laikos, šī vieta sakrīt. Varbūt jau nā-

kamā gada tālākie rakumi galīgi un itin skaidri pateiks visu vēl

par Beverīnu neuzminēto.

ZVIRGZDU SALĀ

— Kārtībniek, palīgā, palīgā! — kliedz sīka, sirma vecīte un

rausta kungu vidējos gados, kas vienās peldbiksītēs stāv liels un

smags gaišajās smiltīs.

— Māmiņ, apžēlojaties, es taču neesmu kārtībnieks, — lēni

nosaka vīrs no sava augstuma.

— Bet ko lai es daruarviņu? —vaimanātālākvecīte un uzbudi-

nāta rāda ar pirkstu uz jaunu cilvēku, kas, cepurē un melnā uzvalkā

tērpies, brien nosvērti ūdenī. — Jaunais uzvalks tagad pagalam.
Pārdrošnieku neaizkustina vecītes kliegšana. Viņš ieiet ūdenī

līdz kaklam un tad pēkšņi notupstas. Uz ūdenspaliek šūpojamies

vienīgi cepure kā melna ūdens roze. Šī īpašā asprātība rada mil-

zīgu sajūsmu skatītājos. Kad jauneklis izbrien no ūdens, viņš ir

dienas varonis. Bars puiku bļauj bez stājas. Piesteidzas vecīte un

iegrūž viņam dūri mugurā, bet jaunais cilvēks pasmaida, it kā
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butu saņēmis no vecmāmiņas ābolu. Nevajadzēja viņai bārties,

redz, kā nu iznāca.

Nepagūst skatītāji šo notikumu līdz galam izbaudīt, kad jau
otrā stūrī kliedz kāda jauna sieviete aizraudamās, bez attura.Ļau-
dis pamet limonādi, piena krūzes, vēršacis uz rupjas maizes un

triecas turp. Kāds vecāks vīrs skrien, ar glābšanas riņķi apbruņo-

jies, un sviedri treknām lāsēm pil viņam uz kailajām krūtīm.

Izrādās, divus gadus vecs puika Ādama kostīmā stāvējis uz

pāļa malas un skatījies ūdenī. Pēkšņi ieraudzījis skaidu, gribējis
to satvert un iekritis dziļumā. Septiņi vīri metas ūdenī, un pēc mir-

kļa zēns jau ir straumē atrasts. Drebošā māte saņem savu mīluli,

bet tas veras apkārt zilām, pārsteigumā apstulbušām acīm.

— Vai tu zini, ka tevi izglāba no nāves? — uzrunā zēnu kāds

jauneklis. Mazajam šie vārdi vienaldzīgi pašvirkst garausīm. Skaida

viņam rokā, un ar to pasaule izbeidzas.

Vieta, kur līdzīgi starpgadījumi rit nepārtrauktā plūsmā, ir

Zvirgzdu sala vasarā. Tā atrodas Daugavā iepretim Latgales priekš-

pilsētai. Šaipus morga Krasta ielas malā ir mazi steķi, kur stāv

divas prāvas laivas. Par diviem santīmiem brūns kā pernica jau-
neklis ar lieliem, ziliem tetovējumiem uz krūtīm un rokām pārceļ
katru pāri Daugavas šaurumam uz Zvirgzdu salu. Tas ir lētākais

satiksmes līdzeklis Latvijā. Pati sala līdzīga lielai mandelei. Vidū

dažas mājas ar melnām, augstām sētām sadala salu divās daļās.

Šajā pusē tuvāk krastam zeme ir melna, drusku ar sīku zāli pastar-

pām, un šeit atrodas arī liellaivu būvētavas. Visur rēgojas laivu

milzīgās ribas kā lielo, aizvēsturisko dzīvnieku skeleti. Nāsīs kož

darva un asakoku smaka. Turpat mazi steķi velkoņiem un motor-

laivām. Nožēlojamā zālītē un melnajās smiltīs sēd ļaudis un gozē-

jas saulē. Te ir vieninieki, te ir veselas ģimenes ar patafoniem,

ēdienu groziem, vilinošām pudelēm; te ir kompānijas, kas viesīgo

sadzīvi bauda sāļajā gaisā un karstajā saulē. Skan mīlīgas dzies-

mas, pīkst patafoni, paukš pudeles, un saule bez žēlastības dedzina

jautro vasarnieku muguras. Tie, kam saulekļuvusi par karstu, guļ

sētmalās, ar pavērtu muti pret debesīm. Ļaudis, kas šeit sanākuši,

ir visu lieko nometuši nost. Sievietes gozējas dažādu krāsu un

spožuma kombinejos, vīrieši pašdarinātās sporta biksītēs. Daži
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no steķiem makšķerē. Jaunieši spēlē futbolu, dažs zābakos, dažs

basām kājām. Bumba lido uz visām pusēm — pāri ēdieniem un

galvām, betneviens par to neliekas traucēties, it kā tur muša skrietu

pāri. Dažreiz ganbumbaspējā triecienā aizsprāgst par daudztālu un

trāpa mugurā kādu vecāku dāmu, kuras miesas apmērus tikko spēj

saturēt gaiši lillā kombinejs. Tuklā dāma bumbu rekvizē, un tad

sākas ilgas diplomātiskas sarunas, kurās cītīgi piedalās sīvi vārdi,

draudi un dūru vicināšana. Ir arī starp vasarniekiem uzņēmīgi

ļaudis. Tie ar dukuri ložņā starp liellaivām un velkoņiem. Sazve-

jotās zivis viņi turpat krastā cep un ēd, aplejot tās ar sīvu dzērienu

un skaļiem smiekliem. Kad kādam kļūst par karstu, viņš pēkšņi
uzlec kājās un metas ūdenī. Izrādās, ka viņš neprot peldēt, tāpēc

pārējie seko viņam un kā mācēdami velk to ārā. Izrautais kādu

brīdi viebjas un kāsē, bet tad pasniegtā zivs to galīgi nomierina.

Salas otrā pusē, kur paveras plašs skats uz Daugavu un tās pre-

tējo tālo krastu, uzturas peldētāji. Salas pusmetru stāvais krasts ar

cilvēkiem pilnīgi nosēts. Tāpat attālākā mala, ko klāj biezas, baltas

smiltis, cilvēkiem stāvgrūdām pilna. Šeit ļaudis ir kā milzīgs bišu

spiets, kas nosēdies uz krasta un daudzkrāsaini ņirb svelmīgajā gaisā.

Šī salas mala ir slavenākā liedaga un atpūtas vieta visā Latgales

priekšpilsētā. Daudzi nāk šurp arī no citām nomalēmun pat pilsē-

tas centra.Arī pilsētas valde ir rūpējusies par šo atpūtas stūri. Salas

stāvajā krastā izdobts prāvs peldbaseins slīpiem, augstiem kras-

tiem un smilšainu pieeju vienā pusē, aiz kuras paceļas jauns ka-

bīņu nams ar atspirdzinājuma galdu un plašu terasi priekšā.
Baseinā plunčojas nemākuļi, un aiz tā žoga mirdz plostu rindas,

vāri un tīkami smaršodamas tvanīgajā gaisā. Skan smiekli, mirdz

ūdensšļakatas, un piemirstas bēdas un ikdienas grūtumi. Vienīgi

jaunā kabīņu māja šķiet kā dīvains raibs pāvs primitīvajā apkārtnē.

SKAISTAIS OGU LAIKS

Kad gaiss top dzidrs kā skanīgs stikls — klāt jaukais ogu laiks.

Saule vēl gan ir augstu, bet tās gaisma jau mierīga un nosvērta,

pilna maiguma. Vakaros un rītos telpā iezogas pirmais kautrīgais
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vēsums; tas liek ogām visus vasarā sakrātos spēkus pārvērst savā

skaistumā un gardumā. Dīvaina, neredzama salduma vēsma tad

plūst no mežiem. Tākairina daudzu cilvēku sirdis, īpaši sieviešu,

un agrajos rītos var redzēt Rīgas un Jūrmalas stacijās garu garās
sievu virknes ar kurvīšiem un citiem traukiem; viņas steigā

atstājušas savas guļas vietas, lai sekotu kairajam meža aicināju-

mam,lai ietu ogās. Ogu lasīšana laikam ir instinkts un neapklusi-
nāmsazarts reizē, salda, nepārvarama tīksme kā daudzas cilvēku

kaislības.

Lielās ogotāju virknes stacijās ir kā raibi strazdu bari, kas sēd

lepnajos peronos uz soliem un gaida pirmo vilcienu uz mežu.

Saule noņem no viņu acu plakstiem pēdējo miegu, raisās vaļā mē-

les un līdzpaņemtie ēdienu sainīši.

Ogotāju vecums nav nosakāms. Te ir māmiņas, kurām mūžs

jau aizvadīts, te ir sievietes pašā briedumā tāpat kā vasara, ir arī

gluži jaunas meitenes, pat bērni. Mežs, iekšējais aicinājums un arī

peļņa savākuši ogotājas kopā un sūta meklēt skaisto un veselīgo

zemes saldumu.

Visas ogotājas varētu sadalīt trijās grupās: ogošanas mīļotājās,

tādās, kas lasa savām un savas ģimenes vajadzībām, un īstajās, pro-

fesionālajās ogotājās, kam ogošana ir amats un peļņa.

Ogošanas mīļotājas ierodas mežā, lai palasītos ogu tieši no

cera vai mētras un turpat arī iebāztu mutē. Šīs ir dzejiskās ogotā-

jas. Viņām tīkams pats ogu lasīšanas process, uzturēšanās mežā,

skaistā pastaiga, vaļība un ogu baudīšana tieši no zemes, kad oga

vēl pilna saules un irdnes smaršas. Tā ir jauka un derīga kaislība.

Otrai lasītāju kategorijai, kas lasa ogas ģimenes vajadzībām,

pieskaitāmas trūcīgo ģimeņu mātes. Tām saimes ienākumi daž-

reiz neatļauj iepirkties ogas tirgū. Tāpēc viņas pašas vaļas brīžos

brauc mežā ogu palasīties, lai tomēr dzimtai ziemā sagādātu mazu

saldumu un varbūt sev ogojot veselīgu pārmaiņas brīdi.

īstās jeb profesionālās ogotājas dēvē par ogu līdakām. Viņas

lasa ogas bez žēlastības un mitas.

īstās ogotājas lielāko daļu sievietes pusmūža gados. Viņas ir

veiklas un nenogurstošas lasītājas. Šīm ogotājām ir izstrādāti arī

savi īpati ogošanas paņēmieni. Viņām ir pat primitīvas mašīnas,
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ar kurām var ogas vienkārši noraust vienā rāvienā. Ar šīm mašī-

nām aizliegts strādāt, jo kopā ar gatavām ogām tās norauš arī

zaļās. īstās ogotājas labi pārzina ogu mežus, zina bagātākās ogu

vietas, bet citām konkurentēm nekad tās neizpauž. Vispār viņas ir

jaukas sievietes, kā jau latvietes, bet, kad lieta grozās ap ogu lasī-

šanu, tās kļūst ļoti neiecietīgas. Pamēģiniet īstajām ogotājām sekot,

kad viņas dodas uz savu zināmo ogošanas rajonu. Viņas jūs mal-

dinās, slēpsies, līdz beidzot pazudīs, un jūs paliksiet ar tukšām

rokām. Ja tas nelīdzēs, viņas vienkārši nāks jums klāt un krietni jūs
izlamās. Nevarīgāks radījums pat var no viņām saņemt dūri sānos.

Uz pārējām ogu lasītājām īstās ogotājas lūkojas ar zināmu ni-

cināšanu:ko nu tās dāmiņas... Varbūt, ka viņām ir arī sava amata

taisnība. Ogu lasīšana visa viņu dzīve, kurā tās noguldījušas savus

spēkus un prasmi. Nav noliedzams, šīs īstās ogotājas strādā priekš-

zīmīgi.Darba tehnikaun pirkstu veiklība izkopta līdz beidzamam.

Daža salasa 25 litrus dienā. Bet tas arī nepieciešami: konkurence

liela, un darbs ne visai atmaksājas.
Nesen man bija izdevība stacijā sarunāties ar kādu īstu ogo-

tāju, kuplu, glītu sievu. Es naivi ieminējos: — Jums ir gan labs

darbs. Visu dienu pa mežu, svaigā gaisā un saulē.

Sievas patīkamie vaibsti nicīgi sarāvās, un viņa teica: — Es

redzu — jūs tikai tāds kundziņš vien esat. Kas tur par labumu!

Saule neganti dedzina, mugura no mūžīgās līkāšanās sāp, un nak-

tīs roku rauj krampji.
Es neticīgi paskatījos sievā un ilgi raudzījos savos spožajos zā-

baku galos. Beigās es saņēmu kopā visu savu drosmi un jautāju:
— Kāpēc tad jūs nemeklējat ko vieglāku?

Sieva iesmējās: — Negribu, man patīk mežā.

Tad viņa iekāpa vilcienā, un tas aizgāja.
Valsts savos skaistajos mežos ir noteikusi ogu saudzēšanas laiku;

tur tikai no noteiktiem termiņiem drīkst ogas
lasīt. Tāšogad dzēr-

venes valsts mežos varēs ievākt tikai no 25. augusta. Labākajos

mežos, minēsim kaut tikai Dundagas, naktī priekš noliktā ter-

miņa sabrauc no malu malām vesela armija ogotāju un gaida.

Ogošanas termiņam iestājoties, visi šie milzīgie lasītāju bari klie-

dzot un baroties metas ogulājos iekšā, un tad sākas darbs.
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MAZA SARUNA AR LIELU KOMPONISTU

Plaša, gaiša telpa, gandrīz tukša, vienīgi kaktā skaista palma,
kas ar saviem zaļajiem vēdekļiem aizsniedz griestus. Viegli lāsmo

parkets. Atvērtajos logos kāpj iekšā Daugava. Asi, neiecietīgi čīkst

celtņu virves uz kuģiem. Upes ūdeņi tikko manāmi kūp, tīdami

pretējo krastu vieglā miglā, kas trīc.

Plašajā telpā klusums. Tad pēkšņi atskan smiekli, jautri, atrai-

sīti. Tā var smieties tikai cilvēks, kas izjūt un saprot dzīvi visā tās

krāsainībā un spītā. Tas ir meistars Alfrēds Kalniņš.
— Ko es tagad komponēju? Ne, to es nevaru pateikt. — Un

atkal gaiši smiekli

— Visu, ko es uzrakstu, es saplēšu. Jā, jā, tiesa. Es esmu kļuvis

ļoti stingrs pret sevi, bet arīpret citiem. Bargs kritiķis. — Unatkal

smiekli. Tagad tomēr mazliet īpatāki. Šķiet, ka tie ar savu mir-

dzošo delnukaut ko noslēpj.
— Kad es biju gluži jauns, tad ganmanī mita neapklusināma

vēlēšanās redzēt savas kompozīcijas nodrukātas, — turpina kom-

ponists. — Es gribēju pazīstams kļūt. Improvizēt un arīdzan kom-

ponēt es sāku ļoti, ļoti agri. Kas es pārnācu uz Rīgu, divus gadus

mācījos Amālijas Berlinas mūzikas skolā. Atminos, tā bija namā

tieši pretim konservatorijai. Tajā laikā es uzkomponēju veselu rindu

klavieru gabalu Šopēna garā, šķiet, visas mazurkas, kas parādījās
atklātībā. Bet tad mani pārņēma šausmas. Es visas tās savācu kopā

un gribēju sadedzināt savas istabas krāsnī; saimniece neatļāva.

Bija bailes, ka neizceļas ugunsgrēks. Tad es šīs kompozīcijas, skaitā

simts, satinu lielā vīstoklī un aiznesu uz Daugavu slīcināt. lemetu

upē un pats muku prom.Vēl tai pašā Berlinas skolas laikā Šepskis

savā "Dziesmu pūrā" ievietoja manu dziesmiņu "Dažu skaistu

ziedu".

Pēc dažiem gadiem no Rīgas es pārcēlos uz Pēterpili, lai ap-

meklētu konservatoriju. Pēterpilī es dzīvoju kopā ar tēlnieku T.Zaļ-

kalnu un Valsts mākslas muzeja direktoru prof. B. Dzeni. Atkal es

komponēju, un šiem maniemdraugiem un kaimiņiem nācās ma-

nas kompozīcijas piedāvāt Pēterpils mūzikas izdevniecībām,

īpaši daudz šajā lietā pūlējās B. Dzenis. Un tiešām, Jirgensona
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mūzikas apgādā parādījās daži mani gabali, starp citu, arī dziesma

"Skan zvani". 1901. gadā iznāca trīs mani liriskie klavieru gabali.
Tā es sāku atklātībā savas komponista gaitas.

Savu stāstu Alfrēds Kalniņš nobeidz ar elegantu smaidu. Jāat-

zīstas, viss šķiet viņā elegants un smalks. Pat viņa latviešu valodas

izteiksmes veidā slēpjas kāds nenotverams smalkums. Tā vien

liekas, ka katrs vārds, ko izsaka Alfrēds Kalniņš, pārvēlas pāri viņa

lūpām mazliet iesmaršots, labi audzināts, dažreiz ļoti jūsmīgs, bet

pie reizes atjautīgā ironijas pledā tērpts.
Kad saruna novirzās pie tā, kas komponistu pamudināja pie-

griezties mūzikai, tad viņš brīdi paskatās pa logu laukā, kur svelme

kļuvusi vēl trakāka, un saka:

— Jā, tas bija ļoti sen, pašā agrā bērnībā. Es esmu dzimis cēsi-

nieks. Skaista pilsēta, vai ne? Tajā laikā mans tēvs bija muižnieku

kluba ekonoms. Klubs atradās vecā, varenā namā pie tirgus lau-

kuma. Tagad tā nama vairs nav. Un šajā dižciltīgo klubā toreiz spē-

lēja stīgu orķestris. Ulriha kapela — tā sauca šo orķestra vienību.

Tajā laikā tā bija slavena, un tiešām tā labi spēlēja. Visi kapelas
muzikanti bija īsti prūši. Mana istaba atradās zem skatuves, un tā

es katru vakaru klausījos šajā kapelā. Tās izjustā spēle arvien vairāk

un vairāk saistīja, tīri nemanot modināja manī apslēptos spēkus.
7. dzīvības gadā es sāku mācīties klavieru spēli. Itinātri iemācījos,
tā ka varēju tīri viegli spēlēt pēc notīm. Un tad rāvu vaļā visu, kas

man vien gadījās pie rokas. Pie ērģelēm, ko es vēlāk visai stipri

iemīļoju un krietni izpratu, apsēdos deviņu gadu vecumā. Dažos

gados mūzika sagrāba mani savā varā tā, ka es citam vairs neko

daudz nebiju derīgs. Vecāki par mani ļoti rūpējās un sūtīja dažā-

dās skolās. Es iestājos Bērzaines ģimnāzijā. Tā bija īsta vācu ģim-

nāzija. Latviešu audzēkņus varēja uz pirkstiem saskaitīt. Kad es

biju beidzis četras klases, ģimnāziju slēdza. Vēlāk pārgāju uz Za-

riņu Kārļa reālskolu. To nepabeidzis, devos uz Rīgu Berlinas mū-

zikas skolā un pēc 2 gadiem tālāk uz konservatoriju Pēterpilī. Bet

dziļi maldās tie, kas domā, ka es vismaz varbūt šo cēlo mācības

iestādi esmu pabeidzis. Nē. Sabiju tajā vienīgi četrus gadus. No tā

laika pilnīgi nogrimu mūzikā... — Kad lūdzu pastāstīt mazliet

par blakus interesēm, Alfrēds Kalniņš atzīstas:
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— Ir viena lieta — mīlestība. Par to daudziembūtu vēlēšanās

šo to zināt, bet es klusēšu. Laipaliek. Vaļas brīžos domāju vai lasu.

Atklāti saku: beletristika mani nesaista. Mīlu un ļoti mīlu dzeju,

īpaši latviešu. No vecajiem dzejniekiem Raini, arī Plūdoni, kura

vārsmas ir tik muzikālas, ka tur daudz nekā vairs nav ko kom-

ponēt. Ļoti mīlu Skalbi. Kritika domā, ka no mūziķiem es Skalbi

vislabāk esmu izpratis un ka manas dziesmas ar Skalbes tekstiem

īpatas un raksturīgas, varbūt pat tās labākās, ko esmu līdz šim devis.

Ja nu reiz saruna iegūlusi mūzikā, tad beigās piebildīšu, ka no

komponistiem man tuvākais Grīgs sava lielā melodisma, īpatības

un nacionālo iezīmju dēļ. Mani dažbrīd ir saukājuši par "latviešu

Grīgu". Cik tur taisnības, negribu spriest, bet katrā ziņā savos dar-

bos arī es esmu tiecies pēc melodismaun nacionālās raksturības.

No modernistiem man tīk krievs Stravinskis, vecākā gadu gā-

juma — Skrjabins; Prokofjevs — ne, viņa jaunajā klasicismā

daudz pozas.

Ar tobeidzas mana mazā saruna ar komponistu Alfrēdu Kal-

niņu viņa 60 mūža gadu pievārtē. Bet, kad viņš gāja projām, viņa

gaita bija spoža un līgana. Tāpat komponista uzvedība mirdzēja

ar savu bruņnieciskumu un vilinošo veiklību. Kā trausls stikls no-

krita zemē un saplīsa pēdējās šaubas par to, ka viņa gars būtu

iesnaudies. Tas arvien vēl spurgs sauļup.

DAUGAVAS BAĻĶU ZVEJNIEKI

Saule jau launagā, kūtra un lēni glāstoša. lepretim Zaķusalai

Daugavas vidū pa straumei iras vienkārša laiva. Taivārds "Stella".

Vīrs, līdz vidumkails un tumši brūns kā kapars, garlaicīgi cilā airus.

Laiva tikko kust, bet tā vajaga. Otrs vīrs, kas laivas pakaļējā galā

notupies uz ceļiem, tur nobrāztu kārtsgalu melnajās, spēcīgajās

plaukstās un klausās arrokām. Tieir baļķu zvejnieki. Hm, visādizvej-

nieki dzirdēti, bet tādi — pirmo reizi. Kas viņi ir? Paskaidrosim.

Pavasaros, plostu ienākšanas laikā, ir baļķi, kas, līdzīgi aitām,

noklīst no sava cieši saslēgtā bara. Tie ilgi klīst pa Daugavu, ar

laiku piemirkst, kļūst smagāki un lēnām nogrimst upes dzelmē.
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Tur tie smagi nogulstas dibenākā vēži, lēnām ierokoties smiltī un

mīkstajās dūņās. Vēsais ūdens uztur tos mūžam svaigus un pa-

sargā no trūdēšanas. Vēl vairāk, ūdens sacietina šo baļķu audus,

un tā tiekļūst par pirmšķirīgu koku materiālu.

Upes dziļumā baļķi nepieder nevienam, gluži tāpat kā zivis un

ūdens. Par šo baļķu saimnieku un īpašnieku kļūst tas, kas tos at-

rod un izvelk krastā. Parasti šos baļķus zvejo mazturīgi vīri pieva-
karēs. Baļķu zveja viņiem ir blakus peļņa. Par bērza baļķi, kas der

finierim, var nopelnīt 40—50 latu. Priedes baļķis dod ienākumu

vienīgi kārtīgām vakariņām. Dažreiz laimējas izvilkt baļķus — īstus

milzeņus: 20—30 metru garus un 40—60 centim, resnus.

Baļķu sameklēšana upes dibenā nav viegla lieta. Bieži baļķu zvej-
nieki nobraukā daudzas dienas tukšā. Bet šī veltīgā braukāšana

viņus vēl vairāk tikai sakairina.

Arī mūsu abu baļķu zvejnieku laiva braukā jau ceturto stundu.

— Nu, kas ir? — nepacietīgi vaicā airētājs. — Šeit upes vidū,

straumē, vajadzētu būt labam lomam.

— Tukšā, — atbild otrs, neizlaižot kārti no rokām. Tas ir īstais

zvejnieks. Kārts, ko viņš tur savās sarepējušās delnās, ir gara un

dziļi upes ūdeņos ielaista. Tai galā ir īsa ķēde, kurai pieslēgta klāt

dzelzs atsvaru bumba apmēram 4 kg smaga. Šī bumba velkas pa

upes dibenu, aizskarot un aptaustot savā ceļā visu. Kad tā slīd pāri
smiltīm un dūņām, tā nesaka nekā, tā ir klusa. Bet, tikko sastopas

ar kaut ko cietu, tā raida zināmu skaņu. Saskaroties ar baļķi, tā

dobji ieskanas, pareizāk, kā zemes bite iedūcās, un šo skaņu pa

ķēdi un kārti uztver zvejnieka rokas, kas tur kārti savā uzmanī-

gajā tvērienā. Zvejnieks tūdaļ kliedz, palīgs pamet airus un, pa-

kampis laivā gulošo ķeksi, steidz galvenajam talkā. Ar lielu sparu

ķeksis pazūd ūdenī tai vietā, kur ieskanējusies bumba. Ķekša ap-

kaltais gals dziļi iecērtas baļķa miesā, un tad sākas cīniņš ar upes

dzelmes nezvēru.

Ir pagājusi vēl viena stunda, bet mūsu zvejnieki tāpat braukā

bez kādiem panākumiem. Laiva jau pavirzījusies stipri uz Dauga-

vas krasta pusi. Labi redzamaKrasta iela un tās lēnie gājēji.

Pēkšņi laivas zvejnieks iekliedzas: — Stop, ķeksi, ķeksi! — Mie-

gainais airētājs uzlec kājās. Laiva šūpojas kā milzīgā vētrā.—Ķeksi,
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ķeksi, — turpina aurotzvejnieks. Viņš ir gluži sasarcis un uzbudi-

nāts.Viņš pat domā, ka baļķim tur dibenā varētu rasties kājas un

tas aizčāpotu uz citu vietu.

Palīgs ar ķeksi nākošajā mirklī ir klāt. Kadķeksis ir iecirsts baļ-

ķim galā, abi vīri satver to un sāk šūpot, lai izkustinātu notverto

baļķi no smiltīm. Veltīgas abu vīru pūles. Ķeksis nekustas. Abi vīri,

kas krogā nebaidās neviena pretinieka, tagad nobālkā zeņķi.
— Klausies, — čukst zvejnieks, — lielais, nudien, lielais baļķis

gadījies.
— Jā, — nosaka palīgs, un viņa lūpas kļūst sausas, — beidzot

laime.

Vīri ilgi kustina ķeksi, bet tas stāv, kā zemē ieaudzis: baļķis

upes dibenā nekustas.

Daugavas malā salasās liels ļaužu pūlis. Tur ir sievas, veči, bērni

un īsti vīri. Visi stāv un skatās, kā abi vīri uz Daugavas cīnās arbaļķi

upes dibenā.

Sākumā pūlis ir kluss un nogaidošs.
Kad vīri pēc ilgāka laika tomēr nespēj baļķi izkustināt, atskan

pirmie smiekli, zobgalības un draudzīgi padomi. Trīs valodas

ievijas gaisā vienā laikā.

— Ei, — kliedz viens krieviski, —brauciet malā iekampt kādu

malku: jums jau spēka trūkst.

— Tu, Andrej, kustini stiprāk, — sauc kāds jauneklis, — neno-

moci veco Sīmani.

Kādu brīdi gar krastu smilkstēdams skraida prāvs suns. Bei-

dzot nenociešas, ielec Daugavā un peld uz laivu. Pūlis gavilē.
— Vīri, saņemieties,— skaļi smejas kāda tukla sieva. — Jums

palīgs nāk.

Suns aizpeld līdz laivai un pats bez palīdzības ierāpjas tajā.

Šajā brīdī piebrauc atbalstam otra laiva. Kopējiem spēkiem

izdodas lielo baļķi izkustināt un tā galam uzmest virsū smagas

virves cilpu. Tad abas laivas piekabinās vienaotrai galā, lai vilktu

baļķi malā. Četri vīri airē ar visu spēku, bet— ne no vietas. Tikai

tad, kad piesteidzas palīgos trešā laiva un krastmalnieki uzmu-

dina zvejniekus nerimstošiem saucieniem, baļķis it kā nobīstas

un slīd uz krasta pusi.
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Pēc vienas stundas trīs laivas izvelk baļķi malā. Vīri ir vienos

sviedros un smagi, dziļi elpo. Viņi sēd krastā uz lieliem akmeņiem,

un pūlis tos apbrīno. Ar vēl lielāku izbīli un cienību pūlis apskata

krastā izzvejoto lomu. Tas ir milzīgs, melns ozola baļķis. Tas guļ

mierīgi kā beigta haizivs, ko uzvarējis pārspēks. Viens otrs pieiet

un bailīgi piesit tam ar kāju. Baļķis iepakšas un nomet dažas sūras

lāses smiltīs kā asaras.

— Vērtīgs ķēriens, — ir visu atzinums, — loms, kas gadās labi

ja reizi gadā.
Otrā dienā ar smago auto ierodas uzpircējs un aizved lielo,

reto baļķi. Zvejnieki to ir kā dārgu lasi pārdevuši uz kilogramiem

un saņēmuši smuku naudu, jo šāds melns, ūdenī nogulējies ozols

ir ļoti vērtīgs koka materiāls.

Dažas dienas paiet priekos un skaista amata lielībā, tad sākas

atkal jauna, azartiska dzīšanās pēc citiem baļķiem.

TEĀTRA LABORATORIJĀ

Jau salna skārusi zemi un atālus; lapu galos iemeties septem-

bris. Arī aktieri saradušies Rīgā. Tā ir labākā zīme, ka klāt rudens

ar savu tumsu, lietiem un jaunām izrādēm.

Nacionālajam teātrim aizmugurē no Kronvaldabulvāra ir dur-

vis, kas virinās augudienu. Tās ir personāla durvis. Ar īsiem pār-

traukumiem darbs teātrī rit no agra rīta līdz vēlam vakaram. Pirms

skatītāji redz kādu lugu uz skatuves, tā ir gājusi cauri ilgam, rūpī-

gam darbam, milzīgai pacietībai un radoša gara piepūlei. Izrādē

skatītājs redz tikai jaukumu, kopējā darba sasniegumu. Sāļais

sūrums palicis aiz durvīm. Ilgā, pakāpeniskā radīšanas procesā

vien — un kopmēģinājumos liekais un traucējošais atdalīts, pali-

cis tikai zelts. Darba sviedri rītos, debesis vakaros — tā sadalās

dienateātrī.

Agrs rīts, bet uz garā sola pie personāla durvīm jau sēž aktieri

un gaida mēģinājumu. Viena daļa mitinās koridoros, gluži kā

ģimnāzisti starpbrīžos. Vairums tomērsakritis kā raibs putnu bars

nacionālā stilā darinātos atpūtas telpas krēslos.
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Caur biezām durvīm var nokļūt uz skatuves. Teizskatās kā milzīgā

elevatorā, kur griestus varatrast, tikai galvu atliecot. Gar malām dī-

vainas, fantastiskas ierīces, kas it kā sažņaudz laja sirdi ar savu mistis-

kumu. Tumšā zāle veras pretī kā melna, aizvēsturiska dzīvnieka rīkle.

Uz skatuves svētsvinīgs klusums. Tikai viens cilvēks ar plānu
burtnīcu rokā staigā pa tukšo skatuves plakumu un novieto gan

šur, gan turķeblīti, solu, krēslu un galdu, tā radot dīvainus telpu

sadalījumus, ejas un nožogojumus. Šis vientuļais cilvēks ir inspi-

cients, režisora palīgs, kas, pieturoties režijas plānam, iekārto ska-

tuvi pirmiem aranžējuma mēģinājumiem.
Kad viss ir kārtībā, atskan zvans, un skatuve piepildās ar mē-

ģinājumā nodarbinātiemaktieriem. Sākas darbs, no malas ska-

toties, neinteresants, grūts, kas nomāc ar savu sīkumu, mūžīgo

atkārtošanos, šķietamo nevajadzību, jo nezinātājam nav apjau-
šams visas celtnes kopsakars. Šie mēģinājumi ir kā sīku zvirgzdu
likšana mūrī piecstāvu namam. Tikai cilvēki, kas spēj ziedot visu

sevi šim darbam, var šos sīkos solīšus izciest no dienas dienā līdz

sirmam vecumam.

Ansamblis pašlaik iestudē Annas Brigaderes "Princesi Gun-

degu" pilnīgi jaunā mākslinieciskā veidojumā. Aiz milzīgām kas-

tēmsēž aktieri, tirgotāji, vidū kustas ļaudis. Viss nosacīti pieņemts,

tikai iztēlē atraisīts.

— Tas, kas redzams uz skatuves, nav jau vairs sākums, — stāsta

režisors Amtmanis-Briedītis. — Kad luga nodota iestudēšanai,

par to vispirms personālam referātus nolasa teātra direktors, dra-

maturgs un režisors, iepazīstinot aktierus ar lugas idejisko, māk-

sliniecisko un tīri teatrālo pusi. Tad sākas montāžas mēģinājumi:

spēles laukuma iekārtošana un noteikšana ar podestu, solu un

citu priekšmetu palīdzību.

Ja luga ir ar dziesmām, teātra mūzikas konsultants un diri-

ģents atsevišķā telpā iestudē dziesmas vai pulcina mēģinājumiem

savus muzikantus. Dejas māca plastikas konsultante. Viss tas pēc

tam iemontējams izrādes gaitā. Beigās tīri mākslinieciskais jāsa-

liedē kopā ar tehnisko vienā neatdalāmā vienībā. Ja lugā iedar-

bināta liela mašinērija — sarežģīti gaismas efekti, ļaužu masas
—,

tad ģenerālmēģinājumi velkas ilgi.
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Jānis Šāberts, kas teātra šīs sezonas pirmiestudējumā tēlo gal-

veno lomu — karali Brusubārdu, smaida.

— Manšī loma patīk, — runā viņš ar sulīgi muti. — Protams,

par karali es vienmēr nejūtos un neceru, ka daiļās apkalpotājas

kafejnīcā klanīsies man līdz zemei, kā tas pienāktos augstībai, kār-

tībnieki nezibsnīs roku pie cepures naga un tramvajs neapstāsies
kurā katrā vietā, lai paņemtu mani līdzi. Taču savai lomai es no-

dodos vienmēr ar lielu sirsnību, līdz tā izveidota līdz galam. Pat

ejot pa ielu. Tāpēc bieži neredzu cilvēkus, visu apkārtni un tikai ar

pūlēm izsargājos no sadursmes ar stabiem un kokiem ceļā.
AntaKlinte, kā parasti, jautra.
— Jūs gribat zināt, kā es strādāju? Navviegli pateikt. Paklusām

varu iečukstēt, ka no katras lomas man ir briesmīgi bail. Bet tad

es saņemu visus savus spēkus kopā un cauri tieku. Strādāju pa-

rasti vakaros, pilnīgā klusumā. Tikai lampa un es. Sniedzi jau esmu

kādreiz tēlojusi pēc pašas Annas Brigaderes aizrādījumiem.
Ludmila Špīlberģe lepna, kā jau princese. Katra neierastāka

vēsma viņai šķiet kā ciets, zaļš zirnis zem septiņiem pēļiem, kas

traucē burvīgo sapni.

Mēģinājums rit savu gaitu, drusku uz priekšu, tad atpakaļ un

atkal no jauna uz priekšu, līdzrodas tas,ko mēs dēvējam par mākslu.

SUNS — KOMANDIERIS

Epizode no latviešu strēlnieku cinam pasaules kara

Pēkšņi 29. augustā pulksten 22 vakarā 6. rotas komandieri pod-

poručiku R. bataljona komandieris uzaicina pie sevis patvertnē.
— Kas ta'nu būs? — norūc R. un dodas pie priekšnieka.

Diezgan apaļīgais pulkvedis ir šoreiz nopietns, un R. noskārst

kaut ko draudošu.

— Podporučik R., uzdodu jums ar savu rotu šonakt pulksten

23 iziet no 4. rotas iecirkņa un, pārejot Smārdes purvu, ieņemt

pretējo meža malu, nodibinotnepārtrauktu kaujas līniju ar 5. lat-

viešu bataljonu pa kreisi un 8. latviešu bataljonu pa labi. jūsu

rīcībā nododuarī izlūku komandu praporščika T. vadībā.



A. Čaka tēlojums "Suns - komandieris"
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To teicis, pulkvedis paskatās podporučikā R. ar vienu aci. Viņš

redz, ka podporučiks nav ar kaut ko mierā. Tomēr R. nesaka ne

vārda.Viņš tikai sasit papēžus, ātri izgrūž —klausos — un dodasārā.

Ir tumša vēlas vasaras nakts. Tālumā uz priekšu, pa kreisi un

pa labi dzirdama stipra apšaudīšanās. Laikam ienaidnieks nāk sīvā

pretuzbrukumā. Līgojas visa debesmala ar sārtiem, īslaicīgiem

plankumiem vidū. Tikaipašā priekšā klusums: tur guļ lielais Smār-

des purvs — tumšs, drēgns un viltīgs; aiz tā mežs ar apslēptiem

ienaidnieka posteņiem un dažām ložmetēju patvertnēm.

6. rotai, ienaidnieka nepamanītai, jātiek šim purvam pāri. Tas

nav viegls uzdevums. Ceļš tikko zināms, pilns akačiem, un pretim

ložmetēji. Protams, nakts tumsā uguns nevar būt īpaši precīza,

bet tomēr.

Podporučiks lēni iet uz savu rotu un domā. Kļūst tīri karsti.

Viņš noņem cepuri un paver seju pret purvu, no kura puses nāk

lēns, bet tīkams vējš.

Kauja vēl turpinās. Sprakš raķetes. Šauteņu zalves birst kā zirņi,

un ložmetēju uguns vilnī, logot visu telpu.

Spalgā nakts trokšņa iztraucēti, kaut kur rej un gaudo suņi,

gan pašu, gan ienaidnieka pusē. Un tad podporučika sakarsētajā

galvā ieslīd pēkšņa, asa doma.

Viņš pasmīn, ātri uzliek cepuri galvā un lieliem soļiem dodas

tālāk.

Pēc brīža visa rota ir novietota uzbrukuma izejas punktā, un

podporučikam R. savs kaujas plāns arī ir gatavs.
— Zēni, — saka viņš, nostājoties rotas priekšā, — kurš no

jums prot riet kā suns?

— Es, — atsaucas neliela auguma strēlnieks un iznāk soli uz

priekšu.
— Labi, pārej, — saka podporučiks R.

Strēlnieks rej un gandrīz labāk kā īsts suns. Podporučiks R. ap-

mierināts. Pašapzinīgi stāv arī 6. rota, jo tajā, izrādās, var atrast

visu, ko vien vajaga.
Lēni rit laiks, tumsa, šķiet, sabiest arvien vairāk. Podporučiks

R. turpat uz vietas iepazīstina rotu ar kaujas uzdevumu.

— Tātad ziniet, strēlnieki, lieniet cik iespējams klusu. Pie malas
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paliks strēlnieks —suns, un ar viņu es došu attiecīgās komandas.

Kadsuns ries, tas nozīmēs— uz priekšu, kad iegaudosies gari un

sāpīgi — stāt un nogulties. Sakariem ar bataljona štābu izvilks

telefonu. Uz atsevišķiem ienaidnieka šāvieniem neatbildēt. Kad

ienaidnieks būs mūs atklājis vai kad pāriesim triecienā, tad došu

pats parasto komandu.

Pulkstenis ir 23, un 6. rotas virzīšanās pāri lielajam Smārdes

purvam sākas. Klusi kā spoki, garā ķēdē strēlnieki slīd pāri dūk-

snājiem. Dzirdama tikai ūdens šļakstēšana un daža smaga elpa.
Ar katru jaunu soli iešanakļūst grūtāka. Kājas grimst pāri ceļiem

dūņās un ūdenī. Zābaki strēlniekiem jau sen piesmēlušies un

kļuvuši kā svina pilni.

Pa kreisi un pa labi vēl arvien dunkauja. Liesmo mežu galot-

nes. Tikai priekšā kilometru plats tumšs caurums, un tajā klu-

sums. 6. rota iet šo tukšo atstarpi aizbāzt. Viss būtu labi, ja tikai

zinātu ienaidniekaložmetēju atrašanās vietu. Pēc ziņām, tiem vaja-
dzētusēdēt tieši spraugas vidū. Uz turieni tadarī dodas 6. rota.

400 soļu jau noiets. Podporučiks R. mana, ka strēlnieki sāk

izklīst, atrauties viens no otra. Ar savu suni viņš dod komandu

apstāties. Atrastais rotas suns gaudo tik labi, ka ienaidniekam nav

ne jausmas par rotas tuvošanos. Rota izpilda komandu uz mata.

Visi apstājas un sakrīt dūņās. Podporučiks R. ātriem soļiem noiet

gar 600 soļu garo rotas ķēdi, sakārto to mazliet un tad ar savu

strēlnieku — suni dod komandu — uz priekšu.

Rota pieceļas un slīd tālāk. Suņa komandām klausa arī rotas

izlūki, kas virzās 150soļu iepriekš.

Apšaudīšanās pa labi un pa kreisi arvien vēl nemitas. Arī pāri

purva bridējiem sāk lidot lodes.

Drīz purva lielākā daļa jau pārieta. Strēlnieki atkal izklīduši,

un podporučiks R. otru reizi komandē ar savu suni.

Kad rota sakārtota tālākajam ceļam, podporučiks R. ar ziņne-
šiem dod vadu un pusrotu komandieriem šādu rīkojumu: purvs

drīz būs pārvarēts; nākošā apstāšanās notiks tikai 100 soļu no

meža, to izdarīt bez kādas komandas, joarī suņa riešana tik tuvu

ienaidniekam var kļūt aizdomīga — un ienaidnieks rotu atklās;

izlūkiem neapstāties, bet virzīties līdz ienaidnieka dzeloņstiepļu
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žogam un to pārgriezt; kad tas būs darīts, dot ziņu rotai; ja žogu

griešanas laikā ienaidnieks izlūkus pamana, tad izgrieztajās vietās

viņiem jākliedz urrā.

Pēdējo reizi šinī grūtajā gājienāpodporučiks R. pieceļ savu rotu

ar suni. Atkal viss norit labi. Strēlnieki, paklausot suņa rējienam,

ceļas un iet. Viņi visi ir vienos dubļos, slapji, nosvīduši, bet savus

pēdējos spēkus un niknumu glabā triecienam.

Lēni tuvojas mežmalaun tur slēptās patvertnes. Par laimi, uguns

kauja abās pusēs norimst. Pilnīgā klusumā rota pienāk apmēram

100soļu no mežmalas un nogulstas. Izlūki izlien uz priekšu un griež
ienaidnieka žogus. Nekādas pretdarbības. Pretinieks ir mierīgs,

viņš, šķiet, pilnīgi pārliecināts, ka purvs nepārejams un ka šeit

trieciens nav gaidāms.

Pilnīgā klusumā un baigā tumsā nokrīt dažas asas minūtes,

kas durasapziņā kā adatas. Tad pēkšņi rotas kreisajā spārnā atskan

dobjš granātas sprādziens un rotas izlūku urrā kliedzieni. Tumsa

it kā sakustas, un ūdens pieplok ciņiem. Pēc šī kliedziena visa rota

uzlec un dodas uz priekšu. Strēlnieki skrien cits pār citu. Skrien,

klūp un atkal skrien. Kliegšana iznāk tāda salocīta, tomēr skaļa

un nikna.

Cīņa ilgst tikai 5 minūtes un norit vienīgi rotas kreisajā spārnā,

kur pretim ir ienaidnieka patvertnes. Pretinieks pārsteigts un

bēg, atstājot rotai savus ložmetējus. Savā labajā spārnā rota izdara

uzbrukumu pret tukšumu un ieņem mežmalu viegli.
Nonākuši mežmalā, strēlnieki mirkli sakrīt sūnās un elso. Tā

ir viņu atpūta; tūdaļ jau būs atkal jāsāk: ienaidnieks attapsies un

nāks virsū kā lavīna.

MĀKSLINIEKS UN VIJOĻU BURVIS

(13. IX mākslinieks R. Kasparsons kļuva 50 gadu vecs)

Rets cilvēks nodzīvo mūžu bez palamas. Starpība tikai tā, kādu

palamu katrs izpelnās: labu vai sliktu. Mākslinieks Reinholds

Kasparsons ieguvis sev labu: tuvākie draugi viņu dēvē par Skuje-

nes Danti. Tiešām, kad mēs ieskatāmies Kasparsona profilā, kaut
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kas dantisks tur ir: tas pats sausnējums un deguna raksturība. Tā

zināmi sejas veidi staigā no vienacilvēka uz otru mūžos, kaut gan,

pēc E. Melngaiļa domām,— K. īsti tīrasinīgs latviešu tips. Kaspar-

sonā vēl mīt otrs attāls sakars ar saulaino itāļu zemi. Šīs pussalas

apdāvinātie dēli slaveni arī kā lieli vijoļu meistari. Arī Kasparsons
ir vijoļu meistars un aizrautīgs pētnieks. Savu pirmo vijoli Kas-

parsons uzbūvēja vēl uz laukiem 14 gadu vecumā.Kad pirmā vijole

kļuva gatava, K. tā iedegās šinī noslēpumainajā amatā, ka divu gadu
laikā vēl radīja 3 vijoles.

1909. gadā Kasparsons, pametis laukus, devās pasaulē laimi

un sāpes meklēt. Tad viņš jau tā bija saaudzis ar vijoļu un maigo

skaņu pasauli, ka gribēja kļūt arī vijolnieks. Sāka skoloties pie

labākajiem Rīgas vijoļu spēles pratējiem.

— Bet nekas neiznāca, — stāsta, garžīgi smiedamies, pats Kas-

parsons. — Lauku darbos biju jau pietiekami sabojājis savus pirk-

stus. Tie diezgan stīvi lēkāja pa stīgām. Tad nodevos glezniecībai.
Pēc teiktā Kasparsons pieceļas un, noņēmis no sienas piekārto

vijoli, spēlē. Salda, vienkārša melodija šūpojas kā maldīgs, skurbs

ievas zars nelielajā istabas telpā. Vijole dzied jauki: ir Kasparsonā

iedzimts kaut kas spēlmanīgs, kas kūp augšup no pašām asinīm.

— Kad citi klausās manā spēlē, — atzīstas klaji Kasparsons,

— tad es mazliet uztraucos. Vislabāk man tīk spēlēt vienatnē dar-

bam pa starpām. Tā ir mana atpūta.

Plauktā saliktas vairākas vijoles. Tās visas Kasparsona būvētas,

pavisam skaitā septiņas. Piekto viņš sācis būvēt pēc liela pārtrau-

kuma 1932. gadā. Kasparsons vijoļu būvē iedziļinājies pamatīgi.

Viņam pat izstrādāta pašam sava būves sistēma un likumība, kas

ir vecmeistaru vijoļu ilgo pētījumu rezultāts.

— Tagad jau vijoles fabrikas taisa tikpat standartizēti kā dāmu

zeķes, — runā jubilārs. — Bet katrai vijolei vajaga ielikt iekšā

sirdi. To var panākt, tikai izpētot visus vijoļu niķus un būves ma-

teriāla īpašības un konstrukciju.

Par savām interesantām atziņām un pieredzi šinī nozarē Kas-

parsons raksta biezu grāmatu, kas solās būt visai īpata.

Turpat istaba pie sienas nomaļus karājas pec skata diezgan

vienkārša vijole.
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— Tas ir Stradivārijs, — iepazīstina ar toKasparsons. —Vijoli

es atradu kādā antikvariātā ar nolauztu, saārdītu kaklu un no-

šķiebtu dvēseli. Visas kaites izlaboju. Vijole ir noteikti Stradivārija

darbs, par to nevar būt šaubu. Visa apdare, koks, iekšējās pazīmes

to liecina. Tā darināta ap 1707. gadu, meistara ziedu laikmeta

sākumā, kad viņš eksperimentēja vijoļu būvē. Manējā arī ekspe-
rimenta vijole, tomēr tās vērtība visai ievērojama.

Pēc mirkļa Stradivārijs iedziedas Kasparsona rokās. Skaņa tīra,

asa, bet jauka.
— Labāks par Stradivāriju man ir brāļu Amati darbs, — pa-

skaidro Kasparsons un ar tīksmu smaidu uz lūpām rāda dārgo,

seno vijoli — apmēram 1630.g. darbu.

Tiešām, vijoles skaņa ir brīnišķīga — plaša, sulīga un tāla.

Trešais Kasparsona vijoļu kolekcijas retums — Žana Batistas

Rogerija vijole.

Ja jau runa nonākusi līdz kolekcijām, tad vieta stāstījumam par

Kasparsona visai plašo marku krājumu, kurā ietilpst 20 000 marku.

Starp tām ir eksemplāri ar lielu vērtību; trūkst tikai Svētā Mau-

rīcija un angļu Gvinejas markas, citādi visas.

Priekš 7 gadiem Kasparsons piedalījies marku zīmēšanas kon-

kursā. Lai labāk izpētītu marku grafisko konstrukciju, nopircis
nelielu albumu. No tā lieta sākusies. Tagad K. ievērojama krājuma

īpašnieks un zin visas markas pasaulē no galvas. K. markas saista

no mākslinieciskā un vēsturiskā viedokļa.

Beidzamā laikā Kasparsons pievērsies senu mākslas lietu krā-

šanai. Viņa dzīvoklī redzams viss kas. Tas gandrīz līdzinās mazam,

savdabīgi veidotam muzejam. īpaši mākslinieks lepojas ar saviem

vecajiem ķīniešu un japāņu porcelāna un klozunē tehnikā dari-

nātiem izstrādājumiem — šķīvjiem un vāzēm. Brīnums, kur tik

daudz tieksmju, sapņu un alku var slēpties tādā garā, sausnējā

augumā. Glezniecība, mūzika, filatēlija. Kāda interešu dažādība!

Jāpiemin arī, ka Kasparsons vēl ir labs amatnieks, šahists un bei-

gās laimīgs makšķernieks.
— Jubilārs, —čalo Kasparsona jautrā, enerģiskā kundze, — mīl

visu to, kur jāklusē. Ar mani arī viņš runā maz. Tikai viens pats

dzīvo un strādā.
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Pats mākslinieks par to tikai pasmaida un neizlaiž no lūpām

papirosu, kas ir viņa mīļākā barība. Ko lai viņš tur saka? Darījis

viņš savā mūžā daudz. Uz laukiem — Kosas pagastā dzimis, viņš
viens pats 1910. gadā ienāca Rīgā. Dažādus darbus un uzdevu-

mus veikdams, izgāja cauri karam, beidza Latvijas Mākslas aka-

dēmiju, gleznoja, zīmēja, simtiem karogu darināja.

Tagad 50 gadi aizripojuši. Mūža gājuma kalna gals sasniegts.
Tur nu viņš stāv, ar savām gleznām, vijolēm, markām un pagājušo

gadsimtu lietām apkrāvies, kā kāds saldi sūrs, noslēpumains bur-

vis un mags, kas, atradis daudzu lietu un parādību dvēseli, stāv

vienmēr rāms, smaidīgs un laipns, bez dusmu un satraukuma.

Saule, kas tagad apstaro viņa galvu, ir mierīga un tīkama kā silts

mūrītis ziemā. Droši tā vēl vairāk pavērs viņa skatu un gaitu visu

lietu būtībai un izpratnei.

PILSĒTA TUMSĀ

Līdz pīkst. 19.30 ielās dega spuldzes, tramvaji un auto gāja ar

pilnām ugunīm. Tad pēkšņi kā uz burvja mājienu visās ielās ugu-

nis nodzisa. Tramvaju un
autobusu iekšienē atplauka vāja, zila

gaisma; ceļa spuldzes dega ar pusatvērtiem plakstiem. Cilvēki, kas

bija ielās, sāka skriet, domādami trauksmes sākumu. Sirēnas tomēr

nekauca, un gājēji nomierinājās. lelas ienira necaurredzamā

tumsā, kas sākumā acīm bija gandrīz sāpīga. Šķita, kā milzīgs,
melns pirksts spiestu acuraugus uz iekšu. Ar laiku skats tomērpie

pēkšņās tumsas pierada — un kļuva vāji redzamas tuvākās māju
kontūras un pretimnācēji.

Gājēju ielās bija daudz, bet tie visi gāja taustīdamies, kā akli.

Tāpat lēni un apdomīgi kustējās visi satiksmes līdzekļi, kuru ugu-

nis mirdzēja, tikko saskatāmas. Rīdzinieki savus logus bija aiz-

klājuši priekšzīmīgi. Tikai retā vietā vizēja gaisma — šaura un vāra

kā mats. Daudzos dzīvokļos ļaudis jau aizgāja pie miera ar tumsu

un ugunis nemaz neiededza. lelu krustojumos satiksmes regulē-

tāji nebija saskatāmi, tāpēc viņi kārtoja kustību ar skaļruņu palī-

dzību, stiprā balsī izsaukdami virziena maiņu. Pie kino teātru
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ieejam dega zilas spuldzes; kafejnīcu spožie logi bija aizklāti ar

melnām segām.

Šinī lielajā tumsā bija savs baigums, traģisms, bet arī omulība.

Gājēju soļi čaukstēja gluži kā nakts kukaiņiem, valodas šķita mis-

tiskas, bet namu melnie korpusi cēlās kā tumša, draudīga masa

pret debesīm, kas bija tik zvaigžņu pilnas. Cik jauki un dzidri mir-

dzēja Sietiņš un tam pretim mēness!

Tieši pīkst. 20.30 iekaucās sirēnas. Viena šausmīgi nelabā balsī

gaudoja Vienības laukumā. Trauksnis! Ļaudis sāka skriet. Tie bija
vairumā jauni. Ātrām, veicīgām kustībām viņi pazuda tuvējās pie-

vārtēs un vārtos. Nekādas panikas, nekādas drūzmēšanās. Viss

norisa, kā no seniem laikiem nolikts. Šoferi pameta savus auto,

tramvaji tumšās, garās virknēs apstājās uz ielām, braucēju atstāti.

Vienīgi ormaņiem tumsā neveicās ar zirgu izjūgšanu. Dažās mi-

nūtēs ielas kļuva gluži tukšas, bet arī baigas un noslēpumainas

savā tukšumā kā rīkles, kas gaida lielu ēsmu.

Sirēnu gaudošana ar katru mirkli pieņēmās. Traukšņa balsij

pilsētas vidū pievienojās visu lokomotīvju svilpes, fabriku gau-

dulīgās taures un baznīcu zvani. Telpa šķita kā milzīgs, dimdošs

zvans, kurā ielikta visa pilsēta. Skaņas kā satraukti, karsti viļņi

joņoja tukšajās ielās un cēla augšup dvēseli satraukumā unbaismā.

Ļaudis šķita kā ierāvušies; stāvēja un klusēja katrs savā vietā.

Patvertnes bija grūti atrodamas, jo tumsaslēpa uzrakstus. Zīmīgi,

ka, traukšņiem sākoties, katrs tīri instinktīvi paskrēja uz priekšu

un tad tikai meklēja patvērumu.

Kad nepatīkamā signalizācija apklusa, ielās ieplūda klusums.

Visa dzīvība uzelpoja. Maigi sanēja koki, vieglas smaršas vīdēja

gaisā. Gājēji ganstāvēja savās slēptuvēs, bet tagad pamazām atausa

zobgalības, īsas, zīmīgas sarunas, kurās smaidoši apcerēja stāvokli.

— Onkulīt, beidz pīpot, vel iešaus no gaisa, — asina mēli kāds

zenkis.

— Dēliņ, visu pasaules karu esmu staigājis šadi ar pīpi, ko nu

vairs tagad! — smaida pretim vecāks vīrs.

Drīzi virs namiem parādās gaismas kūļi, viens no Spilvespuses,

otrs no Čiekurkalna, bet trešais —no Latgales priekšpilsētas. ledū-

cās motori — kaut kur augstu, skaidri un mierīgi. "lenaidnieka"



751

lidmašīnu uzbrukums. Platās gaismas šautras tīri kā dzīvas sāk

staigāt debesīs, meklēdamas lielos, naidīgos dundurus.

Namu ēnās un pievārtēs slēpdamies, rīdzinieki ar aizrautību

seko "medībām" zvaigžņainajās debesīs.

— Rokā, rokā! — kliedz onkulis ar pīpi mutē.

Tiešām, lidmašīna ienirst gaismas kūlī un viz kā apsudrabota,
bet nākamajā mirklī tā jau no gaismas svītras izkrīt. Veltīgi šaudās

zilgmē lielais gaismas pirksts. Lidmašīna ir projām, un tad tieši

virs telefonacentrāles lekšrīgā raida lejup mirdzošu raķeti.
— Cik skaisti! — iesaucas kādajaunkundze un neviļus izskrien

uz ielas.

— Atpakaļ: tā ir "bumba"! — sauc kārtībnieks.

leraudzījusi raķeti, prožektoru gaisma attopas un metas lid-

mašīnu gūstīt. Daži drudžaini gājieni šurp un turp, līdz beidzot

lidmašīna virs pilsētas kanāliem notverta. Sāk visās malās dunēt

pretaviācijas baterijas. Skaļi klakšina savus asos zobus turpat tu-

vumā ložmetējs. Lidmašīna nometvēl vienu skaistu raķeti un tad

aizlaižas.

Atkal iegaudojas sirēnas, viena ar otru sacenzdamās drausmī-

gumā un balss noskaņu nejēdzībās. Trauksnis beidzies. lelas pilnas

gājējiem. Restorānos un kafejnīcās sadzīve rit tālāk aiz melnajiem

logiem. Pulksten 22 kļuva gaišas arī ielas.

NOSLĒGUŠIES PIRMIE

GAISA AIZSARDZĪBAS MANEVRI

Galvaspilsēta vakar piedzīvoja trīs lidmašīnu "uzbrukumus".

Rīta trauksnis ilga tikai 15 minūtes. Pl. 15.20 otrreiz atskanēja

traukšņa sirēnas. Drīz virs pilsētas parādījās "ienaidnieka" bumb-

vedēji. Mūsu iznīcinātāji un zenītartilērija bumbvedējus drīz pa-

dzina. Virs pilsētas vēl bija palikušas pretinieka izlūku lidmašī-

nas; cīņā ar tām devās iznīcinātāji. Izlūku lidmašīnas pilsētai nav

bīstamas, tādēļ trauksni pārtrauca, bet gaisā turpinājās kauja.

Darbojās arī zenītartilērija. Nomestās bumbas bija nodarījušas

"postījumus", tādēļ stājās darbā dažādas glābšanas komandas.
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Degbumbas bija "aizdedzinājušas" akc. b-bas "L. W. Goegginger"
fabrikas ēku Sporta ielā 2. Mājas un kvartāla ugunsdzēsēju koman-

das uguni nespēja ierobežot, tādēļ izsauca brīvprātīgos un pēc tam

arī pilsētas ugunsdzēsējus. Ārdošās bumbas vairākos pilsētas rajo-

nos bija "saplosījušas" gāzes, ūdens, elektrības un telefona vadu

kabeļus. Bojājumus nekavējoties izlaboja izsauktās komandas.

Traukšņa laikā pa Miera ielu virzījās bēru gājiens. Atskanot sirēnu

kaucieniem, bērinieki it kā apjuka, bet tad, redzēdami, ka visi ielas

gājēji un braucēji steidzas uz patvertnēm, arī viņi noslēpās kāda

nama pievārtē. Līķratus nobrauca ielas malā un zirgus izjūdza.
Vakara tumsāatskanēja trešā traukšņa signāli, kas ilga apm. stundu.

Ilgi pēc traukšņa izziņošanas virs pilsētas neredzēja nevienas lid-

mašīnas. Izrādījās, ka "ienaidnieka" tuvošanos pa gaisu mūsu

aktīvās gaisa aizsardzības vienības bija saklausījušas jau laikus.

Rīgas tuvumā "ienaidnieks" lidojuma virzienu mainīja un devās

uz Cēsīm. Atgriežoties no turienes, lidmašīnas netālu no Rīgas atkal

mainīja virzienu un devās uz Jelgavas pusi. Nebija zināms uzbru-

cēju nolūks, tādēļ Rīgā trauksmi nepārtrauca. Pēc neilga laika "uz-

brucējs" atgriezās un nometabumbas. Uzbrucēju drīz padzina.
Pl. 20.45 atskanēja traukšņa beigu signāls, un rīdzinieki, kas stundu

bija nostāvējuši patvertnēs, turpināja savas gaitas aptumšotajā

pilsētā. Pl. 22 iedegās visas ugunis. Pirmie manevri bija beigušies.
Par tiem Rīgas prefekts P. Pommers izteicās: "Neraugoties uz to,

ka manevri pie mums notika pirmo reizi, pilsoņi ātri izprata, kas

jādara. Traukšņa laikā apbraukāju visu pilsētu, bet uz ielas nere-

dzēju nevienuprivātpersonu. ledzīvotāji pierādīja lielu cenšanos

visus viņiem dotos norādījumus pildīt pēc labākās apziņas. Ma-

nevru pirmās dienas vakarā vēl vietām bija redzami dažādi trū-

kumi logu un durvju aizsegos, bet vakar jau gandrīz visi šie

trūkumi bija novērsti. Sevišķi atzīmējams, ka aptumšotajā pilsētā

nav notikusi nevienasatiksmes nelaime. Saprotams, ka manevru

laikā novēroti arī daži trūkumi. Šodien manā vadībā notiks

iecirkņu priekšnieku apspriede, kurā pārrunāsim novērotās nepil-

nības un izlemsim, kā tās nākotnē novēršamas. Pirmajos manev-

ros policija nav sastādījusi nevienu protokolu par noteikumu

neievērotājiem. Nākotnē vainīgos sauks pie atbildības un sodīs."
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Pasīvās gaisa aizsardzības manevri apmierinoši noritēja arī

provincē, kur, tāpat kā Rīgā, lidmašīnas nometa "bumbas" un dar-

bojās palīdzības komandas.

Degbumba, ugunsnelaime un cilvēku upuri

Kad vakar pēcpusdienā Sarkanā krusta slimnīcas rajonā izska-

nēja pēdējie traukšņa signāli un cilvēki sabēga patvertnēs, pēc
kāda brīža augstu gaisos parādījās trīs smagās lidmašīnas. Tās,

dobji rūcot, nāca no ēku kompleksa starp Tallinas un Pērnavas

ielu, kur atrodas Sarkanā krusta darbnīcas, noliktavas un citas

ēkas. Kad lidmašīnas bija tieši virs šo namu kopuma, uz divstāvu

ēkas, kas robežo ar Pērnavas ielu, atskanēja griezīgs, krītošam šā-

viņam līdzīgs svilpiens. Tas arvienu pieņēmās, līdz atskanēja sprā-

dziens. Darbnīcu pagalmā bija iekritusi iedomātā ienaidnieka

mestā "graujošā bumba". Pirmajam sprādzienam sekoja otrs.

Divstāvu ēkas kreisajā spārnā virs jumta parādījās dūmi. Tur bija
iekritusi 2 kg smagā degbumba un radījusi uguns nelaimi ēkas

bēniņos. Postu novērst steidzās ēkas ugunsdzēsības A komanda

ar hidropultu. Jauns sprādziens norībēja ēkas labajā spārnā. Tur

"ienaidnieka" lidmašīna nometa 20 kg smagu bumbu, kas, izār-

dījusi jumtu un griestus, iekrita ēkas augšējā stāvā. Ēkas komandai

palīgos izsauca no patvertnes visu ēku kompleksa komandu B. Tā

stājās darbāar sienas hidrantu. Ugunsgrēks tomēr pieņēmās: jau

parādījās melni dūmi. Lūdza palīdzību no apakšrajona. Atbal-

stam atbrauca C komanda—Rīgas priekšpilsētas ugunsdzēsēji ar

savu motoršļirci. Tomēr arī šī komanda nespēja nekā darīt. Bla-

kus melnajiem dūmiem uzvijās gaisā sarkani dūmi un liesmas.

Uguns bija sagrābusi visu jumtu. Glābiņa nebija, izsauca pēdējo —

D komandu — pilsētas 111 ugunsdzēsēju nodaļu, kas tad rosīgi

turpināja iesākto darbu. Dzēsēji strādāja maskās. Skrēja nosvīduši

kā īstā ugunsnelaimē. Savu ūdensspēku raidīja gaisā, jo patiesībā
nekāda ugunsgrēka nebija: sprādzieni, dūmi un liesmas bija ra-

dīti mākslīgi. Komandas izsauca spēju kārtībā: labāko pēdējo. Tā

arī pirmā aizbrauca, lai varētu būt, ja nepieciešams, citur. Mēģi-

nājums noritēja lietišķi. Visi rīkojās saprātīgi un ātri, tikai vienīgi
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dūmi niķojās: liecās uz zemi. Inscenētā ugunsgrēka laikā netālu

gaisos sparīgi riņķoja un kūleņoja ap desmit lidmašīnu, kas tēloja

gaisa kauju. "Naidnieka" lidaparāti vēlreiz centās uzbrukt ēku blo-

kam. Aizstāvju iznīcinātājiem tikai ar lielām pūlēm izdevās sveš-

niekus atvairīt, un zilgmē vēl ilgi vizēja to sidrabotie ķermeņi.

Svešo "bumbvedēju uzbrukumam"bija arī upuri. Tallinas un

Vārnu ielas stūrī atrada divus sprādzienā cietušos. No Sarkanā

krusta slimnīcas ieradās medicīniskais personāls ar glābšanas

līdzekļiem. Cietušos novietoja uz ratiņiem un nogādāja slimnīcā.

Protams, arī tas bija labi inscenēts, bet visi kvartāla iedzīvotāji

sekoja darbībai ar aizturētu elpu, un ilgi vēl cilvēku pulciņi ap-

sprieda notikušo.

KUĢNIECĪBAS IZSTĀDE

Latviešu tauta ir ari jūrnieku tauta, un tās kuģniecībai plaša

un varonīga vēsture. Patstāvīgās Latvijas laikā tā ir ne tikai pār-

varējusi savu pasaules kara sabrukumu, bet arī attīstījusies nere-

dzētos apmēros. 1919. gadā Latvijas kuģu tonnāža bija 2472 t,

tagad, 1939. gadā, — 205 400 t. Kāda milzīga starpība! Aiz šiem

diviem vienkāršiem skaitļiem slēpjas tik daudz latviešu gara paš-

ierosmes, darbības un neatlaidīga sīkstuma.

Tas pats sakāms arī par mūsu pašaizliedzīgajiem zvejniekiem.

Latvijas sākumā viņi gadā sazvejoja 8 000000 klgr. zivju 1 900000

latu vērtībā, bet 1938.gadā — 14000000klgr. zivju 3 600000 latu

vērtībā.

Musu kuģniecības izstādē jura un visas tas nodarbības, kas

saistās ap to, parādītas spilgti un iezīmīgi.
Izstādes modernā daļa atrodas Rīgā, Kongresu namā, un tajā

eksponāti sadalīti 19 idejiskās grupās. No tām interesantākās —

Latvijas tirdzniecības flotes attīstība, kuģniecības izglītība Latvijā,
kur jauki parādīts, ar kādu rūpību tiek sagatavoti nākošie Latvijas

jūras darbinieki, un kur skatāmi skolas dārgie mācību līdzekļi,

jūras skolnieku ziemas darbi un vasaras praktiskie ceļojumi ar

apmācības kuģi "Jūrnieks".
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Visai plaši parādītas mūsuostas, gan lielās, gan mazās. Spilgts
radoša gara piemērs plašais Jelgavas ostas izbūves mets. Kara flo-

tes nodaļā skatītāja uzmanību saista baigie jūras kara aizsardzības

un uzbrukuma ieroči. Redzami torpēdu slaidie, spīdošie ķer-

meņi. Tieši brīnums, ka tik skaistā augumā var slēpties briesmas

un nāve. Un tomēr. Katra tāda torpēda maksā 10000 latu. Ja nu

tādudārgu zvēru pašauj mērķim garām, komandierim droši vien

ilgi jākasa pakausis.

Apakšnodalījumā — zvejnieku ostas— redzama zvejniecības

ātrā attīstība. Turpat spirta traukos novietoti mūsu plašās zivjupasau-

les pārstāvji: trekni zuši, butes, luči. Ir arīgluži neredzēti eksemplāri.
Mistisku noskaņu skatītājā ievieš nodalījums — jūras pētī-

jumi. Jauns cilvēks klusā balsī tur stāsta un cilā dažādus daiktus,

ar kuriem var noteikt jūras ūdenssāļumu, temperatūru. Tā ir ve-

sela komplicēta pasaule.

Turpat pāri visai lielajai sienai redzama milzīga kartogramma,
kas pārskatāmi tēlo kuģniecības tautsaimniecisko nozīmi preču

izdevumu daudzumāun vērtībā. Atsevišķa maza telpa veltīta ra-

diotelegrāfam.

Izstādes vēsturiskā daļa novietota Rīgas pilsētas vēsturiskajā

muzejā un aptver trīs laikmetus: latviešu kuģniecības senvēsturi,

hercoga Jēkaba laika kuģniecību un latviešu kuģniecību pagājušā

gadsimta otrā pusē. Gleznās, attēlos un skaistos modeļos spilgti

parādītas ainas un šo laikmetu sasniegumi.
Pie pašas ieejas guļ milzīgs nelādzīgi izdobts koka stumbrs —

cilvēka pirmā laiva.Tālāk vienkocis. Blakus daudzihercoga Jēkaba

laika kuģu modeļi augstiem mastiem, dīvaini izrotātiem sāniem

un lielgabalu stobriem. Skaisti, romantiski kuģi, uz kuriem val-

dīja cilvēka spēks, drosme un veiklība.

Visai interesanta mūsu pagājušā gadsimta kuģniecība. Kāds

spars dveš pretim no visiem šiem trijmastniekiem, šoneriem un

gafelšoneriem, kas pašu latviešu roku darināti visvairāk latviešu

kuģniecības šūpulī Ainažos, kur darbojušās divas slavenas lat-

viešu jūrnieku dzimtas: Veides un Miķelsoni. Tagadējās rēderejas

un pārskati par tām novietoti pirmajā izstādes daļā. Tur arī plaši

apskatīta Krišjāņa Valdemāra un viņa līdzgaitnieku darbība.
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Izstādes vēsturiskajā daļā vēl uzmanību saista pagājušā gad-
simta jūrnieku iedzīve; viņu dīvainās ceļa lādes ar īpatiem uzrak-

stiem, piemēram:

Nebaidies, lai masts ar lūst,

Apkārt viļņu bangas plūst:

Zini, Dievs tev stāvēs klāt;

jūrnieku roku darinājumi: ruma pudelēs ievietoti kuģu modeļi,
krēsls no valzivs lielā skriemeļa, dažādaskrūzes, fantastiski pulk-

steņi, amuleti un jautras gleznas.

Atrodami arī vecu laiku līgumi, kuru teksts un valoda var

sagādāt smieklus pat visdrūmākajam cilvēkam.

Pastarpām novietoti veci milzu enkuri, kuģu kalēju plēšas un

dīvaini tālskati. Gar sienām veclaiku ielokos drāžas kuģi un, šķiet,
dzirdamas viļņu šļakatas un kapteiņu komandas.

Kuģniecības izstāde ir vieta, kur cilvēku uz dažām stundām

izrauj no ikdienības un iesviež skaistā darba varonības pasaulē,
kas pilna sapņu, dēku, laimes, uzvaras un nāves.

JELGAVAS AKADĒMIJA

Lepnākā Jelgavas celtne —Viestura piemiņas pils, ko darinājis
slavenais itāliešu meistars Rastrelli. Liela, varena elpa dveš no šīs

četrstūrainās būves ar krāsainu laukumu vidū. Senie laiki nogul-

stas pie kājām, bet atjaunotās celtnes dižais augums, balti vizē-

dams, mirdz apkārtējos kokos un rāmajos ūdeņos.

Izpostītā, piemirstā pils pacelta atkal savā senajā krāšņumā,

un tajā tagad novietota Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija un

Latvijas Lauksaimniecības kamera. Akadēmija atrodas pils priekšējā

daļā, kreisajā spārnā, kas celts pilnīgi no jauna, un daļēji labajā.
Atlikušās telpas iekārtotas LLK vajadzībām. Pils piecas astotdaļas

piešķirtas akadēmijai, trīs astotdaļas — Lauksaimniecības kame-

rai. Lauksaimniecības akadēmijas novietošana pilī bija iespējama
tikai pēc ilga, grūta darba. Lielās celtnes pārbūvi un izbūvi veica

430 darba dienās. Akadēmijas iekšējo iekārtu darināja vairāki
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pazīstami Rīgas amatnieki. Bagātīgie telpu rotājumi — vairāku

ievērojamu mākslinieku darbs.

Rīgā bij. lauksaimniecības fakultāte bija izmētāta un sažņaugta
vairākās ēkās, tagad turpretim akadēmija ir vienkopus un aizņem

veselas 390 istabas, starp kurām dažas ar ļoti ievērojamu platību.
Visas pils un arī Lauksaimniecības akadēmijas sirds — lielā

svētku zāle, grandioza savā plašumā, mākslinieciskajos rotājumos
un mirdzumā. Smagie, vizuļainie kroņlukturi griestos vēl vairāk

pasvītro zāles svinīgumu. Barokālie rotājumi paceļ skatītāju no

zemes un sažņaudz viņam elpu brīnā. Tieši pretim galvenajām

ieejas durvīm zāles viņā galā pie sienas varens Valsts prezidenta

portrets visā augumā, L. Liberta darināts.

Zālei pa kreisi vestibils. Tā ir atturīga, stilā izturēta telpa, no

kuras nāk lejup brūnas ozola kāpnes uz apakšējā stāva priekš-
namiem un slaidajiem gaiteņiem. Gaiteņu šinī pilī bez sava gala.
Tie ir gari kā pati mūžība, pilni krēslas, zilganas, brūnas, daiļu ro-

tājumu un slepenu čukstu. Liekas, tūlīt no svinīgajām durvīm

izspurgs senas, smaršainas dāmas un sagūstīs savos smaidos. Bet

sapnis kļūst par īstenību. Pretim nāk divas studentes, kuru vaigos
mirdz Zemgales brūnums.

No vestibila otrā stāvā vēl vairāk pa kreisi nāk pārējās reprezen-

tācijas telpas, kur aci saista to plašums, gleznums, bet īpaši lielas

mākslas darinājums — krāsnis, lietišķās mākslas meistara darbs.

Lauksaimniecības akadēmijas abas fakultātes, mežsaimniecī-

bas un lauksaimniecības, nav stingri atdalītas viena no otras.

Mežsaimniecība gan vairāk sakopota pirmajos stāvos, vecās pils

daļā. Tur arī jāsastopas ar pils garāko gaiteni. Lauksaimniecības

fakultāte turpretim novietota kreisajā jaunuzceltajā pils spārnā.

Tur tūlīt pie plašās ieejas no lepnajām garderobēm pa kreisi ro-

dams lauksaimniecības mašīnu kabinets un mehāniskā darbnīca,

kur studenti mācās labot un montēt lauksaimniecības mašīnas.

Blakus spēka mašīnu kabinets dažādiem izmēģinājumiem. Telpas

plašas un lielas, speciāli šim nolūkam ierīkotas, ar savdabīgām

rievām grīdās mašīnu nostiprināšanai. Te sakopoti ap 430 priekš-

metu, īpaši interesantavesela rinda spēka mērītāju mašīnām, trak-

toriem, cilvēkiem un zirgiem. Viens no tiem pašu konstrukcijas.
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Tā lietderība guvusi piekrišanu arī Anglijā. Stipri dīvains un liet-

derīgs šķita arī profilogrāfs, kas zīmē profilus dabā esošām vir-

smām. Darbinieki ar tagadējo kabinetu visai apmierināti: tas ir

4 reizes lielāks par to, kāds bija Rīgā.

Visai labās telpās atrodas arī rūgšanas un lauksaimniecības

tehnoloģijas laboratorija, kur notiek augļu sulu un vīna kontrole,

augļu, sakņu un linu pārstrādāšanas paņēmienu pētīšana.

Mineraloģijas un ģeoloģijas muzejs, kas gan vēl kārtošanas

stadijā, dveš pretim liela vēriena un rūpīguma sajūtu. Pilnīgi no

jauna izveidots augkopības un augu slimību muzejs, kas agrāk

Rīgā mitinājās dažādos koridoros, laboratorijās, praktisko darbu

telpās. Muzejs plašs, bet skaidri un pārskatāmi sastādīts.

Piensaimniecības kabinets aizņem veselu rindu istabu, kas pil-

nas dažādu mašīnu, daiktu to pakāpeniskajā vajadzībā un sakarā.

Arī mežsaimniecības fakultāte ar iekļaušanos akadēmijā un

pārnākšanu Viestura pilī daudzko ieguvusi. Atvērti jauni kabineti,

paplašinātas laboratorijas, piemēram, mežu tehnoloģijas, koku

konservēšanas laboratorija, mākslīgās koku žāvēšanas un c. Mež-

saimniecības fakultātei tagad pilnā mērā iespējams pavērt savus

bagātīgos kolekciju krājumus. Agrāk Rīgā bij. lauksaimniecības

fakultātes studentiem ķīmija bija jāmācās kopā ar pārējo fakul-

tāšu studentiem, tagad turpretim ķīmijas priekšmeti piemēroti
mežsaimniecības un lauksaimniecības vajadzībām. Radusies iespēja

plašāk pētīt un izveidot koku konservēšanu, kas līdz šim Latvijā

bija pārāk maz izkopta. Atvērtas arī attiecīgas galdniecības darb-

nīcas, kur studenti tīri praktiski spēj iepazīties ar koku apstrādā-
šanas metodēm un apstrādājamo koku īpašībām.

Ne tikai akadēmijas vadībai— rektoram, prorektoram, sekre-

tāram un dekāniem —, bet visiem akadēmijas mācību spēkiem,
skaitā 71, ir ērti un piemēroti darba kabineti, kas stipri var kāpi-
nāt darba prieku un panākumus.

Daudz domāts
par studentiem: plašas, gaišas klausītavas, abām

fakultātēm kopējas. I. klausītava jau pilnīgi iekārtota. Tai ir amfi-

teātra veids, ideāls apgaismojums, pietiekamas svaiga gaisa strāvas.

Paša pils augšiene novietota lauksaimniecības būvniecības ra-

sētava. Tā ir plaša telpa, līdzīga mākslinieka ateljē. Gaismas avots
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iekārtots griestos ar matētiem stikliem. Turpat netālu mērnie-

cības kabinets, garš telpisks veidojums ar labiem galdiem un

augstiem dzeltēnas krāsas ķebļiem. Gar sienām milzīgās kaudzēs

rasēšana dēļi. Tieši pl. 15 kabinetā sabira bars jauniešu; tas, pa-

kampis dēļus, veikli radīja uz papīra dažādus plānus pēc visiem

mērniecības likumiem.

Pils pagrabā iekārtota priekšzīmīga virtuve studentu vajadzī-
bām. Tā spīd ar savām metāla daļām un žilbina acis. Blakus vir-

tuvei kase, ēdienu izsniedzamā telpa vienos stiklos un tad pati

ēdamistaba ar milzīgām, skaisti veidotām un krāsotām velvēm.

— Tīri kā bruņinieku ēdamistaba, — smejas sārts mežkopis,
— trūkst tikai smagu, tumšu ozolgaldu un sulaiņu.

Stāvu Lauksaimniecības akadēmijas galvenajā gaitenī,ko vare-

nās, daiļās kolonnas aizvilina tālu pils iekšienē. Priekšā vadības

kabineti. Garām plūst studenti. Viņu pavisam akadēmijā 719,

vīriešu — 552, sieviešu — 167.Mežsaimniecības fakultātē —213,

lauksaimniecības — 506. Lielākā daļa studentu dzīvo Jelgavā,
mazākā braukā no Rīgas. Kad vaicāju studentiem par viņu iek-

šējo dzīvi, seko atbilde: — Vēl nezinām, kā būs, tikko sākums. Pa-

jautājiet pavasarī. Viens gan tas tiesa— labi jūtamies un esam lepni

uz savu akadēmiju slavenajā Viestura piemiņas pilī.

M. J. ĻERMONTOVA PIEMIŅAS IZSTĀDE

DAILES TEĀTRĪ

15. oktobrī pagāja 125 gadi, kopš dzimis ievērojamais krievu

dzejnieks M. J. Ļermontovs. Šo piemiņas dienu jo plaši atzīmēja

Padomju Savienības kulturālās aprindas. Arī latviešu presē parā-

dījās vesela rinda izsmeļošu rakstu par dzejnieka personību un

viņa dzejas saturu. Padomju Savienība noorganizējusi arī dau-

dzas Ļermontova piemiņas izstādes ne vien Padomju Krievijā,
bet arī ārzemēs, parādot ilustrācijās ievērojamākos notikumus no

dzejnieka dzīves un sniedzot vēsturiskus materiālus par viņa dze-

jas darbu personām, raksturiem un iezīmīgākiem notikumiem.

Ar Padomju Savienības pārstāvniecības piepalīdzību un gādību
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Latviešu kulturālās sadarbībasbiedrībai ar padomju tautāmizde-

vies Ļermontova piemiņas izstādi teicami noorganizēt arī Rīgā. To

vakar pl. 11 atklāja Dailes teātrī, kur izstāde atradīsies līdz 1. jan-

vārim un parbrīvu būs pieejama izrāžu laikā visiem teātraapmek-

lētājiem. Izstādes atklāšanu pagodināja sabiedrisko lietu ministrs

A. Bērziņš un PSRS sūtnis Latvijā J. Zotovs ar sūtniecības darbi-

niekiem; bija ieradušies arī daudzi latviešu rakstnieki, redaktori

un mākslinieki. Godaviesus — ministru un sūtni apsveica tuvi-

nāšanās biedrības priekšnieks direktors E. Smiļģis, pateikdamies

par uzmanību, ierodoties izstādē, bet sūtnim vēl par skaistiem eks-

ponātiem, ko viņa valdība atsūtījusi uz Latviju. Dzejniece E. Zā-

līte ministram un sūtnim pasniedza skaistus rožu saišķus, ievītus

Latvijas nacionālo krāsu lentās. Izstādi atklājot, sabiedrisko lietu

ministrs vispirms atgādināja, ka šais pašās telpās dažus gadus atpa-

kaļ jau pienācīgi godināts otrs lielākais krievu dzejnieks A. Puškins.

Tagad piemiņas izstāde sarīkota otram lielajam krievu nacionāla-

jam dzejniekam Ļermontovam, kura darbus pazīst visa kulturālā

pasaule. Kaimiņtautām jāpazīstot vienai otras kultūras vērtības.

Latviešu kultūras darbinieku interese par krievu mākslu un lite-

ratūru tāpēc saprotama. Tauta ar augstu kultūru vienmērprot atzīt

un pareizi novērtēt arī citu tautu kulturālās vērtības. Latvijas un

Krievijas draudzība jau veidojusies 20 gadu, un pēdējā laika no-

līgumi abu tautu kulturālo sadarbību saistīs vēl ciešākām saitēm.

Runātājs pateicās arī sūtnim Zotovam par sniegto palīdzību izstā-

des veiksmīgā noorganizēšanā. Pēc ministra runas orķestris atska-

ņoja Latvijas himnu.PSRS sūtnis Zotovs atbildē pateicās Latvijai

par izstādes sarīkošanu, norādot, ka tās atklāšana sakrīt ar apstāk-

ļiem, kas turpmāk palīdzēs vēl vairāk un dziļāk izkopt draudzību

un kulturālo sadarbību starp abām draudzīgām kaimiņu tautām.

Orķestris izpildīja PSRS valsts himnu. Izstādes rīkotāju pavadīti,
abi viesi tuvāk iepazinās ar piemiņas izstādes bagāto saturu.

Ļermontova piemiņas izstāde ierīkota ļoti pārskatāmi, to ieda-

lot piecos atsevišķos posmos. Pirmajā nodalījumā sakopoti visi

dati par dzejnieka bērnību un jaunību; tur, starp citu, pavīd viņa

bērnības gaitas vecmāmuļas muižā Tarhanos, kas tagad nosaukta

par Ļermontovu, ierīkojot tur dzejnieka muzeju. Otrs posms jau
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rāda Ļermontovu darbā. Te izpaužas nacionālā dzejnieka pirmais

gara lidojums, sadursmes ar administrāciju, piespiestā pirmā iz-

sūtīšana uz Kaukāzu. Nākamais nodalījums raksturo viņa otro

trimduKaukāzā un romāna "Mūsu laiku varonis" sacerēšanas laik-

metaiezīmīgumu. Abos pēdējos posmos atrodami norādījumi par

"Mciri", "Dēmona" dzejisko ietveri. Ļermontova protestējošo lepno

garu un viņa liktenīgo divkauju un traģisko nāvi. Sevišķi bagāts
izstādē ilustratīvais materiāls. Te savākts viss tas, kam sakars ar

dzejnieka dzīvi, jaunradīšanu, dzejas darbiem, laikmetu un dzīvē

sastaptiem cilvēkiem. Skatāmi Ļermontova vecāki, gādīgā vecmā-

muļa, paša dzejnieka portreti dažādos laikmetos, viņa darbu ilus-

trācijas, vēsturisko dokumentufotogrāfijas un 1.1. Ir Ļermontova

darbi, ir personība vienmēr dziļi saistījuši krievu gleznotājus un

grafiķus. Izstādē redzami 198 gleznojumu un zīmējumu attēli, ko

pirmveidā snieguši Aivazovskis, Flavickis, Vasņecovs, Pasternaks,

Vrubels, Korovins, Serovs, Repins, Sabolockis, Gagarins un c. Iz-

stādīti arī daudzipaša dzejnieka akvareļu nobildējumi, kā arī nezi-

nāmu autoruzīmējumi.

Vērtīgā izstāde skatītājam paver plašu krievu pagājušā gad-
simta trīsdesmito un četrdesmito gadu kultūras ainavu, kuras

centrā nostādīta ģeniālā dzejnieka personība.

ATBRĪVOTĀJS STĀSTA

1919. gada pirmajās novembra dienās mūsu eskadru pārcēla

Daugavas kreisajā krastā Bolderājas apkārtnē. Veda mūs pāri ne-

lielos kuģīšos. Uz pēdējā kuģīša bija daudz mantu un eskadrona

vezumi. Tikko beidzamos ratus novilka no kuģīša nost, kā klājs ar

lielu troksni iebruka. Kuģīša iekšienē atskanēja milzīga kliegšana.

Izrādās, mūsu vienības vecais kalējs vēl bija palicis kā pēdējais uz

klāja un tagad ar visiem dēļiem gulēja kuģītī. Traki lamādamies,

viņš līda no šķēpelēm ārā un uztraukumā vēl iekrita ūdenī. Kad

visi kārtīgi izsmējāmies, braucām tālāk. Bermontieši atradās Buļ-

ļuciemā. Mūs no viņiemšķīra Lielupe. Mēs mūžīgi līdām pie krasta

un šāvām uz pretiniekiem. Tas viņiem nepatika. Beidzot mēs tā
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viņus nokaitinājām, ka tie tūlīt pēc pirmā mūsu šāviena atbildēja

ar mīnumetēja uguni. lespaids no tās bija briesmīgs. Likās, ka

visas iekšas rauj laukā. Zirgi tramīgi kā velni, un tos nebija iespē-

jams novaldīt. Tie pajuka uz visām pusēm. Par šo bezkaunību

mēs nolēmām atriebties. leradās mūsu vieglā baterija, un kaujas

plāns bija izstrādāts. Baterija novietojās pozīcijā, viens vads mū-

sējo ar ložmetēju paslēpās niedrājā un pēc komandas reizē klie-

dza kaut ko apvainojošu bermontiešiem. Uz klusā ūdens vārdi

skanēja kā tukšā baznīcā.Visi bermontieši saskrēja krastā un vici-

nāja dūres. Mēs atklājām briesmīgu ložmetēja uguni. Bermontieši

attapās un atbildēja mums ar mīnmetēja uguni. To tikai vaja-

dzēja. ledarbojās mūsu vieglā baterija, un īsā brīdī viss Buļļu-
ciems ar bermontiešiem un mīnmetējiem pajuka. Ciema mājiņas

skrēja gaisā un ira kā no kārtīm sastatītas. Mūsu atriebība bija
izdevusies.

Pēc tamkad Bermontu sakāva pie Rīgas, mēs straujā gaitāviņam

sekojām. īsā laikā bijām pie Vecmuižas klāt. lenaidniekam tas bija
liels pārsteigums.

Notika īsa, bet nikna cīņa. Bermontieši bija spiesti steigā atkāp-
ties un pameta mums Vecmuižā smagu kara laupījumu. Cik bija
ieroču — neatminos. Atceros tikai to, ka bija arī veselas četras

milzīgas mucas ar mākslīgo medu. Ko nu darīt? Aizdara, cik vajaga,
bet maizes nemaz. Ēdām medu tāpat, cik spējām. Visa pasaule
likās kā medus spainis. Arī siļķu mums bija pārlieku. Tās mēs

devām zirgiem. Daži zirgi ēda laizīdamies. Kāds vecs kaprālis, to

redzot, tikai rūca: "Arī starp lopiem ir savi lopi."

Turpat Vecmuižā atradām bermontiešu izdotu laikrakstu, kur

lieliem burtiem stāvēja rakstīts, ka mūsu karaspēka vienība pil-

nīgi iznīcināta. Mēs lasījām un gardi smējāmies.

Otrā rītā devāmies no Vecmuižas tālāk. Kādā ceļmalā sasta-

pām lielu dārzu. Ābeles bija pilnas sasalušu ābolu. Gaiss pludoja
dīvainusmaršu pilns. Saimnieki atļāva augļus lasīt. Mēs metāmies

dārzā iekšā. Sasalušie āboli vareni garžoja. Tie bija sulīgi, pilni salda

ūdens un tīkamu audu. Mēs lasījām un ēdām.

Lai vairāk varētupaņemt līdzi, atārdīju savam angļu kara mē-

telim oderi un bēruaiz tās kā maisā. Sāka lodes sīkt. Bet mēs bijām
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tā aizrāvušies ābolu lasīšanā, ka domājām: "No kurienes te tās

bites tikvēlā rudenī?" Apjēdzām īstenībutikai tad, kad, lodes ķerts,

no blakuskoka novēlās viens mūsu biedrs. Bija jāsteidzas; bet kā

ar tādiemmaisiem aiz oderes lai paskrien? Bērām atkal visu laukā,

metāmies grāvī un dusmās iedarbinājām savu patšauteni.

Kādu brīdi nikni šāvām. Pēkšņi redzam — trūkst ložu. Tupē-

jām grāvī un domājām, ko darīt. Zirgi satraukumā bija apgāzuši

divričus. Uz platā, netīrā lielceļa gulēja komandiera baltais, pū-
kainais kažoks un vairākas ložu kastes. Bermontieši bez apstājas

kapāja dārgo kažoku un cietās kastes, domādami tur guļam kara-

vīrus. Bet cik ilgi lai tad mēs tā sēdambez šaujamā? Kādāklusākā

brīdī es lēcu laukā, paķēru divas kastes un jau nākamajā mirklī

biju gluži slapjš, jo pa galvu pa kaklu metos dziļajā grāvī iekšā.

Smējām visi priecīgi, tagad mums šaujamā kādu laiku bija diez-

gan. Noglaudījām mūsu veco patšauteni, un tā par tādu laipnību

rādīja, ko var. Drīz bermontiešu uguns galīgi apklusa, un mēs va-

rējām atkal turpināt ceļu.
Vēl pēc vairākām sadursmēm mēs vakarā nonācām kādās lie-

lās lauku mājās. Tur bija jau priekšā kājnieki, nākdami no citas

puses. Galvenās istabas kaktā gulēja smagi ievainots bermontietis

un skaļi vaidēja. Viņš bija briesmīgi sašauts vēderā un acīmredzot

gura. Māja pienāca kareivju stāvgrūdām pilna. Nebija vietas, kur

gulēt. Likās visi rindā cieši uz grīdas. Man iekrita gulēšana blakus

ievainotajam bermontietim. Naktī viņš rūgti mocījās, murgoja

un skaļi sauca: "Es nošāvu sešdesmit latviešu..." Laikam bija lož-

metējnieks. Rīta pusē apklusa uz mūžīgiem laikiem. Mēsviņu pa-

glabājām kā karavīru.

Starp viņa atstātajām mantām atradām arī šādu viņa brāļa,

valsts vācieša, rakstītu vēstuli, kas visai skaidri apliecināja sabied-

riskās domas noskaņu pret bermontiešiem Vācijā: "Mīļo brāli!

Tavu vēstuli saņēmām ar nokavēšanos. Ko tu pinies ar tām Ber-

monta bandām un nebrauc mājās? Māte tev visu ir piedevusi.

Esmu tev atradis labu vietu. Brauc, uzsāksim kopīgi jaunu dzīvi.

Mēs tevi gaidām."

Draudzīgā vēstule bija atnākusi mazliet par vēlu. Bermontie-

tis, kam viss bija piedots, gulēja jau nīstajā latviešu zemē.
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Pēc stundas mēs atstājām mājas un sekojām tālāk Bermonta

sakautajām vienībām. Tās vairs neizrādīja nekādupretestību. At-

klāti sakot — bēga, pamezdamas ceļa malās, mājās un muižās visu

savu salaupīto kara mantību.

LATVISKĀKAJĀ GRĀMATU KRĀTUVĒ

Torņa un Jēkaba ielas stūrī divstāvu brūnajā ēkā atrodas mūsu

latviskākā grāmatu krātuve — Misiņa bibliotēka. Atceros, priekš
desmit gadiem mani tajā ieveda kāds draugs. Es bijīgi pārkāpu

slieksni; atzīstos, es tajā laikā daudz nemīlēju klusumu, gudrību

un telpas, kur bija jāuzvedas kā pelei. Vēlāk es savas domas mai-

nīju, nu labprāt sēžu starp grāmatām, ieožot to īpato, tikko jau-
šamo smaršu un biklumu, kas ir ne mazāk brīnišķīgs kā jaukai
sievietei.

Sēžu piebibliotēkas pārziņa lielā grāmatu drauga Kārļa Egles.

Apkārt tikai grāmatas, plauktos, uz galdiem, krēsliem, pat uz grī-

das čupu čupām. Aiz stiklotajām durvīm plašā lasāmā istaba, kas

pilna apmeklētāju. Lasītāju sastāvs ļoti raibs, ir gan vienkārši cil-

vēki, ganzinātnieki un rakstnieki.

— Misiņa bibliotēka glabā 60 000 sējumu, pirmām kārtām lat-

viešu. Tā ir šīs bibliotēkas senu senā tradīcija, — stāsta krātuves

pārzinis, un viņa rokas nemitīgi kustas darbā, šķirstot un kārtojot

jaunākos laikrakstus, grāmatas, dažādasprogrammas. —Ar laik-

rakstu un žurnālukomplektiem Misiņa bibliotēka visbagātākā.
Nožvadz atslēgas rokā, un cauri daudzām zālēm, kas pilnas grā-

matu skapju rindām, nonākam bibliotēkas kambarī, kur glabājas
tās retumi: rakstnieku rokraksti, vēstules, dokumenti. Ar šiem

rakstniecības un rakstnieku dzīves lieciniekiem Misiņa bibliotēka

visai bagāta. Tai pieder Zeiferta, brāļu Kaudzīšu, Lautenbaha,

Apsīšu Jēkaba, Kalniņa-Prātkopja izsmeļoši arhīvi, kas ļoti svarīgi

rakstniecības pētniekiem. Visai plaši materiāli iegūti no jaunākās
rakstnieku paaudzes. Jāatzīst, šādi arhivāri, līdzīgi nerimstošiem

"lupatu lasītājiem", klīst pa attiecīgajām vietām, paslēpdami savās

somās un plauktos atrasto mantību. Misiņa bibliotēkai tagad jau
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ir ap 100 000 lappušu dārga arhivāra materiāla, kura vērtība ar

katru dienupieaug. Gar sienām un attiecīgos plauktos daudz ne-

zināmu, retu rakstnieku attēlu.

Starp vecajām latviešu rakstniecības grāmatām ir tādas vien-

reizīgas kā Krišjāņa Valdemāra personīgais eksemplārs ar dau-

dzām pašrocīgām piezīmēm,vienīgais žurnāla "Domas" 1915.gada
6. burtnīcas eksemplārs, tad Dīnsberģa ar roku drukāts JāņaArnta

4 garīgo grāmatu par īsto kristīgumu eksemplārs. Katrā lappusē
lietotas vairākas krāsainas tintes, izveidojot ganapaļas saules, gan

zvaigznes un citas būtes. Katras lūgšanas sākumā burts ietērpts
ornamentā, kas daudzkrāsaini un lieliski veidots. Dīnsberģa raksts

ārkārtīgi precīzs, līdzīgs mašīnai. leskatoties tuvāk raksta klājumā,
redzams savs neatkārtojams jaukums un izturēta savdabība sīku-

mos, kas piešķir katrai lappusei labas, košas mozaīkas vērtību.

Lasītāji krātuvē nāk un plūst kā krāsaina, silta upe.Cits iegrie-
žas tur vienu reizi, cietas vajadzības dzīts, cits vairākas. Dažam

krātuve ir tāda pati nepieciešamība sirds remdei kā bagātajām
dāmāmkafejnīca un daudziemkrogs. Tie saauguši ar bibliotēkas

drusku ieskābo, kluso gaisu, grāmatām un bilžotām sienām vienā

neatdalāmā vienībā un stingrā kopumā.
Blakus nopietnībai, dziļai ziņkārei un gudrībai bibliotēkā daž-

brīd kā dīvaini izlocīts saules stars paspīd arī viens otrs jautrāks

notikums vai cilvēks, kas pat visdrūmākā zinātnieka sausajos lūpu
kaktos paver trauslam pumpuram līdzīgu vīpsnu. Misiņa biblio-

tēku jau veselus 5 gadus apmeklē kāda maza auguma sirma kun-

dze, kas veikli runā un skata pieprasītās bilžu grāmatas— vienalga,

kādas, visvairāk tomērpilnīgi aplamas un vecas. Vairāk kā desmit

gadu bibliotēkas lasītavu nepārtraukti apciemo kāds sirms, kluss

kungs ar dīvainu, sīvu smaku. Visu laiku viņš nogremdējas tikai

trīs biezās likumu grāmatās, it kā citu nemaz nebūtu, cītīgi lasa

un laiku pa laikam pieraksta. Droši ar savu likumu zināšanu viņš

tomērarī pelnās. Trešais dīvainais bibliotēkas apmeklētājs ir kāds

vecāks vīrs baltā ķitelī, zaļu jostu ap vidu; pie sāniem viņam virs-

nieku karšu soma. Viņš iedomājies sevi par rakstnieku un rūgti

sūdzas, ka viņu literāriski apzadzis kāds jaunākās paaudzes rakst-

nieks. Starp citu, šis sīkais vīrs sarakstījis monogrāfiju par
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Sarkandaugavu, savācis daudz anekdotupar šo skaisto nomali un

bijis tuvu briesmīgam izmisumam, kad šo dārgo manuskriptu
reiz aizmirsis lasītavā.

KARASKOLA

Slaidās Krišjāņa Barona ielas galā paceļas divstāvu ķieģeļu ēka

ar lakonisku un svinīgu virsrakstu — "Karaskola". Divi mierīgi

lielgabali sargā šīs celtnes durvis.

Skolas telpas ievada plašs, vienkāršs vestibils ar slaidu gaiteni

uz abiem ēkas spārniem. Gaiteņa vienā stūrī redzami automā-

tiskie kaujas ieroči, pelēkiem brezentiem klāti. Priekš kara šajā
ēkā atradās garīgais seminārs. 1919.gada 13. septembrī ar armijas

virspavēlnieka 40. pavēli nodibināja karaskolu. Par tās priekš-
nieku iecēla kapteini R. Klinsonu, un skolu novietoja šinī namā.

Mācību sākumu skolā nolika 8. oktobrī. Jau 5. oktobrī ieradās

pirmie kadeti. Tieši 8. oktobrī karaskola sāka savas mācības. Tā

bija liktenīga diena. Bermonts, savus karapulkus pacēlis, nāca uz

Rīgu. Latvijas nākotne bija guldīta svaru kausos. Karaskola mā-

cības pārtrauca, un visi kadeti savu virsnieku vadībā devās uz kau-

jaslauku. 120 vīru soļoja pretim uzvarai un nāvei. Daudz kā trūka,

nebija uzkabes, patronas vienkārši sabēra kā riekstus kabatās, bet

vienību valdīja cēla uzupurēšanās, un tas atsvēra visu.

Nākamajā dienā, 9. oktobrī, kadeti saņēma pirmās ugunskris-
tības. Ziepniekkalna kāpās viņi sastapās ar bermontiešu priekšē-

jām vienībām, aizturēja tās un tā saglāba mūsu armijas atkāpšanos.

Tas bija liels nopelns.
Kadetu kauju gaitas turpinājās gandrīz divus mēnešus. Viņi

kopā ar pārējo mūsu armiju aizstāv Rīgu, pirmie pāri tiltiem ieiet

Pārdaugavā. Neizdzēšamā atmiņā paliek kadetu vienību kaujas

pie Vareļiem un Plāņiem. Tās bija asiņainākās cīņas visā kadetu

kauju gājienā un sakrita tieši ar mūsu valsts proklamēšanas dienu.

Tā kadeti simboliski apliecināja savu gatavību mirt par jauno

valsti un ar savām jaunajām asinīm slacināja valsts ēkas pamatus,

lai tie būtu stipri un cieti līdz pašai mūžībai. Tagad Vareļu māju

laukos, godinot sīvajās cīņās kritušos kadetus, paceļas stalts
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piemineklis, ko atklāja karaskolas pirmā izlaiduma piecpadsmi-

tajā gadadienā.
Pēc garnizona dienesta Jelgavā karaskola atgriezās Rīgā un

30. novembrī beidza savas pirmās kara gaitas, kurās tā bija zau-

dējusi: 2 virsniekus ievainotus, 14 kadetus kritušus, 28 kadetus

ievainotus un kontuzētus.

Ar 1. decembri sākās regulārās mācības skolā, tāpēc šī dienano-

likta par karaskolas mācību sākumu un godadienu. Šai dienaipie-

mēroti arī skolas 20 gadu pastāvēšanas svētki, ko tā atzīmē šogad.
Kad30. novembrī pēc asiņainajām cīņām varonīgā kadetu saime

atgriezās savā skolā, to sagaidīja laikam piemērota maltīte: melna,

rūgta kafija ar marmelādi. Kluss un svinīgs bija šis pirmais azaids

skolas pagalmā: smagās kaujas bija veiktas, miņā nāca kritušie

kara biedri.

Katru gadu pirmā izlaiduma beigušie salasās kopā atkalredzē-

šanās un tālo atmiņu mirklim. Tad viņi arī dzer savu tradicionālo

melno kafiju, lai tā vienotos ar bijušajiem laikiem un kritušo elpu.

Ilgu laiku karaskolas vadība atradās kapteiņa, vēlāk pulkveža

R. Klinsona rokās. 1935. gadā par karaskolas priekšnieku iecēla

plkv. Krīpenu. Šogad skolas vadību ir uzņēmies plkv. Mateuss.

20 gados karaskolai ir bijuši 13 virsnieku izlaidumi. 2 gadus ir

jāmācās kadetiem, lai kļūtu par virsnieku. Dzelzs disciplīna valda

karaskolā. Skolas pirmais nolikums ir: mācīties un klausīt, jo tikai

tas, kas pats prot klausīt, var arī vēlāk citus vadīt.

Kadetu gaitas karaskolā ir pielīdzināmas mūku dzīvei klosterī.

Stingra un noteikta ir dienaskārtība, no kuras nav atkāpšanās ne

par matu. Noteiktos laika sprīžos teorētiskās mācības mijas ar

praktiskiem darbiem. Jau no paša agra rīta sākas nodarbības un

tā līdz vēlam vakaram. Kadetu pašu vajadzībām atstātas tikai ne-

daudzas stundas.

Lai raitinātu savu dzīvi, kadetiem skolā ir pašiem sava sienas

avīze. To parasti iekārto beidzamā kursa kadeti pēc Ziemassvēt-

kiem. Parasti tā ir gara lapa pār visu sienu, kur iezīmēta katra

diena līdz izlaidumam septembra mēnesī. Sākot ar janvāri, katru

nodzīvotās dienas ciparu svinīgi izsvītro un atzīmē tā ailē visu

svarīgāko un komiskāko, kas attiecīgā dienā noticis.



768

Klusa un mierīga ir karaskolas ārpuse, bet tajā valda karsts,

nerimstošs darbs. 30. novembrī karaskola, kā vienmēr, kopā ar

saviem veterāniem dodas pāri Daugavas tiltam dobjā, mierīgā

solī, lai pieminētu tos savējos, kas savas jaunās dzīvības ziedoja

Ziepniekkalna kāpās, sargājot Rīgu no Bermonta.

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Ziemassvētku tirdziņš, tirdziņš, tirdziņš —

Bērnu prieks.
Stāv uz letes cukurzirdziņš
Balts kā sniegs.

Šādu dziesmiņu priekš kara dziedāja Rīgas puikas un, vafeles

grauzdami, bariem staigāja tirdziņa ailēs. Toreiz šis Ziemassvētku

iezvanītājs atradās Ravelina laukumā, kur tagad vareni pret

debesīm slejas pirmā Tiesu pils.

Spīguļoja ugunis, spēlēja leijerkastes, dažāda lieluma ķipari

raibināja acis, un stiprā cepumu smarša kutināja nāsis. Krievu

ceļojošie tirgotāji piedāvāja dažādus dīvainus saldumus, kuros

lipa zobi un saldi smeldza sirds. Tirdziņš bija plašs, trokšņains un

bagāts savā mantībā. Ziemas priekš kara bija dziļi iegrimušas

sniegā ar kuplām, baltām cepurēm galvā.
Vecie rīdzinieki atceras, ka agrākajos laikos, priekš 1900. gada,

Ziemassvētku tirdziņš stāvēja Rātslaukumā, kura vidū vēl tagad

redzams senā bruņinieka tēls.

Tad tirdziņā varēja iegūt visu ko: drēbes, cepures, gultas, trau-

kus, senas lietas un saldumus. Rīdziniekiem bija paraža šinī tirdziņā
kaut ko nopirkt piemiņai. Vēl tagad vienāotrā mājā var atrast šo

tirdziņu pirkumus.

Latvijas pastāvēšanas laikā Ziemassvētku tirdziņš apmeties

Vienības laukumā un ar savām ugunīm, karuseļiem un skaļajiem

tirgoņiem atgādina katram Ziemassvētku tuvumu.

Savā apjomā tirdziņš kļuvis šaurāks, bet jaunatnes sirds tur var

atrast visu, kas nepieciešams svētkiem. Var izbraukties karuselī,
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apskatīt zvērus zvērnīcas būdā. Turpat netālu veikli vadīts leļļu
teātris līdz asarām sajūsmina katru mazo skatītāju. Tur raibi

tērpti lelli, tāpat kā cilvēki dzīvē, skūpstās, cīnās, raud un smejas,

darīdami dīvainas kustības.

Stipri vilinošs ir arī spēka mērītājs, elektriskā laimes aka, kur

ziboša gaismas bumba nes vai arī aiznes vinnestu un prieku. Pie

fotogrāfa katrs var iesēsties smagajā bumbvedējā un vismaz foto-

attēlā kļūt par ievērojamu lidotāju.
Liela drūzmēšanāsnotiek pie vafeļu būdas. Vīrs baltā tērpā cep

saldo darinājumu, un simtām spirgtu acu seko katrai vīra kustī-

bai. Tīkami smaršo mīkla, čurkst cepamā krāsns. Jaunatne ciešas,

ciešas, līdz beidzot, klusi čukstot, samet naudukopā, lai nopirktu
kāroto vafeli. — Garā rindā stāv būdas ar eglīšu skaistumiem.

Dažāda lieluma un krāsu svecītes gaida savu saimnieku, eņģeļu
mati pārvērš pasauli maigā pasakā, brīnumsveces noslēpumaini

guļ un sapņo par brīdi, kad tās no pelēkas, smalkas rundziņas va-

rēs pārvērsties spožā, vizošā uguns krūmā, lai darītu tumsu gaišu

un mestu laimi bērnu sirdīs.

Dubļu laikā vienīgā eja starp budam, karuseli un leļļu teātri drīz

vien pārvēršas brūnā mīklā, kurā brūk kāja iekšā līdz potītēm.
Vecākiem cilvēkiem tas dara grūtības, bet mazajiem tirdziņa

apmeklētājiem izvilina skaļus smieklus. Kāds burzmā nokritis un

nu pieceļas gluži slapjš un jocīgs kā pīlēns.

Sniegainā laikā eja klust spīdīga un gluda ka stikls. Atkal ne-

laime. Visi kustas uz priekšu, dīvaini plātot rokas.

Ziemassvētku tirdziņš. Skan leijerkastes, rūc būdās zvēri, meis-

tariski liela pārdevējs savu preci. Garām viņa skaisto vārdu plūs-

mai tek skatītāju straumemirdzošām acīm, prātā pārskatot vēlreiz

sava maka saturu.

RĪGAS IELAS LIELAJĀ SALĀ

Niknais sals stipri pārvērtis Rīgu. Ļaudis steidzas ielās ar lielu

skubu. Sniegs čirkst zem kājām kā zvirbulis. No senām lādēm

izvilktas vectēva cepures, kas pārcietušas dažu labu salu, kaklauti

un dīvainas, vaivariņu smaršas pilnas ieroces. Rokas neviļus ķer
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ausis un berzē tās, līdz kļūst viņas sārtas kā magones. Ekspreši,
kas siltākā laikā sēdēja uz stūriem un sprieda par pasaules poli-

tiku, pazuduši. Sals viņus no turienes aizslaucīja prom ar savu

auksto slotu. Ormaņi stāv rindās sakņupuši. Zirgi apsarmojuši, bet

braucēji ietinušies desmit mēteļos. Kad tie nolien no bukām, lai

skrienot drusku sasildītos, viņi šķiet pēc lieliem, trekniem roņiem.
Avīžnieki savos kioskos pastiprināti kurina mazas krāsniņas un

petrolejas virtuves. Jautāju kādai avīžu sieviņai, ko viņa saka par

lielo salu. "Nekas, pārciest varu. Aptinu kājas ar vecām avīzēm, tas

lieti der pret salu.Rīdzinieki tagad vairāk pērk papirosus, laikam

lai sasildītos. Taču kāda guntiņa pie degungala." Kārtībnieks —

satiksmes regulētājs, jautāts par stipro salu, tikai pasmaida. "Jūtos

labi. Ļaudis tādā aukstumā ietur priekšzīmīgu kārtību."

ATKUSNIS KLĀT

Rīdzinieki vakar, iznākot uz ielas, jutās ļoti pārsteigti. Cerētā

sala vietā, kas knieba degunā un ar karstu, neredzamutvaiku šļā-

cās sejā, pretim nāca silts un mitrs gaiss. Šķita, ka pasaules telpā

uz ātru roku ierīkota centrālā apkure, lai tā pārvarētu nikno auk-

stumu.Siltā gaisa uzplūdi šodien turpinās, un Rīga atkal atguvusi

savu parasto omulīgo seju. Rīdzinieces iet smaidīdamas un ar

labpatiku vēro veikalu logus. lelās visos stūros plikš ūdens, ietves

kļuvušas mitras. Daudzās vietās namu priekšā izlikti aizsprosti;

tur no jumtiem gāž sniegu. Tas ar dobju troksni krīt uz asfalta,

metot gaisā šņācošas ledus šķēpeles. Pēc lielā sala, jūtot atkal sil-

tumu, nosvīdušas namu sienas un tagad stāv, klātas ar biezu, baltu

sarmas kārtu. Gluži sirms sava laukuma stūrī klusē Blaumaņa pie-
mineklis. Uz tā baltajiem granīta sāniem puikas mēģinās pirmo
reizi rakstniecībā, atstājot ar pirkstu iegravētas sentences. Uz bruģa
atkal lēkā zvirbuļu bari un cenšas ar saviem sala laikā atpūtināta-

jiem knābjiem pārcirst brūnos, mazos ābolus, ko tiem atmetuši

zirgi. Tirgos atjaunotas vecās rīdzinieku paražas: pēc iepirkšanās

namamātes vēl pakavējas kopējās pārrunās par visu dzīvi, jaun-

laiku tikumiem,slimībām un saviem tuviniekiem. Pārejot slidenos
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bruģus, gājēji izdara dīvainas roku kustības, lai noturētos līdz-

svarā. Visai bīstams atkušņa laiks autovadītājiem. Lielās mašīnas

slidenajā ceļā pie straujākas bremzēšanas slīd uz sāniem un met

riņķus, tā apdraudot kūtros gājējus. Bet pilsēta rūpējas par sa-

viem iedzīvotājiem. 5 speciālas automašīnas ar saviem aparātiem

izkaisa bruģī 120 t smilšu dienā, lai to uzlabotu. īsts sienalaiks

atnācis Rīgas 11 000 sētniekiem. Viņi jau no pl. 4 rītā ar visiem

saviem ģimenes locekļiem strādā, vācot sniegu no pagalmiem un

ielām lielās gubās kopā. Skaļi sasaucoties, ierodas sniega vedēji.
Sākas kaulēšanās, kur bieži iejaucas arī enerģiskākie garāmgājēji.
Ir aprēķināts, ka tagad dienāno Rīgas izved līdz 2000 t sniega. Šo

darbuveic ap 800 vedēju.Vakaros rīdzinieki pēc ilgā aukstuma gūsta

steidzas atkal kino un teātros. Slidotavas pilnas jautras jaunatnes,
kas spuldžu zeltainajā gaismā priecājas par savu veiklību.

PĒDĒJĀ ROMANTIKA

"Kungs, sēdieties iekšā!" saka sasarcis spēcīgs puisis un ap-

griež savu
krāsaino krēslu slaidā lokā apkārt. Krastā smejas mei-

teņu bars. Vējš, nākdams no jūras puses, met sāļumu un smalku

sniegu sejā. Daugava klāta ar smagu ledu, un augšā krastā re-

dzams Puškina ielas stāvais gals Latgales priekšpilsētā. No šejienes
sākas jaukais braucamais ceļš pāri upei. Kā plats, gaismā zibošs

tēraudadvielis tas guļ starp krastu un Zaķsalu. Vienāgalā — ne-

liela māja, otrā — ledū iesalis neliels smīnošs kuģītis. Ir arī vairā-

kas takas gājējiem, bet pa plato ceļu satiksme noris braucamos

krēslos. Par 10 santīmiem vingrs, jauns stūmējs, karsti un skaļi

elpojot, vienā rāvienā pārceļ katru nākošajā krastā. Stumjamie

krēsli plati, žilbinošu krāsu sāniem, un tajos sasēžas dažreiz pat

4 cilvēki. Tad stūmējs, gaitu iesākot, ar savām "nurmēm" tā atspe-

ras cietajā ledū, ka noskan visa pamale. Braucamajā ceļā darbojas

četri stūmēji un tiek galā ar visiem braucējiem. Dažā dienā stū-

mējs nopelna līdz 10 latu. Darbs grūts, nepieciešams liels fizisks

spēks un veselīga sirds. Stūmēji —Zaķsalas iedzīvotāji, jūrnieki un

fabrikas strādnieki, kuriem sezonas darbs. Ziemā viņi piepelnās
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ar braukāšanu. Stūmēju arods iet ģimenē no paaudzes paaudzē.
Braucamie krēsli tiek kopti un loloti kā dārgi skrejamie zirgi, jo
krēsla vieglums un izturība atvieglo darbu.

Pie krasta stāv stalts, sārts vedējs un ar labpatiku noskatās, ka

viņa mirdzošajā krēslā novietojas samīlējies pārītis.

"Kā iet?" jautāju.

"Labi!" atbild puisis, īsts grenadieris augumā. "Konkurentu nav.

Agrāk bija arī ceļš uz Āgenskalnu, tagad vienīgi šeit. Svētdienās cil-

vēki sanāk pie mums vizināties no visas plašās Latgales priekšpilsē-

tas. Pasēž tepat pie slavenā Semjonova tējnīcā, izdzer 17 glāžu karstas

tējas, piekož krāsaino cukuru un tad nāk pie mums atvēsināties

svaigā gaisā un Daugavas vējos. Dažreiz sanāk no kādām mājām
visi kāzinieki. Tad var palikt bez elpas, bet peļņa laba. Pabraukāties

ierodas arī kungi no centra, jo mēs jau esam vairs vienīgā Rīgas

romantika ziemā. Darbdienāspāri Daugavai ceļas parastie braucēji.
Tos mēs visus pazīstam sejā un zinām viņu dzīvi kā savu kabatu."

PĒKŠŅAIS SALA UZBRUKUMS

Vakar Rīga piedzīvoja ko gluži neparastu. Agri rītā, kad visi

devās darbā, bija silts laiks. Rīdzinieki iznāca ielās, viegli tērpu-

šies. Ap pl. 10 sākās sniegputenis un temperatūra strauji kritās.

Pēcpusdienā jau bija 17 gr. zem nulles, un tā kritās vēl tālāk. Tik

krasu temperatūras maiņu Rīga ilgi nebija piedzīvojusi. lestāžu

darbinieki un darbinieces ar drebošu sirdi vēroja logā auksto

pasauli. "Kā lai tiekam mājās?" runāja bailīgākās. Sākās zvanīšana

pa telefonu radiem un tuviniekiem, lai tie nāk pretim ar lakatiem,

biezām cepurēm un citiem papildu apģērba gabaliem. Vecāki stei-

dzās uz skolām glābt savus mīluļus. Dažs puika, ausis rokās sagrā-

bis, visu gabalu līdz mājām noskrēja skriešus. Daudzām meitenēm

mirdzēja lielas asaras acīs un drebēja zods, gaidot tramvaju. Tram-

vaja vadītājs, aukstasinīgi vērodamsrīdzinieku paniku, labsirdīgi

smaidīja: "Jā, ar to Sibīrijas salu nav joks. Viņš pievelk, pievelk un

tad mazliet atlaiž, tad atkal pievelk un pats klausās radio, ko mēs,

cilvēki, sakām par šo lietu."



Saule vakar aizvēlās aiz apvāršņa kā liela, sarkana bumba, vēs-

tot, ka sals turpināsies. Daudzas kafejnīcas un cirks bija pustukši.
Pat kino valdīja vēsums un vientulība. Retie apmeklētāji spiedās
cits piecita un, pārvarot stingumu, vēroja ekrānu. Jau ap pl. 20.30

ielas bija klusas. Vārtsargiem pagājušā nakts bija īsta pārbaudī-

juma nakts. Viņi staigāja, savilkuši virsū visu savu mantību. Teci-

ņus skrēja vērt durvis vaļā un brīvajā laikā slēpās pievārtēs un

gaiteņos. Šodien daudziem veikaliem logi pilnīgi aizsaluši. Rūpī-

gākie ormaņi savus zirgus pārklājuši biezām seģenēm. Tirgos
rosība daudz mazāka, un tirgotāji pie saviem galdiem lēkādami

mēģina sasildīties. Daļa skolnieku dzīvo mājā un pa telefonu sazi-

nās savā starpā. Tā zēns gandrīz iesaukšanas gados, spēcīgs un

liels, stāv pie aparāta un saka: "Pēter, tu esi mājā?" —"Es arī." —

"Vai tu rīt iesi skolā?" —"Nē, protams, es arī neiešu." — "Nu tad

atnāc pie manis spēlēt šahu." — "Labi, norunāts."Tā salam ir arī

savas jaukās puses.

SALS RĀDA SAVU VARU

Rīdzinieki cīnās ar salu, kā var. Strādnieki, kam darbs uz ielas

un klajā laukā, aptinuši kājas lielām lupatām un maisiem. Galvas

viņi paslēpuši sievu raibajos lakatiņos. Laikrakstu pārdevēja, pie

kuras mēdzu iepirkties, nerunā, bet vienkārši atmet ar roku.

Kājas viņa ietinusi lielā aitas ādā, kas līdz šim tai gulējusi paklāta

pie gultas. Ceļgali paglābti ar spilgti sarkanu vatētu gultas segu,

bet ap galvu biezs lakats, no
kura raugās ārā tikai viena apsarmo-

jusi acs. Visi zirgi, ievīstīti biezā sarmas kārtā, saulē viz, un tie

jūtas visai apmulsuši savā jaunajā tērpā. Dažam zirgam stāvot tā

sasalst ap muti vilna, ka tas vairs nespēj ēst. Saimnieks ar savu

elpu un rokām tad kausē muti vaļā.
lelās redzami tikai tie ļaudis, kam liela vajadzība. Šorīt kādā

nomales autobusā varena namamāte smiedamās uzrunāja otru:

"Kaimiņien, skaties, kāds brīnums: mūsu ielas jaunkundzes vienā

naktī pārvērtušās vecenēs: "piņģerotu" vietā lakatiņi, lakatiņi vien

galvā un seģenes ap pleciem." Seju visvairāk apsaldē miesās
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tuklākie cilvēki. Pie prefektūras stūra stāv patīkama, apaļa meiča

un drudžaini berzē savu vaigu ar sniegu. Nosaldēts. Pienāk kār-

tībnieks un ieved jaunavu prefektūras sanitārajā punktā. Pie

Brīvības pieminekļa steidzas iekšpilsētas virzienā slaida dāma,

pretim nāk kungs un vērīgi uzlūko to. "Jaunkundze, jums deguns

nosaldēts." — "Kāda bezkaunība piesieties svešai sievietei." —

"Bet, jaunkundze, ticiet, tiešām deguns beigts." — "Kas par muļ-

ķībām, ko jūs zināt, jūs neesatārsts." — "Diemžēl es esmu ārsts."

Tagad dāma spalgi iekliedzas, saķer apsaldēto vietu un skrien uz

kafejnīcas pusi.

ŽIBULĒTĀJI

Daugava un iekaisis vējš no jūras. Tālumāpa labi dzelzs tilti, it

kā pelēkajās debesīs iekārti. Zem kājām biezs sniegs, kas klāj

Daugavas ledu. Uz upes vairāki vīri. Pieeju viņiem klāt. Vīri sēd

uz nelielām makaronu kastēm, smagos mēteļos, garos zābakos,

muguru vējam pagriezuši. Tie ir žibulētāji. Blakus viņiem ledū

iecirsta verga: slaids miets ar spēcīgu, asu dzelzs apkalumu galā.

Ar to žibulētāji izcērt ledū pieclata lielumā caurumu zvejai. Verga

dalāma divās daļās: vingrā nūjā, uz kuras var atspiesties, mājup

ejot, un dzelzs skaidrajā uzpirkstenī, ko žibulētāji paglabā savā

otrā nelielā kastē. Tā ir visai glīta, ar dažādiem griezumiem un no-

gleznojumiem sānos un nolikta žibulētājam blakus. Dažai kastei

plānajā kokā izgriezts zirgs, pūķis vai brīnumaina puķe. Redzama

arī apaļa sirds vai glīta sievietes galva. Šinī kastē žibulētāji glabā

ēdamo, papildu drēbes, noķertas zivis, papirosus un šņaucamo

tabaku, jo lielāko tiesu viņi veci vīri. "Vai ķeras arī?" vaicāju vie-

nam tādam tēvocim. Viņš zemu noliecies pār nelielo caurumu

ledū, ar tievu, mitru auklu rokā. Tās galā salst balta, sudrabaina

zivtiņa — māneklis. "Jaunskungs," pēc brīža norūc vecais žibu-

lētājs, "labāk ejiet prom." —"Kāpēc?" —"Jums sveša, rūgta smaka.

Zivis baidās no tās un mūk visas prom." Ko darīt, eju prom un

apstājos pie kaimiņa, jaunāka gados. "Nerunājiet ar veco," mie-

rina viņš mani. "Tas jau ir no "bļitkošanas" apsēsts kā cits no

kāršu spēles vai degvīna. Šī sēdēšana uz
ledus drīz vien katram
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kļūst par kaislību." Kad apvaicājos par lomiem, jaunais atbild:

"Ko nu, šinī aukstajā laikā nieks vien ķeras. Daždien nemaz. Bet

sēdēšanaviegla: lēni rit domas, visas jūtas norimst, un aizmirstas

ikdienas nelabums." — "Vai darbā neejat?" — "Esmu "sezon-

nieks". Ar pavasari metīšu vergu kaktā un likšu rokas darbā. Tādi

te visi, atskaitot vecos. Viņiem jau dzīve aiz muguras, un žibulē-

šana ir to vienīgā laime."

DZEJNIECE SARMA

Vakar Rīga grima miglā kā biezā mākonī. Šodien atkal spīd
saule un debesis dzidras. Aukstums sniedzas pāri 20 grādiem, bet

rīdzinieki steidzas Rīgas ielās sārti un priecīgi. Viņi kļuvuši īsti

ziemeļnieki, un neviens vairs nedomā no sala slēpties. Dzīve rit

parasto gaitu. Krāšņā sarma,kas šodien kā brīnišķīga, balta dūja
nolaidusies pār pilsētu, pārvērtusi to dīvainā, mirdzošā pasakā.
Koki stāv vizoši, kā ar cukuru aplieti, katra stieple ietīta sarmā kā

vatē. Zvirbuļi un baloži aukstumā piebrieduši un šķiet divreiz tik

tukli kā parasts. Viņi sēd zaros kupli kā Meteņu kūkas. Gājēju soļi

čirkst, slieces piepilda visu pasauli ar skaidru un tīru skaņu. Lie-

kas, ka telpā spēlētu simtām vijoļu. Caurules nopirkušas sev bal-

tus apvalkus. Pievārtēm vaigi apauguši ar sirmu bārdu. Viaduktu

lielās sienasklātas ar biezu, tvirtu sarmas kārtu, un tajā sakopotas
veselas gleznu galerijas; tur rodami dabasskati, ar pirkstu iegrebti,
dāmu portreti, plaši žanri, kur īpati parādīta visa mūsu dzīve.

Blakus zīmējumiem ielikti derīgi padomi. Piemēram, aukstumā

turi degunu ar plaukstu cieti; ja esi nosaldējis ausi, nebrēc, bet

berzē to ar sniegu. Arī kvēlu jūtu izpaudumi tur atrodami un,

proti, tādi: dārgā, nevairies no manas mīlas; ak, cik pasaule skaista;

nost ar salu, lai dzīvo siltums!

JAUNAIS REKORDISTS SALS

Sals ilguma un stipruma ziņā sasniedzis rekordu. lelās redza-

mas tikai apsarmojušas mūmijas, kas nemitīgi tausta vienīgo

atklāto vietu — degunu.
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Jautāts par salu, tramvaja vadītājs vienkārši un skaidri saka:

"Sāk jau apnikt. Es esmu drusku pieradis, bet jūs manā vietā šeit

lēni sastingtu." Durvju sargi runā vienā mutē: "Pārdzīvojam savu

grūtāko laiku. Puse no mums jau ir slima. īpaši cieš rokas, slēdzot

durvis. Pēc tam īgni sāp pirksti un tā visu nakti. Sildām ganlocek-

ļus pie centrālās apkures gaiteņos, bet maz tas līdz." Sirma laik-

rakstu pārdevēja paskaidro savu domu īsi: "Pastarā tiesa, kungs,
klātu. Ā, če, aizvakar saule karājās debesīs kā sīpols: siltuma ne-

kāda. Ka nu tikai šodien mūsu Alpumiņš izturētu."

Asprātīgi kļuvuši smagie ormaņi. Viņi veciem vamžiem sašu-

juši galus kopā, izdūruši adījumam trīs caurumus — acīm un

mutei— un tad tos uzvilkuši galvā. Šoferiem salšana mazāka: viņi
brauc tikai divas dienas nedēļā, jo trūkst latola. Ormaņi smaida,

tiem laba peļņa. "Naktīs gan drusku bail," saka viņi, "ka snaužot

nenosalstam, tāpēc tad nemitīgi braukājam ielās."

Pēc veco gadu paraduma pie kārtībnieku posteņiem kurina krās-

niņas. Tur nāk sildīties arī garāmgājēji. Nomalēs, kur krāsniņu

nav, saliek vienkāršus ugunskurus un tos aizdedzina. Ir nerakstīts

likums, ka katrs malkas vezums, braucot garām ugunskura vietai,

atmet dažas pagales. Kas to negrib darīt, piespiež ar varu: vien-

kārši pagales paņem. Dažreiz ap ugunskuriem salasās vesels bars.

Tad tur tiek pārspriesta visa pasaule.

MĒNESS NAKTIS RĪGĀ

Neparasta, smeldzoša sajūta pārņem gājēju Rīgas ielās pēc pl. 10

vakarā. Ar katru soli, kas attālina vēlīno klejotāju no paša centra,

šis mulsums kāpj sirdī arvien vairāk un vairāk. Klusums. Uz stū-

riem nevienaormaņa, nevienaauto. Bet kurp jums jābrauc, kāpēc

jums jāsteidzas? Pavisam reti norūc garām kāds tramvajs kā no-

kaunējies. Elektrības spuldzes nodzēstas, logos tumšs, kiosku

ugunis sarāvušās. Nami kā lielas, melnas sienas ieslēdz rāmās ielas.

Tikai pie vārtiem ņirb gaišo numuru trīsstūri kā gara jāņtārpiņu
virkne dziļā mežā. Varbūt paņemt tos rokā un ielikt sev kabatā?

Bet nē, ap sirdi ir tā kā jaunībā pēc izlasīta spoku romāna: reizē
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baismi un tīkami. lelu posmos, ko cieši ieslēdz lielo namu korpusi,

šķiet arī kā senā angļu viduslaiku pilī. Soļi spokaini skan, un katrs

pretimnācējs liekas vīrs, ar kuru būs jācīnās.

Gluži citāda pārvēršas pilsēta skvēros, dārzos un vēl tālākajā
nomalē. Te tumsa ir atkāpusies. Atņemtās elektrības vietā augstu

zilajās debesīs spīd mēness. Gaiši dzeltēns, tīrs un rāms, pilns zel-

tainas vizmas, kas, krītot lejup, izplūst pasakainā gaismā. Koki

zaudējuši savas dabīgās kontūras. Tumši violeti kā plūmes tie

pārdabīgos lielumos kāpjas pret debesīm un noslēpumaini viz,

metot slaidas, ļodzīgas ēnas kupenās. Sniegs deg ar violetu gaismu
kā aizdedzināts spirts, un gaisam piemīt tikko jaušama vāra smarša.

Tā ir pirmā tuvā pavasara jausma. Šī valgā, uztraucošā smarša

nāk no kokiem un no zemes, kas vēl dziļi guļ zem sniega, bet jau
mostas sevī, un tās aroms neapturami laužas telpā un jauc visus

noliktos ziemas gājumus.
Visi nervozie, visi bezmiega cilvēki un tie, kam sirdi spēj vēl

aizkustināt dzejoļi, lai iet tagad vēlumā uz Arkādiju, 1905. gada

parku, Dzegužkalnu. Dzīvas, zilas ēnas tur nāks pretim, viss būs

pārvērsts kā sapnī. Sols nebūs sols, bet fantastiska būtne, krūms —

aizvēsturisks dzīvnieks, atkritumu kaste — neredzēta lotosa puķe.

Un visam pāri nebeidzami plūdīs mēness gaisma. Tālums tajā

izzudīs, bezgalība kļūs plāna kā mušas spārns. Reizē ar to tomēr

katrs jutīs lielu plašumu, jo dīvainie mēness stari atmodinās viņā

slēptos spēkus, un viņš saplūdīs kopā ar visu apkārtni.

Liels jaukums ir jūnija naktīs, bet neaizmirstamas sava mistis-

kumā ir februāra naktis— pirmais pavasara iezvanījums.

APSKAUŽAMS CILVĒKS

Pēc simt gadiem nākošās latviešu paaudzes ar skaudību domās

par mums,kam bijusi izdevība dzīvot vienā laikā ar tik īpatu un

savdabīgu mākslinieku, kāds ir Niklāvs Struņķis — jubilārs un

jaunu audeklu alcējs. Kas gan Rīgā nepazīst viņa nelielo, bet ap-

brīnojami enerģisko stāvu, kas centra ielās šaudās kā atspole no

vienas iestādes otrā. Te vekselis pagarināms, te jauns līgums
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noslēdzams, te grāmatai vāks nododams, te pastarpām kauss alus

izdzerams, un tādu "amu" būtu bez gala. Visu to Struņķis izdara,

rikšiem skriedams. Viņa Itālijas reglāna mētelis plīv gaisā, lielo

cepuri apbrīno telpa, un sauso, mūkamlīdzīgo iegareno seju no-

slēdz kupls sirmu matu krūms, kas apgriezts un veidots tā, ka tam

piemīt seno florentīniešu matu kārtojumu pazīmes, pareizticīgo

mācītāju un mūsulatviešu senču. Kaut kas mistisks slēpjas Struņķa

matu kupolā, un kaut kas mistisks un naivi neikdienišķs piemīt
visā mākslinieka būtībā. Blakus aizliegtam un skarbam viņā bieži

pamostas sentiments, blakus trakam, izmisīgam kliedzienam —

kluss čuksts un pazemība.
Niklāvs Struņķis skrien, rokā viņam lapiņa, kurā sarakstītas

visas veicamās darīšanas. leraugot pazīstamu, mākslinieks nokliedz:

"Čau!" — piemetina vēl kādu mīļu un sulīgu vārdu un atkal tek

tālāk. Šo savu mūžīgo kustēšanu viņš pavada ar nepārtrauktu

klepu un papirosu kūpināšanu. Steidzoties no vienas vietas otrā,

Struņķis starplaikos iecerē un apdomā savas nākošās gleznas,

dekorācijas un grafikas. Tikko viņš ierodas mājās, savā darbnīcā,

tūliņ sēžas pie galda un drudžaini strādā. Viņa darba spējas ap-

brīnojamas. Viņš strādā kā mašīna un vienmēr pilns radošas, kū-

sājošas ieceres, izdomas un apskaužamas tehnikas. Tikai tad, kad

pieskaras viņa sausnējam ķermenim, pamazām rodas nojausma

par to, kur slēpjas viņa sīkstais spēks. Sauss un dzeltēns kā baznī-

cas svece, viņš ir sastatīts no vieniem muskuļiem un trakām, ne-

izsīkstošas dzīvības pilnām cīpslām. Viņa ķermenis ir kā tērauda

atspere un bulta, kas traucas bezmērķīgi uz priekšu un šķiežas ar

savu spēku uz visām pusēm. Gluži līdzīgs fiziskai uzbūvei ir viņa

gars — spožs un neapturams.

Niklāvs Struņķis grib un mīl darbu, bet viņš grib un mīl arī

jautrību. Draugu pulkā Struņķis ir neatvietojams gan runās, gan

izdarībās. Viņa māja ir bieži jautra bohēmiešu bara pārpilna.
Tādos brīžos par visu tiek spriests un pārrunāts līdz lielai kaislī-

bai, īpaši par mākslu un rakstniecību. Te jāpiebilst, ka laikam

Niklāvs Struņķis ir viens no tiem latviešu gleznotājiem, kas visvai-

rāk interesējas par rakstniekiem un rakstniecību un labi pārzina

jaunāko latviešu literatūru.Viņa darbnīcapilna smagiem grāmatu
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plauktiem, kur rodami visjaunākie darbi lirikā, daiļprozā un māk-

slas jautājumos. Parasti strīdos Niklāvs Struņķis ir centrā, visai

savdabīgi un spēcīgi izteikdams savas domas un atziņas, kas ir

pārdomātas un lielas asprātības un pārsteiguma pilnas.

Struņķa mīļākais rakstnieks Amadeuss Hofrnanis, ko viņš vien-

mēr un vienmēr pārlasa. No latviešu dzejniekiem viņš ļoti mīl

Kārli Skalbi. Šī meistara pasakām tad viņš arī darinājis nemirstī-

gas ilustrācijas. Struņķis lasa tikai vēlu naktīs, vai nu pēc ilga

darba, vai krāšņas līksmības, lai rītā agri atkal būtu augšā.
Niklāva Struņķa darbnīca vēl visai interesanta un savdabīga

arī ar savām senlietām. Tur sakopots vesels muzejs dažādu retu

latviešu tautas darinājumu. Tā Struņķim pieder Latvijā vislielākā

mālu trauku un teiksmainu figūru kolekcija, ko darinājuši dažā-

dosLatvijas novados nezināmi, bet lieli tautas meistari. Sienas un

grīdas klātas spilgtiem un gaumīgiem tautiskā raksta paklājiem.
Katra mēbele viņa darbnīcā ar senu un ilgu vēsturi. Pār šo īpato

māju valda mākslinieka kundze Olga, kas ir viņa sargeņģelis un

nepielūdzams soģis reizē. Par troksni un dzīvību namā gādā trīs

bērni: lielais Alis, kas jau ir ģimnāzists un spīdoši runā angliski,

maigā Zanza un jaunākais dēls Laris, kas grib būt tikai māksli-

nieks un tāpēc cītīgi nododas zīmēšanai, un viņa darbiem, pēc

tēva domām, piemīt "mežonīga fantāzija".

Vasarā Struņķis no Rīgas pazūd un aizbrauc, kā viņš pats saka,

džungļos. Pēdējos gados Struņķis īpaši iemīļojis Kaugurciemu Rīgas

jūrmalā,kur vienkārša, bezrūpīga dzīve un zvejnieku sāļais tuvums.

Šajā ciemā vasaras pavada arī daudziciti latviešu gleznotāji, mi-

nēsim Jāni Liepiņu, Eduardu Kalniņu. Ir brīži, kad Struņķis iedo-

mājas šajā dzīvošanā jūrmalā tādu spēku esam, ka ar laiku izveidos

īpašu gleznotāju skolu vai kopu latviešu modernajā stājgleznie-

cībā. Zvejnieki Struņķi uzskata par savu cilvēku, un tā viņam vasa-

ras laiks šo vienkāršo ļaužu vidūaizrit trakā un neparastā skaistumā.

Savā samērā īsajā mūžā Struņķis ir veicis ļoti daudz. Viņš ir

darinājis simtiem gleznu, viņa grafiskajiem darbiem skaitu ne-

zina neviens. Latvijas vārdu ar savu mākslu Struņķis ir nesis visā

plašā pasaulē, un kā pasaku ilustrators viņš irpats pirmais uz mūsu

apaļās zemes.
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Dzimis Struņķis 1894. gadā Polijā, savas mākslas gaitas sācis

Pēterpilī kopā ar Jāzepu Grosvaldu. Dzīvojis tur īsti fantastisku

dzīvi. Lielā pasaules kara laikā bijis 6. Tukumalatviešu strēlnieku

pulka izlūks, cīnījies Latvijas atbrīvošanas karā. Latvijas laikā daudz

ceļojis un redzējis. Vairākus gadus dzīvojis Itālijā Kapri salā, un

par viņa dēkām vēl tagad tur valda gari nostāsti. Neapšaubāmi,

arī Latvijā Niklāvs Struņķis ir ļoti pazīstama personība. Par viņa

savādībām, īpato, īsti struņķisko runas veidu, dažādiem pasāku-
miem un izdarībām staigā smiedamās veselas teikas. Pat tādos

Latvijas novados, kur Struņķis nav savu kāju spēris, jaunatne čukst

parviņu kā par tāduvienreizīgu cilvēku, kas mūsu tīrīgi iekārtotajā
dzīvē parādās visai reti.

EJIET UZMANĪGI!

Pēc ilgā sala ieradies atkusnis ar rāmām un pelēkām debesīm.

Silts —virs nulles. No visiem jumtiem nepārtraukti pil, ūdens no-

teku caurules skan un grab no izkusušā sniega straumēm, kas plūst

lejup. letves kļuvušas gājējiem bīstamas: mitrumā tās apglumu-

šas, īpaši vecākiem gājējiem katrs solis liekams ar lielu apdomu.

Sniega kārta uz bruģa sakulta ļodzīgā masā, un tajā šūpodamies

un brīkšķēdami apdomīgi kustas uz priekšu visi satiksmes līdzekļi.
Uz jumtiem rāpjas droši vīri un sparīgi gāž sniegu lejup. Visur

ielās izlikti aizsprosti un ļaužu straume novadīta uz bruģa, kur tā

pajūk un sadalās smagoormaņu, tramvaju un auto rindās. Sniegs,

sajaukts kopā ar prāviem ledus gabaliem, krīt no jumtiem. Sniega

blāķu kritienu dobjais troksnis tālu atbalsojas visās ielās. Sētnieki

stāv ielu vidū un komandēsniega gāzējus. Ļaudis bīstamajām vie-

tām steidzas garām nervoziem soļiem, bailīgi raugoties uz augsto

jumtu malām, bet sejās visiem tomērredzams dziļš prieks: beidzot

taču sals garām.

ATKALA BRIESMAS

Vakar vakara Rīga lēni smidzināja un smalkais lietus darīja
ielas gludas un glumas kā spoguli. Velti sētnieki apbārstīja ietves
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ar smiltīm: jau nākamajā mirklī tās klāja jauna apledojuma kārta.

Ak, šis neizsakāmais glumums! Ļaudis kustējās uz priekšu, rokas

izplētuši, katrs savu soli liekot ar vislielāko apdomu. Visur ska-

nēja izbaiļu kliedzieni. Bieži vien kādā vientulīgākā vietā redzēja
stāvam sievieti, kas veselām pusstundām gaidīja izpalīdzīgu roku.

Lūdzu, palīdziet! Sievietes samulsums ar laiku pārgāja izmisumā

un raudās, bet vīrieši gāja kā akli garām.

Uz Lāčplēša un Kr. Barona ielas stūra kāda vecāka dāma bija

asprātīgi atrisinājusi grūto satiksmes jautājumu. Pār plecu viņai

karājās neliels maisiņš ar pelniem; bīstamākās vietās dāma kaisīja

tos savā ceļā. Pie konservatorijas kāds gausāks vīrs gribēja iekāpt

tramvajā, lai dotos mājup, bet netika pāri bruģim no ietves līdz

ielas vidum. Tramvajs kļuva nepacietīgs. Konduktors skaļi sauca:

"Nu, kas ir, onkul!" Vīrs satraukumāatradapar prātīgāko notup-

ties zemē un tad četrrāpus aizkļūt līdz vagonam.

Ormaņi savus pasažierus mētāja pa ielas vidu no vienas ren-

steles otrā, līdz beidzot atvainodamies paziņoja: "Kungs, tālāk

braukt nevaru, tiekat nu paši galā!" Taksometri daudzos gadīju-

mos pavisam atteicās braukt. "Nevar," atteica šoferis, "kā lai pa-

braucu, kad mašīna man pašam jāstumj." Slikti klājās tām mā-

jām,kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ugunsdzēsēji kūlās pa ielas vidu

ar savu moderno automobili kā ar bērnu ratiņiem.

Ap 10 vakarā ielas bija gluži tukšas, tikai bruģis zvēroši mir-

dzēja savā vientulībā un gaidīja kādu neapdomīgu gājēju.

SMAIDOŠAIS ZINĀTNIEKS

Mans latīnists (latīņu valodas skolotājs) no ģimnāzijas laikiem

palicis atmiņā kā briesmīgi stingrs un ciets vīrs, kam acis vienmēr

zibsnīja zelta acenēs. Tā ilgu laiku man šķita, ka visi tie cilvēki,

kam darīšana ar senajām, klasiskajām valodām, kļūst ar laiku

tikpat bargi un nepielūdzami kā šie tālie, pagājušie mūži. Bet tad

nāca profesors Dr. K. Straubergs, un nu jāatzīstas: šī mana smalki

uzbūvētā teorija pilnīgi apgāzta. Viņš, kā par brīnumu, allaž mie-

rīgs, rāms un laipns, un, ja viņš no šī sava visiem un sev tīkamā
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līdzsvara izkustas, tad tikai tādēļ, lai dotos vēl lielākai omulībai

un jautrībai pretim. Kad es par to apvaicājos kādam vecam zinā-

tājam, viņš smējās: "Tie, kas piesavinās tikai senatnes burtu, kļūst

īgni kā cilvēks, kam rokās dārga, bet neatverama lādīte. Jāatmin

seno nogrimušo gadu dvēsele.Kas to spēj, kļūst saulains un gaišs,

līdzīgs šiem laikiem."

Profesors K. Straubergs to iespējis. Tūliņ pēc Džūkstes pag.

Lancenieku skolas beigšanas, kur viņam par skolotāju vēl bija pats

Lerhs-Puškaitis, Straubergs nekavējoties dodas uz Jelgavas Alek-

sandra pilsētas skolu un tad iestājas Jelgavas klasiskajā ģimnāzijā,
kur nāk ciešākos sakaros ar seno pasauli.Viņš to ļoti iemīl un no-

lemj tai nodoties pavisam: tāpēc pēc ģimnāzijas pāriet studēt

Maskavā klasisko filoloģiju un arheoloģijas institūtā — arheolo-

ģiju. Jau 1911.gadā kā students apmeklē Romu un dziļi iepazīstas

ar tās garu. Te dzīvodams, viņš arī sāk dzejot. Pēc Rīgas Strauber-

gamRoma kļūst par otru pilsētu, kuras tālo, krāšņo atblāzmu viņš

uzņem ar visiemsaviem dvēseles spēkiem. No šī laika Romu Strau-

bergs apmeklējis neskaitāmas reizes, tā vienādiapaugļodams savu

garu un spožumu. Blakus Romai visai tuvas Straubergam kļu-
vušas vēl divas Itālijas pilsētas: Florence un Venēcija, kur viņš

jaunības dienāsstrādājis aizgūtnēm. Vispār Straubergs savā mūžā

ārkārtīgi daudz ceļojis un vienmēr uz dienvidiem. Tāpēc arī viņa

vienīgais dzejoļu krājums, kas iznāca 1938. g., saucas "Dienvidu

skaņas"; tur tēlotas lielāko daļu tālās, siltās Eiropas zemes.

Itāliju Straubergs izbraukājis krustām šķērsām, bet tad viņš vēl

ir pētījis Grieķiju, visus Balkānus; bijis Francijā, Beļģijā, Dānijā

un Skandināvijā. Braukājis bez žēlastības un nobraucis visu savu

naudu. "Būtu mierīgs bijis pēc savas dabas," piebilst pats profe-

sors, "tagad sēdētu pats savā mājā. Nu nekā."

Līdz šim visa dzīve Straubergam tiešām bijusi nemitīga kustē-

šana gan tiešā nozīmē, ganarī pārnestā. Ja pārējā laikā viņš brau-

kājis, kustējies pats labprātīgi, vienīgi savas iekšējās ierosmes dzīts,

tad pasaules kara periodā, pēc universitātes un arheoloģiskā insti-

tūta beigšanas, piespiests no vienas malas otrā, daudz ko redzot

un piedzīvojot, līdz nokļūst Valmierā latviešu strēlnieku rezer-

ves pulkā. Bet arī te viņam nav miera. īsi priekš slavenajām
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Ziemassvētku kaujām viņš slepus ar papildinājuma rotāmnonāk

Rīgā, kur viņu saista kara muzeja organizēšanā. Pēc kara Strau-

bergs kļūst mācības spēks Latvijas universitātē un pilda daudzus

un dažādusaugstus sabiedriskus pienākumus un amatus.Bet visā

šinī laikā viņš pat mirkli nenorimst kustēties un kāpt uz priekšu
savā darbā. Ja mēs ieskatāmies viņa publicēto darbusarakstā, tad

redzam, ka tas ir visai liels. īpaši pamatīgi K. Straubergs pētījis
seno romiešu lielos dzejniekus atsevišķi, visu romiešu dzeju un

romānu attīstību, sniegdams šinī nozarē visai zīmīgus darbus.

Pēdējā laikā K. Straubergs nenogurstoši un spoži darbojies arī kā

folklorists. Par savu ievērojamo darbu folklorā "Latviešu bura-

mie vārdi", pie kura zinātnieks strādājis ilgus gadus, viņš tad arī

saņēma 1940. gada Rakstu un mākslas kameras godalgu. Prof.

K. Straubergs ir arī Latvijas folkloras krātuves pārzinis un vada tās

plašo zinātnisko darbību, ceļot augšup mūsu senču īpato, saldo

dzīvi. Pats prof. K. Straubergs arvien vairāk un vairāk pievēršas

zinātniskajiem pētījumiem.

"Kāda ir mana dzīve?" smaidot izpleš rokas profesors. "Tagad
visai vienkārša: galds — tramvajs — galds — atkal tramvajs un

atkal galds. Citām— blakus lietām tiešām laika neatliek. Mīlu glez-
niecību. Bet kolekcionārs neesmu. Tīk arī mūzika, senā, ieskaitot

brīnišķo Mocartu, Bēthovenu. Ļoti tuvi man itālieši. Arī itāliešu

rakstniecība ar drusku idillisku piekrāšu mani dziļi aizkustina. Kā

salda, sprigana sāls man šķiet dzīvē joki. Daudz jautra esmu pie-

dzīvojis, kad ļaudis mani samainījuši ar manu vecāko brāli Jāni. Ilgi

manīsēd tādaslepena vēlēšanās: gribētos tā reiz kādu laiku padzī-

vot pilnīgi bez darba, pilnīgi brīvē, varbūtkā puķei, atbrīvojot visus

savus locekļus un prātus. Tomēr es zinu, ka tas ir tikai sapnis, mir-

dzoša iedoma, jo īstenībā mani vēl gaida tikai darbsun atkal darbs."

Vasarās profesors dažas nedēļas pavada klusajos Džūkstes Ses-

kos kopā ar savu ģimeni, kundzi Zentu un trim dēliem — Jāni,

Andreju un Ludi. Tur tad varbūt "šī mirdzošā iedoma" kļūst

drusku reālība, un zinātnieks tiešām atstāj visu pilsētas gudrību

un kņadu, piesietu stacijā pie staba līdz rudenim.

Ziema profesors ar savu ģimeni dzīvo veclaicīga, glezna Rīgas

dzīvoklī ar lielām, gaišām istabām, īpati krāšņi nokrāsotām durvīm
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un krāsnīm. Aiz lielās, svinīgās ēdamistabas plašs, tīkams lievenis

ar platu izeju dārzā, kura celiņi tagad zem dziļā sniega. Un viss tas

pašā pilsētas centrā. Profesora darba istabas sienas noklātas ar

plauktiem no vienas vietas. Tur pretim spiežas grāmatas dažādos

veclaicīgos sējumos. Savāds un cēls iespaids. Klusums.Vienīgi gaiss

pilns tikko jaušamas kairinošas švīkoņas. Tur laikam garajos plauk-

tos savā starpā sarunājas daudzo grāmatu lapas grūti saprotamās
mēlēs.

MĀKSLAI NOLEMTS MŪŽS

Visos nopietnos izrīkojumos, teātros, operā un izstādēs vien-

mērpamazām acs tīri nejauši sastopas ar visai īpati un raksturīgi

tērptu dāmu neiztrūkstoši cēla kunga pavadībā.
— Kas ir šī dāma? — bieži noplīv gaisā bailīgs čuksts, lai atkal

saplūstu kopā ar vispārējo šalkoņu un burzmu. Pateikšu: rakst-

niece un gleznotāja Hilda Vīka ar savu laulāto draugu rakstnieku

Viktoru Eglīti. Nosvērtā, mirdzošā gaitā viņi slīd cauri pūlim, un

tādāpašā plūsmā viņi nemitīgi kustas, rāmi un cēli pašķirot dzīvi

gluži kā puķotu aizkaru no loga, pretim jaunām domām, atziņām

un bālam, vizošam tālumam.

Hilda Vīka ir īsta latviešu sieviete, klusa, maiga, bet izšķirīgos

brīžos, kur viņas dvēsele likta svaru kausā, var būt arī cieta kā

krams. Viņa atgādina līganu, smagu ūdensrozi, kas lēni līgojas

pretim jūsu prātam un jūtām, bet, tikko jūs pieskarsieties tai ar

asu, draudošu roku, sajutīsiet tās lielo pretestību, kas slēpta dziļi

tumšajā ūdens dzelmē.

VisaHildas Vīkas samērā īsā dzīve ir bijusi viensdarbs. Apstākļu

spiesta, viņa jau agrā jaunībā strādā kā ierēdneun pelna sev maizi.

Mākslai viņa varējusi atdot tikai savus īsos vakarus un naktis.

— Es esmu vienmēr grūti strādājusi, — saka māksliniece,

-— nekas man nav dzīvē iekritis klēpī kā ābols no koka.

Hilda Vīka sāk maizes darbukara laikā un turpina to nepār-

traukti ilgus gadus, kalpojot gantirdzniecības un rūpniecības, gan

finanšu ministrijā un beigās hipotēku bankā. Tikai beidzamos
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gadus Vīka atbrīvojusies no ierēdnes pienākumiem un nododas

pilnīgi savam radošajam darbam.

— Viņa ir kā uzvilkts pulkstenis, — pastāsta rakstnieks Viktors

Eglītis par savu dzīves biedreni. — Strādā ārkārtīgi daudz, sākot

no 7 rītā līdz pl. 12 naktī. Pat vīrietis šo tempu nevarētu izturēt.

Es, piemēram, sagurstu. Bet Hilda Vīka darbojas nepārtraukti kā

tekošs ūdens, atlicinot vienīgi laiku ēšanai un miegam.
— Man māksla šķiet kā despots, — piebilst kautri pati Hilda

Vīka. — Ja mēs gribam ko mākslā sasniegt, mums tai jādod sevi

visu bez atliekas. Pat prieks un sāpes jārod tikai caur to. Jūtu, ka

māksla mani ir pārņēmusi visu līdz galam.

Tiešām, Hilda Vīka šķiet kā tālas, citas gaismas apstarota, visa

nogrimusi kādā lielā un dziļā domā. Katrs viņas literārais darbs

strādāts ar lielu rūpību un sirds neatlaidību, vairākas reizes pār-

rakstīts, vētīts un lolots. Viņas lielās gleznas, kas aizrauj skatītāju

ar savu krāsu košumu, jauko, gaumīgo koplējumu, mistisko no-

skaņu un stingro kompozīciju, klāj visas klusā dzīvokļa sienas no

augšas līdz apakšai. No tām pretim māj skaistas, cēlas sievietes,

kuru sejās viz senlaicīgs skaistums un aristokrātisms. Viņas ir lik-

tas tādā daiļā, krāsainā apkārtnē, kas šīs sievietes paceļ pasakā un

dodsirdij neapjaustas laimes pirmo elpu, līdzīgu saldai meža šal-

koņai. HildasVīkas daudzie akvareļi, kur tēlota mūsu senatne un

dievība, kārtīgi, ar lielu bijību salikti atsevišķā zemā skapī, kur tie

snauž, gaidot izstāžu telpu svinīgumu un apbrīnotāju pulku skatus.

Dzejot Hilda Vīka sākusi jau skolā. Viņa rakstījusi daudz, bet

savus darbus stingri slēpusi.
— Pat māteun brālis nezināja, — atceras HildaVīka, — ka es

dzejoju. Man bija kauns savus darbus arī tuviniekiem rādīt. Nāk

prātā, ka par dzejošanu mani tikko neizslēdza no skolas. Apmek-

lēju visai stingru meiteņu audzināšanas iestādi. Kāda mana

draudzene bija samīlējusies, bet neprata savas jūtas izteikt iecerē-

tajam. Staigāja apkārt kā bez mēles. Mansirds iežēlojās, un es viņai

rakstīju mīlestības dzejoļus. Tos mana draudzene sūtīja savam

elkam kā savus.

Gleznot Hilda Vīka sākusi mazliet vēlāk. Kāpēc? Jutusi, ka tā

ir iekšēja nepieciešamība, vajadzība. Ja to nedarīs, tad slāps nost
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kā zivs bez ūdens un veldzes. Veselus trīs gadus mācījusies pie lat-

viešu gleznotāja Zauera, kādu laiku zīmējusi Ugas Skulmes darb-

nīcā. Savā glezniecībā vadās no izjūtas un pārliecības.
— Sadzīvē un ikdienā esmu ar mieru piekāpties tālu, bet māk-

slā ne, tad labāk mirstu, — stingri pasaka māksliniece. — Tāpēc
varbūt mani tik daudzarī neatzīst, — beigās piebilst viņa klusi.

Nupat Hilda Vīka beigusi rakstīt lielu romānu — "Laimīgā

dziesma", kur nereālais saistoši vijas kopā ar reālo. Drīzumā pa-

rādīsies klajā plašs stāstu krājums — "Lielā slāpē" — ar astoņām

pašas ilustrācijām. Turklāt viņa intensīvi gatavojas savai gleznu
izstādei.

Kad ierunājos par to, kā Hilda Vīka spēj apvienot sevī divas

mākslas — glezniecību un literatūru, viņa atbild:

— Abas mākslas papildina un audzē viena otru. Ko vienā at-

rod, tootrā var tālāk veidot.

Un Hilda Vīka pasmaida savu skumjo, it kā nolemto smaidu.

Ātrino sāniem paveros viņā un nodomāju — laimīga sieviete
—,

bet tad man iekrīt prātā viņas pašas vārdi.

— Brīžam šķiet — kas nekaitētu dzīvot, kā dzīvo putns, kā

lielākā ļaužu daļa, priecāties par dabu, cilvēkiem, izjust līdz galam
dzīves ērtības un mieru. Bet māksla padara par pienākuma cil-

vēku. Par visu tai jānodod norēķins. Pat ceļojot nevar pilnīgi vaļīgi

ļauties skatīšanas priekam, allaž jāatceras, kādēļ to skata.

SVĒTKU TUVUMĀ

Dienas neatvairāmi soļo pretim pavasarim. lelas rītos vēl klā-

tas ar slidenu, spogulim līdzīgu ledu, bet dienās siltajos saules

staros kļūst valgas un kūpošas. lestājies laiks, kad debesiskļuvušas
zilas un saule kā zeltaina, smaidoša dāma pastaigāja Rīgas dārzos

un bulvāros. Katram pretimnācējam tā ieviež tādu spožumu sejā,
ka acis apžilbst un asinis sāk zvanīt deniņos. Sniegs saplok un

šķiet dzeltēns un porains, līdzīgs tukšām medus šūnām. Gaiss staro

apkārt dzidrāks par tīru un vēsu avota ūdeni. Katra skaņa, kas ielec

gaisā, ir dziļi skaidra, mīksta un tālu atbalsojas visā apkārtnē. Šad



tad vēl ausis un seju skar nikns, skarbs vējš, bet tas nekas. Tikko

jaužamas, bet uzbudinošas smaršas izplaukst telpā. Tās nāk no koku

stumbriem, krūmiem, no katras lietas, kas mostas jaunai dzīvei.

Rīgas dārzi pilni satraukuma un alku. Ejiet turp un pielieciet ausi

kādam koka stumbram, un tad jūs dzirdēsiet savādu šalkoņu. Tas

ir pirmais uzbudināto sulu skrējiens augšup. Paņemiet rokās

krūmu mitros zarus, un tad jūs jutīsiet, kā tieklusi un silti pulsē.
Koku zaros saules pusē jūs dzirdēsiet arī putnus dziedam. Viņu
sirdis jau kāri jūt nākam jaunu laiku, jaunu zāli un siltumu, un

velti ziemas pēdējais asums cenšas viņiem aizcirst skaisto, ska-

nīgo rīkli.

Pavasaris ar savu jauno dzīvi neatvairāmi laužas ārā no ledus

zilgajām skavām. Atmoda un atmodas svētki — Lieldienas ir klāt.

Neredzama, bet stingra, nelokāma rosība un uzplūds manāms

katrā cilvēkā. Visiem soļi kļuvuši vieglāki, saulaināki, sejas skaistā-

kas un laimīgākas. Uzspodrinātajos skatlogos māj pretim Lieldienu

gardumi. Šokolādē un marcipānā pamodušies neapklusināmi ra-

dīšanas spēki, un tie pārvērtušies zaķos, cāļos, dīvainās, lielās olās,

kas krāšņi uzpostas dažādiem saišķiem. Karalaiks arī Lieldienu

daiļumiem uzspiedis savu zīmogu, un tā blakus nevainīgajiem
cukura vīriem ar maigām, saldām bārdām stāvsmagi bruņots ka-

reivis, brūns, saspurojies tanks, slaida zemūdene un bruņukuģis.

Loga lielais stikls nopūšas: kad tikai nesākas kauja un es pirmais

nekrītu par upuri sadursmei.

SNIEGOTĀS LIELDIENAS

"Kas nu par Lieldienām, tie jau bija otrie Ziemassvētki." Tāds

ir vienprātīgs ļaužu spriedums par tikko nosvinētajām lielajām

Augšāmcelšanās dienām.Tiešām, rīdzinieki pavasara svētkos prie-

cājās kā īstā ziemā: uzņēmīgākie brauca uz Gaiziņa kalnu slēpot.

Veseliem bariem viņi apmetās apkārtnes lauku mājās, noliekot

pašus saimniekus klētiņās, pirtiņās un kūtsaugšās, un raibināja

plato kalnu ar saviem dīvainajiem karnevāla tērpiem, laimīga-

jiem kritieniem un jautrajām klaigām. Rīgā palikušie svinīgi gāja
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dievnamos, bet vakaros līdz pēdējai iespējai pildīja teātrusun kino.

Tuvējās Āgenskalna priedes un Mežaparks bija pilni kamaniņu

braucēju un ziemas ainavu mīļotāju. Vienīgi akadēmiskās drau-

dzes iesvētāmās jaunavas baltajos tērpos kā gaiši, maigi putni

atgādināja visiem atnākušo pavasari, kas, līdzīgi niķīgam puikam,

slēpās aiz kupenas, lai vēlāk pēkšņi izlēktu pasaulē ar straujiem

ūdeņiem un spirgtiem vējiem.Vēl viena vieta Rīgā apliecināja pa-

vasari. Tā bija slidotava Artilērijas ielā pie Ziedoņa dārza. Tur uz

atkusušā ledus, ko klāja sārts, duļķains ūdens, virpoja karuselis,

čīkstēja spēcīgas šūpoles, nīka loterija un plauka stipri smaršīgas

vafeļu būdas, kur par 12 santīmiem katrs varēja saņemt trauslu,

garžīgu cepumu. Karuselis spēlēja aizkustinošu valsi, motors ne-

kautrīgi pūta gaisā savu sīvo elpu, bet bērni un pusaudži klupa
virsū raibām laivām, zirgiem un brūnām lauvām, lai izjustu pirmo

mākslīgo dzīves reibumu. Šūpoles nesa jaunatni pret debesīm un

tadatkal metaviņus lejā dzīves mitrumā. Aizrautīgajāātrumā jau-

nās sirdis to nejuta. Izpriecu laukumam bija arī sava bufete, bet

tās priekšā gulēja milzīga, brūna peļķe. Un tā pie siltām desiņām

varēja nonākt tikai pēc akrobātiska lēciena. Kas to nespēja, brida

pāri, apģērbus sacēluši. Dzīvnieku aizsardzības biedrība bija ierī-

kojusi savu stendu. Uz sētas raustījās piesprausta baltā papīrā no-

drukātazirga lūgšana. Kāds vecāks onkulis, krietni iebaudījis svētku

jautrības, bija pilnīgi uzgūlies ar savu sagumušo stāvu lūgšanai

un ilgi burtoja to.

"Krusttēv," sauca ņipras meičas, "laid arī mums palasīt."

"Mierā," rūca vecais. "Man zirgs mājā: gribu zināt, ko viņš, pa-

gāns, man lūdz."

īsi priekš svētkiem, kad sniegs nāca lejā treknām pikām, kāds

latviešu dzejnieks apstādināja mani un teica: "Draugs, vajadzēs

pavasari sadzejot." Rīgas jaunatne svētkos centās pavasari atšū-

pot; redzēs, vai viņai tas būs izdevies.

lecienītās kūrvietās Lieldienas pavadīt bija pulcējušies ļoti
daudzrīdzinieku. Preses pilī Siguldā jau laikus bija rezervētas visas

telpas. Šeit pulcējās daudzi rakstnieki, mākslinieki, sabiedriski
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darbinieki un rūpnieki. Bija ieradušies viesi arī no Igaunijas.
Jaukais ziemas laiks deva iespēju izbraucējiem patīkami pavadīt
svētkus pastaigās kalnos, izbraukumos ar slēpēm un pajūgos. Arī

Ķemeru viesnīcā viesu pieplūdums bija ļoti liels. Visas telpas vies-

nīcā un labākajās pansijās bija aizņemtas līdz pēdējai iespējai.

Starp viesiem bija vairāki diplomātiskā korpusa locekļi un lat-

viešu saimniecisko aprindu pārstāvji ar ģimenēm.Vairāki viesi iera-

dās arī no Kaunas. Izbraucēji čakli nodevāsslēpošanai, izmantoja

iespēju paslidot Ķemeru leduslaukumā, kā arī devās izbrauku-

mos kamanās un izjādēs.

Salīdzinot ar agrākiem gadiem, izbraucēju skaits Lieldienās

šogad bija mazāks. Ar Rīgas stacijās pirktām biļetēm priekšsvētku
dienās izbrauca 36 897 rīdzinieki. Pag. gadā Rīgas stacijās pār-

deva 47070 biļešu, 1938. g. — 48 866 un 1937.g. — 37 428. Vis-

lielākais izbraucēju skaits šogad devās Daugavpils virzienā —

12 888, Jūrmalas virzienā — 9673, Valkas virzienā — 5785, Jel-

gavas
— 4905, Rūjienas — 2161 un Ērgļu — 1485. Bez tam daudz

izbraucēju devās ceļā autobusos ar "Celtransā" jau agrāk izpirktām

biļetēm un no Rīgas mezgla stacijām. Tādēļ kopējais izbraucēju
skaits svētkos pārsniedza 50 000.

SNIEGA LAVĪNAS RĪGĀ

lešana Rīgas ielās kļuvusi par soļošanu ar šķēršļiem. Neskai-

tāmās vietās izlikti aizsprosti. Sniega blāķi dunēdami krīt no

jumtiem, un gājējiem puse ceļa jānoiet pa ielas vidu, kur autobusi

un zirgi viņus aplaimo ar brūnām ūdens šaltīm un sniega pikām.
Dažs atgriežas mājās raibs kā Lieldienu ola. Arī tur, kur ietves

brīvas, rīdzinieki paātrina soli un bažīgi ierauj galvu plecos. Ko

var zināt, varbūt arī te kāds zilgans ledus gabals pēkšņi noraujas

no augšas un uzkrīt plecam.

"Lūk, luk, sieviete uz jumta," kliedz nobridies puika un rikšo

ap lielu namu. Sniega blāķi krīt uz ietves, un sīki putekļi mirdz
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gaisā. "Vai tuklusēsi," draud sētnieks, "kas tev pardaļu." Bet puika
nerimstas. Tiešām, uz jumta pelēkā kapucē un īsā, apjoztā mētelī,

ar garu lāpstu rokās lokās sieviete un spēcīgi grūž sniegu lejup.
Tad veikli, drošām kustībām viņa nokāpj līdz notekai. Ass cirvis

pazib gaisā, un smagi ledus gabali gāžas zemē.Stunda paiet kūpošā
darbā. Aizsprosti sargā nogāztā sniega mieru. Beidzot sieviete uz

jumtakliedz: "Tīrs." lesteidzos sētā, lai sastaptu drošsirdīgo strād-

nieci. Pēc kāda laika pretī nāk slaida, spēcīga auguma meiča. Ātrs

solis, vaigs jauns un smaidošs. "Kā jūs tā varat, vai baiļu nav?"

jautāju. "Kāpēc," smejas jaunava, "savs darbs jādara katram. Tēvs

vecs, palīdzu viņam. Kad biju maza, viņš mani sūtīja skolā, tagad

jau otro ziemu rāpjos jumtā. Man tādas lietas patīk." —
"Tie-

šām?" — "Jā, jā, gribēju mācīties par slimnieku kopēju, derīgs

amats, īpaši kara laikā: var nokļūt tuvāk frontei. Tagad pagaidām

neiznāk, tāpēc rāpjos jumtā." Pienāksētnieks, vīrs ar sirmām ūsām.

"Jums varonīga meita," saku. — "Kā nu to ņem. Vienīgi mana

Marta ir pirmā meiča Rīgā, kas prot tādu darbu. Laikam iedzimusi

manī. Arī es savā laikā 15 gadu strādāju uz jumtiem un vienmēr

biju uz kājām kā kaķis."

Aprunājos ar kādu vecu jumtu vilku par viņa darbu. "Kam

vāja sirds un dūrējs pakrūtē, lai augšā nelien," stāsta veterāns. "Es

strādāju tīri mierīgi. Ir jau arī likums, ka uz jumta drīkst laist tikai

tos, kam apdrošināta dzīvība. Tādi cilvēki nekrīt. Visi iedomājas

sniega raušanu lejup par nieka darbu: tā tas nav. Jumtu tīrīšana

no sniega ir savs patstāvīgs arods. Kad namam jumtu apliek ar

skārdu, saimnieks vienmēr liek namiķim salīgt kādu skārda licēju

vēlākajiem darbiemjumtā un pirmā vietā sniega tīrīšanai, jo, lūk,

amatnieks, skārdu liekot, jumta dabu labi iepazinis. Ja tāda skārd-

nieka negadās, griežas pie apdrošinātiem eksprešiem. Trūkumā

izpalīdzas arī ar sētniekiem un gadījuma vīriem. Es arī esmu vecs

skārdnieks un kāpju augšā tikai uz zināmiem jumtiem. Darbā

pelnu 5 latus stundā; manam palīgam maksā 2 latus. Dažreiz

saņemu jumtu uz gabalu. Vidēja lieluma jumtu tīru par 50 la-

tiem." — "Vai ar jums ilgajos darba gados ir arī kas noticis?"
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Vecais jumtu vilks drusku padomā un tad saka: "Kā ne. Atceros,

tīrīju slīpos jumtus Rātslaukumā. Norāvos no slīpuma, bet jaunā
virve mani noturēja, tā paliku karājoties gaisā starp ceturto un

trešo stāvu. Tikai pēc pusstundas mani ievilka iekšā pa ceturtā

stāva logu. Veselu mēnesi neganti sāpēja vēders, jo sīkstā virve to

bija briesmīgi sastaipījusi. Kad sāpe pārgāja,kāpu atkal jumtā. Un

tā līdz šim laikam."

SNIEGA KAPSĒTAS

Saule ir atkal atgriezusies, un pilsēta, līdzīgi lielai čūskai, no-

met savu veco, balto ādu, lai parādītos visā savā parastajā vasaras

spožumā. Gar ietvju malām garās un spēcīgās kaudzēs guļ ielu

bruģim atlauztais cietais sniegs. Tas visu ilgo ziemu ar smagu un

biezu kārtu klājis un nežēlīgi smacējis akmeņu rindas un asfaltu.

Izceltais sniega slānis dažā vietā ir līdz 25 cm biezs un tagad, kau-

dzēs snaužot, atgādina kaļķakmens varenos, pelēkos plienus. Pui-

kas, no skolas nākdami, tos ilgi aptausta pirkstiem un skaita tajos

noguluma kārtas.

lelās valda neparasta rosība. Sētnieki ar visām savām ģime-
nēm un pieņemtajiem palīgiem strādā kūpot. "Savā platībā tagad

tu cilvēks jūties kā īstā akmens lauztuvē," runā lielā nama vecais

sētnieks, cilādams smago lauzni, kas rūpīgi aptīts ar lupatām

vieglākai darbībai.— "Kā tā?" — "Kā nu ne! Cauru nakti zib laužņi,

un neskaitāmi smagi rati ved sniegu prom kā lielu dārgumu." —

"Gribētos zināt, kur tad šo lielo sniega daudzumuliek." — "Ak

to—vairākās vietās, tā saucamajās sniega kapsētās. Viss, kas nācis

pasaulē, godīgi arī jānoliek," turpina sētnieks. "Viena tāda kap-

sēta ir pati Daugava augšpus abiem dzelzs tiltiem. Tur izgāž tūk-

stošiem vezumu. Otra — lielās, skaistās pļavas pie Torņkalna

stacijas, tad ģimenes dārziņu platība ap slaveno hipodromu, bei-

gās vairākas dārzniecības centra tuvumā pie Armijas sporta lau-

kuma starp Brīvības un Kr. Barona ielu."

Aizeju turp. Nepārtraukti piebrauc sniega vezumi un auto-

mobiļi ar savu irstošo kravu. Zirgus vadaarī sievietes. Skan nikni
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kliedzieni, skaļa izskaidrošanās un piparoti joki. Lielais laukums,

zem kura guļ vairākas labi koptas dārzniecības, pilns milzīgiem,
līdz 8 m augstiem sniega kalniem. Tie blāvi mirdz rīta saulē un

savādi tvaiko. Starp kalniem lokās garas, dīvainas aizas, kurās cil-

vēks pilnīgi pazūd. Satieku kādas dārzniecības īpašnieku un

apjautājos par varenā sniega nokraušanu. "Manā dārzniecībā jau

izgāzti vairāki tūkstoši vezumu sniega," smaida veiklais dārznieks.

"Droši vien vēl pāris tūkstoši nāks klāt. Par kalnu no zirga ve-

zuma ņemu 10 sant., par auto izkrāvumu 50 sant. Ar laiku drusku

salasās. Tomēr īstais labums tikai priekšā: kad atvestais sniegs

izkusīs, paliks pāri atkritumi un mēsli, kas ar biezu un treknu segu

klās visu dārzniecības zemi. Tā radīsies vērtīgs augsnes apmēslo-

jums gluži par velti. Pēc šī nogulušā atkritumu slāņa var arī no-

teikti uzzināt, ko rīdzinieki ziemā pazaudē vai tīši nomet uz ielas.

Esmu nejauši atradis visai interesantas lietas, starp citu, arī sīkus

naudas gabalus. Cītīgs meklētājs te varētu sev dienā pilnīgi no-

pelnīt uzturu."

PIE MUMS VĒL VISS MIERĪGI

Palu laiks ir klāt, upes piepūš vaigus un dodas uz jūru. Ko dara

Daugava? No Zemgales tilta raugoties, nekā. īstie plūdi pagaidām

tikai uz paša tilta. Tur pajūgi un automašīnas peras dubļos un

brūnās straumēs. Pats tilts pil, kā no dziļa ūdens izvilkts.

Zaķusalā spīd saule, smaršo grēdās salikti dēļi, un krasta balsti

gaida plostus pienākam. Sniegs lēnām plok, un Zaķusalas strādī-

gie iemītnieki mierīgi dara savu darbu.Daugavas virsma, cik tālu

tā saskatāma, pilna nekustīgas snaudas, klāta ar plānu, spīdīgu
ūdens kārtu, un šķiet kā milzīga slidotava spēcīga atkušņa laikā.

Ledus upē guļ vēl cietu miegu, un, sausākā vietā pieliekot ausi

ledum, zem tā biezās kārtas nav dzirdama nekāda skaņa. Ļaudis

mierīgi dodas savās iemītajās takās pāri Daugavai. Viņu garās, lēnās

virknes dīvaini blāzmo spīdīgajā ūdens līmenī. Pat mazs, mazs

ķipars, paņēmis glītu groziņu, čakstot skrien pāri uz Rīgas pusi.
Arī vezumnieki turpina savus braucienus ierastajos virzienos.
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Dažā vietā saskatāmi pat 10 pajūgu reizē. Tie ved malku, sniegu
un uztura vielas. Klusi stāvu un skatos darbīgajā ainā, kas tīkami

ieplūst dvēselē.

"Vai jums no plūdiem baiļu nav?" vaicāju kādai Zaķusalas iemīt-

niecei. Viņa parausta plecus: "Nē. Es par to ir nedomāju. Pārāk

pierasts. Vai tad jūs no tramvaja ielās trūkstaties?" Krastā stāv

sirms enkurnieks ar īsu pīpi zobos. Dūms apaļi veļas gaisā. "Kādi

būs šogad plūdi, un vai Zaķusalai nedraudbriesmas?" uzrunāju

veco vilku. Nopietnais vīrs drusku padomā un tad saka, metot

skatu pa Daugavu uz augšu: "Esmu piedzīvojis daudzus trakus

pavasarus. Pēc visām pazīmēm šogad būs visai mēreni plūdi un

tie noritēs, kā nākas. Šogad mūsu Zaķenei tiešām nekas nedraud."

DĀMA, IHTIOZAURI UN KALOŠAS

Kur ir taksītis? Taksīša nav. Kāda nelaime! "Ormani, ormani,

ātrāk!" sauc raudulīgā balsī jauna, glīta dāma un ātriem, nervo-

ziem soļiem iekāpj tumši brūnās, mazliet apdriskātās kamanās,

ko vadasirms vīrs.

"Jums gan, jaunkundze, izgāja slikti," līdzcietīgi nosaka vecais

ormanis. Viņa vārdi paceļ lepnajai dāmai slepas asaras acīs. "Ja tā

labi atminos, arī man reiz jaunībā gluži tāpat izdevās." Un vecais

vīrs skaļi iesmejas pats par savu jaunību. Tas aizsvilina dāmai

dusmas sirdī kā sausu kadiķa puduri.

"Lūdzu, brauciet," piebilst viņa rūgti.

"Labi," norūc labsirdīgais vedējs. Skumjais šķimelis bailīgi sper

savu pirmo soli robotajā ielas bruģī. Viss pludo vienāūdenī. Ej nu

sazini, kas tajā slēpjas. Varbūt tāds caurums, kurā jāpazūd ar vi-

sām kamanām un sēdētājiem.

Neliels bars cilvēku stāv pietiekamā attālumā un smaida par

tikko notikušo joku. īpaši apaļi smieklu āboli veļas pāri mazā

Andreja veselīgajām lūpām. Ir taču pavasaris, sniegs dīvaini smaršo,

un saule spīd kā traka, mezdama veselu liesmu jūru sniega segā.

Jumti pil, kūst katra vieta, ūdens visur rodas, gandrīz jāsaka, ne

no kā. Viss ar aizrautu elpu gaida pirmo lielo dzīvības kustēšanos.
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Andrejs atnācis apraudzīt Daugavu, vai tā jau nedodas ceļā.
Sveiks! Sākums ir vērtīgs. Kur te gadījās šī lepnā dāma uz slidenā

trotuāra gar pašu ielas malu, kas vilnī nemierīgā ūdenī? Tad nāca

smagais auto. No tā platajām riepām ūdens šāvās augšup veselām

šaltīm. Priekšā viņam mirdzēja milzīga ūdens radīta pāva aste. Tā

pildīja gaisu tūkstošiem slapju dzirksteļu.
Auto tuvojas, un tam pa priekšu virzās arī varavīksnainā pāva

aste. Auto kustas tādā ūdens šalkoņā, kā seklā ezerā ieslīdējis. Tad

auto jau ir blakus, jaunā dāma vairs nespēj glābties. Andrejs aiz-

liek plaukstu mutei priekšā, lai lielajā uztraukumā sirds no krū-

tīm neizlec laukā. Vēl mirklis, un skaistā ūdens pāva aste ar visu

savu vienupusi uzgāžas jaunajai dāmaivirsū. Skaļš kliedziens, vēl

viens izmisīgs lēciens sāņus, bet veltīgi.No galvas līdz savām slai-

dajām kājām dāmair vienā ūdenī. Šķiet, dažos mirkļos veseli divi

spēcīgi spaiņi uzgāzti viņai virsū. Modernācepure — Bābeles tor-

nītis — pamazām saplok, milzīgais, krāšņais uzrocis ar divām

sudrablapsām un smalkais kotika ādas kažoks kļūst līdzīgs pluš-

ķainim runcim. Seja un acis pilnas lielu, treknu lāšu. Bet varbūt tās

asaras? Un tad kaut kur it kā no pašām debesīm smiekli un atkal

smiekli. Briesmīgi. Kur ir taksītis? Taksīša nav. "Ormani, ormani,

ātrāk!"

Līdzīgu gadījumu Rīgas ielās šinīs dienāsbija daudz. Nule irstošā

ziema atnāca ar neredzēti bagātīgu sniega devu. Dažās ielās sacie-

tētais sniega klājums bija līdz 30 cm biezs. Mirdzoši skaļi laužņi

to dienu un nakti kala no bruģa nost. Smags sniega daudzums

bija salasījies arī uz Rīgas namu jumtiem un gaidīja tikai izdevīgu

brīdi, lai kustu un kristu zemē. Tad pēkšņi pēc divu dienu labas

snigšanas uznāca atkusnis un pārvērta visas Rīgas ielas tumši brū-

nās, skaļās upēs.

"Lūk, lūk,kur mūsu skolas kafija tek," smējās puikas un rādīja

ar pirkstu uz brūno, vilinošo virumu ļāvīgajās notekās. Gaisā

augu dienu stāvēja tāds mitrums, it kā visa pasaule būtu kļuvusi

par milzīgu mazgātavu. Tīra un skaista tā vēlējās atsmaidīt jauna-

jam pavasarim un ziedošajai vasarai. Autobusiem, šķērsojot ielu,

pāri tumšajiem sniega izciļņiem bija jālēkā kā lielām, zaļām gu-

mijas bumbām. lekšā sēdētāji jutās līdzīgi pasažieriem mazā
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kuģītī stipras vētras laikā. Tramvaja sliedes visā savā garumā bija
klātas ar dziļu ūdeni, un tramvaju vagoni, varētu teikt, savā gā-

jumā peldēja kā milzīgi, rūcoši roņi.

Tagad jau Rīga nokalta. Tās ledus bruņas saskaldītas gabalos,

līdzīgas dīvainiem, aizvēsturiskiem zemes slāņiem, dažās vietās

pārdabīgu bišu brīnumainajām šūnām, te brūnā, te zilgani pelēkā

krāsā, guļ it kā malās un baigi rēgojas pretim ar savu mistiskumu.

īpaši vakaros tā vien liekas, ka pēkšņi kāda lielā kaudze atdzīvo-

sies un tanī ar zvērošu rīkli parādīsies kāds sens ihtiozaurs vai cits

auksts negantnieks. Arī smagā, saskaldītā sniega kaudzes ātri zūd

no ielām un rod savu pēdējo atdusas vietu noliktajos laukumos

pilsētas nomalēs. Tur to nogulda augstos kalnos, kas tumši zvēro

pavasara saulē, dara apkārtējo zemi gaužām mitru un pilda gaisu

ar aizejošās ziemas pēdējo aromu,tās varenā līķa dvingu.

Sniegs ir ceļā uz mūžību, tā vietu tīrs un noskūts ieņem asfalts.

Kalošas pārtrauc savu darbu un atsēžas klusā vietā savai vasaras

guļai. Cilvēku kājas par vienumilimetru kļūst tuvākas dabai.

ATMIŅU SPOGULĪ

Trīs dienas mazie upes ledus lauži grasās paņemt pārdau-

gaviešu dārgumu — pontonu tiltu un aizvest to projām. Kuģīši

tilta priekšā, metotmelnus dūmu mutuļus gaisā, slīd pa Daugavu

šurp un turp. Skaisto Alfona Bēziņa ceļu tie sabrauca vienā grū-

dienā. Ceļa eglītes atrada savu pēdējo vietu upes sūrajā klēpī.

Kuģīši, plēšot un grūstot ledu, lauza savas skrūves, guva nepatīka-

mas sūces un ielieca savus krāsotos sānus, bet velti, laiks atkal

uzbēra krietnu šķipsnu sala, un viss sastinga kā pasakā. Milzīgi

ledus gabali saslējās viens pret otru, apkampās un palika tādāstā-

voklī, kā pozējot fotogrāfam.

Daugavas posmā starp pontonu un Zemgales tiltu, kur ledus

palicis uzmācīgo lauzēju neskārts un atkal uzsalis, vēl šorīt daži

daiļslidošanas mīļotāji nometa uz ledus virsdrēbes un jautri vir-

puļoja pavasara saules spožumā, bet žibulētāji pēdējo reizi pār-

baudīja savu ievingrināto pacietību.
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Lielākos un dramatiskākos palu laika pārdzīvojumus nesenā

pagātnē Rīgai sniedza 1924. gads. Daugava lekšrīgā pacēlās līdz

tramvaju sliedēm. Varenās ledus masas ar briesmīgu spēku un

ātrumudevās lejā uz jūru, appludinot Rīgas salas un zemākās vie-

tas. Uz daža ledus gabala sēdēja pārsteigts gailis, kas brauca Rīgai

cauri, skaļi dziedādams, uz cita — sivēns, siena guba vai pirtiņa.
Vecais Libekas tilts neizturēja ledus spiedienu, skaudri iebrakšē-

jās un arī devās uz jūru, saucienu pavadīts. Tam drīzi sekoja dzelzs

tilta slimais posms. Rīga palika bez satiksmes tiltiem. Zināmos

laika sprīžos gājējus novadīja pa jauno dzelzceļa tiltu. Tā klājs

bija ar lielām atstarpēm, tāpēc daudziem reiba galva, un tad viņi

turpināja ceļu četrrāpus. Dažas sievietes gluži saļima, un viņas

nonesa uz rokām. Starp abiem Daugavas krastiem kustējās arī

kuģīši, pārvadājot ļaudis. Bieži šie kuģīši sastapās ar tik lieliem

ledus gabaliem, kas tos pārvarēja un nesa pa Daugavu uz leju. Tas

radīja braucējos dziļu satraukumu, un tvaikonīša personālam pa-

rasti tikai ar lielām pūlēm izdevās visus nomierināt, sasaukt pa-

līgā citu tvaikonīti un tad laimīgi sasniegt krastu.

Daudz posta un trakus ledus sastrēgumus radīja arī baigais
kara gads — 1917. Piemēram, Doles salai plūdi uznāca tik pēkšņi,
ka pārsteidza divas zemākās vietās izliktās krievu karaspēku vie-

nību aptures, un tā aizgāja bojā 30 karavīru. Izsauca slavenos

latviešu strēlniekus, kas pāri augstajiem, šķautnainajiem ledus

kalniem devās palīgā saviem izmisušajiem ieroču brāļiem un no-

dibināja kārtību Doles salas pozīcijās.

PĒDĒJĀ MIRKĻA LAIME

"Ledus nāk," — šāda ziņa vienā mirklī vakar aplidoja visas

Rīgas zemākās vietas Daugavas krastā. Ļaudis, kuru iedzīvi ap-

draudēja plūdi, salēcās kājās, novietoja laivas un plostus pie rokas,

vēlreiz pārbaudīja to izturību, saskaitīja airus, nesa no pagrabiem
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kartupeļus laukā, pievāca uzkalnēs malku un veda pie radinie-

kiem bērnus drošumā. Vistām un gaiļiem, tāpat arī sivēniem un

kazām, kuru patvērums atradās pārāk tuvu viltīgās upes līmenim,

nācās pārvākties citās telpās. Tur izbiedētie kustoņi uztraukti

klaigāja un skraidīja lielā nesaprašanā. Nakts pagāja bezgalīgās gai-
dās un Daugavas baiguma vērošanā. Bet plūdu traukšņi klusēja.
Pienāca saulains rīts, un ledus pie Rīgas stāvēja, kā stāvējis.

Šorīt Daugavā pilsētas tvaikonīši turpina biezā ledus skrubi-

nāšanu. Tie krietni pavirzījušies uz augšu. Darbs grūts, jo ledus

vēl biezs un visai pretestīgs. Tikai ar ilgu neatlaidībutvaikonīšiem

izdodas nolauztpa gabalam. Turpat netāluuz nesadrupinātā ledus

vēl mierīgi sēd žibulētāji un izmēģina sava pēdējā mirkļa laimi.

Viņi uzticīgi vēro savu amata rīku un laikiem uzmet niknu aci

tvaikonīšiem, kas, melnus mutuļus gaisāsviezdami, tuvojas viņiem.
Dažbrīd starp žibulētājiem un tvaikonīšu kapteiņiem noris arī

dzēlīga vārdu maiņa. "Vācieties prom," sauc pilnā balsī kapteiņi,

"ka nenoslīcinām." — "Nožēlojamie ledus grauzēji," kliedz pre-

tim saspurājušies žibulētāji, "ka jūs pašus ledus gabali neaiznes

jūrā." Bet paiet brīdis, un visi atkal salīgst mieru, jo pāri spīd saule

un zem kājām viz Daugavas zilganais mierīgums. Tikai tālumā kaut

kur draudošispurājas no augšienes nākošie ledus gabali.

PAVASARA VĒJI

Brīnums ir noticis ar Rīgas ielām. Tās tagad atkal sausas un

tīras, it kā nekad nebūtu redzējušas sniegu. Gludais asfalts spīd

zeltainajos saules staros. Putekļi lasās baros, un tos bez stājas ceļ

augšup pavasara vēji.Dīvaini ir šie vēji, reizē pilni asuma un maiga

glāsta. Tie tīra pasauli no visa vecā, nogurušā un tajā pašā mirklī

ievieš katrā sirdī, radībā, stādā un lietā jaunus vēlējumus un alkas.

Lielā sparā vējš riņķo garām stūriem, aptausta katru zaru, katru

krūmu dārzā. Ar uzbudinošu vilni iešļācas sejās vai pakampj

matus un grib tos nest pret debesīm. Vējš nosusina katru mazāko

peļķi un nerimstoši plivina gaisā vēl kailos zarus kā uzvarošus

karogus.
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Pēdējais sniegs patvēries vēl šur tur apstādījumos un dārzos.

Tas līdzīgs vecam, apsūbējušam sudrabam un nikni spīd pretim

gaišajai dienai. Tā virsma ir cieta kā
garoza, un uz tās lepni pa-

staigājas zilgani pelēkās dūjas un jautri lēkā izbuzuši zvirbuļi.

Viņi jūt mostamies krūmos dzīvību un gaida pirmos asnus vie-

tās, kur sniegs jau aizgājis.
Šorīt uz ledus kanālī uzkāpa divi puikas, lai ar savu zābaku vēl

paķircinātu aizejošo ziemu. Ledus viltīgi smīnēja un klusi krik-

šēja. Pārdrošniekus no tilta pamanīja vecīte.Lietussargs draudoši

pacēlās gaisā, un skaļš sauciens pamirdzēja līdzi. Puikas sabijās un

metās uz skolu, bet kanāla ledū ieaudās gara lūzuma svītra un ap-

plūda ar ūdeni. Kā vanags tam metās virsū pavasara vējš un to

pacēla augšup.

Pilsētā plosās jaunie vēji. Tie atnes no tālienesarī smaršas, kas

pilnas gluži satrauktu jausmu un stāsta par pirmo lielo siltumu,

kas nāk šurp.

ZINU DRUDZĪ

"Hallo, Rīga! Ziņas par jaunākiem notikumiem..." — un visi

salecas kājās, kļūstot par lielu ausi. Pēc 7 mēnešu dīvainaun baiga

klusuma, kas irdināja nervus pa atsevišķiem sīkiem audiem, bei-

dzot lielais karš sācies. Lielgabali atmodušies, simtām lidmašīnu

dodas viena pret otru, simtiem karakuģu izcīna savu uzvaru un

kapu vētrā un milzīgajos viļņos. Jaunas tautas ierautas kara milzī-

gajā postā. Katra stunda, katra pusstunda nes jaunas, pārsteidzo-
šas ziņas. Uzmanība par notikumiem sakāpināta līdz pēdējam.

Ļaužu bari stāv pie redakciju durvīm, gaidot laikrakstu iznāk-

šanu; drebošiem pirkstiem viņi tver katru avīžu numuru un vēlu

vakaros nāk skatīt izliktās telegrammas redakciju apgaismotajos

logos. Žurnālisti augām naktīm bez atpūtas strādā, vākdami kopā

jaunākos notikumus. Bet ļaudis ar to vien neapmierinājās. Sācies

īsts radio aparātu dīdīšanas laiks. Tāds, kam tikai vietējais uztvē-

rējs, salasa savu pēdējo naudu, aizņemas vēl no radiem un steidz

apmainīt veco pret īstu četrlampīgu. Nopirktais aparāts smagi



799

nopūšas, kad to noliek vietā, un sākas nepārtraukta nervoza po-

gas grozīšana: Londona, Berlīne, Parīze, Stokholma, Helsinki. Kas?

Tikai mūzika? Nekādu jaunu ziņu? Neviena nogremdēta kuģa?
Sist to kasti kopā! Jaunais radio entuziasts nosvīdis griež savu

mašīnu, un visa ģimene ar aizturētu elpu gaida. Kas būs? Lepni

staigā tie, kam zināmi ārzemju staciju ziņu pārraidīšanas laiki.

Tos laji pazemīgi sveicina, piedāvā papirosus. Nomalē, kur radio

mazāk, parasti ap tiem ziņu laikā salasās viss koridors, pat sēta ar

sētnieku priekšgalā. Sēž visi un svinīgiklausās. Pasarg Dievs, ja kā-

dam gadās izšņaukt degunu; viņu bez žēlastības iztriec laukā.

Kad jaunie aiziet darbā, mājās paliek tikai vecaistēvs, vecs ka-

ravīrs. Arī viņam rūp, kas notiek cīņu vietās. Viņš pielavās aparā-

tam un griež pogu: stāsta angļi. Nekas, vecaistēvs nekā nesaprot,

bet tomēruzmanīgi klausās: varbūt gadīsies kādas zināmas vietas

vai pazīstama karakuģa nosaukums, tas atļaus prātam uztrauco-

šus minējumus. Tad varēs gudrot un kļūs vieglāk ap sirdi. Cits

visu nakti kūko pie sava lielā aprāta un no rīta ir pelēks kā nātna

drēbe.

Interesantas pārmaiņas vērojamas jauno ziņu pārraidījumu

laikā tirgos. Vienam otram galda turētājam ir aparāts. Tad pārējie

skrien pie tā klausīties, pametot savu tirgus vietu gausāka kaimiņa

uzraudzībā. "Kur tad Sīpolene savu preci atstājusi?" jautā pircē-

jas. — "Āreče, kundzīt, aizskrēja par kariem klausīties. Nākat

vien pie manis, kundzīt, man nav sliktāka manta." Dzīve iet savu

ceļu. Ar kara lauku izplešanos nākuši lietā arī daudzi līdz šim maz

zināmu pilsētu, apvidu un zemju nosaukumi. Ģeogrāfisko karšu

izdevumus izpērk vienā rāvienā. — "Nav, nav, izpirkts," atbild

tikai pārdevējs. Nāk atkal godā vecie atlanti. Putekļus celdamas,

veras vaļā lādes, un ceļas galdā senas ģeogrāfijas grāmatas. Veciem

bukinistiem siena laiks. Viņus apstāj ļaudis un izpērk visas Eiro-

pas kartes. Puikām, kas skolā labi mācās ģeogrāfiju,atnākušas zelta

dienas. Viņus radi, pazīstami un kaimiņi mīļi uzrunā, iedod gar-

dāku kumosu, biļeti uz kino, lai tikai zēns pastāstītu visu, ko viņš

zin par Dāniju, Norvēģiju, Skageraku, Kategatu un Trontjenu.

"Dīvaini vārdi," purina galvu večiņa, "kas tobūtu domājis, ka man

vēl manā garajā mūžā nāksies šādus vārdus dzirdēt? Un turpat
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cīnās ļaudis, grimst un mirst. Jā, kādi laiki, lieli laiki. Kas to būtu

domājis!" — "Hallo, Rīga! Ziņas par jaunākiem notikumiem..." —

un visi salecas kājās, lai klausītos.

VISS MŪŽS VIENA DZIESMA

"Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvošu" —

šo drusku pārlaboto latviešu tautas dziesmu var pilnā mērāattie-

cināt uz Helēnu Ersu-Kozlovsku, kas šinīs dienās atskatās savos

25 dziesmā pavadītajos mūža gados. Vēl nesen sastapu Helēnu

Ersu. Viņa, kā allaž, nāca man pretim smaidoša un laipna, it kā

pats dzīves prieks neredzama putna spārniem lidotu viņai virs

galvas. Bet, kad es ieskatījos jubilāres acīs, atkal pamanīju to seno,

vērojošo liesmu, kas ar dzeltēnu vizmu vērsās man neatlaidīgi

pretim. Šī dīvainā liesma man jau no laika gala ir parasti sasais-

tījusi locekļus un mēli saldiem, neredzamiem pinekļiem. Tā arī

tagad es kļuvu kluss un neveikli meklēju vārdu visās savās kaba-

tās, bet neatradu un tikai kaut ko murmināju. Vienīgi Helēnas

Ersas klusie smiekli mani atdzīvināja un atdeva valodu. Un tad es

izdibināju: Helēna Ersa dzimusi Latgalē. Kā pirmā latgaliete viņa

beigusi Latvijas konservatoriju ar brīvmākslinieces grādu. Visu

savu dzīvi māksliniece ir tikai dziedājusi, dziedājusi un dziedājusi,

tā savās dziesmās un skaistajā balsī ielikdama visas savas bēdas,

rūgtumu, sirds saldumu un vērsmi.

— Par savu bērnībuman nav ko stāstīt, — runā dziedātāja, — es

neatceros nekā ļauna, nekājocīga. Vien prātā un dvēselē no mana

mūža pašas tālākās tālienes, kad es vēl biju maza, maza meitene,

tikai dziesma un atkal dziesma.

Savu dziesmu gājumu māksliniece sākusi Rēzeknes baznīcas

korī. Dievu lūgdami krēslainajās baznīcas velvēs, baznīcēni bija

ļoti iemīlējuši viņas dzidro, skaidro balsi, kas katru svētdienu

luktās cēlās augšup pret debesīm, dziedot "Ave Maria" un "Dievs,

mūsu glābējs". Vēlāk Helēna Erss-Kozlovska visai rosīgi darbojās
Rēzeknes latviešu saviesīgajā biedrībā kā aktrise un dziedātāja dau-

dzās dziesmulugās. Tad vienu sezonu dziedāja slavenajā Zavadska
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korī, kas ar koncertiem ceļoja visā toreizējā Krievijā un arī tālu

ārzemēs. Šinī korī maza, smaidoša latgaliete skandināja dziesmas

skaistā, krāšņā bajārienes tērpā. Darbs smalki satvertā un izvei-

dotā korī Helēnai Erss-Kozlovskai pilnā mērā rādīja un mācīja,
cik dziļa un sarežģīta ir cēlā dziedāšanasmāksla un cik lielas mū-

zikas zināšanas ir jāiegūst, lai meistariski pārvaldītu cilvēka skais-

tāko dabas ieroci — cilvēka balsi.

1912. gadā Helēna Erss-Kozlovska ar dekāna Nikodēma Ran-

cāna gādību devās uz Rīgu un pēc tam uz Pēterpili mācīties dzie-

dāšanu. Rīgā viņa mācījās Gižicka mūzikas skolā, Pēterpilī iestājās

konservatorijā prof. Gladkajas klasē.

Pirmais patstāvīgais HelēnasErss-Kozlovskas koncerts notika

Rēzeknē 1915. g. Tas bija ievērojams notikums viņas dzīvē, jo viņa

bija pirmā latgaliete, kas parādījās atklātībā tik nopietnākoncertā

ar plašu programmu.

Tanī pašā laikā viņa sāka pirmo latgaliešu tautas dziesmu mel-

diju vākšanu pie lauku dziesminiecēm. Nākošajos koncertos

Erss-Kozlovska skandināja šīs dziesmas klavieru pavadījumā. To

pirmais apstrādātājs bija prof. Jāzeps Vītols.

Lielais pasaules karš un revolūcija stipri sarežģīja HelēnasErss-

Kozlovskas dzīvi. Viņa pārtrauca savas mākslinieces gaitas un

devās pie sava vīra rakstnieka Ādolfa Ersa uz Valku.

— Ar savu nākošo vīrurakstnieku un dzejnieku ĀdolfuErsu, —

atzīstas dziedātāja, — es iepazinos jau priekš pasaules kara Rē-

zeknē, skolniece būdama. Erss lasīja man priekšā savas dzejas. Es,

protams, daudz tur vēl nesapratu, bet mani valdzināja šo dzeju

mistiskums, īpatnā mūzika un arī pats lasītājs. Erss arī bija tas,

kas iemācīja mani notis lasīt, jo pats spēlēja vijoli un ārkārtīgi

mīlēja mūziku. Vecāki gribēja, lai es topu skolotāja, pašai man tikās

kļūt par aktrisi, bet Erss mani galīgi un nenovēršami pievērsa

dziedāšanai un mūzikai.

1920. gadā Helēna Erss-Kozlovska iestājās Latvijas konserva-

torijā un tobeidza 1925. gadā kā brīvmāksliniece. 1926. gadā viņa

Itālijā vēl papildinājās dziedāšanā pie Milānas konservatorijas

prof. Marati. Pēc atgriešanās no Milānas māksliniece iestājās operā,

bet nespēja samierināties ar tur valdošo garu. Un tā viņa kļuva
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savā mākslā pilnīgi neatkarīga un enerģiski strādāja kā koncert-

dziedātāja, īpaši pievērsdamās latgaliešu tautas dziesmas popu-

larizēšanai. Nav tāda stūrīša Latvijā, kur Erss-Kozlovska nebūtu

skandinājusi savas dziesmas. Viņa dziedājusi arī daudzās vietās

ārzemēs.

— Latvijā esmu dziedājusi 1100koncertos, bet nogurumusavā

balsī nejūtu, — smaida jubilāre. — Katrā sezonā nākas piedalīties
20 koncertos. Un tā mana dzīve paiet vienā dziedāšanā. Bet es

esmu ar to laimīga!
Dzīvo dziedātāja Mežaparkā, mājā, ko viņa uzcēlusi kopā ar

savu vīru Ādolfu Ersu.

— Jūtos labi savā mājā, — piemetina Helēna Erss-Korlovska,

— varu dziedāt, ka visa māja skan. Ir arī man divas meitas, kas

aug slaidas un smaidīgas. Tikai viena nelaime— mūsu mājā nav

man, namamātei, pašai savas istabas. Un tā es jūtos kā putns un

spurdzu no viena zara uz otru kopā ar savu dziesmu, gan līksmu,

gan grūtu.

CERIŅU UN KASTAŅU ZIEDU VARĀ

Ceriņi zied. Zilgani sārti ziedu mākoņi ir nolaidušiesvirs zemes

un reibina gājējus. Ļoti daudz gleznu ceriņu krūmu Pārdaugavā
katrā dārzā. Smaršas te viļņo no vienas malas līdz otrai — un viss

gaiss šķiet kā vaļā pavērts dārgu smaršu trauks.

lelās steidz ļaudis, īpaši sievietes, ar lieliem, reibinošiem ceriņu

klēpjiem rokās. Katrā istabā uz galda vai plaukta tagad goda vietā

redzams ceriņu zieds; tas pilda visu telpu ar skurbinošu aromu,

un viņā uz brīdi aizmirstas visas bēdas; skarbums it kā pagaist

zem kājām.
Viss tagad ceriņu varā. Ormanis smaidot piesprauž ceriņu zaru

savam zirgam virs galvas. Tramvajnieks, iespraudis maigo ziedu

ķekaru pogcaurumā, līksmi pārdod biļetes un tikai lāgiem pie-

glauž nāsi vasaras kaislajam brīnumam.

Pat sakņu sieva tirgu uzlikusi uz savas lielākas kastes varenu

ceriņu pušķi raibi nogleznotajā vāzē un skaļā balsī apsveic savas
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pircējas. Ceriņu dvinga iesitusi viņai atmiņa trako jaunību un

skaistākās mūža dienas.

lelu stūros pie puķu pārdevējām ceriņi guļ lielās kaudzēs un

smaidīgi gaida savus pircējus. Naktī uz aptiekas sliekšņa, kam

dienā stīvi soļo pāri slimnieki, sēd sirma večiņa ar ceriņu grozu,

visa ietīta smaršu mākonī kā biezā, krāsainā villainē. Vēlīnie gājēji

apstājas, ieviļņojas sirdis, un katrs paņem pa zaram līdzi. Večiņa

nepārtraukti klanās un tikai saka: "Paldies, paldies."
Pienāk kārtībnieks, lai noskaidrotu, kur večiņa ņēmusi brango

ceriņu gubu.

"Āre, esmu no baložniekiem, kungs," bilst sieviņa un bijīgi,
bet skaidri pastāsta savas mājas. Kārtības

sargs ir apmierināts.

Ceriņi zied visos dārzos varenā spilgtumā un smaršu bango-

jumā. Pie operas bērni skata apaļos, apcirptos ceriņu kokus un

brīnās: tik daudz ziedu.

"Vai vari tos saskaitīt?" vaicā viens puika otram.

"Saskaiti zvaigznes, tad es saskaitīšu šos ziedus."

Blakus ceriņiem mierīgi un svinīgi savas baltās ziedu sveces

pret debesīmpacēlušas arī kastaņas. Šo bajārisko koku ziedēšanu

ļoti jauki apdzejojis Kārlis Skalbe. leraugot kastaņu, neviļus gri-
bas atkārtot skaistās dzejnieka vārsmas, lai sirds top vieglāka un

vasara ieplūst elpā līdz pašam galam.
Ar ziedu laika atnākšanu vecā Rīga kļuvusi vēl skaistāka un

mīļāka kā allaž, jo latviešutautajau no senajiem laikiem mīl koku

zaļumu un ziedu krāšņumu.

JĀŅI RĪGĀ

Rīga, īpaši svētkos, prot rast sev prieku un aizmiršanos. Tas

viņai kā zelta mantojums nāk līdzi no agrākiem laikiem, kad

kopā ar ātri augošo turību un neatkarību radās arī pašapziņa un

plašāka dzīves apjauda.

Jautrības ziņā starp svētkiem pirmā vietā liekami tie, kas iekrīt

vasarā saules un siltuma laikā. Kā pirmais dzirkstošais vilnis aug-

šup uzšļāc Vasarsvētki, pēc šiem nāk Jāņi, kur brīnišķā, atraisītā

iejūta dzīvē un dabāpaveras visā pilnībā, līdz galam.



804

Priekš pasaules kara rīdzinieki Jāņos kā milzīga puķaina straume

devās laukā no pilsētas ielām. Lielākais vairums ar visu mielastam

un priekam nepieciešamo mantību trauca uz Ķīšezera krastiem

gankājām, gan ormaņos un pavadīja te visu nakti un dienu.

Citi, ne mazākā daudzumā, soļoja uz Daugavmalas pusi. Tur,

pie bijušā pontonu tilta, apmēram kur tagad Daugavas vidū tikko

manāmilīgojas pilsētas modernā peldētava, bija liktas līdz ūdens

līmenim trepes; no tām uz dzelzstilta pusi šūpojās viļņos garš
koka klājs, no baļķiem un varenām plankām virspusē veidots. Šim

klājam abās pusēs, smagi iegrimušas ūdenī, stāvēja liellaivas, kā

toreiz sauca — baržas. Tās bija milzīgas, ar vareniem, bezsātīgiem

klēpjiem; tās varēja viegli paņemt sevī dažus simtus cilvēku, bet

vidū uz plata paaugstinājuma jautru ugunsdzēsēju orķestri. Darba

dienās šīs klusās, nerunīgās liellaivas vadāja ķieģeļus un akmeņus,

arī smiltis, kokus. Tagad tās bija bagātīgi greznotas bērziem, kup-
liem kļavu zariem, vainagiem, kur pīpenes smaršoja kopā ar trako,

neganto vaivarāju.
Šo liellaivu bija parasti vairāk kā desmit. To vēders bija tik dziļš,

ka mazāka auguma cilvēkam divu baļķu platā mala sniedzās līdz

degunam. lekšpusi laivām greznoja vītnes, nelieli vainadziņi, arī

maza apmēra karodziņi. Baļķu starpās spīdēja darva, līdzīgi kais-

lām zvēra acīm, un ložņāja simtkāji, mušas, kas ar savu ņirbumu

atdzīvināja liellaivas tumšos stāvus.

Sēdēt braucējiem nācās uz gariem dēļiem; tie bieži ar saviem

medainajiem sveķiem ieguldīja vienu otru traipu meiču plīvojo-

šos, mulsos tērpos. Velkoņi šādosbraucienos darbojās lokomotīvju
vietā un vilka lielās prieka laivas visvairāk uz Doles salu, Mīlgrāvi,

Lielupi, Ķīšezeru. Latvijas patstāvības laikā šos izbraukumus liel-

laivas pārtrauca. Vienīgi Līgo vakarā, tāpat kā senāk, Daugava pil-

dījās mazām laivām, jahtām un pušķotiem kuģīšiem, kas, tumši

pūzdami, locījās citu mazāko vidū.

Mūsu laikos Jāņa diena aizviz mūžībā klusa un baznīcīga. Puse

rīdzinieku ir laukos. Citi, kas vēl palikuši Rīgas vecajos namos,

atceras tikko līdz rītam nosvinēto Līgo vakaru.

īsi pēc lielā kara un revolūcijām, kad Rīgas lielais tirgus miti-

nājās kopā ar žurku leģioniem vēl smacīgajās koka tirgus būdās
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Daugavas malā, rīdzinieki it skaļi Līgo vakaru ievadīja un pabei-
dzaDaugavas krastā, iepretim visam garajam tirgus posmam.

Pirmās Līgo vakaru allaž iezvanīja tirgus sievas ar Jāņu vaina-

giem galvās un sarkaniem vaigiem. Sākot ar pusdienas laiku, jau
no rokas rokā gāja noslēpumainas pudeles, kas stipri atdzīvināja
sievu garuun mēles.Valodaskļuva nepārtrauktas, līdzīgas tekošam

ūdenim; vārdi un teicieni — apaļi sārti, gan piparoti, satraukumā

kveldināti, gan stipri saldi, kā ar medu klāti.

No zemapziņas kā tālas miglas ceļas augšup asprātīgas tautas

dziesmas, kur bija iekšā sīva dzeja, pieredzes asums, viltīgs vārds

un krāšņa, dzīves pilna vaļība.
Dziesmas kā milzīgs, raibs baložu bars pajuka gaisā tad, kad

sabrauca un sanāca tirgū zāļu un sieru sievas. Gar visu Daugavas

krastu, sākot ar veco dzelzstiltu līdz pilij, tās sēdēja rindās ar mu-

gurupret Daugavu, vainagiem, zāļuun kalmju nastām apkrāvušās.
Pie viņām varēja dabūt daudz ko: stādus, kas paglābj no sle-

penām mīlestības slimībām, ziedus, kas ierosina baudai un dziļai

alkai, saknes, kas piesaista sirdis un miesu. Par dažiem grašiem šīs

sievas teica spēcīgus vārdus, arkuriem pieturēt draugus un sagraut

ienaidniekus. Dziesmu mīļotāji par 20 santīniem varēja noklau-

sīties Jāņu dziesmas dīvainā, ļodzīgā meldijā, kur bija salikti vārdi,

degoši, pilni karstuma, tādi, kurus mēs izsakām tikai smadzenēs

vai pasakām otram ar skatu vai rokas spiedienu.

lepretim šīm dievišķīgajām sievām stāvēja zemnieku vezumi

ar sieriem, lauku maizi, biezpienu un miestiņu; starpās rēgojās
bodītes ar papīra krāšņatām. Pievakarē tur viss gāja juku jukām.

Jauniešu bari ar kalmjiem un papīra cepurēm mijās kopā ar silto

gaisu, trakām dziesmām un ugunīm Daugavā. Spiedza meičas,

auroja jaunekļi, šmīkstēja kalmji, krita vainagi un vainadziņi, kas

šķita lieki un kavēja dzīvi.

Kad lielo tirgu ar lielu svinību pārnesa jaunajā novietojumā,

kur mirdzēja pret debesīm stiklotās, grandiozās novietnes, asfal-

tētie laukumi un nojumes, arī Līgo vakars pārgāja uz turieni.

Tagad gan tas drusku ir aprāvies, kļuvis rāmāks, tomēr rīdzi-

nieki to vēl nav aizmirsuši. Katrs turaiziet nopirkt sev bērza slotu,

kalmju kušķi, kādu raibu papīra cepuri. Sievas ganvairs tik skaļi
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nelīp.Turpretim daudzkas nācis klāt: karuselis, spēka mērītāji, pilna

bufete, tai vietā, kur dienās stāv siļķu sievas, piedzērušo klaigāšana.
Zem laucinieku milzīgās nojumes novietoti galdiņi mielastam,

čīkst ermoņikas, ļodzas vijīgi stāvi izšķobītajā, saldi kaislīgajā ritmā,

kas pilns šļupstu un bezspēcības. Ap novietnēm klejo ļaužu bari,

sastopoties peras ar kalmēm un kliedz dīvainā skurbumā.

Šie Līgo vakara svētku prieki ilgst līdz nākošai ausmai; tad viss

laukums ir tukšs un šķiet kā atstāts karalauks, viss klāts ar lapām,

ziediem, kalmju šķiedrām, papirosu galiem un papīriem. Viegli

turas gaisā vēl pēdējie kliedzieni, apvainotas meičas šņuksti, sērīgi

raugās pelēkajās debesīs karuselis, bet spēka mērītājs smīn par cil-

vēces vājumu.

STUNDA DIVU KAKTUSU VARĀ

Domīgs stāvu pie smagas, tumši pelēkas mājas Brīvības ielā aiz

Jaunās Ģertrūdes baznīcas. Priekš astoņiem gadiem šinī namādzī-

voja slavens latviešu dzejnieks, kas tur sarakstīja savu līdz šim

iznākušo pēdējo dzejoļu grāmatu.Vai es atkal esmu pie viņa atnācis,

lai dotos kopīgā noslēpumainā sirojumā uz iztēles un noreibuma

pasauli, kur augdīvaini stādi, staigā brīnišķi vārdi, skaistas domas un

aizmiršanās? Nē. Ceļu kāju citās kāpenēs un, paņemdams savu
sirdi

zem rokas ar vārdiem: "Saņemies nu, vecā," — tiecos sestajā stāvā.

Zvans steidzīgs kā mūsu dzīve, un tad aizkusušā kāpēja priekšā

jauna dāmaar apburošu rokas mājienu: — Lūdzu! — Vēl dažas

minūtes, un šīs dāmas slaidais, lokanais stāvs, kas līdzīgs dzeltē-

nai, vilinošai glodenei, jau ierauj nācēju plašā istabā, uz kuras

loga deg astoņiem liesmainiem ziediem kaktuss.

— Skatieties, cik skaists kaktuss! Tas ir mans, — ar īpašu uz-

svaru pēdējam vārdam saka dziedoša, dīvaina balss. Tā ir balss,

no kuras daudzie Dailes teātra apmeklētāji jutuši smalkas, tīka-

mas trīsas skrienam cauri ķermenim no kājām līdz pat matu ga-

liem aizraujošas izrādes laikā.

Esmu aktrises Irmas Laivas istabā. Atlaižos dīvānā, kas paņem

manikā mīkstā, vāri smaršīgā klēpī. Tālulejā dun iela; pretim pie

sienas karājas jauna vīrieša portrets priekškara tērpā, un tad acis
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atkal ar savām liesmām klāj sarkani plīvojošais kaktuss. Bet bla-

kus tamjaunā aktrise īpatā pozā, kur jūtama zināma pašapziņa,

savrupība, pat varbūt noslēgtība. Dažreiz karsta un tīra sievietes

dvēsele uzmet sev virsū biezu, vēsu plīvuru, no kura kāpj pretim

pirmā sniega vēsums. Dažbrīd saule to nokausē; bieži tomēr dī-

vainais plīvuris sacietē, un tad iekšējais kvēlums un bezgalīgais

sievišķības spēks manāms tikai kādā kustībā, balss noslēpumā,
skaisto acu uzdzirkstījumā un lūpu kaktu mainīgajā kustībā.

Lielā vienkāršībā māksliniece pastāsta par savu dzīvi. Viņas
stāsts ir skops, neizrunāts līdz galam, bet katram ir grūti šķirties

no sava dārgākā.
—Piedzimu Rīgā, — un pēc šī teikuma mana pretimsēdētāja

iegrimst ar savām acīm liesmainākajā kaktusa ziedā, — tajā ielā,

kuru tagad dēvē par Virzas ielu. Esam savam tēvam trejmeitiņas:

Milda, Alise un es. Viena no viņām kārtīga un centīga ierēdne,

otra — priekšzīmīga namamāte, kas audzina divus bērnus, un

tad es — aktrise. Vai es no laika gala gribēju kļūt par aktrisi? Nē.

Loloju sevī domu tapt par baletēzi, bet dzīve visu ievirzīja savādāk.

Bēgļu laikos dzīvoju uz laukiem, pēc kara pabeidzu Rīgas 1. pamat-

skolu, tad 3. ģimnāziju. Šinī mācības iestādē darbojās arī drama-

tiskā sekcija aktiera Voldemāra Švarca vadībā.Mācījāmies dzejoļus

deklamēt, ņēmām mazus skatus. Mana pirmā uzstāšanās notika

jau ģimnāzijā; izrādīja "Brenci un Žvinguli". Es tēloju Brenci ar

mazu bārdiņu un kaļķīti mutē. Biju tā pārvērtusies un iedzīvo-

jusies savā lomā, ka mani neviens nepazina. Pēc ģimnāzijas beig-

šanas devos uz Feldmaņa kursiem; tos beidzu 1931. gadā un tad

pārnācu Dailes teātrī.

Neviļus uzkāpj mēlē nepacietīgs jautājums: vai tad viss ir dzīvē

gājis kā pēc auklas? Kur sāpes, kur pirmā mīlestība, vilšanās un

spīts? Tāls skatiens logā un atbildei klusums.

Tad, it kā no sapņa pamodusies, jaunā māksliniece atsāk:

— Mana pirmā lielākā loma Dailes teātrī bija "Piebaldzēnos

vēverīšos". Es skaitīju:
Ātripazib laimes mirklis,

Iries, kamēr rokā irklis:

Pazaudētā neatgūt.
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Vai tas nav zīmīgs teksts iesācējam? Esmu pie tā turējusies.

Tēlojusi esmu daudz, ar lielu aizrautību un dedzi. Manas mīļākās
lomas no spēlētām: Magone, tad Kendels Zīverta "Ākstā". Nepa-

tīkamu lomu man nav. Visas mīļas. Tomēr loma, kas būtu bijusi
vistuvākā sirdij, laikam ir pagājusi garām.

Sākam runāt par mākslu vispār, piegriežamies rakstniecībai.

Kas pēdējā aizrautība rakstniecībā, mūzikā, glezniecībā?
— Tagad vairākkārt pārlasu un esmu iemīļojusi Bendrupes

jauno dzejoļu krājumu "Pie jūras", — atbild Irma Laiva. Nosaucu

vairākus jaunos prozaiķus.
— Lūk, tas, — beidzot iesaucas aktrise. — Tas no jaunajiem

autoriem man visvairāk tīk — Alberts Sprūdžs. No klasiķiem:

Blaumanis, Rainis. Starp gleznotājiem, tikai, lūdzu, nesabīstieties,

man ārkārtīgi tuvs, nu, vistrakākais, kas šķiežas ar krāsām uz

visām pusēm, nu, palīdziet taču atcerēties viņa uzvārdu.

Lielā steigā izrauju visus gleznotājus no savas atmiņu kārbas

un nolieku rindā uz loga palodzes. Tur nu viņi visi stāv un strīdas

savā starpā, dūres vicinādami. Sāku saukt, nonākulīdz Tīdemanim.

— Jā, Tīdemanis, — priecīgi sauc Irma Laiva. — Ai, kā viņš

glezno, visa pasaule ar kokiem, cilvēkiem, zirgiem un suņiem sa-

griežas acu priekšā, un ap sirdi kļūst tik saldi. Mūzika? Tiešām,

spēlēju klavieres. Mūzikā man ir vecs draugs — Šopēns. Tas jau ir

astrāls mīļākais visām pasaules sievietēm. Es arī neesmu tālāk par

viņu tikusi.

Vaļas brīžos māksliniece blakus lasīšanai nodarbojas ar sportu.

Dailes teātrī noorganizēta sava cītīga sportistu grupa. lemīļotā-
kais sporta veids —teniss. Tas dod visam augumamnepieciešamo

elastību, atvieglo soli un padziļina elpu.
— Vasarā braukšu laukos, — piebilst Irma Laiva. — Man patīk

lauku klusums, debess zilgme un miers. Tur darbā un atpūtā tad

sakrāju spēkus nākamajam darba cēlienam un visām nākošajām

lomām, kurās gremdēju visu savu spēku, sirdi un prasmi. Atpakaļ

neprasu nekā.

Sava stāstījuma laikā Irma Laiva arī iesmejas. Viņas smiekli ir

mazliet grūtsirdīgi, un tie ārkārtīgi pārvērš aktrises seju. Padara

gluži citādu. Kad Irma Laiva sēž pavisam mierīgi, tad viņas seja ir
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gaužām nopietna, pat slēgta. lelās Irma Laiva ir pati nopietnība
un vēsums. Tad, pavirši spriežot, liekas brīnums, ka šī jaunā, vijīgā
sieviete var tik spēcīgi uz skatuves kaislē un apmātībā drebēt, celt

tik trīcošu savu balsi pret debesīm, mesties tik droši un aizgrāb-

joši sāpēs, izmisumā un nāvē. Varbūt šis "vēsums" ir tikai tram-

plīns lielākam un virtuozākam lēcienam cilvēka jūtu un prāta ban-

gojumos. Māksla taču ir pārvērtība, sevis pārkāpšana, sevis un

pasaules izjaukšana un salikšana citās, daudz skaistākās formās.

Bet ierosmi šai darbībai ir devusi pati esība, jo viņa, līdzīgi visam,

negrib būt tā, kas viņa ir.

Bija pagājusi vesela stunda, kopš noslēpumainā un daiļā aktrise

kopā ar savu liesmaino kaktusu turēja mani kā pelēku zvirbuli

savā varā. Piecēlos un gāju. Garajās trepēs vēl skanēja līdz apcie-

motās tagad drusku gurdzošie smiekli un slaidais stāvs, kas meta

reizē debesīs un ellē. Prāts šķita kā sakulta ola. Durvis. Pretim šļāca
iela. Apakšā bija dzīve. Māksla, tā palika tur — augšā.

RĪGAS BALOŽU KARALIS

Pulkstenis Tērbatas ielas tornī nosit astoņi. Raiba, steidzīga

ļaužu straume plūst uz iekšpilsētas pusi. Čirkst smiltis, un debesis

klātas dzidru, zilu porcelānu.
— Sakiet — kur palicis mans zābaku tīrītājs? — vaicā smai-

dīgs kungs avīžu pārdevējai pie Vērmanes parka.

Jaunkundze brūnām acīm pabāž galvu no betona būdas un

skatās: tiešām, viņas kaimiņa nav.

Tad viņa uzmetskatu tuvējam baložu baram un mīlīgi atbild:

—Viņš nupat bija un tūliņ būs klāt: baloži jau to gaida.

Zem milzīgas liepas stāv prāva, zila aizvērta kaste ar tajā ieslēg-

tām dīvainām smēru kārbām, dažāda lieluma plakaniem un asiem

irbuļiem, birstēm, dārgu audumu lupatām, kas nones no debesīm

sauli un nosēdina to lepno kungu kurpju vizuļojošos purnos.

Blakus mazs, nodilis soliņš — pašam zābaku spīduma meistaram;

tam priekšā neliels paaugstinājums kungu kurpēm un uz tā kaut

kas līdzīgs ērtam atpūtas krēslam, arī tumši zilā krāsā. Virs tā,
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atzveltnei piestiprināts, skaidrajā rīta gaisā rēgojas augšup sasliets

varens lietussargs ar nobalinātuapkakli, kas, tagad neatvērta, ir no-

šļukusi lejup un šķiet līdzīga bēdīgam pelikānam ar nolaistu knābi.

Uz sola virs kastes un atpūtas krēsla staigā bars zilganpelēku

baložu un gurkst līdzīgi tikko uzkritušam sniegam zem kājām.
Pa aleju savai darba vietai tuvojas zābaku smaidu meistars.

Viņa dzeltēnās kurpes ir notrieptas dubļiem. Ilgi tās nav jutušas

glāstu. Brūnais kamzolis spīd no zābaku smēres, bet kuplā, diez-

gan augstu zem zoda apcirptā bārda viz mūžīgas sarmas pilna.
Klusums un miers mīt tās maigumā.

— Kungs, —saka vecais zābaku meistars, — šodien es nestrā-

dāšu. Šī dienair manas vienīgās meitas nāves diena. Es atnācu pa-

barot tikai savus baložus, manus vienīgos, uzticamos draugus.

Baloži, ieraudzījuši veco zābaku spodrinātāju, barā laižas viņam

pretim, ietin viņu savā zilgani pelēkajā mākonī, rūkoņā un spārnu

kaislīgajās vēdās.

Tas ir dzīvs, krāsains sniegputenis zem liepu zaļajiem, samtai-

najiem vēdekļiem, kustīgs, uzticams un mirdzošs.

Sirmais spodrinātājs apstājas, kā savu laimi sastapis, un izpleš
rokas svinīgi uz priekšu. Tā ir norunāta zīme.Visi baloži, atskaitot

tikai nedaudzus, nosēstas uz vecā vīra rokām, pleciem, ieķeras viņa

kamzoļa kabatu ārējās vīlēs. Viņš šķiet kā dzīvu baložu ziedu pilns

zars. Baloži nemitīgi grozās un pūš savās dobjās, neredzamās stabulēs.

Zābaku spodrinātājs apsēžas ar savu mirdzošo, uzticamo nastu

uz zemā meistara soliņa un izņem no kabatas nelielu maizes

klaipiņu. Priekā baloži uz vienu mirkli saspurdz gaisā. Tad atkal

visi sametas atpakaļ vecajās vietās. Vecais baložu labdaris lēni lauž

saviem stīvajiem pirkstiem balto maizes donu un katram balo-

dim dodsavu maizes gabalu. Viņš pazīst katru savas saimes balodi,

un tie nelaiž pie sava saimnieka klāt nevienu svešu. Rūcot un

spalvas sabožot, tad visi baram piederīgie baloži metas svešinie-

kam virsū, bar to, stumda un nicina, līdz tam gribot negribot

jādodas prom. Arī baložiem ir savas robežas un tikumi.

Katrs balodis, kas savu kumosu saņēmis, atiet uz brīdi nost, lai

arī citiem dotu kārtu, bet, tikko kumosu norijis un tā saldumu

sajutis, metasatkal uz priekšu pēc otra.
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Mazs, šmaugs balodis sež zābaku spodrinātajam uz pleca tieši

pie galvas un vērīgi skatās uz sava drauga muti.

— Tas ir mans Pēteris, — smaidot māj ar galvu zābaku meis-

tars, — mans lielākais draugs. Vai ne tā? — uzrunā viņš gudro
balodi, un tas kā atbildot salecas drusku un atkal neatlaidīgi vēro

saimnieka smaidīgās lūpas.
ledevis vēl vienambalodim kumosu, vecais vīrs nākamo ieliek

sev viegli lūpās un pagriež galvu uz jaunā baloža pusi. Tas veikli

pastiepjas pretim ar visu savu slaido, vizmaino stāvu un izmanīgi

izņem ar knābi kumosu no vecā lūpām. Norijis to, balodis atkal,

galvu sagriezis, paskatās ar vienu aci saimniekā un drošības dēļ
vēlreiz maigi piesit ar savu vāri smaršojošo knābi pie vecā lūpām:

nav. Vienīgi baltā bārda žilbina viņa acis kā sniegs.
Zābaku spodrinātājs ilgi baro savus baložus.

Amata kaste stāv neatvērta, no lielā krēsla dēlīšiem rasa nav

noslaucīta. Vecais vīrs to neredz.Viņš lēni un mierīgi ēdina savus

draugus, un lēns miers nolaižas viņa šodien satrauktajā dvēselē.

Aizmirstas viss: bēdas, nāve, ielas rīboņa un karš tālajos kaujas
laukos. Dīvainu aizmiršanās plīvuru nonesuši sev līdzi baloži no

tiem augstumiem, no kuriem tie nonākuši.

Vecais vīrs lauž kumosu pēc kumosa baložiem, sarunājas klusi

ar tiem, stāsta viņiem kaut ko, un tie atbild vecajam vīram savā

valodā un lielajā draudzībā.

Zābaku spodrinātājs pazīst katra sava baloža dabu un tikumu.

Ja kāds no tiem ir sanīcis un slims, asās kaķa ķepas skarts, spodri-

nātājs paņem to savās rokās, sasilda, uzpūš tamelpu virsū, pasaka
kādu labu vārdu vai vienkārši pasvilpo. Baloži ir muzikāli, viņi

īpaši mīl skaņas un ārkārtīgi asi tās izjūt un uztver.

Kad savārgušais balodis tā apmīļots, to noliek brīdi uz darba

rīku kastes. Tur tas drusku patup un tad atspirdzis veikli aizlaižas

līdz nākamajam rītam tieši pulksten astoņos, jo ari laika sajūta

baložiem ir ļoti attīstīta.

Ļaudis steidz darbāvecajam spodrinātājam garām. Visi pazīst

viņu, daudzusgadus viņš te sēž līdzīgi kokam un mūžībai.

Kad nevaļīgie garāmgājēji redz viņu barojam baložus, tie

pasmaida un daži uz mirkli apstājas, lai paņemtu drusku no vecā
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spodrinātāja miera un laimes sev līdzi, bet redzīgāks skolnieks

piesit ar elkoni vientiesīgākam:
— Skaties, musu Rīgas baložukaralis. Tādu ir daudz visos ra-

jonos, bet šis ir tas lielākais.

Uznāca ziema, dziļa un balta. Kad atgriezās pavasaris un zeme

kļuva sausa, vientulīgs gājējs atnāca, lai atkal apraudzītu lielo baložu

mīļotāju. Milzīgā liepa tāpat stāvēja savā vietā, varenais lietussargs

ar nebalinātu apkakli pa vecam rēgojās pretim. Gājējs vēlējās, kā

parasts, nosēsties platajā krēslā iepretim sirmajam spodrinātājam,
lai padarītu savus zābakus mirdzošus un tīkamus acij un prātam.

Bet, pievirzījies tuvāk, gājējs redzēja, ka vecā, smalkā spodri-

nātāja vietā sēž cits, vīrs ar melniem, spīdīgiem matiem, brūnu

svārku mugurā, kas, domīgi zodu atspiedis delnā, skatījās tālē.

— Meistar, — teica vientulīgais gājējs.
— Jā, lūdzu, nospodrināšu visu, kā nākas. Lūdzu.

— Pateicos, — atbildēja gājējs. — Bet vienumazu jautājumu.

Pagājušajā vasarā jūsu vietā sēdēja un strādāja cits vecs vīrs. Kur

viņš palicis?
— Ā, mans priekšgājējs? Nezinu. Varbūt nomiris, varbūtaizgājis

nomalē dzīvot.Aizgāju pilsētas valdē, šī spodrinātāja vieta bija brīva,

pieteicos un dabūju.Vecais jau bija dīvains vīrs: ļoti mīlēja baložus.

Agrajā pavasarī baloži ilgi meklēja savu sirsnīgo draugu. Neatraduši

baloži drūmi staigāja apkārt vecajai, labajai vietai, bet veltīgi. Lū-

kojiet, tepat vēl daži staigā, kas vēl nespēj aizmirst savu labdari.

Tiešam, netālu cietajā zvirgzdāja atri tekāja vairāki baloži, gal-

vas grozīdami un skatus bieži mezdamiuz spodrinātāja pusi.
— Ej nu pasaki šiem skaistajiem putniem, — beigās noteica

spodrinātājs ar spīdīgo galvu,— lai spurdz uz nomalimeklēt savu

draugu.

LAIVU BŪVĒTĀJI

Kūp vējš, un Daugava metsavus zaļganos viļņuspret stāvo krastu.

Tālumāaizvirzās Krasta iela, dūmaku pilna. No lēzenās Zvirgzdu
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salas iras uz pilsētas pusi laivinieks. Viņa pleci ir kaili un mirdzoši

brūni. Viņš smaida un saka laipnus vārdus divām meičām, kas sēž

viņa laivā.Meičas sabikstās un smīn: viņas jau sāk apjaust savu varu.

Brauciens laivā uz Zvirgzdu salu ir ārkārtīgi lēts. Tikai par

dažiem santīniem viegli smaršīgā, zaļā laiva pārceļ braucēju salas

smilšainajā krastā. Vidū vientuļas mājas, daži koki, mēmas sētas;

šajā pusē pie pilsētas plašs laukums, kur svētdienās darbaļaudis rod

savu atpūtu un prieku. Tad te veselas ģimenes dzīvo visu dienu.

Dzied, spēlē, sauļojas un meklē veldzi Daugavas tumšajos viļņos.
Darba dienās te valda klusums. Vienīgi lieli dadži lēni šūpojas

vējos, slēpjot savos zaļumos bērnus, kas spēlē paslēpšanos. Vīri ir

pilsētā — darbā. Rāmi kūp daži skursteņi; smaršo lēta, pieticīga

zupa; iedziedas kāds gailis, un paceļ savu balsi nemierīgs sivēns.

Kāda sieva, atceroties savu jaunību, drusku patrallina, bet drīzi

apklust: apkārtne pārāk nopietna, sūrumaun sviedru pilna.

Soļojot garkrastu, zābaki drīz noklājas ar biezu, pelēku putekļu

kārtu. Nepatīkami saldi smako sastāvējis ūdens. Mēs tuvojamies vie-

tai,kur Daugavas šaurajā, mierīgajā līkumā ierīkots liels, drūms mazo

kuģīšu un liellaivu morgs. Desmitiem dažādalieluma laivu, sākot

no milzīgajām "baržām" līdz mazajiem platdibeņiem, te atradušas

savu pēdējo atpūtu vecuma dienās.Rāmi tās stāv te; viņasskar tikai

vēji, saule un ūdens, bet svētdienās apmeklē dažs skarbāks vārds.

— Ko te tās grabažas pūdē!

— Būtu labi tās sacirst, iznāktu vecenei pusdienas pagatavot.

Tomēr tie ir vieglprātīgi teikti vārdi. Darbdienās blakus laivu

morgam darbojas laivu labotava un būvētava. Tā atrodas turpat

Zvirgzdu salas krastā. Tikaipašas sliktākās laivas sagaida savu nāvi

lielajā noliktavā. Citas arīpašu, asprātīgu ierīču palīdzību nāk Zvirg-

zdu salas krastā, kur, baltos un raibos kreklos izmetušies, strādā kādi

pieci seši kuģu būvētāji. Tie ir galdnieki, smalki sava amata pratēji,

bet tikai ar laiku specializējušies vienā īpatā nozarē — laivu un

mazu kuģīšu būvēšanā un labošanā. Šis amats ir diezgan ienesīgs,

un tā prasme sarežģīta, tāpēc paši amatnieki nopietni, savrūpīgi un

cēli vīri.Viņu kustības ir apsvērtas, vārdi noteikti un skaidri. Pasauli

tie pieņem un skata ar zināmu mierīgumu un pārākuma sajūtu.

Kad viņiem tuvojas nācējs un, cepuri paceldams, sveicina, viņi
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pirmā mirklī sveicienu neatņem, bet vispirms ātri un asi aplūko

pienācēju, vai vērts vispār svešiniekam atbildēt. Ja lēmums labvē-

līgs, tad vecākais darbā nosaka:

— Sveiki, sveiki!

Un visi turpina savu darbu: domā, ēvelē attiecīgus kokus, baļ-

ķus, mērī, sit naglas vai darvo.

Visiem darba rīki labi, sirsnīgi kopti un glabāti. Turpat stāv

vinčas un spēcīgas darvotas virves. Ar tām amatnieki pēc veiktā

darba atkal nogulda izlabotās vai izbūvētās laivas ūdenī, noberž

ar elkoni sviedrus no pieres un dziļā labpatikā pasmaida.
— Būs varens "kuģis", — nosaka jaunākais, kam vēl sirds pilna

nenoskaidrotu alku.

— Kad tad mums bijis slikts? — atmet vecākais un īgni paska-
tās kvēlajā saulē.— Cik atceros savā garajā mūžā, visas sabūvētās

laivas un liellaivas tuvu pie simta, kas tagad lepni, saldi čīkstēda-

mas, līdzīgi baltiem gulbjiem, kustas Daugavā, vedot smiltis, plie-

nus un akmeņus, tad visas šīs laivas nodotas viļņiem stipras, ātras,

no pamatīga koka, veiklu roku darinātas.

Pēc tik gara teikuma vecais laivu radītājs atspiežas pret tuvāko

liellaivas skeletu, kas baismīgi rēgojas zilajās debesīs. Nezinātājs

var pat domāt to kāda aizvēstures milzu ihtiozaura ribas. Vecais

būvētājs nav pieradis runāt, bet gan strādāt; vārdi viņu nogurdina
vairāk par vīnu un spiedīgo sauli.

Laivu būvētājs apcerē nekustīgs, neaprakstāmi dīvā pozā. Atnā-

cējs cenšas to fotografēt.
— Lūdzu, lūdzu, — saka mierīgi sirmais amatnieks, — mēs

pie tādām lietām esam pieraduši. Bija laiks, kad te nāca arī māk-

slinieki, ziniet, bilžu taisītāji. Viņi te darbojās ilgu laiku, bet tad

pēkšņi pazuda, kā ieradās, ar visām savām mantām.

Klaudz cirvji, tepat tuvumā sīksti iedziedas zāģis; skaidas, blāvi

mirdzot, kā gurdi, klusi putni krīt pelēkajās smiltīs. Te, līdzīgi

sausam ložmetējam, iedarbojas āmurs, klājot kādu laivas skeletu

ar stingru dēli. Garās, stiprās virves guļ smiltīs, bet tadarī tām rodas

darbs: paprāva laiva jāizceļ no ūdens sausumā, lai to apskatītu,

izpētītu un tad smalki un lietderīgi izlabotu. Asi iečīkstas vinčas.

Tādas ir arī zvejniekiem tīklu izvilkšanai.
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Pienāk pusdienas laiks. Vecākais būvētājs nokrekšķas un dodas

pie sava maizeskurvīša. Citi viņam seko. Teviss norit pēc nerakstīta,

bet stingra, nelokāma likuma, kas radies pašā darbagaitā no gadu

gadiem.Amatnieku izpeļņa ir krietna, tāpēc viņu pusdienas ir spē-

cīgas un barojošas. Pusdienām sekopārrunas, joki un tad īsa atpūta.

Sākas otrs darba cēliens, tikpat spraigs un lietderīgs kā rīta pusē.
Laivu būvēšana un labošanair īsts sezonas darbs. Kadkļūst pā-

rāk vēss un mitrs, tad arī norūdītie strādnieki saliek savās spīdo-

šās, nolakotās "lādēs" amatarīkus un dodas mājup. Daudzi ziemā

strādā citus darbus, lai atkal vasarā nāktu vecajā vietā — vējā,
saulē un sājajā ūdenī starp smiltīm.

Ir arī tādi, kas tur savu laivu būvētāja amatu visai augstu un

citas lietas pasaulē tikai mazliet atzīst. Tie visu nikno ziemas laiku

pavada tējnīcās un biedru pulkā, kur nebeidzami stāsta par savu

būvēšanas veiksmi un prasmi. Viņi tad tur pilnā mutē apgalvo, ka

to laivas ir tās skaistākās Daugavā, ka šajās laivās var bērt smilšu,

akmeņu un ķieģeļu bez gala. Visi uztraukti klausās, un būvētājs

jūtas tikpat labi kā vasarā pēc jaunas laivas nolaišanas ūdenī.

DARBS DAUGAVAS KRASTOS

Ziemā Daugava ir lediem klāta un Rīga bažīgi vēro to: ko tā

darīs pavasarī? Kad pazūd ledi un atnāk vasara, Daugava ar savu

vēso klēpi kļūst nepieciešama katram. Visi rīdzinieki tad dodas

peldēties uz Zvirgzdu salu, Zaķu salu vai pilsētas lepno peldētavu

pie koka tilta. Arī makšķernieki un ūdens sporta mīļotāji rod

Daugavā savai dvēselei atpūtu.

Bet Daugava nav domātatikai priekam un burvībai vien. Pla-

šajā upē noris arī darbs. No rīta līdz vēlam vakaram te kustas cil-

vēki, un viņiem Daugava ir maizes devēja. Te minami pirmā vietā

zvejnieki, kuģinieki ar saviem dažāda izskata un apmēra kuģiem,

laivinieki, spēcīgie ostas strādnieki.

Ja pastaigājam ilgāk gar krastu nomaļākās vietās, atrodam arī

ko īpatāku. Daugavas vidū,kur kapteiņiem, upes gultnes pazinējiem,

šķiet sēklis, stāv kuģis, plats, dīvainām ierīcēm, ķēdēm, augstiem



816

atsvariem un metāla kausiem. Šie kausi dodas žvadzot un rībot

ūdenī, lai tad no gultnes celtu augšup lieko smilti un draņķi, ko

saņem savā klēpi blakus liellaivas un aiznes prom. Šļāc līdzi pacel-
tais ūdens, trako suts, dārd mašīnas, un iekliedzas kāds strādnieks.

Dīvains kuģis ir pilsētas ostas tīrītājs; tas ir smags un liels,bet tālu

ar to aizbraukt nevar.

Soļojot pa Krasta ielu uz augšu, mēs drīz vien nonākamZvirg-
zdu salas tuvumā. Te Daugavas krastā ir vieta, mazs līcītis, kuram

plata, slīpa noeja. Šinī klusajā līcī no visas Latgales priekšpilsētas
nāk kopā zirgu īpašnieki peldināt un tīrīt savus zirgus. Bieži te

cilvēki plunčājas kopā ar kustoņiem, un visi jūtas labi. Skan smiekli,

asprātības, asi nostāsti, un saule kāpj gar skursteni kādā tumšākā

istabā tēju dzert.

Ap to vietu, kur beidzas 5. tramvajs, Daugavas krastā ir plata,

zāļaina pļava. Tur allaž gaisā virmo dažādassmakas un lēkā tīkams,

atspirdzinošs vējš. Pirmdienas rītos šinī jaukajā pļavā no daudzām

fabrikām smagie auto saved tūkstošiem maisu. lerodas sievas, tvir-

tas, lielas, stipriem, apaļīgiem locekļiem. Viņas īsu brīdi klaigā.
Valoda spēcīga kā viņu stāvi. Tad sievas uzrota brunčus un kāpj

Daugavā. Visu dienu viņas skalo maisus, dzied un strīdas. Izska-

lotos maisus sievas izklāj pļavā žāvēties. Netīrie maisi guļ lielās

kaudzēs pašā upes malā. Pievakarē maisu kaudzes ir saplakušas.
Atbraucatkal smagie autoun aizved dūšīgās sievas ar tīriem mai-

siem prom. Otrā dienā viss turpinājās tālāk.

Tūliņ aiz dzelzstiltiem Daugavas krastā stāv rindās liellaivas.

Tās atvedušas šurp ķieģeļus, smilti, malku un akmeņus. Pēdējā
laikā šo materiālu izkraušana ir mazliet racionalizēta, bet agrāk

to veica vienīgi kails cilvēka spēks. Sievas krauj stumjamos divri-

čos smago materiālu, tērpušās vecās drēbēs, un piepalīdz vīrie-

šiem dabūt divričus uz ceļa šaurajā laipā. Vīrieši stumj divričus

un tad izkrauj materiālukrastā, kur to saņem smagie autoun aiz-

ved tālāk. Izkraušanas darbs ir smags, tanī jāiegulda daudz fiziska

spēka un izturības. Karstajā saulē spēcīgie ķermeņi nemitīgi svīst,

kļūst tumši brūni un spīd, kā ar sviestu ieziesti.

Debesīm pretim ceļas smalki savesto materiālu izgarojumi, dziļi

elpas vilcieni un sakarsētas krastmales dvinga.
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Miers atnāk tikai vēlos sestdienas vakaros un mājo te visu svēt-

dienu. Tad laivinieki un reizē strādnieki savas liellaivas strupajā

galā, kur viņiem ierīkota koka kajītē mītne, kūpina līko skārda

skursteni, vārot lētu kafiju. Laivinieks tīra savu seju. Laivas suns

tup uz apgāzta divriča, pašapzinīgi vēro kaķus tukšajā krastā un

lēni ierūcas tikai tad, kad pamanakādu lepnāku suni.

Laiviniece lāpa darbadrēbesun klusi dzied. Turpat skraida pus-

kaili bērni un skaļi klaigā. Laivinieks, paņēmis makšķeri, nododas

svētdienas apcerei. Viņa kaulos vāri sūrst nedēļas darbs. Kādā tā-

lākā laivā jauns puisis, paņēmis ermoņiku, čīgā ko saldu un ska-

tās zaļganajā ūdenī, kā brīnumu gaidīdams.
Dažāda ir mūsu Daugava, un dažādi, pat neparasti darbi norit

tās līčos un krastmalās. Labi ir aiziet līdz mūsu zemes lielākajai

upei un vērot tās ritumu. Upes viļņi un darbs dara tad sirdi ticīgu

un drošu.

MODRĀ ACS

Sētnieks! Katrs zēns pilsētā zina šo vārdu un ar labpatiku no-

skatās vīrā, kas, ar lielu slotu apbruņojies, stāv ielas vidū tur, kur

citi mēdz, galvu ierāvuši, skriet pāri. Viņam nav bailes no auto,

ormaņiem, divričiem, kad tie kā klanīdamies apvijas viņam apkārt

un tad atkal zibēdami metas tālāk. Skats neaizmirstams un satri-

cinošs. Tāpēc arī šo rindu rakstītājs, par sīvām izbailēm mātei, ir

kādreiz lielā sajūsmā un apņēmībā iesaucies:

"Māt, arī es gribu būt sētnieks!"

To darījuši savā laikā visi puikas, bet daži pēc gadiem savus

uzskatus grozījuši.
Kaut gan sētnieks visiem zināms un, šķiet, bez viņa nav iedo-

mājams neviens lielāks nams, tačupar pašu sētnieku ziņu ir visai

maz. Attiecīgajās vēstures un konversācijas grāmatās par sētnieku

atrodami tikai vispārīgi maz nozīmīgi teikumi. Kad viņš radies,

kurā vietā pirmo reizi parādījies sētnieks, tas nekur nav vienkār-

šam pilsonim lasāms. Varbūt šo noslēpumaino faktu zina tikai

nedaudzas gudras galvas, kas ilgi un neatlaidīgi rakņājušās sau-

sos, apputējušos vēstures foliantos.
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Arī dzejnieki savās skaistajās vārsmās nav sētniekus līdz šim

lutinājuši. Viņi ir likuši vārdus saldās, neaizmirstamās rindās par

daudzām glītām un neglītām lietām, parādībām un jūtām, bet

sētniekus viņi apgājuši ar līkumu, gluži tāpat kā to dara auto,

divriči un ormaņi, sastopot viņus ielas vidū. Vienīgi tā saucama-

jās ielu dziesmiņās šad tad kā varonis pazib sētnieks.

Gluži maziem zeņķiem sētnieks ar slotu spēka ratu vidū liekas

kā "augstākā vara", neizdibināma spēka pilna. Vēlākajos gados
zēniem sētnieks jau šķiet ievērojamākais pretinieks viņu saldāka-

jiem un lieliskākajiem nodomiem malkas pagrabos, sētās un pa-

galmos, jo viņš vienmēr stāv par kārtību, klusumu un kritiskāka-

jos brīžos krata ar spīdošo, smago skārda liekšķeri vai ar slotas

kātu. Tad puikas, sastājušies slēgtā pūlītī uz stūra, uzvelk šādu

ņipru dziesmiņu:

Lai dzīvo zirgs un zvirbulis,

Tadsētniekam būs darbs.

Sētnieka darbs ir visai smags un gurdinošs. Citiem darbinie-

kiem ir savs noteikts darbalaiks. Sētniekam šādu īsti noteiktu darba

laiku grūti iedalīt. Viņa darba laiks sākas agrā rītā ar sētas un ielas

tīrīšanu, slaucīšanu vai laistīšanu un beidzas vēlu vakarā, kad no-

slēdzas smagās parādes durvis, dzelzīs kaltie vārti un nama iedzī-

votāji lēnām dodas nakts mierā. Protams, pastarpām ir ari savi

atpūtas brīži, bet tie kā skaidas ūdenī pazūd pārējā lielā darba

kopumā.
Visus sētnieka pienākumus gandrīz nav iespējams saskaitīt.

Viņam jāraugās par kārtību uz ielas, pagalmā, kāpnēs un pagrabos,

jāpārzina mājas grāmata. Pie sētnieka nāk izklāstīt visas savas bē-

das mājas iedzīvotāji. Vienamsūknis samaitājies —jāizlabo, citam

loga ielokā plaisas radušās — jāaizziež. Te kādam rokturis nolū-

zis, un tas jāatjauno.
Bieži gadās tā: pie sētnieka iesteidzas sieviete, gluži bāla. Nepie-

ciešama palīdzība, jo aizmāršīgā sieviete izejot aizcirtusi durvju
automātisko slēdzeni un piemirsusi spožo atslēdziņu virtuvē uz

plaukta. Kā lai tiek iekšā? Vīrs drīzi nāks mājās, pusdienas jāvāra.
Sētniekam jāprot atvērt durvis, ja viņš ir īsts sētnieks.
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Dažreiz sētnieks vēl nav lāgā atvilcis elpu pēc ielas slaucīšanas, te

jau nāk raudādama maza meitene. Sejiņa rūgtās asarās gluži no-

smulēta, deguna galā karājas gaiši dzeltēna asara, un tajās šūpojas
visa apkārtējā pasaule. Kas nu? Meitenei iekritis pagraba loga dzi-

ļajā iedobumā mīlīgs kucēns un pašas spēkiem nav dabūjams ārā.

— Lūdzu, sētniek, nāciet izvilkt manu sunīti! — un sētnieks do-

das palīgā.
Tā par darba dažādību un daudzumu sētnieks nevar žēloties.

Katra diena dodkādu jaunu notikumu, kādu vienreizīgu starp-

gadījumu, un reizēm arī jocīgais savijas kopā ar traģisko. Katrs

sirms sētnieks ir kā pasaku vācele, kas pludina pāri savām lūpām
vienu dīvainu piedzīvojumu pēc otra.

— Ja jūs redzat kādu vecu,piedzīvojušu sētnieku, ziniet, tas ir

pilnīgi apkārtstaigātājs romāns, — tā teica kāds ievērojams sēt-

nieku zinātājs.

Sētniekam ir, protams, arī savas profesionālas īpašības. Viņam
ir asa acs.Viņš visu redz, kas notiek viņa apkopjamā namā,visu zina

un labi paredz, kas notiks ar vienu vai otru nama iedzīvotāju.
— Šis jauneklis, — nosaka sētnieks, pīpi izņemdams no sa-

vām palsajām ūsām, — pārāk iemet, tas labi nebeigsies.

Un tiešām jauneklim gadās kāda klizma. Sētnieks katru cilvēku

pazīst pirmā acu uzmetienā un nojauš viņa sabiedrisko svaru.

Agrāk sētnieka dzīve bija pelēka un grūta. Ilgās darbastundas,

neērtie dzīvokļi, lielāko daļu pagrabos, saimnieku skarbās un neap-

mierināmās prasības un nekāda darba aizsardzība. Tā neizplauk-

dams aizgāja katra sētnieka mūžs.

Padomju Latvija uzlabojusi arīsētnieku stāvokli. Noteiktas īpa-

šas algu likmes, noskaidroti darbaapmēri, uzlaboti dzīves apstākļi.
Sētnieki var drošu skatu vērties tālākajās dienās.

MĒS ATKAL VARAM BRĪVI STRĀDĀT

Veselus četrdesmit mēnešus melnā un rūgtā vācu okupācijas

vara žņaudza, pazemoja un postīja Latvijas zemi. Viņai šai darbā

cik spēdami palīdzēja vāciskie latviešu nacionālisti. Tos latviešu
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kultūras darbiniekus un rakstniekus, kas bija gājuši kopā ar savu

tautu,kas bija strādājuši mūsu zemes likumīgajai padomju varai,

dažādi vajāja: gan nošāva, gan meta cietumos, gan liedza iespēju
strādāt. Taču šie rakstnieki izturēja.

Dzīve likās kā ļauns murgs, kā saindēts sapnis. Pat daļa vecās

paaudzes latviešu inteliģentu un arī rakstnieku, kas visu mūžu

bija cīnījušies pret vāciešiem, pareizi dēvēdami tos par mūsu tau-

tas sīvākajiem un lielākajiem ienaidniekiem, ar kuriem nekad

nekādos apstākļos nevar būt kaut kā kopīga kā tikai vienīgi cīņa

uz dzīvību un nāvi, pēkšņi šiem saviem vakarējiem un visas lat-

viešu tautas patiešām mūžīgajiem ienaidniekiem metās apkaklu.

Šķita vienkārši, ka latviešu vācisko nacionālistu iespaidā tie pazau-

dējuši savu prātu, spriešanas spēju, vēl vairāk, līdz ar to savu godu,

sirdi, visu savu tautuun arī savu tiesību uz dzīvi. Ar latviešu tautu

un viņas inteliģenci darīja to pašu, ko ar cilvēku, kam paver
durvis

uz bezdibeni un saka: ej! Šiem vācu līdzgaitniekiem ir jāvelk svītra

pāri. Mēs ejam un iesim savu ceļu.
Ir atgriezusies padomju iekārta. Tagad mēs varam atkal brīvi

strādāt. Kas būtu šinībrīdī darāmslatviešu rakstniekiem? Vispirms

atmetamakatra noiešana sāņus, katra izvairīšanās no darba, katra

klusēšana un neizrunāšanalīdz galam. Šinī bargajā, nežēlīgajā cīņu

laikā, kur visamūsu esamība mesta dzīves un nāves svaru kausos,

latviešu rakstniekiem reizi par visām reizēm skaidri un atklāti jā-

pasaka — es esmu par padomju varu, es strādāšu kopā ar viņu,
man cita ceļa nav un nevar būt, gluži tāpat kā visai latviešu tautai,

ar kuru es esmu kopā saaudzis.

Cīņa vēl nav galā. Vēl ienaidnieks pretojas arvisiem saviem spē-
kiem. Latviešu rakstniekam, kas visā baigumā un zvēriskumā ir iz-

jutis vācu fašistiskās okupācijas žņaugus, it īpaši ar savu vārda spēku

jāpalīdz Sarkanajai Armijai līdz galam iznīcināt vācu varu. Te lat-

viešu padomju rakstniekam paveras plašs darba loks. Viņa pienā-
kums parādīt savos darbos Sarkanās Armijasun latviešu strēlnieku

varonīgās, neatlaidīgās cīņas par latviešu atbrīvošanu. Sumināt dze-

jās, varenās poēmās un prozā tās varoņus, varones un viņu darbus.

Nekādi nav aizmirstami pašaizliedzīgie latviešu partizāni. Viņu

cīņas, viņu teiksmainā dzīve Baltkrievijas bezgalīgajos mežos un
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purvos, Latgales un Sēlijas plašajos, zilajos laukos, Madonas sīva-

jos klānos. Tur nebeidzama viela lielas varonības, pašaizliedzības,

biedriskuma, ticības un godīguma cildināšanai. Tas ir avots, no

kura vienmēr varēs smelties vissaldāko valgmi un spēku savam

vārdam un savai ierosmei dzejnieku paaudzes.
Nav tālu tas laiks, kad mūsu fašistiskais ienaidnieks būs mili-

tāri un uz visiem laikiem sakauts, satriekts un iznīcināts. Vēl at-

liek ar viņu norēķināties ideoloģiskā jomā. Daudzu latviešu gal-

vas vēl pilnas dažādu fašisma gružu. Tie vēl tur iekšā kūp, gruzd

un pilda apkārtni ar indīgu tvanu. Latviešu padomju rakstnieku

uzdevums sakaut un uzvarēt vācu fašistisko garu arī šo latviešu

smadzenēs. Dot viņam tur iznīcinošu triecienu un izmēzt to no

turienes laukā, lai visi latvieši kļūtu pilnīgi brīvi no pārdzīvotā

murga un spētu sākt jaunu dzīvi. īpaši tas būtu darāms tai lat-

viešu rakstnieku daļai,kas kopā ar latviešu tautas lielāko vairumu

pārcieta un izcieta vācu okupācijas drūmās, nežēlīgās naktis. Viņi
visai labi pazīst fašisma cieto, asiņaino dūri. Vācu kundziskums,

nežēlība, senā viltība, naids pret latvju tautu, vācu smalki orga-

nizētā latviešu tautas izlaupīšana prasīt prasās taisnīga attē-

lojuma.
Latviešu sarkano pagrīdnieku neatlaidīgā, grūtā cīņa, viņu mo-

kas un ciešanas cietumos, koncentrācijas nometnēs nedrīkstētu

aizslīdēt garām rakstnieka redzīgajai acij. Beigās visas latviešu tau-

tas vajāšana, dzīšana prom no dzīves vietām bēgļu gaitās, kas bija

līdzīga nāvei, vīriešu un jauno sieviešu ķeršana ar suņiem ielās,

mājās un tīrumos, šī sistemātiskā latviešu tautas iznīcināšana un

tās sīkstā pretestība šīm vācu velnišķīgajām tieksmēm — tā dos lat-

viešu padomju rakstnieku sirdij daudz bargu,asu, kvēlu un karstu

vārdu, lai parādītu mūsu mūžīgā ienaidnieka neģēlīgo dabu un

vaibstus visā viņa kailumā un briesmīgumā, lai tad tas paliktu

latviešu tautai kā drūms biedinājums uz paaudžu paaudzēm.

Pēc nakts vienmēr nāk diena.Tā arī tagad uz kūpošām drupām

ceļas jauna dzīve. Padomju Latvijas tauta strādā, strādā kaislīgi

un strauji. Mūsu pilsētās un laukos ir sācies līdz šim neredzēts at-

jaunošanas darbs. Šī celtniecības un dzīves atjaunošanas kaisme,

tās sasniegumi, jaunās dzīves skaistums un uzplaukums arī
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neiztrūkstoši bus rodams latviešu padomju rakstnieku un dzej-

nieku vārsmās, ditirambos un prozas rindās.

Darbs ir liels. Es domāju, ka latviešu padomju rakstnieks to

godam veiks.

RAKSTNIEKA b. ČAKA RUNA

Rakstnieks b. Čaks ievadā atzīmē, ka vairāk kā trīs gadus oku-

panti žņaudza latviešu tautu.Viņu vienīgais mērķis bija visas lat-

viešu tautas pilnīga iznīdēšana.

Ļoti skaidri okupantu nolūks redzams latviešu mākslā. Tos

latviešu rakstniekus un mākslas darbiniekus, kas bija sadarboju-
šies ar latviešu zemes likumīgo padomju varu un palika tai uzti-

cīgi, rupjā kārtā nesaudzīgi nosvieda pie malas, vajāja un tirdīja.

Jānožēlo, ka radās arī tādi rakstnieki un mākslinieki, kas neapzinā-

damies stiprināja okupantu varu un vājināja latviešu pretišķības

spēkus. Viņi gluži nemanot deva savu roku latviešu vāciskajiem

nacionālistiem, un latviešu tautai tie kļuva tāli un sveši.

Jau vairāk kā sešus mēnešus latviešu zemē ir atkal padomju

vara. Latviešu rakstnieki un mākslinieki atkal var brīvi strādāt.

Var arī brīvi teikt, ka viņi nesaraujamām saitēm ir saistīti un iet

kopā ar padomju varu,kas nav šķirama no Latvijas darba tautas.

Ir atvērti muzeji, bibliotēkas, darbojas teātri, strādā opera, iznāk

arvien vairāk grāmatu. Mēs savos teātros esam redzējuši ievēro-

jamu latviešu mākslinieku darbus. Latviešu rakstnieki un māksli-

nieki strādā neatlaidīgi — strādā ar lielu spēku un prieku. Jau

skaidri ir redzami pirmie daudzsološie panākumi.
Bet tas vēl nav viss; vajaga vēl vairāk. Mēs gaidām plašākus ro-

mānus, lugas par tautas cīņu pret okupantiem, par tautas celtnie-

cības darba jūsmu, par jauno darbazemnieku un viņa pūlēm, par

vācu viltīgo lapsu propagandu, kas smacēja latviešu tautu. Šis

tumšais un smagais mantojums jāizmet ārā, jāpaver acis tiem, kas

vēl staigā akli.

Zināmsklusums vērojams Padomju Latvijas radošās mūzikas

jomā. Šajos mēnešos, kad latviešu komponisti atkal netraucēti

pulcējas savā brīvajā dzimtenē, nav parādījies neviens darbs —
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vai tābūtu solo vai kora dziesma vai instrumentālāmūzika dažā-

dos paveidos. Tāpat nav simfoniju, kur būtu skaņās izpaudies un

uzlidojis latviešu tautas prieks, sajūsma un gandarījums par tās

atbrīvošanu no melnās okupācijas varas, dziļa kaujas griba neat-

kāpties no cīņas līdz galīgai uzvarai. Mēs gaidām šādus darbus, mēs

gaidām atbalsojamies latviešu radošajā mūzikā arī to enerģiju, paš-

aizliedzību un spēku, ar kādu visa latviešu darba tauta stājusies

savas dzimtenes jauncelšanas darbā. Es domāju, ka šim darba pa-

tosam, darba jūsmas uzliesmojumam piešķirama ievērojama vieta.

Te latviešu komponistiem paveras plašs izpausmes lauks, liela iz-

raisīšanās iespēja. Mēs labprāt gribētu dzirdēt jaunas padomju
dziesmas par mīlestību uz savu zemi, tautu, par dzimtenes skais-

tumu, slavenību, tās svētumaatzīšanu.

Ticam, ka latviešu padomju komponisti pārdzīvo noskaidro-

šanās un spēju atcerēšanās procesu; ticam, ka no viņiem mēs drī-

zumā sagaidīsim jaunus spēcīgus darbus.

Latviešu padomju glezniecība, tēlniecība un grafika pārdzīvo

dziļu atmodu no vācu okupantu varas laiku žņaugiem. Latviešu

padomju mākslinieks nostājas kā aktīvs dzīves veidotājs, cenzda-

mies rast sev atbildi grandiozajiem notikumiem, dziļajām un vare-

najām pārvērtībām, kas risinās dzīvē un mutuļo ap mums.

Latviešu padomju gleznotāji, tēlnieki un grafiķipamazām atradi-

nāsies no savas līdzšinējās lielās savrupības, no sevī iegrimšanas,

kāda nesen daudzreiz bija vērojama. Tādēļ vēlams sirsnīgi un no-

pietni pārdomāt par savu mērķi.
Ir jau daudz kas veikts, bet darba un pārdomu par savu darbu

ir vēl vairāk.

Latviešu padomju rakstnieki un mākslinieki savu darbu darīs un

to veiks, jo apzinās, ka to no viņiem gaida partija, valdībaun tauta!

STARP ABAVU UN IMULU

Kad darbazemnieks b. Pētersons, iznācis sapulces priekšā, skaļi

iesaucās: "16. februārī matkulieši 100% nobalsos par mūsu lielo

tautasrakstnieku Andreju Upīti," — telpu pāršalca skaļi aplausi.
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Blakus sirmam, vecam zemniekam, kas šķiet sīksts kā ozola zars,

lauku jauniete sārtiem, apaļiem vaigiem, tālāk pusmūža vīrs, lēns

un prātīgs. Sola galā sīka, nelielavecenīte skaistiem sejas pantiem,
dzeltēnā galvas lakatiņā. Bet pašā priekšā cieši pie skatuves stāv

kāds zēns, gadu desmit, ne vairāk, pavērtu muti, piesarcis, viņš ne-

nolaiž acis ne mirkli no tautas rakstnieka. Droši vien viņš pirmo
reizi mūžā redz dzejnieku un kādu vēl —pašu Andreju Upīti. Šis

mirklis paliks viņam visu mūžu miņā kā skaista aina, kā brīnišķa

glezna, ko pat visuspēcīgais laiks nespēj izdzēst no viņa acīm.

Runas par Andreja Upīša ierašanos pie saviem vēlētājiem bija
labu laiku skaļi un tīkami staigājušas no vienas Matkules sētas otrā.

Un, kad atnāca noliktā diena, katrs steidzās nenokavēt to. Inte-

rese matkuliešos par Andreju Upīti visai liela un sirsnīga. Tas bija
skaidri jaušams no Matkules skolas direktora b. Bukolda runas.

Tādus vārdus varēja teikt tikai cilvēks, kas labi pārzina un krietni

pētījis A. Upīša darbus un dzīves gājumu. Matkulieši b. Bukolda

runu klausījās lielā lepnumā: "Lūk, kāds mūsu kandidāts!"

Pēc sapulces man pienāca klat viens jauns zemnieks un pa-

bikli teica:

— Tas labi gan,ka jūs atbraucāt. Viņa "Zaļo zemi" esmu izla-

sījis divas reizes. Mums šī grāmata ceļo no vienas mājas uz otru.

Arī Upīša "Spartaku" skatīju Rīgas Dailes teātrī,bet pašu Andreju

Upīti redzu pirmo reizi. Labi gan,ka atbraucāt.

To pašu domu droši visu priekšā sapulcē apliecināja arī ap-

riņķa komjaunatnes pārstāve b. Fridrihsone. Viņa runāja arī par

to, cik spēcīgs un dzīvinošs bija katrs Upīša vārds komjauniešiem

frontē — atpūtā un ugunīs Tēvijas kara gados.
Un kāds klusums zālē iestājās, kad sāka runāt pats Andrejs

Upīts! Nekādaskustības, cilāšanās vai kņadas pie durvīm. Visi —

pati uzmanība. Tikai atvērtais kaplogs kā spārns brīžiem vējā

iešūpojās.

Andrejs Upīts runā par Padomju Latviju, par kuru viņš tik

ilgi, tik neatlaidīgi ir cīnījies, mūžam ticēdams tās nākšanai. An-

drejs Upīts tēlo vienu vēstures gājumu pēc otra. Aina seko ainai.

Viņš apliecina savu nesatricināmo ticību padomju cilvēka iekšē-

jam spēkam, jaunajai dzīvei, kas ceļas pēc kara no drupām.
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"Varena Padomju valsts sargā mieru, lai mātes varētu mierīgi
audzināt savus dēlus radošam celtniecības darbam."

Andreja Upīša runa ieturēta spīdošā, asprātīgā stilā. Zīmīgi tei-

cieni, spārnoti slēdzieni bagātīgi piebārstīti runā no viena gala
līdz otram.

Tikai vēlā pēcpusdienā Andrejs Upīts šķiras no saviem vēlētā-

jiem matkuliešiem.

Dodamiesatceļā.
Grenču nepilnā vidusskola ir otrs mūsu ceļa mērķis. Te An-

dreju Upīti gaida Grenču pagasta vēlētāji.
Grenču nepilnai vidusskolai lepna, liela ēka viduslaiku stilā. Plašā

skolas zāle ļaužu pilna. Te vēl vairāk jaunatnes, drošas, dzīvesprie-

cīgas. Tās vārdā b. Bautra pateicas Andrejam Upītim par apcie-

mojumu un pasniedz skaistus uzziedējušus ceriņu zarus. Pirmā

pavasara smarša ielaužas telpā, solīdamaatkal aršanu, sēju, putnu

dziesmas, karstu sauli un bagātu rudeni. Bet pašlaik Grenču pa-

gasta zemniekiem vēl ziemas darbi priekšā. Grūti iet ar meža

darbiem, tie negrib un negrib veikties. Pildīt solījumus Grenču zem-

niekiem atgādina PSRS Augstākās Padomes deputāts b. Fr. Rok-

pelnis. Viņš, tāpat kā Matkulē, runā arī par tautas rakstnieku

Andreju Upīti.

"Jums, Grenču darba zemnieki, savos pienākumos jāpaceļas
līdz tādai lielai valstiskai apziņai, kāda ir b. Andrejam Upītim. Tas

ir liels gods balsot par Andreju Upīti, mūsu lielāko rakstnieku, un šis

izcilais gods jāattaisno ar jaunu rosmi, ar vēl lielāku darbaprieku."
Vienkāršā kareivja mētelī tērpies, no paša pirmā sola pieceļas

Grenču darba zemnieks b. Kārkliņš. Lēnā, nosvērtā balsī viņš aicina

Grenču darbaļaudis balsot par Andreju Upīti. Tā ir īsta, atklāta

darba rūķa runa. Tai pievienojas Grenču nepilnās vidusskolas di-

rektors b. Vītols, raksturodams Andreju Upīti kā izcilu valstsvīru,

kultūras darbinieku un rakstnieku.

— Visi grenčenieki ir par Andreju Upīti.

Ir jau vēla nakts, kad garām Vēdzelei, pāri Abavai caur Tu-

kumu atgriežamies Rīgā.
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LATVIEŠIEM DP NOMETNĒS!

Hitleriskā Vācija sakauta, latviešu tauta izcietusi smago oku-

pācijas jūgu, varonīgi cīnījusies kopā ar pārējām padomju tautām

pret melnoienaidniekuun tagad brīva atjauno savu saimniecisko

un kulturālo dzīvi. Ir daudz jau kas veikts un padarīts— atjauno-

tas fabrikas, dūmeņi kūpēdami slejas debesīs, arvien jaunas dru-

vas pievienojas vecajām. Jaunatne čalodama pulcējas skolās, teātru

rampu gaismā padomju cilvēks redz savu sirdi, redz savu spēku

un alku strādāt un strādāt, celt savu Dzimteni simtreiz jaukāku vēl

kā līdz šim. Ar katru mirkli, ar katru dienu darbu un uzdevumu

top vairāk. Latvietis tagad var brīvi atelpot — radoša, mirdzoša

dzīve nāk viņam pretim pēc hitleriskajām šausmām un baismās

nāves. Neviena roka nav lieka. Liela un devīga nākotne ir ceļama,

veidojama un saulei dodama.Bet tajā pašā laikā, kad Latvijā norit

saspringts, neapklusināms jaunrades un jauncelšanas darbs, tūk-

stošiem latviešu amerikāņu un angļu okupācijas zonās bezdarbībā

un skumjās nīkuļo nometnēs un pārtiek no tā, ko viņiem atmet.

Viņu sirdis sažūst bezcerībā, žēlabās pēc dzimtenes. Ar katru

dienu kļūst mazāks un sīvāks tas pats nelielais un cietais maizes

rieciens. Kas būs rīt — šis jautājums nepielūdzami nostājas katra

latvieša priekšā, kas raugās uz Latvijas pusi. Vai braukt uz Beļģijas

akmeņogļu raktuvēm un tur smagā un grūtā darbā atstāt savu

dzīvību? Varbūt doties uz Franciju par lauksaimniekiem kopā ar

saviem bērniem un sievām? Tā rodas domas un ierosinājumi uz

tālāku emigrēšanu un došanos pāri okeānam, lai tur uz mūžiem

pazustu Brazīlijas vai Venecuēlas mežos, purvos un grūtumā. Ar-

vien tikai tālāk, tālāk postā, sāpēs un priekšlaika nāvē, tikai tālāk

no dzimtenes Latvijas, kur vienīgais katra īsta latvieša ceļš ir atpa-

kaļ uz savu Tēvu zemi. Amerikāņu un angļu zonās novietoto

latviešu priekšgalā nostājušās personas, kurām nav atceļa, jo tās ir

noziegušās pret savu tautu, jo tās ir nodevušas to, minēsim kaut

vai tikai LCP priekšsēdētāju A. Valdmani, kurš okupācijas laikā

sadarbojās ar latviešu tautas apspiedējiem vāciešiem. Un šis rūdī-

tais noziedznieks tagad atkal grib uzkundzēties, lai vadītu tūk-

stošu latviešu likteņus. Labi zinādams, ka viņam nav vietas brīvā,
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darbīgā Padomju Latvijā, ka viņa vienīgais ceļš ir bezslavas bojā

eja, viņš, pilns žults un necilvēcības, grib aizraut sev bezdibenī līdz

arī visus pārējos bezvainīgos latviešus, kuriem plaši pavērti vārti

uz dzimteni un darbu. Ir pēdējais laiks amerikāņu un angļu zonas

latviešiem atbrīvoties no tādiembezgodīgiem ceļa rādītājiem. Savā

ārprātīgā, bezgalīgā naidā pret Padomju Latviju un tās darba tautu

A. Valdmanis nonācis tik tālu, ka devis savu svētību dažādu lat-

viešubruņotu sardžu vienību un speciālu darbukolonnu organizē-
šanai un komplektēšanai. Tas notiek jau Manheimā, Veinheimā

un Frankfurtē. Navnekāds brīnums, ka pie šo bruņoto sardžu vie-

nībuorganizēšanas savu roku pielicis tieši A. Valdmanisun neviens

cits. Atcerēsimies vācu okupācijas laiku Latvijā. TiešiA.Valdmanis

bija tas, kas kopā ar latviešu tautas nodevēju, pusvācieti, izbijušo

cara virsnieku un baltgvardu O. Dankeru, sēdēja pie viena galda ar

latviešu bendēm: Austrumzemes valsts komisāru Lozi, ģenerālko-
misāru Rīgā Dreksleru un policijas ģenerālmajoru Šrēderu. A.Vald-

manis nav aizmirsis to praksi un padomus,ko viņam kādreiz devuši

viņa bijušie asiņainie kungi hitlerieši Rīgā, viņš turpina tikai to,

ko bija pasācis okupācijas laikā Latvijā. Nevienam īstam latviešu

cilvēkam, jauneklim vai vīram, kur tas arī atrastos, angļu vai ame-

rikāņu zonā, nav un nevar būt pa ceļam ar šīm bruņotām sardžu vie-

nībām, kas savā būtībā vērstas pret Padomju Latviju, kura ir katra

godīga latvieša vienīgā un īstā dzimtene. Ne iestāšanāsA. Valdmaņa

bruņotajās bandās, bet gan atgriešanās Padomju Latvijā, kur gaida

darbsun plaukstoša dzīve, irkatra latvieša DP goda lieta un pienā-
kums. Šīs A. Valdmaņa bruņotās sardžu vienības ir tikai viltīgs, ne-

ģēlīgsslazds, pret kuru sašutumājāsaceļas katram godīgam cilvēkam.

Lieta kļūst vēl skaidrāka, ja mēs palūkojamies, kas ar A. Vald-

maņaun profesora A. Švābes piekrišanu šīs bruņotās vienības vada.

Un tad mēs redzam, ka tie paši reakcionārie vācu fašistiem pakal-

pīgie latviešu virsnieki, kuri strādāja savā laikā latviešu "brīvprā-

tīgajā" SS leģionā. Pulkvedis Krīpens, kurš viens no pirmajiem

brīvprātīgi pieteicās fašistu dienestā, lielīgi par to paziņoja laik-

rakstos. Pulkvedis Krīpens uzticīgi un uzcītīgi kalpoja vācu fašistiem,

bija okupācijas laikā kara skolas priekšnieks un audzināja jaunos

virsniekus hitlerisma garā. Tagad viņš to turpina A. Valdmaņa
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bruņotajās sardzēs un citās slepenajās kara organizācijās, kādas ir

dažās latviešu DP nometnēs.Pulkvedis A. Plensners, caurkritis rakst-

nieks un vēl bēdīgāks karavīrs, pulkvedis, kas atgriezās pie vācie-

šiem bez sava pulka. Tālāk pulkvedis Janums, pulkvedis Lobe, tas,

kas ar patšauteni rokās dzina latviešu jaunekļus vistrakākajās kauju

ugunīs, lai tikai vairāk izpelnītos vāciešu priekšā. Viņš akli paklau-

sīja fašistiem vāciešiem, pilns naida un dziļa riebuma pret visu

progresīvo, visu demokrātisko. Vāciešu fašistu nodoms bija visādos

veidos un visādiem līdzekļiem iznīcināt latviešu tautu. Pulkvedis

Lobe viņiem līdz galam palīdzēja, bezjēdzīgi, cietsirdīgi dzīdams

latviešu jaunatni nāvē un postā. Tagad viņš atkal savā vecajā no-

devēja amatā, vēl iekšēji slēpdamies, sapņo par nākamodarbu un

izredzēm. Bet veltīgi.

Aiz visiem šiem bēdīgi slavenajiem pulkvežiem paceļas smags,

drukns stāvs, pilns tūskas un latviešu tautas asiņu, — Rūdolfs

Bangerskis —bijušais SS grupenfirers un SS ieroču ģenerālleitnants.

Kā okupācijas laikā cīņā pret sabiedrotajiem viņš bija latviešu SS

"brīvprātīgā" leģiona ģenerālinspektors un latviešu jaunatnes gal-

venais bende, tā viņš tagad atkal uzņēmies savu vecu veco amatu—

masveidīgu latviešu jaunatnes slepkavošanu, arA. Valdmaņa gādību
nostādamies visu latviešu DP bruņoto vienību un organizāciju

priekšgalā. Veca draudzība nerūs. Valdmanis ar Rūdolfu Banger-

ski labi saprotas kopš tā laika, kad viņi kopīgi skūpstīja augstākā
SS un policijas vadoņa Jekelna asiņaino roku. Jekelns jau saņēmis

tautas taisnīgo sodu — viņš sen pakārts, un viņa nelabie trūdi pa-

gaisuši vējos un lietū. Vai A. Valdmaniun R. Bangerski negaida tas

pats? Pēc kunga vienmēr nāk kalpu kārta.

Bangerskis nav tikai ģenerālis vien, viņš ir pieredzes bagāts spiegs

un nodevējs ar turpat 30 gadīgu stāžu. 1918. gadā viņš no Sarka-

nāsArmijas rindām nodevīgi pārbēg Sibīrijas zemnieku kārēja —

baltgvarda Kolčaka armijā, cīnās pret Sarkano Armiju un nežēlīgi

izrēķinās ar revolucionāri noskaņotiem zemniekiem. Pēc Kolčaka

sakāves Bangerskis bēg uz Mančžūriju. Šeit iekļuvis no Krievijas

aizbēgušo carisko un baltgvardu virsnieku organizētā kooperatīva

valdē, Bangerskis piesavinās 200 tūkstoš rubļu zeltā, kas pieder

kooperatīvam, un mēģina pazust.
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1940.—41.gadā pēc padomju varas nodibināšanāsLatvijā Ban-

gerskis iekārtojas kādā nelielā amatā ķieģeļrūpniecībā. Kad Lat-

viju okupē vācieši, vecais viltnieks un kriminālnoziedznieks kā

īsts Kangars pārdod savu dvēseli un godu hitleriešiem vāciešiem.

Drīz vien no SS latviešu leģiona vienkārša inspektora Bangerskis

kļūst par ģenerālinspektoru. 1943.gada 11. augustā ar "Lielvācijas
fīrera" personīgo pavēli viņam piešķir SS karaspēku grupenfīrera

un SS ieroču ģenerālleitnanta nosaukumu.

Par Bangerska darbību šajā "postenī" labi zina latviešu mātes,

kas pazaudēja savus dēlus, latviešu sievas, kas pazaudēja savus

vīrus, un bērni — tēvus, jaunās latviešu meitenes, kuras tā ir ne-

sagaidīja no kara savus līgavaiņus. Tieši Bangerskis bija tas, kas ar

viltu aizmānīja latviešu karavīrus uz Vāciju. No Bangerska un ne

no viena cita jāprasa atmaksa par daudzu latviešu neprātīgi un

noziedzīgi izlietajām asinīm, negodu un postu. Tūkstošiem lat-

viešu jaunekļu un vīru krita, bet šis nodevējs atvaļināta ģenerāļa

formā, kas aptraipīta Latvijas dēluasinīm, turpina dzīvot un brīvi

braukāt apkārt pa latviešu DPnometnēm.Vēl vairāk, turpinādams

slepeni kalt savus vecos noziedzīgos nodomus, Bangerskis tūdaļ

pēc fašistiskās Vācijas sakāves mēģināja un centās iekļūt dažādās

latviešu DP komitejās par runas vīru. Uz kāda pamata? Ar kādām

tiesībām? Kas pilnvaro šo kara noziedzniekurunāt latviešu, it īpaši
latviešu tautas vārdā? Neviens!

Tagad Bangerskis saodis savu īsto vietu. Suns spalvu met, bet ne

tikumu. Bangerskis atkal no jauna gatavojas savam slepkavnieka

amatam. Visi šie A. Valdmaņa un A. Švābes rīkotie sardžu batal-

joni jūt asins smaku un jau reibst. Ar naida pilnām acīm viņš
skatās uz austrumiem, uz Padomju Latvijas pusi, garā gribēdams

to saplosīt gabalu gabalos. Veltīgi! Latviešu jaunekļi un vīri vairs

neļausies otru reizi sevi pievilt un ierautasins pirtī. Māņu plēne
krīt no acīm. Nav uzklausāmas arī runas par došanos pāri okeā-

nam. Turp lai metas tie, kam zeme zem kājām deg, tie, kuriem kā

nodevējiem nav vietas vairs brīvajā tēvijā.

Ne bruņoto sardžu un darbavienībās ir latviešu DP vieta. Tur

stāties iekšā ir kauns un noziegums pret savu dzimteni, kas gaida

savus dēlus un meitas atpakaļ darbam un dzīvei.
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Mēs,kultūras darbinieki, zinātnieki un visa latviešu inteliģence,
kas tagad strādā un veido dzīvi brīvajā Padomju Latvijā, visas lat-

viešu tautas vārdā uz visnoteiktāko protestējam pret šādu nozie-

dzīgu bruņoto sardžu organizēšanu un aicinām katru godīgu
latvieti neiestāties tajās, bet visiem spēkiem cīnīties pret to tālāko

veidošanu. Neviens godīgs latvietis nebūspar melnās reakcijas bru-

ņoto kalpu!

MANA JAUNĪBAS PILSĒTA MASKAVA

Man bija tikko divpadsmit gadu, kad es pirmo reizi ieraudzīju
Maskavu. Karstā, tveicīgā dienā es izkāpu no vagona. Mani ap-

ņēma burzma, kāda tāla ābolu un arbūzu smarša, dūmi, putekļi

un patīkama Maskavas krievu izruna.

Omulīgā Maskavas ormanī mēs braucām ilgu laiku, līdz no-

kļuvām Sretenkā, Ažčeulova šķērsielā. Te ceturtā stāva nelielā istabā

es dzīvoju. Kā tagad atceros, tur dzīvodams, es izlasīju pirmo reizi

Ļeva Tolstoja romānu "Karš un miers".

Es klīdu Maskavas ielās, skatījos veikalos, apbrīnoju pieminek-

ļus un bieži sēdēju Cvetnoi laukumā.

Tagadējais lieliskais Sverdlova laukums, kur redzams lielais

operas un baleta teātris, toreiz izskatījās tā kā pamests, vientulībā

atstāts. Apaļie oļi mežģīja kāju. Pie varenās strūklakas tieši iepre-
tim operas namam puslokā vizuļoja ūdenspilnas siles, kur ormaņi

dzirdīja savus zirgus.
Un cik skaists, plašs kā pati zilgme, vizmojošs savā koptajā as-

faltā pretim lūkojās Sverdlova laukums, kad es to ieraudzīju atkal

1945. gada skaistajā uzvaras pavasarī. Lielas pārmaiņas bija noti-

kušas Maskavas dzīvē. Tā tagad mirdzēja un mazgājās savās ugunīs

un slaikajās ielās. Es apstājos laukuma pašā vidū. Vējš glāstīja

manu kailo pieri, aizgājušie gadi atgriezās un kā baloži otrreiz

lidoja man caur sirdi. Līdz dzīlēm es sapratu tās pārmaiņas, kas

bija notikušas, brāzmas, kas gājušas pāri, Maskavas varonību,

cēlumu un gaišredzību.
No manam pašām pirmajām atmiņām par Maskavu ir vel viena

palikusi. Tā ir dīvaina un vienmēr saistās kopā ar A. Puškina
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poēmu "Vara jātnieks". Kādā pēcpusdienā, kad es atrados uz

Negļinnajas, pēkšņi mani pārsteidza negants lietus. Tas uznāca

virsū kā siena. Vienā mirklī darīja visus slapjus, ar savām smaga-

jām straumēm un vēju gāza cilvēkus pie zemes. Notekas nespēja

uzņemt visu ūdeni, īpaši vēl tāpēc, ka Negļinnaja atrodas zemā

vietā, no apkārtējiem uzkalniem uz šo ielu arī steidza ūdens, un

vienābrīdī es atrados straumē gandrīz līdz ceļiem.Metos skriet un

ieskrēju kādā pirtī, kur ļaudis sasarkuši un tīkami čaloja.

Pagāja tikai divi gadi, atkal es gāju pa Negļinnaju. Šoreiz bija

vēsa un zilgana pievakare. Pēkšņi sāka šaut ložmetējs, steidzīgi, kā

aizkavējies viņam pievienojās otrs, tad sāka savu dziesmu arī šau-

tenes. Lodes džinkstēdamas skrēja pār galvu. Visi, kas atradās uz

ielas, metās mukt. Cits skrēja, cits iestājās vārtos, sievietes raudāja

un sauca bērnus, daži jau gulēja notekās, galvu pierāvuši pie ak-

meņiem. Maskavā bija ieradusies revolūcija. Viena lode nekau-

nīgi noskrēja tieši gar degunu, otra ieurbās turpat mūrī. Kaut kas

karsts mani sagrāba, un, kad atkal atjēdzos, redzēju, ka esmu no-

nācis tai pašā pirtī, kur pirms divi gadiem paslēpos no ūdens plū-
diem. Tikai cilvēki, kas stāvēja man apkārt, labi ģērbti, redzams,

ierēdņi, turīgie, vairs nesmēja kā toreiz, bet stāvēja klusu, sevī ierā-

vušies, daži čukstēja lūgšanas, un visi ar sasprindzinātu uzmanību

sekoja kaujai, kas arvien attālinājās un attālinājās.

Pēkšņi viss apklusa, kā bija sācies. Es izlēcu no pirts un skrie-

šus devosmājup. UzSretenkas bija vaļā kāda kafejnīca, ļaužu pilna.

lešāvās prātā nopirkt kādas maizītes. Piegājis letei, gaidīju savu

kārtu. Visur pie galdiņiem sēdēja vecās cara armijas virsnieki, lepni

un vēl spīdoši. Viņi par kaut ko sprieda.
Te ar lielu sparu atcirtās vaļā kafejnīcas durvis. Asa, skaidra

gaisa strāva ieplūda sasmakušajā, sapīpētajā kafejnīcas telpā. Visi

pie galdiņiem sēdošie vienā mirklī pavērsa galvas uz durvju pusi.

Kafejnīcā ienāca divi slaiki, braši karavīri ar sarkanām saitēm ap

roku. Revolūcijas karavīri. Viņi bija jautri, pārgalvīgas drosmes

pilni, pilni bezgalīgas ticības sev un savai taisnajai lietai. Visa viņu

stāja, smaids, atklātās, skaistās sejas un spēcīgais augums runāja
vienu: visur, kur mēs iesim, mēs uzvarēsim, visu, ko mēs darīsim

savas tautas labā, mēs noteikti, nešaubīgi veiksim. To dziļi uzreiz
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sajutu sevī ne tikai es, vēl puika, bet arī kafejnīcā sēdošie lepnie

cara virsnieki un greznā, izlaidīgā publika. Sajuta jauno pasauli

un ar paslepu naidu vēroja abus jaunos ienācējus.

Gandrīz pēc pusotra gada karaspēka nodaļa, kurā es biju ieda-

līts, lēni ar kauju virzījās uz priekšu Maskavas ielās. Jau piekto
stundu dārdēja lielgabali, rēja ložmetēji un uzliesmoja šautenes.

Kauja auga augumā, baltgvardi turējās pretim nikni. Mēs bijām

sasnieguši vienuno viņu ievērojamākiem atbalsta punktiem. Tikai

vēlā vakarā mūsu komandieris varēja ziņot, ka virspavēlniecības

pavēle izpildīta un pozīcijas ieņemtas.
Esmu arī dažus gadus Maskavā studējis. Mūsu studentu kop-

mītneatradās kādā visai skaistā savrupmājā Maskavas upeskrastā

tieši iepretim Kremlim.

Pēdējo nakti pirms došanās uz dzimteni, uz Rīgu, es ilgi nostā-

vēju savā istabā pie loga, skatījos uz Kremļa sienām, augstajiem

torņiem un grimu dažādās pārdomās un atmiņās. Ar Maskavu

man bija saistīta visa mana apzinīgā jaunība. Maskava mani bija

darījusi par cilvēku, viņas senās ielas es biju pārstaigājis gan kā

puika, gan kā jauns kareivis un students, sargājis Maskavas senās

pilis, mākslas dārgumus un revolucionāro kārtību un slavu. Mas-

kava man bija mācījusi mīlēt mākslu, darbu, draudzību un uzticību.

Es braucu prom, bet es zināju, ka sirdī uzticību pret Maskavu es

nezaudēšunekad. Maskavas upes ūdeņi mirdzēja manu acu priekšā,

es paņēmu to vizmu līdz savā skatā, savā miņā.
Tikai pēc divdesmit trim gadiem man izdevās atkal sastapties

ar Maskavu. Tagad viņa bija pasaules sirds, tās skaidrā, taisnīgā

acs, tagad tā bija krūts, pret kuru sašķīda fašistu negantās ordas,

tagad Maskava bija tā, kas atbrīvoja manu mazo dzimteni no

iznīcības un vācu okupācijas. Ar drebošu sirdi es izkāpu no lid-

mašīnas. Sveika, Maskava, mana dzimtene, esi sveika!

Kad es iekāpu ātrajā, gaišajā apakšzemes vilcienā un tas kā

putns devās uz priekšu, es sāku pilnā balsī skaļi smieties patīkamā

iedomā. Mani biedri uzlūkoja mani ar izbrīnu. Viņi nesaprata, kas

ar mani lēcies. Vienkārši man prātā iekrita salīdzināt manu pirmo
ierašanos Maskavā ar tagadējo. Toreiz mierīgais, resnais ormanis

ilgi, ilgi vedamani no stacijas līdz mājas vietai, bet tagad —tagad
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es lidoju brīnišķīgā vilcienā cauri tuneļiem, garām daiļām, spo-

žām piestātnēm. Kāda pārmaiņa, kāds sajūsminošs lēciens aug-

šup, kāda liela dzīves pārvērtība! Un to visu bija panākusi jaunā

padomju iekārta, padomju darbaļaužu neatlaidīgās pūles, sociā-

lisms, biedra Staļina iedvesmojums un gudrais prāts, kā tur lai-

mīgi lai neiesmejas?

JĀNIS SUDRABKALNS

Jūs, bērni, droši vien būsit dzirdējuši un visi lasījuši Jāņa Sud-

rabkalna dzejoļus. Viņa darbus bieži pārraida radiofons, viņa skais-

tie raksti allažiņ lasāmi laikrakstos, īpaši "Cīņā" un "Padomju

Jaunatnē". Viņš tuvākajā laikā apsolījis iesniegt "Bērnības" redak-

cijai virkni tēlojumu par putniem, dzīvniekiem un kokiem, jo
Sudrabkalns ir liels un smalks dabasnovērotājs. Viņš bieži pamana

tādus zīmīgus sīkumus un gadījumus, ko citi neredz.

Jānis (īstajā vārdā Arvīds) Sudrabkalns dzimis 1894. gada
17.maijā. Vecāki viņam jau nomiruši mazam, Sudrabkalns agri
atnācis uz Rīgu un sācis strādāt rakstniecībā.

Jāņa Sudrabkalna sacerējumi atrodami arī visās skolas grāma-

tās, jo Jānis Sudrabkalns ir latviešu padomju lielākais un ievēro-

jamākais dzejnieks. Nupat augusta mēnesī apritēja 35 gadi, kopš

viņš sācis darboties latviešu rakstniecībā. Viņa pirmā dzejoļu

grāmata iznāca 1920. gadā, ar nosaukumu "Spārnotā Armāda".

Šim vārdam ir sava īpaša nozīme, un tās jēgu jūs atradīsit, lasot

Spānijas 16. gadu simteņa vēsturi.

Līdz šim laikam Jānim Sudrabkalnam iznākušas vienpadsmit

grāmatas, pēdējā nule, un tā saucas "Brāļu saimē". Tā ir vislabākā

dzejoļu grāmata, kāda iznākusi Padomju Latvijā. Šinī dzejoļu krā-

jumā Sudrabkalns aicina latviešus cīņā pret vāciešiem fašistiem,

apdzied sarkano latviešu strēlnieku gvardu cīņas ar fašistiskajiem

iebrucējiem, slavina strēlnieku varonību, kaisli sauc latviešu darba

tautu nerimstošā kaujā par savu brīvību, patstāvību, savas dzīves

atjaunošanu pēc briesmīgā kara, jo tagad latviešu tauta vairs nav

viena, vairs nav maza, nespēcīga bārene, bet stipra un varena, jo
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dzīvo liela, skaista brāļu saime — padomju tautu savienība ar

krievu tautu priekšgalā.

Tēvijas kara gados Jānis Sudrabkalns īsu laiku dzīvoja Baš-

kīrijā, pārējo — Maskavā, ko ļoti iemīļoja. Milzīgo pilsētu un tās

viesmīlīgos, darbīgos ļaudis dzejnieks aprakstījis daudzos savos

tēlojumos un dzejoļos.

Latvijā Sudrabkalns atgriezās tūliņ pēc tās atbrīvošanas, un

Rīgas ielās soļojam viņu jau varēja sastapt 14. oktobrī 1944. gadā,
kad pilsētas ietves vēl bija pilnas stiklu un gruvešu, kad vācu aiz-

dedzinātās mājas vēl kūpēja un baigi dunēja kauja Pārdaugavā.

Tagad Jānis Sudrabkalns dzīvo Šarlotes ielā, nelielā mūra ēkā

plaša dārza vidū.Pie viņa loga ikrītus ar savu galotni klauvē sud-

rabaina egle. Caur logu tajā var iekāpt un nolaisties pagalmā, kur

staigā baltas kazas un krāšņi zied kreses, un aug spilgti zaļi kā

papagaiļi gurķi. Ap māju laidelējas milzīgikovārņu bari, un katru

svētdienu var dzirdēt spēlējam žirbus mūzikas gabalus. Jānis

Sudrabkalns, starp citu, neaprakstāms grāmatu krājējs un lasītājs.

Pirms Tēvijas kara viņam bija astoņi milzīgi plaukti, pilni grāma-

tām dažādās valodās. Tā bija ļoti skaista dārgu grāmatu krātuve,

ko Sudrabkalna prombūtnes laikā latviešu fašistiskie nacionālisti

ņēma un izvazāja.

Dzīvodams Maskavā, Sudrabkalns atkal bija turpinājis savu

vecu veco neizdziedināmoparadumu — grāmatu krāšanu un at-

veda Rīgā vairākas lielas kastes. Arī tagad Sudrabkalns allaž pērk

grāmatas, kad tikai gadās pie rokas nauda, viņa istaba grāmatu

pilna.
Otra lielākā Sudrabkalna kaislība — staigāšana un Rīgas Zoo-

loģiskā dārza apmeklēšana. Tur dzejnieks var kavēties stundām

un vērot zvērus. No māju putniem Sudrabkalnam vismīļāks gai-
lis. Par to viņš zina stāstīt daudzus jaukus un jocīgus gadījumus.
Viens tāds varens gailis ar lepnu un mežonīgu asti redzams no

Sudrabkalna virtuves loga. Laikam zinādams, ka viņu apbrīno, šis

gailis tiešām kādreiz izstrādā tīri neticamas lietas.

Jānis Sudrabkalns ļoti mīl mūziku un glezniecību. Viņš visai

bieži apmeklē koncertus, operu un savā laikā par mūziku daudz

un plaši rakstījis. Tāpat Sudrabkalns redzams visās vērtīgajās
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izstādes. Viņa portretu ir uzgleznojis mākslinieks Arturs Lapiņš,
bet dzejnieka galvu ģipsīveidojusi tēlniece Lūcija Žurgina.

Apskatot Sudrabkalna rakstāmgaldu, redzēsim, ka viņš liels

kārtības cienītājs.
Visas lietas noliktas stingri savās vietās. Galds ir brūnā krāsā

un vienkāršs, tā lielākā īpatnība, ka blakus tintes traukam guļ sa-

likti slēgtā ierindā apmēram vienpadsmit krāsaini zīmuļi, sākot

ar lielākiem un beidzot ar vismazāko, kas ir laikam tikai trīs cen-

timetrus garš un nelabojams palaidnis, jo parasti ripo prom no

grāmatas.

Kam dzejniekam tādādaudzumākrāsaino zīmuļu? —jūs vai-

cāsit. Sudrabkalns parasti saviem rakstiem virsrakstu mēdz uzvilkt

ar kādu krāsainu zīmuli jaukuma pēc. Sudrabkalns mēdz strādāt

agri no rītiem. Viņš raksta uz nelielām, glītām,baltām papīra lok-

snēm visai skaidri, skaistā, mākslinieciski veidotā rokrakstā, ko

burtliči vairāk mīl nekā mašīnrakstu. Ar Jāņa Sudrabkalna rok-

rakstu var iepazīties Rakstniecības muzejā Krišjāņa Barona ielā

pretim Konservatorijai. Vēlos vakaros īsi pirms gulēt iešanas Sud-

rabkalns aizdedzina savu zaļo spuldzi, atlaižas dīvānā un bieži

lasa vārdnīcas, meklēdams vecus, skaistus vārdus, dažādu retu putnu,

stādu un salu nosaukumus un aprakstus. Tie ierosina dzejnieka

domu,smaidu un nomierinapēc dienas darbiem un steigas. Tagad
Sudrabkalnsstrādā pie savas tēlojumu grāmatas. Novēlēsim viņam

veiksmīgu darbu un labu, jauku omu tālākajā dzīvē un darbā.

ATBRĪVOTĀJUS GAIDOT

Sakautā un vajātā vācu armija atkāpās cauri Rīgai. Smagie auto,

kara rati, aizmugures ores, sanitārie pajūgi un auto plūda Rīgas

ielās nepārtrauktā skaļā, putekļainā un smagā straumē. Rīdzinieki

slepus uzmeta pa priecīgam acu zibsnim uz nogurušajiem un

pelēkajiem vācu karotājiem, kas tagad sēdēja uz saviem salaupīta-

jiem vezumiem klusi un nospiesti.

Tramvaji negāja, lai nemaisītos bēgošajiem vāciešiem pa kājām.

Pīkst. 7 rītā visiem jaunākajiem rīdziniekiem bija jāsapulcējas
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Rīgas nomalēs Šampēterī, Bieriņos, pie "Sarkanā kvadrāta", pie

porcelāna fabrikas ierakumu, dzotu un milzīgu prettanku grāvju
rakšanai. Rīdzinieki smējās:

— Velti tas fricis te ālējas. Tāpat aizmuks, raktajā ierakumā

neiekāpis.

Rīgā no ielas ielā, no nama namā ātriem soļiem staigāja bau-

mas. Rīgu uzspridzinās, visus aizdzīs, kas nebrauks prom no Rīgas
ar labu.

Šķirotavā jau bija uzlidojuši gaisā divi vācu munīcijas vilcieni.

Šāviņi sprāga visu nakti. Pamale liesmoja un plīvoja kā ugunskurs.

Bija silta nakts. Brašākie rīdzinieki iznāca ielās un vēroja baigo
skatu. Tālums vārījās kā milzīgs dārdošs katls. Liesmu stabi šāvās

augstu debesīs, šķeldami tās pušu ar lielu lauzni. Varenāko sprā-

dzienu laikā visa pilsēta drebēja un vārīgākās rūtis tinkšķēdamas
bira laukā.

Tad kādā agrā rīta stundā sprāga Rīgas Jūrmalas stacijas preču

noliktavā kāds čemodāns ar tur paslēptu laika spridzekli. Sabrauca

visi Rīgas ugunsdzēsēji. Veltīgi. Rīgas Jūrmalas stacija pamatīgi

izdega un dažas dienasnebija lietojama, pēc tam tikai pa daļai.

Uz vāciešu un viņu kalpu — vācisko latviešu nacionālistu

aicinājumu rīdziniekiem pamest savu dzimto pilsētu un braukt

uz Vāciju rīdzinieki atbildēja ar klusu un noteiktu pretestību —

nebrauca. Sākās cilvēku medības un piespiedu izvākšana. Pēkšņi
naktīs divos trijos pie dzīvokļu durvīm stāja militāra patruļa, ar

laidēm bez žēlastības sita un dauzīja durvis. lelaisti dzīvoklī, grāba

iedzīvotājus pie apkakles un veda uz kuģiem prom. Nelīdzēja vai-

manas, lūgšanās.
Cilvēku ķeršana uz ielām sākās vienā skaistā, saulainā dienā.

Silts vējš cilāja dzeltēnās liepu lapas un piesardzīgi valstīja putek-

ļus pāri kāpurķēžu apdauzītajiem oļiem gan šurp, ganturp.

Negaidīti ielās izbira liels daudzums žandarmu, automātiem

bruņotu, ielenca veselus pilsētas kvartālus un tad šādos nospros-

totos apvidos tvarstīja cilvēkus gluži kā zvērus. Sākumā tikai vīrie-

šus, pēc tam arī sievietes un bērnus.

Paša pirmajā tvarstīšanas diena rīdzinieki apjuka — un dau-

dzi krita par upuri vācu negantībai. Pēc divām dienām, kad
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rīdzinieku prāti mazliet bija aprimušies, žandarmi izgāja otru

reizi ielās. Tagad jau rīdzinieki izrādīja pretestību. Bēga, lēca pāri
sētām, slēpās mēslu kastēs, ar kāju izsita stiklu un ielīda pilnīgi
nezināmā pagrabā, piezvanīja pie svešām durvīm un lūdza palī-
dzību — tā netika liegta.

Bez kādas apspriedes Rīgas vīrieši nolēma ielās vairs nerādī-

ties un kustības brīvību sev atļauties tikai naktīs. Katrs izgudroja

sev kaut kādu slēptuvi. Žandarmiem medījums kļuva stipri lie-

sāks. Rīgas ielās un laukumos bija sastopami vairs tikai vecīši,

vecenes, sievietes un bērni. Vīrieši bija kā izmiruši. Ķērāji neat-

zina šķēršļu: viņi sāka tvarstīt sievietes. Tad arī jaunākās sievietes

pazuda no Rīgas ielām. Rīga tajās grūtajās, izmisuma pilnajās die-

nās šķita baismīgi dīvaina pilsēta — vecīšu pilsēta. Visi rūpnie-
cības veikali un darbnīcas bija slēgtas — vīrieši darbinieki un

amatnieki sēdēja slēptuvēs vai iebēga Rīgas apkārtnes tuvākajos

mežos, ģimeņu dārziņu mājiņās, Lielo kapu kapličās. Vācieši ne-

kautrējās pat cilvēku nostiept no darba galda un kailu galvu, vienā

priekšautā, vecās biksēs un koka tupelēs dzīt uz kuģa.

Trešajā tvarstīšanas reizē pa ielu smagā apsardzībā veda arī

kādu milzīga auguma skārdnieku. Automāti zibsnīja visās malās.

Skanēja griezīgas, klakstošas komandas un uzsaucieni. Skārdnieks

gāja drūmu seju, sirmiem, plīvojošiem matiem, krekls uz krūtīm

gulēja atrauts, krūtis sedza tikai priekšauts, kājās skārdniekam

bija tikai zeķes. Vienā rokā viņš nesa savas koka tupeles, otra roka

žņaudza skārdnieka āmuru.

— Kam, sasodītais brāl, tev tas veseris rokā? — vaicāja viņam
kāds ekspresis, arī jau ne gluži jauns cilvēks.

— Veseris? — norūca skārdnieks un paskatījās savā amata

rīkā. — Jā, tas vienmērman ir dzīvē palīdzējis. Tagad tas man nāks

pēdējo reizi talkā, lai es paliktu tepat Rīgā. Dzirdēji?

Un skārdnieka lūpas pasmīnēja:
— Uz kuģa vācu salašņu bandamani nedabūs.

Sīmanis Melups dzīvoja kopā ar veco tēvu. Pirmajā tvarstīša-

nas dienā viņš tikko neiekrita, izglāba vienasieviete, kas gāja žan-

darmamgabaliņu papriekšu. Nākot pretim, jau iztālēm viņa čukstēja:

— Jaunais cilvēk, atpakaļ, turķer vīriešus.
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Kad sieviete bija gandrīz blaku, viņa pavēloši, balsī, kas nosita

katru ierunu, teica:

— Tūlīt šajās parādes durvīs un bēdziet, tas žandarms aiz mu-

guras ķer vīriešus!

Sievietes acis bija tik pārliecinošas un iespaidīgas, ka Melups
tīri instinktīvi metās durvīs iekšā un skrēja pa trepēm augšā; uz-

skrējis līdz jumtam, viņš elsodams apstājās un sāka klausīties: viss

klusu, nē, laikam pagāja garām.

Svešajās trepēs Sīmanis Melups nosēdēja līdz tumsai un tad

tikai atgriezās mājās.

Melupu dzīvoklim bija divas izejas. Viena uz galvenajām kāp-

nēm, otra uz virtuves melnajām kāpnēm. No šīm kāpnēm varēja

viegli iekļūt šaurā gaismas pagalmā un no turienes pa lielu cau-

rumu pagrabā.

Gadījumā, ja pa galvenajām durvīm lauztos iekšā žandarmi,

Sīmanis Melups pa otrajām kāpnēm varētu tai laikā pazust pag-

rabā.Bet tur sētnieks ierīkoja papildu slēptuvi nama sievietēm un

bērniem. Tas bija neizdevīgi.
Sīmanis Melups nolēma naktī doties uz Rīgas Jūrmalu pie

saviem mātes radiem. Vēlu vakarā viņš kopā ar savu draugu lielo

IkauniekuVoldi devās uz staciju. Žandarmu ielās nebija, jo tumsā

viņi baidījās sirot — pašus itin ātri varēja nolaist no kājas.
Neviens nezināja, kad aties vilciens uz Jūrmalu. Pēc stundas,

varbūt naktī, varbūt arī nemaz.

Cauri stacijai viens pēc otra gāja militārie vilcieni, pilni ar tan-

kiem, pašgājējiem, veselām baterijām.
— Kaput, — teica skatoties viens vecis vecā lietus mētelī.

— Vai tu klusēsi, — rūca blakussēdošā sieviete, —vēl beidza-

majā brīdī iedzīvosies nepatikšanās.
— Nekā. Rokas par īsu. Nav jau vairs laika —jāmūk.
Militārie vilcieni nepārtrauktā ķēdē gāja klusēdami. Tankisti

drūmistāvēja, atspiedušies pret savu mašīnu tērauda sienām. Viņi

juta, ka savas zemes tiem neredzēt, būs jāpaliek tepat kādā grāvmali.
Arī šoreiz īsi pirms divpadsmitiem iegaudojās sirēnas.

— Glābieties, stacija bīstama vieta, — iesaucās viena balss.

Sauciens nebija jāatkārto. Cilvēki, pagrābuši mantas un bērnus,
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pa galvu pa kaklu metās no peronalejup, pa uzbērumubira zemē

kā zirņi; daudzi skrēja uz Dzirnavu ielas noeju, kur bija ierīkota

patvertne. Durvis izrādījās aizslēgtas. Bira stikli, krakšķēja koki,

un locījās dzelzs stienīši. Dažos mirkļos visi bija atraduši kādu

drošāku vietu. Pāri lidoja klusums kā melns, neredzams putns.

Apakšā stacijā pūlis klusi šalca. Militārie vilcieni nemanot, kā

veikli kaķi lavījās uz dzelzs tilta pusi.
Gaiss bija tīrs. Pēkšņi virs tiltiem atskanēja pazīstama skaņa.

Kaut kur neredzami zilumā padomju lidotājs slīdēja pār Rīgu.

Šis lēnais divplāksnis, ko vācieši dēvēja par "dzelzs Gustavu",

bija nepatīkams viesis, viens veikls zēns, kas veica pārgalvīgus jokus.
Arī šoreiz viņam bija laikam kas speciāls padomā. Stacijai tas

atmeta ar roku, visi braucēji vieglāk uzelpoja, kad vienmērīga, pat

miegaina pukstēšana aizvirzījās uz ostas pusi.

Pretgaisa aizsardzība klusēja. Slaidie pretaviācijas lielgabali

Daugavas krastos savus snuķus glabāja prātīgi zem tīkliem. Pēk-

šņi lēnā divplākšņa runāšana gaisos apklusa. Un tad, apmēram pēc

vienas minūtes, atskanēja spalgs sprādziens, tam sekoja otrs, trešais.

— Bravo, — runāja ļaudis, — tas tikai ir puika! Deru, ka viņš

nometabumbas ostā pie sagūstīto tvaikoņa.

Tiešām, kad Sīmanis Melups tā labi padomāja, sprādzieni varēja
būtViestura dārza apkaimē, kur stāvēja baismīgie vergukuģi.

Jau otrā dienā pat Jūrmalā Sīmanis Melups uzzināja, ka pa-

domju lidotājs meistariski atradis vainīgos kuģus un to apkaimē
nometis bumbas.

Jūrmalas vilciens uzkāpa stacijā pēc pulksten vieniem naktī.

Brauca pilnīgā tumsā, bez ugunīm. Tāpat lielai, zilai krēslai val-

dot, Sīmanis Melups izkāpa Asaros kopā ar Ikaunieku Voldi un

devās uzValtermuižu. Te blakus brūnai govij un ļoti runīgam sivē-

nam viņi dzīvoja sienā un salmos, naktīs vēroja Rīgas degšanu, tālos

sprādzienus un vareno kauju, kas nāca arvien tuvāk un tuvāk.

13. oktobra pēcpusdienā kūtiņā ienāca saimnieks ar pudeli

kabatā.

— Ei jūs,zināt ko jaunu? Rīga ir atbrīvota. Sarkanā Armija jau

pie Lielupes. Apslacināsim dvēseles uz atbrīvotāju veselību!

Visi trīs vīri laimīgi smaidīja. — Dzīve ir tuvu. Vai tad nu jupis
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mūs raus un mēs neizturēsim arī pēdējās dienas? Saņemsimies!
Kaut tas vācietis drīzāk nolauztu kaklu!

16. oktobra naktī sāka degt Sloka. Divas lokomotīves ar milzu

arklu uzplēsa dzelzceļus, spridzināja tiltus, pēdējās vācu daļas pie
Valtermuižas cēlās pāri ar plostu un apslīka.

17.oktobrī pirmās Sarkanās Armijas daļas izgāja cauri Asariem.

Ļaudis uzelpoja un nesa laukā no šķūņiem un dārziem zemē ap-

raktās mantas un labumus.

Sīmanis Melups, pilns nepacietības un prieka, kājām devās uz

Rīgu, lai sāktu jaunu dzīvi.

CĪŅĀ PAR PADOMĒM

Pirmās ziņas par revolucionāro strādnieku, zemnieku un ka-

reivju sacelšanos Pēterpill pret Pagaidu valdību, tās gāšanu un

padomju varas nodibināšanos pienāca tā ap 14. novembri. Viens

runāja tā, cits sprieda tieši pretēji. Skaidrības nebija nekādas. Tikai

vēlais, skaidrais rudens gaiss bija pilns neparasta strāvojuma, spir-

gtuma un prieka. Salnas zālēs mirdzēja kā sudrabs. Tievie, iepe-

lēkie ozolu meži šalca ar savām retajām lapām. Vakaros jaunatne

tāpat staigāja pa galvenās ielas augsto, no koku dēļiem sastatīto

trotuāru, smējās un grūstījās. Dzelzceļa sliedes uz stāvā uzbēruma

gulēja tukšas. Vilcieni nenāca. Daži bija aizgājuši uz tuvējām mez-

glu stacijām — Ruzajevsku un Timirjazevo. Stāstīja — tur ejot
tikai tādi neparasti vilcieni, kur katru neuzņemot.

Pilsēta Saranska dzīvoja tālāk savu ierasto dzīvi.

Taču tas tā bija tikai no ārpuses. Naktīs pilsētā rosījās sava

īpatnēja dzīve. Demobilizētie kareivji pulcējās kopā un sprieda

par stāvokli. Viņiem pievienojās strādnieki. Pilsētā toreiz bija tikai

divas rūpniecības iestādes: spirta fabrika un neliels cukura izstrā-

dāšanas uzņēmums.

Tirgotāji savukārt tukšoja savus veikalus, tumsā pildīja ores ar

sakrātajām precēm un mantām, lai vestu tās uz tuvējām sādžām

pie pazīstamiem budžiem uz laiku paslēpt. Kupču deguns bija ass

kā lapsai. Viņi jutako briesmīgu savam makam, savai iedzīvei.
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Pilsētas sievietes mēteļos un lakatos riņķoja cienīgā attāluma

ap pilnajiem vezumiem un lamāja rijīgos bodniekus.

Preču bēdzināšanabija sāpīgi jūtama jau tūlīt nākamajās die-

nās. Pietrūka petrolejas, sāls, cukura, maizes. Tas iedzīvotājus sa-

niknoja. Un, kad ar tumsas iestāšanos preču bēdzinātāji sāka atkal

savu darbu, pūlis ar mietiem rokā padzina ierāvējus, sasita vairā-

kus ratus un izjūdza zirgus.
Vecā valdīšana, kas it kā vēl pārvaldīja pilsētu, bailīgi sarāvu-

sies, sēdēja savos krēslos un likās neko neredzam.

Demobilizētie kareivji un strādnieki savās nakts apspriedēs nāca

pie slēdziena, ka pienācis laiks rīkoties. No Maskavas pa kaut kā-

diem ceļiem Saranskā bija atkūlies Ivans Čirskovs, vecs fronti-

nieks, karsts un saprātīgs boļševistisko ideju piekritējs. Viņš pats

vairākas dienas bija cīnījies Maskavas ielās par Padomju varu,

pret baltajiem virsniekiem un kadetiem.

Čirskova stāsti un runas skanēja lietišķi, apdomāti,bet sirsnīgi,
kas spēja iededzinātkatru klausītāju.

Viņa doma bija noorganizēt vairākas uzticamas kaujas grupas,

izstrādāt pilsētas sagrābšanas plānu, kārtības ievešanas un uztu-

rēšanas noteikumus un tad sākt sacelšanos.

Pēc spēku uzskaites izrādījās, ka varēja sastādīt kādas astoņas

kaujas nodaļas, katrā no 10 līdz 15 vīriem.

Viss jau bija gandrīz kārtībā: ieroči sameklēti, munīcija sagā-

dāta, notika vienīgi beidzamās noslēdzošās apspriedes triecienam,

kad pēkšņi kādā rītā aiz kalna uz dzelzceļa sliedēm atskanēja garš

svilpiens, sutas šņākšana un Saranskas tukšajā, klusajā stacijā lēni,

kā baidīdamās ieripoja lokomotīve ar vienu klātu preču vagonu

un divām atklātām platformām, uz kurām kaujas gatavībā rēgo-

jās viens lauka lielgabals un vairāki smagie ložmetēji.
Daudzi jau domāja, ka Padomju vara klāt, priecīgi smaidīja, un

puiku bars kliegdams metās uz staciju, lai kā pirmais apsveiktu

karavīrus.

Stacijā viņus aplēja kā ar aukstu ūdeni. Lokomotīves mašīnists

vicināja naganustacijas priekšniekam gar degunu. Nabaga ierēd-

nis stāvēja gluži bāls un bezspēcīgi māja ar rokām.

No klātā preču vagona rausās ārā samiegojušies karavīri
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dusmīgām, naidīgām sejām un neuzticīgi vērās apkārtnē. Visi

viņibija apbruņojušies līdz zobiem kā kādi laupītāji vai burlacīga

farsa tēlotāji. letērps, kaut karavīru, taču raibu raibais — vienam

kājās galifē zilas, otram aveņu krāsā, trešam iedzeltēnas, par ko

varētu apskaust katrs cālis. Revolveri koka brūnganās kaburās,

zobens, dažamsudrabā kalts, dārgs, palaists spīdīgās saitēs tik zemu,

ka vilkās pa zemi līdzīgi sētnieka slotai. leraudzījuši puikas, atbrau-

kušie bargi uzbrēca: — Ko jūs te okšķerējat, sātani! Laikam boļ-

ševikus gaidījāt. Gan mēs jums vēl parādīsim! Ādu pār acīm

novilksim!

Puikas vienā acumirklī pazuda no stacijas.

Vēsts, ka pilsētā ieradušies baltgvardi, zibeņātrumā aplidoja

pilsētu un sprāga smilšainajā pilsētas laukumā pie upītes gluži kā

bumba. Turpat rēgojās cietums, bargs, neaptverams, turpat gal-

venā pilsētas baznīca, kurā iegaudojās zvans. Sievas lasījās pulci-

ņos un sprieda: ko darīs — laupīs, slepkavos? Ko glābt, kur glābt

un kad glābt.Bet baznīcas galvenais zvans turpināja apsveikt sla-

venos karotājus. Citi zvani pēc brīža tampievienojās, bet nelielajā

pilsētā pavisam bija 18 baznīcu. Šķita, ka nezin kādas lielas svētku

dzīres pienākušas. Dzīres jau bija, tikai — asinsdzīres.

Sacelšanās grupassteigā sanāca kopā, lai apspriestu tālāko stā-

vokli: nolēma pagaidām nogaidīt, bet visiem būt kaujas gatavībā
ir uzbrukumam, ir visas pilsētas aizstāvēšanai pret patvarībām.

Pēcpusdienā pilsētā no Ruzajevskas puses iejāja vairāki mežo-

nīgās divīzijas eskadroni un apmetās bagātāko pilsoņu namos.

Sākās uzdzīve — dzeršana, šaudīšanās, bļaustīšanās, gājēju aiz-

skaršana, uzbāšanās jaunām sievietēm.

Līdz tumsai viss, kas bija pilsētā dzerams, bija izdzerts. Taču

līksmot gribējās vēl vairāk, vēl kaislīgāk. Un tadkādam divīzietim

ienāca prātā ģeniālā doma, ka ir vēl taču pilsētas ziemeļu nomalē

varens spirta brūzis pilns ar pirmšķirīgu nenogaršotu degvīnu

un spirtu.
Liela komanda divīziešu ar spaiņiem, kannām, krūzēm, sto-

piem rokā, nepārtraukti šaudot, devās uz brūzi. Valdīja jau bieza,

sārmaina tumsa.Brūža sardze izrādīja pretestību un nelaida bru-

ņoto banduiekšā. Izcēlās sadursme. īsā brīdī mežonīgie iebrucēji
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sardzi pievārēja, kurš neaizbēga, to nošāva un metas brūža nolik-

tavās iekšā.

Pirmajai grupai sekoja pārējo eskadronukareivji.
Ivans Čirskovs nolēma rīkoties. Sasauca savus astoņus ko-

mandierus kopā un sadalīja pavēles. Triecienā ieņemt eskadronu

štābu, tāpat vilcienu, pie ložmetējiem novietot apkalpes un vie-

nīgā lielgabala stobru vērst pretpilsētu —šaut pēc atsevišķa rīko-

juma — kurp un kā.

Apspriedes laikā pārbijies ieskrēja dzīvokļa saimnieces zēns

un kliedza:

— Palīgā! Brūzis deg, viss pagalms deg, ļaudis deg. Uguns pa

spirta straumi nāk uz pilsētu! Mēs visi sadegsim!
— Muti!

Dažas kaujas nodaļas norīkoja uz brūzi tur nodibināt stingru
kārtību. Nepaklausīgos kā kontrrevolucionārus uz vietas turpat

iznīcināt.

Eskadronu štābu sagrāba pēc īsas un niknas cīņas. Virsniekus

arestēja, vienu daļu apšāva. Vilciens stacijā padevās bez vienīga
šāviena.

Čirskova nodaļām brūzī bija grūts darbs.Fabrika varēja kuru

katru brīdi daļēji vai visa uzlidot gaisā. Spirta degošā straume jau
sniedzās pie Saranskas pirmajām mājām. To vajadzēja uz vietas

apturēt, noberot ar smiltīm. Palīgu prātīgu nebija, visi streipu-

ļoja, piedzērušies mazākā vai lielākā mērā.Nācās ļaudis savākt no

mājām.
Brūža pagalmā starp liesmām valstījās degošie cilvēki, kas bļāva

un lūdza palīdzību. Lielajos spirta baseinos peldēja noslīkuši me-

žonīgie divīzieši. Ap toveriem gulēja kaudzes aizmigušu cilvēku.

Bet fabrika varēja kuru katru brīdi doties gaisā. Radās arī tādi, kas

savā ārprātā ar ieročiem rokā stājās kārtības nesējiem pretim.

Vienīgi revolucionāro bruņoto nodaļu ārkārtīgi pašaizliedzīgā

un pienākuma pilnā rīcība glāba pilsētu no bojā ejas.

Ugunsgrēku, cik spēja, apslāpēja. Uz tuvākajiem namiem sē-

dēja attiecīgi ļaudis ar ūdens spaiņiem un mitrām segām rokās,

lai notvertu katru dzirksteli, kas ielidotu jumtā.

Uz rīta pusi apcietināja arī pilsētas varasvīrus un iesēdināja
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cietumā. Pilsētas pārvaldīšanu pārņēma savās rokās Ivans Čir-

skovs ar astoņiem saviem komandieriem.

— Visa vara Saranskā, tāpat kā Pēterpilī, Maskavā un citās

pilsētās, piederas Strādnieku, zemnieku un kareivju padomei.
Mēs, revolucionārie sarkangvardi un strādnieki, to tūliņ nodibi-

nāsim.

Rītā agri Saransku sasniedza pirmās sarkangvardu nodaļas,
kas bija sekojušas bēgošajiem baltgvardiem.

Revolucionārās karaspēka daļas ienāca pilsētā ar sarkano ka-

rogu priekšgalā, ar sarkaniem lozungu plakātiem: "Visu varu

padomēm!", "Mieru un maizi!", "Lai dzīvo biedrs Ļeņins!".
Pilsētas galvenajā laukumā ap pusdienas laiku notika tautas

mītiņš, kurā piedalījās gandrīz visa pilsēta. Runāja Ivans Čirskovs,

komandieri, strādnieku un pilsētnieku pārstāvji. Svinīgi plīvoja
sārtie karogi, un skanēja revolucionārās dziesmas.

— Mūsu pilsētā tagad būs kārtība, — solīja Ivans Čirskovs, un

viņa vārdus visi uzņēma ar skaļām gavilēm. Ivans Čirskovs savu

vārdu turēja.

Mītiņam sekoja parāde, kurā piedalījās arī pilsētas revolucio-

nārās kaujas nodaļas ar Čirskovu priekšgalā.

Pēcpusdienā pilsētas parka skaistākajā vietā kopējā kapā gul-

dīja par revolūciju kritušos sarkangvardus.

RĪGU ATBRĪVOJA

1944. gada naktī no 12. uz 13. oktobri Padomju Armija, nāk-

damapirmām kārtām no ziemeļiem, atbrīvoja Latvijas PSR galvas-

pilsētu, mūsu sirmo, mīļoto Rīgu, no fašistiskajiem iebrucējiem
vāciešiem. Spēcīgāko un pārsteidzošāko triecienu vācu mežonīgie

karapūļi saņēma no Padomju Armijas motorizētajām daļām, kas

veikli un drosmīgi mazās amfībijās pārcēlās pāri Ķīšezeram un

ielauzās Mežaparka ielās un dārzos. Vācieši satriekti panikā bēga,
raudami gaisā tiltus pār Daugavu, ostu, lepno Daugavas krast-

malu, elektrisko spēkstaciju, ūdensvadu un citas labierīces un

rūpnīcas. Vāciešu nodoms bija nopostīt visu mūsu skaisto Rīgu,
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lai mēs paliktu bez pajumtes, ar kailu galvu zem rudenīgās, vēsās

debess. Vienīgi Padomju Armijas spējas, pašaizliedzīgais uzbru-

kums paglāba mūs, rīdziniekus, un visu latviešu darba tautu no

pilsētas sagraušanas. Kas būtu ar mums, ja visa Rīga, gluži kā

Jelgava, gulētu vienās drupās! Milzu posts un ilgas, smagas rūpes

kopā ar neatlaidīgu, sūru darbu. Pateicīgiem, vienmēr pateicī-

giem mums jābūt Padomju Armijai, kur blakus krieviem, ukrai-

ņiem, gruzīniem, turkmēņiem cīnījās arī mūsu sarkanie latviešu

strēlnieki, mūsu darba tautas lepnums — gvardi. Viņa atbrīvoja

Rīgu, lai tā kļūtu unbūtu atkal mūsu padomju Rīga, piederētu visai

darbatautai un atplauktu vēl lieliskāka un krāšņāka. Rīdzinieki —

darba ļaudis to dziļi saprata un izjuta.Vēl dziļa rīta krēsla un zil-

ganamigla valdīja visās ielās, kad tur parādījās pirmie padomju
karavīri. Vēsts par viņu atgriešanos zibens ātrumā aplidoja Rīgas

iedzīvotājus. Viņi slēdza vaļāsavas durvis, akmens kāpnēs dimdēja

priecīgi soļi un jautras, uzbudinātas čalas; rīdzinieki devās ielās,

lai apsveiktu savus ilgi un tik sirsnīgi gaidītos atbrīvotājus. Kaujas

troksnis vēl nebija rimis, vācieši atkāpdamies šāva no Pārdauga-

vas, bet tas daudz netraucēja. 40 mēnešus ilgais lāsts bija noņemts

no pleciem, projām bija iznīcība, nāve un tautas gals. lelās un lau-

kumos, pašķirot rīta zilganumu, nāca pretim dzīvība, brīve, darbs

un laimīgs, rosmīgs laiks.

Bāli, satraukti, bet priecīgi rīdzinieki kāpa laukā no savām pa-

slēptuvēm, pagrabiem, kur tie nīka, vairīdamies slepkavu vāciešu

lodes, moku, aizdzīšanas uz kuģiem, lai vestuVācijā vergu darbos

un lēnā nāvē.

Jau veselas divas nedēļas priekš Rīgas atbrīvošanas vācu fašis-

tiskais karaspēks atkāpās un muka caur Rīgu. Tas nāca no zie-

meļiem, kur to vajāja Padomju Armija, pa Vidzemes šoseju pāri

Gaisa tiltam. Pa Pērnavas ielu, Krišjāņa Barona un Lāčplēša ielu

ārā uz Daugavu gāja kara ceļš. Cauru nakti un dienunepārtraukti

gāzās lielāātrumā kara rati, smagie auto, lielgabali un brezentiem

klāti kāpurķēži, kas vedauz Vāciju salaupīto padomju mantu un

labumus.Tramvajus vienārītā apturēja, lai būtu brīvāks ceļš. Ga-

rās bēgļu virknes —baltās kulbas, aitas, govis,zirgus, cilvēkus, no-

mocītus un vārgus, — vācieši dzina pa Brīvības ielu pāri Pontonu
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tiltam neziņā un postā. Bēgļiem bija acis asaru pilnas, bet nežē-

līgā fašistu vara tikai viltīgi smīnēja un pātagoja nelaimīgos cilvē-

kus tālāk.

Tanī pašā laikā rīdziniekus, vīriešus un sievietes, dzinauz Mas-

kavas priekšpilsētu, Bieriņiem, Šampēteri rakt prettanku grāvjus

un ierakumus cauri augļu dārziem, gāžot apkārt nomales mājas
un kūtis.

Rīdzinieki, zobus sakoduši, gāja darbos. Viņi vīpsnāja sevī: "Bei-

dzot vācietim gals. Tikai pacietību, tikai možu garu un izturību!"

Tie, kas nakts stundās slepeni bija klausījušies padomju radio,

allaž zināja stāstīt priecīgas ziņas: "Nāk, nāk, arvienu tuvāk nāk

Padomju Armija. Jau atbrīvots tas un tas." Visu to runāja klusu,

piesardzīgi, tālu no spiegiem un nodevējiem.

Rīdziniekus, padomju cilvēkus, kas neklausīja fašistu pavēles,
šāva un viņu vārdus lielās, uzkrītošās afišās par brīdinājumu izli-

pināja uz sienām un žogiem ielās. Tomērrīdzinieku pretestību un

spītību nekas nespēja salauzt — pat nāve ne.

Bija skaista un saulaina rudens diena, kad sākās rīdzinieku

vislielākais pārbaudījums. lelās lielā skaitā pēkšņi parādījās vācu

žandarmi ar spožām skārda izkārtnēm uz krūtīm. Tās naidīgi
blenza rudens saulē un ar savu trulo mēmumu glūnēja briesmīgi

un atbaidoši. Žandarmu sejas bija cietas, mežonīgas kā slepka-

vām un acis dūrās katrā pretimnācējā kā asa, nežēlīga nagla.

Žandarmi, automātiem bruņoti, klusu un veikli ielenca veselus

pilsētas rajonus, sāka tur tvarstīt cilvēkus. Šie žandarmi bija spe-

ciāli cilvēku medībām mācīti, gluži tāpat kā viņu suņi, kas tiem

bija līdzi. Šie žandarmi bija jau cilvēku medībās pārbaudīti vīri,

bez sirdsapziņas un īsta prāta. Cik pilsētās viņi jau bija ķēruši cil-

vēkus! Tagad viņi slepeni lielos baros bija atvesti Rīgā un kā traki

zvēri palaisti ielās un namos.

Žandarmi bez runām tvēra ciet katru vīrieti, kas pagadījās ceļā.
Lika pie sienas, dūra automātupie krūtīm; tā salasīja lielāku baru,

ko sapulcināja kādā sētā. No atsevišķiem pagalmiem grupās stin-

grā apsardzībā veda uz lielo pils pagalmu. Ostā jau gaidīja smags,

pelēks tvaikonis, lai saķertos, gluži kā dzīvniekus no tirgiem, sū-

tītu uz Vāciju darbos.
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Žandarmi bruka iekšā veikalos, darbnīcās, rāva no darbakrēsla

nost amatniekus un strādniekus un plānās darba drēbēs dzina uz

kuģi. Bērni palika bez tēviem, māsas bez brāļiem,sievas bez vīriem.

Raudādamas viņas gāja meklēt savus tuviniekus, bet izraut no

moku ķetnām nespēja.

Cilvēki bēga, lēca pāri žogiem, pazuda pagrabos, malkas grē-
dās un kastēs, tukšās mucās un centrālapkures krāsnīs. Es perso-

nīgi pazīstu tādu vīru, kas izraka sev veselu slepenu apakšzemes
istabu savā dārzā. Tagad viņš priecīgs smaida un strādā, bet drau-

giem rāda savu asprātīgo zemes māju, kur ieeja bija no mēslu kastes.

Latvijas PSR Dailes teātra aktieri kopā ar savām ģimenēm

slēpās zem skatuves un skatītāju zāles grīdas. Putekļi rāva elpu

ciet, šaurā telpa lieca muguru un žņaudza kaulus. Bet vajadzēja
izturēt. Nekas nelikās par grūtu, lai tikai sagaidītu atbrīvotāju

Padomju Armiju un jauno, brīvo dzīvi.

Kopā ar Dailes teātra aktieriem, bērni, atklāšu jums, slēpās arī

viens dzejnieks, kura dzejoļus "Bērnībā" jūs labprāt lasāt, — tas

ir Jānis Grots.

Sākumā žandarmi ķēra tikai vīriešus. Gods godam — katra

jaunāka sieviete un večiņa ielā ikvienam vīrietim ziņoja par žan-

darmu tuvošanos; pieskrēja klāt un ātri iečukstēja:
— Tālāk ne soli, tur — žandarmi! Meties vārtos! Tur tālāk

pagalms, žogs, pāri tam izeja uz otru ielu.

— Paldies!

Un satraukts, apņēmīgs stāvs pazūd vārtos. Griba izrauties no

vāciešu fašistu nagiem un sagaidīt Padomju Armiju dega rīdzi-

niekos. Daudzi, jau uz kuģa aizvesti, nakts laikā nolēca no tā un

pazuda. Palīdzēja arī padomju kara lidotāji. Tie tvaikoņa tiešā tu-

vumā vēlā vakara stundā nometa bumbu. Radās liels apjukums.

To izmantoja veiklākie sagūstītie un aizbēga tuvējā Viestura dārzā

un namos.

Drīz vien ķērājiem vīriešu aptrūka. Bet viņi savā neģēlībā ne-

rimās. Tie sāka tvarstīt arī jaunas sievietes. Viņi domāja —ja nav

vīriešu, var arī sievietes izmantot vergu
darbos. Rīgas ielas kļuva

gluži tukšas. Tikai tumšajās naktīs zibēja gar stūriem manīgi, ātri

stāvi, kas meklēja labākas paslēptuves.
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Dienā uz ielām bija sastopamas un redzamas tikai vecenītes

un veči, arī kāds mazāks zēns vai meitene. Tad vāciešu žandarmu

zemiskums sasniedza augstāko pakāpi. Tikko ieraudzīja tuvumā

kādu bērnu, tūdaļ paslēpās tuvējos vārtos vai aizdurvē. Kadbērns

gāja garām, nodevīga un cieta roka sagrāba mazo aiz apkakles un

ierāvavārtos. Palīgā saucienus apklusināja ar kādu vīšķi mutē.

Saķertobērnu žandarmi nogādāja policijas pārvaldē. Uztrauktā

māte, nesagaidījusi bērnu laikā atpakaļ, kas tikai uz īsu brīdi bija

izgājis svaigā gaisā, kāpa lejā pie vīra pagrabā. Protams, riskēdami

ar savu brīvību, abi vecāki devās meklēt pazudušo bērnu un paši

nokļuva žandarmurokās.

Ziņa par bērnu ķeršanu vienā mirklī aplidoja Rīgu un radīja
visos iedzīvotājos dziļu, neapklusināmu naidu un riebumu pret

fašistiem un arī pret tiem latviešiem, kas brāļojās ar viņiem.
— Iznīdēt šos varmākas! Padomju Armija, glāb mūs! Mes tevi

saucam, mēs tevi gaidām. Pasteidzies!

Un Padomju Armija steidza. Niknās, varonīgās kaujās viņi trieca

vāciešus uz rietumiem. Varena lielgabalu dunoņa arvienu vairāk

un vairāk tuvojās Rīgai. Atbrīvošanas stundabija klāt. 1944. gada
13. oktobrī rīdzinieki varēja atkal brīvi uzelpot, ieradās Padomju

Armija, atgriezās likumīgā, pašas tautas gribētā padomju vara,

darba cilvēks kļuva atkal cilvēks.

13. oktobris ir rīdziniekiem — lieliem un maziem — skaista

svētku diena.

Bērns, ja tev tagad ir māmiņa un tētis, brālis un māsa, bērns,

ja tu vari tagad iet skolā un teātrī, — tadpar to tev vienmēr jāpa-
teicas Padomju Armijai, mūsu Padomju Armijai.

TAUTAS RAKSTNIEKS ANDREJS UPĪTS

jūs, jaunie lasītāji, droši vien itin labi pazīstat tādu skaistu

stāstu kā "Sūnu ciema zēni", blakus tam "Vilnīša ceļojums uz

austrumiem" un labi sen atpakaļ uzrakstīto "Jaunā dzērve". Re-

dzu, ka jūs smaidāt un piekrītoši mājat man ar galvu. Tie ir darbi,

ko mūsu lielais Tautas rakstnieks Andrejs Upīts devis bērniem.
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Blakus minētajiem ir arī vēl citi, un vispār Andrejs Upīts sarak-

stījis ļoti daudz grāmatu — romānu, stāstu, lugu, dzejoļu, satīru,

teorētisku rakstu par mākslu, par latviešu tautas likteņiem, dzīvi

un tās rakstniecību. No Tautas rakstnieka Andreja Upīša pēdējām

grāmatām atcerēsimies viņa slaveno romānu "Zaļā zeme". Par šo

darbu mūsu Tautas rakstnieks pagājušajā gadā saņēma augstāko
valdības un padomju tautas apbalvojumu — Staļina prēmiju. Nule

šī grāmata iznāca jau otrā izdevumā, krāšņi un bagātīgi ilustrēta.

Šinī savā darbā Andrejs Upīts apraksta pagājušā gadu simteņa

beigu skrīveriešus, ar asu un pareizu skatu attēlodams viņu dzīvi,

darbu, priekus un bēdas. Skrīveriešus AndrejsUpīts pazīst sevišķi
labi. Tieši Skrīveru pagasta Kalniņu mājās Andrejs Upīts piedzima

1877. g. 5. decembrīkā savu vecāku otrs dēls. Bērnība un jaunība

pagāja trūkumāun grūtā, smagā zemnieku darbā.

Andreja Upīša tēvs Mārtiņš bija nabadzīgs rentnieks, kas pār-

ceļas ar ģimeni no vienas mājas otrā, un visur viņam līdzi seko trū-

kums, dažbrīdpat bads.

LasītA. Upīts iemācās, jaudzīvodams Kalniņos. Tikko šī prasme

rokā, mazais Andrejs ar neapklusināmu tieksmi sāk lasīt visu, kas

pagadās un ko var atrast.

Deviņu gadu vecumā sākas Andreja Upīša skolas gaitas Skrī-

veru pagastskolā, kur viņš mācās astoņas ziemas un dažasvasaras,

jo grib iegūt, noliekot eksāmenu, draudzes un pilsētas skolotāja

tiesības.

Ārpus skolas, īpaši vasarās, Andrejs Upīts strādā lauku darbus

no agra rīta līdz vēlam vakaram un pazīst līdz sīkumam visas zem-

nieka grūtās gaitas. leguvis draudzes skolotāja tiesības, Andrejs

Upīts 1897.gadā sāk strādāt par skolotāju Mangaļu pamatskolā.

Blakus skolotāja darbam Andrejs Upīts intensīvi nododas paš-

mācībai un rakstniecībai. Viņa vārds top pazīstams.

No 1902.gada līdz 1908. gadam Andrejs Upīts dzīvo un strādā

Rīgā. Viņa ilgākā darba vieta Kalnciema ielā 44. Dzīvoklis viņam

skaistā vietā, tūlīt aiz Torņkalna stacijas viadukta pa labi roki,

Grobiņas ielā, sētas mājā, kokos, puķēs un pliederos. Turpat lejā,

mākslīgi veidotajā aizā, šņākdami devās vilcieni uz Jelgavu, gan

uz Jūrmalu.
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Savus sacerējumus Andrejs Upīts parasti raksta vēlu vakarā

pēc darba skolā, visvairāk gan naktīs. Acis līp ciet, nogurumsmāc

galvu. Rakstnieks izmazgā acis ar aukstu ūdeni, pieiet pie loga,
ievelk svaigu gaisu un strādā atkal, līdz logā iegulst pirmais rīta

zilganums. Tad dažas stundas miega, un jaunais skolotājs ceļas,
lai ietu uz skolu.

Atnāk 1905.gads, sākas revolūcija. Arī Andrejs Upīts tajā pieda-
lās: apmeklē strādnieku sapulces, ir strādnieku demonstrācijās klāt.

Pēc 1905. gada revolūcijas Andrejs Upīts īpaši rosīgi sāk dar-

boties latviešu rakstniecībā, rādīdams pareizi, reālistiski latviešu

tautas likteņus. No 1908. gada apmeties uz dzīvi Skrīveros, Andrejs

Upīts laiž klajā vienu darbupēc otra, asi vērsdamies pret reakcio-

nāriem, darba tautas ienaidniekiem. Pirmo pasaules karu Andrejs

Upīts pārlaiž, gan būdams Kaukazijā pie Birznieka-Upīša, gan

strādādamspar pārcēlāju uz Daugavas pie sava brāļa, gan pie ceļu
darbiem dažādu inženieru vadībā, kur uguns līnija bija tikai

verstis 7—B.

1917.—18. gadu briesmīgā vācu okupācija arī Andreju Upīti
iesviež cietumā. Pieņemas apcietināšanas, nāves sodi, bads. Atbrī-

vošanu latviešu darba tautai un Andrejam Upītim toreiz atnesa

sociālistiskās revolūcijas cīnītāji. Viņš dodas uz Rīgu un nostājas
visas mākslas dzīves priekšgalā. Viņa darbs— operas un baleta,

kā arī Drāmas teātra nodibināšana.Viņš iekārto muzejus, projektē
Mākslas akadēmijas un Konservatorijas dibināšanu. 5 mēnešus

turpinās intensīvais, nenogurstošais darbs, tad sākas baltgvardu
bandu iebrukums, padomju vara ar kaujām atiet. Atstāj Rīgu arī

Andrejs Upīts. Par viņu palaiž baumas, ka viņš ceļā baltgvardu

noslepkavots. Valkas avīze "Balss" savā 38. nr. uz šo baumu pamata

ievieto pēcnāves rakstu. Tā Andrejs Upīts vēlāk varēja izlasīt pats

savu nāves ziņu un, līdzīgi Markam Tvenam, pasmieties: "Ziņa

par manu nāvi ir mazliet priekšlaicīga."
1920. gadā Andrejs Upīts atgriežas Rīgā, Latvijas buržuāziskās

republikas Sarkanā Krusta pierunāts. Tā garantē rakstniekam per-

sonas neaizskaramību. Izrādās, ka tie meli. Andreju Upīti apcie-

tina un ievieto Centrālcietumākā bīstamu noziedznieku, kas savos

darbos "musina" strādniekus un padara viņus par komunistu
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piekritējiem. Tikai vēlāk amnestijas likums rakstnieku atbrīvo no

ieslodzījuma un nāves briesmām.

Kad 1934. gada Ulmanis ar aizsargu palīdzību varas ceļa sak

saimniekot Latvijā, Andreju Upīti atkal vajā.

Viņam aizliedz ar savu vārdu laist klajā grāmatas. Izdevniecī-

bas atsakās izdot viņa darbus.Andrejs Upīts pats personīgi uzņe-

mas izdošanu ar citu vārdu— Oļģerts Kurmis.

Tikai 1940.gadā, pēc Ulmaņa fašistiskā režīma gāšanas, Andrejs

Upīts pieceļas visā savā augumā, visā savā rakstnieka spēkā. Gadu

desmitiem viņš latviešu rakstniecībā staigājis reālisma ceļus, ap-

rakstot un virzot latviešu tautas gaitas kā neviens, tagad viņš no-

stājas jaunās padomju latviešu rakstniecības priekšgalā kā tās

pamatu licējs, nodibinātājs un tālāk virzītājs.

Tēvijas kara laiku Andrejs Upīts pavada viesmīlīgās krievu

tautas vidū. Viņš apmetas uz dzīvi 20 kilometrus no Kirovas, kur

savā laikā mitinājies Rainis, nelielā sādžā Kstiņinā. Šī nelielā ap-

dzīvotā vieta mūžam paliks atmiņā latviešu darba tautai.

Te mazā namiņā rodas stāsti, dzejoļi, raksti, kuros lielais rakst-

nieks aicina latviešu darba tautu cīņā ar vāciešiem, fašistiskajiem

iebrucējiem, te rodas arī slavenais romāns "Zaļā zeme". Katru

rītu tieši pīkst. 5.00 Andrejs Upīts sēstas pie galda un strādā visu

dienu. Darba galds ir pie loga. Rakstnieka lampas gaismas iedeg-

šanās ir kā pulkstenis, kā sārts gailis, kas pauž nolikto laiku pārē-

jiem Kstiņinas latviešiem.

Lai būtu darba istabā silti, sirmais rakstnieks pats nes mājās
malku no meža, sazāģē un sacērt, tas tā — "kaulu izlocīšanai".

Rakstīšana turpinās līdz vēlai naktij stundas 15—16. Kad istaba

labi un rūpīgi sakurināta, tad pie griestiem ir 35 grādi virs 0, tā ap

jostas vietu 20 grādi, bet kājām vēsi — asais ziemeļu vējš izpūš

grīdu, jo tā pacelta krietni virs zemes uz baļķiem.

Šī slavenāKstiņinas mājiņa tagad ir redzamaarī Rīgā rakstnieka

darba istabā pie sienas, jo to savā laikā nogleznojis Fricis Roždārzs.

Priekšplānā — zilgans sniegs, tālāk pats namiņš ar rakstnieka

darba logu, piebūve un trīs raksturīgi bērzi aizmugurē. Pats An-

drejs Upīts lepns uz šo gleznu, tā karājas viņam, pie darba galda

sēžot, tieši iepretim un atgādina viņam tos laikus, kad viņš varēja
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tik uzcītīgi nodoties rakstnieka darbam.Tagad viņam lieli un ne-

rimstoši pienākumi kā valstsvīram un zinātniekam.

Tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas viņš atgriežas tajā ar darbu un

jauniem pienākumiem. Viņš joprojām LPSR Augstākās Padomes

Prezidija loceklis un Latvijas Padomju rakstnieku savienības

priekšsēdētājs. Viņa ierosinājumā un ar viņa līdzdalību nodibinā-

jās pie Latvijas Valsts universitātes latviešu valodas un literatūras

nodaļa; viņš to vada. Universitāte Upīti ieceļ par profesoru un

piešķir literatūras zinātņu doktora grādu. Andrejs Upīts vada arī

Latviešu valodas un literatūras institūtu. Nodibinoties Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijai, Andreju Upīti ievēlē par akadēmiķi.

1943. gadā Andrejam Upītim par viņa lielajiem nopelniem
latviešu rakstniecībā piešķir Tautas rakstnieka goda nosaukumu;

valdība ir viņu apbalvojusi ar Darba Sarkanā Karoga ordeni, pēc

tam ar Ļeņina ordeni.

Šā gada 5. decembrī Andrejs Upīts kļuva 70 gadu vecs. Latvijas
skolas no 1. līdz 10. decembrim rīkoja viņa dzīvei un darbamvel-

tītus vakarus. Šajos sarīkojumos mēs visi vēlreiz pārstaigājām viņa

vareno darbu milzīgo rindu, kur visa latviešu tautas dzīve parā-

dīta kā smalkā, dārgā spogulī, — viņa skaistās, lieliskās, vēstu-

riskās traģēdijas: "Žanna d'Arka", "Mirabo" un "Spartaks"; viņa

komēdijas ar to spilgtajiem tipiem, romānus, noveles un zināt-

nisko rakstu sējumus. Ir nodzīvots ilgs un ārkārtīgi rosmīgs mūžs,

taču vēl daudzidarba gadi priekšā.

Andrejs Upīts tagad dzīvo Kirova ielā, pirmajā namā aiz Val-

demāraielas. Nams liels un varens, tāds pats kā Tautas rakstnieka

jau staigātais mūžs. Kad ieiet dzīvoklī, tūlīt pa labi Andreja Upīša

darba istaba, iegarena, siena pret ielu vienos logos. Pa kreisi visa

siena līdz griestiem grāmatās, pa labi tuvu logiem liels darba

galds, blakus uz durvju pusi krēsls, tur namatēvs mēdz nosēdināt

atnākušo viesi; tālāk — neliels dīvāns. Tas sirmajam rakstniekam

uzticams palīgs. Andrejs Upīts, tāpat kā savā jaunībā, strādā

15—16stundas dienā, ceļas agri, noteikti. Dienā nekādasatpūtas,

gulēšanas neatzīst. Ja ir mazliet nogurušas acis, der darba pār-

maiņa. Spalva paliek uz galda guļam, un Upīts drusku izstaipa

muguru uz dīvāna, lasīdams kādu grāmatu vai rokrakstu.
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Andrejs Upīts nemīl pastaigas, ja iet, iet kādā darīšanā.Vistu-

vākais rakstniekam mežs, to viņš iemīļojis jau no bērna kājas, un

tas arī visvairāk tēlots viņa darbos.

Andrejs Upīts raksta uz vidēja lielumabaltām lapām; svītrotās

viņš pagalam neieredz. Viņa rokraksts visai izkopts. Ne par velti

jau savā bērnībā Andrejs Upīts mīlējis zīmēt, šis zīmētāja smal-

kums ir iegulies Tautas rakstnieka veidotos rakstu burtos.

Andreja Upīša rokraksts ir pārsteidzoši līdzens, noteikts, īpat-

nēji skaists. Andreja Upīša rokraksts ir tūlītējs, vienreizējs, gandrīz
bez kādiem labojumiem. Vārdu rindas rakstniekam jau nevaino-

jami sakārtojas smadzenēs un tad caur spalvu mierīgi un apzinīgi

izplūst uz papīra, lai tur dzīvotu un zaigotu gadsimteņos.

Andrejs Upīts sēž pie darbagalda. Sirmie mati kā sudraba liesma

plīvo iepretim logu gaismai. Uz galda pie sienas rakstniekam dāvāts

liels, brūns pulkstenis. Augstu pie sienas biedra Staļina ģīmetne.

Logos klusi ieplūst zilgme. Klusums un miers ir Andreja Upīša

darba istabas īpašā pazīme. Gadudesmiti nostājušies stāv apkārt
un vēro liela veidotāja darbu.

Andrejs Upīts raksta ātri, bet domā par saviem darbiem ilgi.
Tā seno varoni "Spartaku" viņš nēsājis savā iztēlē veselus piecpa-
dsmit gadus.

Savam darbam, kaut tas arī būtumilzīgs vairaksejumu romāns,

Andrejs Upīts nekad neizdomā un neizkārto sīku plānu.
Tos savus varoņus, cilvēkus, kas dzīvos viņa veidotā darbā,

Andrejs Upīts tik ilgi audzē savā iztēlē, līdz viņi kļūst gluži dzīvi.

Upīts skaidri redzviņu drēbes, augumu,paskatu, runas veidu, pašu

runu, balss skaņu, kustības, pat deguna šņaucienu, kāsu, raudas,

lielo un mazo smieklu. Šie varoņi — cilvēki staigā ap Upīti, saru-

nājas ar viņu, tie viņam sūdz savas bēdas, klāsta savas vajadzības.

Kad nu tāds varonis rakstniekam galvā gluži gatavs un neliek

vairs mierā, sēstas uz dīvāna, traucē darbā, maisās uz ielas pa kā-

jām,ceļ no miega augšā, dara un runā vienā runāšanā, tad mūsu

Tautas rakstnieks paņem viņu un salaiž kopā ar citiem saviem

varoņiem attiecīgajā laikā, vidē un apstākļos. Šī varoņu savstar-

pējā iepazīstināšana un salaišanakopā tālākajiem notikumiem —

visgrūtākā. Kad tas veikts, darbavaroņi paši sāk rīkoties pēc savas
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iekšējās būtības un pārliecības. Rakstniekam atliek tikai vērotviņu

rīcību, alkas un kaislības. Ir gadījies, Andrejs Upīts to ar patiku

un smaidu atceras, ka viens otrs varonis viņam pastrādājis tādas

lietas, kas pašam rakstniekam ne prātā nav nākušas. Atliek tikai

noplātīt rokas un skatīt, kas notiks, jo dzejas tēls jau gluži kā dzīvs

cilvēks dzīvo savu dzīvi un pats par to arī atbild.

Vasarā jūrmalā Andrejs Upīts pabeidza savu jaunāko komē-

diju — "Spuldzes maisā" — par spekulantiem. Tagad viņa iztēle

kavējas pie slavenā rakstnieka EduardaVeidenbauma. Tautas rakst-

nieks sīki un neatlaidīgi pētī Veidenbauma laiku, tautas dzīves

apstākļus, viņš grib zināt noteikti pat to, cik toreiz maksājis rudzu

pūrs, kartupeļu garnica.
Noteikti grib apmeklēt un redzēt Eduarda Veidenbauma dzī-

ves vietu — Kalāču mājas Valmieras apriņķī. Nav tālu tā diena,

kad Tautas rakstnieks sāks attēlot mums EduarduVeidenbaumu.

Andreja Upīša darbaistabas klusumu tīkami sakustina un sa-

purina viņa dēla dēlsAivars Upītis, 13 gadus vecs zēns, 49. skolas

5. klases skolnieks. Viņš ir brīnumkustīgs un nemiera pilns zēns,

kas izraisa sava vectēva Andreja smaidu, gan arī rūpju pilnu
rievu pierē.

Andrejam Upītim patīk, ka mazdēls Aivars liels grāmatnieks,
nenorimstošs lasītājs. Viņš atgādina rakstniekam paša bērnību.

Aivars mīl arī mežu, izlasījis milzumu grāmatu par putniem, visu

biezo Brēmu un zina par katru putnu pastāstīt nedzirdētas lietas.

Aivaru vēl aizrauj ceļojumi un medības, zēnamir smalka mon-

tekristo šautene, ar kuru šaušanā viņš sasniedzis krietnu meis-

tarību. No zara spēj nošaut ābolu, trāpot tieši kareklī, ar kuru

ābols pieķēries pie augstā zara. Tāpat no pamatīga attāluma prot

iešaut pudelei tieši mutē.

Aivars karsts sportists, aizraujas sacīkstēs un piedalās visos

sabiedriskos pasākumos, būdams labs pionieris.
Zēna galva pazib pie loga, apskrien vectēva krēslu; uz galda

atskan telefons, un zēns jau ir aiz durvīm. Vectēvs rūpīgi uzmet aci

aizvērtajām durvīm un paņem klausuli rokā. Uzmanīgi uzklausa

runātāju viņā galā. Atbildes noteiktas, skaidras un lietišķas. Nenāk

ne prātā, ka šim slaidajam, augumā sausajam, kā no stiegraina
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ozola vītam vīram jau aiz muguras 70 vētraini, nemitīga sūra

darba pilni gadi. Cik dzīvi un saistoši rit valoda, kas tie par asiem

un skaistiem teicieniem! Joks seko jokam, un acis bieži iedzirk-

stas asprātībā un draiskulībā kā jaunam zēnam.

Mūsu Tautas rakstnieks Andrejs Upīts dziļa, moža garapilns.

Viņš vēl daudz sniegs latviešu darba tautai ganrakstniecības, gan

zinātnes un publicistikas laukā.

Andreja Upīša ārkārtīgās darba spējas, kārtība un neatlaidība

darbā, nenogurdināmais, spožais gars lai jums, jaunajiem, ir vien-

mērspilgts piemērs. Viņa padarīto darbumilzīgums un varenums

lai jaunajos rod mūžam dziļu atbalsi un cieņu. Andreju Upīti pa-

zīst un mīl katrā latviešu sētā, katra latvieša sirds. Kopā ar Raini

viņš — mūsu garaun kultūras augstākā virsotne.

Labu un skaistu talako mūžu, par godu un slavu latviešu darba

tautai!

PILNI UZTICĪBAS

Priekš trīsdesmit gadiem 3. janvārī Sarkanā Armija, kuras rin-

dās bija arī slavenie latviešu strēlnieki, atbrīvoja Rīgu, un tā kļuva

jaunās republikas — Padomju Latvijas galvaspilsēta. Sākās straujš

un rosīgs dzīves uzplaukums. īpaši nozīmīgs un spilgts tas bija
kultūras laukā. Radās jauni teātri, augstākās iestādes, taču reakcio-

nārajai latviešu buržuāzijai kopsolī ar Rietumu lielvalstu kapitā-
listiem izdevās nožņaugt jauno strādnieku un zemnieku republiku.
Komunistiskā partija devās pagrīdē, lai turpinātu cīņu.

Nepagura arī sarkanie latviešu strēlnieki, stāvot sardzē Kremlī

pie biedra Ļeņina, viņi zināja, ka jau stāv sardzē arī par nākamo

Padomju Latviju. Ejot drosmīgi kaujā pie Kromiem, pie Orlas,

Ukrainā un pie Perekopiem, sarkanie latviešu strēlnieki zināja,

dziļi sirdī juta, ka viņi iet kopā arī par Padomju Latviju, kuru

nenožņaugt nekādai pasaules varai, bet kas mūžīgi būs un atkal

atausis. Tagad mums Padomju Latvija ir. Latviešu darba tauta va-

ronīgi pārcieta baigo hitlerisko okupācijas nakti, samīdīja to. No

kara baismas un drupām mūsu lielā Dzimtene kāpj sauļup. Pa-

domju cilvēku strādīgās rokas dara brīnumus.
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Mes stāvam uz 1948. gada sliekšņa pilni uzticības saviem spe-

ķiem, savai gribai, visai padomju tautai, Padomju valstij.
1947. gadā Padomju Latvijas rūpniecība savu gada plānu iz-

pildīja līdz 5. novembrim. Neapšaubāmi, ka 1948.gadā mūs gaida
vēl lielāki panākumi, vēl varenāki sasniegumi.

Kad visās malās Latvijas darba ļaudis nāca kopā un devasolī-

jumu Staļina piecgadi veikt četros gados, arī latviešu padomju
rakstnieki sapulcējušies apņēmās kāpināt savu radošo darbu, lai

latviešu padomju rakstniecība 1948. gadā jau atmirdzētu spožāk
kā vēl nekad.

Liels, svarīgs notikums 1948. gada vasarā būs republikāniskie
dziesmu svētki. Jāpieliek visa māka un saprašana, lai tie kļūtu par

īstiem latviešu tautaskultūras svētkiem.

Mēs stāvam uz 1948. gada sliekšņa pilni rosmes, pilni uzticī-

bas saviem spēkiem, savai gribai, visai Padomju valstij un biedram

Staļinam.

MAZA SARUNA AR LIELO AUTORU

AndrejaUpīša "Laimes lacis" Valsts Jaunatnes teātri

Pavasaris un nemitīga rosība šalko Padomju Latvijas laukos,

rūpnīcās un darba vietās. Tāda pati rosme un atbildības sajūta
valda Jaunatnes teātrī Lāčplēša ielā, kur pašreiz beidz pēdējos

sagatavošanas darbus lugas "Laimes lācis" šīvakara pirmizrādei.

Jaunatnes teātrīpirmo reizi ienākjaunatnes sen gaidītais autors —

mūsu Tautas rakstnieks Andrejs Upīts.

— "Laimes lāci", — tā sāka sarunu Andrejs Upīts, — esmu

iecerējis jau labi, labi sen. Ja nemaldos, 15. vai 16. gadā, pirmā

pasaules kara laikā, pie tam uzreizes divos virzienos — dramatis-

kajā un episkajā. Toreizējā svaidīgā un nemierīgā dzīve neatļāva
ieceri pārvērst darbā. Tas notika krietni vēlāk: 1923. gadā veicu

ieceres dramatisko variantu— uzrakstīju lugu "Laimes lācis". Tā

parādījās grāmatā, un bijušais Nacionālais teātris to uzveda.

Stāstu par šo tēmu ar nosaukumu "Sūnu ciema zēni" pabeidzu
35. gadā. Tas ir vienīgais tāds gadījums visā manā darbības laikā.
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Parasti vienmērsavus darbus es iepinu vispirms episka forma, un

tad tikai seko dramatiskais apstrādājums.
Un Andrejs Upīts, kā pastiprinādams savus vārdus, paskatās

ciešāk klausītājā. Tiešām, pareizi. Ņemsim kaut vai romānu "Zaļā
zeme". Tas pabeigts jau vairākus gadus atpakaļ, bet tikai šāgada
sākumā Andrejs Upīts beidza "Zaļās zemes" dramatizējumu; tas

ir parādījies grāmatā, un to mēs krāšņu redzēsim uz Drāmas teātra

skatuves.

— leskatoties ciešāk, — turpina Andrejs Upīts, — mēs redzē-

sim, ka "Laimes lācis" ir pilns kritikas, izsmējības, dzēlīgas rosmes.

Pats lugas apakšnosaukums vien: "Reāla pasaka". Vai vispār var

būt reāla pasaka? Šie jēdzieni gandrīz viens otru izslēdz... Šāds

apakšvirsraksts ņemts tīšu prātu. "Laimes lācis" ir rakstīts kā pret-

mets, kā protests visām tām latviešu bērnu un jaunatnes lugām,
kur jaunību ar dažādiem romantiskiem māņiem grib atvilt no

reālās dzīves, no skaudrās un neizbēgamās ikdienas. Agrāk tas

bija parasts, ka vecāki bērnam vaicātājam, kas grib apmierināt

savu ziņkāri par apkārtni un cilvēkiem, allaž atbildēja: "Tā tu vēl

nevari saprast", "Tas tev nav jāzin". Un bērnu novirzīja kādā iz-

domātā sapņu un iedomu pasaulē, lai viņš cik iespējams mazāk

domātu par dzīves plūdumu, par tās ļaunām un labajām parādī-
bām. Tā ir īstā bērnu un jaunatnes audzināšanas buržuāziskā

metode: tālāk no tiešamības. Un ko ganlai tur arī bērnam parāda?

Mēs taču zinām, cik buržuāziskā īstenība ir "jauka"; pilna ver-

dzības, ļaunuma, melu un tumsonības. Ar savu "Laimes lāci" es

gribu jaunatnei teikt: esi modra, strādīga, redzīga un ej vienmēr

cīņā par gaismu un par dzīves augšupeju.

Ar to noslēdzās mūsu saruna, lai šovakar satiktos Jaunatnes

teātrī.Es domāju, ka tur sastapšu arī daudzjaunatnes, daudz pio-

nieru un skolnieku, lai pēc izrādes nākošajā dienā ar vēl lielāku

sparu jaunie skatītāji varētu sēsties pie grāmatām, varētu gata-

voties tuvajiem eksāmeniem: laba atpūta, ierosinoša izrāde vien-

mēr sakopo garīgos spēkus.

"Laimes lāci" Andrejs Upīts uzrakstījis ar lielu iedvesmes spēku.

Tā ir dziļa un raita luga, kur asprātības, dzēlības un jautrība bir-

tin birst. Interesantas dēkas, sarežģījumi un piedzīvojumi seko
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raibā, bet skaidrā un viegli saprotamā virknē. Uzņēmība, priecīgs

gars un darba līksme lido šinī lugā no skatuves. Mūsuprāt, jau-

natne šo lugu iemīlēs tāpat kā slavenos "Sūnu ciema zēnus", kas

labi pazīstami katram skolniekam un mazajam grāmatniekam.

Stāsta un lugas varoņi sasauksies, tā būs patīkama satikšanās, val-

dzinošaatkalredzēšanās.

Jaunatnes teātris, iestudējot "Laimes lāci", darījis visu, lai luga

patiktu skatītājiem. Inscenējis to teātra mākslinieciskais vadītājs,
LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks B. Praudiņš. Par

tēlotājiem lugā Jaunatnes teātra labākie spēki, sākot ar LPSR No-

pelniem bagāto skatuves mākslinieci E. Jēkabsoni, Olgu Bormaņi

un citiem.

TRĪS NEAIZMIRSTAMAS TIKŠANĀS

1915. gada ziemas brīvlaiku pavadīju pie tēva Maskavā. Bija

skaista, spēcīga ziema. Staigāju pa sniega pilnajām ielām, vēroju

logus, izmēģināju spēkus un veiklību ar Maskavas puikām un drīz

vien Maskavu iemīļoju tikpat stipri kā savu dzimto Rīgu, kuras pie-
vārti pret negantajiem vāciešiem aizsargāja arī latviešu strēlnieki.

Dienas skrēja kā bultas. Nepielūdzami tuvojās laiks posties at-

pakaļ uz skolu, pie grāmatām un stundām mazā, klusā igauņu

pilsētiņā Veravā.

Te kādu vakaru pie tēva jumta istabā ieradās viņa sena kara

biedra dēls students, par mani krietni vecāks, bet kuru es labi

atcerējos no Rīgas. Tad viņš grasījās beigt vidusskolu un svētkos

allaž mājās rīkoja teātra izrādes, kurās es piedalījos kā trokšņa rī-

kotājs aiz skatuves.

leraudzījis mani jau krietni pastiepušos, viņš apgājās ar mani

draudzīgi, gandrīz kā ar līdzīgu.

Vārds pa vārdam. Uzzinājis manu dienuritumu, kaut ganbrīvu,

bet tukšu, vienmuļīgu un gaisīgu, viņš uzsita man uz pleca un

noteica:

— Tā tas neiet. Tu taču esi vecs teatrāls, redzējis visas Raiņa

lugas Rīgas Jaunajā teātrī, tagad tu esi Maskavā un nebūsi ne reizi
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skatījis lugu Maskavas Dailē. Tas nav teātris, tas — ir brīnums.

Nē, nē, zēniņ. Es par to lietu parūpēšos.

Jāatzīstas, man par Maskavas Dailes teātri toreiz bija gaužām

neskaidrs priekšstats.

Vispirms es aizskrēju apskatīt to no ārpuses. Es biju vīlies —

neliela, parasta ēka, kādas bija Maskavā daudzas. Taču tās vienkār-

šībā bija kas valdzinošs, noslēpumains. Es ilgi to vēroju, līdz man

sāka salt.

Mans paziņa students atnāca pievakarē un paziņoja, ka biļetes

nopirktas un iešana notiks nākošajā vakarā. Lai es saturoties —

rādīšot Antona Čehova "Trīs māsas".

Antonu Čehovu es pazinu ļoti labi no daudzajiem viņa stās-

tiem. "Trīs māsas" man bija gluži svešas. Es izprašņāju mājinie-

kus, nevienā plauktā neatradās "Triju māsu".

Ko darīt? Ilgi centos, beidzot pie vakariņu beigām griezos pie

tēva ar savu nelaimi. Tēvs izrādījās itin laipns. Bez ilgas kavēšanās

iedeva man naudu lugas nopirkšanai grāmatu veikalā. Nelielā

Arbata grāmatu antikvariātā es to ieguvu un skriešus metos uz

māju, lai līdz vakaram izlasītu.

Skaidri atceros —sniga sniegs, ķepīgs sniedziņš, kad gāju kopā

ar studentu uz teātri. Es biju tik satraukts un apmulsis, ka mani,

pārejot ielu, tikko nesabraucaormanis.

Maskavas Dailes teātra telpa man palikusi atmiņā kā ņirbošā,

sarkanā gaismā. Izrādes laikā mans satraukums vēl vairāk pieņē-

mās, es degu viss kā ugunīs, un students atvedējs sāka jau bažīties,

vai tikai es neesot saslimis.

Tagad atceroties, man prātā ataust atsevišķas ainas, viens otrs

izrādes brīdis. No tēlotājiem — kas veidoja Soļoniju. Visu ziemu

Veravā es centos skolā un skolnieku sabiedrībā šad un tadatdari-

nāt Soļoniju. Tanī laikā manī arī pamodās slepena doma iesais-

tīties darbā teātrī. Brīvajā laikā es lasīju tikai grāmatas par teātri

un šūpoju sevī cerību nākošajā ziemā atkal apmeklēt Maskavas

Dailes teātri.

Manas cerības nepiepildījās. Maskavas Dailes teātra vienkāršo

un cēlo skatītāju telpu un izrādes es skatīju tikai pēc daudziem

vētrainiem un notikumu pilniem gadiem.
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Izstaigājis, Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas pamodināts

un sūtīts, daudzus un tālus kara ceļus, nosvēpis gājienos, pār-

baudīts un pacelts spārnos, pilns prieka un rosmes jaunajā dzīvē,

es 20. gadu sākumā ielidoju Maskavā, lai smeltos zinības kvēlē un

nerimstošā kustībā uz priekšu un uz augšu.

Skaļā, dedzīgā un mirdzošā studentu pulkā es plūdu no viena

sarīkojuma otrā, no vienas sapulces nākošā, no vienas kvēlas dis-

kusijas vēl kvēlākā.

Tačunedaudzās izrādes, kuras noskatīju Maskavas Dailes teātrī,

mani ietekmēja un atraisīja tik dziļi, ka es pilnīgi apsviedu savu

dzīvi otrādi. Māksla kļuva par manām otrām asinīm, varbūt vēl

spēcīgākām, vēl nepieciešamākām nekā tās, kas virmoja manās

artērijās un karsti kvēloja smadzenēs. Es ieguvu draugu, kas no-

stājās man blaku un bija blaku manos izmisuma brīžos, manos

prieka pacēlumos, nogurumā, sāpēs un arī uzvarās.

Toreiz Maskavas Dailes teātra izrādes padarīja mani redzīgu,
atslēdza augstus, smagus, kaparā kaltus vārtus, kuriem cauri izejot
sākas garš un grūts ceļš uz mākslas izpratni un īstu kalpošanu māk-

slai, lai būtu tā vienkārša, vajadzīga, nepieciešama un tautai derīga.
Maskavas Dailes teātris bija tas, kas palīdzēja man skaidrāk un

pareizāk ieskatīties ir dzejā, ir mūzikā, ir tēlotājā mākslā. Kā tas

notika, kā norisinājās — man grūti pateikt. Vērojot Maskavas Dai-

les teātra izrādes, pamazām biju ieguvis metodi saskatīt sevi un

citus labāk, izsmeļošāk.
Trešo reizi ar Maskavas Dailes teātri sastapos šogad tepat mūsu

vecajā Rīgā, tā skaisto viesizrāžu laikā, un atkal pēc vairāk nekā

20 gadu starplaika es skatīju Antona Čehova "Trīs māsas".

Kāds dīvains, savāds vilnis mani cēla uz augšu. Manajaunība

sasaucās ar manām tagadējām dienām. Vienas stundas laikā es

izgāju cauri visai savai nodzīvotajai dzīvei. Un izrāde, kas norisa

manāpriekšā vienkārša, dziļa un ārkārtīgi patiesa, daiļuma piesā-

tināta, ar katru savu mirkli, ar katru savu vārdu un tēlotāju kus-

tību kā ar sidraba āmuru te vienā, te otrā vietā pieklaudzināja
manai dzīvei. Un es daudz skaidrāk redzēju visas savas kļūdas, un

spēki, kas manī bija, kaut kā sapurinājās, nostājās ciešāk rindās,

jūtot ap sevi it kā priecīgu, dzīvinošu vēju, sauli un tālumu.
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Cik labi ir sastapt savās gaitās mēru, ar ko pārliecināties par

sava un citu darba lielumu, patiesīgumu un ierosmi. Kalngals, kuru

tu tiecies sasniegt, izraisa tevī visus esošos spēkus, tas pastiprina,

paceļ un palīdz pārvarēt katru šaubīšanos, klizmu un nespēku.
Mans vissirsnīgākais sveiciens Maskavas Dailes teātrim!

TIE, KURUS NEAIZMIRST

Latvijas Valsts izdevniecības apgādā iznākusi grāmata, ar kuru

noteikti būtu jāiepazīstas katram latviešu darba cilvēkam, katram

zēnam, meitenei, jaunietim un sirmgalvim. Tā pildīs sirdi ar lep-

numu, tā rosinās spēkus darbam skolā, kolhozā un rūpnīcā pie
mašīnas, aicinās pildīt vēl labāk, vēl sekmīgāk savu padomju pat-

riota pienākumu. Vēl vairāk kāpināt savu prasmi veikt mūsu ko-

pīgo tuvākomērķi — Staļina piecgadi četros gados un vēl drošākā

solī tuvoties komunismam. Tā ir grāmata par Oktobra revolūciju

un latviešu strēlniekiem.

Nelielā, varētu teikt, pat skicētā apcerējumā R. Ķīsis šai grāmatā

gaiši, saprotami un pārskatāmi parāda latviešu strēlnieku grūto,

asiņaino un spožo ceļu no latviešu nacionālās buržuāzijas node-

vīgajiem un savtīgajiem apkampieniem līdz apzinīgai strādnieku

un zemnieku šķiras kaujinieku un varonīgu cīnītāju nostājai.
Latviešu strēlnieki ar savu varonīgo, neaizmirstamo kauju gaitu

spilgti un neizdzēšami apliecināja, ka viņi gājuši to vienīgo un pareizo

ceļu, ko latviešu darbatautas labākā daļa bija iesākusi jau 1905.gada

revolūcijā, turpināja visu baigo reakcijas laiku un no kura neatkāpās

arī 1917. gada Lielajā Oktobra sociālistiskajā revolūcijā, vienmēr

iedamakopā ar krievu proletariātu slavenās boļševiku partijas vadībā.

Latviešu strēlnieki bija līdz galam uzticīgi Ļeņina norādījumu

pildītāji. Viņi bija īsti, pašaizliedzīgi revolūcijas sargi, kas līdz

pēdējai asins lāsei aizstāvēja katru revolūcijas ieguvumu. Ne velti

viņiem parādīja vislielāko godu, ko var izkarot padomju kareivis.

Viņi stāvēja Padomju valdības un paša Ļeņina sardzē Smoļnija

institūtā Petrogradā (atsevišķā "Smoļnija rota") un pēc tam Mas-

kavas Kremlī (9. pulks).
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Latviešu strēlnieki ar apbrīnojamu drosmi un sapratni pildīja
katru Staļina pavēli viņa ģeniālo,stratēģisko plānu veikšanai pilsoņu
kara laikā un bija drosmīgi, priekšzīmīgi biedra Staļina kareivji

pašos grūtākajos padomju republikas brīžos pilsoņu karā, tāpat
kā 1941. gada decembrī, kad bija jāaizstāv mūsu dzimtenes gal-

vaspilsēta Maskava. Cauri laikiem, pāri gadiem kauju svelmē dēli

devasavu varoņuroku un solījumu godīgi turpināt tēvu gaitas —

sargāt un aizstāvēt revolūcijas iekarojumus, sargāt un aizstāvēt

Padomju Dzimteni pret negantajiem iebrucējiem fašistiem, lai

tad atkal brīvi ar darbu, ar pūlēm un dziesmu virzītos uz priekšu,

uz visu savu ilgu piepildījumu.
Lai atceramies tikai 1917.gada 19. augustu! Četros no rīta visā

Rīgas frontē iedunējās vācu artilērija. Tūkstošiem lādiņu šņākdami

lidoja pāri Rīgai un Daugavai 12. armijas pozīcijās Ikšķiles rajonā.

Sākās vācu uzbrukums Rīgai. Sākās ģenerāļa Korņilova kontrre-

volucionārā avantūra.

Korņilova nolūks, kā to norādīja Ļeņins, bija atdot Rīgu vā-

ciešiem, atvērt viņiem fronti, kaujās sagraut boļševistiskos pul-

kus, atdot vāciešiem revolucionāro Petrogradu, atdot visu varu

buržuāzijas un muižnieku rokās, pārplūdināt visu zemi ar strād-

nieku un zemnieku asinīm. Jau 13. augustā Maskavas "demo-

krātiskajā apspriedē" Korņilovs atklāti draudēja Rīgu atdot, tā

dodams tiešu mājienu vācu ģenerāļiem. Šī nodevība notika

19. augustā.

Kā šajā brīdī izturējās latviešu strēlnieki, par kuriem visa kontr-

revolucionārā prese runāja kā par kaujas spējas zaudējušu dezer-

tieru pūli, kā par "ādas interešu" varoņiem?

Korņilova nodevība, protams, visā pilnībā atklājās vēlāk. Bet jau
1917. gada 9. augusta rītā, redzēdami frontes juceklīgo stāvokli,

strēlnieki noprata un nojauta, ka divīziju,armijas un frontes štābi

tīši nedara neko, tīši izklaidē pulkus, lai pavērtu ceļu ienaidnie-

kam uz Petrogradu.
Un latviešu strēlnieki, atstāti bez artilērijas un rezervēm, Mazās

Juglas krastos metās pret vācu triecienu divīzijām, lai aizsprostotu

tām kustību uz Rīgu, uz revolucionāro Petrogradu, lai izjauktu

kontrrevolūcijas nodomus.
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Sešas vācu izlases divīzijas devās uzbrukumā pāri Daugavai.
Viens latviešu strēlnieku pulks stājās pretim veselai vācu divīzijai.
Divas dienas norisēja šī cīņa. Vācu artilērijas uguns viesuļi mainījās
ar nemitīgiem vācu kolonnu uzbrukumiem veselas divas dienasun

naktis. Strēlnieku ierakumu priekšā sakrājās lielas vācu līķu kaudzes.

20. augusta pievakarē artilērijas viesuļuguns sasniedza savu augstāko

pakāpi. Pēc vairākām stundām, kadstrēlnieku ierakumi šķita galīgi

izārdīti, vācieši, savākuši visas savas rezerves, devās vispārējā trie-

cienā Mazās Juglas frontē. Velti! Sāka strādāt strēlnieku ložmetēji.
Vācieši cieta ārkārtīgus zaudējumus. Strēlnieki nopļāva vienu ko-

lonnu pēcotras. Tur, kur vāciešiem izdevās ielauzties strēlnieku iera-

kumos, notika visniknākās tuvcīņas ar rokas granātām, durkļiem,

pat ar akmeņiem, kapļiem, katliņiem, dūrēmun zobiem.

Tikai pamazām 11.vācu kājnieku 2. kavalērijas divīzija lauza sev

ceļu uz priekšu, 21. augusta naktī strēlnieki atkāpās jaunās pozī-

cijās Siguldas—Līgatnes apkaimē.

Ar savu varonīgo cīņu strēlnieki izglāba 12. armiju no ielen-

kuma, izjauca vācu plānus, piespieda vācu ģenerāļus atteikties no

tālākās virzīšanās cauri Vidzemei uz revolucionāro Petrogradu.
Tā latviešu strēlnieki palīdzēja krievu proletariātam nosargāt revo-

lūcijas šūpuli — Petrogradu, tagadējo Ļeņina pilsētu.

Mēs visi zinām, ka latviešu strēlnieki toreiz ir rīkojušies pareizi.
Lielā krievu tauta kopā ar pārējām padomju tautām pēc tam

vienmēr ir palīdzējusi latviešu darba tautai viņas cīņā par brīvību

un laimi. Lai atceramies tikai 1940. gada vasaru, kad Latvijas darba

ļaudis gāza Ulmaņa kliķi un nodibināja Latvijā padomju varu!

Padomju Savienība sniedza šai cīņā savu palīdzīgo roku. Lai atce-

ramies vēl 1944. gada oktobri, kad Padomju Armija atbrīvoja mūsu

Padomju Latvijas galvaspilsētu Rīgu! Blakus jaunajiem latviešu

gvardiem, strēlnieku tradīciju tālāknesējiem, cīnījās visu padomju

tautu dēli, bet it īpaši krievu tautas dēli. Latviešu strēlnieku asinis

un kauju drosme Mazās Juglas krastos saņēma savu gandarījumu,

savu piepildījumu. Vācu karapūļi tika neganti sakauti, tika pa-

dzīti no Padomju Dzimtenes zemes.

Pēc Padomju Latvijas atbrīvošanas no hitleriešiem sākās sparīgs

zemes atjaunošanas un dzīves jauncelsmes darbs. Te atkal palīgā
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nāca visas padomju tautas. Ļoti nepieciešams bija atjaunot Ķe-

guma elektrisko spēkstaciju. Latviešu strādnieks viens pats to ne-

spēja. Viņam trūka paša galvenā — turbīnu. Tās devaĻeņingradas

strādnieki, tās pilsētas strādnieki, parkuru savu elpuatdeva 1917.g.

augustā Mazās Juglas krastos latviešu strēlnieki. Vai var iedomā-

ties labāku paldiesu par mūsu strēlnieku drosmi un saprātu kā šīs

turbīnas, kas nes gaismu, spēku, atjaunotni, sparu arī turpmāk aiz-

stāvēt savu brīvību? Katrs kritušais strēlnieks, ja viņš spētu tagad

piecelties un redzēt mūsu padomju dzīvi, mūsu tautu sadrau-

dzību, teiktu: "Es esmu savu galvu nolicis tiešāmpar pareizu lietu."

Zīmīgi vēl, ka Ķegumā tā atjaunošanas laikā par direktoru bija
kāds ievērojams latviešu inženieris L., kas 1918. gadā piedalījās
kontrrevolucionārā eseru dumpja apspiešanā Maskavā. Viņa liel-

gabalnieki toreiz paši ar savām rokām uzvilka lielgabalu uz lēzenā

jumta un tiešā tēmējumā ar 14šāvieniem padzina no galvenās mīt-

nes eseru štābu. Šis notikums labvēlīgi ietekmēja kaujas gaitu un

ienaidnieka sagrāvi. Tagad šis vecais inženieris savu kaujas asprā-

tību ir apmainījis pret darba drosmi, apķērību, lai celtu dzīvi. Ar

tādu pašu uzupurēšanos un uzticību Ļeņina-Staļina lietai, Dzim-

tenes brīvībai, revolūcijai un ticībai komunismam, kāda viņam

dega krūtīs un apziņā viņās kauju un cīņu dienās Maskavā un

citās pilsoņu kara frontēs, ar tādu pašu uzupurēšanos viņš, tagad

inženieris, atjaunoja un cēla Ķegumu Dzimtenes brīvībai un ko-

munismam.

Latviešu strēlniekus, līdzīgi inženierim L., mēs sastapsim visās

Padomju Savienības malās. Darbs un kauja sasaucas vienam lido-

jumam tālāk, augšup.

R. Ķīsis savā darbā mūs izvada cauri tiem kapitālisma apstāk-

ļiem un pirmā imperiālistiskā kara videi, kurā dzima latviešu

strēlnieki. Viņš atklāj latviešu nacionālās buržuāzijas īsto dabu—

nodevīgo kalpošanu gankrievu, gan vācu, gan angļu imperiālistu
interesēm.

Sirds sažņaudzas, lasot lappuses par latviešu strēlnieku nežē-

līgo, nodevīgo un nevajadzīgo apkaušanu pie Slokas, Ķekavas,

Nāves salā un Ziemsvētku kaujās, kur dažbrīdkrita līdz 90 proc.

no rotu un bataljonu karavīru kopējā skaita.



Zīmīgi parādīta šķiriskās un revolucionārās apziņas augšana
latviešu strēlniekos un kontrrevolucionārā noskaņojuma pie-

augums vienā virsnieku daļā, kas nākusi no pelēko baronu un

bagātnieku vidus.

1917. gada maija lozungi, kurus pieņem latviešu strēlnieki,
skaidri pierāda, ka latviešu strēlnieki sarauj beidzamās saites ar

latviešu tautas nodevēju — nacionālo buržuāziju un tās dažāda-

jiem līdzskrējējiem un komunistiskās boļševiku partijas vadībā

līdz galam nostājas uz revolucionārā ceļa. Šo lozungu galvenais
saturs ir: "Visu varu Strādnieku, Zaldātu un Zemnieku deputātu
Padomēm!"

Tālāk grāmatā iepazīstamies ar latviešu strēlnieku līdzdalību

Lielās Oktobra revolūcijas dienās. Redzam latviešu strēlniekus

kaujās Pleskavas—Toršinas apkaimē, kur likts šūpulis Sarkanajai

Armijai. Izsekoti latviešu strēlnieku ceļi visās pilsoņu kara fron-

tēs. Kadmēs paskatāmies uz kartēm, pat apžilbst acis — kur gan

latviešu strēlnieki nav bijuši un cīnījušies: ganpie Penzas, gan pie

Kazaņas, Orlas, Sibīrijā, Donā, pie Perekopiem, poļu frontē —

visur, visur viņiir nesuši latviešu darbatautas drosmi un uzticību

Oktobra revolūcijas idejām.
Grāmatāvar ari rast tās cildinošas atsauksmes, kuras par lat-

viešu strēlniekiem un viņu darbiem devuši Ļeņins un biedrs Staļins.
Pārlasot šo grāmatu, nāk arī prātā, ka latviešu padomju rakst-

niecība un māksla līdz šim par maz pievērsusi uzmanību latviešu

strēlnieku gaitām Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas laikā.

Būtu pēdējais laiks šo kļūdu labot un iemūžināt viņu varonību

un nozīmi romānos, poēmās un lielos audeklos.





A. ČAKA DZĪVES LAIKĀ NEPUBLICĒTIE

RAKSTI, APCERES, STĀSTI,

TĒLOJUMI, RUNAS
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Adrians Sloka strādā sesto gadu šinī laukā, un darbs viņam

patīk. Katru rītu piecpadsmit minūtes priekš darba sākšanās viņš

apsēstas pie sava galda, apskata spalvu, izliek % aprēķina grāmatu,

piezīmju lapiņas, reģistru kartiņas, kārtas numuru uz sārtām la-

piņām un domā, ar kādu paziņojumu sākt darba dienu.

Arī šodien viņš ir ieradies kā parasts, sēd pie sava galda, galvu

atspiedis rokā, un skatās, kas notiek pie kases.

Ir atnācis galvenais kasieris, viņš stāv pie kases melnā, divrindu

uzvalkā kā svētku dienā.Apkārt viņam stāv vairāki citi darbinieki.

Brīnums. Citās dienās galvenais kasieris skaļi runā, viņa lielais,

druknais stāvs lokās te uz vienu, te uz otru pusi. Šodien viss norit

pie kases klusu. Galvenais kasieris izņem no kabatas savu atslēgu

maisiņu un nomet to galdā. Viņu paņem kasiera palīgs. Vai tad

galvenais kasieris nodod kasi? Sloka jautā savam kaimiņam. Tas

parausta plecus un arī skatās uz kasi.

Skaidrību atnes izsūtāmais puika.
— Galvenais kasieris iet uz slimnīcu, — runā viņš dziedošā

balsī. — Novēlat viņam labu ceļa vēju.
— Kas tad galvenam kasierim ir? —jautā Sloka.

— Slikti, es jums teikšu, Slokas kungs, ļoti slikti, — iedziedas

atkal izsūtāmais zēns.

— Galveno kasieri ir piemeklējusi triekas lēkme. Viņam gausi

kustas labā roka, un viņš nevar vairs lāgā parunāt. Tas arī ar jums

var notikt, Slokas kungs, ja jūs neatlaidīgi pieņemsaties svarā.

Galvenais kasieris atslēgas un kasi ir nodevis un atvadās no

saviem darba biedriem. Viņš pienāk arī pie Slokas, mēmi spiež

viņam roku un iedod mazu zīmīti.
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Adrians Sloka izlasa zīmīti:

— Lūdzuatnāciet pie manis uz slimnīcu, ļoti jūs gaidīšu.
Sloka atnāk pie kasiera slimnīcā otrā dienā.Viņš guļ atsevišķā

istabā, un viņa logā dauzās ar zariem koks.

leraudzījis Sloku, galvenais kasieris laipni pamāj ar galvu un

ar rokas kustību aicina sēsties.

Sloka atsēstas. Galvenā kasiera sejā viņš redz sārtus plankumus
kā dīvainas korāļu salas. Tādi paši sārti plankumi trīs vienīgā loga
stiklos. No debesīm redzams tikai mazs kumāss un tas pats ap-

grauzts un mākoņu pilns.

Sloka sēd. Slimnieks nerunā ne vārda. Sloka pastāsta parbanku,

par naudasapgrozījumiem,par dažiemstarpgadījumiem un skaitļu
dīvainībām.Var redzēt, ka tas veco kasieri visai maz saista. Viņš guļ

un nemitīgi skatās griestos.
Slokām ienāk prātā, ka vecais kasieris varbūt nožēlo savu pār-

steidzīgo zīmīti un Slokām vajadzētu iet.

Viņš arī tā dara, pieceļas un paklanās. Bet galvenais kasieris

aicina ar roku sēsties. Sloka paklausa, viņš ir radis klausīt.

Pēc kāda brīža galvenais kasieris piezvana, un ienākmāsa.Viņai
ir neliela, ar sarkanu diegu pārsieta paciņa. Galvenais kasieris rāda

māsai ar pirkstu uz Adrianu Sloku.

Māsa pienāk un iedod Slokām paciņu.
— Tas ir jums no galvenā kasiera kunga. Paciņā ir attiecīga

vēstule. Tā jums visu paskaidros. Piemetinu, ka galvenais kasiera

kungs lūdz paciņu labi glabāt, vismaz aiz pieklājības pretviņu. Tagad

es ieteiktu kasiera kungu atstāt vienu, jo viņš jūtas ļoti noguris.
Sloka paklanās pret māsu un pret galveno kasieri. Tad uzmet

acis uz sarkanajiem plankumiem stiklos un iziet.

Pēc četrām dienām galvenais kasieris nomirst, visa banka

piedalās bērēs. Ir iemesls dzert, tāpēc visi sēd krogū un tukšo kau-

sus. Uz ko? Uz jaunu nāves uzvaru.

[lespējams, izlaists teksts. lepriekšējais teksts rakstīts ar tinti, šī

rindkopa — atsevišķa lapiņa — ar zīmuli.] Es ar rūgtumu sirdī

noskatos tramvajā, pie kasēm un tirgū, cik nevērīgi, pavirši un

vīzdegunīgi cilvēki izturas pret naudu. Es saprotu: viņi domā—

mūsu lieliskā prāta izgudrojums; mazi, labi nodrukāti papīra
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gabali un apaļas, skanošas metāla ripas. Mēs taču varam darīt un

rīkoties ar tām,kā mums tīk. Vai tās ko jēdz, ko jūt un saprot. Pa-

tiesībā tā nemaz nav. Te skaidri redzama parastā cilvēku paviršība
un iedomība. Esmu ar naudurīkojies vairāk kā divdesmit gadus

no dienas dienā. Visādas naudas esmu redzējis un ļoti lielas sum-

mas laidis
caur saviem pirkstiem. Sākumā es naudas baidījos.

Vienmērman trīcēja sirds, kad bija skaitāma kāda lielāka summa.

Pašam negribot, es svīdu, un galvā plīvoja tāds kā viegls reibums,

kuru graizīja viena, neatlaidīga doma: kad tikai es nekļūdos.

Savādi, bet nauda to juta. Naudas zīmes drusku smīnēja, bet,

kaltai naudaiskanot, nāca līdz viegla zobgalīgu smieklupieskaņa.
Es redzēju, ka nauda izzobo manas bailes. Vēl vairāk — nauda,

redzēdama manu nedrošību, pūlējās mani arī piemuļķot. Bieži

vien vakaros, kasi noslēdzot, man trūka daži santīmi, arī vairāk.

Es biju laimīgs par tik mazu iztrūkumu, pieliku klāt no savas ka-

batas un gāju mierīgs mājās. Kad otrā rītā taisīju vaļā savas kases

galdu, starp papīriem, zem drēbes vai kādā šķirbā es šos pazudu-
šos santīmus bieži vienatradu. Tieviltīgi smīnēja un berzēja rokas,

priecādamies par manu piemuļķošanu. Izrādās, ka skaitīšanas laikā,

kas parasti notiek gluži tīrā vietā, kaut kā tomēr ir ar nolūku at-

rāvušies no kopējā bara un paslēpušies, labi apzinādamies šī sava

nedarba sekas. Atradis noklīdušos santīmus, es, protams, priecīgs

piemetu tos klāt pārējiem, un tad tur sākās īsta skanēšana, līdzīga
smiekliem. Par šādu naudas noklīšanu es pastāstīju vecākajam
kasierim. Viņš labsirdīgi un zinoši kratīja galvu:

— Es jau zinu to lietu. Ar mani jaunībā arī tas pats notika.

Nauda ir viltīga un reizēm diezgan bezkaunīga. Ar to vajag ap-

ieties stingri, kā ar palaidnīgiem bērniem.

Antons Ilgums sēdēja krodziņā "Uz vērša mēles". Tuvojās

pusnakts. Sēdētāji dēdēja dienaskā zilus palagus uz visām pusēm.

Griestu lampas nebija redzamas, vienīgi to gaisma kā tāla rožaina

blāzma līgojās virs galdiem un skāra dzērāju acis līdzīgi maigiem

dūju spārniem. Acis kā brūni un zili mirdzoši kastaņi vēlās no

saviem dobumiemlaukā un cēlās uz šiem spārniem bezgalībā, lai



872

no turienes skatītu visu esību un apaļo zemi kā līganu zaru ar

zaļu ābolu.

Dzejnieks Alfrēds Vīnakoks leca kājās un kliedza:

—Kungi un kolēgas! Tuvojas pusnakts. Tas ir brīdis, kad no

melnām kaķu astēm spoki lec mūsu telpā. leturat kārtību, kungi.
Lai jums kas nepazūd. Spoki ir viltīgi un lieli jokdari. Ka viņi ne-

manot neapmaina blakus sēdētājiem galvas. Neiedoddzejniekiem
aktieru galvas un aktieriem — dzejnieku galvas. Tad dzejnieki kļū-

daini rakstīs vecos tekstus, domādami tos kā jaunus, bet aktieri

klasiķu lugās murminās pašsacerētas vārsmas. Zeme apstāsies

savā skrējienā, un mēs ielidosim bezgalībai krūtīs.

Kāds norāva Alfrēdu Vīnakoku sēdus, jo viņa runa zaudēja

pēdējo sajēgas drusku. Antons Ilgums sēdēja un smīnēja. Kaut

varētušo ērmu Vīnakoku izgriezt kokā un pie tam vīnakokā. Būtu

labi. Vīnakoks izspūrušiem matiem ar pēdējo vārdu uz mēles stāv,

atspiedies pret savu paša galvaskausu, un sarunājas ar nāvi. Tā

mazliet sarkst un mīņājas, jo pirmoreiz dzird tik bezbailīgu un

ārprātīgu vīru. Apakšā paraksts: Dialogs pirms bojā ejas.

Dzejnieks Vīnakoks nebija noturams savā vietā. Viņš atkal uz-

lēca kājās un, rokas vicinādams, sāka:

—Kungi un kolēgas, es gribu runātpar mākslu. Es esmu, kungi,
tādāstāvoklī, kad varu pats sevi un visu pasauli uzlūkot no malas.

— Arī Dievu?

— Nē, Dievs uzlūko mani no augšas. Dievs tagad runā caur

mani, jo esmu iededzies tādās dusmās un alkās kā īsts radītājs.

Kungi, cik skaidri es redzu visus latviešu mēles vārdus stāvam

rindāpie pretējās sienas. Tie stāv un gaida manurīkojumu. Bet es

te runāju ar pirmo, un lai tie stāv un gaida, līdz man labpatiksies

tos sakārtot pēc savas gribas un izjūtas.

1.

Ar Jāni Sāļumu bija noticis brīnums.

Tagad viņš sēd dārzā uz sola un dreb. Dažreiz tā suns trīc

aukstumā, bet varbūt arī viņš tad redz ko briesmīgu, piemēram,

savu galu vai rungu, kas tamlauzīs kājas.
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Lai mazliet slēptu savu uztraukumu, Jānis Sāļums nopircis rīta

laikrakstu un iedūris tajā savu galvu.
Laikraksts raustās viņa rokās, un sols, uz kura sēd Sāļums, līdz-

cietīgi vēroja to. Dažādi cilvēki ir uz vecā sola sēdējuši, bet tāds

tam gadījās pirmoreiz. Sarāvies, kailu galvu viņš sēd tur it kā iz-

mucis. Patiesībā tā arī bija. Kad Jānis Sāļums skaidri apjauda sevī

lielo, neiespējamo pārmaiņu, viņš aizsita savu kantorgrāmatu un

nemanotizlavījās laukā. Jau kāpnēs viņš uzelpoja vieglāk. Ārā ru-

denīgais vējš sagrāba to savās milzīgajās ķetnās, sajauca matus un

aizkavēja sirdi no pārplīšanas.
Iznācis ielā, Jānis Sāļums kā zaglis, nevienam neskatoties sejā

un vairoties no spoguļiem un lieliem, vizošiem stikliem, devās uz

dārzu.Arī laikrakstu viņš nopirka, dziļi nodūris galvu.

Sāļums nebija kļūdījies. Dārzs bija vējains un tukšs. Lidoja lapas.
Katrā dālijā sēdēja viena saule, un gaisā peldēja tīmekļi.

Atsēdies solā, Sāļums domāja, ko tagad darīt tālāk. Sākumā ar

domāšanu neveicās. Trakās trīsas raustīja ķermeni, un smadzenes

lēkāja galvā kā bumba.

Sāļums mēģināja lasīt. Velti. Burti ļodzījās. Rindas plīvoja kā

melni diegi, un attēli lēkāja kā vardes no lapaspuses viena gala uz

otru.

Sāļums nometa laikrakstu zemē. Trīs smilšu graudi nosēdās

tam virsū, un viena lapa mēģināja nolaisties uz tā, lai izlasītu, kurā

vietā vēl ir vasara un kur vējš tup, ieslēgts dzelzs būrī kā negants

plēsoņa.

Jānis Sāļums sakampa galvu. Tā vēl bija uz pleciem, un to va-

rēja grozīt uz visām pusēm. Arī kakls bija, tāpat krūtis. Viņš nemur-

goja. Bet varbūt tomēr viņš bija sapnī? Taču nākošā mirklī arī

viņš pats tam vairs neticēja. Kā tad viņš būtu novilcis zābakus,

noskuvis bārdu, atnācis darbā, runājis ar saimnieci un beidzot

nokļuvis šurp dārzā uz sola? Viņš negulēja, tas nebija sapnis, tā

bija īstenība. Ar to bija jāsamierinājas.

Bet varbūt viņšbija pēkšņi sajucis —un tas labākaisbūtu neka-

vējoties iet uz psihiatrisko slimnīcu, lai vienkārši pateiktu ārstam:

— Doktora kungs, es esmu slims, lūdzu pieņemt mani slim-

nīcā ārstēšanai.
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Jānis Sāļums gribēja jau celties ceļam uz slimnīcu. Tad viņš atce-

rējās, ka garā vājie nemaz neapzinās savas dvēseles slimību. Jānis

Sāļums sāka sevi pārbaudīt.

Viņš ieknieba gurnā. Sāp.
Trieca dūri pret solu. Sāp.

Sagrāba sevi aiz matiem. Tas pats.

Viņš vēroja tālāk. Solu tas pazina, laikrakstu arī. Tramvaja rū-

koņu un autobusapūtienus tāpat. Skaidrs, slims viņš nebija. Skaitīt

arī vēl nebija aizmirsis. Sava vecā priekšnieka uzvārdu atcerējās.
Visa šī darbība Jāni Sāļumu krietni nomierināja. Viņš skumji

sēdēja un lūkojās dārza vēlīnajā attālā. Atlika viens. Viņš bija iegu-
vis tādu jaunu spēju, kas citiem cilvēkiem nepiemita. Labi, ka lie-

lajā pārsteigumā viņš bija saglābis savas smadzenes. Bet ko tagad
darīt? Izpaust citiem savas dīvainās, neparastās spējas vai klusēt

un slēpt tās no līdzcilvēkiem? Šis jautājums bija jāizšķir drīzi; darbā

varēja pamanīt viņa ilgo prombūtni, un tad būtu slikti.

Jānis Sāļums atkal nonāca strupceļā. Viņš nezināja, kā uzņems

viņa jaunās spējas sabiedrība: vai būs viņam pateicīga vai pakamps

un iznīcinās to kā lielu ļaunumu.

Jānis Sāļums cilvēkiem neticēja. Līdz šim viņi bija to tikai pa-

zemojuši. Unviņš gandrīz nolēma nevienampar savām jaunajām

spējām neteikt nekā. Pat Maigai nē. Kādatur citiem daļa, ja viņš,

vērīgi uzskatot kādu cilvēku, var pateikt visu viņa pagātni, domas,

jūtas un nākotni. Varbūt citi arī to spēj, bet slēpj. Arī viņš darīs

tāpat. Mierīgi atgriezīsies savā darbā un klusēs.

2.

Jānis Sāļums izgāja uz ielas.

Pirmo, ko viņš satika, bija jauna sieviete. Viņa gāja ar paceltu

galvu, un smaršu vilnis tinās tai ap kājām. Sāļums viņu uzlūkoja

slepeni, kā noziedznieks.

Dzeltāna, spoža ripa izplauka Jāņa Sāļuma acu priekšā. Ripā

kūpēja sārti tvaiki, kuros ņirbēdami cēlās un zuda dažādas ainas,

cilvēku stāvi un notikumi. Sāļums atviegloti uzelpoja. Tie vēstīja

jaunai sievietei labu un ilgu nākotni. Sāļums gribēja jauno sievieti
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apturēt un visu redzēto viņai pastāstīt. Jaunā sieviete viņam patika,
bet iedzimtais un dzīvē iedīdītais apakšnieka kautrīgums viņu at-

turēja.

Sāļums gāja tālāk. Viņš redzēja vecu zirgu klibojam pretī. Nāve

zem tramvaja — drīza un noteikta. Savā dzeltānajā ripā Sāļums
skaidri saskatīja veco zirgu guļam asinīs, sašķaidītu.

Sāļums aizvēra acis, lai nokratītu nepatīkamo redzējumu.
Pāri ielai gāja suns, jauns, jautrs pūdelis. Savu mēli tas bija iz-

kāris laukā, lai pie tās kā medus lāsi pielipinātu visu pasaules

jautrību. Sāļuma dzeltānajā ripā viņš tomērgulēja auksts un stīvs,

ar indes uzpurni galvā.
— Hallo, — piepeši Sāļumu apturēja skaļš sauciens. Tas bija

viņa skolasbiedrs.

— Draugs, — sauca priecīgi apaļš kungs. — Sveiks, sveiks! Es

nesen pārcietu smagu operāciju kuņģī. Gribu dzīvi sākt atkal no

jauna. Jūtos krietni labāk. Ek, draugs, dzīve tomēr ir jauka.
Dzeltānā ripa Sāļuma smadzenēs atkal rādīja, ka viss tas ir nieki.

Priecīgam, apaļam kungam kuņģī bija vēzis. Ārsti, atgriezuši un ap-

skatījuši to, bija mierīgi aizšuvuši ciet, noslēpdami rūgto patiesību.

Sāļums sāji smaidīja savam priecīgajam draugam līdz un arī

noslēpa īstenību.

Kad viņi šķīrās, Sāļums domāja, vai bija pareizi, vaibija cilvēcīgi

un draudzīgi noslēpt šim vecam, apaļam zēnampatiesību. Kas būtu,

ja viņš pateiktu tā: klausies, draugs, tevi muļķo, tu esi patiesībā

neglābjami slims, ej pērc sev zārku un pasūti miršanas lapiņas.
Varbūt apaļais, miermīlīgais kungs kļūtu izmisumā ārprātīgs

un nosistu viņu pirmo. Varbūt tas apsēstos uz sola un rūgti rau-

dātu. Parsevi, par cilvēku muļķību. Bet varbūt aizskrietu un atrie-

bībāaizdedzinātu slimnīcu, kur toārsti izāzēja. Tagad viņš aizgāja

priecīgs, viņa sejā plunčojās smaids, vēders ar labpatiku gozējās

telpā, un nāve grabināja savus
kaulus dusmās par viņa vieglprā-

tību un lētticību.

Turpinot ceļu, Sāļums sastapa vecāku sievieti, kurai bija lemts

rītā pārlauzt kāju, vienu puiku, kas pēc nedēļas pazaudēs māti.

Ar katru brīdi Sāļumam kļuva smagāk. Viss dzeltānajā ripā re-

dzētais nogūlās viņa dvēselē kā svina klājums, smags, vēss. Nekas
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tur vairs nespēja izplaukt, pakustēties, viss grima tumsā un bez-

cerībā. Tā nasta, kas bija uzvelta Sāļumam plecos, bija viņam par

smagu. Viņš saguma zem tās un tikko vilka kājas.

Jau pusceļā viņš novērsās no katra pretimnācēja, un visi brī-

nījās: kāds ļauns cilvēks. Viņš gāja streipuļodams, nodūris galvu,
viens ar sevi, lai nepakristu zemē un nesāktu raudāt. Viena sie-

viņa apstājās un teica: jauns cilvēks un tā piedzēries.

Sāļumam tas bija viena alga. Būtu labāk sieviņa gājusi mājās
raudzīt savu turību. Tikai vienuaci viņš bija uzmetis tai, bet savā

ripā Sāļums jau redzēja sieviņas māju. Tajā pa logu kāpa iekšā

divi vīri, lai paņemtu to labāko līdz.

Uz pēdējā stūra pie savas darba vietas viņš gribēja palūkoties
ielas spogulī, lai sakārtotu matus un savu raibokaklasaiti. Par laimi,

viņš pēdējā acumirklī atminējās, ka nedrīkst skatīties spogulī, jo,

ieraudzījis tur sevi, viņš uzzinās arī savu nākotni. Šoreiz bailes,

bailes bija lielākas par ziņkāri. Viņš novērsa seju no spoguļa un

iegriezās darbavietas šķērsielā.

KUCĒNS

Jau otro stundu līkumotajā ceļā gausi uz priekšu velkas N. ba-

taljona 1. šķiras vezumi. Tie ir smagi, pilni dažādu mantu. Tur

tālumā palika daiļā Dobele, labi apskrubināta.
Antons Laiga, saliecis savu garo, tievo ķermeni āķī un nolicis

šauteni pa rokai, viegli snauž savā vietā uz bukas. Ar vienu ausi

viņš dzird atmiņas: senas, tīkamas balsis, saldus vārdus, tīkamus

čukstus; ar otruausi uzmanīgi klausās zirgu rūgtajā sprauslāšanā,

viņu vienmērīgajos soļos un ores lielo riteņu klusajā gaitā. Kad

tikai neiečīkstētos kāda ass, tad feldfēbelis Grūbe noraus galvu.
Feldfēbelis Ferdinands Grūbe ir drukns, sārts vīrs ar dzeltēnām

ūsām un jāj brangā, skanīgā ķēvē; viņa vienmēr atrodas kustībā,

jo Grūbe nepārtraukti jādelē no viena vezuma gala uz otru. Feld-

fēbelis Grūbe ir braukšanas mākslas meistars, jo savā laikā beidzis

Šarlotenburgas slaveno vezumnieku skolu un tagad pārnācis no

landesvēra Latvijai uzticīgajā karaspēkā.
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Svinīgs bija brīdis, kad Grūbe pieņēma N. bataljona vezumus

savā lietpratīgajā vadībā.

— Es esmu beidzis Šarlotenburgas vezumniekuskolu, — sauca

viņš piesarcis un saņēma visus vezumniekus ar savu bargo skatu

aiz apkakles, un visus sakratīja. — Jūs man vadīsiet savus ratus pēc
visiem braukšanas likumiem. Asis orēm nedrīkst čīkstēt; ja kādam

aptrūkst ratu smēres, ar savām siekalām asi ieziest. Zirgiem jāspīd
kā saulei pie debesīm. Kasīt, mazgāt, tas ir jūsu darbs.Labāk paši

staigājiet netīrām mutēm, bet ka zirgi būtu tīri. Un zirgu lietas. La-

bāk lai katrs pakaras pārtrūkušajā pavadā nekā nāk man to rādīt.

Tā bija spēcīga runa, kāda nebija dzirdēta nevienā pasaules
vezumnieku komandā.

Feldfēbelis Ferdinands Grūbe šņākdams parikšo garām Antona

Laigas vezumam,un Laiga saraujas, izstiepj savu ķermeni taisnu,

kas tagad, līdzīgi melnam dēlim, iespraucas zilgmē.

Laigam ir dotavācu armijai raksturīgā platā, dziļā ore; tā šķiet

līdzīga negausīgai mutei, kurā var salikt puspasaules iekšā. Lietas

stipri atgādina savus saimniekus, tā nodomāja Antons Laiga, kad

pirmo reizi rāpās savā cietajā sēdeklī uz augstajiem kara ratiem.

Ores lielie dzelzs riteņi viegli put lielceļa smiltīs, saule tieši silda

kareivju muguras, feldfēbelis Grūbe ir tālu priekšā, kur neganti

lamājas, un Antonu Laigu paņem atkal snaudiens. Ausīs ieskanas

tāli zvani. Aizvērtajās acīs reibinošiem viļņiem ieplūst mājas, paša

istaba dzeltēnā gaismā, ar zilajām tapetēm, kur virsū pelikāni un

dīvaini krūmi; šķiet, tie smaršo; tad pazib Rīgas torņi, dīvainā sal-

dumā tupstas dvēsele; bet te pēkšņi pīkstiens, skaļš, nepacietīgs.

Laiga vienā mirklī izbāž galvu no sava maigā viļņa, uz vietas at-

skārst visu apkārtni un sāk rūpīgi vērties riteņos. Velns lai parauj,

sarkdams domā Laiga, vaitad tiešāmsāks karst kādaass. Nelga, viņš

taču Dobelē tā piesmērēja visu līdz galam. Tābūtu briesmīga ne-

laime un sods turklāt.

Kā izbiedēts putns snaudiens ir prom, dzirde Laigam sakāpj

pašos ausu galos, un viņš tagad dreb.Paiet daži mirkļi,riteņi viegli

kustas savā darbā, vāri kūpēdami, bez kādas griezīgas skaņas. Es

sāku jukt, nosmīn sevī Antons Laiga, un sirds kļūst mierīga. Bet

tieši tad atkal pīkstiens. Laiga tīri vai salecas, tūlīt seko nākošais
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pīkstiens, un tad Laigam viss kļūst skaidrs: tā nav ass, pīkst viņa

sēdekļa kastē paslēptais kucēns. Ko nu darīt? Šo kucēnu Laiga no-

tvēra Dobelē ar cukura palīdzību. Tas bija neliels suņuks apaļām

ķepām, mīlīgu purnu, nevarīgu asti. Laiga Dobelē slaistīdamies

gāja garām kādiem dobjiem vārtiem, un suņuks, degunu pabāzis,

omulīgi ņurdēja. Vārds pa vārdam, dažas laipnas un jocīgas kus-

tības, un drīzkucēns bija Laigas varā.Viņš, to pasitis padusē,ātriem

soļiem pazuda aiz stūra. Kucēns padusē bija tik silts un mīksts,

viņa purna izteiksme tik naivi jautra un vientiesīga, ka vienā mir-

klī izrāva Laigas dvēseli no asiņainā kara jūkļa, ļāva atkal atcerē-

ties maigumu, tālās mājas un dzīvības silto pieķeršanos. Laigam
kucēns šķita kā liels dārgums, vienīgā, pēdējā iespēja vēl apjaust

un izjust tīru, neskartu dzīvību, savu jaunības prieku par esību un

tās mūžīgo, nepārtraukto ritumu. Pretim bezgalam Laiga kļuva it

kā drošāks, lielāks, neviens viņu vairs nespēja šķirt no mīkstā ku-

cēna. Tas, kas Laigā bija tik ilgi kaut kur elpā dziļi slēpies, tagad

nāca augšup, lauzās uz āru, satvēra visu viņa ķermeni un iemeta

kādā karstā, negantā vilnī, kas rāva ar neapturamu spēku Laigu

pretim pasaulei.

Laiga lieliem soļiem pienāca pie saviem kara ratiem. Turpmā-

kās darbības norise viņam galvā jau bija pilnīgi skaidra. Viņš droši

pacēla sava sēdekļa vāku, tanībija veidotakaste, un ielika tur maigo

dzīvnieku. Sameklēja kādāveikalā pienu, ielēja to piemērotā traukā,

tad iemeta kastē pūkainu dvieli un vecu cepuri, kur kucēnam

ierīkot guļas vietu.

Sākumā viss bija noritējis, kā Laiga domāja. Tagad, redzams,

kucēnam bija apnicis gulēt tumšajā kastē, viņš tiecās pēc gaismas

un gaisa. Laiga drūmi sēd savos ratos. Viss bija kā zieds, kas tikai

mirkli smaršoja un tad vīta. Ko darīt ar kucēnu? Pakampt viņu

no kastes un iemest grāvī, lai tad viņš pats tiek ar sevi galā? Tas

būtu nežēlīgi. Kucēns ar savu neapzināto prieka pilno dzīvi bija

un ir tik kāri devīgs pret viņu, Laigu, N. bataljona vezumnieku.

Izstāstīt visu feldfēbelim? Par suņiem Grūbe Šarlotenburgas vezum-

nieku skolā droši vien nekā nebūs dzirdējis. Viņš vienkārši liks

suņuku nošaut un pavēlēs braukt tālāk. Jāizšķiras ir drīz.Ar katru

nākamo brīdi kucēns kastē kļūst nemierīgāks, smilkst skaļi un asi.
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Kaut viņš būtu raudājis, lamājies, bet kāpēc viņš smilkst tieši tā

kā neiesmērētaass, vaimanā sevī Laiga. Drošākā brīdī Laiga drusku

paceļ sēdekļa vāku, lai kucēnu kaut kā nomierinātu, bet tas viņu
vēlvairāk satrauc. Pamanījis gaismu un debesis, viņš sāk savā sprostā
mētāties no viena gala otrā un smilkst vēl skaļāk. Ko darīt? Izejas

nav. Ar sakostiem zobiem vezumnieks Antons Laiga gaida savu

nelaimes brīdi, un tas ierodas drīz. Divas reizes feldfēbelis Grūbe

parikšo garām, neteicis ne vārda. Trešo reizi: — Dižkareivi Laiga, —

kliedz viņš, — vai gribi, lai es tevi samalu putrā un izspiežu eļļu,
ko uzliet uz tavas sausās ass?

Laigam tagad vienalga. Visas bailes viņš jau ir izcietis, gaidot šo

nepatīkamo brīdi.

Laiga vienaldzīgi paskatās feldfēbelī un saka:

— Feldfēbeļa kungs, manas ores asis ir kārtībā, es nedzirdu tās

pīkstam. — Tas ir par daudz, ass viņam iet bojā zem paša dibena,

bet viņš nekā nedzird.

Grūbekļūst zilganisarkans kā tītara sekste lielā uzbudinājumā.

Viņš ilgi tvarsta ar lūpām pirmo vārdu. Kucēns kastē neganti smilkst.

Laiga saprot, ka tas ir liktenis. — Ak tā! Un tu vēl nedzirdi, cik ne-

ganti spiedz tava ass. Šaubos, ka vispār esi spējīgs par vezumnieku

būt,— beidzot pārveļ sev pār lūpām feldfēbelis. — Nost no bukas:

es tev rādīšu! — Kam lai es atdoduzirgus? — jautā Laiga. —Kam?

Tābūs mana darīšana, —brēc Grūbe. — Nost!— Laiga viegli nolec

gar riteni zemē. Kucēns, izdzirdis kustību ārpusē, uz mirkli aprimst.

— Turi manu ķēvi, — sauc Grūbe un rāpjas nost no apaļās

zirga muguras.— Es pats braukšu tavus ratus, bet tu vedīsi manu

zirgu pavadā aiz pēdējā vezuma. Saprati? — tad, atņēmis elpu,

viņš turpināja: — Kā tu brauc? Skaties, kur tu laid riteņus: pāri

akmeņiem, grambām, bez uzmanības un saprašanas. Tu man ga-

līgi sabojāsi ratus.

Un, dusmīgi šņākdams, feldfēbelis Grūbe atsēstas uz bukas.

— Nākošajā piekalnē tu apskatīsi riteņus, — iemet viņš bei-

gās kā ar nazi Laigam sejā un, pagriezis muguru, vada zirgus.
— Manimīluļi, mīluļi,— bubinapēkšņi viņš maigs un sapro-

tošs; sejā viņam iezogas bezgalīgs smaids, un viss druknais ķer-

menis kļūst garīgs, kā jauna spēka piesātināts.
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Visi vezumi smīn. Laiga mierīgi palaiž ratu virkni un ar ķēvi

pavadā soļo mazā atstatumā vezumiem aizmugurē.
Saule kļūst arvienu liesāka, tīri kā zeltīts plankums debess sā-

nos. Lielceļš slīd lejup. Pa kreisi netālu mežs. Tikko manāms sūrs

vēsums nāk no tā. Laiga liek platus soļus, un feldfēbeļa ķēve lā-

giem piegrūž savu mitro purnu viņa plecam. Vezumupriekšējais

gals sāk jau celties nākošajā piekalnē. Pēkšņi tā virsotnē blakus

mežam parādās četri jātnieki. Viņu zirgi saslejas augšup, laikam

straujā piešu iedarbībā. Tūliņ atskan daži šāvieni.

Tiem piebiedrojas citi no meža puses.

lenaidnieka jātnieki — iešaujas prātā Laigam, un sejā iesitas

spējš, negribēts karstums. Kur šautene? Nelaime, šautenepalikusi

ratos. Kam tad varēja nākt prātā sadursme. Dažas lodes augstu

nosvilpo garām Laigam: šaušana turpinās. Ķēve tramīgi saraujas,
visi vezumi pēkšņi apstājas. Uzkalna galā atkal parādās jātnieki.
Šoreiz tos jau priekšējie vezumnieki sagaida ar uguni. letarkšas

ložmetējs ceturtajā tukšajā vezumā. Feldfēbelis Grūbe, uzlēcis

stāvus ratos, kliedz, viņa rokās kā negants soģa zizlis zib milzīgs

parabeilums. Ko īsti liek Grūbe darīt, Laiga nevar sadzirdēt. Viņš
tikai redz: vezumnieki, tāpat aptupstoties pie bukām, šauj. Uz-

kalnā divi no jātniekiem pēkšņi sagumst, un visi četri zirgi pazūd.

Vezumnieki vēl šauj. Ložmetējs ārdās aizrīdamies. Atkal atskan

daži asi šāvieni no meža puses, un tad viss tikpat ātri un negaidīti

apklust, kā bija sācies. Feldfēbelis Grūbe, notupies uz viena ceļa

ratos, šauj ar savu briesmīgo parabellumu un lāgiem kliedz, bet

pēc beidzamiem ienaidnieka šāvieniem it kā atslīgst pret bukas

malu un paliek nekustīgs.

Vezumnieki, redzēdami, ka ienaidnieks atsists, skrien ar šau-

tenēm rokās uz feldfēbeļa ratu pusi. Tuvākie plāta rokām un kaut

ko stāsta, uztraucas.

Dīvains satraukums pārņem arī Laigu. Viņš steidzīgi piesien

feldfēbeļa ķēvi pie beidzamās ores un arī skriešus dodas prom uz

notikuma vietu.

Pieskrējis Laiga redz: feldfēbelis Ferdinands Grūbe, smagi elso-

dams, ir atgāzies ar savu plecīgo stāvu pret ores cieto sēdekli.

Cepure ir novēlusies no galvas, mati mitri un izjukuši, tuklā seja



881

bāla, bet kreisais vaigs ugunssārts. Milzīgais parabellums guļ zālē

lielceļa malā. Divi jauni vezumnieki, iekāpuši ratos, cenšas Grūbi

piecelt un novietot ērtāki. Bet Grūbe jau pēc pirmā sakustinā-

juma kļūst vēl bālāks, un viņam uz lūpām parādās sarkanas putas.

Viņam cauršautas plaušas.
— Dzert, —iekunkstas feldfēbelis. Desmit vīru steidz pēc ūdens.

— Pasaukt vecāko vezumnieku, — izdveš atkal Grūbe.

— Esmu tepat, feldfēbeļa kungs, — saka vecāks vīrs, vārdā

Ezers. — Ko pavēlēsiet?
— Ezer, — ar lielām pūlēm runā Grūbe. Vēl biezākas sarka-

nas putas parādās viņa lūpu kaktos. —Piesargi zirgus un ratus. —

Un Grūbe sakampj stingri un neatlaidīgi kā mirējs Ezera plecu.
— Klausos, klausos, feldfēbeļa kungs, — tikai skaita Ezers.

— Aplūko vienmērriteņus, viņi paga...

Grūbe nespēj vairs līdz galam izteikt pēdējo vārdu. Lai saņemtos

ar spēkiem, viņš aizver acis; zilgana, vēsa ēna pārslīd viņa sejai, un

tā ir vienos sviedros, kā treknās, dzeltēnīgās lietus lāses. Un tieši

šinī brīdī pēc lielā pārdzīvojuma, ko viņam deva skarbie šāvieni un

kliedzieni, kucēns bukas kastē tīri instinktīvā tieksmē, lai kļūtu kaut

kur prom,atkal sāk skraidīt un neganti smilkstēt. Vai sīkstie kucēna

smilkstieni vai kas cits, bet Ferdinands Grūbe, kā skarbi atmodināts,

paver savas acis, kas tagad ir miglainas un tālas, it kā skatītu bezga-

lību, un, vēl ciešāk saspiedis sava vietniekavecā Ezera plecu, izgārdz:
— Pagāni, viņiem pat asis stāvot čīkst. Kāda nekārtība.

Tie bija Grūbes pēdējie vārdi. Tad viņa lielais ķermenis saguma

un kļuva pavisam mierīgs.
Ta nomira feldfēbelis Ferdinands Grūbe, Šarlotenburgas ve-

zumnieku skolas absolvents.

ERIKS ĀDAMSONS

Nule mirušais dzejnieks Ēriks Ādamsons bija ar plašu jaunra-

des amplitūdu. Savos 20 darbības gados viņš ir pievērsies visiem

literatūras žanriem: lirikai, novelei, drāmai, tulkojumiem, atstā-

jot visur mazāk vai vairāk redzamus darbus.
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1932. gadā iznāk E. Ādamsona pirmais dzejoļu krājums paša

autora izdevumā, ar nosaukumu "Sudrabs ugunī". Tā ir neliela

apjoma grāmata, kaut gan Ādamsona dzejoļi parādās atklātībā

jau kopš 1926. gada. Jaunais dzejnieks raksta skopi, ir ļoti stingrs

pret sevi un savu darbu. Katru dzejoli viņš ilgi iznēsā un rūpīgi kā

juveliers dārgakmeni noslīpē, lai nebūtu nekādas nejaušības, lai

katrs vārds sēdētu savā vietā un mirdzētu savā spožākajā gaismā.
Tā 6 darba gadu laikā rodas tādu ne vairāk kā 30 dzejoļu, kas,

salikti kopā, parāda E. Ādamsonu kā dzejnieku visā viņa augumā,

plašumā un dziļumā.

Ir dzejnieki, kas pamazām apgūst formu. Tikai lēnām atrod un

atklāj citiem savu dzejas pasauli. E. Ādamsons nepieder šāda tipa

dzejniekiem. Jau viņa paši pirmie dzejoļi ir tik savdabīgi, tik

īpatni, ka tūdaļ pievērš visu dzejas cienītāju un kritiķu uzmanību.

E. Ādamsonam pašam sava dzejas valoda, viņam ir savs, ko teikt,

viņš uzlūko pasauli un dzīves risu pats ar savām acīm, un viņam
ir māka un spējas visu to pasniegt pirmreizīgā tvērumā.

E. Ādamsona sākuma dzejoļos varam samanīt J. Akuratera,

K. Skalbes, arī stipru latvju dainu iespaidu, taču viņa īstie dzejas

skolotāji ir 19.gs. angļu dzejnieki romantiķi. Viņus arī E. Ādamsons

atzīstami tulko. E. Ādamsons kā īsts dzejnieks uzņemtos iespaidus

sevī pārkausē. Viņš nav verdzisks citas tautas dzejas atdarinātājs,
bet personība, kas tālajos dzejas klejojumos kļuvusi bagātāka. Jau

pirmajā dzejoļu kopojumā mēs rodamaili, kurā apvienoti vairāki

E. Ādamsona labākie dzejoļi ("Latvietes elēģija", "Ciemos pie vecās-

mātes", "Krustmātes sapnis", "Vectēva nāve"). Tās ir gaišas, mazliet

smaidošas elēģijas, kurās jūtamas dzidras skumjas. Šie dzejoļi ir kā

dārgs porcelāns. Bet tās nav niekabilīgas.Viņas ir īpatnēji latviskas,

izsmalcinātas, ar lielu gaumi radītas, mazliet stilizētas, un viņās
smaršo un apburoši viz tālais dainu maigums un mirdzējums.

Kad ar spožu cukuru apbārstītas egles ziemā,

Mankā irbe dvēsele iet pie vecās mātes ciemā.

(Sudrabs ugunī, 17. lpp.)

No grāmatas "Sudrabs ugunī" varam arī skaidri vērot, kā

E. Ādamsons savos sešos radīšanas gados ir iekšēji attīstījies un
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audzis. Dzejnieks sāk kā idillisks romantiķis. Viņa pasaule ir maiga

un skaista kā tauriņš, kā rožlapa. Tad viņš kļūst latviskas elēģijas

un balādes meistars ("Ezergaiļa balāde"). Līdztekus tas kā pir-
mais un vienīgais pievēršas Rīgas vecpilsētas apdziedāšanai. Kādu

laiku dzejnieku saista patoloģiskas tēmas. Viņš raksta par svied-

riem, par kāsu, plaušām, neirastēniju savā radītā pantā ar mai-

nīgu pantmēru. Beidzot ap 1931. gadu pamazām, bet skaidri sāk

kritiski pievērsties toreizējās buržuāziskās Latvijas tiešamībai.Pa-

rādās vesela virkne izcilu, savdabīgu dzejoļu, kuros E. Ādamsons

savā dzejiskā skatījumā, stilā un piegājienā vēro un tiesā apkārtējo
dzīvi. Viena šo dzejoļu daļa aizņem grāmatas "Sudrabs ugunī"
divas pēdējās nodaļas un ir varena, zīmīga izskaņa šim E. Ādam-

sona raksturīgākajam lirikas kopojumam. ("Bērnu gājiens",

"Vētra pār mielastu galdiem", "TumšaiVecrīgai".)

Nukraukļi no Hanzas par Jāņsētas dūjām,

Bet rātskungi pārģērbti domniekos tiek —

Vairs neper ar rīkstēm, bet gumijas nūjām;

Vairs neatzīst klaušas, bet badā mirt liek.

(Tumšai Vecrīgai, 60. lpp.)

Otra šo spēcīgo dzejoļu daļa,izkaisīta laikrakstos un žurnālos,

gaida, lai varētuparādītos atsevišķā ciklā un atklātu E. Ādamsonu

kā nemierīgu patiesības meklētāju.

E. Ādamsona otrā dzejoļu grāmata "Ģerboņi" iznāk 1937.gadā.

Viena daļa dzejoļu ir pārnākusi šurp no kopojuma "Sudrabs

ugunī", otra daļa ir jauna. Tā parāda E. Ādamsonu gankā īpatnēju

smīnētāju, gan kā epikūrieti, kas pat visbaigākajos dzīves brīžos

patur gaišu un rāmu prātu. Dzejnieks raksta par visdīvainākām

tēmām — par tabaku, par blakti, par sienāzi. Brīžam viņa dzejā

lirikas apslēpta, bet skarba satīra, šaubas. Tad viņš dzied par nāvi,

par izmisumu, par meliem. Taču beigās pāri visam tam plīv

E. Ādamsona neizdzēšamais dzīves prieks, dzīves un visa skaistā

un labā mīlēšana, ko viņš saglabā sevī līdz pašam beidzamam

elpas vilcienam. Trešā un pēdējā E. Ādamsona dzejoļu grāmata

"Saules pulkstenis" parādās 1942.gadā. Tajā apvienoti dzejoļi, kas

rakstīti no 1938.—1942. gadam. Blakus dzejoļiem un dzejojumiem
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ar bībeliskām tēmām grāmatā ir arī tādi, kas E. Ādamsonu pa-

rāda kā domātāju par dzīves jēgu, par pasaules vērtību. Un dzej-
nieks atkal un atkal apliecina savu uzticību dzīvei, skaidrai, daiļai,

apliecina savu jūsmu par pasaules krāšņumiem.

Rokrakstā ir palicis vēl neliels dzejoļu cikls: "Sapņu pīpe".

Atsevišķā izdevumā 1943. gadā iznāk dzejnieka skaistā poēma bēr-

niem"Dzejnieks Samtabiksē", ko dramatizētutagad rāda Valsts Leļļu

teātrī. Tas ir visai raksturīgs E. Ādamsona darbs. "Kur dzejnieks
lai rod savu īsto vietu?" — tā simbolizētā veidā E. Ādamsons jautā

savā poēmā un atbild: "Pie darba bitēm— tas ir, darbatautas."

E. Ādamsona pēdējos padomju laikā uz slimības gultas rakstī-

tajos dzejoļos spilgti, skaisti un aizkustinoši paveras E. Ādamsona

apbrīnojamais gara stiprums, cilvēcība, visa skaidrā dievināšana.

Viņš kaisli jūt jauno dzīvi augam, pasauli ziedam un kā nekad

apzinās cilvēka un darba vērtību. Viņš netic savai nāvei, viņš cēls

un drošs iet kopsolī ar visu jauno padomju dzīvi.

E. Ādamsona vārsma ir allaž meistarīgi, ar lielu mēra sajūtu
darināta. Dzejnieka epiteti un salīdzinājumi, krāšņas dzejiskas
iztēles radīti, pārsteidz lasītāju ar savu svaigumu, neparastumu,

bet līdz ar to smalkumu un tīkamu spožumu: jautrs rīma, stalts

sienāzis, cilindri kā darvas spaiņi.
Prozā E. Ādamsons ir atstājis divus noveļu krājumus: "Smal-

kās kaites" (1937) un "Lielais spītnieks" (1942), kā arī pasāktu ro-

mānu"Sava ceļa gājējs" (1943), kuram nobeigta pirmā daļa.

E. Ādamsona proza pēc savām īpatnībām tuva viņa dzejai. Tas

pats krāšņais stils, epitetu un salīdzinājumu bagātība, bet ne pār-

blīvējums. E. Ādamsona prozas stils ļoti koncentrēts, no teikuma

grūti izmest kaut vārdu. Visas E. Ādamsona noveles samērā īsas,

labi, pārskatāmi uzbūvētas, ar veiklu dramatisku risinājumu un

neparastām, eksplozīvām beigām.
Savās labākajās novelēs E. Ādamsons tēlo cilvēku un arī dzīv-

nieku psihes dīvainas, retas parādības un novirzes, savādas, likte-

nīgas iedomas, traģiskas izjūtas, pēkšņas apmātības. Raksturu

E. Ādamsona novelēs gandrīz kā nav, ir tā saucamās smalkās kai-

tes. Parasti savas noveles pamatā dzejnieks liek kāda cilvēka vai

dzīvnieka diezgan parastu jūtu,piemēram: godkārību ("Bada spēle"),
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vīrieša greizsirdību ("Jāšana uz lauvas"), skaudību ("Kaina skau-

dība"), spītību ("Lielais spītnieks"); bet tikai viņš to parāda nepa-

rasti, nostādīdams cilvēku vai dzīvnieku dīvainā, vienreizīgā, bet

neizbēgamā stāvoklī. Psiholoģisko risinājumu E. Ādamsons vērpj

visai smalki, veikli, pārliecinoši un neatvairāmi. E. Ādamsons spē-

cīgs psihes analītiķis, un te viņa vērtība.

E. Ādamsons sarakstījis arī divas lugas: "Mālu Ansi" un kopā ar

Aleksandru Čaku bērniem "Tomātu, Naglu un Plūmīti". E. Ādam-

sona lugām raksturīgas neparastas situācijas, notikumi, asā satīra

un spraigais, dzejiskais dialogs.
Plaši pazīstams E. Ādamsons arī kā tulkotājs. No viņa tulkoju-

miem atzīmējami: lugas "Hodža Nasredins", "Trīsgrašu opera",

19. gs. angļu dzejnieku un vairāku padomju dzejnieku dzejas; kopā

ar A. Čaku E. Ādamsons uzrakstīja 1941.gadā arī libretu pirmajai
latviešu padomju operai. Librets Tēvijas kara laikā gājis zudumā.

STAHANOVIETE ELIZABETE VAGINA

Bija bez 20 minūtēm priekš 15, kad es viņu satiku uz celiņa

pie vienstāvu koka administrācijas ēkas. Viņā pusē šosejai šņāca

un rūca piecstāvainā austuve "Boļševička". Aiz tās Sarkandau-

gava bija tītasaules sidrabainajā dūmakā.

Viņa bija vidēja auguma,ciedraina, melnās adas darba tupelēs

un darbapārvalkā, kas bija apbiris ar sīkām, baltām spalviņām.

Viņa tikko bija veikusi ceļu no Jaunmīlgrāvja, kur viņai neliels

dzīvoklis. To viņa apkopj pati, pati visu izdara, saimnieko, mazgā

un tur visu priekšzīmīgā kārtībā.

Elizabete Vagina. 30 steļļu valdiniece.Vēroju. Nekas sevišķs. Pār-

steidzošs. Ja es viņu satiktu tirgū, domātu— parasta strādnieku

sieva, patīkama, sirsnīga un drosma. Rokas? Rokas, kuras valda

tādu baru steļļu, gluži tādas pašas kā parastas.

Vaginakustas noteikti, iet uz priekšu droši un nekļūdaini. Esam

jau pāri šosejai. Vagina norūpējusies stāsta par savu mašīnmeis-

taru, kas palicis viens un tagad tā sitas darbā no rīta līdz vēlam

vakaram, ka pat maizes kumāsu tikai steigā iekož.
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Nonākam Vaginas darba vietā. Tā ir liela telpa milzīgiem lo-

giem, un šeit trīs rindās katrā pa desmit uz cementakula novieto-

tas 30 stelles, uz kurām auž Vagina.
Tieši pīkst. 15 slavenā audēja pārņems vadību pār viņām. Līdz

tam laikam Vagina apstaigā stelles un pārbauda tās. Slaidās at-

spoles, vidējas līdakas lielumā, zibsnīgi šaudās no vienaspuses uz

otru. To klēpī guļ ar diegiem piebriedušās spoles, kas paklausīgi
atdodsavu pavedienu.

No steļļu darbības telpā tāds ass, skaļš troksnis, ka vārda pa-

teikšanai sava mute jāpieliek gluži tuvu otra ausij un tad jākliedz.

Telpā darbojas spēcīga ventilācija. Balta sīku pūku migliņa klejo
visā darba zālē un tad pazūd ventilācijas negausīgajā rīklē.

Spēcīga saule laužas cauri lielajiem logu stikliem, met blāvus

gaismas spoguļus no sienām, atmirdzina stellēs pamatnes un

apzeltī Vaginas rokas, kas droši un neatlaidīgi kustas no vienas

stelles pie otras.

Vaginas stelles ir automatizētas, pie mazas kļūmes apstājas un

ar savu klusumu aicina pie sevis vainas labojumam.

Vagina līdz sīkumam pazīst savas stelles, katras stelles iedabu,

raksturu un vārīgākās, niķīgākās vietas.

Savu gājumu no vienu steļļu gala līdz otram stahanoviete sīki

precizējusi, sadalījusi posmos, taču vienmērpiemērojoties apstāk-

ļiem. Tā slīd gar stellēm viegli kā putns. Savu laiku viņa tik pras-

mīgi izkārtojusi, ka pilnīgi izvairās no darba sablīvējuma un steļļu
dīkā stāvēšanas.

Tā strādājot, ielikdama savā amatāvisu sirdi, visu savu apķē-
rību un novērošanas spējas darba procesa izmantošanā, Vagina

panākusi to, ka maiņā parasto 60—70 metru vietā viņa noauž

600 metru. Vidēja audēja atspoles sagatavošanu veic 25 sekun-

dēs, atspoles maiņu — 18 sekundēs. Vagina to izdara daudzkārt

ātrāk.

Vaginas rokas darbā kustas tikpat viegli, skaisti un nenogur-

dināmikā, piemēram, pasaules rekordista skrējēja kājas 5000 metru

skrējienā.
Tas viss ir iegūts ar treniņu, neatlaidīgu visu savu garīgo un

fizisko spēku pareizu un augstu izmantojumu.
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Protams, šī meistarība nav nākusi trallinot, bet sīkstā amata

apgūšanā.
— Kā jūs visu to spējāt veikt?

— Ar darba mīlestību, — pārliecināti noteica Elizabete Va-

gina. — 1945. gadā es strādāju vēl ar 4 stellēm, 1946. gada decem-

brī jau ar 20 stellēm. Navšaubu, to es varēju veikt vienīgi padomju

iekārtā, kur partija un valdība nāk tik atsaucīgi un rūpīgi katram

strādnieku labam nodomam pretī.

Savu svarīgo pieredzi Elizabete Vagina neglabā dziļi azotē, bet

laipni un sirsnīgi dalās ar to, apmācot jaunās un atpalicējas audē-

jas darbā. Viņa ir viena no pirmām, kas uzņēmusies šefību pār

vājākajām darbiniecēmun ierosinājusi šo pasākumu plaši izman-

tot visās republikas fabrikās un rūpnīcās.
Elizabete Vagina ir dziļi pārliecināta, ka katra audēja, kurai ir

īsta padomju cilvēka sirds un godīga rūpe par mūsu Dzimtenes

jo drīzāku uzplaukumu, var savā darbā sasniegt tādus pašus pa-

nākumus kā viņa, Vagina.
— Man ir patiesi dziļš prieks, ka es varu savai Padomju zemei

kalpot un strādāt pēc labākās sirdsapziņas, ka es arī esmu viena

no tām miljonu vienībām, kas, cik spēdama, tuvina mūsu dzīvi

komunismam.

Vagina steidzas tālāk un pie katras stelles uz noaustas auduma

malas uzraksta "Vagina 181" blakus iepriekšējās maiņas audējas

parakstam.

Viņa nulekā uzņēmusies jaunas saistības —līdz 13.oktobrim —

Rīgas atbrīvošanas gada dienai izpildīt 12 gadu normu, tas ir, no

1. augusta līdz 13.oktobrim dot vēl valstij 33 300 metru auduma.

Šis priekšzīmīgais darbs nebūt Vaginu nesalauž, bet dod vēl

iekšēju prieku un rosmi piedalīties rūpnīcas sabiedriskajā dzīvē.

Elizabete Vagina darbojas fabrikas komitejā, tāpat arodbiedrībā.

Viņa tāpat rūpīgi seko sava 15 gadus vecā dēla mācībām kādā

Rīgas FRA skolā.

Ša gada janvārī viņai dzīve piešķīrusi lielu godu —Elizabete Va-

gina uzņemta par biedrukandidāti Komunistiskās partijas rindās.
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MAKSIMS GORKIJS

UN LATVIEŠU LITERATŪRA

19.gadsimteņa beigās Latvijas ekonomiskajā un kulturālajā dzīvē

sākās lielas un ievērojamas pārmaiņas. Pamazām 60. un 70. gados

pēc agrārās reformas blakus vecajiem vācu muižniekiem izauga

jaunie, sparīgie zemes gruntnieki un izmantotāji — latviešu turī-

gie saimnieki un pretstatā viņiem bezzemnieki — pirmām kārtām

kalpi gājēji, tad sīkie rentnieki. Šis lauku proletariāts tūlīt atrada

un sajuta, ka latviešu zemes saimnieki bija gluži tādi paši nabago

un trūcīgo izmantotāji un vergotāji kā feodālie muižu īpašnieki

vācu baroni. Romantiskais sapnis par vienotu tautu ar saimnieku

kā tēvu un kalpiem kā bērniem pārsprāga kā mirdzošs ziepju bur-

bulis un pazuda uz neatgriešanos. Vecā patriarhālā zemnieku sēta

sadrupa, lūza un šķobījās visi vecie dzīves nolikumi un parašas.

Pilsētas augastrauji un rosīgi, īpaši Rīga, cēla vienu fabriku pēc

otras. No laukiem uz pilsētām devās bezzemnieki, nabagie bez-

darbnieki, un ar katru dienu pieņēmās skaitā rūpniecības proleta-
riāta rindas. Saasinājās šķiru cīņa. Visi šie lielie svarīgie notikumi

atrada savu atbalsi arī latviešu rakstniecībā. Idilliskajā latviešu

literatūras būdiņā atsprāga vaļā logi un durvis. Jauns vējš un ne-

miers ieplūda sasmakušajā gaisā, kas oda pēc pieticības dūmiem

un sakaltušajām Jāņu zālēm, nesdams sev līdzi spirgtas, revolu-

cionāras idejas; laikrakstos parādījās jau šad un tad līdz tam lai-

kam nezināmie Marksa, Engelsa un Darvina vārdi. Jaunatne lasīja

un tulkoja Zolā varenos romānus, Hauptmaņa pirmās lugas,
skandināviešu un krievu rakstniekus. Latviešu šaurajā stūrī kā liela

dzīvības pilna elpa ielauzās saules plūdums no visas pasaules, svai-

gais reālisma strāvojums, jaunie sociālpolitiskie lozungi. Tad arī

latviešu progresīvajā presē parādījās Čehova, Koroļenko un Mak-

sima Gorkija vārdi.

Latviešu progresīvā sabiedrība vienmēr ar vislielāko uzma-

nību un interesi sekojusi lielās krievu tautas varenās un bagātās
literatūras attīstībai. Tā 1896.un 1897.gadā pat tādas nelielas, bet

rosīgas, kulturālas pilsētas kā Jelgavas nedēļas laikrakstā "Tēvija"

parādās vesela virkne rakstu par krievu jaunāko literatūru, kur
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galvenā uzmanība saistīta pie prozas. Blakus vecākajiem rakstnie-

kiem ar lielu un pamatīgu rosmi aplūkoti Koroļenko, Čehovs un

citi. Kad 19. gs. beigās parādījās klajā Ļeva Tolstoja ievērojamais
romāns "Augšāmcelšanās", tūlīt pēc dažiem mēnešiem vienā no

latviešu literārajiem almanahiem bija lasāms plašs apskats par šo

romānu un tā nozīmi.

īpašu saviļņojumu latviešu sabiedrībā un rakstniecībā jau no

pašiem pirmsākumiem radīja Maksima Gorkija literārā darbība.

Jau ar savu dzīvi un izcelšanos Maksims Gorkijs šķita latviešiem

īpaši tuvs. Latviešu tautas progresīvākā daļa saskatīja, iedomāja

viņā savu likteni, savu cenšanos, cīņu un neatlaidību par savu

labāku nākotni. Maksima Gorkija lielā cilvēcības un plašuma alka

bija un palika ārkārtīgi tuva latviešu darba tautai vienmēr grūtos

un saulainos laikos.

Maksima Gorkija pirmais darbs latviski tulkots 1899. gadā un

ievietots "Cittautu Ražā", almanahā, kas iepazīstina latviešu lasī-

tāju ar ievērojamākām, zīmīgākām parādībām citu tautu rakstnie-

cībā un arī pa daļai mākslā. "Aiz gara laika", tā saucas šis stāsts.

Almanaha beigās petitā tā laika ievērojamais latviešu kritiķis

Vizulis-Pīpiņš sniedz nelielu iepazīstināšanas rakstu par Mak-

simu Gorkiju.

Šajās savās "Literāriskajās piezīmēs" viņš vispirms pastāsta, kā

1898. gadā Pēterburgā iznācis pirmais Maksima Gorkija rakstu

kopojums divos sējumos, un piebilst, ka "kritika tos dedzīgi pār-

runāja. Vispārīgi tika atzīts, ka Gorkijam ir spēcīgs, īpatnējs un

oriģināls rakstnieka talants."

Zīmīga Vizuļa piezīmēs par Maksimu Gorkiju šāda vieta: "Jau

daudz krievu rakstnieku mēģinājuši tēlot zemo ļaužu dzīvi,

daudzi jau siltu sirdi rakstījuši par dzīves nīkuļiem un izvirtu-

miem. Bet Gorkijs jāieskata par pirmo apdāvinātāko rakstnieku,

kas tik pareizi un ar tādu mākslu prot zīmētkrievu proletāriju..."
Un tālāk: "Gorkijs jūt un dzīvo ar saviem varoņiem. Viņš skumjo

un garlaikojas tāpat kā viņa varoņi; bet viņš negarlaikojas aiz bez-

darbības, neskumjo aiz nespēcības, viņa skumjas aicina uz dzīvi,

tās ir pretošanās tiem apstākļiem, kas rada šīs skumjas un blan-

doņas, tās saceļas pret gļēvību un pelēko mierīgo dzīvi."
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Mēs citējām šīs vietas no pirmā raksta latviešu valodā par

Maksimu Gorkiju un viņa mākslu, lai vēlreiz uzsvērtu, ka latvieši

jau no paša sākta gala uzskatījuši Maksimu Gorkiju par proleta-

riāta, par strādniecības rakstnieku un aizstāvi, kas sauc strādnie-

cības pulkus uz cīņu, uz nepaguršanu, bet drosmi, varonību par

savu nākotni un nākošo paaudžu dzīvi.

Latviešu tautas progresīvā daļa pieķērās Maksimam Gorkijam

gandrīz kā savas tautas rakstniekam, kas pauž tās ilgas, slepākās
domas un sirds vēlēšanās. Pa daļai tas izskaidrojams arī ar to, ka

latviešiem pagājušā gadu simteņa beigās vēl nebija tāda sava

rakstnieka, kas aptuveni vai līdzi Maksimam Gorkijam tik reālistiski

un progresīvi tēlotu tautas zemākos slāņus, viņas dzīvi, raksturu

un tieksmes. Latviešu rakstniecības īstākais un lielākais reālists,

kas tāds ir palicis līdz šim, sāka patiesi tādā garā darboties tikai šā

gadu simteņa pirmajos desmitajos gados, un tas ir Andrejs Upīts,

Staļina prēmijas laureāts un mūsu pirmais tautas rakstnieks.

Pirmajam pārtulkotajam stāstam un rakstam latviešu valodā

par Maksimu Gorkiju sekoja citi. Tajā pašā gadā latviešu progre-

sīvajā laikrakstā "Dienas Lapa" — "Kirilka", tālāk "Mājas Viesa

Mēnešrakstā" — "Finogens Iļjičs".

1900. gadā interese par Maksima Gorkija darbiem vēl bija pie-

augusi. Tajā pašā pieminētajā "Cittautu Ražā" Vizuļa tulkojumā

parādījās "Bijušie cilvēki" un līdztekus plašs Vizuļa pārskats par

līdzšinējo Maksima Gorkija literāro darbību, kuram pievienota

biogrāfiska Maksima Gorkija dzīves skice.

Vizulis savā pārskatā iztirzā un vērtē tādus Maksima Gorkija

darbu varoņus kā kurpnieku Orlovu, Konovalovu, Makaru Čudru

un Fomu Gordejevu. Jāpiezīmē, ka šajā pašā gadā šie darbi tul-

koti parādījās arī latviešu periodiskajā presē: "Makars Čudra" —

laikrakstā "Dienas Lapa" un "Foms Gordejevs" — "Mājas Viesī".

Savu samērā plašo un izsmeļošo pārskatu kritiķis Vizulis noslēdz

un apvieno tādā atziņā, kurai pilnā mērā piekrita visa toreizējā
latviešu progresīvā sabiedrība:

"Jaunākā krievu rakstniecībā pirmā vieta, bez šaubām, pieder

apdāvinātam belletristam Maksimam Gorkijam.
Savā īsā rakstnieka gaitā viņš spējis pierādīt tādu ģenialitāti
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un tik lielu īpatnību kā reti cits. Viņš iet kopā ar pašu dzīvi, ar

zināmu sadzīves šķiru."

Tagad šīs domas šķiet pilnīgi elementāras, visiem un katram

zināmas, bet, lūdzu, ievērojat, ka tās teiktas tieši priekš piecdes-
mit gadiem cariskajā Krievijā mazās, apspiestās latviešu tautas

rakstniecības almanahā. Tik liels, tik pārsteidzošs un iespaidīgs

bijis Maksims Gorkijs savā brīnišķīgajā vārdu mākslā jau pašā sā-

kumā un pie tam nelielas, svešas tautas vidū. Kaut arī sīks, tomēr

zīmīgs apliecinājums Maksima Gorkija lielumam.

1900. gadā uz 20. gadsimteņa sliekšņa latviešu laikrakstos un

mēnešrakstos parādījās vēl viens otrs Maksima Gorkija tā laika

darbs, tos visus uzskaitīt nebūtu nekāda derīga vajadzība, taču vie-

nam tulkojumam mēs nevaram paiet garām to nepieminējuši.
"Saimnieču un Zelteņu kalendārā 1900. gadam", ko izdeva,

blakus minot, "Mājas Viesa" izdevējs, kas pulcināja savos izdevu-

mos tā laika labākos un pa daļai progresīvākos latviešu rakstnie-

kus un dzejniekus, literārajā daļā pašā sākumā atrodama iespiesta

Maksima Gorkija plaši pazīstamā "Dziesma par ērgli". Patīkamā-

kais tas, ka šo tulkojumu veicis tuvu oriģinālam, skaistā, brīniš-

ķīgā latviešu valodā mūsu latviešu tautas lieliskais dzejnieks Jānis

Rainis, kas jau toreiz bija plaši pazīstams kā žurnālists un redak-

tors, mazāk kā dzejnieks un toreiz atradās trimdā kā politiskais
tālu no savas dzimtenes. Liels gars bija saskatījis otru lielu garu.

Par to, ka Rainis spīdoši zinājis visu par Maksima Gorkija dzīvi

un viņa darbiem, liecina nelielā viņa piezīme "Dziesmas par ērgli"

tulkojuma galā. Tajā Rainis iepazīstina ar dzejnieku, kurš pats

cēlies no tās šķiras, kuras nospiesto dzīvi viņš tēlo un kuru viņš

pats izbaudījis līdz dibenam.Raksturīgi tomērpriekš viņa un viņa

šķiras ir šī dziesma par ērgli, kurš tiecas pēc gaismas un vaļības; tā

viņš atšķiras no mūsu "nabagu" dzejniekiem, kuri prasa tikai līdz-

cietības un kuriem to arī nevar liegt — taisns kritiķis.

Tā Maksims Gorkijs tiek nostādīts par paraugu tiemlatviešu dzej-

niekiem, kas arī tiecas ietvert savos darbos apspiestos un nievātos,

dzīves pabērnus, bet lūdz viņiem tikai žēlastību un neaicina tos cīņā.

Līdz 1901. gadam Maksima Gorkija darbi, kaut lielā skaitā, pa-

rādījās tikai laikrakstu pielikumos, mēnešrakstos un almanahos.
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Šinī gada Maksima Gorkija stāsti iznāk jau atsevišķas grāmatas,

pie tam divās.

Šīs grāmatas laiž klajā Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komi-

sijas derīgo grāmatu nodaļa. Zem šī garā, neveiklā nosaukuma

bija pabāzta diezgan raiba uzskatu ziņā rakstnieku un skolotāju

grupa, kas bija apvienojušies kopējā uzdevumā — sniegt tautai

lētas un derīgas grāmatas. Pati Rīgas Latviešu biedrībaap šo laiku

bija zaudējusi savu agrāko vadošo lomu latviešu sabiedriskajā
dzīvē — un to dēvēja gan labsirdīgi, gan ar vīpsnu par "Māmuļu".

Buržuāzijas pīlāri, sirmgalvji, biedrības vadītāji, kas līdz šim neko

nebija par Maksimu Gorkiju dzirdējuši, neatrada nekā īpaši ļauna
Maksima Gorkija romantiskajos čigānos un baskājos, pirmajās
Maksima Gorkija latviešu valodātulkotajās grāmatās ietilpa viņa:

"Čelkašs", "Zazubrina", "Makars Čudra", "Mans ceļa biedrs".

Taču latviešu konservatīvās aprindas drīz vien apķērās, kādu ne-

piedodamu kļūdu viņas ir pielaidušas, un tūlīt krasi novērsās no

revolucionārā rakstnieka, un tad Maksima Gorkija vārduuz laiku

laikiem rakstīja savos cīņas karogos latviešu progresīvie darbi-

nieki, kas alkaini tvēra visu revolucionāro Krievijā un toreizējā

Vakareiropā.
Blakus Maksima Gorkija daudzajiem stāstiem un dzejoļiem

prozā latviešu progresīvā sabiedrība un rakstniecība sāk iepazī-
ties arī ar Maksima Gorkija dramatiskajiem darbiem. Jau laikrak-

sta "Dienas Lapa" 1901.gada 235. nr. atrodams plašāks apskats par

"Skatiem Bezsemenova namā" — "Dibenā", kur autors norāda

uz Gorkija dramatisko īpatnību cilvēku uztverē un jaunas vides

parādīšanā. 1902. gadā laikraksta "Vārds" 125.un 126. nr. iespiests

plašāks apskats par Gorkija dramatisko etīdi "Pilsoņi".
Pirmais M. Gorkija darbs uz teātra skatuves Latvijā Rīgā krievu

labdarības biedrībā"Uļejā". Tas M. Gorkija romāns "Foms Gor-

dejevs" Jevdokimova dramatizējumā, par kura pirmizrādi raksta

latviešu laikraksts "Dienas Lapa" savā 1901.gada 285. nrā.

Lai nerastos dibināts pārpratums, kāpēc mēs pirmo M. Gor-

kija darba parādīšanos uz skatuves Latvijā atzīmējam arī krievu

valodā, atļaujamies norādīt uz tiem īpatnējiem kultūras apstāk-

ļiem, kas toreiz bija valdošie, īpaši Rīgā.
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Tai laikā Krievu drāmas teātri vai, kā tas tai brīdī saucās,

II Rīgas pilsētas teātri apmeklēja arī lielā skaitā latviešu publika,

tāpat vairāki latviešu tautībasaktieri līdzdarbojās krievu teātrī un

visi latviešu dienas laikraksti un arī žurnāli neiztrūkstoši atsaucās

par katru jauniestudējumu krievu teātrī. Tātad neapšaubāmi
katra M. Gorkija darba parādīšanās krievu teātrī tāpat rada ievē-

rojamu atbalsi latviešu sabiedrībāun iespaidoja tās raksturu, vir-

zienu un attīstību.

Nevar noliegt, savukārt arī krievu laikraksti vērīgi sekoja lat-

viešu teātriem un deva par tiem savu spriedumu.
Tieši uz latviešu teātraskatuves M. Gorkija pirmais dramatis-

kais darbs parādījās 1904. gada sākumā Rīgas Latviešu biedrības

Interimteātrī, par ko lielus un atsaucīgus aprakstus sniedz visas

latviešu avīzes. Tā ir M. Gorkija agrīnā luga "Sīkpilsoņi", ko arī

padomju laikā nesen izrādīja dažiRīgas teātri.

Ap šo pašu laiku sākas rīdzinieku iepazīšanās ar pašu Maksimu

Gorkiju ne vien kā ar rakstnieku vien. Pirmajos šā gadu simteņa

gados, kad Rīgas skatuves pavērās Gorkija lugām, Rīgā krievu teātrī

darbojās aktrise Andrejeva, vēlākā Maksima Gorkija dzīves biedre.

Tas bija par ieganstu tam, ka Gorkijs vairākas reizes apmeklēja Rīgu

un dzīvi piedalījās dažu savu lugu iestudēšanā, sniegdams padomus
režisoriem un aktieriem, kā arī noskatīdams pirmizrādes.

Mēs arī lasām, ka 1904.gada 30. novembrīKrievu drāmas teātrī

notikusi Maksima Gorkija lugas "Zaļumnieki" pirmizrāde, tālāk,

starp citu, teikts: "Un tāpēc arī vakarējā izrāde (tas ir,pirmizrāde)
lika tik daudzsirdīm pukstēt un sacēla tādusaplausus un gaviles,

pat starp īstiem "zaļumniekiem", ka Maksimam Gorkijam atkal

un atkal vajadzēja parādīties uz skatuves."

Par to, cik Gorkijs bija jau tai laikā rīdzinieku iemīļots, liecina

laikrakstā "Dienas Lapa" 1904. gada 29. nr. teiktais: "Maksimam

Gorkijam, kas šimbrīžam uzturas Rīgā, pagājušo piektdien krievu

teātrī, izrādot viņa lugu "Mazpilsoņi" ("Sīkpilsoņi"), taisītas lie-

liskas ovācijas. Arī vakar bija izpaudušās valodas, ka Gorkijs iera-

dīsies Rīgas Latviešu teātrī uz "Mazpilsoņu" ("Sīkpilsoņu") izrādi,

kādēļ bija ieradušās daudzas personas, ko citādi maz redz mūsu

teātros.Bet Gorkijs neieradās."
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Kads tā laika Rīgas Politehniska institūta students savas atmi-

ņās par Maksimu Gorkiju tā raksta:

"Maksima Gorkija vārdu pirmo reiz pamanīju 1899. gadā,
kad iestājos vidusskolā Liepājā. Tur mums, skolniekiem, bija savs

literārs pulciņš, kur žurnāla "Jaunā dzīve" prospektā starp citiem,

man jau pazīstamiem autoriem bija minēts arī Maksims Gorkijs,
ko vēl nepazinu.

No tā laika Gorkijs kā rakstnieks nav zudis no manas apziņas

loka, tāpat kā viņa vārds nekad nav atstājis latviešu progresīvo
rakstniecību.

Kad 1904.gadā ierados Rīgā studēt, uzzināju, ka tur būs Gor-

kijs. Studenti daudz par to runāja. Par to rakstīja demokrātiskā

prese. Arī Jaunais latviešu teātris un demokrātiskās aprindas ap

to Gorkiju gaidīja ar sajūsmu. Viņa luga "Dibenā" šais aprindās

jau bija guvusi nedalītu piekrišanu.

Gorkijs bija ciešā kontaktā ar Rīgas krievu teātri, kur darbojās

Mihailovskis, Harlamovs, Ņezlobins, Strogonovs, Ļiļina, arī Gor-

kija dzīvesbiedre aktrise Andrejeva. Šai teātrī uzveda Gorkija lugu
"Vasarnieki" CZļaHHHKH).

Saskarei ar latviešu preses un inteliģences pārstāvjiem bija
iemeslu diezgan.

Tai laikā, atgriezies no trimdas, Rīgā uzturējās arī Rainis. Viņu
šad tad redzēja Jaunajā teātrī (tag. Valsts Dailes teātrī). Un jau-

natnes noskaņojumu vislabāk izteica divi lieli vārdi: Rainis un

Maksims Gorkijs. Bieži man likās, ka čalojošā aktieru barā, kas

pulcējās pie krievu teātra, redzu Gorkija stāvu. Varbūt es mal-

dījos.
Bet tad nāca diena, un es redzēju lielo rakstnieku un pie tam

pavisam tuvu.

Politehnikuma studenti rīkoja savu vakaru Amatnieku bied-

rības zālē. Programmā piedalījās arī aktrise Andrejeva. Lasīs Če-

hovu. Varbūt ieradīšoties Gorkijs.
Maksims Gorkijs ieradās tikai ap divpadsmitiem. Es viņu re-

dzēju draugu vidū — lielu un jautru, atklātu, drusku kaulainu

seju, raksturīgu domātāja pieri, kā viņu mums rāda ģīmetnes no

"Vētrasputna" laikiem.
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No zāles tagad studentu sabiedrība pārvietojās uz foajē, kur

aktieris Harlamovs ar lielu izjūtu un dedzību deklamēja Gorkija

"Feju", dzeju par jaunekli, kas nespēja samierināties ar dzīves

pelēko un gauso ikdienu.Trīsas pāršalca klausītājus, kad deklama-

tors it kā vērsās pret viņiem: — "Un jūs kā tārpi lienat caur

dzīvi..." Gorkijs likās apmierināts. Viņš smaidīja. Lielā pārvērtība
valsts un mūsu tautas dzīvē tai brīdī man likās tik tuva."

Ar katru gadu M. Gorkija popularitāte latviešu progresīvajā

sabiedrībā un rakstniecībā pieauga. Tuvojās vētras pilnais revolu-

cionārais 1905.gads. Arī latviešu darba tauta šajā revolūcijā pie-

dalījās visai aktīvi, spēcīgi un brāzmaini. Pilsētas pāršalca milzīgs
streiku un demonstrāciju vilnis, kas novedalīdz asiņainām sadur-

smēm. Laukos sacēlās visi nabadzīgākie iedzīvotāju slāņi, nemier-

nieki dedzināja ienīstās baronu pilis, vēlēja savu pašvaldību un

cīnījās, kā spēja, pret carisma bruņotajiem spēkiem. Gandrīz visa

latviešu tauta bija sacēlusies, lai atgūtu brīvību un dzīvi.

Šajos varenajos revolūcijas gados M. Gorkija darbi kļuva īpaši

mīļi un neaizstājami latviešu revolucionārajai sabiedrībai. Gorkija
darbi vienmēr sastopami latviešu laikrakstu slejās. Viņa spēcīgie,
ierosinošie vārdi nemitīgi aicināja un sauca cīņai un uzvarai.

Arvienu biežāk latviešu teātros parādījās Gorkija kvēlās, dziļ-

domīgās lugas. Tieši revolūcijas uzplūdu gados M. Gorkijs teātros

tapa rādīts visvairāk un guvaārkārtīgu piekrišanu. Tādi drama-

tiski darbi kā "Dibenā", "Sīkpilsoņi", "Zaļumnieki", "Barbari" un

"Saules bērni" saistīja arvien plašākas skatītāju masas un sniedza

tām spēcīgu, neaizmirstamu ierosmi.

Bet lai runā sausi bibliogrāfiskie dati. Pirmo triju gadu laikā,

kopš M. Gorkiju sāka tulkot latviski, parādījās un kļuva iespiesti

jau vairāk nekā 25 viņa darbi, to starpā klasiskie: "Makars Čudra",

"Dziesma par ērgli" (veselas četras reizes), "Bijušie ļaudis" un

romāns "FomaGordejevs". Tulkotāju starpā redzam šādus rakst-

niekus: lielo dzejnieku J. Raini, dzejnieku Jūliju Dievkociņu, kuru

par piedalīšanos 1905. gada revolūcijā nošāva cariskā soda ekspe-

dīcija 1906. gadā,Pīpiņu-Vizuli, pirmo M. Gorkija darbaun dzīves

apcerētāju latviešu rakstniecībā, zinātnieku lingvistu J. Dravnieku

un teātra kritiķi un režisoru Lejas-Krūmiņu.
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Nākošajā — 1902.gadā latviešu valodā tulkoti 12 M. Gorkija

darbi, to starpā romāns "Trīs cilvēki". No rakstiem par pašu Gor-

kiju un viņa darbiem atzīmējami: ievērojamā latviešu prozaiķa

slavenā romāna "Mērnieku laiki" līdzautora Kaudzīšu Matīsa

apskats par Gorkija "Čelkašu" "Pēterburgas Avīžu" pielikumā

61. nr. un J. Kreicberga raksts "Kāds vāciešuuztraukums", kur iet

runa par Tolstoja, Dostojevska un Gorkija ietekmi Vācijā.
Tālāk — vienā pašā 1903. gadā parādījās apm. 15 M. Gorkija

darbu tulkojumu un 10 rakstu par viņu, t. i., gandrīz tikpat, cik

iepriekšējos trīs gados kopā, 1904.gadā 6 tulkojumi un ap 20 rakstu

par viņu. Tulkojumu rindā svarīgākais šai laikā garākais stāsts

"Varīte Oļesova" ("Mājas Viesa Mēnešrakstā", žurnālā) un "Cil-

vēks" mēnešrakstā "Vērotājs".
1905. un 1906.gadā tulkošanas darbs nopietni turpinājās, pie

kam tulkotāju un apcerētāju rindai pievienojās jauni vārdi: pazīs-

tamais dzejnieks Kārlis Krūza, visai cītīgs un uzmanīgs krievu kla-

siķu tulkotājs un atdzejotājs, rakstnieks J. Kleinbergs, dzejnieks

un literatūras vēsturnieks AntonsBirkerts, kas vēl tagad darbojas
kā literatūras pētnieks Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas

un literatūras institūtā, ievērojamākais latviešu teātra teorētiķis

J. Duburs.

Šai revolūcijas lielākajā uzliesmojuma gadā un pēc tam reak-

cijas sākumā, kad sāka trakot nežēlīgās vācu baronu radītās soda

ekspedīcijas, Maksima Gorkija vārdu atklātībā visur, visās sanāk-

smēs, minēja ne vien sakarā ar viņa literārajiem darbiem, īpaši ar

lugu izrādēm, bet jo vēl vairāk sakarā ar politiskajiem notiku-

miem un viņa atklāto nostāju brīvības cīnītāju pusē. Gorkijs bija

parādījis sevi reizē kā lielu rakstnieku, sabiedrisku cīnītāju un cil-

vēku. Tas vēl vairāk cēla, rosināja un kveldināja M. Gorkija iespaidu

un ierosmes spēku latviešu darba ļaudīs, progresīvajā inteliģencē,
latviešu rakstniecības domā.Arī pats Maksims Gorkijs nepārtrauc

personiskos sakarus ar Latviju. Tūdaļ pēc savas atbrīvošanas no

apcietinājuma Pēterburgā viņš dodas uz Rīgu un apmetas kādu

brīdi uz dzīvi tās Jūrmalas pilsētā. Cariskā žandarmērija viņam

seko pa pēdām. Rakstnieks atrodas policijas nemitīgā uzraudzībā,

un Rīgas jūrmalas policijas priekšnieks — kāds Baltijas vācietis ar
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vislielāko uzcītību, kas jau līdzinās velnišķam priekam, ziņo par

katru Gorkija soli savai augstākajai priekšniecībai.

Lielajā revolūcijas gadā sāk pavairoties arī M. Gorkija darbu

iznākšana atsevišķos izdevumos.

Blakus 1901. un 1902. gadā izlaistajiem diviem stāstu krāju-
miem parādās "Filips Vasiljevičs" (1905), seko "Vecā Izergila",

luga "Dibenā" (1906), bet 1907.gadā jau pat "Raksti" 4 burtnīcās,

apraksts "Amerikā", "Jemeljans Piļajs" un "Saules bērni".

Smagais cara valdības reakcijas laiks, kas sekoja 1905. gada

brāzmainajai revolūcijai, nevarēja būt labvēlīgs Gorkija darbu

tulkošanai, iespiešanai un brīvai izplatīšanai tautā. Latviešu sa-

biedrība pārdzīvoja dziļu krīzi. Daļa inteliģences pagrieza muguru

revolūcijai, strādnieku šķirai un tās idejām, strauji metās deka-

dansa apkampienos un kļuva renegāti. Viena daļa brīvības cīnī-

tāju atstāja savu dzimteni, bēgdami no vajāšanām, un aizklīda uz

Skandināviju, Vakareiropu, bet vairums uz Ameriku. Revolucio-

nāri, kas palika uz vietas kopā ar savu grūti piemeklēto tautu,

turpināja cīņu visnelabvēlīgākajos apstākļos. 1905. gada revolū-

cija nebija salauzusi viņu spēkus, viņu ticību strādnieku šķirai un

tās taisnībai. Viņus nebiedēja pakārto rindas, nošauto kapu kopas

mežos un lejās, nodedzināto māju pelnu gruveši un baigie vārnu

bari ap tiem.Viņi mierināja un cēla tautu jaunām kaujām, jaunai

izturībai un sparam.

Tapec neapklusa un nenorima M. Gorkija darbu tulkošana,

viņa rakstu izskaidrošana un vērtēšana.

Gorkija vārds bija kļuvis par simbolu drosmei, cilvēka lepnu-

mam, godīgumam un skaidrībai. Plaši izplatītajā progresīvajā
laikrakstā "Jaunā Dienas Lapa" un citos viņam radnieciskajos iz-

devumos visai sīki iztirzājakatru jaunāko Maksima Gorkija darbu

un plaši, aizraujoši rakstīja par viņa lugu izrādēm.

Province sacentās ar Rīgu, un veselu virkni M. Gorkija grā-

matu laida klajā Liepājas, Cēsu, Limbažu un Aizputes izdevēji.

Par Liepāju nebūtuko brīnīties: tā bija liela pasaules osta ar senu

revolucionāru slavu, kas devusi daudzus ievērojamus strādnie-

cības cīnītājus. Pār viņas torņiem un mastiem ostā vienmēr lido-

jis nemiers un brīvības alka, bet sīkie Limbaži un Aizpute tajos
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agrīnajos laikos bija tiešām īstas lāču un aizmirstības midzenes.

Un tomērtur bija iešalcis Gorkija mirdzošais vārds, kas kā liesma

pamodināja katru sirdi un seju.
Un tā laikā līdz Pirmajam pasaules karam nāca klajā ap 150 īsāku

vai garāku Gorkija darbu tulkojumu, pirmiespiedumu vai atkār-

tojumu un ap 180 lielāko tiesu īsu un vidēju piezīmju un atsauk-

smju, tāpat apcerupar viņu un viņa darbiem.

Daļa tulkojumu iznāca tāpat atsevišķos izdevumos, grāmatās.

1908.gadā "lenaidnieki", 1909.gadā "Dieva meklētājs", 1912.gadā
"Cilvēka dzimšana" dzejnieka Valta Dāvida tulkojumā, "Pasakas"

pat divos izdevumos; vienu no tiem laida klajā ievērojamais lat-

viešu grāmatu izdevējs Ansis Gulbis, pats rakstnieks un kultūras

vēsturnieks, savas Pēterburgas izdevniecības "Universālajā biblio-

tēkā" 1913. gadā. Par tāmAndreja Upīša sakopotajā rakstu krā-

jumā "Vārds" 1914. gadā lasām šādu atsauksmi: "Autors (tas ir,

M. Gorkijs) mīl dzīvi un ar neliekuļotu sirsnību stāsta par patiesību,

brīvību, mīlestību, darbu. Dažas no šīm pasakām ir tik skaistas

un saturā bagātas,ka tās nemaz negribas beigt lasīt. Droši var teikt,

ka šīs Maksima Gorkija pasakas ir viens no visvērtīgākajiem iegu-
vumiem latviešu tulkotajā beletristikā pagājušā gadā."

1912. gada skaista izdevumā iznāca "Okurovas pilsētiņa"
P. Roberta-Pelšes tulkojumā.

Nepieciešami atzīmēt, ka, politisko emigrantu pabudināti, arī

Amerikas latvieši vēl vairāk sāka interesēties par M. Gorkiju un

viņa darbiem. Bostonā, kur bija samērā liela latviešu kolonija,
skaitā ap 5000 cilvēku, atsevišķā izdevumā parādījās M. Gorkija
slavenā luga "Dibenā". Lielu atzinību Bostonā guva arī Gorkija

otrs dramatisks darbs "lenaidnieki". Par to lasīja referātus, vairā-

kas reizes izrādīja.
Latviešu kolonijas bija atrodamas vēl Ņujorkā, Čikāgā, San-

francisko, Filadelfijā. Visur tur sekoja Gorkija darbiem un rādīja

viņa lugas, īpaši "Dibenā" un "lenaidniekus".

Par Maksimu Gorkiju šajos gados rakstīja Jānis Asars, 1905. gada
kvēlais saucējs un paudējs, kas nomira, nesasniedzis 31. dzīvības

gadu, bet paguva iegūt enciklopēdiskas zināšanas. Lasītāju aizrāva

viņa rakstu brāzmainais temperaments un gleznainība.
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Maksima Gorkija lielo mākslu labi saprata un izjuta kā sava gara

radniecību reālistiskā virziena kritiķi un rakstnieki — Pīpiņš-

Vizulis, Jansons, Andrejs Upīts, kas Gorkija darbus vērtēja ar dziļu
atzinību un izpratni.

īpaši daudz dažādā sakarībā Maksims Gorkijs un viņa darbs

pieminēts tādā rakstniecības mēnešrakstā kā "Domas", vēl vairāk

mūsu tagadējā tautas rakstnieka un lielā reālisma teorētiķa An-

dreja Upīša rediģētajā un vadītajā rakstniecības un sabiedrisko

zinātņu rakstu almanahā "Vārds", kas iznīcinoši cīnījās pret

oportūnismu sabiedriskajā dzīvē un dažāda novirziena dekaden-

tismu latviešu literatūrā, ar varenu drosmi un atklātību paužot

spirgtās, tautai nepieciešamās reālisma idejas. Gorkijs un viņa

reālistiskā īstenības māksla vienmēr bija kā spilgti neapgāžams

piemērs iepretim dekadentumurgiem un aiziešanai no dzīves savu

slimīgosapņu un iedomu pasaulē. Maksims Gorkijs šo kritiķu un

rakstnieku rokās bija kā zobens, ar ko pārcirst visus tos saldos mā-

nekļus un zilos ilgu tīklus, kuros gremdēja un tina dekadentisavas

tautasprātu un sirdi. Tā M. Gorkijs kļuva par līdzcīnītāju reālisma

pārstāvjiem latviešu literatūrā, tiem, kas vēlāk kļuva par sākotni

un pamatni sociālistiskajam reālismam Padomju Latvijā.

Maksims Gorkijs nesaraujami saistīts ar Latvijas rakstniecības

un kultūras dzīvi. "Latviešu literatūras krājums", kas iznāca Mak-

sima Gorkija un Valerija Brjusova redakcijā 1917. gada sākumā

izdevniecības "Pārus" apgādā, kur Maksimam Gorkijam bija no-

teicošais vārds, ir pirmais īstais un skaidri redzamais solis, ko

izdara krievi, lai tuvinātu savā starpā jauno latviešu kultūru ar

vareno krievu. Arī priekš tam bija sastopami daži latviešu darbi

krievu tulkojumā, ko sniedza krievu izdevniecības, — nosauksim

kaut enerģisko Bitneru — "Zinātņu vēstneša" izdevēju. Latviešu

darbi bija lasāmi arī krājumā "Ugunis" Ļacka redakcijā, alma-

nahā "Tēvija" pazīstamā filologa Boduēna dc Kurtenē redakcijā;

"Universālā bibliotēkā" iznāca Jāņa Poruka stāsti. Taču tas viss pa-

zuda milzīgajā grāmatu jūrā, pagaistot lasītāju acīm un neradot

nekādas pēdas.
M. Gorkijs, šis visas pasaules atzītais rakstnieks, Pirmā pasau-

les kara laikā nolēma iepazīstināt krievu lasītāju ar Krievijas
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mazākuma tautu rakstniecībām. Viņš šinī darbā saistīja ievērojamo

dzejnieku Brjusovu, lielisko tulkotāju un literatūras vēsturnieku.

Lasītājs saņēma armēņu, somu un latviešu literatūras krājumus.
M. Gorkijs un V. Brjusovs veikuši savu darbu ar milzīgu rūpību,

iedziļināšanos, mīlestību un neatlaidību, tā radot skaistu grāmatu.

Šajā krājumā rodami lieliskie V. Brjusova Raiņa darbu tulkojumi.
Aleksandrs Bloks brīnišķīgi pārtulkojis Viļa Plūdoņa "Rekviēmu".

M. Gorkijam un V. Brjusovam latviešu literatūras krājuma

sastādīšanā, materiālu vākšanā un zemteksta radīšanā līdzdarbo-

jās vesela brigāde latviešu kultūras darbinieku un dzejnieku.
Viens no šīs brigādes dalībniekiem par šo kopējo darbu raksta:

"1915. gada vēlā rudenī saņēmu uzaicinājumu piedalīties Mak-

sima Gorkija organizētā latviešu literatūras izdevumā. Tā sākās

mana sadarbība ar Maksimu Gorkiju.

Prozu rediģēja pats Gorkijs un viņa līdzdarbnieks rakstnieks

Serebrovs. Latviešu grupa, kurā piedalījās Stučka, Dora Stučka—

Raiņa māsa, Dr. A. Priedkalns un es, ieteica tulkojumiem noderī-

gos darbus un stājās sakarā ar Petrogradā dzīvojošiem krievu

rakstniekiem un dzejniekiem. Galavārds par dzejas tulkojumu

piekrita Brjusovam. Bet arī mums, latviešiem, te bija kas sakāms,

jo krievu rakstnieki pa lielākai daļai tulkoja pēc latviska teksta tā

saucamā burtiskā tulkojuma. Tā Raiņa dzejolis "Gausais asums"

ceļoja no Petrogradas uz Maskavu un atpakaļ pāris reizes, kamēr

ieguva to veidu, kāds tam tagad krievu valodā.

Kad sagatavošanas darbi bija gala, gajam pie Maksima Gorkija

uz "Parusa" izdevniecību.

Labi atminos kādu no šādām apspriedēm. leradies bija pats

Gorkijs, rakstnieks Serebrovs, izdevniecības vadītājs Ladižņikovs.

Latviešu grupa, cik atminos, bija pilnā skaitā.

Tagad, kad Gorkiju redzēju tuvumā pēc ilgāka laika, viņš man

likās krietni vecāks: stāvs manāmi sakumpis, krūtis it kā saspies-

tas, seja kaulaināka, vaibsti asāki. Mati un ūsas vietām jau uzrā-

dīja sirmumu. Tikai acis bija vēl tās pašas laipnās un jautrās, ar

asprātības liesmiņu kā senāk.

Gorkijs runā vidējā basa balsī, un viņa sarunas valoda fonē-

tiski manāmaPievolgas dialekta ietekme.
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lerunājāmies par latviešu dzejas tulkojumiem profesora Boduēna

dc Kurtenēun Gredeskula izdevumā "Tēvija". Tur biju lasījis ebreju

dzejnieka Bjalika dzejas. Maksims Gorkijs ļoti tās ieteica, pie kam

pēc kārtas visos sīkumos nosauca avotus, kur ar minētā dzejnieka
darbiem var iepazīties. Viņa atmiņas spēja tiešām bija apbrīnojama.

Lasījām dažus pārtulkotus dzejoļus, starp citu, Raiņa "Nabaga
brāli". Par Blaumaņa noveli "Nāves ēnā" priecājās.

Dzērām tēju, un Gorkijs ar smalku humorustāstīja anekdotus

par Petrogradas kara laika cenzoriem, ar kuriem viņam kā žur-

nāla "Ļetopiss" (JleTonMCb) redaktoram nācās satikties.

Kas ir liels cilvēks? — tā es sev jautāju. Mūsu vidū bija pasaul-
slavens rakstnieks, bet viņš bija tik dabisks un vienkāršs savā gara

diženumā."

Uzvarēja Lielā Oktobra Sociālistiskā Revolūcija. Latvijas pieci pa-

domju mēneši aizskrēja ātri, pilni niknu, izmisīgu cīņu pret starp-

tautisko reakciju un tās algotņu bandām, padomju izdevniecības

un teātri tikko sāka savu darbu, kad to uz laiku atkal bija jāizbeidz.

Buržuāzijas republikas ilgajos gados ne tikai Maksims Gorkijs,
bet vispār visi krievu rakstnieki kļuva "bīstami" un "aizdomīgi".

Gorkija vārdu pieminēt likās vecmodīgi un arhaiski. Jā, kādreiz

bija Gorkijs, bet viņš kļuvis boļševiks, mums nav pa ceļam ar

viņu. Kaut arī tieši, oficiāli M. Gorkija grāmatas līdz K. Ulmaņa
diktatūrai nebija aizliegtas, tad tomēr visa izglītības politika,
skolas programmas un nacionālā propaganda netieši noveda pie

tā.Latviešu šovinistiskie ideologi stāvēja un krita par to, lai krievu

kultūru pilnīgi iznīdētu no Latvijas. Teātriem, kas ik gadus saņēma

ievērojamas valdības dotācijas, protams, nebija drosmes uzņemt

savā repertuārā Gorkija lugas, izdevniecības atturējās ar jaunu

tulkojumu publicēšanu un veco atkārtošanu.Absurdās skolas poli-
tikas lielākais panākums bija tas, ka Latgalē, dažus kilometrus no

padomju robežas, latviešu ganu meita visiem spēkiem centās iekalt

atmiņā dažus simtus angļu vārdu, tai nevajadzīgu, bet krievu va-

lodu viņa neprata nemaz.

Taču interese pret Gorkija darbiem latviešu lasītājā nebija ma-

zinājusies arī šajā bargajā, tumšajā šovinisma laikā. 1927. gadā iz-

devniecība "Grāmatu draugs" laidaklajā "Artamonovu uzņēmuma"
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tulkojumu. Brīnišķīgi uzrakstītā romānaslava bija sasniegusi veiklā

izdevēja ausis, kas smalki pārvaldīja grāmatu tirgu un zināja, kas

darāms — pieprasījums pēc Gorkija grāmatām visās bibliotēkās

Rīgā un provincē bija liels un neatlaidīgs. Lasītāji, kas pārvaldīja
krievu valodu, centās visādos veidos iegūt jaunākos Gorkija pa-

domju izdevumus —viņi zināja, ka M. Gorkijs ir kļuvis visas pasau-

les darba tautas lielākais draugs, ka viņš padomju gados uzrakstījis

jaunus skaistus darbus un ar visu savu ģēnija spēku ir palīdzējis

padomju tautām celt sociālismu savā zemē, ar visu savu nenogur-

dināmo enerģiju ieslēdzies kā valstsvīrs un rakstnieks padomju
valsts jauncelšanā. Latvijas demokrātiskās lasītāju masas ļoti labi

zināja, ka M. Gorkijs bija un arī tagad ir latviešu demokrātiskās

rakstniecības, latviešu darba tautas un tās kultūras veicinātājs,

atbalstītājs un draugs. Taču Maksims Gorkijs bija tas, kas pirmā
Vissavienības padomju rakstnieku kongresā 1934. gadā nosauca

Raiņa vārdu lielāko Padomju Savienības dzejnieku saimē, kas, tāpat
kā Ļeņins, augstu vērtēja latviešu revolucionāro rosmi un dedzību.

Taču Maksims Gorkijs bija tas, kas Padomju Savienībā neatlaidīgi

rūpējās par to, lai krāšņā izdevumā iznāktu latviešu garamantas —

tautas pasakas, lai par tām uzzinātu visa progresīvā kulturālā pa-

saule laikā, kad latviešu darba tauta smaka lišķīgajā buržuāziskajā

republikā. Maksims Gorkijs nekad nepievīla— ne darbos, ne vār-

dos— to latviešu darba tauta, latviešu lasītājs zināja, un to viņam

nevarēja no sirds izbiedēt ne cietumi, ne policejiska nūjiņa.
Visā buržuāziskās Latvijas laikā pret pastāvošo iekārtu neat-

laidīgi cīnījās Latvijas Komunistiskā boļševiku partija un tās vadītā

revolucionārā strādniecība. Trīsdesmitajos gados darbojās vairā-

kas pagrīdes jauno rakstnieku komjauniešu grupas. Daudzi no šo

grupu locekļiem atradās tiešā Maksima Gorkija mākslas ietekmē.

Cītīgi studējot Maksima Gorkija rakstus un daiļdarbus, viņi cen-

tās uztvert lielā meistara radīšanas un dzīves skatīšanas metodes,

lai tad tās, pārkausējot savā raksturā un mākslinieciskajā īpatnībā,

varētu likt lietā.

Daži no šiem strādniecības cīnītājiem tagad jau kļuvuši jauni

pazīstami rakstnieki, pieminēsim pirmām kārtām Žani Grīvu, spāņu

brīvības cīņu dalībnieku, Tēvijas kara virsnieku, kas īpatnējā,
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redzīgā stilā, vienkāršā, bet skaidri reālistiskā uztverē, atjautīgi un

virzoši tēlo nelielās novelēs un stāstos spāņu brīvības cīņas. Viņa
noveļu un stāstu varoņi dzīvi, krāsaini un patiesi. Maksima Gor-

kija drošā meistara acs no tālienes ir svētījusi šos darbus.

Maksima Gorkija tiešs iespaids manāms arī Indriķa Lēmaņa

pirmajos darbos, kurus viņš vēl rakstījis pagrīdē. Tāromāns "Māte"

ar savu nosaukumu vien atgādina līdzīgu Maksima Gorkija darbu.

Šī radniecība saskatāma vēl vairāk, kad iepazīstamies tuvāk ar jaunā
rakstnieka sacerējumu. Blakus minot, kaut Indriķis Lēmanis pēc

tam laidis klajā prāvu skaitu grāmatu, tad tomēr šis minētais

romāns "Māte" ir un paliek kā viņa gandrīz spilgtākais darbs pat

ar visām tām nepilnībām, kas parastas iesācēju veidojumos. Indri-

ķis Lēmanis pratis šajā savā romānā saglabāt tās īpašības, ko

M. Gorkijs prasa no katra īsta rakstnieka, —vienkāršību, iejauk-

šanos, sirsnību, īpatnīgu raksturu veidošanu un savu mākslinie-

cisko nodomu skaidrību.

No vecākās paaudzes latviešu rakstniekiem ciešāks sakars ar

M. Gorkija jaunradīšanas metodēm pa daļai bija Pāvilam Rozī-

tim, kas aiz pārpūlēšanās nelaikā mira 1937. gadā. Katrā ziņā viņš
visai augstu vērtēja M. Gorkija darbus, allaž atgriezās pie tiem.

Netiešs, smalki pārkausēts iespaids mazliet saskatāms Pāvila Ro-

zīša romānā "Valmieras puikas", kurā viņš apraksta savas jau-

nības dienas Latvijas provinces pilsētā Valmierā.

Krievu lasītājiem Pāvils Rozītis pazīstams ar savu lielo kritiskā

reālismā ieturēto romānu "Ceplis", kas jau labi sen tulkots krievu

valodā. Pāvils Rozītis bija arī personīgi pazīstams ar Maksimu

Gorkiju. lepazīšanās bija notikusi, abiem uzturoties Itālijā. Vie-

sošanos pie Maksima Gorkija un sarunas ar viņu Pāvils Rozītis

savā atmiņā cieši glabāja kā dārgumu līdz savam mūža galam.
1940. gada vasara Latvijā nodibinājās padomju iekārta, lat-

viešu darba tauta kļuva brīva un sāka pati celt
savu dzīvi.

Ja nu mēs tā vērīgāk ielūkojamies, kas tad no M. Gorkija dar-

biem līdz tam laikam bija tulkots, tad ieraugām ļoti raksturīgu
ainu. Latvieši visos laikos iemīļojuši un tulkojuši visvairāk taisni

tos darbus, kuros izteicas brīvības cīņas un cildena cilvēcības ideja.
Vēlreiz jāatzīmē arī tas, ka jau pašā sākumā parādījās un arī vēlāk
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sniegti Gorkija klasiskie darbi: "Makars Čudra", "Čelkašs", "Vecā

Izergila", "Reiz rudenī", "Dziesma par vētrasputnu", "Foma Gor-

dejevs", "Biedri", "Vectēvs Arhips un Ļoņka", "Cilvēks", "Di-

benā", "Varīte Oļesova" un citi. Daži no tiem bija ļoti bieži un

vairākkārt atkārtoti vecos un arī jaunos tulkojumos. Sevišķi daudz

un dažādos tulkojumos atkārtojas "Dziesma par vētrasputnu",

luga "Dibenā", kā arī stāsti: "Biedri", "Makars Čudra", "Cilvēks",

"Pasakas". Luga "Dibenā" turklāt pieskaitāma pie visvairāk uz lat-

viešu skatuvēm izrādītiem M. Gorkija dramatiskajiem sacerēju-

miem, bet "Cietumnieka dziesma" ("Saule lec, un saule noriet")

ne vien 1905.gada revolūcijas saviļņojumā, bet arī vēlākajā reak-

cijas laikā tautābija tikpat populāra un iemīļota kā Raiņa "Lauz-

tās priedes".
Tomēr jānāk pie slēdziena, ka īstais Gorkija atzīšanas un sapra-

šanas laiks sākās tikai ar padomju iekārtas nodibināšanosLatvijā.

Jau 1940. gadā parādījās kādi 18 Gorkija darbu tulkojumi un ap

85 īsāki vai garāki raksti un piezīmes par viņu un viņa darbiem.

Starp citu, 1940.—41. gadā iznāca visai krāšņā atsevišķā izde-

vumā "Dziesma par vētrasputnu" Andreja Upīša jaunajā tulko-

jumā (1940), tad priekšzīmīgā poligrāfiskā apdarē tādi lieli sējumi

kā: "Bērnība" (1940), "Māte" (1941), "Manas universitātes" (1941)

un svarīgākie Maksima Gorkija raksti "Par literatūru" liela rakst-

nieku kolektīva tulkojumā 1941. gadā, kā arī pirmā grāmata par

lielo proletariāta rakstnieku ar nosaukumu "Maksims Gorkijs"

(1941). Tagad šīs divas beidzamās grāmatas latviešu grāmatu tirgū

kļuvušas par lielu bibliogrāfisku retumu, jo tās iznāca īsi priekš

Tēvijas kara sākšanās un tās nepaguvaevakuēt.

Lielā Tēvijas kara laikā fašistiskajam iebrucējam uz laiku izde-

vās okupēt Latvijas PSR teritoriju. Latviešu tauta nokļuva nepie-
redzētā terorā un ciešanās. Visa pasāktā kultūras dzīve pamira.
Tikai pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada 13. oktobrī sāka atkal

strauji attīstīties rakstniecības un izdevniecības darbs. Šai laika

sprīdī Maksimam Gorkijam un viņa darbu izdošanai latviešu

valodā pievērsta visai liela un rūpīga uzmanība. Latvijas Valsts iz-

devniecībasākusi Maksima Gorkija "Rakstu" izdošanu. Jau iznā-

cis I sējums, kurā sakopoti Gorkija darbi līdz 1897. gadam,



905

20 iespiedlokšņu biezs; tulkotāji Andrejs Upīts, Elza Egle un

jaunais dzejnieks Ēriks Drēziņš, ko nošāva okupanti. Viņš labi un

dzīvi pārtulkojis "Meiteni un nāvi". Tāpat parādījies atklātībā

"Rakstu" II sējums. Tajā ietilpst M. Gorkija 1897.—1898. gada
darbi.Tos visus latviešu valodāsniegusi Elza Egle. "Rakstu" II sē-

jumam seko X sējums, ko aizņem "Matveja Kožemjakina dzīve".

Šo darbutulkojis pazīstamais vecās paaudzes dzejnieks un rakst-

nieks Kārlis Štrāls, pats sējums ap 30 lokšņu biezs. Latvijas Valsts

izdevniecība M. Gorkija "Rakstu" izdošanā seko krievu Maksima

Gorkija "Kopoto rakstu" 1939. gada izdevumam. Katru Gorkija
"Rakstu" sējumu noslēdz rūpīgi sakārtoti paskaidrojumi un pie-

zīmes, kuras sniedza līdz šim profesors Rūdolfs Egle; viņš bija arī

"Rakstu" galvenais redaktors un kārtotājs. Pēkšņā nāve pārtrauca

arī šo viņa darbu, un grūti būs atrast R. Eglēm aizstājēju, jo viņš

bija smalks un dziļš krievu literatūras pazinējs un sapratējs.

Atsevišķā grāmatā un jauna tulkojuma 1947. gada iznāca arī

romāns "Foma Gordejevs".
Otrā izdevumā un arī pilnīgi jaunā tulkojumā, ko veikusi Lat-

vijas Padomju Rakstnieku savienības tulkotāju sekcija, parādījās
Maksima Gorkija "Par literatūru". Šo kopojumu rediģējis prof.
Rūd. Egle. Ir laista klajā vēl M. Gorkija "Literāri kritisku rakstu

izlase". Šo abu lielo rakstu krājumu iznākšana liecina, ar kādu

sevišķu uzmanību un iedziļināšanos Padomju Latvijas rakstnieki

un visa literārā sabiedrība seko un pētī M. Gorkija uzskatus par

literatūru un mākslu, lai jo dziļāki apgūtu sociālistiskā reālisma

metodes.

Tagad padomju gados īpaši spīdošus panākumus un atzinību

guvušas Maksima Gorkija lugas. Kopš 1946. gada tās ir parādī-

jušās uz visām republikas lielākajām teātru skatuvēm. LPSRValsts

Drāmas teātris 1946. gadā cēla priekšā skatītājiem Gorkija dra-

matisko darbu "Pēdējie" spēcīgā, izturētā inscenējumā. LPSR

Valsts Dailes teātris tajā pašā gadā nāca klajā ar "Jegora Buličova

un citu" inscenējumu. Tas bija un arī vēl tagad paliek viens no

vissmalkākajiem Dailes teātra inscenējumiem, kas deva arī paša

teātra radošajam kolektīvam daudz jaunu māksliniecisku atziņu

un strauju, pareizu darba kāpinājumu. Starp citu, šī luga ietilpa
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arī Dailes teātrarepertuārā viesizrādēm Maskavā 1947.gadā. Tāpat
kā Rīgā, arī Maskavā inscenējums izpelnījās augstu atzinību.

1946. gadā LPSRValsts Krievu drāmas teātrībija skatāma Gor-

kija luga "lenaidnieki". Vislielāko ievērību tomērbija un ir izpel-

nījusies Gorkija luga "Sīkpilsoņi". To savā laikā stipri spēlēja ne

tikai Rīgā, bet arī Jelgavā (1905. g.) un Liepājā (1910. g.). Tagad šo

dramatisko darbu vispirms noveda LPSR Valsts Jaunatnes teātris

(1946. g.), tad to pārņēma LPSR Valsts Krievu drāmas teātris

(1947. g.), un izrādīta viņa ir arīTukumā (1947. g.) un tādā mazā ap-

dzīvotā vietā kā Vānē (1947. g.), kas patiesībā ir tikai pagasta centrs.

Padomju laikā enerģiski darbojas LPSR Valsts Liepājas muzi-

kāli dramatiskais teātris, kurā ietilpst drāmas, operas, muzikālās

komēdijas un baleta trupa; 1947. gadā šis teātris uzveda Gorkija
dramatisko darbu "Barbari", gūdams plašu atzinību kā par in-

scenējumu, tā arī aktieru spēli.
Mūsu skaisto, veco kultūras pilsētu Jelgavu negantais fašistis-

kais iebrucējs savā zvēriskumā noslaucīja no zemes virsas līdzīgi
daudzām Baltkrievijas pilsētām. Aizgāja bojā arī labi iekārtotais

un ansambļa ziņā spēcīgais Jelgavas drāmas teātris. Līdz jaunas

teātra ēkas uzcelšanai Jelgavas teātris mitinās Rīgas priekšpilsētā,

rosīgi un pašaizliedzīgi strādā, sniegdams vienu interesantu insce-

nējumu pēc otra un ar tiem apbraukādams Kurzemi un Zemgali.

Arī šī teātra repertuārā atrodama Gorkija luga, un proti — "Vasa

Žeļeznova", ko šis teātris jau rādīja 1941. gadā,bet tagad par jaunu

pārstudēja. Inscenējums labs, un sevišķi imponē galvenās lomas

tēlotāja.
Par M. Gorkija lugām kopš 1946. gada rakstīts daudz: ap 50 da-

žāda garuma recenziju, iztirzājumu, piezīmju un paskaidrojumu

gan tieši par lugu saturu, uzbūvi, tēliem, gan to gaitām uz krievu

skatuvēm.

Par M. Gorkija dramaturģiju plašākus rakstus un apskatus
devis latviešu padomju dramatiķis un literatūras kritiķis Arvīds

Grigulis: "Maksima Gorkija dramaturģija", "Maksima Gorkija

lugas Rīgas latviešu teātros" ("Karogs", 1946.g.), "Par krievu kla-

sisko dramaturģiju un tās skati mūsu teātros" ("Karogs", 1945. g.).

Viņa rakstu galvenie slēdzieni:
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"Gorkijs un Čehovs radīja pilnīgi jaunus dramaturģijas prin-

cipus visas pasaules dramaturģijas mērogā."
"Un Gorkijs uzrakstīja veselu rindu drāmu, kuras visas pieder

pie lielāko cilvēces vērtību krājumiem. Tās ir drāmas, kas savā

tehnikā līdzvērtīgas pasaules dramaturģijas meistardarbiem, drā-

mas,kuru idejiskais spēks veidoja strādnieku šķiras ideoloģiju, kas

kala Oktobra revolūciju, lika pamatus padomju dramaturģijai."

"Gorkija drāmas ir sociāli optimistiskas. Tas ir revolucionārā

proletariāta cīņas optimisms. Visu Gorkija lugu iekšējais kustības

avots ir cīņa par jauno cilvēku, par īstu cilvēku jaunos sociālos

apstākļos, proti — sociālistiskā sabiedrībā. Vadītāja tēma — so-

ciālistiskais humānisms.Pamattonis — romantisks pacēlums, kam

jāpalīdz pārvarēt dzīves grūtības, sociālistiskā reālisma būtība, kas

reālismam sintezē revolucionāro romantismu" ("Maksima Gor-

kija dramaturģija").
Blakus Arvīda Griguļa rakstiem minami: V. Greviņa "Gorkija

dramaturģija" un M. Bušas "Mākslinieks — cīnītājs" ("Literatūra

un Māksla", 1945. g.).

Tāpat plašs M. Gorkija prozas apskats. Par katru 1945.—47.ga-

dos iznākušo Gorkija "Rakstu" sējumu un viņa romānu rakstīja
literatūras un mākslas mēnešraksts "Karogs", laikraksts "Litera-

tūra un Māksla", dienas laikraksti "Cīņa" un "Padomju Jaunatne".

Garākus rakstus par M. Gorkija prozu 1946.gadā sniedza jaunais

padomju kritiķis E. Damburs, īpaši zīmīgs viņa apskats "Mak-

sima Gorkija proza".

Tāpat šajos gados par Maksima Gorkija dzīvi, darbiem un no-

zīmi latviešu rakstniecībā rakstīja: J. Sudrabkalns, R. Egle, A. Tirz-

mala, J. Niedre, J. Plaudis.

1946. gadā Maksima Gorkija 10 gadu nāves dienu plaši atzī-

mēja visa Padomju Latvijas darba tauta.Notika vesela rinda svinīgu

sanāksmju Rīgā un provincē, kur rakstnieki runāja par M. Gor-

kija nozīmi un skatuves mākslinieki runāja rakstnieka iemīļotā-

kos darbus. Augstskolās un skolās notika piemiņas akti. Visi teātri

sniedza Gorkija lugas.
Lai atļauts šo nelielo apskatu par M. Gorkiju un latviešu litera-

tūru noslēgt ar LPSR Tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalnavārdiem:
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"Lai arī mēs atceramies, cik sirsnīgs draugs Gorkijs bijis

mums — latviešiem. Tāpat kā Ļeņins, viņš augstu vērtēja latviešu

revolucionāru rosmi un dedzību. Un latvieši viņam allaž atbil-

dējuši ar mīlestību. Viņa darbi, sākot jau ar pagājušā gadsimteņa

beigām, daudz tulkoti latviski, viņa lugas daudz spēlētas, viņa

vētras putns iejūsminājis latviešu jaunatni, un nekādi buržuā-

ziskās diktatūras žņaugi nespēja Latvijā apdzēst Gorkija spožo

kvēli. Tagad latvieši kā brīva tautanojauna brīvi tiekas ar iemīļo-

tajiem Gorkija varoņiem.

Gorkiju piemin visa plašā padomju tautu saime, jo visgrūtā-

kajos laikos viņš apliecināja savu draudzību visiem sērdieņiem

un apspiestajiem. 1907. gadā viņš raksta vēstuli slavenajam somu

gleznotājam Akselim Gailēnam par carisma spaidiem Somijā un

aicina cīnīties kopā ar krievu revolucionāriem. 1904.g. rakstapar

sarežģītajiem tautību apstākļiem Kaukāzā. Nevienas tautas un

cilts notikumi nepaslīd garām viņa acīm nepamanīti, un tādēļ

tagad viņu kā tēvu un draugu godina armēņi un čuvaši, lezgīni

un latvieši, visa mūsu lielā saime. Nevilcinādamies viņš jau jau-
nībā aizstāvēja tautuvienlīdzības un brālības principus, kas vēlāk

tika iemiesoti Staļina konstitūcijā. Viņa balss liek ietrīsēties cerībā

visām tām tautām,kas vēl smok kapitālisma jūgā. Nemaldīgi Gor-

kijs saskatīja zem ārējā viltus demokrātijas spožuma postu un

verdzību, savos Amerikas tēlojumos nosaukdams Ņujorku par

dzeltenā sātana pilsētu, — kapitāls, dzeltenais dēmons, žņaudz
vēl šobaltdien miljonus ļaužu. Nešaubīdamies un nebaiļodamies

Gorkijs sludināja jauno humānisma mācību, nostādīdams šo

mācību pretī liekulīgajiem vecās pasaules pļāpām par mieru starp

verdzinātājiem un apspiestajiem, — viņš sauca iznīdēt apspiedē-

jus un atbrīvot apspiestos un kļuva lielākais un patiesākais jaun-
laiku humānists."

Latviešu padomju dzeja ir vēl tikai ceļa uz to, lai visa auguma

savās vārsmās parādītu komjaunieša tēlu.

Gandrīz visi latviešu padomju dzejnieki vairāk vai mazāk

veltījuši komjaunatnei savus dzejoļus. Viņi rakstījuši gan par
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komjauniešu morālisko, dvēselisko skaidrību, garīgo spēku, iztu-

rību, kvēli darbā, cīņā un kaujā, straujumu briesmu un nāves brī-

žos. Lai minam tikai Andreju Balodi, Valdi Luksu, Jūliju Vanagu,
Arvīdu Griguli, kuriem pievienojas jaunie Pēteris Sils, Monta

Kroma, Cecīlija Dinere.

Andrejs Balodis par komjaunatni saka tā:

Komjaunieši, lai Jums acīs

Vienmērdrosmes ugunsšķilts,
Lai var biedrs Staļins sacīt:

Labi, jaunā ērgļu cilts.

Andreja Baloža vārdi ir pilnā mērā attaisnojušies. Nupat mēs

svinam ļeņiniskās-staļiniskās komjaunatnes savienības 30. gada
dienu. Ir pagājuši tikai 30 gadi, kas varbūt ilgs, garš laika sprīdis
viena cilvēka dzīvē, bet ko nevarētu teikt par vienas organizācijas
mūžu. Tomēr šajos triju desmitu gados mūsu varenās Dzimtenes

komunistiskā jaunatne ir veikusi apbrīnojamus darbus pagrīdes

cīņā, kaujā un ikdienas pūliņos. Viss tas ir radis atbalsi — tevājāku,

te stiprāku — arī latviešu padomju dzejā. Kas līdz šim nav veikts,

neapšaubāmi tas tiks izdarīts tuvākajā nākotnē, jo ar katru gadu

dzejas darbi par komjaunatni latviešu valodā strauji un nerim-

stoši pieaug.
Es neapskatīšu visus darbus, kuros tverta un izcelta komjau-

natne.Tur būtu nepieciešams plašs un rūpīgs apskats. Mans šīrīta

ziņojums būs vairāk informatīva rakstura, būs īss skicējums, mū-

suprāt, par plašākajiem dzejas darbiem, kur veidota komjaunatne

un atsevišķi tās pārstāvji.
Pārskatāmības labad es tēmu par komjaunatni sadalīšu atse-

višķos posmos: Latvijas komjaunatnes pagrīdes cīņa buržuāzis-

kās Latvijas laikā no 1919. gada līdz 1940. gada vidum.

Latvijas komjaunatne 40.—41. gada padomju laikā.

Latvijas komjaunatne Lielā Tēvijas kara laikā — frontē, par-

tizānos, tāpat pagrīdē vācu okupācijas laikā un Latvijas komjau-

natne pēckara celtniecības posmā, veicot ceturto Staļina piecgadi.

Latvijas komjaunatnes varonīgā pagrīdes cīņa pret netaisno,

nežēlīgo buržuāzisko iekārtu Latvijā, pret darba tautas apspiedējiem
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un izmantotājiem laika sprīdī no 1919. gada līdz 1940.gada vidum

latviešu padomju dzejā ir parādīta visai maz. Par komjaunatnes

tā laika varonīgo un grūto pagrīdes darbu, kur uz katra soļa sagai-
dāms cietums, vajāšanas un nāve, mēs rodam latviešu padomju

lirikā tikai vāju nepilnīgu atblāzmu, tikai pirmos soļus.
Nule Latvijas Valsts izdevniecība laidusi klajā Z. Eidusa nelielo

pārskatu parValmieras komjaunatnes darbību 1919.gadā, ar no-

saukumu "Valmieras varoņi". "Valmieraskomjauniešu lieta ir viena

no raksturīgākajām un traģiskākajām lappusēm Latvijas komjau-

natnes vēsturē," raksta Z. Eiduss grāmatas ievadā.

Mēs pilnā mērā tam piekrītam. Valmieras komjaunieši savā

cīņā, izturībā un nāves nicināšanā līdzīgi Krasnodonas komjau-

niešiem, par kuriem ir jau romāns un divsēriju kinofilma. Par

Valmieras komjauniešiem latviešu dzejā rodams vienīgi Anatola

Imermaņa dzejojums "Vienpadsmit", kur jaunais dzejnieks

31 kvartā cenšas sniegt lasītājam dzejisku jēgumu par šiem mūsu

tautas varoņiem. Šo dzejojumu katrs interesents var atrast Pa-

domju Latvijas jauno rakstnieku almanahā, kas nupat iznācis par

godu komjaunatnes savienības 30. gadadienai.

Šī dzejojuma nedaudzas rindas iespraustas ša gada jūlija "Pa-

domju Jaunatnē" sakarā ar valmieriešu godināšanu.
Anatola Imermaņa dzejojums ir iecerētas poēmas fragments.

Poēmai Anatols Imermanis atmetis ar roku, uzzinādams, ka par

Valmieras komjauniešiem raksta lielāku dzejisku darbuAndrejs
Balodis. Kad Andrejam Balodim izdosies savu poēmu beigt, nav

zināms.

1933. gada 4. janvārī buržuāziskās Latvijas politpārvaldes ierēdņi
zvēriskā kārtā noslepkavoja varonīgo Rīgas komjaunieti Frici

Gaili. Viņš bija komjaunatnes pagrīdes organizācijas trešā rajona
sekretārs. Par Frici Gaili poēmu ir uzrakstījusi dzejniece Cecīlija

Dinere, kas lasāma mēnešraksta "Karogs" šā gada 6. numurā un

jauno rakstnieku almanahā.

Cecīlijas Dineres poēma "Brīves kareivis" komjaunieša Friča

Gaiļa piemiņai ir jaunās dzejnieces otrais lielākais apjomā dzejas
darbs. Darba pamatā diezgan ilgas un pamatīgas Friča Gaiļa īsās,

bet straujās dzīves studijas. Cecīlija Dinere Frici Gaili parāda,



911

sākot ar viņa zēna dienām un beidzot ar nāvi politiskajā pārvaldē
Alberta ielā. Ritumu mainīgi šūpodama, Dinere cenšas lasītājam
uzburt Friča Gaiļa tēlu. CecīlijaDinere slavējama par to, ka pirmā
veikusi lielāku un pamatīgāku dzejojumu par mūsu komjaunat-

nes varoņiem cīnītājiem.

Tas tad arī būtu viss ievērojamākais par Latvijas komjaunat-

nes cīņu un varonību buržuāziskās Latvijas laikā. Bet šinī sīvo

cīņu periodā vēl bijuši daudzi komjaunieši, kuri ir tiešām pelnī-

juši, lai dzejnieki par viņiem rakstītu odas un poēmas. Minēsim

kaut vai Joni Zvīdri, dzejnieci Martu Mendi, Latvijas komjau-

natnes pagrīdes CX sekretāru Eduardu Smiltēnu, kuru apcieti-

nāšanasbrīdī nošāva, Latvijas komjaunatnes pagrīdes CX sekretāru

Arnoldu Puriņu-Upmali. Beigsim uzskaiti. Ar vārdu sakot, Latvi-

jas komjaunatne, kas cīnījās un gāja nāvē buržuāziskās iekārtas

laikā, gaida savu dzejnieku. Neapšaubāmi, ka viņš nāks.

Komjaunatnes kustība, kad tā no dziļās pagrīdes 1940. gada

jūnijā iznāca saulē un brīvā darbā, lai jaunnodibinātā padomju
iekārtā palīdzētu veidot latviešu darbatautas tālāko likteni un gaitu

brālīgo padomju tautu kopumā, nav vēl līdz šim radusi vietu lat-

viešu padomju dzejā.

Latvijas komjaunatnes cīņu Lielā Tēvijas kara laikā tvēruši

savos īsākos un plašākos darbos tādi latviešu dzejnieki kā Jūlijs

Vanags dažos savu poēmu fragmentos, Arvīds Grigulis dzejoļos:

"Snaipere Monika Meikšāne stāsta"; "Dziesma par seržantu Jo-

novu"; "Jefreitors Serovs", kas gāja varoņu nāvē, atbrīvojot no

vācu fašistiem Padomju Latviju.

Tūdaļ tepat jāmin arī Cecīlijas Dineres poēma "Seržanta Sar-

mas dziesma", kas saņēma trešo godalgu pagājušajā gadā jaunat-

nes literatūras konkursā. Stipri liriski Dinere izstāsta Sarmas dzīvi,

sākot no dzimšanas līdz iestāšanās komjaunatnē un krišanas va-

roņu nāvē kādā bargā kaujā.

Šajā sava pirmajā lielākajā darbā Cecīlija Dinere vēl nav pār-

varējusi iesācējas kļūdas, bet apliecina talantu.

Komjauniešiem partizāniem savu poēmu "Nāves vilciens"

veltījis Meinhards Rudzītis. Mūsuprāt, tas ir Rudzīša labākais

dzejas darbs. "Nāves vilcienā" spilgti parādīti divi draugi jaunieši
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partizāni, kas uz tilta saspridzina vāciešu fašistu kara vilcienu —

nāves vilcienu. Nekas vairāk dzejā nav parādījies par komjau-
niešiem karavīriem frontē un komjauniešiem partizāniem. Lat-

viešu padomju dzejai te vēl priekšā milzīgi neapstrādāts lauks, pie
kura ķerties beidzamais laiks.

Dzejniekiem vairāk un nopietnāk jāiedziļinās latviešu divīziju

gaitās Lielā Tēvijas kara laikā no Maskavas pievārtes līdz Liepājai
un Ventspilij. Dziļāk jāielūkojas latviešu partizānu gājienos Lat-

galē, Lubānas klānos, Daugavas Ilūkstes apkaimē, Baltkrievijas
mežos un Rīgas piekājē.

Nesen Jūlijs Vanags uzrakstīja dzejoli par Imantu Sudmali, ko

mūzikā ielicis Jēkabs Mediņš. Kaut tas būtu pirmais solis, kuram

sekotu citi! Imanta Sudmaļa dzīve un cīņa ir vairāku poēmu vērta.

Tikai jānožēlo, ka Imanta Sudmaļa tēls nav atmirdzējis līdz šim

latviešu padomju dzejā. Par Imanta Sudmaļa aizmiršanu latviešu

dzejnieki pelna visrūgtākos pārmetumus.
Blakus Imantam Sudmalim būtu noteikti izceļami Džems Ban-

kovičs un Malds Skreija. Pēdējie abi, būdamikomjaunatnes Rīgas

pagrīdes organizācijas sekretāri, bija pirmie un vistuvākie palīgi
Sudmalim— pagrīdes organizācijas vadītājam un organizētājam.

Teicams būtuarī tas latviešu padomju dzejnieks, kas paņemtu

komjaunatnes pagrīdes organizācijas darbu un to paustu ar savu

dedzīgo vārdu.

Laiks negaida. Mums ir bijušas vairākas sarunas ar padomju

jaunatnes pārstāvjiem, kas ar savu muti ir pateikuši visas jaunat-

nes vēli — saņemt darbus par padomju jaunatnes lepnumu —

latviešu pagrīdes komjaunatni Lielā Tēvijas kara laikā, kas cīnījās,
smaka cietumos, koncentrācijas un nāves nometnēs, mira, ticē-

damapadomju uzvarai.

īsākus dzejoļus par komjaunatni pēc Lielā Tēvijas kara dzīves

atjaunošanas un jauncelsmes laikā ceturtajā Staļina piecgadē rak-

stījuši gandrīz visi latviešu padomju dzejnieki, gan par virpotā-

jām, gan audējām un citām stahanovietēm, augstās ražas posma

vadītājām, komjaunatnes brigādes vadītājām.
Par komjaunatnes degsmi, darba gribu un darba veiksmi

mūsu tagadējā jauncelsmes laikā plašāko darbu ir sarakstījis
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Valdis Lukss, tā ir poēma "Rita sāk dzīvot", kas jaunatnes litera-

tūras konkursā ieguva otro godalgu.

Komjaunietes Ritas personā Valdis Lukss ir parādījis latviešu

padomju jaunatnes cēlākās, labākās īpašības — sociālistiskā

darba mīlestību, gara možumuun asprātību, izturību neveiksmēs

un sparu pārvarēt tās. Ritas personā Valdis Lukss parāda latviešu

jaunatnes alku uz zinībām, vēlēšanos atdot visu sevi ražīgam,

derīgam darbam, lai tā ātrāk uzceltu jauku mūsu Dzimteni, lai tā

ātrāki sasniegtu komunismu, tāpat kā Meinhards Rudzītis ar

saviem jaunajiem partizāniem "Nāves vilcienā" apliecina Latvijas

jaunatnes drosmīgo cīņas sparu un Dzimtenes mīlestību, kas lie-

lāka pat par dzīvības alku, tāpat kā Latvijas komjaunatnes pašuz-

upurēšanos, kaujinieciskumu un nāves nicināšanu Cecīlija Dinere

izceļ savās poēmās: "SeržantaSarmas dziesma" un "Brīves kareivis".

Nule iznākušais Padomju Latvijas jauno rakstnieku almanahs

visai spilgti un pārliecinoši apliecina, ka jaunie latviešu rakst-

niecības kadri ar lielu un neapklusināmu dedzību cenšas parādīt

Padomju Latvijas jaunatni tās cīņā, kaujā, cietumu mokās un

darbā, kas izraisa prieku, cenšas parādīt padomju jaunatni visā

tās vispusībā.
Tā ir ķīla, ka latviešu padomju dzeja tuvākajos gados daudz

labāk tiks galā ar saviem sarežģītajiem uzdevumiem un palīdzēs

Latvijas padomju jaunatnei augt un veidoties uz augšu, uz pilnību.

Tads butu mans īsais skicejums par komjauniešu tēlu latviešu

padomju dzejā.

FRICIS LĪCIS

Nule aizritēja 40 darbības gadi aktierim, režisoram un teātru

vadītājam Fricim Līcim, kopš viņš darbojas uz latviešu skatuvēm.

Piedzimis Rīgā, strādnieku ģimenē, viņš savas aktieru gaitas

arī sāk Rīgā Kārļa Brīvnieka vadītajā ansamblī, dienā pelnīdams

maizi kā tehniskais zīmētājs dažādās lielās Rīgas rūpnīcās.

Friča Līča aktiera gājums visai raibs un zīmīgs. Viņš ir savā laikā

strādājis vairāk kā desmit dažādos teātros ganRīgā, gan Pēterpilī,
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gan Harkovā un citās Krievijas pilsētās. īpaši atzīmējams tas, ka

1918. gadā viņu uzaicina par režisoru 6. latv. strēlnieku pulka
teātrī, ar kuru viņš izbraukā Urālus, Sibīriju, Maskavu. Nokļūst

Arzamasā. Tur viņš pulka teātra ansambli papildina ar tādiem

spēkiem kā tautas mākslinieci Bertu Rūmnieci, Nopelniem ba-

gāto mākslas darb. A.Amtmani-Briedīti, Irmu Vēsmiņu.
Kad Sarkanā Armija atbrīvo Rīgu, pulka teātra aktierus saista

darbā Padomju Latvijas Strādnieku teātris.

Garajā un rosīgajā darbības laikā Fricis Līcis ir veidojis sim-

tām lomu. Kā tēlotājs viņš arī bijis daudzpusīgs — sākumā dabas

zēns, jaunais mīļotājs, vēlāk raksturotājs, komiķis un vispār rak-

sturu lomu tēlotājs.
Fricis Līcis spēlējis gandrīz visās mūsu klasiķu Raiņa, R. Blau-

maņa un Andreja Upīša galvenajās lugās.
Fricis Līcis ir bijis — Antiņš, Gatiņš, Benjāmiņš ("Jāzepā un

viņa brāļos"), Rūdis — "Skroderdienās", Krustiņš — "Pazudu-

šajā dēlā", Tālaviešu Zanders— "Vienā un daudzos".

1944. g. pēc Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiem Fricis Līcis

nekavējoties saistās darbā Strādnieku teātrī.

Tagad Fricis Līcis ir aktieris mūsuradiofonā, kur piedalās bieži

raidlugās.
Turklāt viņš arī veiksmīgi darbojas par provinču tautas namu

dramatisko kopu vadītāju. 1946. gada republikāniskajā pašdar-
bības skatē viņa vadītais Jelgavas kultūras nama dramatiskais

pulciņš ieguva pirmo godalgu ar Viļa Lāča lugu "Vedekla".

Vēlam Fricim Līcim turpmākās sekmes!

Es runāšu pavisam īsi un skaidri.

Bargo kritiku, ko esmu saņēmis par savām teātra recenzijām,

atzīstu par pareizu.
Esmu daudzos savos spriedumos kļūdījies.

Stingri ievērošu dotos aizrādījumus un turpināšu savu paškri-
tiku. Apsolos iegūt stingru partejisku boļševistisku nostāju savos

uzskatos.
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Centīšos ar vel lielāku kvēli ieaugt musu augšupejoša padomju
dzīvē un studēt marksisma-ļeņinisma principus.

Mūsu republikas vairāki teātra recenzenti ir saņēmuši visai

bargu un asu kritiku. Skaidri un līdz galam atsegtas viņu kļūdas
un viņu nepareizie vērtējumi.

Starp šiem nosodītajiem recenzentiem esmu arī es. Domāju,

ka nebūtu lieki, ja šeit savu institūta darbabiedru vidū es pateikšu
dažus vārdus un domas par tiem iemesliem, kas manā recenzenta

darbībā ir tik nopietnas kļūdas un smagas aplamības.

Jāatceras, ka es nāku no bužuāzijas, ka es apmēram 15 gadus

esmu darbojies latviešu buržuāziskajā rakstniecībā un šajos gados
atradies ciešos sakaros ar latviešu buržuāziskās rakstniecības vidi

un tās daudzajiem darbiniekiem — rakstniekiem un kritiķiem.

Tiesa, visa mana jaunība pagāja niknā cīņā ar latviešu buržuā-

ziskās rakstniecības reakcionārajiem virzieniem. Es domājos sevi

par progresīvu, taču vēl tālu stāvēju no tā laika latviešu revolu-

cionārās rakstniecības, ko visā buržuāziskās Latvijas periodā no

pagrīdes vadīja Latvijas Komunistiskā boļševiku partija.
Ar tādu smagu literāru un psihes mantojumu es ieslēdzos

padomju radošajā dzīvē.

Es tajā iegāju bez atkāpšanās atpakaļ, ar pilnu jaudu, ar visu

sirdi. Uzsāku neatlaidīgu cīņu pret visu veco un satrunējušo mūsu

dzīvē un arī pats sevī. Uzsāku grūtu ceļu, bet katram vienīgi pa-

reizo, vienīgi godīgo.
Taču jūs zināt, cik vecais viss lēni un sīksti atmirst. īpaši tas

sakāms par cilvēka psihi. To jūs ik dienasvarat novērot sevī, un to

es ik brīdi atrodu arī pats savā dvēselē.

Vecais, kam sen jau bija laiks būt nomirušam, tīri nemanotvēl

mājo mūsu psihes padibenēs un nenogurstoši karo ar jauno, ko

mēs apzinīgi, ar visu spēku sevī virzām iekšā.

Tagadējā asajā cīņu laikā nemitīgs karš norisinās arī mums

katram sirdī, lai atraisītos pilnīgi no vecās pasaules un tās ideo-

loģijas.
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Es stāvu ar visu savu spēku un vēlēšanospar jauno, par to, kas

tuvina, kas ved mūs uz priekšu, uz komunismu.

Mana vaina tā, ka es esmu vēl par maz karojis ar to veco, lieko

un indīgo, kas vēl mīt manāiekšienē.

Savā recenzenta darbā es esmu tīri neapzinīgi izlietojis un

piekopis daudzus tādus paņēmienus, uzskatus un metodes, kas

tagad jau ir lieki, nederīgi, vēl vairāk — naidīgi un ļauni padomju
cilvēkam un padomju dzīvei.

Tas vecais, buržuāziskais, kas manīvēl mīt, dažbrīdi pilnāmērā

nav ļāvis man arī saskatīt mūsu strauji augšupejošajā padomju
dzīvē visu to vērtīgo un jauno, kas padomju dzīvi radikāli pašā

saknē atšķir no buržuāziskās.

Es neesmu bieži vien pilnīgi, kā nākas, pazinis mūslaika pa-

domju dzīves varoni, pašu jauno padomju cilvēku, pieiedams tam

klāt ar buržuāzisku mērauklu un pa reizei arī prasību.
Esmu saucis pēc sadrumstalotības tur, kur ir jau viengabalai-

nība, spēcīgums un skaidrība visā savā augumā, ar pilnām dzīves

atzītajām prasībām. Mērķtiecīgais man bieži šķitis shematisks.

Tāpat man pietrūcis balss un kvēles aicināt sabiedrību pietie-
kami un stipri par to visu jauno un augošo, kas ir mūsdienu pa-

domju cilvēkā tas labākais.

Viss tas tāpēc, ka es neesmu vēl pratis pareizi iet kopsolī ar

pašu dzīvi, bet no tās iepalicis.
Te slēpjas pa daļai mana kļūme.

Vienīgi neatlaidīga, līdz galam ieturēta paškritika un pareizās

kritikas atzīšana dos man iespēju novērst notikušo lielo pametumu.

Jums šeit,biedri, es mazliet pastāstīju par savām kļūdām tāpēc,
lai jūs, zinādami manis, varētu no tām laikus izsargāties, pro-

tams, ja no jums kādam tādas pagadās.

Kļūdas nav patīkamas pašam un tiešām nederīgas padomju
sabiedrībai.

Jānis Sudrabkalns piedzima 1894. gada 17. maijā pēc jauna
stila kā savu vecāku pirmais dēls Inčukalna muižas krogā. Krogs
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atradās pie pašas šosejas paaugstā, itin stāvā nokalnā. Tagad no

kroga ēkas nav ne vēsts. Blakus nelielas, kokos slēpušās mājas, ap-

kārt mežs.

Tūdaļ pēc pusotra gada atstarpes piedzima otrs dēls, bet māte

radībās nomira. Jaunāko dēlu pēc dzemdētājas nāves aizveda uz

savām Rāmuļu mājām nomirušās vecāki Zariņi. Zēni auga viens

no otrakādu laiku šķirti.
Vecie Zariņi bija tā kā naidā ar Sudrabkalna tēvu Kārli Peinu,

vainojot viņu pie savas meitas nāves, — Peins esot zinājis,ka viņa
sieva vairs nedrīkstot dzemdēt.

Līdz 1902. gadam Kārlis Peins ar dēlu Jāni dzīvoja Inčukalna

muižas krogā. Tēvs bez šī kroga nomāja no Inčukalna muižas ba-

rona fonVolfa vēl otru — Plānupes krogu, kas atradās netālu no

Inčukalna mazliet pa labi zemes iekšienē.

Trešo krogu Kārlis Peins nomāja Jaunpiebalgā, kas saucās Zelta

krogs. Plānupē tirgojās Peinam ielikts komijs, kuru pārbaudīt bieži

braukāja pats Peins, līdzņemot mazo Jāni. Zelta krogā saimnie-

koja Kārļa Peina brālis, kas nomira 1947. gadā. Tēva brālis pār-

valdīja arī tuvīnās krogam dzimtās mājas Jaunjānēnus. Turp
aizbraukšana iznāca retāka. Vispār Kārlis Peins mīlēja braukāt. Ar

skaistu zirgu labos ratos viņš savu dēlu Jāni vadāja ciemos. Vai-

rākas reizes pie krusttēva Doku Ata Siguldā, tačubiežāk krusttēvs

Doku Atis iegriezās Inčukalna krogū. Doku Atis dzejnieka atcerē

lepns, iznesīgs kungs, smalkā pēc tā laika jaunākās modes tērpā,

valodīgs, ar smiekliem un asprātību. Mēdza ilgi ar Kārli Peinu ru-

nāties un spriest par dzīvi.

Dzejniekam labā atmiņā gājieni ar tēvu uz tuvējo Gauju pel-

dēties. Šajā vietā Gauja skaista — augstiem, krāšņiem krastiem,

mīkstu un saulainu liedagu. Ceļš veda gar dziļiem grāvjiem, gar

pūkainiem kārkliem un mežābelēm lēzeni un tīkami uz leju. Ma-

zais Jānis tek tēvam pie rokas. Abiem linu dvieļi pār pleciem.

Mazais Jānis ļoti [izlaists vārds] ūdeni, upi. Šī kaislība dzejniekam

piemīt vēl tagad.
Lasīt Jānis iemācījās visai agri. Skolotāju viņš lāgā neatceras,

liekas, pats tēvs, izbijis skolotājs būdams, mācījis viņu lasīšanas

mākslā. Dzejnieks atceras labi, kā viņš, tikko iemācījies grāmatu,
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lasījis tēva saimei romānu no būru tautas dzīves "Būru meitene",

kur runa bijusi par būruprezidentu — krusttēvu Krīgeru un kādu

būru meiteniVilhelmīni.

Būri toreiz latviešu tautābija visaipopulāri. Viņi ieguva apbrīnu

un līdzjūtību ar savu varonību, sīkstumu cīņā un dzimtenes mīles-

tību ilggadīgajākarā ar vairākkārt stiprāku ienaidnieku— angļiem.
Latvieši iecerēja savas ilgas un domas Transvāles brīvības ugunīs,

kaujās un būru sirds dedzībā.

Saime ar aizrautību klausījās mazā lasītāja vārdos. Jānim nācās

lasīt arī no Dziesmu grāmatas. Dažus vārdus viņš vēl neprata ar

pareizu akcentu izteikt, un klausītājiem bieži saskrēja lūpās slepens

smaids, protams, pilns labvēlības.

Cariskās Krievijas finanču ministra grāfa Vites izdotais rīko-

jums par degvīna monopola ievešanu valstī deva spēcīgu triecienu

Kārļa Peina materiālajai labklājībai. Rīkojumā bija paredzēts slēgt

veselu rindu krogu. Šādam liktenim bija pakļauti arī divi krogi,
kurus nomāja Kārlis Peins. Valdība slēdza Inčukalna muižas un

Plānupes krogus. Kārlim Peinam palika nomā tikai Zelta krogs.
Uz turieni ar savu dēlu Jāni viņš arī devās. Pēc kāda laika no Rā-

muļiem Zelta krogā atved arī Jāņa jaunāko brāli, kuru līdz šim

nākošais dzejnieks nepazina. Abi zēni sadzīvoja toreiz mierīgi. Jau-

najam brālim lielākais pienākums pret brāli Jāni — toreiz Arvīdu

sīki jo sīki no viena gala līdz otram izlasīt avīzi, ko uzraksta, sastāda

un uz atsevišķām lapām glīti uzraksta vecākais. Avīze, izdota Zelta

krogā, ir pirmais Sudrabkalna literārais mēģinājums astoņu gadu

vecumā.

1903./4. gada ziemā sākas jaunā Jāņa Arvīda skolas gaitas.

Vispirms pagasta Jāņu skolā. Tā bija saredzama no Zelta kroga,
vienu kilometru tālu, sasniedzama, ejot pāri pļavai. Skola zīmīga

ar saviem skolotājiem. Priekš dažiem gadiem tajā bija strādājis

par skolotāju komponista Emīla Dārziņa tēvs, ar ko draudzējās

tēvs Kārlis Peins. Tagad tur par pirmo skolotāju darbojās Aplo-

ciņš, gleznotāja Hermaņa Aplociņa tēvs. Aplociņam palīgos strā-

dāja skolotāja Vīklande — turieniete, no Vecpiebalgas. Viņa ļoti

rūpējās par Arvīdu Jāni, visādi viņam palīdzot un neatlaidīgi uz-

raugot.
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No Jāņu skolas laikiem Arvīdam Jānim palicis atmiņā Herma-

nis Aplociņš, tās pašas klases skolnieks, pa daļai viņa māsa.Viņi
visi trīs bieži spēlējušies, metuši bumbu, dzenājuši ripu. Herma-

nim Aplociņam bijis savs suns, zems, resns un spēcīgs, laikam

buldogs. Suni saukājuši par Čemberlenu, tā laika angļu valdības

premjeru, jo angļu nežēlīgā izrēķināšanās ar būriem bija ieviesusi

latviešos naidu pret šiem varmākām
un apspiedējiem. Bērni šo

suni Čemberlenu visādi dīdījuši. No skolas uzkalniņa, uz kura

notikušas spēles, viņi, metot sprunguļus lejup, trenkājuši suni res-

nīti, un tas skrējis elsodams un pūzdams.
1904./5.gada ziemā Arvīds Jānis apmeklēja Vecpiebalgas drau-

dzes skolu, kurai par vadītāju bija bargais, redzīgais un slavenais

skolotājs Jānis Sliede. Viņa sieva, Ata Kronvalda meita, pasniedza

privāti svešvalodas. Arvīds Jānis mācījās pie viņas visu ziemu franču

valodu.

Krievu valodas pasniedzējs Paulītis arī bija pazīstams peda-

gogs. Viņš viens no pirmiem, ja ne pats pirmais bija laidis klajā
labu mācības grāmatu krievu valodai. Gados vecāks vīrs, sirsnīgs

un labs. Bieži lūdza skolniekus ziemā uznest viņam malku otrā

stāva dzīvoklī. Par nesumu viņš katram skolniekam deva ābolu

no viņam piešķirtajām ābelēm kopējā skolotāju dārzā. Arvīdam

Jānim piedevās ābolam Paulītis izsniedza mēnešraksta "HHBa"

sējumus, patiesībā ne mēnešraksta, bet nedēļas žurnāla; mazajam
Arvīdam Jānim lielākas laimes nevajadzēja kā sēdēt pie jautri

sprēgājošās krāsns, kost smaržīgā, sulas pilnā ābolā un šķirstīt

"HHBy", apbrīnojot gleznu reprodukcijas un attēlus no visas pa-

saules malām.

Dabas zinības un ģeogrāfiju mācīja trešais skolotājs — Ūdris.

Viņš bija kaislīgs dabascienītājs, starp citu, arī nenogurstošs zvej-

nieks. Bieži gāja ar tīklu pēc zivīm tuvākajos ezeros Inesī un Taunā.

Labprāt ņēma arī skolniekus līdzi, kas viņam bija izpalīdzīgi tīkla

vilkšanā un sakārtošanā. Arvīds Jānis piedalījies šādā zivošanā

Tauna ezerā.

Vecpiebalgas draudzes skola atradās vairāk par desmit kilo-

metru no skolas. Arvīds Jānis dzīvoja koptelpās, tikai sestdienās

pēc viņa brauca no mājām.
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NoVecpiebalgas draudzes skolas laikiem Arvīdam Jānim vis-

tuvākie bijuši Ģiezēns, 111 klases audzēknis, Zarovičs, arī 111kl. skol-

nieks, un vēlākais grāmatu izdevējs un rakstnieks Jēps-Baldzēns.

Ģiezēnam, vēlākajam pazīstamajam latviešu latīnistam, arī

Arvīda Jāņa radiniekam, kopguļamistabā gulēšana bijusi blakus

Arvīdam Jānim. Viņš ņēmis līdz jaunāko Arvīdu Jāni uz makšķe-
rēšanu. Vakaros pēc uguns nodzēšanas un skolotāja aiziešanas

savā istabā vienmēr kopmītnē sākusies nikna savstarpēja kauja ar

spilveniem, ar dvieļiem, kuru galos parasti iesēja ziepju gabalus.

Šajos cīniņos Ģiezēns, būdams vecāks, parasti aiztāvējis jaunāko
Arvīdu Jāni.

Skolas vecākā, trešā klase izdeva savu žurnālu, kuram viens no

redaktoriem bija Zarovičs. Arvīds Jānis interesējās par žurnālu, jo
avīzi pats viņš savā laikā bija gatavojis. Taču no savas puses žur-

nālā vēl nespēja piedalīties.
Arvīda Jāņa Vecpiebalgas draudzes skolas laiks sakrita ar

1905.gada revolūciju. Revolūcijas uzplūdos Vec- un Jaunpiebalga

bija kā spārnos. Piebaldzēni ar lielu dedzību atsaucās jaunajam
laikam. Nodibināja savu pašvaldību — savas komitejas, padzina

vecos cara kalpus, sarkans karogs plīvoja virs pagasta mājas, kur

sēdes noturēja jaunie izvēlētie revolucionārie vadītāji.

Mītiņi un sapulces sekoja viens otram. Visa tauta bija sacelta

kājās. Krasākie un apzinīgākie ķērās pie ieročiem, lai galīgi izsvili-

nātuveco cara un vāciešu varu.

Starp citu, Vecpiebalgas draudzes skolā notika plašs rakstnieku

vakars, kurā ļaudis sanāca no malu malām. Izrādīja tai laikā sla-

veno Aspazijas lugu "Sidraba šķidrauts". Starpbrīžos atbraukušie

dzejnieki lasīja savus darbus. Rainis savus "Ķīniešu priesterus",
K. Skalbe kādu mīlestības dzejoli; bija vēl Aspazija, Apsesdēls un

Pēteris Bļaus. Noskaņojums bija visai pacilāts un kaujiniecisks.

Visai uztraucošs bija skolnieku kopīgais gājiens ar visiem pie-
baldzēniem uz vietējo baznīcu, kur notika mītiņš. Kancelē uz-

kāpis, runāja dzejnieks Apsesdēls par latviešu tautas mūžmūžu

tiesībām un aicināja uz cīņu. Sanākušie lielā sajūsmā dziesmas

vietā "Dievs kungs ir mūsu stiprā pils" dziedāja "Tā biedrošanās

stipra pils".
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Zelta krogā par saimnieci pie tēva strādāja Štolce no Salacgrī-
vas. Viņa prata visas tā laika revolucionārās dziesmas un iemācīja
arī Arvīdu Jāni. Viņš skaļā balsī dziedāja — "Draugs draugam

teic, Klau, brālīt, beidz Priekš kungiem sviedrus liet", "Mirkst asru

plūdos zeme plašā", kā arī citas.

Nodarbības skolā šā tā turpinājās, taču dienu ritējums bija

stipri saspīlēts, dažādu notikumu un briesmīgu baumu pilns. Un

tā kādu sestdienas vakaruArvīdam Jānim un viņabiedram Jēpam-

Baldzēnam neatbrauc no mājām kā parasts. Abi zēni paliek skolā.

Bet vēlā pēcpusdienā skolā ierodas bruņoti revolucionāri un no-

vietojas pozīcijās aiz stiprajiem skolas mūriem. Viņiem kļuvis zi-

nāms, ka skolai garām brauks Vecpiebalgas muižas kungs, un viņi

to grib saņemt ar pamatīgu uguni.Abus zēnus cīnītāji palūdz aiz-

vākties, lai sadursmes laikā viņi neciestu. Arvīds Peins un Jēps-

Baldzēns steidzīgi pakampj savas grāmatas un dodas pa lielceļu

uz māju pusi. Ejot cauri mežam, nobijušies, ar sasprindzinātiem

nerviem, viņi dzird nemitīgus kliedzienus, it kā pakavu šķindoņu

pret cieto lielceļu. "Varbūt muižkungs ar dragūniem," iešaujas

puikām prātā, un tie iemūk mežā. Ar laiku viņi paši, klīstot uz mež-

malu [izlaists vārds], ka muižkungs ir nedomā braukt, bet tuvējā

smēdē apkaļ zirgus. Ceļā abi zēni satiek arī savus pretimbraucējus

un laimīgi nokļūst mājās.
Muižas kungs tajā sestdienas vakarā tā ir nepabrauca garām

Vecpiebalgas draudzes skolai, laikam sajutis ko nelabu un devies

aplinkus pa citu, mazāku ceļu.
Vēlāk Vecpiebalgas skolā revolucionāriem iznāca kauja ar cara

karaspēku. Revolucionārus pēc niknas kaujas padzen, un tā jau ar

lielgabaliem sašauto skolu karaspēks saspridzina. Skolnieki tur-

pina mācības biedrības namā.Revolūcijas atplūdos un sodu eks-

pedīciju laikāPiebalgas apvidus dabū daudzciest. Aktīvākos turpat

nošauj vai aizved uz Cēsīm cietumā, pārējos dauza, pipko sadzīto

ļaužu priekšā. Viltīgā cara valdība uzlaiž kā sodītājus neapzinīgos

čerkesus, tā vienu mazākumtautību mākslīgi sakūdot pret otru.

Arvīds Jānis no diviem čerkesiem, kas ienāk Zelta krogā alu iedzert,

trīc un ar šausmām uzlūko tos, kā ļaužu mēle runā — cilvēku

mocītājus, bendes un cietsiržus.
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Interesantsun zīmīgs arī gadījums no šā gada, kad vietējais mācī-

tājs Ozoliņš revolucionāru pavadībā un uzdevumā ierodas slēgt krogu.

Krogu patiešām arī slēdz kādu laiku, bet tad tas sāk atkal savu darbu.

Aizšalc ar sāpēm un ciešanām 1905. gada vasara; 1905./6. un

1906./7. gada ziemu Arvīds Jānis apmeklē Jaunpiebalgas drau-

dzes skolas II un 111klasi. Pirmo ziemu viņš ar citiem skolniekiem

kopmītnē dzīvo, otru ziemu pāriet pie skolas pārziņa Avotiņa

pansijā. Līdziedzīvotāja literatūras vēsturniece Austra Kārkliņa

(toreiz Zivtiņa) ar savu brāli.

Jaunpiebalgas draudzes skolā bija divi skolotāji — Avotiņš,

pārzinis, un Irklis, teoloģijas students, kas uz laiku bija pārtraucis

studijas, lai iepelnītu naudu tālākajai augstskolas apmeklēšanai.
Irklis pasniedza latviešu valodu un mīlēja uzdot domrakstus, kuros

Arvīds Jānis guva labus panākumus.

Pansijā pie Avotiņa Arvīdu Jāni mācīja klavieres spēlēt. Zēnam

gaužām nepatika dungot bez stājas vienmuļos pirkstu vingrinā-

jumus. Avotiņš bija stingrs un nepielaužams. Nolikto laiku nācās

sēdēt pie klavierēm līdz asarām.

Tūlīt pēc revolūcijas 1906. gadā Arvīds Jānis sāka sūtīt daudzām

avīzēm savas korespondences. Protams, īsas, vai nu par zādzību,

kādu izrīkojumu, vai ugunsgrēku pagastā un tuvākajā ārpagasta

apkaimē. Visvairāk korespondences ceļoja uz "Jauno Dienas Lapu"

un uz Pēterburgā iznākušajām avīzēm — "Latvietis" un citām.

Latviešu laikraksti turmainījās un auga kā sēnes. Valdība nepār-

traukti slēdza latviešu dienaspresi ciet. Tas maz līdzēja. Nožņaugta

preses orgāna vietā radās divi citi. Cīkstīšanās turpinājās gadu no

gada. Arvīds Jānis vērīgi sekoja pārmaiņām un nekļūdīgi sūtīja

savus ražojumus jaunajam laikrakstam.

Pēc 1905.gada revolūcijas sākās nikns pārkrievošanas laikmets.

Ar bargu roku visur ieveda krievu valodu. īpaši spilgti pārkrie-

vošanu izjuta skolas. Tāpat kā visur, arī Jaunpiebalgas draudzes

skolā skolniekiem aizliedza runāt latviešu valodā. Rīkojumu pār-

kāpējus sodīja. Uzkāra kaklā tāpelīti ar uzrakstu "Es runāju lat-

viski" un novietoja kaktā.

Par šo rīkojumu un latviešu valodas aizliegumu Jaunpiebalgas
skolā Arvīds Jānis uzrakstīja korespondenci un nosūtīja "Jaunajai
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Dienas Lapai". Par brīnumu, korespondence parādījās laikrakstā

un aizdedzināja visus skolas iemītnieku prātus. Skolas pārzinis

Avotiņš sasauca visus skolniekus un no katedras teica svinīgu runu.

Nosodīja korespondences sacerētāju par savas skolas apmelošanu.

Izteicās, ka viņš zinot arī autoru, bet negribot to atklāt, rakstītājs

jau pats sevi zinot, lai labi pārdomājot, vai tiešām esot prātīgi un

saticīgi rīkojies. Ar Avotiņa runu visas korespondences oficiālās

sekas beidzās. Skolnieki gansavā starpā dedzīgi šo jautājumu ap-

sprieda, priecājās par rakstu un izsmēja Avotiņu. Rīkojums, pro-

tams, palika spēkā, un arī uz priekšu katru latviešu valodas lie-

totāju sodīja un vajāja. Pārkrievošana turpinājās, un [acīmredzami

trūkst teksta — vienas vai vairāku lapu].

Jāņa Sudrabkalna tēvs, kaut arīpēc Cimzes semināra beigšanas
kādu laiku bijis skolotājs, pēc tam krogu turētājs, taču ar ticību

un mācītājiem viņš nav bijis lielos draugos. Kārlis Peins, dzej-
nieka tēvs, vienīgi bieži mīlējis spēlēt ērģeles, viņam bijušas savas

iemīļotas dziesmas, kaut vai: "Laikopā sanākam un jautri uzdzie-

dam", tāpat korāļi.
Šī tēva vienaldzība pret ticību un īpaši mācītājiem, tīri nema-

not, pielipusi un iemājojusi arī dzejniekā. Un tā vēlākos laikos,

kad Sudrabkalns centies tikt Rīgā Nikolaja ģimnāzijā, viņam ļoti

grūti nācies ar eksaminētāju ticības mācībā mācītāju JāniRuceli.

Eksaminētājs vaicājis Sudrabkalnam 2. ticības locekli. Dzejnieks

padomājis un sācis skaitīt: "Es ticu," — bet tālāk neko vairs nav

teicis. Mācītājs kādu brīdi pagaidījis un ierunājies: "Uz ko tad tu,

dēls, tici?" — Sudrabkalns atbildējis ar klusu ciešanu. Tābeidzies

viņa eksāmens ticības mācībās Nikolaja ģimnāzijā. Citos priekš-

metos gāja labāk, taču konkursu dzejnieks neizturēja. Dzejnie-

kam labi atmiņā palicis viens otrs zīmīgāks [ izlaists vārds] no tēva

krogus dzīves. Jaunpiebalgas Zeltakrogā dzīvojis kāds lauku amat-

nieks podnieks. Viņam savu māju nav bijis. Naktis viņš pārgulējis

turpat krogus lielajā krāsnī, no rīta, izlīdis no krāsns, tāds pats

izbuzis sēdās pie viena, pie otra galdiņa klāt un diedelēja sev sīvo.

Tā šis amatnieks dzīvoja mēnešiem.

Blakus Zeltakrogum kalnā stāvējušas mājas, diezgan krietnas.

Šo māju saimnieks bijis varens dzērājs. Tā viņš savas mājas
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nodzēris un atstājis krogu. Taja laika Zelta krogu saimniekojis

tēva brālis.

Mazs būdams, Sudrabkalns redzēja, kā tēva krogū bieži kāvu-

šies dzērāji, laizdami dzēruma karstumā darbā gan krēslus, gan

pudeles. Asiņainie kaušļi iedvesa šausmas mazajā zēnā, un, pie-

gājis tēvam, viņš svinīgi teica: "Tēti, es gan nekad nedzeršu." —

"Labi, dēls," atbildēja tēvs.

Par Sudrabkalnapseidonīmiem

Visi Sudrabkalna pseidonīmi atrodami Konversācijas vārd-

nīcā aprakstā "Pseidonīmi".

Kāpēc toreizējais 18 gadus vecais Arvīds Peine izvēlējies Jāni

Sudrabkalnu sev par pseido? Romantiski noskaņots, Arvīds Peine

gudrojis daudzus pseidonīmus. Arī, starp citu, Jāni Sudrabkalnu.

Ar šādu parakstu viņš iesūtīja 1912. gadā savus dzejoļus mēneš-

rakstam "Domas", kuram tajā laikā par redaktoru bijis Andrejs

Upīts.

Andrejs Upīts nodrukājis dzejoli "Zaļā cietumā", kas pēc tam

ievietots pirmā dzejnieka krājumā "Spārnotā Armāda". Tajā pašā

mēnešraksta numurā vēstulniekā redaktors Andrejs Upīts atbild

labvēlīgā uzmundrinātāja tonījaunajam dzejniekam. Tas rada lielu

iespaidu dzejnieka dvēselē. Līdz tam dzejnieka panti bija iespiesti
tikai dienas laikrakstos. Tagad pirmo reizi biezajā, nopietnajā

mēnešrakstā, kas dzejniekam ar savu saturu stipri patika, nodru-

kāts viņa dzejolis. Pret pašu mēnešraksta redaktoru Andreju Upīti

viņam vislielākā cienība.Tad vēl beigās labvēlīgā atbilde. Tas izšķīra

visu, Arvīds Peine izšķīrās par pseidonīmu Jānis Sudrabkalns. Viņā

mājoja iekšējs prieks, pacilātība, apņēmība, cerība un radošs pa-

cēlums, ticība sev, ka, ar šo pseidonīmu parakstot savas dzejas,

viņš varēs rosmīgi strādāt. Jānis Sudrabkalns — tā ar šo vārdu lat-

viešu dzejā ienāca jauns, varens spēks, jauns dzejnieks.
Sūtot savus pirmos dzejoļus redakcijām, Sudrabkalns tos mī-

lēja ietērpt ļoti skaistā grafiskā veidojumā. To laiku modē bija

smagais Vatmaņa papīrs zīmēšanai un rasēšanai. Uz šāda bieza,

gaiši mirdzoša papīra loksnēm jaunais dzejnieks daiļā, īpatnējā
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rokrakstā, ar dažādām tušām mēdza norakstīt savu dzejoli, ar

sevišķu rūpību izveidojot sākuma burtus katru savādākas krāsas

tušā. Taču redakcijas gan izteica atzinību par daiļo rakstu gaumi,
bet pašus dzejoļus vēl nedrukāja.

[ Trūkst iepriekšējās lapas.]

..

zēni tai kā spēdami.

Dzejoļus Arvīds Jānis intensīvi sāka rakstīt jau 1904. gadā. Tos,

glīti uz labiem papīriem pārrakstīdams, viņš sūtīja ar lielu neat-

laidību uz visām avīzēm: "Jauno Dienas Lapu". Ventspilī iznāca

"Dzīve", Liepājā "Sadzīve", arī šīm avīzēm, kaut viņš pats tās ne-

bija savām acīm redzējis un rokās turējis. Ar dažādiem pseidonī-
miem parakstīti, kas aizmirsušies, tie nav tagad vairs sameklējami

un paliek kā noslēpums, vai toreizējie Sudrabkalna raksti parā-

dījušies atklātībā vai nē.

Arvīds Jānis šajos gados daudzlasa. Sākumā, vēl lāgā neprotot

krievu valodu, tikai latviešu autorus, kādi vien pagadās pa rokai,

gan prozaiķi, gan dzejnieki. Grāmatas pirka tēvs.

Par saviem grāmatu iespaidiem Arvīds Jānis stāsta līdzskol-

niekiem — Titānam, vēlākajam portretistam, Emilam Mačam, ar

kuru Arvīdam allaž izceļas garu garie strīdi par dzīvi un morāli,

jo Mačs ir pērmindera, bet Sudrabkalns-Peins krodzinieka dēls. No

tā laika līdzskolniekiem vēl būtu pieminams pedagogs Osvalds

Vanags, pazīstams sabiedrisks darbinieks Kuldīgā un Kuldīgas vi-

dusskolas direktors.

1906./7. gada ziemā revolūcijas atskaņas vēl jūtamas diezgan

stipri — ļaužu prāti nav nogūlušies, nav nomierinājušies. Tas pats

vērojams draudzes skolā. Skolnieki biedrojas, izdod savu žurnālu,

kuram par redaktoru kļūst Arvīds Jānis. Žurnāls iznāk burtnīcas

paskatā, ar daudziemzīmējumiem. Tur rodami dzejoļi, stāstiņi, īsi

liriski tēlojumi, kādi tai laikā bija nākuši modē. 1907./8. mācības

gadā liels klusums valda skolā, tāpat kā visā dzīvē. Dziļš, auksts

sniegs pārklāj visus nesen straujos ūdeņus, pat galotne nepakus-

tas, vējš paslēpis galvu saknēs. Žurnāls skolā neiznāk, jaunatnepa-

darīta rāma un mierīga kā logus puķe.

Tēvs Kārlis Peins vājiprata krieviski, jo bija guvis vācisku izglī-

tību. No krievu grāmatām bija ieklīdusi Ņekrasova dzeju izlase,
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kā un no kurienes —nav zināms. Veca, noskrandusi. Jaunais Arvīds

Jānis to rūpīgi, ar lielām pūlēm studēja. Viņam iepatikās vairāki

dzejoļi. īpaši iekritis prātā teiciens: mo>kho, TOJibKO

OCTopo>KHo". Vislielāko iespaidu radījusi Ņekrasova poēma "Komv

Ha PycM )KHTb xopomo". Mazais Arvīds Jānis, protams, nav izpra-
tis poēmas sociālo nozīmību, tās progresīvo spēku, tās vecās dzīves

apsūdzības kaismi. Viņam patika un viņu saistījabrīnišķā izteiksme,

zemnieku gaitas un patiesības meklēšanapie varas turētājiem.
Tad pat Arvīda Jāņa rokās nonākkāda Fridriha Nīčes grāmata

"Anti" krievu valodā. Aforistiskā, žilbinošā valoda un pēkšņie,
dīvainie domu gājieni kaut kā saistīja zēna uzmanību. Skolotājs

Irklis, pamanījis Arvīdu ar šo grāmatu, pašķirstījis to un pasmai-

dījis: "Oho, kas tupar āķi!"
Labu laiku Arvīdu Jani aizrāvis Ļ. Tolstoja romāns "Karš un

miers", kas tikko tulkots parādījies "Baltijas Vēstneša" pielikumā.
1907. gadā tēvs Arvīdam Jānim pasūta žurnālu "HMBa". Tas

nāca Arvīdam Jānim uz Zelta krogu divus gadus. Katru gadu

pielikumā abonenti saņēma 56 grāmatas. Pirmajā pasūtīšanas gadā
Arvīds ieguva Ibsena un Gļeba Uspenska kopotos rakstus.

No Ibsena Arvīdam (Jānim) patika visvairāk jaunībā rakstītās

vēsturiskās lugas un traģēdijas. īpaši jauno lasītāju valdzināja

"Troņa tīkotāji". Šo darbu viņš pārlasīja vairākas reizes, tad iede-

gās tās atdzejošanā un to veica īsā laikā. Karalis Hokons, viņa
niknais un sīkstais pretinieks Jarls Skūle un negantais, cietais bīs-

kaps Niklass rēgojās zēna acu priekšā dienu un nakti. Šie varoņi

viņa prātus un jūtas turēja cietos, saldos valgos.
No otras puses, zēnu satrauca un darīja redzīgāku Gļeba Us-

penska asais, krietnais reālisms un bagātā tipu dažādība. Mīļa

grāmata kļuva Uspenska ievērojamākais darbs "Hpaßbi PacTe-

paeßOH VJīMUbi". Negausīgais departamenta činavnieks, kas savu

kukuļņemšanu padarīja gandrīz vai par mistisku lietu, dīvainais

gorodovojs, kurš visus bez izņēmuma tvēra ciet — drošs paliek
drošs. Šie tipi ar savu krāsainību, ar savu tipiskumu atraisīja un

spārnoja zēna iztēli un skatu apkārtnē.
Otra gada žurnāla "HMBa" pielikuma atnāca Alekseja Tolstoja

kopoti raksti un GerhardaHauptmaņa. Vēsturei zēnspaliek uzticīgs.
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Ar gaišu kaismi un smaidu uzlūpām Arvīds Jānis seko"Kņaza Sereb-

rennija" aizraujošām gaitām. Viņš nodziļinās un trīc pārdzīvojumā
un dažbrīdbaigumā, šķirstot dramatisko triloģiju par Jāni Bargo.

Gerhards Hauptmanis Arvīdu Jāni saista atkal vispirms ar

savām vēsturiskajām lugām, ne ar savām kliedzošajām sociālajām
drāmām."Florians Geiers", "Nabaga Indriķis" kļūst un paliek viņa

gara radinieki un līdzbiedri labu sprīdi.

Blakus rakstiem un dzejoļiem latviešu valodāArvīds Jānis sāk

vingrināties arī krievu valodā.Savu mīļāko latviešu dzejnieku viņš

atdzejo krieviski un sūta tos uz Pēterburgu un Maskavu lielāka-

jiemkrievu laikrakstiem.

lepazinies žurnālā "HMBa" ar poļu rakstnieku īsajiem stāsti-

ņiem, ar Žeromski, ar austrieti Altenbergu, kas arī liels meistars

skicēs, pēc šiem paraugiem Arvīds Jānis arī sacerē līdzīgus ne-

garus tēlojumus, gandrīz dzejoļus prozā, un laiž tos kā baložus uz

visām pusēm, kaut arī veltīgi. Arvīdam Jānim tā ir dvēseles visas

būtības un esamības nepieciešamība tāpat kā ēdiens un gaiss.

Milzīga radīšanas enerģija, jaunrades spēks dzen un ceļ jauno

zēnu darboties, izteikties un nākt reiz dienas gaismā. Nekas, ka

laikraksti un žurnāli klusē, pat neatbild, tas viņu neaizkavē, tikai

uz brīdi skumdina, tad iedod vēl lielāku degsmi. Kad pēc ilgāka
laika beidzot lielais krievu laikraksts "BecTHMK EBponbi" atbild,

ka viņa atdzejojumi nav vajadzīgi, autoru neiespaido tas. —

Pēc Jaunpiebalgas draudzes skolas beigšanas un sagatavošanās

pie privātiem skolotājiem Arvīds Jānis dodas uz Pliskavu likt iestā-

šanās eksāmenus Pliskavas ģimnāzijā. Viņu aizved uz Pliskavu

tēvs un novieto dzīvošanai pie kāda krievu mācītāja, ar kuru

Arvīda tēvs pazīstams no agrākiem laikiem.

Mācītāja dzīvoklis pilsētas centrā. Arvīdu Jāni saista pati pil-

sēta ar savu īpatnību, ar savu krieviskumu, paražām, ļaudīm. Ap-

kaime romantiski noskaņoto jaunekli vēl vairāk ietekmē apskurbt

un dzīvot savas dzejas pasaulē. Mācītājam dēls un meita. Viņu

pavadībā Arvīds Jānis klejo. 1907. gada pavasara nobeigums jauks

un saulains. Mācīšanās veicas gausi.
Arvīdam Jānim gulēšana uz

dīvānalielā istabā. Blakus plaukts, no

kura labi sasniedzams krievu interesantais žurnāls "ripo6y>KaeHMe".
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Jauki ir ta lapas pušu nogrimšana. Stāsti un apraksti mijas ar dze-

jām un nopietniem apcerējumiem.
Arvīds Jānis daudz klejo arī viens pats. Sapērk daudz vīnogu,

ar kurām iepazīstas pirmo reiz. Tās garšo lieliski. Laiks nemanot

paiet jaunajā, pusaudzim romantiskajā vidē. Pilsētas dārzā darbo-

jas lielā paviljona vasaras teātris. Protams, tur nerāda nopietnas,
bet garu garos Nata Pinkertona piedzīvojumu dramatizējumus.
Arvīds Jānis neiztrūkstoši sēd katrā izrādē. Viņam patīk raibā dar-

bība, varoņu enerģija, aukstasinība un neiespējamie notikumi.

Pienāk eksāmenu diena ģimnāzijā. Arvīdam Jānim nelaimē-

jas, viņš pārbaudījumus neiztur. Norūpējies skatās uz viņu lab-

sirdīgais krievu mācītājs un saka: "Ai, ai, dēls, kas tā no tevis gan

iznāks?" Ko bij Arvīdam Jānim atbildēt? Viņš nosarkst un klusē.

Noskumis un satriekts viņš atgriežas Piebalgā. Vasaru dzīvo Zelta

krogā. Daudz lasa un raksta. Mācās svešvalodas: franču un vācu.

1907./8. gada ziemu turpina mācīties Jaunpiebalgas draudzesskolā.

Pie tās nodibinātaskolu beigušo virsklase, kurā tie paši skolotāji

gribētājus sistemātiski sagatavo iestājeksāmeniem augstākās skolās.

Jaunpiebalgā pie tēva Zelta krogā Arvīds Jānis nodzīvo līdz

1909. gada rudenim un dodasuz Rīgu iestāties Nikolaja ģimnāzi-

jas 5. klasē. Atkal Arvīds Jānis cieš neveiksmi. Konkursa eksāme-

nos neiztur, un viņu neuzņem.

Šinī pašā rudenī sāk savu darbībuL. Bērziņa un F. Šmithena

privātā ģimnāzija Dubultos. Arvīds Jānis dodas uz turieni, un viņu

uzņem. Arvīds Jānis dzīvo pansijā turpat Jūrmalā pie L. Bērziņa.

Pansija krietni liela, ap 30 cilvēku, visi tās pašas ģimnāzijas skol-

nieki. Pansionāri plašā ēdamzālēēd pie viena galda un pievakarēs

turpat arī kopīgi mācās. Guļamvietas iekārtotas vairākās istabās.

Sudrabkalnu novieto mazā istabā. Viņa istabas biedrs UgaSkulme.

Uga Skulme ļoti interesējas par tēlotājām mākslām. Kaut 5. klasē

zīmēšanas vairs nav, Skulme draudzējas ar ģimnāzijas zīmēšanas

skolotāju Jāni Kuģu, nepārtraukti zīmē un mīl strīdēties par mākslu.

Uga Skulme abonēmākslas žurnālu "AnoJUīOH", kam krasi mo-

derniska nokrāsa. Sudrabkalnsarī lasa šo žurnālu un pārdzīvo dziļi
lūzumu tēlotājas mākslas izpratnē un uztverē. Līdz šim Sudrab-

kalns pazina tikai Peredvižņikus, lielos krievu vēstures gleznotājus —
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Surikovu un citus. Tagad šiem skaidriem, dziļiem un vienkāršiem

nostājas pretim impresionisms, nākdams no Francijas. Sudrabkalns

ilgi bija kā strupceļā, tikai pamazām viņš pievēršas modernās

Vakareiropas mākslas gājumam. Ugas Skulmes temperaments un

dedzība arī piepalīdz nosvērtiesātrāk uzVakareiropas glezniecību.

Ugas Skulmes zīmējumi, starp citu, Dubultu ģimnāzijas attēls

spalvas zīmējumā, parādās "Dzimtenes Vēstnesī".

Beidzās 1909./10. mācības gads. Sudrabkalnam pēceksāmens

algebrā. Viņš paliek vasaru Jūrmalā, pārejot dzīvot kādā citā va-

sarnīcā Dubultos [trūkst teksta daļas).
Sākās Pirmais pasaules karš. 1915. gada vasarā krievu caris-

kajā armijā iesauc arī Jāni Sudrabkalnu. Viņš dodas uz Cēsīm,

kur darbojas Cēsu apriņķa kara iesaukšanas komisija, jo tajā laikā

J. Sudrabkalns vēl bija pierakstīts Jaunpiebalgas pagastā. Šajā
iesaukšanas komisijā kā Cēsu apriņķa pašvaldības pārstāvis pie-

dalījās rakstnieks Kaudzītes Reinis. Viņam pie komisijas galda ar

Sudrabkalnu noris krievu valodā visai zīmīga saruna. Kaudzītes

Reinis: "Ar ko jūs, iesaucamais, nodarbojaties?" Sudrabkalns: "Ar

rakstniecību." K. Reinis: "Ā-ā, nu nekas. Evjieiu nncaTb b Ilpa-

BHTejībCTBeHHOM BecTHHKe." Sudrabkalnu atzīst par veselu un

ieskaita cara armijā par zaldātu.

NoCēsīm jauniesaukto Sudrabkalnupārvieto uz Rīgas kazar-

mām. No šejienes pēc dažām nedēļām ar daudziem citiem lat-

viešiem uz Seliščensku Novgorodas guberņā pie Volhovas upes.

Seliščenska nav ne sādža, ne apdzīvota vieta, bet mežu un klānu

vidū uzceltas milzīgas kazarmas stingrā ampīra stilā no Alek-

sandra I laikiem. Šajās bezgalīgajās kazarmās bija jau priekšā arī

daudz latviešu. Sudrabkalnu ieskaita 302. kājnieku pulkā ar vai-

rākiem citiem rīdziniekiem. 302., kā jau rezerves pulks, visai liels.

Sudrabkalns nonāk šā pulka 15. rotā. Šinī rotābez viņa kara māk-

slai apmācās vēl kādi 15 latvieši.

Sudrabkalnam sākas ļoti grūti gadi. Pēc savas dabas un ārējās

izturēšanās viņš visai maz piemērots kara dienestam, disciplīnai,

munsturēšanai.

Lauku apmācībās viena nelaime un klizma seko otrai. Birst

sods pēc soda, pazemojums pēc pazemojuma. Rotas komandieris
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praporščiks Kuzņecovs, gluži jauns cilvēks. Ne kadru virsnieks,

bet students, kas tikko beidzis kara praporščiku skolu. Nostādījis

savu 15. rotu slēgtā ierindā, praporščiks Kuzņecovs par izdarīta-

jāmkļūdām lamā tos visprastākiem, visnekaunīgākajiem vārdiem.

Tad izsauc ierindas priekšā atsevišķus kareivjus un tos sunī cik un

kā spēdams. Sudrabkalns ir sašutis, ir pārsteigts, ir izbrīnījies. Līdz

šim viņš studentu domāja par visa cēlā, labā un gudrā nesēju. Un

te studentības pārstāvis mēles rupjībās un skarbās izdarībās gan-

drīz pārspēj katru kriminālistu.

Sudrabkalnam tāpat nākas daudzciest no sava priekšnieka Kuz-

ņecova. Pārgājienā iedomājas Sudrabkalnu norīkot par iedziedā-

tāju. Dzejnieks nespēj dziesmu pareizi vai pietiekami veikli uzsākt,

seko represijas: spēcīgs teiciens, skriešana un no tieša ieskrējiena

gulšanās peļķē, dubļos. Dzejnieks pieceļas slapjš, līdz kauliem iz-

mircis, drebot līdz matu galiem. Atkal stingra ierinda un gājums

turpinās, lai viss sāktos atkal no gala.

Seliščenskā Sudrabkalns nodzīvo līdz 1915.gada maija sāku-

mam. Tad, pēc priekšniecības aprēķina — pilnīgi apmācītu, viņu
nosūta uz fronti. Tas ir kaut kur Polijā. Šinī laikā frontē valda sa-

mērāmiers. Ne vācieši uzbrūk, ne arī krievi. Pirmajās līnijās Sud-

rabkalns pavada apmēram divas nedēļas. Norotas pieprasa divus

zaldātus medicīniskam feldšera dienestam. Sudrabkalns arī pie-
sakās. Viņam un kādam polim laimējas: abus priekšniecība izvē-

las nosūtīšanai uz feldšeru kursiem Varšavā.

Sakas Varšavas laikmets Sudrabkalna zaldāta dzīvē, kas ilgst

no 1915.gada jūnija līdz 1915.gada septembra beigām.
Kursi novietoti Varšavas vislielākajā kara slimnīcā, kas atrodas

galvenākajā un skaistākajā Varšavas bulvārī —Ujazdovska bulvārī,

kas tagad pārdēvēts Staļina vārdā nosauktajā alejā. Kara slimnīcu

dēvē— yfI3£OBCKHM BOeHHbIH rocriHTajīb.

Taču vieglāk kā pirmajos ierakumos norit Sudrabkalna kara

dienas kursos, bet ne bez saviem pārpratumiem, negadījumiem

un nepatikšanām. Par neveiklībām pie sarežģītas goda atdošanas,

sastopoties ar ģenerāļiem un pulka komandieri uz ielas, Sudrab-

kalnam dažu labu reizi visā kaujas uzkabē nācās nekustīgi kā

stabam nostāvēt pretim ģenerāļa logam. Sviedri līst aumaļām,
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acīs griezās visa iela, un krekls sviedros pielipis pie muguras,

bet jāstāv.
Sudrabkalns pēc dabas kautrīgs, savrūpīgs un maigs kā rožu

lapa. To ievēro un izmanto pārējais slimnīcas personāls, ievainojot
vai skarbāk aizskarot viņa vārīgumu un neveiklumu. Medicīna

Sudrabkalnam padodas ar grūtībām, vislabāk viņš jūtas aptiekā

starp zālēm un zāļu kārbām un pudelēm, kur viens trauks jocī-

gāks par otru, kur zāļu, mikstūru un maisījumu nosaukumilatīņu
valodāpārsteidz ar savu dīvainību, pasakainumu un zarainību.

Aptiekas klusumā Sudrabkalns gatavo pilienus un pulverus,

nododamies saviem sapņiem, lasot brīvajā laikā grāmatas un iece-

rot vienuotru dzejoli.

Vācu armija 1915.gada vidu sak uzbrukumu, ko neiztur krievu

cariskā armija. Sākas ilga atkāpšanās.
Sudrabkalns Varšavā Ujazdovska kara slimnīcā nostrādā maz-

liet vairāk par mēnesi. Tad hospitāli evakuē uz Belostoku. Sudrab-

kalnu pilnīgi pārvieto strādāt aptiekā par aptiekāra mācekli. Daži

mazāk izglītoti zaldāti par viņu smaida: "Ak, kas tev — viegli, tu

jau latvietis, tev latīņu tava paša valoda." Viņi pārpratuši — latīņu
valodusamaisīdami ar latīņu. [A. Čaka kļūda.]

Belostokā arī neizdodas pārāk ilgi uzkavēties. Pēc dažām ne-

dēļām, frontes stāvoklim pasliktinoties, Ujazdovska kara slimnīcu

pārceļ uz Maskavu, kur novieto Kamergera šķērsielā (Kaivieprep-

ckhm nepeyjioK).

Sudrabkalnu turpina apmācīt, un 1915. gada septembrī viņš

beidz kursus, saņemdams rotas feldšera tiesības.

No paša iesaukšanas brīža krievu cara armijā Sudrabkalns

nepārtrauc sakarus ar latviešu garīgo dzīvi, ar latviešu kultūru un

mākslu. Vēl Seliščenskā viņš pats raksta dzejoļus, kuri parādās

"Jaunajā Ceļā", un šis laikraksts pienāk arī Sudrabkalnam Seliš-

čenskas kazarmās. Viņš abonē arī "Domas", kur darbojas līdz.

Ar visām dzīves grūtībām Sudrabkalna gars možs, alkains un

redzīgs. Viņš vēro dzīvi, cilvēkus, asi seko visam notiekošam

apkārt.
Ar Maskavu gan Sudrabkalns tuvāk iepazīstas mazliet vēlāk.

Kursos mācību režīms piespiež Sudrabkalnu dzīvot noslēgti, bez
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brīva laika, vienmēr aizņemtam gan teorētiskajās mācībās, gan

praktiskajos darbos slimnīcas palātās.
Pēc kursu beigšanas Sudrabkalnu atkomandē pie pulka, un

viņš dodas uz fronti to meklēt. Kur lai to atrod? Tas nav viegli. Sud-

rabkalns savu pulku atstāja dziļi Polijā. Šai laikā fronte atkāpusies
dažus simtus kilometru atpakaļ un gulstas pāri Latvijai, Lietuvai

un Baltkrievijai. Pēc diezgan ilgām klaiņām viņš savu vienību pa-

nāk kaut kur Minskas guberņā aiz Naročas ezera mežaināun purvu

bagātā apvidū.

No dzejoļiem, ko viņš sarakstījis piecu mēnešu dzīves periodā

Seliščenskā pie Volhovas, viszīmīgākais "Brāļiem", kas datēts ar

1915.gada 28. februāri Novgorodā.

1912., 13., 14. gadā Sudrabkalns cauri un cauri romantiķis,
abstrakts sapņotājs, kur dzīves tiešamība ieskanas aplinkus, kā

atbalss. Ar dzejoli "Brāļiem" viņš savā dzejiskajā redzē, uztverē un

domu izteiksmē stipri pavirzījies uz priekšu.
Pats ierauts kara virpulī, pats sajuzdams pie sevis pirmās kara

grūtības, viņš, paceldamies tām pāri, sagrābj un vieno sevī visas

tās ciešanas, ko izraisa baigais pasaules karš.

Es klausos vakaros un rītos gaidu,
Kur remdēs saule visas zemes vaidu.

(19. lpp. "Dzejas".)

Pirmo reizi Sudrabkalna dzejā tik skaidri ieskanas tā lielā cil-

vēkmīla, kas gan ir vispārēja, bez pareiza sociāla pamata, vispāri-

nāta,bez šķiras apziņas, demokrātiski buržuāziska:

Viens raugoses, kur migla šķiras tāli,

Un sveicu jūs, ak, mani brāļi,
Kam ceļus sajaukusi asins blāzma.

Dzejnieka simpātijas vienkāršai tautaibeidzamajā rindā īpaši
skaidri jaušamas. Neba jau naudas muķiem, kapitālistiem un

baņķieriem karš sajauca ceļus asinīs. Tie guva tikai no visa tā peļņu.

Cieta, mocījās, zaudēja savus dēlus, vīrus un tēvus vienkāršā tauta,

badā iemesta, bez pajumta atstāta:
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Mansava daļa poļu mātes smagās domās,

Manskanēt līdzi beļģu vientuļajiem zvaniem...

Ak, visās zemes domās.

Kaisla, atbildības pilna iejaukšanā smagās, asiņainās zemes lie-

tās redzama šinī dzejolī, un tā kā raksturīga, īpatnēja stīga no šī

laika skan cauri visai tālākajai Sudrabkalna jaunradei.
Šī noteiktā līdzdalība mūsu dzīves risā, kas toreiz, pilna asi-

ņaina tvana, sloga, netaisnības un moku, žņaudza katru brīvu cil-

vēku, neierausa dzejnieku skumju un bezcerības akacī. Viņš stāv,

droši pacēlis galvu, viņa acīs atviz gaišais tālums, viņa sirds labāk

tic patiesībai un taisnībai.

Reiz zaļas segsies kaujās vītās smiltis,

Kļūs viena saime kliestās brāļu ciltis,

Un gaiša ausīs manas dzimtās zemes blāzma,

Ak, visas zemes blāzma.

Šinīs rindās nedrīkstam vien saskatīt Raiņa dzejas atmirdzumu.

Tā nav arī tikai dzejiska spārnota izteiksme vien — "Kļūs viena

saime kliestās brāļu ciltis", bet gan iekšēja, gandrīz fiziska visas

būtnes ticība, pārliecība un vēlējums, ka tikai tādā veidā bargi
cietusi cilvēce satvers savu laimi, panāks savu mierīgu dzīvi un

radošu attīstību.

Līdzās šim dzejolim uzmanība pievēršama vēl vienam ar no-

saukumu: "Sādža".

Kaut reti, tomērSudrabkalnam bija iespēja izrauties no baiga-

jām Seliščenskas kazarmām un iepazīties ar tuvāko apkārtni. Tā

viņam rodas šis pa pusei žanra dzejolis, kur tikai pašās beigās
ievīta pārdomā:

Vai celsies dzīve, pavasara saulēbalta?

— Un smiedams vējš sit sejā sarmas pilns.

Šī rezignācija pilnam paver dzejnieka brāzmainās, mainīgās

izjūtas un atziņas, ko viņš pārdzīvo Seliščenskā.
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Ceļš ved. Un sādžas zūd aiz pakalniņiem,

Smags, aukstas spulgas pilns līkst debess jums.

No jauna purvi māj ar bērzu karodziņiem,
Un baltā lokā slēdzas ziemas līdzenums.

(1915. g. pieVolhovas. "Dzejas".)

Tajā pašā kara gadā, dodoties cauri Lietuvai sarkanajā preču

vagonā kā zaldāts, Sudrabkalns velta dzejoli brāļu tautai un viņas
zemei — Lietuvai:

Bijīgs es lūpas piespiežu, Lietuva, tavējās vainās,

Piecēlies raugos,kur austrumos ziedēdams veras tavs logs.

Līdzās līdzjūtībai, blakusstāvēšanai bēdās un likstās dzejolī bei-

gās izskan arī uzmundrinājums, pārliecība gaišiem nākamajiem
laikiem.

Dziļumos ceļas jaunrasta saime gaitā vēl gausā.

Par to, ka dzejnieks, pilns vērīgu domu, smeldzošu pārdomu,
iet kara ceļus, dzīvo mitrajās, žurku un mitrumu pilnās zemnīcās,

cenšas acis paturēt vaļā, saasinot savu dzirdi līdz augstākai pakā-

pei, kad vēro ienaidnieka pusi tikko izraktajos ierakumos, kas

smaršo pēc zemes, vītušiem ziediem un sakņu rūgtuma.

Polijas klajā raudzījos viens,

Zvaigznes kā debesīs ausa.

Dzejnieks bija zaldāts, lielas, milzīgas armijas ierindnieks, vie-

nas un tās pašas asinis, kas ritēja miljoniem viņu biedru artērijās.

Viņa sirds sita ar šīm miljonu sirdīm vienā gaitā, vienā taktī, un

viņš juta,ka

Dvēseles tvirtumā atzēla spēks
Gaismu rast rūgtākā domā.

(Vakars ar lietu, dzejas. 1915. g. 24.4. Polijā.)

Par nākamību, par cilvēci, par nākamajām dienām ieskanas

tāpat Sudrabkalnam, šķiet, tik abstraktajā dzejolī, kāds ir skaistais

sonets "Varavīksne":
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Un gaisma logos nāk ar dzīves cerību,

Tavs solījums no ļauna zemi sargās.
Tu zelsi vainagā, kad zeme noslēgs derību.

(1915. g. 1.5. Polijā.)

Viņš ierodas pulka štābā 1915. gada oktobra mēnesī. Domās

viņš visu pārlicis, kā satiksies ar saviem vecajiem biedriem, starp

kuriem bija daudz latviešu. Ir pievakare, kad viņš iesniedz ziņo-

jumu savai priekšniecībai. Tad sāk aplūkoties un redz — viņš starp

svešiem, nepazīstamiem karavīriem. Tas pats rotā.Nokaravīriem,

ko viņš bija atstājis,palicis tikai retais. Kur biedri, kur draugi? Kas

to lai pasaka. Viens atradis galu Polijas klajos, cits Baltkrievijas

biezokņos. Visu laiku plosījušās niknas kaujas. No dažasrotas šajā

peklē palikuši pāri tikai 5—6 cilvēki. Dzejnieka dvēsele sažņau-

dzas skumjās un drūmās pārdomās. Likteņa labvēlība. Būtu viņš

palicis rotā, varbūt jau sen kauli balotu kādā dūksnājā vai ceļa malā.

Pulka ārsts šinī dzejnieka ierašanās brīdī lietuvietis Dr. Gaiļu-

nas. Pavecs, sirmiem matiem, Sudrabkalnam labvēlīgs. Viņš patur

to pie pulka štāba savā rīcībā ambulancē, kā to laiku krievu valodā

šo iestādījumu sauca — "okologkā". Vecākais medicīnas feldšeris

Zenkēvičs sākumā vadīja ambulances kanceleju, Sudrabkalns vi-

ņam palīdzēja. Viņa galvenais uzdevums bija zaldātu apskatēs
atzīmēt attiecīgā grāmatā ārstu atzinumus par katru izmeklēto

zaldātu. Drīzumā vecāko feldšeru Zenkēviču pārcēla — un Sud-

rabkalns palika viņa vietā.

Vēlāk arī Dr. Gaiļunas pārceļ uz citu pulku; viņa vietā nāk

ārsts Trunovs, kas ir oficiālāks un ierēdnieciski vēsāks.

Dzīve pulkā rit vienmuļi. Dienu no dienas viens un tas pats

darbs, ievainotie, slimnieki, atkāpšanās. No Minskas apvidus cauri

Vitebskas guberņai pulks 1916. gada beigās nonāk Latvijā pie

Babītes ezera.

1916. gadā Sudrabkalns trīs reizes nokļūst Maskavā: divas rei-

zes pulka vecākais ārsts sūta viņu pēc medikamentiem; trešo reizi

dzejnieks Maskavā pavada savu atvaļinājumu. Šis trīskārtējais

Maskavas apmeklējums ir Sudrabkalnam viens no spilgtākiem tā

laika pārdzīvojumiem.
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Braucieni uz Maskavu bija vienīgais atveldzējums Sudrabkal-

nam šā perioda dzīvē. Blakus cerībām, pārliecībai un ticībai gai-

šajai nākotnei, kas brīžiem ar sevišķu spēku vēl ieskanas 1915.gada

dzejoļos, īpaši "Odā", ar ko Sudrabkalns noslēdz savu pirmo dze-

joļukopojumu "Spārnotā Armāda".

Visu uzveikt vari,

Ja tu mīli sauli, brīvi, pavasari.

Celies, celies liktens vējos! Miers kā smiltis graužas.
Savu dzīvi it kā bultu tālēs svied.

(1915. g.)

Blakus šiem spēka un drosmes pilnajiem motīviem Sudrabkalna

1916. gada dzejoļos ievijas arī drūmums, pārdomas, rūgtas šau-

bas un savrūpība. Dzejolī "Šās dienas" (1916. gadā armijā) viņš
saka:

Manmūžam neaizmirst šīs dienas —

Kā tumšos klajumos viens viņās maldos es.

Pūš vējš un asins smaku pretim nes,

Unmīļas sirds, un mīļas sirds nekur nevienas.

Kā liesma dzeļ ik vēsts no dzimtenes.

Savā postā un vientulībā dzejnieks vēl asāk, vēl skaudrāk izjūt arī

savas dzimtenes — Latvijas nelaimi un ciešanas, gara acīm redz

dzimtenes izpostītās mājas, ienaidnieka apgānītos laukus un

ceļus, redz skumjo bēgļu bezgalīgās rindas, kas klusēdami, sāpju

pilni, ar žēlabu dziesmu uz lūpām atstāj savu dzimto pusi un do-

das nezināmā tālumā — plašajā krievu zemē.

Un es kā bērns pie augstas liktens sienas,

Aiz viņas viss, kas mīlas vērts un cieņas,
Aiz viņas sirdis pukst...
Un drebu gaidās es: vai svešās smiltīs rimšu.

Latviešu tautas un dzejnieka personīgās ciešanas krasi un spēcīgi

savijas kopā vienā tvirtā kamolā. Arī dabā dzejnieks saskata cil-

vēka un tautas ciešanu un nedienu atspulgu:
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Tu brīnies, ka šī daba savas tautas sāpju pilna kļūst.

(Nemierīgā ainava, 1916.)

Kara baigumu, pastāvīgo nāves ēnu pār galvu, dzīvības cīņu ar

nāvi un katru godīgu dvēseli satriecošo nežēlīgo apkārtni parāda
šīs dzejnieka rindas, kas reālistiski un neaizplīvuroti atbalso kara

ikdienas īstenību:

Kur eju, ko daru es,

Pār mani buras planda nemitīga auka:

Līst vaimanām, un asins sviedrus nes

Rožsarkans krusts uz balta lauka.

Kas sapņos deg, kas plūst no dvēseles,

Nekas, nekas šai postā neizplauka,
Ik solim draudu atbalss skan no pazemes,

Vējš putas sit no asins trauka.

Viens stāvi nu. Viens turies nu,

Viens naidu svešu, savas sāpes veici —

Un neglaimo, un nežēlo, un nesauc palīgu.

Tu saraujies. Caur dienas tveici

Kūp asins garaiņi pār klajumu,
Un sarkans krusts pār zemi, ko reiz sveici.

(Sarkanais krusts. 1916. armijā)

Maskava Pirmajā pasaules kara laikā ir simtiem tūkstošu lielo

latviešu bēgļu masu galvenais centrs. Maskavā atrodas visas bēgļu

apgādāšanas centrālās komitejas galvenās iestādes un nodaļas.
Maskavā rosīgi darbojas arī bēgļu komitejas kultūras nodaļa, kas

rūpējas par bēgļu garīgās dzīves aprūpi visās plašajās Krievijas

malās, uz kurieni latviešus no dzimtās sētas un pilsētas bija aizne-

susi briesmīgā kara vētra.

Kad Sudrabkalns pirmo reizi ierodas Maskavā no pulka pēc

medikamentiem, viņš, galīgi nepazīdams pilsētu, vispirms dodas

uz latviešu kultūras nodaļu, kur darbojas A. Ķēniņš, K. Freinbergs

un citi. Nodaļā strādā par jaunāko darbinieku Valdis Grēviņš, kas
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līdztekus studē Maskavas komercinstitūtā. Nodaļā Sudrabkalnam

sniedz pirmos padomus, turpat viņš saņem bēgļu centrālkomite-

jas viņam kā latviešu kultūras darbiniekam piešķirto pabalstu
40 rubļu apmērā. Notiek tuvāka sapazīšanās ar Valdi Grēviņu.
Sudrabkalnam nav neviena paziņas, drauga vai rada, pie kura

varētu apmesties. Valdis Grēviņš aicina viņu pie sevis, savā istabā,

kur viņš mitinās kopā ar kādu latvieti Bumbieru.

Labāk pazīdams Maskavu un labi iejuties tajā, kustīgais un

enerģiskais Valdis Grēviņš kļūst par Sudrabkalna ievedēju Mas-

kavas kūsājošajā burzmā un kultūras dzīvē. Jānis Sudrabkalns pirmo

reizi nokļūst Maskavas Dailes teātrī, kur skata A. Tolstoja traģē-

diju "Cars Joanns Feodorovičs", A. Čehova "Ķiršu dārzu" un

M. Gorkija "Dibenā". Viņu aizkustina un ilgam laikam saviļņo
aktieru spēle, izrādes viengabalainība. Vienā no Dailes teātra stu-

dijām viņš skata Bergera "Plūdus". Maskavas Kamerteātrī redz Ino-

kentija Aņņenska simbolistiski dekadentisko lugu no sengrieķu

dzīves "Segras spēlētājs". Tai laikā Maskavā darbojas arī maza

skatuvīte — Komisarževskas vārdā nosauktais teātris. Sudrabkal-

nam izdodas noskatīties kādu vakaru tur divu viencēlienu uzve-

dumu — LeonīdaAndrejeva un G. Mopasana.
No visām redzētajām izrādēm Sudrabkalnam visvairāk tīk "Ķiršu

dārzs" un Gorkija "Dibenā", kur tēlo Moskvins, Kačalovs un

Staņislavskis. Līdz sirds dziļumiem dzejnieku satricina Staņislav-
ska Barons, Moskvina — vecītis. Dzejnieku skaudri un saldi ap-

dedzina īstas, varenas mākslas elpa.

Jautrus brīžus, smieklus un izbrīnu kā Sudrabkalna, tā Valda

Grēviņa uztverei un sajūtai [ izlaists vārds] Igora Severjaņina dze-

jas vakars Politehniskā institūta lielajā zālē. Paša Igora Sever-

jaņina ultra bohēmiskais paskats, viņa vienreizīgais klauniskais

priekšnesuma veids dziedošajā tonī un dīvainās dzejas, kurmurgi

un psihopātiski redzējumi sajaukti kopā ar visprastāko bulvā-

rismu, krogu un kafēšantanu.

Latviešiem bieži Maskavā notiek savi koncerti, gleznu izstādes,

rakstnieku vakari. Vienā šādā literārā priekšnesuma vakarā dzej-
nieks dzird lasām savu dzejoli "Oda". To īpatni, savā manierē lasa

jau toreiz plaši pazīstamā skatuves māksliniece Biruta Skujeniece.
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Dzejniekam reizē dīvaini un neparasti dzirdēt skanam sava dze-

joļa vārdus, domas, ritmus. Viņš sēd klusi savā vietā, mulstot un

iekšēji kvēlojot. No otras puses, paša dzejoļa ritmi un klausītāju
lielā uzmanībapaceļ prieka, gandarījuma un jaunas tālākās darba

gribas vilnī. Dzejnieks aiziet no sarīkojuma kā noglāstīts, kā spē-

cīga, salda dzēriena malka uzmundrināts un atjaunots.

Arvienu plašāka kļūst dzejnieka līdzdalība latviešu literārajos
mēnešrakstos un žurnālos. Lielu uzmanību dzejniekam pievērš
Kārlis Freinbergs, kas uzmudina Sudrabkalnu jauniem darbiem

un sūta naudas līdzekļus, kas visai noder frontes apstākļos.
Nonācis pie Babītes ezera, pulks apmetas otrā ešelonā. Apvi-

dus papostīts, kareivji dzīvo teltenēs. Ambulance novietojas kādās

pamestās zemnieku mājās. Dzejnieks uzmanīgi seko politiska-

jiem notikumiem valstī pēc laikrakstiem, sarunās ar zaldātiem.

Viņš skaidri vēro, kā kareivju masa kļūst dienu no dienas neap-

mierinātāka ar savu zaldāta dzīvi, ar netaisnībām armijā, ar no-

devību priekšniecībā, ar badu un pajukumu valstī. Dzejnieks ir

zaldātu pusē, viņš dažbrīd vēl skaidrāk par tiem saskata un jūt,

kāda bezdibeņa malā nonākusi lielā cariskā Krievija, milzīgā impē-

rija bez stingras valdības, kapitālistu un muižnieku izlaupāma.
Revolucionārās sociāldemokrātiskās idejas arvienu vairāk apņem

un paceļ savā apziņā, domas skaidrībā ne vien atsevišķus kareiv-

jus,bet rotas, pulkus, divīzijas, visu 12. armiju,visas frontes no Bal-

tijas jūras līdz Kaspijai.
Sudrabkalns vairākas reizes iebrauc Rīgā. Meklē savas paziņas,

arvien vairāk un vairāk iepazīst rīdzinieku vienkāršo cilvēku un

strādnieku drūmo noskaņojumu, kuram cauri laužas griba cīņai,
alka sacelties pret veco izkurtējušo varu, pret carismu un tā kal-

piem. Rīga pārvērtusies tipiskā piefrontes pilsētā. Blakus noma-

lēm, ko klāj nospiestība, rūgtums, nemiers un naids pret karu un

tā izraisītājiem, centrā valda izdzīve, spekulācija, spiegošana un

nodevība. Greznie kafēšantani izdzīvīgu bagātnieku un augstāku
virsnieku pilni.

Sudrabkalns nāk sakaros ar latviešu strēlniekiem, ar viņu orga-

nizācijām, 5. Zemgales strēlnieku pulkā viņš sastopas ar rakstnie-

kiem, gleznotājiem, mūziķiem. Visi viņi rūguma un gaidu pilni.
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Ar katru dienu aug valstī sasprindzinājums. Sudrabkalns piedalās
zaldātu un strēlnieku slepenajos mītiņos, apspriedēs, kur sociāl-

demokrātiskie lozungi un aicinājumi gūst arvienu lielāku tautas

piekrišanu.

1917. g. februārī buržuāziski demokrātiskā revolūcija, valsts

apvērsums, tautas prieks, mītiņi un pārgrozības armijā. Krasi ma-

nāma virsnieku izturēšanās maiņa. Ārsts, kas līdz šim nedeva

Sudrabkalnam roku un vīpsnādams brīnījās par zaldāta Sudrab-

kalna daudzajām grāmatām, kaut gan pats aizņēmās tās lasīt,

tagad pirmais pienāk dzejniekam klāt un cenšas runāt kā līdzīgs

ar līdzīgu.

Ap šo laiku pulku pārvieto no Babītes apkaimes uz Dzinta-

riem, kur tas iedzīvojas apkārtējās pāri palikušajās vasarnīcās. Pēc

februāra revolūcijas Sudrabkalnu ar pavēli pārceļ uz 5. Zemgales
latviešu strēlnieku pulku tādā pašā amatā, taču šinī pulkā viņš

nav dienējis nevienustundu un dienu. Uz Sudrabkalna lūgumu,

lai viņu komandē uz 5. Zemgales pulku, armijas štābs atbild pie-

krītoši, bet nav Sudrabkalns lāgā uz turieni saposies, kad pienāk

jauna štāba pavēle, kas, atceļot iepriekšējo, uzdod Sudrabkalnam

nekavējoši ierasties "Brīvā Strēlnieka" redakcijā Rīgā par darbinieku.

Redakcijas vadība norīko Sudrabkalnu par tulkotāju. Dzejnieks

tulko dažādus rakstus no krievu valodas, bet visvairāk armijas

virspavēlniecības ziņojumus un rīkojumus.

Redakcija atrodas Merķeļa un Brīvības bulvāra stūrī, nama

Nr. 6 augšējā stāvā. Redakcijas vadība un virziens sākumā atrodas

labējo sociāldemokrātu rokās.

Pēc februāra revolūcijas arī zaldātiem, tāpat kā cara laikā tikai

virsniekiem, atļāva dzīvot privāti pilsētā. Sudrabkalns šinī laikā

sametas kopā ar dzejnieku Valtu Dāvidu-Vecaukumu Ģertrūdes
ielas 72. namā,kur vēlāk dzīvo Andrejs Upīts, Zālītis, Pīpiņš-Vizulis,

tā saucamajā Pīpiņa namā.

"Brīvā Strēlnieka" idejiskais virziens kļūst ar katru dienu krei-

sāks, līdz pēc sacelšanās dienām Pēterpilī jūlijā latviešu revolu-

cionārie strēlnieki padzen no redakcijas vadības visus labējos

sociāldemokrātiskos nodevējus un laikrakstu pārņem Komunis-

tiskās boļševiku partijas izvirzītie vadītāji. Sudrabkalns paliek
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darboties "Brīvajā Strēlniekā". Viņa toreizējos pārdzīvojumus
visai labi atklāj dzejolis "Kapos", rakstīts 1917. gada augustā Rīgā:

Ko brīnies, ka kapos,
Kur liesmas un vējš,
Tu atdzimsti spējš?

Ko brīnies, ka kapos,
Ik smiltī kur sirds,

Nakts zvaigznēs tev mirdz?

Ko brīnies, ka kapos,
Ik ziedā kur vāts,

Deg mokās tev prāts?

Ko brīnies, ka kapos,

Kur liesmas un vējš,

Rauj cīņas gars spējš?

"Rauj cīņas gars spējš" tiešām pašu dzejnieku. Viņš iet kopsolī

ar revolūciju, ar revolucionāriem strēlniekiem. Šo dzejoli viņš
uzraksta pēc tam, kad ilgi un rūpīgi apstaigājis jaunos Brāļu kapus,
kur guldīti strēlnieki. Lasot uzrakstus, redzot latviešu jaunību,

guldītu sausajā, zelta spožajā smiltājā, dzejnieks it kā jūt viņas

elpu kāpjam cauri irdnei viņam pretī, un dzejnieks līdz pašiem

savas būtnes dziļumiem apzinās, ka ik smiltī guļ sirds — strēl-

nieki ar savu labāko apziņu, ar savu dziļāko pārliecību ir cīnīju-
šies par savas —latviešu — tautas brīvību, labāku nākotni, bet ik

ziedā, kas pār viņiem līkst, kvēl rūgta vāts — latviešu strēlnieki

patvaldības pievilti, neģēlīgi pārdoti, viņu asins lijuši velta, bez

panākuma. Tāpēc kapos liesmas un vējš, un katru godīgu, apzi-

nīgu cilvēku rauj cīņas gars spējš.
Ir 1917.gada augusta mēnesis — dienas, kad nodevēji, caris-

kie ģenerāļi un viņu štābi, apmet ap kaklu savu novīto nodevības

ļauno cilpu 12. armijai un latviešu strēlniekiem — apzinīgi, ar

iepriekšējo nodomuatdodRīgu, revolucionāro Rīgu, 12. armijas
revolucionāro mitekli, boļševistiski noskaņoto latviešu strēlnieku
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citadeli. Atraujot attiecīgas divīzijas, ļauj brīvi attīstīties vācu

uzbrukumiem un latviešu strēlniekiem nevienādajā cīņā.
Sudrabkalns asi un smagi pārdzīvo Rīgas krišanu. Smagajā

mašīnā "Brīvā Strēlnieka" redakcija atkāpjas līdz Cēsīm. Atiešana

notiek bez sevišķiem traucējumiem. Aizbraucēji ar skumjām un

sāpēm noskatās pie Juglas liesmojošā frontē, kur 5. Zemgales pulks

kopā ar 6. Tukumavaronīgi cīnās pret neganto vācu pārspēku.
Cēsīs "Brīvā Strēlnieka" redakcija apmetas pie Cēsu pils parka

"Pils" viesnīcas telpās. Cēsis pilnas atkāpšanās drudža.Pilsētā ap-

metušās daudzasarmijas vadošās organizācijas. Cēsīs "Brīvā Strēl-

nieka" redakcija laiž klajā divus laikraksta numurus un tad ar

štāba rīkojumu dodas tālāk uz ziemeļiem — uz Valku.

Redakcija apmetas pilsētas centrā, un darbs atkal atjaunojas.
Tās ēkas, kur 1917. gadā mitinājās "Brīvais Strēlnieks", Lielajā Tē-

vijas karā gājušas no fašistu granātām bojā. To vietā tagad plaukst
labi kopts skvērs, un jaunatne diezi vai vairs zin, kādi kvēli aici-

noši vārdi raidīti no šīs vietas latviešu un igauņu tautai.

Notikumi tajā laikā risinājušies tik strauji, ka dzejnieks daudz

ko neatceras.Valkā viņš sagaida Lielo Oktobra Sociālistisko revo-

lūciju, ko Valka pārdzīvo visai vētraini. Nodibinājās pati pirmā

padomju vara uz Latvijas teritorijas. Šo Padomju Latvijas Valkas

periodu visai labi apraksta vēsturnieks T. Draudiņš, pats revo-

lucionārs.

Pēc dažiem mēnešiem, 1918. gada janvārī, Jānis Sudrabkalns

demobilizējas no armijas. Izmantodams jaunās padomju repub-
likas vājumu, vācu karaspēks lauž demarkācijas līniju un dodas

uz ziemeļiem, lai pilnam apdraudētu revolucionāro Pēterpili. Krīt

Valka. Padomju vara un latviešu vecie strēlnieki atkāpjas Krie-

vijas iekšienē. Valkā sākas okupācijas laiks. Sudrabkalns strādā par

korektoru "Līdumā". Padomju laikā viņš tādā pašā amatā bija

"Cīņas" redakcijā pie Friča Roziņa.

Publicējas "Laika Vēstīs". — Dzejolis "Lukrecija Tornabuoni",

vēl otrs un kāds feļetons (?). [A. Čaka pielikta jautājuma zīme.]

Sudrabkalns saņem vācu pasi. Kopā ar Valtu Dāvidu, aktieri

Ābramu un citiem dodasuz Rīgu. Kājām aiziet marta mēnesī līdz

Smiltenei, no turienes ar vilcienu līdz Ropažiem un ienākRīgā.



Rudenī viņš atkal ir Valkā. Buržuāziskās republikas izsludinā-

šanas laikā viņš jau ir Valkā. Strādā laikrakstā "Jaunā Latvija", ko

izdod A. Frīdenbergs ar kooperatu naudu.Pēc ilgas sarakstīšanās

Valkā no Kaukāza ierodas Pāvils Rozītis ar savu Antoniņu un

dēluViestardu, kas vēl ratiņos.
Valkā liela kultūras darbinieku kolonija.
1918. g. novembra beigās J. Sudrabkalns atkal ir Rīgā un ap-

metasuz dzīvi Ģertrūdes un Krišjāņa Barona ielas stūra namāpie
rakstnieces Alijas Baumanesmātes.

1919. gada 3. janvārī Rīgu no okupantiem atbrīvo sarkanie

latviešu strēlnieki. J. Sudrabkalns atkal iesaistās darbā "Cīņas" re-

dakcijā par tulkotāju. "Cīņas" slejās parādās viņa Verharnadarbu

atdzejojumi un citi raksti.





VĒSTULES
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1.H.RUDZĪTIM

Ļ. god. H. Rudzīša kgs!
Plaudis Jūsu vārdā ziņoja, ka man Dostojevska "Pusaudzis"

jāpārtulko viss līdz šā gada maijam, tas ir, vienu mēnesi ātrāk.

Mēnesis diezgan liels laika sprīdis, tāpēc, lai nesasteigtu tulko-

jumu, lūdzu "Pusaudža" pirmās grāmatas ("Pusaudzis", cik es

zinu, domāts divās grāmatās) tulkošanu nodot J. Plaudim, bet otrās

atstāt man, ko tad es arī pārtulkošu pēc labākās sirdsapziņas.
Es ceru, ka šāda maza pārgrozība nāktu par labu Plaudim,

man un arī grāmatai.
Palieku domās, ka Jūs manu lūgumu nenoraidīsit.

Jūsu Aleksandrs Čaks

Rīgā 29.1. 37. g.

2. K. EGLEM

Ļ. god. Direktora kgs!
Šīs zīmes uzrādītāja Austra Timmas kdze, bij. Ķikut, nāk pie

Tevis manā uzdevumā un lietā. Atļauj viņai Tavā bibliotēkā no

mēnešraksta "Domas" pārrakstīt uz mašīnas divus manus dzejo-

ļus. Būšu ļoti pateicīgs par Tavu laipnību un pats personīgi iera-

dīšos to izteikt. Ja nu nevar, tad sūti kundzi mājās. Piedod, ka

rakstu uz slikta papīra, kā neklājas.
Aleksandrs Čaks

Rīgā, pilsētas Špārkastē
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3. LĪGOTŅU JĒKABAM

Nododu Jums sava strēlnieku epaplānu.
Tas ir šāds:

1. grāmata — jau iznākusi;

2. grāmata — Nāves sala, jūlija kaujas, dzīve jūrmalā un Smār-

des kaujas (nodrukātās poēmas "Nāves salas velns", "Pēdējais

svētvakars");

3. grāmata — Ziemassvētku un janvāra kaujas, Rīgas krišana,

Juglas kaujas, revolūcija un aiziešana uz Krieviju;
4. grāmata — cīņas Krievijā: kaujas pie Jaroslavas, Penzas,

Kazaņas, Kromu operācija, Perekopa ieņemšana, strēlnieku dzim-

tenes noskaņojums, atgriešanās Latvijā.
Dažas 3. un 4. grāmatas poēmas man arī gatavas, tikai nav

drukātas, vienīgi "Strēlnieku atgriešanās" ir nodrukāta.

Jūsu

Aleksandrs Čaks

Rīgā 23. maijā

4. J. SUDRABKALNAM

Dārgais Sudrab!

Mums jāiet pie Annas Kupčes-Brodeles rīt, 31. decembrī,

pīkst. 12.00 dienā, bet ne 1. janvārī, kā es Tev teicu. Gaidīšu Tevi

rīt, 31. decembrī, "Cīņas" redakcijā pīkst. 13.30,1. un 2., un Valija
visas uztrauktas par manu kļūdu.

Gaidu. AL.

Rīgā 1944. 30. dcc, izmisumā

5. K. KRAULIŅAM

Laipni lūdzu manāvietā iecelt citu lirikas apskatītāju debatēs,

jo diezi vai spēšu līdz tam laikam pilnīgi atveseļoties. Sveicinu

Tevi un nožēloju, ka nespēju līdz darboties!

Paraksts izpaliek, jo nevaru parakstīties skaisti

/Aleksandrs Čaks/



A. Čaka pēdējā vēstule 1950. gada janvāra pirmajā pusē
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6. J. SUDRABKALNAM

Mīļš sveiciens, draugs!
Tu zini, cik grūti man rakstīt vēstules, tāpēc saproti, ka esmu

saņēmis kopā visus savus dvēseles spēkus.

Ar naudaslietām — labi. Sākot no 5. jūlija, Lavīze sāks mak-

sāt. Tevi apsolīja sarakstos ierakstīt. Esmu vairākas reizes atgādi-

nājis. Redzēs, kas būs.

Starp citu, Lavīze grib, lai Tu dodot atdzejojumus par Navoī.

Tāpat priekšvārdu A. Upīša novelēmkrievu valodā.

Jānis Grants lūdz recenziju par Indriķa Lēmaņa "Kalvi".

Rakstu šo vēstuli L. un M. Manāpriekšā sēd Jānis Grots galīgi

piedzēries un šļupstēdams sūta Tev sveicienus. Vai nejūti no tiem

alkohola smaku nākam?

Rīgā viss pa vecam. Mācām Jāni Grotu dzeršanā piedalīties ar

savu naudu. Visumā esam kļuvuši ļoti mierīgi un pieklājīgi, pat

garlaicīgi. Tiešām labi, ka Tu dzīvo laukos un krietni atpūties.
Taisni skaudība kādreiz uznāk.

Lielākā literārā sensācija — Monta Kromakopīgi ar C. Dineri

iesniegušas lugu konkursam ārkārtīgi skaistu darbu — Ilga —

saucas šī drāma3 cēlienos un 7 ainās.

Tagad beigšu. Ja iedzersim šodien, protams, pacelšu glāzi uz

Tavu veselību.

Tavs Aleksandrs

Tagad, brilli uzlicis, murkšķēdams un Ziemeli rādams, parak-

stās lielākais pasaules romantiķis [ tālāk — ar}. Grota roku] Jānis

Grots. Mīļi, dikti mīļi sveicinu Tevi! Jānis Grots.

7. M. ĶEMPEI

Ļ. god. Mirdza!

Sirsnīgi pateicos par draudzīgo izpalīdzību.

Ar dziļu paklanīšanos
Aleksandrs Čaks

Rīgā 1949.g. 22. dcc.
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Lai slavēta Mirdza —

Mūsu dvēseļu spirdza.

Duets — izpilda Jānis un Saša.

8. J. SUDRABKALNAM

Mīļais Sudrab!

Šodien zvanīju Tev ilgi un neatlaidīgi — neviens nenāca.

Tagad Valdis atnācis noskaidroja, kas par lietu.

Nevarēšu šovakar pie Tevis aiziet: jūtos sliktāk, kā parasts —

sāp galva, un ļoti slikti psihiski.
Piezvanīšu rīt no rīta. Man Tev kas sakāms un arī iedodams.

Nekas slikts nav. Uz redzi, Tavs Saša.

Rīgā 1949. g. 25. dcc.

9.K. EGLEM

Mīļais draugs!

Biju, lai Tevi apsveiktu, bet neatradu.Vairs šodien neiznāk laika,

tāpēc atstāju Tev sveicienus ar šo niecīgo zīmi. Neņem ļaunā.

Tavs A. Čaks

10. DŽ. DZĒRVEI

Ai, tāli tuvā daiļā Džesi,

Kas Tu mums vistuvākā esi,

Maigāka par dārza kresi,

Kad sirdi mums spiež kā ar presi,

Tu mūsu cerība esi.

Visu vārdā —AČ



11.L. STANKOVICEI

Dārgā Zette!

1) Bija Vallija Ziedainakdze. Vecmāmiņa zvanījusi: kā jūtoties
Milda? Lūdzu piezvanīt un pateikt, lai vecmāmiņa brauc. Pie-

zvani Vallijai Z. Tepat Biķerniekos.

2) Slimniecei grūti gulēt mazajā gultā. Izkurināju guļamo.
Lūdzu izvēdināt. Domāju — piekritīsi, lai Milda šovakar pāriet

gulēt guļamistabā.

3) Atslēgu paņēmu līdz.

4) Varbūt šovakar piezvanīšu pl. 9.00.

Sveiki!

A. Č.

Attaisi guļamistabas krāsns "šīberi" virtuvē.



AUTOBIOGRĀFIJA, IESNIEGUMS
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AUTOBIOGRĀFIJA

Esmu dzimis 1901. gada 27. oktobrī Rīgā amatnieka ģimenē.
Ziemas pavadīju Rīgā, vasaras — uz laukiem, kur iepazinu lauku

darbus un dzīvi. Astoņu gadu vecumā iestājos Rīgas Aleksandra

ģimnāzijā, kuras kursu beidzu jau Saranskas pilsētā Penzas gu-

berņā. Uz turieni šo ģimnāzijuevakuēja. Mans tēvs Jānis visai inte-

resējās par mākslu un rakstniecību. Savā laikā kā Rīgas amatnieku

biedrības runas vīrs viņš darbojās Teātra komisijā, kas pārvaldīja

toreizējo Jauno Rīgas teātri, tagadējā Dailes teātra priekšteci. Es

nācu tuvos sakaros ar teātra mākslu, apmeklēdams visas pirmiz-
rādes. Tās dziļi mani ietekmēja.

Pirmā pasaules karā es kopā ar vecākiem devos uz centrālo

Krieviju. īsu laiku dzīvoju Maskavā (1916. g.), tad Saranskā. Tur

sagaidīju arī Oktobra revolūciju. Beidzis ģimnāziju, brīvprātīgi

iestājos Sarkanā Armijā. Sākumā strādāju Ruzaevkas kara komi-

sariātā.Vēlāk dzīvoju un strādāju Penzā.Antonova sacelšanās laikā

cīnījos pret viņa bandām Sarkanās Armijas īpašu uzdevumu daļu

rindās (b MacTHX HoHa). 1922. gada vasarā atgriezos dzimtenē.

Beidzu 2. Rīgas valsts ģimnāziju, jo manus dokumentusneatzina,

un iestājos Latvijas Universitātes medicīniskajā fakultātē, kurā

sabiju no 1923. g. līdz 1928. g. rudenim. Pastarpām strādāju kā

skolotājs. No 1928. g. dzīvoju tikai kā literāts. Pēc Ulmaņa puča,

1934. g.maijā, kādu laiku pavadīju laukos, jo paliku bez darba un

līdzekļiem. 1936.gadā kļuvu pilsētas ierēdnis un pamazām atjau-

noju savu literāro darbību. 1939. gadā saistījos kā redaktors ilus-

trētā žurnālā "Atpūta".
1940.gadā pēc padomju iekārtas nodibināšanās turpināju darbu

minētajā žurnālā.



A. Čaka miršanas apliecība



Okupācijas laiku pavadīju gan kā laukstrādnieks uz laukiem,

gankā gadījuma darbu strādnieks Rīgā. Savu literāro darbībupār-
traucu. To atjaunoju pēc likumīgās padomju iekārtas atjauno-
šanas.

Aleksandrs Čaks-Čadarainis

6. februārī 1945.g.

Latvijas Valsts izdevniecības direktoram

Aleksandra Jāņa dēla Čaka ar dzīves vietu Lāčplēša 48/50-14

IESNIEGUMS

1945. gadapavasarī ar toreizējo izdevniecības atbildīgo darbi-

nieku Arvīdu Griguli noslēdzu līgumu par dzejoļu krājuma "Zem

cēlās zvaigznes" izdošanu ar honorāru Rbļ. 9.- par rindu.

Drīz pēc tam notikaautoru honorārulikmju paaugstinājums
ar autorahonorāravidējo likmi— Rbļ. 14.- par rindu, ko saņēmuši

gandrīz visi latviešu padomju dzejnieki, kam iznākušas grāmatas.

Lūdzu arī man paaugstināt honorāru no Rbļ. 9.- uz Rbļ. 14.-,

izmaksājot attiecīgo starpību, ievērojot vēl šādus apstākļus ma-

nas grāmatas izdošanā.

Daudzu un dažādupārlabojumu dēļ grāmatas iznākšana ieilga,
un tā parādījās atklātībā tikai 1948. gada rudenī.

Sekojot norādījumiem, no grāmatas nācās izņemt daudzus

dzejoļus, apmainot tos ar jauniem, 1947. gadā rakstītiem, kas iz-

veido pat jaunas, līdz tam grāmatā nebijušas nodaļas, piem.: 2. un

priekšpēdējo; vairākas papildina, piem.: nodaļu par okupāciju, par

Maskavu, partizāniem un Rīgas sociālistisko jauncelsmi.

Nākuši klāt 13 dažāda garuma dzejoļi un 4 plašāka apjoma

dzejojumi. Turklāt kādi 25 dzejoļi pamatīgi pārstrādāti.

Ceru, ka manu iesniegumu ievērosit.
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GLĀBJOT PIEVOLGU —

GLĀBJAM PADOMJU REPUBLIKU

Nelaime, kas mūs piemeklējusi, ir milzīga.
Visas Pievolgas guberņas: Samaru, Saratovu, Simbirsku un

Tatāru republiku pārņēmusi briesmīga neraža. Republikas mai-

zes klēts ir tuvu bojāejai.
Mūsu priekšā ir tādamilzu izmēru nelaime, kura ar savu sma-

gumu apdraud visas pārējās Krievijas likteni.

Mūsu ienaidniekipriecājas neprātīgi. Viņi domā, ka bads no-

žņaugs Padomju republiku, kuru neizdevās salauzt visas pasaules

apvienotajai buržuāzijai. Bet godīgie darbaļaudis nedrīkst snaust,

nedrīkst sēdēt, rokas klēpī salikuši. Viņiem jāglābj republika: bada

pārņemtie Pievolgas zemnieki gaida no viņiem ātru un lietišķu

palīdzību. Un zemniekiem ir pilnas tiesības uz to cerēt.

Trīs gadus mēs bijām uguns lokā, trīs gadus mēs izturējām

baltgvardu bandu ārprātīgo uzbrukumu. Šo trīs gadu laikā Pie-

volgas zemnieki atradās vienā no svarīgākajiem posteņiem. Šā

perioda laikā viņi uz saviem pleciem noturēja trešo daļu Sarkanās

armijas un izsalkušo centra strādnieku apgādes, tas ir — trešo

daļu no apgādes sadalījuma, kas attiecas uz visu milzīgo Padomju

republikas teritoriju. Postenis, patiesību sakot, varonīgs.

17.—18. gada pārtikas kampaņā no 30 miljoniem pudu, ko

savākusi padomju vara, šajā sadalījumā 11 miljoni pudu attiecās

uz Pievolgas zemniekiem. Nākamajā gadā no 117 miljoniem

pudu — 66 miljoni pudu. 19.—20. gada pārtikas kampaņā no

212miljoniem pudu — 87 miljoni pudu Pievolgas zemnieku ziņā.

Pavisam padomju varas trīs gados savākts 640 miljoni pudu

labības, un no šī daudzuma viena pati Pievolga devusiap 230 mil-

joniem.
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Ar savu labību Pievolgas zemnieki glāba Padomju republiku

no baltgvardiem un galīga sabrukuma.Viskritiskākajos brīžos viņi

pabaroja izsalkušos strādniekus un Sarkano armiju. Bez Pievol-

gas zemnieku labības nebūtu uzvaras. Tagad Pievolgas zemnieki

paši badojas. Viņiem nav graudu pat ziemāju sēšanai. Ja pārējā

Padomju republika viņiem laikus nepalīdzēs, mūsu maizes klēts —

Pievolga uz ilgiem laikiem būs izsista no ierindas un tās saimnie-

ciskā nāve kā pārmērīga nasta uzgulsies pārējai republikas daļai.
Paēdušās Krievijas pienākums — nākt palīgā izsalkušajai varonī-

gajai Pievolgai. Unkā karā — lietišķi, ātri.

Republika pamazām mostas, lai palīdzētu izsalkušajai Pievol-

gai. Pilsēta —strādnieki, cik spēka, nāk palīgā izsalkušajiem. Tagad
kārta zemniekiem. Laiks plašajai zemniecībai nākt palīgā saviem

izsalkušajiem brāļiem.

Ziemāju sēšana ir degungalā. Bet Pievolga ir bez graudiem.

Draudzīgāk, lietišķāk jāķeras pie pārtikas nodokļa savākšanas. Jo

daļu pārtikas nodokļa mums vajag par katru cenu līdz sējas kam-

paņas sākumam nogādāt Pievolgas zemniekiem — graudiem.
Neatliekams zemniecības uzdevums — visīsākajā laikā pilnībā
savākt pārtikas nodokli. Pievolgas zemnieki gaida graudus.

Vienlaikus katrā pagastā, katrā ciemā nepieciešams organizēt

komitejas palīdzībai bada cietējiem, veikt papildu labības nodo-

šanubada cietējiem.

Apriņķa zemnieki, ātrāk nododiet pārtikas nodokli, veiciet pa-

pildu labības nodošanu bada cietējiem!

Es sēdu pie galda. Kā vienmēr. Uz galda deg lampa. Es lasu

kritikas. Viens rakstnieks pēc otra ir izlaidis kādu jaunu grāmatu.

Viens dzejnieks pēc otra ir ticis pie vārda — ir kaut [ko] devis.

Tik es ne. Dzīve ietgarām. Visi strādā, dara un gurst. Tik es ne. Viens

pats sēžu kā vienmēr. Uz galda deg lampa. Aiz durvīm virtuvē

rīkojas māte. Ārā aiz logiem grimst pilsēta savos bāli zilganos

sniegos, rūc tramvaji, ormaņu zvaniņi činkst, ka plīstot glāzes —

viss kaut kurp steidzas — traucas...
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Un manā dvēselē sāk plosīties ārprātīgas sāpes, šaubas un ne-

miers. Mana dvēsele deg — sūrkst kā izplucināta, kā skudrām

sakosta. Kā milzīga, spēcīga roka viņa sāk griezt ap mani milzīgā
ātrumā visu apkārtni, visas manas attiecības iesviežot haosā kā

vecas lūžņas atkritumu vietā.

Es mūžīgi esmu tiecies pēc kā liela un augsta. Pēc bezgala. Es

alcis būt par varoni, par izcilus personu, un man šermuļi ir gājuši

pār kauliem, iedomājoties tikai to, ja man būtujāpaliek par ikdie-

nas pelēko cilvēku. Ne! To tik ne. Tad labāk mirt. Katru brīdi, katru

mirkli uz to es esmu sevi gatavojis. Savos sapņos es biju ar to sa-

audzis, ka es reāli domāju, ka es esmu jau tas. Ejot pa ielu, es

daudzreiz pie sevis smīnēju: re, kā viņi iet man vienaldzīgi tagad

garām, nezinādami, ka viņi drīz to darīs, čukstēdami: — Lūk, kur

aiziet viņš. Paskaties. —Un mana dvēsele bija mākoņos. Un nu —

(Tā tad vajadzēja gadienā. Bet viņš nenāca.)

Paiet diena pēc dienas. Citi tiešām to panāk dzīvē, bet tik vēl

sapņos. Un mana dvēsele sāk šaubīties. Viņai zem kājām sāk lūzt

viņas uzticības pamati uz zemes. Vai tik tā patiesība, tā, ko es do-

māju. Vai tik tā nav kaila griba, iedomība, bet spēka, attiecīga spēka

nav. Kā lokomotīvei ogļu. Kā saulei zemes.

Žurnāla "Jauno Lira" mērķis apvienot visus latviešu jaunākos

dzejniekus, kuriem rūp dzejas tālākā attīstība.

Jaunāko latviešu literātu, sevišķi dzejnieku stāvoklis ļoti neap-

skaužams. Ar savu pasivitāti mēs paši lielā mērā esam sekmējuši

šā stāvokļa nostiprināšanos. īsredzīgi gaidīt uz apstākļu uzlaboša-

nos vai vecāko kolēģu palīdzību. Kādreizējie bohēmisti ar grūtībām

atceras savus bijušos laikus. Idilliskie, skalbiskie laiki latviešu litera-

tūrā ir izbeigušies, un viņu vietā iestājies literāriskā mietpilsoņa

laikmets, kur šaursirdība uzplaukst un smaršo kā brīnišķīgs zieds.

Mūsu, jauno, pienākums novērst nīkulību latviešu literatūrā.

Griba ir — šī griba jāpārvērš darbā.

Visi dzejnieki, kuri ar mums vienisprātus, tiek lūgti ņemt līdz-

dalību jaunajā pasākumā.
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Žurnāla "Jauno Lira" slejās katrai radošai individualitātei tiks

dota vislielākā iespējamība izveidot un attīstīt savu īpatnību bez

skolu vai virzienu atšķirības.
Žurnāls nav domātskā peļņas avots, bet kā nākošās cīņas līdzek-

lis un nedaudzajiem dzejas mīļotājiem lēts izdevums, kur viņi
varēs periodiski iepazīties ar lirikas jaunumiem.

PAR JAUNIEM LIRIĶIEM, KRITIĶIEM
UN CITĀM JAUKĀM PADARĪŠANĀM

(Vasaras piezīmes)

Šā gada pavasaris devis bagātu jaunu dzeju grāmatu ražu. Un

visas tikai jauno autoru. Jauni vārdi, jauni meklējumi, jauna pie-

eja lietām. Tā ir vesela sazvērestība, ko jaunie izved ar konsek-

ventu mieru. Pirmā demonstrācija tik plašā mērogā. Zināmā

mērā viņa šķiet izdevusies: jaunie pierādījuši, ka spēj iztikt bez

solīdajām lielām izdevniecībām, kurām vairs nerūp literatūras

attīstība, bet rūp savi maki. Jaunie parādījuši nenoliedzamu darba

gribu. Kā viņus sagaidīja kritika?

Izdot jaunam dzejniekam savu grāmatu — to pēdējā laikā

daži murkšķi (kā Sudrabkalns kādā vietā zīmīgi attestējis mūsu

kritiķus) kvalificē kā noziegumu, līdzvērtīgu laupīšanai ar iepriek-

šēju nodomu, par kuru autoramkatrā ziņā pienāktos pārmācības

nams. Tas ir ļoti amizanti, un jaunie var tikai priecāties, ka guvuši
tik neliekuļotu ievērību. Lielāku pārsteigumu kritika viņiem ne-

spēja sagādāt.

Cik dīvaini tas arī neliktos, pirmo atzinību jaunie saņēmuši

no veciem. Pirmām kārtām te jāmin "Jaunāko Ziņu" recenzents

A. (Arnis) un Ed. Virza. Protams, jaunie centīsies izpirkt vekseli,

kurš tiem vizēts. Un viņi cer, ka tas ar laiku izdosies.



A. Čaka rakstāmgalds

A. Čaka balvas laureāti

V. Rūmnieks, J. Rokpelnis, I. Skrastiņš 2001. gada 27. oktobrī
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Protams, ne jau visi noskaņoti tik labvēlīgi. Ir tādi, kuri visus

bez kādas analīzes met pār vienu kārti. Viņiem viena alga, vai tas

izglītots, apdāvināts, pašapzinīgs, nelaimīgs, simpātisks vai ielauzīts

(pēdējais attiecas uz Griguli, kuram, cik man zināms, pat oktob-

ris vēl pilnīgi vesels) — sirdi visi atstājot tukšu. Pie tāda slēguma
nākusi Mauriņu Zenta (Burtnieks, Nr. 7). Par to mēs nebrīnā-

mies, jo (lai arī atzīstam viņas izglītību, erudīciju, īpatnējo parā-
dību uztveri un zināmu spriešanas spēju) kā sievietei viņai tomēr

ir savi mīluļi, kurus tā parasti mēdz aplūkot caur lupi, tā mākslīgi

palielinot viņu apmērus. Mūsu slēdziens: jaunie dzejnieki ir slikti

kavalieri, ja tie — vesels pusducis — nespēj piepildīt vienas dā-

mas sirdi.

Mauriņu Zentaatrod, ka jaunos neesot nekā no mūžības. Mēs

neskatoties no mūžības perspektīves, bet rakstot tikai šodienai,

kāpēc ar šodienu mums arī nolemts mirt. Par šo jautājumu varētu

strīdēties ar cienījamo kritiķi 1000 rindās, bet mums tas šķiet lieki.

Ir stipri jāšaubās, vai dzejnieks, kurš ik otrā rindā lieto vārdu"mū-

žība", paliks arī mūžīgs. Mēs domājam, ka ne vārdi un viela te no

svara, bet ganpati forma (jo arī saturs ir tik daļa no formas), kura

nosaka kāda darba šodienību vai mūžību.Pats draņķīgākais temats

īpatnējā formāvarbūt tikpatmūžīgs, cik "mūžības" piebērtas rindas.

Lai dārgiem žurnāliem iznāktu lētāka jauno dzejnieku grā-

matuapskate, recenzijas par tiem raksta en gros. Protams, tad nekā

nevar pateikt un jāapmierinājas vispārējām frāzēm. Lai šī frāžai-

nība neliktos pārāk uzkrītoša un banāla, kritiķi iesāk rakstu ar

vispārēju dzejas definīciju,mēģina uztaustīt laikmeta artērijas un

dod jau iepriekšēju slēdzienu par jauno dzeju visumā. Šīs "troņa

runas" vajadzētu iespiest uz cūkas ādas zelta burtiem un uzkārt

viņu autoriem kaklā kā medāļus par dzīvības glābšanu. Droši

vien viņas nākotnē dažam labam aiztaupīs prieku iepazīties ar

rakstības manieri, kuru nezin kāpēc sauc par kritiku.
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Ja saņem visu kopā, ko mūsu kritiķi pro un contra teikuši
par

atsevišķiem dzejniekiem, galu galā viss reducējas uz nulli. Ergo —

jaunā dzeja atrodas pate uz sava ceļa. Vai semafors vaļā vai slēgts—

tas viņuvairs nevar interesēt. Šoreiz viņa tiks laimīgi galā arī bez

pārmijnieka — kritiķa, kurš bieži cenšas to novirzīt sāņš.

Dzejnieks rada vientulībā. Bet savu darbu viņš spiests iznest

tirgū. Un tur dūc tirgus mušas. Fridrihs Nīče devis padomu: "Es

redzu tevi apstulbotu no lielu vīru trokšņa un sadzeltu no mazo

dzeloņiem. Bēdz savā vientulībā, kur pūš skarbs, stiprs vējš. Tā

nav tava daļa — būt par mušu vēdekli." Droši vien viņa laikā nav

bijusi praktiskā ierīce, ko sauc par mušu papīri. Citādi viņš būtu

teicis: "Uzklāj sev mušpapīru un staigā drošs. Mušas pielips pie

papīra, jo viņas mīl medu."

"ZAĻĀS VĀRNAS" RAKSTNIEKU VAKARS

Spīdoša jauno rakstnieku parāde. Apbrīnot jaunos mūzu svai-

dītos ieradušies pat vecmeistari Ed. Virza un K. Štrāls. Parādi

ievada mūžīgi smaidošais, Tukuma trimdā nosodītais Jānis Lapiņš

un kategoriski noraida tendencimākslā. Lilija Auzakā jauna irbīte

spurdz par rudeni, mūzu un citām garīgām lietām. Pilnīgs pret-

stats tai Leonīds Breikšs, kura spalgais baritons sviež tik zibenīgus

vārdus, ka pat Emilam Skujeniekam trešā rindā paliek bail. Eliasu

Kārlis, vērodams lielo publikas pieplūdumu, rezignēti saka: nebūtu

es precējies, varētu domāt, ka šīs jaukās jaunkundzes atnākušas

mani skatīties. Ausma Roga ārēji gan ļoti kautra, bet stāstā pa-

rāda, ka tai ne vien temperaments, bet arī gluži skaidri uzskati

par dzīvi. Fridriham Gulbim kāda kaunīga cienītāja atsūtījusi

ziedus, kurus tam reizē ar mēteli pasniedz garderobiste garderobē.

Gulbis par tādu slepenu uzmanību tā satriekts, ka tikko neap-

sēžas uz grīdas. Alfons Francis izlasa pusi no savas grāmatas,

nepieminējis nevienu teļu, ne sivēnu. Kad sāk skanēt Jāņa Medņa
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alus bass, klausītāji bailīgi veras lustrās, vai tās diezgan cieši pie-

stiprinātas. Jonāss Miesnieks liriska stāsta vietā nolasa dzejoļus

un par drosmi pārkāpt programmu — saņem aplausus. Ērikā

Raisterī veras simts acu, un krūtis zem šifoniem un krepdešīniem

paceļas augstāk. A. Birzmalnieks ar A. Kvāli defilē bruņinieciski —

abi sparīgi puiši un vēl dabūjami. Turpretī Ilona Leimane rezig-
nēti vēro telpu, kaut gan tai ne vien acīs, bet arī vaigu galos deg

spožas saules — viņas sirds jau sagūstīta.

Publika — koncentrēta uzmanība. Visuzmanīgākais — pre-

fektūras sūtnis, kurš ar zīmuli atzīmē katru nolasīto darbu vai

atkāpšanos no programmas. Jānis Sārts, nobijies no šādas kon-

troles, aizbēg, ardievu nepateicis un nekā nenolasījis. Citi turpretī

manāmi pacilāti — viņi jūt agrāko, labo laiku tuvošanos — jo

viņu darbiem uzlikta iepriekšēja cenzūra.

Niklāvam Strunkem 42. dzimšanas dienā mans labākais diti-

rambs par viņa cilvēciskām īpašībām

Kādreiz tālā Poļu tiesā

Piedzima kā visi pliks —

Savā olīvkrāsas miesā

Niklāvs Strunke, sauktais Niks.

Ciets un varens savā garā,

Kā tambij no Laimes likts,

Gāja viņš ar krāsām karā,

Kļuva meistars liels un dikts.

Un nu katrā savā bildē

Viņš mums allaž parādās

Pazemīgs un reizē cildens

Un pa starpām salds kā kvass.

Bet par to jau Rīgas dunā

Diezgan teikts un diezgan runāts.
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Piekrītu, Niks mālē labi,

Bet bez tam vēl, jānudien,
Dzer tik ģeniāli šņabi
Kā neviens.

Apskaužu un zemu lokos

Viņa priekšā es simt kārt.

Nika seju visos krogos
Pienāktos gar sienāmkārt.

Punkts, jo redzu Olgas kundzi

Mazliet piktu pienākam.

Jūtos es kā vainīgs runcis,

Ko tā grib aiz čupras kampt.

Bet pirms tambalss skaļi šķiļ vēl:

"Čau, Nik, metēj, draugs un cilvēks!"

JĒCIS ĶIĻĶENDŪRĒJS

Seksualistiska poēma

Siguldas Rakstnieku pilī

1940.gada oktobrī

Veltījums Lielpisēju Ordeņa
Ložas Lielmeistaram

Niklāvam Strunkem

Prologs
Moto:

Zaķis pisās jūriņā,
Visa jūra līgojās.

Šī poēma var interesēt Jūs

Kā bibliogrāfisks retums,

Nevis kā salkanu jūtu kretums,
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Kas radīts pēc grafika un plāna
Un ne pēc slavenaKlu Kluks klāna.

Es zinu, ka Tu šausmīgs pislis,

Līdzīga kam otra nava;

Pist grib visi — varde, knislis,

Pisies, Nika, pisies! Čau!

Slinks, slinks bij mātei Jēcis Diņķis,

Jau mazam ar to bij liels piņķis:
Tas krūti pārkoda tai zīzdams,

Pa grīdu šļūca dirsdams, mīzdams,

Nakts podu tīšām apkārt gāza,

Pats savus sūdus mutē bāza,

It jautri rūkdams: ņamma, ņamma;

To reizēm nopleitēja mamma.

Nāk Jēcim skolas gadi virsū —

"Nureiz Tubūsi velnam dirsā!"

Tā tērgavoja vecais Mikus,

Kurš samācīja Jēcim niķus
Un visvisādus puiku stiķus,
Kas vēlāk dzīvē noderēja,
Kad meitām apkārt loderēja

Un vēlējās tās redzēt plikas.

Kad Jēcim pāri pubertāte,

Pret meitām zūd tam pietāte,

Jo pimpis brieda liels un dūšīgs;

Ar sēklu neskopodamies, viņš, ražīgs,
Tās veikli vilka tik uz gultu,

Un, diņķi izrāvis kā bultu,

Viņš daudzas meitas deflorēja...

Jo meitām gan tāds labāk garšo,
Gandrīz pēc ērzeļa kas smaržo.



971

Kad Jēcis bija vīrs jau gados
Un baudīj's meitas visvisādas,

Viņš vēlējās sev apņemt sievu,

Ne pārāk resnu, nedz ar tievu...

Tam draugi iesmērēja Kristu,

Kas neesot ne reizi pista!
To Jēcis dien un nakti pisa,
Kamēr tai dzīves svece dzisa...

Tā, nebīdamies velnu, Dievu,

Jēks kapā iepisa pat sievu.

Un pagāja tik dažas dienas,

Kad Jēcim galvā doma viena:

Viņš alkatīgās miesas trīsās

No jauna kompetenti pisās...
Bet —

Turpat uz šaurās gultas telpas
Ar sviedriem vaigā, stīvs, bez elpas

Kāpj Jēcis trīspadsmito reizi

Un nejūt, ka tamnoiet greizi:
Ar šādu pišanos tik lielu

Sāk pimpim trūkt jau dzinējvielu.
Un diezin no kādas velna pīzdas

Viss pimpis nu ir kā no glīzdas,
Ne augšup tiec,

Tik lejup sliec,

Un mīzot jālec padebesis!

Pie ārsta noskaidrojas aina.

Viņš teic: "Jums venēriska vaina,

Kas tūdaļ jāārstē ar skubu,

Ja negrib nelaimi ar gubu!"

Unārsts pa vienu, otru sānu

Sāk šļircināt šim salvarsānu,

Bet spirohetas sabēg limfās

Un dzīvo zaļi turkā nimfas!
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Līdz beidzot Jekus Sarkankalnā,

Viņš novīta kā puķe salnā...

Par postu tam bij miesīgs diņķis...

Epilogs

Unkāda morāle tam visam,

Vai mūžam gavējam vai pisam?

Jā, kā ar morāli šo bija,
To neteic psihoterapija,
Bet stāvoklis, ko sajūt miesa,

Kad tai ir jādod sava tiesa!

Mēs zinām: visi lieli vīri,

Kas nākuši no pīzdas, tīri

Nav vis bijuši kā kvieši,

Pie pīzdas turējušies cieši!

Bet, ja kāds ciesties nevar vis,

Lai to pats sātans dirsā pis!

DRAUGU DZIESMA

Liek atkal liktenis man virsu savu delnu.

Kliedz viss tavs draugu bars: — Kam mīli tu šo velnu.

Tik riebīgs viņa vaigs un šausminoši darbi,

Ņirb viņa dvēselē kā maitā tikai tārpi.

Viņš pakampts sātanam no viņa rūgtās slienas.

Ir viņam naktis tik un nav nevienas dienas.

Kam mīli viņu tu: ar savu māņu [?] slavu,

Viņš tevi apgāna un tīro tērpu tavu.

Met viņu projām, met,

Bet...
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Sēž blakus pīpojot un spriežot mazais Valts,

Pilns romāna kā bišu māja salds.

—Viens pusstops derētu vēl,— nosaka viņš lēni.

Kā veci zirgi salecas ap viņu divi veci zēni.

VALDIM LUKSAM

Es tevi negribu ne pelt, ne slavēt.

Kas nezin gan, kā tērcēs smaršo siens?

Jau dzīve sen mums abiem galvas ravē

Ar tādu uzticību kā neviens.

Tupurvus izbridi un lielo nāvi,

Kur tevi ēda aukstums, nakts un bads.

Unatkal mierīgs mūsu vidū stāvi

It kā bez kādas pārmaiņas, tāds pats.

Tu labi proti vienmēratkalt ledu

Un rūgtumu ar roku noglāstīt.
Tu dzīvi smel sev lēnu tā kā medu

Un zini skaidri šodien, kas būs rīt.

Tavs brūnais spīdums acīs vēl nav dzisis.

Tuesi rāms, kur cits, no miera rauts,

Pa savu ceļu skraida izsamisis:

Jo neprasi no dzīves pārāk daudz.

Tavs jautrais smaids vēl nav tev lūpās risis,

Tukluss kā ezers tāds, kas visu redz,

Un, kad mēs iesim tur, kur aiziet visi,

Tad arī stalts un mierīgs būs tavs plecs.



Ko tagad novēlu, topaņem vērā:

Lai ilgi vēl tavs smaids mums visiem spīd,
Lai tava sirds ar gadiem nekļūst tērauds,

Lai esi rīts, kas naktij acīs krīt.

Rīgā 1945.g. 18. jūnijā

OTRĀ DIENĀ

Un tā nu kopā esam mēs

Šais ļoti jaukās atsvētēs.

No skaistām glāzēm dzeram šņabi,

Un mums ir labi.

Guļ ielās vakar snidzis sniegs,
Bet bēg no mūsu acīm miegs.

Mums visiem traki patīkami,
Lai sabrūk apkārt visi nami, —

Tie visi atkal kopā liksies,

Kad mīļi draugi visi tiksies.
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KOMENTĀRI

A. Čaka Kopotu rakstu 6. sējumā ievietotinesaistītā valodārakstītie teksti,

kas radušies no 1937.gada līdz 1950.gadam, tematiski turpinot 3. sējumu.
Komentāros ievēroti iepriekšējo sējumu principi — atspoguļoti tikai

nozīmīgākie paralēlvarianti, izlaidumivai papildinājumi; komentētimazāk

zināmi fakti, notikumi, retāk sastopami vārdi un izteicieni citās valodās.

Nav komentēti viedokļi, kas šodien nepieņemami, bet kuru tiešais iemesls

ir padomju okupācijas režīms un preses cenzūras specifiskie nosacījumi.

Komentējot lielākus nepublicētus tekstus ar literatūrvēsturisku ievirzi, par

galveno mērķi izvirzīts teksta saprotamības princips, nevis tālāki pētījumi

par A. Čaka apcerēto tēmu.

Tāpat kā 3. sējumā, arī šeit sarežģīta bijusi autorības problēma, tāpēc

ievietoti tikai tie A. Čaka darbi, kuru autorība nerada šaubas. Ir netieši

liecinājumi, ka A. Čaks, strādādams laikrakstā "Cīņa" (1944—1950), rak-

stījis ari ievadrakstus, taču konkrētu dokumentāluliecību nav, turklāt to

saturs nekādā ziņā neliecina par konkrētā autora rakstības īpatnībām un

paustajām idejām.
A. Čaka dzīves laikā nepublicētie darbi ievietotiar zināmuatlasi,ņemot

vērā to pabeigtību, izstrādātības pakāpi, nedublēšanos ar citiem tekstiem

un elementāru saprotamību. Vēstuļu daļā nav atspoguļotas īsas zīmītes ar

sadzīvisku raksturu, kādasA. Čaks rakstījis, atstājot kolēģiem uz galda re-

dakcijā, iemetot pastkastītēs utt.

Atsevišķā nodaļā apkopoti jaunatklāti teksti, kurus objektīvu un sub-

jektīvu apstākļu dēļ nebija iespējams ievietot Kopotu rakstu attiecīgajos

sējumos. Sastādītājs pieļauj iespēju, ka privātpersonu arhīvos vēl varētu

atrasties nezināmiA. Čaka rokraksti; arī intensīvu tekstoloģisku pētījumu

rezultātā būtu iespējams droši noteikt atsevišķu anonīmipublicētu tekstu

autorību, tos identificējot kā A. Čaka tekstus.

Personu rādītājā atspoguļots ļoti plašs personu loks. Liela daļa no tām

pieminēta tikai vienreiz, un tām nav nekādas saistības ar A. Čaka daiļradi,

tāpēc speciāli pētījumi, noskaidrojot šo personu dzīves datus, nav veikti.
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Ar šo sējumu tiek pabeigts A. Čaka Kopotu rakstu zinātniskais izde-

vums. Izmantojot izdevību, sastādītājs izsaka dziļu pateicību Kopotu rakstu

izdošanas ierosinātājiem — J. Peteramun I. Riekstiņam, bibliotēkām, mu-

zejiem un arhīviem, privātpersonām un it sevišķi M. Grīnfeldei, kuras

vairs nav mūsu vidū, par atbalstu un ieinteresētību A. Čaka darbu apzinā-
šanā un nepieciešamo faktu precizēšanā.

Pateicību izsaku izdevniecības "Zinātne" darbiniekiem un finansiāla-

jiem atbalstītājiem — Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Valsts

kultūrkapitāla fondam.

KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

A — Atpūta (žurnāls)

B — Bērnība (žurnāls)

C — Cīņa (laikraksts)
D — Daugava (žurnāls)

DA — Darbs un Arodorganizācijas (laikraksta "Rīts" bezmaksas

pielikums)
FB — Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Rokrakstu un reto grāmatu

nodaļa

JZ — Jaunākās Ziņas (laikraksts)

X — Karogs (žurnāls)

LM — Literatūra un Māksla (laikraksts)

PJ — Padomju Jaunatne (laikraksts)

R — Rīts (laikraksts)

RTMM — Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

TS — Tēvijas Sargs (laikraksts)
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AIZSLĒGTĀS DURVIS

GRĀMATAS TAPŠANA

lecere veidot otro stāstukrājumu acīmredzot radusies 1936. gadabeigās.
Izdevumā "Grāmatnieks" nodaļā "Drīzumā sagaidāmi izdevumi" pie

apgāda "Grāmatu draugs" minēts: "Čaks J. [Nepārprotama kļūda; vajag:
A. — Sast] Aizslēgtas durvis. Stāsti" (1936. g. decembris, 44. lpp.). Tomēr

ne 1936. gadā, ne arī nākamajā krājums neiznāk. 1937. gadabeigās publicē-
tais stāsts "Kļavas lapa" ir pirmais uzrakstītais darbs no topošā krājuma.
1938. gada janvārī "Jaunākajās Ziņās" publicēti trīs A. Čaka tēlojumi, kuri

daļēji izmantoti, vēlāk rakstot stāstus "Kafela kungs" un "Ziemassvētku

kaujā". Domājams, ka intensīvs darbs pie grāmatas sācies 1938. gada va-

sarā, kad presē publicēti stāsti "Labā nāve", "Kirils Sārtums" un "Noti-

kums Zāļu vakarā". Pārējie krājuma stāsti presē nav publicēti un, visti-

camāk, uzrakstīti pēdējā brīdī pirms grāmatas manuskripta iesniegšanas
izdevniecībā. Grāmata iznākusi 1938. gada oktobra sākumā. Informācija

par redakcijai piesūtīto grāmatu — JZ, 1938,229. nr., 8. okt., 16. lpp.

IZDEVUMI

Līdz ievietošanaiKopotos rakstos krājums atsevišķi izdots vienureizi:

Čaks A. Aizslēgtās durvis. — R.: Grāmatu draugs, 1938. — 208 lpp.

lespiesta "Grāmatu drauga" spiestuvē Rīgā, Grēcinieku ielā 25,4000eksem-

plāru metienā.Vāku zīmējis N. Puzirevskis.

KOMENTĀRI DARBIEM

LABĀ NĀVE (7. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā "Darba Dzīve", 1938, 14. nr., 13. aug.,

6. lpp.; 15. nr., 20. aug., 6. lpp.; 16. nr., 27. aug., 7. lpp., ar nelielāmstilis-

tiskām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (FB, A. Čaka fonds, V), ar nelielām stilistiskām at-

šķirībām no pamatteksta.

KALTE (15. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 17.—34. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, A. Čaka fonds, III).

Moderis— govju kūts pārzinis un piena pārstrādes vadītājs.
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KĻAVAS LAPA (27. lpp.)

Pirmpublicējums "Daugavas gadagrāmatā" 1938.gadam [1937], 64.—

70. lpp. Krājumā "Debesīs" ievietots ar virsrakstu "Kļava lapa" (13.—27. lpp.).
Saglabājušies divi tīrraksti (A. Čaka muzejā; RTMM, mv.nr. 40535) un

mašīnraksts (A. Čaka muzejā). Pirmā tīrraksta sākumā veltījums: "Šo

manuskriptu atdāvinu tēlniekam Mārtiņam Zauram. Aleksandrs Čaks."

(Līdz M. Zaura nāvei tīrraksts glabājās pie mākslinieka.) Tīrraksts ar ne-

lielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta, trūkst neliela fragmenta stāsta

beigās, sākot ar teikumu: "Visu dienu mazākaispuika staigāja kā apmāts ar

kļavas lapu uz krūtīm," — līdz:
"
— Lapa, — atkārtoja māte un raudāja."

Otrais tīrraksts tekstam stāsta beigās, sākot ar teikumu: "Vēlā rudenī, kad

caurām dienāmlija lietus, sētniecesmazākais saslima," —līdz:" — Lapa, —

atkārtoja māte un raudāja"; ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamat-

teksta.

Par stāsta rašanās apstākļiem minēts A. Junkera atmiņās "Vārdi par

draugu" (krāj.: "Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku". R.: Liesma, 1970. —

59. lpp.).

REŅĢU ANDREJS (34. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 46.—61. lpp.
"Enkurs" — populārs krodziņš Daugavmalā pie Centrāltirgus, kur

bieži uzturējās Niklāvs Strunke un Aleksandrs Čaks.

Dunsta (no vācu der Dunst) — tvaiks, garaiņi, dažos apvidos lietots ar

nozīmi tvans.

KIRILS SĀRTUMS (44. lpp.)

Pirmpublicējums TS, 1938, 29.nr., 22. jūl., 5., 10. lpp., ar nelielām sti-

listiskām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (FB, A. Čaka fonds, VII) un melnraksts (RTMM,

mv. nr. 40369). Tīrraksts ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamattek-

sta; tīrrakstam trūkst stāsta pēdējo triju rindkopu. Melnraksts bez virsrak-

sta, iedalīts divās nodaļās, ar stilistiskām atšķirībām no pamatteksta. Stāsta

iesākumā šāds A. Čaka pārsvītrots teksts: "Kāpēc es rakstu stāstu? Mani

dramatiskie dzīves apstākļi. Dažas filozofiskas domas. Manas dzīves spo-

žākā ideja. Kas tas ir
— Jūlijs Vanags? Dievs, dod tautas darbiniekiem ilgu

mūžu nodzīvoti." Stāsta sākuma daļā pēc teikuma "Visas šīs man node-

rīgās lietas es savācu, pabāzu zem gultas un aizsteidzos darbā" šāds daļēji

pārsvītrots papildteksts: "Vakarā es mierīgu prātu varēju nākt mājā un sēs-

ties pie galda. Nepieciešamais apģērbs sēdēšanai un domāšanai istabā, kur

tikai 6 grādi siltuma, man bij. <Mūza, visu rakstnieku dieviete, nolaidies
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pār manu nabaga dvēseli! Ja tu nevariatnākt tik saltā laikā, pačuksti man

ausī. Es tev uz uteņa nopirkšu mēteli, no kura uz muguras nāk vate laukā.

letērpies viņā. Un, ja tu arī tad kļūsi tik resna kā tirgus sieva, nekreņķējies.
Man nav bail no tuklām sievietēm. Mūza, visu rakstnieku dieviete!>" Pēc

teikuma:
"

— Bet saki
— par ko tu tā murgoji? — vaicāju es viņam," —

šāds variēts teksts:

"II nodaļa
Šausmīga Vanaga cirkus piedzīvojumi: Līgums uz dzīvību un nāvi.Va-

nagazābaka sadegšana un sētnieka apbrīnojamie paskaidrojumi šai lietā.

No mana jautājuma Vanags drusku tā kā iztrūkās. Dīvaini paskatījās
uz mani un tad vaicāja:

— Vai es murgos ko runāju?
— Runāji gan,— atbildēju es,—bet, ko īsti tu teici, es nevarēju saprast.

lestājās klusums. Vanags kaut ko domāja. Viņa bālā, iegarenā sejā ieza-

gās skumjas, kas ar katru mirklikļuva redzamākas.

— Un tad pēc brīža, — turpināju es viņam stāstīt, — kad es tev no-

slaucīju seju, tu ar roku mēģināji no savas pieres kaut ko neatlaidīgi
noraust nost.

— Tiešām?— Vanags ievaicājās ātri.

— Jā,— atbildēju es. — Bet es manu, tev šī saruna nepatīk. Tu uztrau-

cies. Un uztraukums tev var nākt parsliktu, jo tu vēl pilnīgi neesi vesels.

— Nē, nē, — pārtrauca mani Vanags. — Viss jau ir pāri. Murgos es

redzēju kādu posmu no manas dzīves, kas tikko nebeidzās traģiski. Par

savu dzīvību es varu pateikties pilnīgi laimes gadījumam. Tu jau zini, ka es

kādu laiku strādāju ceļojošā cirkū. Tas bija tūlīt pēc manas atgriešanās no

Krievijas, ja nemaldos — 1922.gadā. <Un reiz Madonā. Bet, ja vēlies, es

Tev varu izstāstīt visu no gala.> Es iebraucu Rīgā meklēt darbu. Naudas

iztikai man bija līdz tikai dažām dienām. Kabatā bija arī vienu radinieku

adrese. Aizgāju tur. Izrādās — maniradinieki bija pārgājuši uz dzīvi Lie-

pājā. Pagāja vairākas dienas, nauda izsīka. Satiku kādu draugu, aizņēmos

no viņa. Toreiz cilvēki tieši pēc kara bija tādi labāki, izpalīdzīgāki. Lai lī-

dzekļu pietiktos ilgākam laikam, vakaros gāju gulēt vienānakts patversmē,

ko bija ierīkojusi kāda labdarības biedrība, kāda īsti — neatceros. Te es

iepazinos ar vienu cirkus mākslinieku, kas bija atradis sev nodarbošanos

par partera klaunu ceļojošā cirkā, kas pēc dažām dienām gatavojās atstāt

Rīgu un uzsākt turneju pa Ziemeļlatviju.
Šis cirkus klauns, vārdā Džonis, palīdzēja arī man atrast darbu šinī

pašā ceļojošā cirkū. Manipieņēma par kasiera palīgu, biļešu kontrolieri un

darbvedi. Vēlāk es tur kļuvu par pirmo kasieri un sākuarī gatavoties žon-

gliera amatam. Dzīve cirkū man patika diezgan labi. Mēs apbraukājām
visas Ziemeļlatvijas pilsētiņas, miestus un apdzīvotas vietas.
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Piekrišana ļaudīs mūsu iestādei bija liela. Pēc kara, revolūcijām un

pārdzīvotām briesmām cilvēki pēc izrādēm bija kā izslāpuši. Mūsu cirkos

bija vienmēr kā bāztin piebāzts. Katru priekšnesuma numuru uzņēma

skaļām, nepārtrauktām ovācijām.
Mākslinieki pēc savām spējām mūsu cirkum bija dažādi.Mans draugs

Džonis bija slikts sava aroda pratējs. Viņš plēsa tik muļķīgus un stulbus

jokus, ka dažreiz žēl bija uz viņu skatīties. Betpublikai viņš patika. Varbūt ar

savu nevarīgumu. īss, līkām kājām, lielu, iešķību galvu — tas meimuroja

pa cirkus apgaismoto arēnu un runāja bez apstājas. Tikai reizi mēnesī savā

mākslā viņš pacēlās dievišķīgā augstumā. Tas bija pēc algas izmaksas, kad

viņš bija krietni piedzēries. Tad viņš iznāca arēnā gluži pārvērties. It kā

garāks, lielāks, kājas viņam bija kļuvušas taisnas, galva vairs negūlās uz

vieniemsāniem un šķita apgarota, izspūrušiem matiem kā ģēnijam.
Viss, ko viņš runāja, bija apburošas asprātības pilns, viņš uz vietas sa-

cerēja dziesmas un tās dziedāja citras pavadībā. Viņš meta kūleņus ar tādu

veiklību, ka elpa aizrāvās. Viņš varēja desmit metrus nolēkt uz vienas ro-

kas, pie kam kājas viņam virpuļoja gaisā kā zuši.

— MūsuDžoni vajadzētu vienmērpirms izrādes labi piedzirdīt. Žēl, ka

tas daudz maksā, — runāja tādās reizēs cirkus īpašnieks pārvaldniekam.
— Tādāgadījumā viņš drīz aizbrauktu uz LondonasPikadillī, — rūca

pārvaldnieks. — Džonijs ir nerrs un vairāk nekas.Tā ir viņa agonija. Tie ir

atspīdumi no viņa bijušā lieliskuma. Pirms divdesmit gadiem — tad Džo-

nijs tiešām bij liels klauns, ģēnijs. Tagad tas ir lupata. Veca, salauzta lej-
kanna. Un konjaks viņu līdz tam noveda.

Pēc tik ilgas runas pārvaldnieks mēdza vienmērskaļi nospļauties, jo viņš

nemēdza ilgi runāt. Vārdu skaļa izteikšana darīja viņam lielas grūtības.
Pirms kara tas darbojās kā bokseris, īsts sava amata meistars, un šeit

runāšana un domāšana nav vajadzīga. Pēc rokas ievainošanas Pinskas

purvos pasaules karā viņš no boksa karjeras bija spiests atteikties un pāriet
uz citām nodarbošanām. Tagad viņš bija cirkus līdzīpašnieks un pārvald-

nieks. Pret artistiem tas izturējās stingri un bieži pat ne visaitaisnīgi. Algas

viņš izmaksāja nekārtīgi, kaut gan nauda bij. Pēdējo tas bieži izlietoja
savām vajadzībām. Tikai tad, kad darbinieki solījās viņu kaut vai sūdzēt

policijai, viņš, rūkdams kā lācis, sāka algas izmaksu pa daļām, pa pusei —

kā nu kuram.

Visvairāk viņu necieta Džonis. Liekas, ka viņš kaut kopar pārvaldnieku

zināja. Bet teikt mums nevienam neko neteica.

Reiz es Džonim ievaicājos, kāpēc viņš tiktraki dzer.

— Tu esi vēl pārāk jauns, lai to saprastu, — ņurdēja Džonis. — Teikšu

tev tikai vienu —
neviens nav no nelaimes pasargāts. Tāpēc esi priecīgs,

pirms tu neesi kļuvis savu kaislībuvergs. Tagad es esmu vecs kara zirgs, kas

saslejas savā agrākā spožumā, tikko izdzird kara mūziku.
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Es godbijīgi noklausījos Džona runā un sapratu, ka viņš cieš. Bet par

ko? Tagad es to zinu — par bijušo. Tad es to nevarēju nojaust, jo mērs

toreiz pagājībai un zaudējumam vēl nebij.

Otrs, kas vēl stipri nīda pārvaldnieku, bija klauns Koko. Pēc tautības

žīds, bagātu vecāku bērns. Par to, ka apprecējis krievieti, izstumts no sa-

vējo vidus.

Koko bija ļoti labs žonglieris. Viņš vēl bija samērā jauns un savas spējas

nebija izsmēlis.Tam bija divas mazas meitenes, vienačetru gadu veca, otra

sešu. Arī šīs meitenes viņš bija drusku ielauzījis žonglēšanas mākslā. Vis-

vairāk vecāko.To viņš iesēdināja krēslā. Krēslu viņš pacēla un nostiprināja
to ar vienukāju sev uz pieres. Krēsls viegli līgojās arēnas spožumā. Meitene

Zizī, tērpta baltā triko, pēc īsa brīža viegli pacēlās no krēsla un nostājās

viņā uz vienas kājas, otru atmuguriski pieliekot sev pie pakauša. Dārdoši

aplausi vienmērpavadīja šo numuru. Vēl viens triks likās apmeklētājiem

sevišķi aizraujošs. Koko ņēma vienkāršu divu metru garu kārti. Kārts galā
nolika kūpošu, uzvārītu patvāri ar vēl kvēlošām, zilgani sarkanām oglēm

pavēderi. Tad kārti divos veiklos rāvienos pacēla gaisā un otru galu no-

stiprināja sev uz degungala. Pēc tam, viegli šūpojot ķermeni, soļoja apkārt

pa arēnu. Patvāris gaisā viegli šņāca un kūpēja. Ogles dzirkstīja, bet Koko

aiz muguras gāja pats pārvaldnieks frakā, baltu, nemazgātu vesti, cietu

apkaklīti un pirmskara iedzeltēnu kravati un, rokas lauzīdams, lūdza ap-

meklētājus, lai tie, cik iespējams, uzvedas klusi.

Pēkšņi īss, spalgs iekliedziens. Koko pats nosit sev no deguna kaula

divus metrus garo kārti. Tā skanēdama nokrīt zemē. Vārošais, smagais

patvāris, zaudējis pamatus zem savām kājām, šņākdams un dzirksteļodams

nāk Koko tieši uz galvas. Visa publika aizturētu elpu uzlec kājās. Sievietes

kliedz. Pārvaldnieks teatrāli satver izmisumā galvu.
Tikko patvāris iezibas Koko tieši virs galvas, tas kā pantera pēdējā mir-

klī palec drusku sāņus, noķerkūpošo patvāri aiz abām osām un cēli klanās

publikai. Nav iespējams aprakstīt publikas aurošanu.Vietējais ragu orķes-

tris spēlē tušu.

Pārvaldnieks ar sīrupsaldu seju steidz apsveikt Koko. Pēdējais mierīgi

paspiež viņam izstiepto. Ko pie tam viņš saka pārvaldniekam, publika ne-

dzird.Viņa tikai redz, ka tas pēkšņi viss nepārprotami nosarkst un aizstei-

dzas prom.

Nesaskaņas starp Koko un pārvaldnieku vienreizpat izlauzās uz āru

diezgan asā veidā. Tas notika Gaujienā. Mēs rīkojām savas izrādes tur jau

otro nedēļu. Pienāca algas diena. Pārvaldnieks, kā vienmēr, vilcinājās ar

izmaksu. Vienam otram izmaksāja pa latam. Atnāca ari Koko pēc savas

daļas. Tikko Koko ienāk istabā, ko pārvaldnieks uzskata par savu kantori,

pēdējais pieceļas no krēsla, uzliek cepuri galvā un, kožļādams cigāru, do-

das no istabas laukā.
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Vienā mirklī Koko ir pie durvīm un nostājas viņam priekšā draudošā

pozā.

Pārvaldnieks apstājas, īgni uzrauš uzacis uz augšu, nospļauj cigāra

druskas zemē un pārveļ pār lūpām:
— Ko tev no manis vajag? Laid laukā!

— Nelaidīšu.

Un Koko izpleš kājas, it kā gribēdams iegrimt zemē, un lēni, laizdams

telpā katru vārdu atsevišķi, turpina:
— Izmaksā manalgu, tad tu vari iet.

Pārvaldnieks: — Es tev izmaksāšu vēlāk. Tagad laid,man jāiet aplūkot
zvērus.

Koko: — Es tev jau teicu, ka nelaidīšu.Dod naudu.

Pārvaldnieks: — AJk, tu man draudēsi! Kas te ir kungs — es vai tu?

Nedabūsinemaz.

Koko (zobus griezdams): — Nekaitini mani. Tu zini, ka man pienākas
naudaun šodien ir algas diena. Zvēru, ka tu netiksi laukā, pirms tu nebūsi

izdarījis savu pienākumu.
Pārvaldnieks smejas: — Pienākumu. Tu, cirkus žurka, sāksi man mācīt

pienākumu. Laid!

Pārvaldnieks pievirzās tuvāk un mēģina Koko atstumt no durvīm.

Koko mirklī izraujas un atgrūž pašu pārvaldnieku.
Pārvaldnieks paliek zils no uzbudinājuma. Vecs bokseris būdams, viņš

zibeņātrumā atvelk savu dūri un raida to Koko žoklī.

Žonglieris tomēr izrādās veiklāks par veco bokseri. Viņš beidzamā mir-

klī pasit savu galvu drusku sāņus, dūre svilpodama aiziet savam mērķim

garām. Pārvaldnieks apstulbst, bet tad spalgi iekliedzas, jo saņem sitienu

vēderā no Koko galvas.
Tas padara pārvaldnieku pilnīgi nevaldāmu.Viņš gāžas ar visu savu sma-

gumusīkajam Koko virsū. Sākas cīņa uz dzīvībuun nāvi.Koko apbrīnojami

veikli izvairās no pārvaldnieka fiziskā pārspēka un smaguma, savukārt

apveltīdams viņu sāpīgiem belzieniem.

Parkaujas lauku drīzkļūst visaistaba. Krēsli gāžas, un galdi gāžas, lampa

saplīst. Pārvaldnieks, redzēdams, ka netiek ar Koko tik ātri galā, kā do-

mājis, sāk briesmīgi kliegt un lamāties.Beidzot, iedzinis Koko vienā kaktā,

viņš pakampj krēsla kāju un grasās gāzties Koko virsū. Koko iespiedies
kaktā un veras viņā brūnām, zvērošām acīm, gatavs lēcienam.

Pa to laiku, briesmīgā trokšņa un pārvaldnieka lādēšanās atvilināti,

istabā sarodas gandrīz visi cirkus dalībnieki. Atsteidzas arī pats īpašnieks.

Viņš liek bokserim Bambullam izšķirt abus strīdniekus.

Koko, ieraudzījis direktoru, tūdaļ steidz pie viņa sūdzēties. Pārvald-

nieks uzbudinājumā un, atrazdamies ar muguru pret durvīm, īpašnieku
neredz. Tikko Bambullapieiet viņam klāt, mierinaun mēģina tam atņemt
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krēsla kāju, pārvaldnieks sašutis metas virsū Bambullamun iesit viņam ar

koku. Kastaņkrāsas Bambulla paliek gluži zilgans no dusmām, rīklē viņam

kaut kas dīvaini iegārdzas, viņš jau atvelk dūri, lai notriektu pārvaldnieku

gar zemi.Beidzamā mirklī starpā metas pats īpašnieks un sadursmi izjauc.
Bambullakaut ko rūc un nikni bola acis uz pārvaldnieku. Bet tas tur-

pina briesmīgi lādēties:

— Ārā, izsviest to žurku ārā ar visu sievu un viņas kucēniem!

Koko jūtas par to briesmīgi apvainots. Tikko neizceļas atkal jauna sa-

dursme, īpašniekam tikai ar lielām pūlēm izdodas kaut drusku nomieri-

nāt prātus.

Pārvaldnieks vēl gluži sarkans no dusmām un cīņas karstuma sakārto

savu apģērbu, nospļaujas visu priekšā un, draudēdams ar dūri, izsteidzas

no istabas laukā.

Pēc šīs sadursmes ari bokseris Bambulla noteikti ietpārvaldnieka pre-

tinieka pusē. Viņš ilgi nevar aizmirst saņemto sitienu, vakarospirms gulēt-
iešanas vienmēr kaut ko nesaprotamu ņurd, laikam savā valodā, un,

aplūkodams sadauzītovietu, it kā zvēr saviem dieviem atriebties.

Bambullapēc tautībasbija zuluss. Jauagrā bērnībāviņš nonākEiropā,

kur izmācās par bokseri. Viņš pārvalda angļu valodu,kuru mēs neprotam

neviens. Tas runā arī vācu valodā, kaut gan stipri slikti. Prot viņš arī ne-

daudz vārdus krieviski un dažus latviski. Es ar viņu sarunājos gan vācu, gan

krievu valodās un pastarpām mācīju viņu latviski. Bambulla bija vērīgs

skolnieks, kaut gan vispār viņa prāts bija diezgan ierobežots un truls.

Viņa raksturam piemita arī drusku viltīgums. Lielākos briesmubrīžos,

kur bij nepieciešama apķērība, tas pēkšņi izlikās pavisam naivs un muļķis.
Tā viņš bieži izkļuva sveikā no visai kļūmīgiem stāvokļiem.

Vācijā viņam dzīvoja sieva ar diviem bērniem, kurus tas ļoti mīlēja.

Viņam no tiem melnkoka kastītē glabājās nosmulēta un apdriskāta foto-

grāfija. Toviņš bieži vakaros izņēma laukā, nolika uz galda, piestūma tuvāk

lampu un ilgi lūkojās viņā savām ķiršumelnām, lielām, spīdīgām acīm.

Bambulla bija milzīga augumaun ļoti resns. Cirkum pārvadājoties no

vienas vietas uz otru pa zemes ceļiem, Bambullam ratos vai ragavās vien-

mēr ierīkoja un iestiprināja labi stipru un lielu krēslu. Ragavās un ratos

Bambulla atgāzies nevarēja sēdēt, jo aizdusa, kas cēlās no viņa pārmērīgā

tukluma, žņaudza to nost.

Kreklu Bambulla neatzina ne ziemu, ne vasaru. Viņam bija biezas

gumijas apkaklīte ar attiecīgu nelielu tādapaša materiāla priekšu. To viņš

mēdza aplikt tieši uz savas spīdīgās miesas. Pēc tam viņš uzvilka dziļi iz-

grieztu uz krūtīm un padusēs vamzi, kurampāri vēlkādreiz uzmeta žaketi.

Savā kreisā rokā viņš nēsāja lielu, spīdīgu misiņa gredzenu, kas mir-

dzēja vairāk par zeltu un radīja Bambullā milzīgu labsajūtu.

Bieži vienpilnīgi negaidot savamblakus stāvētājam viņš iedeva duncku
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sānos. Kad tas brīnīdamies pavērās viņā, Bambulla smaidot rādīja savu

misiņa gredzenu kreisā rokā.

— Karos, —
mēdza viņš tādās reizēs teikt, atņirdza līdz galam savus

pirmšķirīgos zobus, un liela misiņa laime kā mēnesis bezgalībā gulēja

viņa sejā.
Bambullaēda par trim.Bez labas, treknas ēšanas, degvīna un alus Bam-

bulla nevarēja dzīvot. Viņš nīka tad nost kā puķe bez ūdens. Katrā viesnīcā

viņam pasūtīja divas porcijas un kortelīti degvīna. Bet ar to viņam nepie-

tika.Viņš mēdza vēl klusi ielavītiesvirtuvē pie saimniecēmun tur vairāk ar

jokiem, grotesku sejas šķobīšanu nekā ar vārdiemsadraudzējās ar saimnie-

cēm. Tās smējās par Bambullasveiklību un nemaz neredzēja, ka pa to laiku

tas ievelk sev ēdamo, kuru turpat neredzot lieliem kumāsiem aprij.
Bambullamēdzabūt vienmēr jautrs, izņemot tikai tosbrīžus, kad viņš

nebija pietiekoši paēdis un kad tas lūkojās savas ilgotās ģimenes fotogrā-

fijā. Bet tas gadījās reti. Bambulla pastāvīgi smējās, jokoja un arī apkārt sev

mīlēja jautrību. Ja viņš kādu no saviem darbabiedriem redzēja noskumušu,

tad to visvisādi mēģināja izklaidēt, gan dziedot, gan lēkājot, gan kaut ko

runājot un seju šķobot.

Bija starp mūsu cirkus artistiem arī kāda jauna, glīta krieviete. Stāstīja,

ka viņa esot no lieliniekiem izbēgusi krievu aristokrāte, cik tur bija taisnī-

bas, to nezinu. Pēc sava amata viņa bija jātniece, samērā laba. Bet ar pārē-

jiem saviem darba kolēģiem viņa kaut kā neprata vai nemācēja sadzīvot.

Pēc padarītā darbaviņa vai nu uzturējās stallī pie sava bērā zirga, vai kaut

kur nomaļus vientuļi sēdēja un neatlaidīgi lūkojās uz austrumu pusi.

Vienā siltā vasaras vakarā jaunā krieviete, kā parasts, sēdēja nomaļus

un skumji raudzījās uz austrumu pusi.
Bambulla, gribēdams to uzjautrināt, tuvojās viņai un vaicāja:
— Mamsell, ko jūs vienmēr tik žēli skatāties uz to pusi, vai jums tur

kāds līgavainis aprakts?
Un pie tam viņš sašķobīja savu seju, cik dīvaini vien prata.

— Nē, — atbildēja krieviete klusi, — tur ir mana dzimtene.

Bambulla vēl it kā gribēja ko teikt, bet vairāk laikam nespēja. Lieliskais

smaids viņa sejā pēkšņi izzuda. Viņš manāmi sadūka. Pastāvēja kādu mir-

kli. Krieviete joprojām skumji lūkojās uz austrumu pusi. Tad pēkšņi ap-

griezās un devās uz savu istabas pusi. Tur viņš ieslēdzās, nelaida nevienu

iekšā un visu vakaru spēlēja uz ģitāres un kaut ko vienmuļīgu, žēlu savā

valodā dziedāja.

Mūsu cirkū Bambulla bija pieņemts par bokseri. Viņš nekautrējās bieži

lielīties, ka viņš esot slavens bokseris. Piedalījies pat vairākās vācu filmās

par nēģeri stiprinieku un burlaku ārā sviedēju.
Var but, ka viņa vārdos bija arī zināma taisnība. Vismaz Rīga tai laika

viņš bija izvirzījies par lielāko boksa čempionu. Sitis savus pretiniekus
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vienupēc otra. Bet katrā laimē slēpjas arī sava nelaime.Kad tas visus savus

partnerus īsā laikā bija uzvarējis, iestājās bezdarbs. Nebija vairs pretinieku.
Tā viņu pieņēma mūsu cirkū. Drīz vien tas izrādījās gandrīz vai par pub-
likas galveno pievilkšanas spēku cirkū. Visi steidzās skatīties slaveno, melno

Bambullu, kas ar vienu savas dūres triecienu spēja nosist krokodilu, pār-

lauzt panterai mugurkaulu un apdullināt gorillu.
Tā vienmēr labsirdīgais Bambulla, ienākot ringā, rūca kā lauva, bries-

mīgi bolīja savām baltām acīm un piepūtās vēl lielāks.

Viņš uzstājās vienreiz nedēļā, katru svētdienu.

Pirms viņa parādīšanās cirkus arēnā vietējais amatieru orķestris pilnā
spēkā pūta Skobeļeva maršu, Bambullapa to laiku pēc veca paraduma vēl

stiprinājās ar kādāmvairākām kotletēm un puskortelīša degvīna. Viņa miesa

bija ieziesta vienkāršiem taukiem un laistījās kā tumšs, liels dārgakmenis.
Pēc marša beidzamām varonīgām skaņām arēnas vidū iznāca pārvald-

nieks, drusku pabīdīja uz pakausi savu veco, vienossānos ar zobenuizdurto

oktoberi, kā publiku sveicinot, un sauca stiprā balsī:

— Gos[poda]. Dāmasun kungi. Mūsu slavenam cirkum tā laimešova-

kar parādīt jums, gos. dāmas un kungi, lielo, slaveno bokseri, melno Bam-

bullu. Kas ir Bambulla? Gos. dāmas un kungi. Bambulla ir no Āfrikas. Viņa

dūre cietakā akmens. Ar vienusitienu viņš apdullina degunradzi, no viņa

rūciena bīstas lauvas un bēg meža kuiļi, visniknākie tropu zvēri. Tas ir

Bambulla!

Pēc šiem vārdiem orķestris spēlē apsveikuma maršu — un skatītāju

priekšā izsoļo melnais Bambulla, stīvi klanīdamies uz visām pusēm.

Pārvaldnieks turpina:
— Bambulla, lielais, neuzvaramais Bambulla izaicina pret sevi cīņā

šovakarkuru katru. Visi var nākt — vecs, jauns, klibs, līks — visi, kam nav

bailes no Bambullasvēl līdz šim nepārspētās dūres. Visi. Uzvarētājam laipnā

cirkus direkcija izmaksā godalgu 200 latu apmērā, kuru laimīgais var sa-

ņemt nekavējoši pēc uzvaras pie mūsu kases.

Kurš grib stāties pret Bambullu?

Cirkus telpā iestājas kapa klusums. Bambulla izslienkrūtis un neganti

groza savas acis. Orķestris sāk spēlēt kādu maigu tautas motīvu.

Piepeši pie ieejas durvīm troksnis. Biļešu kontrolieris nelaiž kādu

iekšā. Pārvaldnieks māj ar roku orķestrim apklust.
— Kas tur ir? — vaicā viņš īgni biļešu kontrolierim.

— Šeit ir kāds kungs maskā, bez biļetes, — atbild kontrolieris.

— Ko viņš grib?
— Viņš vēlas ar jums runāt, pārvaldnieka kungs.

Pārvaldnieks liek masku ielaist.

lenāk melnā pledā tinies vidus auguma vīrietis ar slēgtu masku galvā.

— Ko jūs no manis vēlaties? — vaicā pārvaldnieks.
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— Es vēlos cīnīties ar neuzvaramo Bambullu un to uzvarēt, — saka

nepazīstamais.
—

Ak tā. Kas jūs tāds esat?

— Esmu noslēpumainā melnāmaska, visu cirku labdaris, — un mas-

kotais vīrietis nomet savu pledu. Publika ierauga labi noaugušu, slaidu,

muskuļotu stāvu, tērptu vienīgi melnā triko.

Bambulla, ieraudzījis trikoto vīrieti, sāk, skaļi zobodamies, smieties. Ar

rokām gaisā viņš salīdzina savu un maskas stāvu, tad nospļaujas un atmet

ar roku.

Betpēkšņi pieskrien melnai maskai un sāk viņam kaut ko vāciski skaid-

rot. Pēdējā viņam kaut ko atbild. Atbilde, liekas, vareni Bambullu sakai-

tina, jo viņš atlec tālu no melnās maskas nost un dodas uz cīņas laukumu,

nikni rādīdams melnaimaskai, lai tā viņam seko.

Pārvaldnieks publikai paskaidro, kas par sarunu esot norisinājusies
starp abiem pretiniekiem.

Bambullaesot vaicājis melnai maskai, vai tas esot sev jau zārku pasū-

tījis. Melnā maska atbildējis, ka esot pasūtījis gan, bet viņam. Par tādu at-

bildi Bambulla juties ļoti apvainots un nekavējoši aicinājis melnomasku cīņā.

Pārvaldnieks deva zīmi cīņas sākumam. Abi pretinieki nostājās lau-

kumā. Par tiesnesi nāca pats pārvaldnieks, kā jau vecs bokseris. Es viņa

asistents. Pie gonganostājas Džonis un smīn.

Atskan gongs,un cīņa sākas. Lielais Bambulla nāk mazai, melnaimas-

kai virsū kā dārdošs negaiss. Melnā maska ap viņu riņķo kā sīva un neat-

laidīga muša, ārkārtīgi veikli izvairoties no Bambullas briesmīgām dūrēm.

Publika sāk iekaist. Bambulla ar vēl lielāku niknumu gāžas virsū savam

pretiniekam. Sitieniseko sitieniem, visi trāpa — gaisu.
Bambulla šņāc no dusmām un sāk vicināt dūrēm pilnīgi kā ārprātīgs.

Pār skatītājiem pārveļas smieklu salka. Bambulla pārskaišas, apstājas un

rāda skatītājiem dūri. Liekas, to tikai melnāmaskabija gaidījis. Kā no zemes

viņš pēkšņi izaug Bambullas priekšā un dod viņam triecienužoklī. Sitiens

izsauc neizsakāmas gaviles publikā.
Bambulla salīgojas, nospurina galvu, tad piepūšas līdz beidzamai iespē-

jai un, nikni rēkdams, gulst atkal virsū melnai maskai. Tā zib viņa priekšā
kā maldu uguns —

vienmēr izslīdoša, vienmēr netverama. Bambulla no

nepārtrauktas muskuļu darbības un rēkšanas pilnīgi slapjš un kūp kā sa-

skriets zirgs.
Beidzot, liekas, Bambullamuzvara pilnīgi nodrošināta. Melnā maska

saņem sitienu un streipuļodama atkāpjas vienā laukumakaktā. Bambulla

viņam neatlaidīgi seko un dod viņam beidzamo izšķirošo triecienu. Visa

publika satraukumā uzlec kājās. Notiek brīnums. Melnā maska, saņēmis
beidzamos spēkus, tomēr paspēj izvairīties sitiena. Bambullasdūrenodrāž

tikai melnai maskai ausi un visā spēkā iedrāžas laukumakoka iežogojumā.
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Bambulla sāk sāpēs kaukt. Mēs steidzamies viņam klāt. Atraisām cimdus,

īkšķis izmežģīts. Bambulla cīņu turpināt vairs nav spējīgs. Melno masku

izsludina par uzvarētāju. Spēlē tušu.Publika sajūsmā kliedz. Ir ari tādi, kas

saka: — Blēdība, blēdība. Dod naudu atpakaļ! Zagļu banda!
— Bet šīs

balsis vispārējā lielā troksnī pazūd.
Melnā maska apliek savu pledu, iet pie kases, saņem savus 200 latus,

iesēžas ormanī un brauc uz viesnīcu pie savas sievas un divām meitiņām,
jo tas nav neviens cits kā pārģērbies žonglieris Koko — un visa boksa sa-

cīkste tikai izrāde, ko veikli notēloabipretinieki.
— Jā, bet kas te smird? — stāstu pārtraukdams, pēkšņi ieminējās Va-

nags un nolaidarokas.

Stāstot viņš bija pilnīgi aizmirsis savu slimību. Sēdēja gultā zvērošām

acīm. Vaigu gali viņam kaisa, un viņa runu vairākas reizes pārtrauca kāss.

Es ari sāku neatlaidīgi ostīt istabas gaisu. Tiešām, smaka bija nelaba.

Jāatzīstas, es jau krietnu laiku biju šo smaku manījis,bet turpināju uzcītīgi
sekot Vanaga stāstam, jo pieņēmu, ka viņa plūst no pumpja, kas melns un

rasains glūnēja istabas kaktā un vienmuļīgi plīkšēja.

Pumpji tā dažreiz aukstā laikā smako, jo tad viņiem mēdznākt atraugas.

— Varbūt tas ir pumpis, — ieminējos es nedroši.

— Ej nu, pumpis! — noskaitās Vanags. — Mūsu pumpis nekad tā ne-

dara.Viņš ir ļoti priekšzīmīgs, varētu pat teikt— mācīts. Un vispār šī smaka

nav no tām, ko varētu atgrūst pumpis. Tā ir gruzduma smaka.

— Nevar būt! — iekliedzos es uztraukumā.— Kur tad te deg?
— Apskaties, apskaties, — komandēja Vanags, — paskaties krāsniņu,

aplūko plīti!
— Tavu brīnumu, — murmināju es.

Krāsniņa bija gandrīz vēsa. Es atvēru viņas durtiņas, iegrūdu pirkstu

pelnos, nevienas sarkanas ogles, pelni tikko silti.

Gāju pie plīts. Tur gan vēl kvēloja vesels blāķis zilgani sarkanu ogļu ar

mazu, drebošu liesmiņu galā. Un no aizvērtās cepeškrāsns skārda durvju

šķirbām plūda istabāriebīgā smaka.

— Cepeškrāsnī kas gruzd, — saucu es Vanagam.

— Ņem stopu un gāz iekšā ūdeni,— mācīja mani Vanags.

Es pakampu stopu, piepildīju to ar ūdeni un pavēru cepeškrāsns dur-

vis. Biezs un sirms smakas mutulis ievēlās istabā un tikko neaizsita man

elpu. Ātri es gāzu cepeškrāsnī stopasaturu, kaut kas tur briesmīgi čūkstēja,

un, sutas dzīta, vēl vairāk šāvās ārā nepanesamā smaka.

— Nenoslāpē mani! — kliedza Vanags un, ielīdismadracī, uzgāza sev

virsū deķus.
Es jutos kā ugunsdzēsējs. Nogaidījis brīdi, grūdu roku tumšā,zvelmainā

cepeškrāsnī, apdedzināju pirkstus, bet tomēr izvilku divus priekšmetus.
Tie izrādījās Vanaga zābaki, mazi, sarāvušies un krietni apdeguši.



988

— Tavi zābaki, — saucu es Vanagam, pilns brīnuma, un nesu tos vi-

ņampie gultas klāt.

Vanags kā bulta izšāvās gultā sēdus.

— Mani zābaki, — un viņš pavisam nošļucis un skumjš raudzījās savu

zābaku atliekās. — Mani vienīgie zābaki.

Es klusēdams noliku Vanaga bijušos zābakus pie krāsniņas uz grīdas.
Tievēl turpināja kūpēt un izskatījās briesmīgi nožēlojami.

Vanags ilgi stīvu skatu raudzījās viņos. Man pat likās, ka viņš gribēja
raudāt. Tad viņš pēkšņi apgriezās pret sienu, ierausās savos deķos un ne-

teica ne vārda.

Istaba bija pilna sīvu dūmuun smakas. Tiekoda mankaklā un briedi-

nāja acīs lielas asaras. Lai izvēdinātu istabu, es attaisīju kaplogu. Ārā čirk-

stēja sniegs un aukstums pildījās ormaņuzvārguļiem.
Pēc kāda brīža ar lielu rāvienu atsprāga istabas durvis un iekšā ielīgoja

sētnieks.

— Vai tu traks! — sauca viņš, nepaguvis vēl lāgā ienākt. —
Taisīt tādā

laikā logu vaļā. Nesaldē taču cilvēkus laukā.

Bet, ierāvis nāsīs istabas riebīgo smaku, pēkšņi apklusa un sāka rau-

dzīties apkārt.
— Kas tadte noticis, — vaicāja viņš, — vai indīgās gāzes, vai?

— Nē, Vanaga zābaki, — teicu es un norādīju uz Vanaga apaviem pie

krāsniņas.
— Cepeškrāsnī sadeguši. Ak,ka tu izputētu! — izsaucās varonis un ska-

tījās apjucis te uz mani, te uz Vanaga gultu. — Es viņus ieziedu ar trānu un

ielikutur žāvēties. Un, pagāni, sadeguši.
— Tie bija Vanaga beidzamie zābaki, — runāju es. — Kolai viņš tagad

velk kājā? Kur tev bija galva bāzt viņus cepeškrāsnī? Un vēl varonis skaitās.

— Kur man bij galva? Uz pleciem man bij galva! — piepeši noskaitās

sētnieks. — Vai es varēju zināt, ka tie zābaki kā no papīra un nevar izturēt

pat tāda nieka karstuma. Ko Vanags vilks kājās? Nedomā, ka manis dēļ

viņam nāksies ciest. Labi, ja ir notikusi tādanelaime, tad arī es cietīšu. Man

vēl no demobilizācijas laikiem palikuši pāri gaiši dzeltēni jauni tanki. īsti

japāņi. Jokohama, Jošimira. Tos es glabāju sev kā piemiņu. Viņus es atdošu

Vanagam, lai staigā. Pavisam jauni, mīksta bifeļu āda, smaršo pēc ķiršiem.
Tu zini

— Japānā daudzķiršu koku.

Un varonis sāka rakņāties papiekrauto kaktu.

— Liecies nu mierā, — saucu es sētniekam. — Vanags jau neies vilkt

kājās tavus smagos tankus, kas ejot klaudz paveselām trimverstīm.

— Un kas par to?
— brīnās sētnieks. — Man šķiet, tas pat labi. Lai

cilvēki dzird, ka nāk dzejnieks, un laikā padod viņam ceļu.

Un sētnieks izvelk no nelielas ar skārdu apsistas kastes, kurai stūrī guļ

kušķis kumeliņu tējas un 4. šķiras Jura krusts, gluži jaunus zābakus.
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— Vai nav skaisti tanki? — priecājās sētnieks.

Zābaki drusku spīd un tiešām gluži dzeltēni, kā jauni zābaki, pazoles

pirksta biezumā un tumšibrūnas.

— Labi apavi, — nosaku es. — Bet Vanags tomēr tos nevilks.

— Kamdēļ?
— Viņš neies jums laupīt jūsu dārgāko piemiņu. Gan viņš dabūscitus

zābakus. Kad taspaliks gluži vesels, viņš uzrakstīs tādustāstu, parkuru visi

raudās un pirks vairāk par maizi.

— Stāstu? — vīpsnāja sētnieks. — Viņš te raksta stāstus dienām un

naktīm, bet neviens gar viņu neliekas zinis. Cilvēkiem vajadzīga nauda,ne

stāsti. Stāstus rakstīt ir varonība, bet par varonību dod tikai krustus. Da-

žādus krustus.

Un viņš maigi,kā baiļodamies noglāstīja Jurakrusta tumši raibo lentīti.

— Es viņam sen teicu: paliec tu pie Šenberga par sētnieku. Tas ir labs

kungs, savus kalpus netrenc, un būsi tepat man kaimiņos. Sak, ja kas gadās,
varu līdzēt. Nē. Es rakstīšu stāstus, uncauri. Unkas nu ir. Slims, nav zābaku.

— Bet jūs taču viņam tos zābakus sadedzinājāt, — ieminējos es.

— Es jau arī to nenoliedzu. Nelaime taču var katram gadīties. Tikai

nepatīkami, ka to cilvēkam vienmēratgādina, — uzbudinājās sētnieks. — Kas

pasaulē nav sadedzis. Vai tikai Vanaga zābaki vien? Kad es biju Maskavā

hospitālī, vienamtatāram pat sadega slimā kāja. Stāvēja viņam gulta blakus

bronksa krāsniņai un sadega. Kāds čuvašs kurinātājs krāsniņu bija pār-

kurinājis. Kāja bija jānoņem līdz celim.Un, kā sacīt, ne par ko. Pat krustu

nedabūja. Atbrauca sieva, vaimanāja, atbrauca tēvs, vaimanāja. Ko tagad

jūs teiksit? Nelaimju ir tik daudzun dažādu,ka par viņām navko uztrauk-

ties, pie tām ir jāpierod.
Beidzis savu runu, sētnieks pielika savus jaunos dzeltēnos tankus Va-

nagam pie gultas un izgāja.
Es aiztaisīju kaplogu, jo gaiss bij istabā kļuvis atkal tīri labs."

Zekseris — no vācu derSechser — sīka monēta (5 feniņi). Pusaudžu

sarunvalodāpar zekseri sauca paštaisītu naudu— spožu pogu,kas sapla-

cināta, to uzliekot uz tramvaja sliedēm.

Bitaks — zekseris. Vārds, domājams, cēlies no krievu 6mtok — apaļš

izdauzītas liellopu gaļas gabals (sitenis).

"Fēnikss" — akciju sabiedrība, dibināta 1894. gadā, kopš 1936. gada

turpina darbuar nosaukumu"Vairogs".

Vāļenki — no krievu bsuighkh — velteņi.
Citra — stīgu mūzikas instruments, īpaši populārs 19. gs. Vācijā un

Austrijā.
Sarkankalna slimnīca — psihiatriskās ārstēšanas iestāde Rīgā (1862—

1944).
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AIZSLĒGTĀS DURVIS (56. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 79.—93. lpp. Krājumā "Debesīs" ievietots

ar virsrakstu "Savādais atradums" (28.—48. lpp.). Saglabājies tīrraksts

(RTMM, mv. nr. 40359), melnraksts (turpat, mv.nr. 40360) un divi mašīn-

raksti (turpat, mv. nr. 40361; A. Čaka muzejā). Tīrraksts beidzas ar tei-

kumu: "Arī pati Grieta nerādās"; ar nelielām stilistiskām atšķirībām no

pamatteksta. Melnraksts sākas ar teikumu: "Pēdējo glābiņu meklējot, Alek-

sis iet savā kaktā"; bez virsraksta. Pirmais mašīnraksts beidzas ar teikumu:

"Tikko viņš paskatās uz leju, viņam reibst galva." Otrais mašīnraksts bei-

dzas ar teikumu: "Aleksis ilgi domāun beidzot nospriež, ka Grieta šo darbu

veikusi naktī. Labi, lupatas." Abi mašīnraksti ar rokas labojumiem, ar ne-

lielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.

NOTIKUMS ZĀĻU VAKARĀ (66. lpp.)

Pirmpublicējums TS, 1938,25.nr., 24. jūn., 5. lpp., ar nelielām stilistis-

kām atšķirībām no pamatteksta. Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 2388)

un melnraksts (turpat, mv. nr. 40414), abi ar nelielām stilistiskām atšķirī-
bām no pamatteksta. Melnraksts bez virsraksta, trūkst atsevišķu teikumu;

lielāki teksta izlaidumi, sākot ar teikumu: "Augļu tirgus bija novākts, un uz

tā griezās karuselis, spēlēdams jaunākās ziņģes"; melnraksts beidzas ar

teikumu: "Andrejs nepārtraukti airēja, un jaunā pārdevēja stūrēja pāri

Daugavai uz Dzegužkalna pusi."

Žuļiki — mazas, tikko ceptas maizītes.

Prefektūra — policijas galvenā pārvalde Rīgā.

VARONIS (73. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 105.—114. lpp. levietots krājumā "Debe-

sīs" (67.-79. lpp.).

Saglabājies melnraksts (FB, A. Čaka fonds, IX), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.
Zimza (no vācu das Gesims) — dzega, mala.

SKAITĪTĀJS (79. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 115.—124.lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, A. Čaka fonds, VIII), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.
Prokūrists — bankas vecākaispilnvarnieks, kas rīkojas uz speciālas piln-

varas pamata un parasti atbild par kādas nodaļas vai nozares darbību.
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KAFELA KUNGS (86. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 125.—140. lpp. levietots krājumā "Debe-

sis" (85.—106. lpp.). Presē publicēts tēlojums "Lielā varonība" (JZ, 1938,

5. nr., 8. janv., 5. lpp.), kurā daļēji izmantota pamatteksta beigu daļa (šeit
netiek publicēts).

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40334), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Stāsta sākumāpēc teikuma: "Kaut varētu vēl tuvāk

piekļūt, dažus vārdus pārmainīt ar tām," —
šāds A. Čaka nosvītrots papild-

teksts: "īpaši balto taureni, kas pagājušā nedēļā ielaidās liepā un smagi el-

poja. Spārni tambija stipri apdriskāti, un pēc brīža viņš smagi aizņirba prom.

Var būt,ka zaļās slotiņas zin kaut kopar taureni." Tīrraksts beidzas ar teikumu:

"Norunātāuzbrukuma brīdī griezējiem iztīrīta tikai žogu pirmā rinda."

Pie tīrraksta pievienota E. Briežkalnes 1951. gada 7. decembrī rakstīta

zīmīte, kurā teikts: "Kafelakungs —
reāla persona no dzejnieka bērnības.

Viņš bijis fabrikas strādnieks, īstajā vārdā Kuļikovs, dzīvojis Čadaraiņu dzī-

voklī Ģertrūdes ielā un nesis mazajam Sašam ik sestdienas dāvanas (šoko-
lādes pudelīti), tāpēc zēns viņu nepacietīgi gaidījis pārnākam no darba."

AUTOBUSS (97. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 141.—148. lpp. Saglabājies tīrraksts (FB,
A. Čaka fonds, II), ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.
Stāsta beigu daļā pēc teikuma: "Un visapasaule līgojas līdz dunēdama,"—

šāds A. Čaka nosvītrots papildteksts: "Varbūt es šo neatlaidīgo skaņu vēl

paciestu, bet tā manī vienmērpamodina nelaimīgo gadījumu ar autobusu

un baigo brīdinājumu, kas tagad klāj manu dvēselikā sūrs līmenis."

ZIEMASSVĒTKUKAUJĀ (102. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 149.—162. lpp. Presē publicēti divi tēlo-

jumi, kuros daļēji izmantota pamatteksta sākuma daļa — "Lielā uzbru-

kuma nakts" (JZ, 1938,2. nr., 4. janv., 7.—8. lpp.) un "Triecienā" (JZ, 1938,

3. nr., 5. janv., 5. lpp.); rakstos šie tēlojumi nav ievietoti. Pēc teikuma: "Sniegs

platām plēnēm veļas lejup, un tumšo, grumbuļaino mizu klāj brūnganas
sviedru lāses," — pamattekstā šāds turpinājums pirmā tēlojuma beigu daļā:

"Ja ienaidnieks nejauši atrastu šo lielo cilvēku kamolu mežmalā un

atklātu uz to artilērijas uguni, zaudējumi būtu milzīgi.

501. pulka novietnes vietu bija izvēlējies I bataljona komandieris kap-
teinis Fridrihs Briedis.

Mežmalai pa kreisi gulēja diezgan plats, klajš purvs. Tas sākumābija do-

māts triecienavietai, bet sava staignuma unkailuma dēļ izrādījās nelietojams.
Tad priekšniecība atzina kapteiņa Fr. Brieža ieteikto novietnes vietu un
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1. pulka trieciena virzienu — tieši uz priekšu, pāri vācu dzeloņžogiem un

vaļņiem.

Rūpīgi izmeklēti dzeloņgriezēji devās uz priekšu darbā:taisīt ejas vācu

tēraudažogos.

3. Kurzemes pulks šai trieciena naktī bija sadalīts divās daļās. Šī pulka
I bataljons sēdēja mežā aiz l. pulka. Tas bija atnācis šeit no pirmās līnijas
un tupēja kā milzīga brūna sēne, par brīnumu sniegam un apsnigušajām

priedītēm.
Šī bataljona strēlnieki nebija tik cieši sablīvēti kopā. Viņi varēja arī

drusku kustēties, pastaipīt kājas, pagrozīties.
Katrs arī mēģināja šo atpūtas brīdi lietderīgi izmantot: noņēma papahu,

kārtoja matus, slaucīja sviedrus, pārlika kājām autus.

Vairāk nogurušie snauda, atspiedušies pret šauteni, nemierīgi raustī-

damies dīvainajā pussnaudā, kurā lidinājās visa pagājušā dzīve.

Kaimiņi neļāva gulēt. Snaudu bieži traucēja dungas un klusi, bet visai

iespaidīgi vārdi. Kūkotājs modās, sasarkušām acīm raudzījās tumsā. Gri-

bējās no jauna gāzties sniegā un atkal gulēt dienām un gadiem.
Strēlnieki par kauju nekā nezināja. Viņi tikai to nojauta, dziļi, ar visu

sirdi. Virsnieki vairījās tiešas atbildes, runāja par pienākumu, par tautas

grūto likteni, par izturību un steidzīgi gāja tālāk.

Strēlnieki gribēja cīnīties tieši, atklāti,bez atkāpšanās. Tiezināja, ka tas

ir viņu liktenis, viņu dzīves lielākais piepildījums.
Vēlu naktī 3. pulka virsniekus vecais pulkvedis sasauca savā štābā ap-

spriedei. Štābs atradās turpat mežā, pulka 5. rotas komandiera zemnīcā,

vienkāršā, ar zemu logu.
Galdā lāsmoja svece, plata, ar tumšu, sasarkušu mēli, mezdama dīvai-

nas ēnas un gaismas plīvurus zilganajā telpā.
Virsnieki bija tikko saskatāmi. Pustumsā dažam bija redzams plecs,

citam žoklis, rokavai spīdīgais zobeņa rokturis.

Runāja vecais pulkvedis lēnā, drusku sagurušā balsī, bet ar skaidru

domu:viņš devabeidzamos rīkojumus.

3. pulka II bataljons bija slēpies paugurainā mežiņā, pa labi aiz klajā

lauka, iepretim Mangaļiem. Tovadīja varonīgs komandieris, nelielaauguma,

straujš virsnieks, vīrs bez bailēm.

Vācu žogi nebija redzami. Tie gulēja baltajā miglā un slēpa sevī bries-

mas un nāvi. Vajadzēja lielas atjautības, drosmes un garamožuma, lai tos

pārrautu un dotos svešos ierakumos, laižot darbā iezilganos durkļus un

granātas, kas vēsas smīnot gulēja, pakārtas jostā.

Aiz 1. un 3. pulka dziļāk mežā savu darbu gaidīja 2. Rīgas pulks. Sa-

kniebtām lūpām tas raudzījās sniegotajā tīrumā un gaidīja sākumu trie-

cienam:divas sarkanas raķetes. Viņš bija rezervē. Triecienam sākoties, tam

vajadzēja doties l. pulka pēdās — neatlaidīgi, ar visu krūti.
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Aiz 3. pulka II bataljona vēl tālāk pa labi, mežāapmeties, glūnēja 5. Zem-

gales pulks. Tas savu izlūku komandu un 1. rotu bija izvirzījis uz priekšu

pašā mežmalā, lai ar to dotos pēkšņā, asā triecienā.

Izlūku komanda5. pulkam bija laba, veicīga un rūdīta. Tikai īsi priekš

paša uzbrukuma pulka komandieris tajā bija iecēlis dažus jaunus virs-

niekus. Viņi lāgā vēl nezināja savus gaiši pelēkos zēnus ikdienā un īpaši

kaujas apstākļos, kurkatrs cilvēks pārvēršas un kļūst bieži vien gluži cits.

5. pulka 1. rotā bija gandrīz vienīgi tikai kurzemnieki. Tie ar visu savu

elpu rāvās kaujā, jo gribēja atmaksāt parsavu izpostīto dzimtenilīdz pēdē-

jam grasim.
5. Zemgales pulks visu vakaru atradās ilgā pārgājienā. Rotas gāja daudz-

reiz bez ceļa, grimdamas sniegā līdz jostas vietai. Stāvi kūpēja, mutes kāri

tvēra vēso gaisu un elsa.

Kur pulks bija gājis, sniegā palika plata, iemītavaga. Telpa vēl viļņoja,

durkļu savandīta un sagriezta kā roka stiklos.

5. Zemgales pulkam pa labi, aiz platā un dziļā Grabu kanāļa, mūsu

ierakumos stāvēja 7. Bauskas pulks. Tikko vakar šo pulku bija pārņēmis

jauns, ātrs komandieris.

No ierakumiem, kuros atradās 7. Bauskas pulks, līdz tai vietai, kur pul-
kam vajadzēja izdarīt negaidīto uzbrukumu vācu nocietinātai pozīcijai,

bija 1Vi kilometra liels atstatums.

Lai savu darbības vietu sasniegtu triecienam noliktajā laikā, vēl sakār-

totos un tad pārietu uzbrukumā, pulks savus ierakumus atstāja pīkst. 4rītā

un devās grūtajā ceļā.

Bija jāpārvar IVi km plats purvs. Tas bija vairākās vietās apaudzis ar

bieziem krūmiem un klāts ar dziļu sniegu.
Sākumā abi pulka bataljoni gāja brālīgi blakus. Katrs bataljons virzījās

uz priekšu divu vadu platā frontē.

Pulkam priekšā gāja stiepļu griezēji un sapieri ar spridzināmām vie-

lām. Pulkam garastāvoklis bija možs un smagais ceļa gabals nelikās grūts.

Vieglais uzbrukums, kas bija pārņēmis visas rotas, pavairoja spēkus.

Lai segtos no Ložmetējkalna, uz to pusi pulks izsūtīja aizsardzību.

Pulks brida pāri purvam vienmērīgā gaitā. Bālā, neskaidrā mēness

gaisma, kas citur spīdēja mežu galos, te bija skaidri jūtama. Sniegs gulēja

iezilgans, un tāle likās dīvainas, neskaidras spozmes pilna.

Sākās biezie krūmi, kuriem pulks lauzās cauri ar lielu, sīkstu neatlai-

dību. Šie nelieliekrūmi bija ļoti viltīgi. Tie sedza kaimiņus, un tā rotas savā

starpā nevarēja vairs sazināties.

Tuvojoties uzbrukuma vietai, pulks vairs nebija vienots. 4. Vidzemes,

6. Tukuma un 8. Valmieras pulks atradās 5. un 7. pulkam rezervē, aizmu-

gurē. Ari tie bija kaujas gatavībā, satraukti un asi, bet uz priekšu varēja

doties tikai pēc attiecīgas brigādes komandiera rīkojuma.
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Pulkstenis noteikti tuvojās piektai rīta stundai. Sākās lielais latviešu

pulku uzbrukums."

Saglabājies nepilnīgs melnraksts (RTMM, mv. nr. 40352), ar stilistis-

kām atšķirībām no pamatteksta. Melnrakstā pēc teikuma: "Kauja turpi-
nās," — jaunā lapiņā virsraksts "Kūlenis". lespējams, ka sākotnēji tāds arī

bijis A. Čaka nodoms — uzrakstīt stāstu par Antonu Kūlumu un tikai

vēlāk iesākumā pievienoti rediģētie tēlojumi, kuri jau bija publicēti, izvei-

dojot stāstu "Ziemassvētku kaujā".

Grenadieri— kājnieku izlases daļu karavīri — granātu metēji.

Teitoņi —pārn. nozīmē — vācieši.

LIKTENIS (112. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 163.—173. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, A. Čaka fonds, VI), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.

MEITENES GALVA (119. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 174.—184. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40356), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.
Pēc A. Junkera liecinājuma, ar montiera tēlu A. Čaks vēlējas attēlot tieši

viņu (krāj. "Redzu un dzirdu AleksandruČaku". R.: Liesma, 1970,59. lpp.).

KRĒSLS (127. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 185.—206.lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, A. Čaka fonds, IV), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.
Labotas iespieduma kļūdas pamattekstā — teikumā:

"
— Ar kādām

tiesībām, dārgais" (no "šādām" uz "kādām"), un teikumā: "Prokurors vai-

rākas reizes pārtrauc Jura Gulēnarunu ar starpsaucieniem un iebildumiem,

bet tiesai labpatikas apsūdzētā stāstu uzklausīt līdz galam" (no "apsū-

dzēto" uz "apsūdzētā").

STĀSTI NO GRĀMATAS "DEBESĪS"

GRĀMATAS TAPŠANA

Grāmata"Debesīs" ir A. Čaka izlase bērniem un jaunatnei, kuras lielu

daļu veidokrājuma "Aizslēgtās durvis" darbi, tāpēc domājams, ka grāmata
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radusies 1938. gada rudenī, kad bija pabeigts krājums "Aizslēgtās durvis".

Tikai viens stāsts "Vīnogas" rakstīts īpaši grāmatai "Debesīs", pārējie pub-
licēti iepriekš. Krājums iznāk 1938. gada decembrīpirms Ziemassvētkiem

2000 eksemplāru metienā, ar Niklāva Strunkes teksta ilustrācijām, iespiests

Armijas spiestuvē (informācija par jauniznākušo grāmatu JZ, 1938,291.nr.,

22. dcc, 6. lpp.). Uz grāmatas apvāka šāds informatīvs teksts: "Vienkāršos,

dzejiskos un pasakainos vārdos autors paver šinī grāmatā savu jauno va-

roņu dvēseli un pārdzīvojumus.
Visos stāstos cauribērnu saulainam smaidammirdz prieks un augošie

spēki dzīvotgribai.
Notikumi visai zīmīgi un psiholoģiski dziļi.
Darbība noris trokšņainā pilsētā, ko latviešu jaunatnes rakstniecība

līdz šim nav skārusi.

Šī grāmata pieskaitāma labākām un vērtīgākām mūsu jaunatnes lite-

ratūrā."

Krājumu ievada moto (fragments no titulstāsta "Debesīs"): "Puisēns

sapņoja un smaidīja. Viņa lūpas pūta maigu, sapņainu melodiju, un savu

balsi viņš smēla no savām ilgām." Krājuma struktūra ir šāda:

Debesīs

Stāsti jaunatnei
Puskukulis maizes

Kļavas lapa (sk. 27. lpp.)
Savādais atradums (sk. 56. lpp. —Aizslēgtās durvis)

Debesīs (sk. 3. sēj., 17.—25. lpp.)
Varonis (sk. 73. lpp.)
Lielā egle
Kafela kungs (sk. 86. lpp.)

Lidotājs (sk. 3. sēj., 73.-79. lpp. — Mušas)

Vīnogas

KOMENTĀRI DARBIEM

PUSKUKULIS MAIZES (145. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1938,735. nr., 2. dcc, 2. lpp., ar nelielām stilistis-

kāmatšķirībām no pamatteksta. Publicēts arī Bērnības bibliotēkas 15. sērijā

(Latvijas laikrakstu un žurnālu izdevniecība, 1948 [marts]), 22.—32. lpp.,

ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.

LIELĀ EGLE (149. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1937,686.lpp., 24. dcc, 18. lpp.
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VĪNOGAS(151. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā, 119.—128. lpp. Saglabājies tīrraksts (A. Čaka

muzejā) ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.

Brūzgans — brūngans.

A. ČAKA DZĪVES LAIKĀ PUBLICĒTĀ

ĀRPUSKRĀJUMU PROZA

KRĀJUMU IECERES

Pēc stāstu krājumu "Aizslēgtās durvis" un "Debesīs" iznākšanasA. Čaks

iecerējis vairākas jaunas stāstu grāmatas. Saglabājušās vairākas ar roku

rakstītas lapiņas (RTMM, mv. nr. 40498), kuras ļauj noprast topošo grā-

matu aprises:

"Nākošie noveļu un tēlojumu krājumi

Mans vecais mētelis

Plūmes un petroleja

Štābskapteinis Irbēns

Pudele

Ziemassvētku naktī

Krekls

Atbrīvotāja stāsts

Pēc sviesta

Laimīgais izlūkojums
Kucēns

Bārddzinis Ivanss

Suns Tigis

Kailo ceļgalu saule

Brauciens uz Katlakalnu

Mazais strēlnieks

Lieldienuskūpsts
Bailes

Laimīgais malks

Laimīgais malks

Sols

Zīlētāja"
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Vistuvāk ieceres realizācijai bija grāmata "Mans vecais mētelis". In-

formējot par Aleksandra Junkera iecerēm, minēts: "Mākslinieks sniegs arī

kokgrebumus AleksandraČaka stāstu grāmatai "Mans vecais mētelis", kur

būs sakopoti kara stāsti no strēlnieku un atbrīvošanas cīņu laika" (JZ, 1939,

242. nr., 24. okt., 16. lpp.). Decembrī izdevumā "Grāmatnieks"kā topošs ap-

gāda "Grāmatu zieds" izdevums minēts: "Mansvecais mētelis —Aleksandra

Čakaanekdotiski kara stāsti ar Aleksandra Junkera koka grebumiem." Kaut

arī ieceru lapiņā minētie 11 stāsti bija uzrakstīti, grāmata tomēr neiznāk.

KOMENTĀRI DARBIEM

BAILES (159. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,747.nr.,24. febr., 2. lpp. Saglabājies tīrraksts

(RTMM, mv. nr. 2492). Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam "Kailo

ceļgalu saule".

Oskara iela — iela Pārdaugavā, 1954. gadā pievienota tagadējai Mūku-

salas ielai.

LIELDIENU SKŪPSTS (162. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,753.nr., 7. apr., 2. lpp. Saglabājies mašīnraksts

(RTMM, mv. nr. 40956). Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam "Kailo

ceļgalu saule".

Klusā nedēļa — Lielā gavēņa pēdējā nedēļa (no Pūpolsvētdienas līdz

Lielajai piektdienai).

Vīraks — smaržīga viela kvēpināšanai reliģiskās ceremonijās.

BRAUCIENS UZ KATLAKALNU(165. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,118.nr., 27. maijā, 3. lpp. Saglabājies mašīn-

raksts (RTMM, mv. nr. 40955). Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam
"Kailo ceļgalu saule".

Vasarassvētki — kristiešu svētki, kurus svin septiņas nedēļas pēc Liel-

dienām, atceroties Svētā Gara nolaišanos pār apustuļiem.

SALDĀ UZVARA (170. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,138.nr., 22. jūn., 3. lpp.

LAIMĪGAIS MALKS (172. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,764.nr., 23. jūn.,2. lpp. Saglabājies tīrraksts

(RTMM, mv. nr. 40402), ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.
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Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam "Laimīgais malks". Tīrrakstā

pēc frāzes:"— Hoplā, — teica Jānis Aizāns," — šāds papildteksts: "..kad pirmā

spēle bija galā. Dažas balsis pacēla uz savām rokām Jāņa dziesmu, bet tad

atkal nolika. Meitāmsirdis saslējās kā zirgiem ausis.

— Matīs, — turpināja Jānis Aizāns."

Pēc teikuma: "Mitrums, lielas ūdens lāses sitās sejā, un vējš kā sanik-

nots gailis ieklupa matos," — šāds papildteksts:
"
— Kas te ir? — kliedza

Matīss Delle un cēla kāju pāri slieksnim. Senais kauju satraukums pārņēma

viņu. Viņš jutās kā kaprālis, kam jādodas triecienā." Pēc teikuma:
"
— lesim

muciņu dedzināt,— neatlaidās Matīss," —
šāds papildteksts:

"
— Delle, ja

tu būtu dažas minūtes iznācis ātrāk pa durvīm laukā, tu gulētu šeit dubļos
varbūtbeigts.

— Beigts. Vai tu traks. Es gribu dzīvot. Es gribu muciņu dedzināt.

— Nejoko, — nopietni turpināja Jānis Aizāns."

KREKLS(176. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,777.nr., 22. sept., 2. lpp. Saglabājies tīrraksts

(FB, K. Egles fonds, 178) un mašīnraksts (RTMM, mv. nr. 40953). Stāsts

bija paredzēts iecerētajam krājumam "Mans vecais mētelis".

ZIEMASSVĒTKU NAKTĪ (180. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,790. nr., 22. dcc, 2. lpp. Saglabājies tīrraksts

(FB, K. Egles fonds, 178) un mašīnraksts (RTMM, mv. nr. 40951). Stāsts

bija paredzēts iecerētajam krājumam "Mans vecais mētelis".

LAIMĪGAIS IZLŪKOJUMS (184. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,4.nr.,5. janv., 3. lpp. Saglabājies mašīnraksts

(RTMM, mv. nr. 40948). Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam "Mans

vecais mētelis".

Svētā Jura krusts (4. šķira) — apbalvojums Krievijas armijā, ko pie-

šķīra kareivjiem un instruktoriem.

Feldfēbelis — jaunākā komandējošā sastāva karavīru dienesta pakāpe

Krievijas armijā.

MAZAIS STRĒLNIEKS ANSIS (187. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940, 792. nr., 5. janv., 2. lpp. Saglabājies tīrraksts

(FB, K. Egles fonds, 178), ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamattek-

sta. Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam "Kailo ceļgalu saule".
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Papaha — augstavīriešu kažokādas cepure,Kaukāza unVidusāzijas tautu

nacionālā tērpa sastāvdaļa, no 19. gadsimta vidus ieviestaKrievijas armijā.

Poručiks — virsnieka dienestapakāpe Krievijas armijā.

Kolts — amerikāņu sistēmas ložmetējs, ko lietoja Krievijas armijā.
Skansts — lauka nocietinājums, ko parasti veidoja zemes uzbērumiun

grāvji slēgtā četrstūrī.

PUDELE (191. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,802. nr., 15. martā,2. lpp. Saglabājies mašīn-

raksts (RTMM, mv. nr. 40947), ar nelielām stilistiskām atšķirībām no

pamatteksta un apakšvirsrakstu "Notikums Jaungada naktī". Stāsts bija

paredzēts iecerētajam krājumam "Mans vecais mētelis".

PĒC SVIESTA (194. lpp.)

Pirmpublicējums TS, 1940,12. nr.,22. martā, 5. lpp.

Saglabājies mašīnraksts (RTMM, mv. nr. 40949). Stāsts bija paredzēts

iecerētajam krājumam "Mans vecais mētelis".

Kams — atsevišķs kādas vielas, masas (parasti augsnes) gabals.

PLŪMES UN PETROLEJA (197. lpp.)

Sacerēts 1940.gada 24. aprīlī.

Pirmpublicējums TS, 1940,20.nr., 17. maijā, 5. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40351) un mašīnraksts (A. Čaka

muzejā), abi ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta. Tīrraksta

sākumā datējums: 1940. gada 24. aprīlī. Stāsts bija paredzēts iecerētajam

krājumam "Mans vecais mētelis".

Kaprālis — jaunākā komandējošā sastāva karavīru dienesta pakāpe

Krievijas armijā.
Kordons — neliels robežapsardzības postenis.

Mahagonijs — sarkankoks, vienano vērtīgākajām koksnēm.

ŠTABSKAPTEINIS IRBĒNS (204. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,813.nr., 31. maijā, 2. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40327), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam
"Mans vecais mētelis".

Štabskapteinis — virsnieka dienesta pakāpe (starp poručiku un kap-

teini) Krievijas armijā.
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SUNS TIGIS (208. lpp.)

Pirmpublicējums TS, 1940,25. nr., 21. jūn., 5. lpp.
Stāsts bija paredzēts iecerētajam krājumam "Mans vecais mētelis".

Vahtmistrs — jaunākā komandējošā sastāva karavīru dienestapakāpe

Krievijas armijā — kavalērijā.

ESKADRONA BĀRDDZINIS (213. lpp.)

Sacerēts 1940.gada 14. jūnijā.

Pirmpublicējums A, 1940,833. nr., 18. okt., 4.—7. lpp., ar pseid. Andrejs
Pelēda.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40425) un mašīnraksts (turpat,
mv. nr. 40952), abi ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.
Tīrraksts bez virsraksta, ar datējumu stāsta beigās — 14.VI. Mašīnraksts

ar virsrakstu "Bārddzinis Ivanss". Stāsts bija paredzēts iecerētajam krāju-

mam "Mans vecais mētelis".

Nagans — beļģu sistēmas revolveris ar rotējošu cilindrisku septiņ-

lādiņu magazīnu, ko lietoja Krievijas armijā.

MĀTES SAKTA (221. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1947,9. nr., 30.—31. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60875), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Pēc teikuma: "Vajadzēja tikai paņemt krēslu

un pakāpties," — šāds papildteksts: "Vienreiz iekritusi galvā domauzdīga
kā asns un auga, auga, nelikdamaZentukam miera.

—
Vai es eju ar lellēm pie krustmātes? Eju. Māte tādos gājumos

greznojās ar savu saktu? Greznojās. Izmēģināšu es arī, tikai vienu reizi."

LAIMĪGĀ IZGLĀBŠANĀS (226. lpp.)

Pirmpublicējums PJ, 1947,201.nr., 11. okt., 4. lpp.
Haltl—Stāt! (Vācu vai.)

"Grandkino" — vēlāk kinoteātris "Lāčplēsis" (arī "Kino 52") Lāčplēša

ielā 52/54.

Pils — Rīgas pils pagalmā vācieši sadzina noķertos vīriešus pirms tālā-

kas vešanas ar kuģiem uz Vāciju.

Ģertrūdes 57 — te A. Čaks dzīvoja no 1904.līdz 1906.gadam.

DIVI DRAUGI (234. lpp.)

Pirmpublicējums Bērnības bibliotēkas 15. sērijā (Latvijas laikrakstu un žur-

nālu izdevniecība, 1948 [marts]),3.—20. lpp. Datējums stāsta beigās— 1947. g.
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Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40368), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Pēc teikuma: "Es palaižu kaķēnu un nostājos

lieveņa atvērtajās durvīs," — šāds papildteksts: "Es domājuparto lielo spēku,
kas tagad plosās tik mazā ķermenī kā šis kaķēns. Es domāju par to spēku,
kura pārņemti gāja karavīri pie Maskavas un Rīgas pret vācieti. Uzticība

draugam, uzticība tēvzemei līdz nāvei, līdz pēdējam elpas vilcienam."

Gorkija — pilsēta Krievijas Federācija, Volgas un Okas sateka, tagad —

Ņižņijnovgoroda.

A. ČAKA DZĪVES LAIKĀ PUBLICĒTIE RAKSTI

RAKSTI PAR LITERATŪRU

TRAUKSMAINAISVIENTULIS— SUDRABKALNS(243. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1938,703.nr., 22. apr.,24. lpp.

Saglabājies melnraksts (RTMM, mv. nr. 40366), ar nelielām stilistis-

kām atšķirībām no pamatteksta.

ALEKSANDRA ČAKA PIEZĪMES (244. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā "Sējējs", 1938, 8. nr., 822.-823. lpp.

HILDASVĪKAS STĀSTI "MŪZU VAIMANAS" (247. lpp.)

Pirmpublicējums D, 1938,8.nr., 783.-784.lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 177).

DAŽI VĀRDI PAR KĀRĻA SKALBES PASAKĀM (249. lpp.)

Sacerēts 1937. gada novembrī.

Pirmpublicējums grām.: Kārlis Skalbe.Aukso obelis. — Kaunas: Saka-

las, 1938.— 179.—183.lpp., lietuviešu valodā, publikācijas beigās datējums:

"Rīgā 1937. gada novembrī."

Saglabājies tīrraksts latviski (RTMM, mv. nr. 98941).

JĀNIS PLAUDIS.PUTNU CEĻŠ (251. lpp.)

Pirmpublicējums D, 1939,2. nr., 177.—179.lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 2491), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Pēc teikuma: "Plauža otra grāmata parādījās

1930. gadā, ar nosaukumu "Panama galvā"," — šāds A. Čaka svītrots
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papildteksts: "Atceros, kādu laiku pēc šis grāmatas iznākšanas mēs kopā ar

autoru sastapām uz ielas nelaiķi AntonuAustriņu.
— Ak, kā tad sauca jūsu dzejoļu krājumu? — vaicāja Austriņš.
— Panama galvā, — atbildēja autors.

—Ak tā, — runājās ar sevi A. Austriņš. — Bet kāpēc ne "Rokas kabatā"

vai "Kalošaskājā" ?

Plaudis ilgi viņam skaidroja savu dziļdomīgo nosaukumu, katrs palika

pie sava. Šķirties tomēršķīrāmies kā labi draugi, jo mums nevienamnebija

panamas galvā."
Orients — Austrumu zemes.

BRĀZMAINS LIRIĶIS (254. lpp.)

Pirmpublicējums D, 1939, 3. nr., 276.—277. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 2392), bez virsraksta, ar nelielām

stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.
In corpore — kopumā (latīņu vai.).

FORMĀLIE MEKLĒJUMI
LATVIEŠU JAUNĀKAJĀ DZEJĀ (256. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā "Sējējs", 1939,7. nr., 690.—694. lpp.

Lēmējot — padarot vārgāku, paralizējot (no vācu lāhmen— paralizēt).

SLĒPTĀS KVĒLES DZEJNIEKS (263. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,775. nr., 8. sept., 24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, Kārļa Egles fonds, 178), ar nelielām stilistis-

kām atšķirībām no pamatteksta.
Cand. iur. — tieslietu kandidāts (latīņu vai.).

PUSNAKTS SAULE (266. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,780. nr., 13. okt.,24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 2390).

Saskaņā ar tīrrakstu labotakļūda: "Tas lobīja nost pēdējo gurumu.." uz

"trūkumu".

Dižciltīgo pansija — Maskavas universitātes priekšskola, kurā M. Ļer-

montovs mācījās no 1828. līdz 1830. gadam.
A. Puškinam veltītais dzejolis "Dzejnieka nāve" (1837).



1003

KĀRLIS SKALBE STĀSTA(269. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939, 783. nr., 3. nov., 24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 2391).

"Balss" — laikraksts, iznāca Rīgā 1878.—1907.gadā.

RAKSTNIEKS AR CIETĀM ROKĀM (271. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,790.nr., 22. dcc, 24. lpp.
A. Dziļuma pirmā publikācija — tēlojums "Meža ainas", kas publicēts

1925. gadā žurnālā "Meža Dzīve", 2. nr., 53.—54.lpp.

PLŪDOŅA PIEMIŅAI (274. lpp.)

Pirmpublicējums D, 1940,2.nr., 170.—171.lpp.

ROMĀNS PAR VĀCU OKUPĀCIJAS LAIKU KURZEMĒ (276. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,34.nr., 10. febr., 15. lpp.

LIELĀ BEZSĀTA DVĒSELE (277. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,803. nr., 22. martā,24. lpp.
"Valters un Rapa" — šajā firmā J. Grīns strādāja par izdevniecības

direktoru (1925—1937).

"Daugava" — J. Grīns bija šā žurnāla redaktors no dibināšanas

1928. gadā līdz 1938.gadam.
"Varenība"— par šo dzejoļu krājumu J. Medenis saņēma A. Brigade-

res un Kultūras fondaprēmiju.

VLADIMIRA MAJAKOVSKA PIEMIŅAI (280. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,83.nr., 13. apr., 14. lpp., ar parakstu A. Č.

DZEJNIECES ATCERE (281. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,128.nr., 8. jūn., 20. lpp., ar parakstu A. Č.

VĒRTĪGS ROMĀNS (282. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā "Padomju Latvija", 1940, 13. nr., 24. aug.,

19. lpp.
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AUSTRA SKUJIŅA (283. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā "Padomju Latvija", 1940, 23. nr., 5. sept.,

3. lpp.

LIELĀ FERGĀNAS KANĀLA RACĒJU VĒSTULE

JOSIFAM VISARIONOVIČAM STAĻINAM (284. lpp.)

Pirmpublicējums X, 1941, 1. nr., 115.—116. lpp. Raksta fragmenti iz-

mantoti citā publikācijā — "Jaunās grāmatas", A, 1941, 8. nr., 14. febr.,

30. lpp., ar parakstu A. Č.

lEVĒROJAMS ATDZEJOJUMS (288. lpp.)

Pirmpublicējums X, 1941,5. nr., 702.—704. lpp.

Saglabājies tīrraksts (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Reto grāmatu un

rokrakstu zinātniskā nodaļa, RX 78, 8, 2), ar nelielām stilistiskām atšķi-
rībām no pamatteksta.

Putilovieši — Putilova rūpnīcas (1868—1922, Pēterburga) strādnieki,

kuri aktīvi piedalījās 1917.gada bruņotajās cīņās boļševiku partijas vadībā.

Dāņa — dāvana.

LATVIJAS PSR RAKSTNIEKU SAVIENĪBA (292. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1941,24. nr., 6. jūn., 24. lpp., ar parakstu A. Č.

A. Čaka un E. Ādamsonaoperas librets — teksts kopumā acīmredzot

gājis bojā. Atsevišķi dzejoļi no šā libreta ievietoti krājumā "Zem cēlās zvaig-
znes" (1946; 1948). Parlibreta tapšanu sīkāk sk.: Grīnfelde M., RūmnieksV.

Kāpēc es esmu Čaks? — R., 1988.— 34.-38. lpp.

ĻUDAS GIRA (295. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1946,162.nr., 13. jūl., 3. lpp., ar parakstu A. Pelēda.

"Ūkininkas" (Lauksaimnieks) — žurnāla "Vārpas" (Zvans; 1889—

1907) pielikums, kurš sāka iznākt 1890. gadā (1905. gadā pārveidots par

nedēļas izdevumu "Lietuvos ūkininkas").

KĀ ES lEPAZINOS AR ĻERMONTOVU (297. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1946,7. nr., 5.—6. lpp.

Opera "Dēmons" — nav īsti saprotams, kuru A. Rubinšteina operas

iestudējumu A. Čaks domājis. P. Jurjāna dibinātā Latviešu opera izrādes

sāka 1913. gada septembrī — vispirms Rīgas Latviešu biedrībā, pēc tam

kino "Kazino" telpās. "Dēmons" bija ne tikai Latviešu operas repertuārā,
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bet arī Otrā Rīgas pilsētas teātra (Krievu teātris) repertuārā, kura iestu-

dējumu A. Čaks varēja noskatīties arī agrāk.
Šerloks Holmss— angļu rakstnieka A. Konana-Doila stāstu varonis.

lEVADAM (300. lpp.)

Pirmpublicējums teātra programmā A. Grigulis. "Uz kuru ostu?",

1946 [septembris], l.—2. lpp.

Lugas pirmizrāde notika 1945. gada 28. jūnijā. Šī programma tapusi

vēlāk—ciklā ""Cīņa"teātriem" (programma parakstīta iespiešanai 1946.gada
7. septembrī).

VARA JĀTNIEKS (301. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1947,58. nr., 9. martā, 3. lpp.

NEAIZMIRSTAMA TĒMA (303. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,22. nr., 30. maijā, 3. lpp.

SPILGTS PARTIZĀNU TĒMAS PACĒLUMS (306. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,23. nr., 6. jūn., 3. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60347), ar virsrakstu "Labs sā-

kums".

LABĀKĀ LATVIEŠU PADOMJU DZEJU GRĀMATA (309. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1947,187.nr., 10.aug., 6. lpp.

Belaja — upe,Kamas pieteka Baškīrijā.

35 gadi — te A. Čaks domājis J. Sudrabkalna dzejoli "Zemes bērni"

(1912. g.28.VII).

CILDENS DARBS (314. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,34. nr., 22. aug., 2. lpp.

Recenzijā aplūkota A. Griguļa sakārtotā izlase "Krievu jaunā lirika"

(LVI, R., 1947,687.lpp.).

Recenzijā atsauce uz šādām antoloģijām: V. Plūdoņa sastādītā "Mo-

dernā vācu lirika" (1913), E.Virzas "Franču lirika XIX g. s." (1921), "Franču

renesanses lirika" (1930), K. Krūzas "Poļu dzeja" (1937), V. Metjūsa un

A. Eglīša "Angļu dzejas antoloģija" (1940).
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STEPANS ŠČIPAČOVS (320. lpp.)

Pirmpublicējums X, 1947,10.nr., 1119. lpp.

Saglabājies nepilnīgs tīrraksts (RTMM, mv. nr. 63996), ar nelielām

stilistiskām atšķirībām no pamatteksta. Tīrraksts beidzas ar frāzi: "Blakus

V. L Ļeņinam nostādīts arī viņa darba turpinātājs."

LIELAIS HUMĀNISTS UN DZEJNIEKS (321. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,114. nr., 15. maijā, 4. lpp.
Herāta

— pilsēta Afganistānas ziemeļrietumos, kura uzplaukumu

piedzīvoja 15. gadsimtā, A. Navoji dzīves laikā; A. Navoji vadībātur atjau-
noti vairāki vēsturiskie pieminekļi.

RAKSTI PAR TEĀTRI UN MŪZIKU

ED. VULFA"SVĒTKI SKANGALĒ"

LATVIJAS PSR DAILES TEĀTRĪ (327. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,12. nr., 16.janv., 6. lpp.

JAUNA REŽISORE VALSTS DRĀMAS TEĀTRĪ (328. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945, 25. nr., 31. janv., 6. lpp.
A. Čaks neprecīzi atspoguļo V. Baļunas biogrāfiju. V. Baļuna neaiziet

no Maskavas Dailes teātra 3. studijas pēc J.Vahtangova nāves (1922), bet pēc

studijas beigšanas (1924); J. Zavadskis vada jaundibinātā Maskavas Pado-

mes teātra studiju (1924—1936); RostovāV. Baļuna darbībusāk 1935. gadā.

BERTARŪMNIECE (330. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,35.nr., 1 1. febr., 8. lpp.

Inspicients — skatuves pārzinis, izrāžu vadītājs.
"Guna"— Aspazijas luga "Sidraba šķidrauts". Cenzūras apsvērumu dēļ,

izrādot lugu Jaunajā Rīgas teātrī, vajadzēja mainīt nosaukumu (pirmiz-
rāde 1910.gada 20. aprīlī).

Puantēt— radīt pārsteiguma efektu, kulmināciju.

ANDREJA UPĪŠA TRAĢĒDIJA "SPARTAKS"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ (336. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,42.nr., 20. febr., 7. lpp.
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TAUTAS MĀKSLINIEKS PROF. A. KALNIŅŠ (338. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,54. nr., 6. martā, 6. lpp.

TAUTAS MĀKSLINIEKS EMILIS MELNGAILIS (343. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,54. nr., 6. martā, 6. lpp.; līdzautore Cecīlija
Dinere.

Jurjānu Andreja dzimšanas datumu A. Čaks norādījis pēc vecā stila

(tagad — 30. septembris).
Baiškalns resp. Baižkalns — domāta kādreizējā Baižkalna pagasta teri-

torija (tagad — Raunas pagastadaļa).

Košķele — apdzīvota vieta Valmieras rajonā 15 km no Mazsalacas ta-

gadējā Vecates pagastā.
Taškenta — šeit E. Melngailis strādā par vācu valodas pedagogu

(1906—1918).

Dekāde — domāta Padomju Latvijas literatūras un mākslas dekāde

Maskavā, kurai vajadzēja notikt 1941. gada rudenī (kara apstākļu dēļ de-

kāde nenotika).

Deviņi bāleliņi — E. Melngaiļa vadītais tautas mūzikas ansamblis, kurā

viņš pats spēlēja klavieres.

"Borisa Godunova"iestudējuma (E. Melngaiļa instrumentācijā) pirm-

izrāde notika 1924.gada 3. maijā.

JĀZEPS UN JĒKABS MEDIŅI (347. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1945,9. nr., 16. martā,6. lpp., ar parakstu A. Č.

Zīgerta institūts— laikā, kad tajā mācās Jēkabs Mediņš, institūtadibi-

nātājs E. Zīgerts jau ir miris un institūtuvada Jēkaba Mediņa brālis Jāzeps,

kurš bija E. Zīgerta znots.

"HODŽA NASREDINS"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRI (349. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,112.nr., 13. maijā, 8. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945. gada 8. maijā.

"UN VIĻŅOJAS JŪRA"

LATVIJAS PSR DAILES TEĀTRĪ (351. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,142. nr., 17. jūn., 6. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945. gada 14. jūnijā.
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VIĻA LĀČA LUGA "UZVARA" LPSRDAILES TEĀTRĪ (355. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945, 178. nr., 31. jūl., 5. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945.gada 29. jūlijā.

FR. ROKPEĻŅA LUGA "GAISMA"

LATVIJAS PSR VALSTS JAUNATNES TEĀTRĪ (357. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945, 186.nr., 9. aug., 4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945. gada 3. augustā.

"KĀZAS MAĻINOVKĀ"

LATVIJAS PSR ACP STRĀDNIEKU TEĀTRĪ (359. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,211. nr., 7. sept., 5. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945.gada 1. septembrī.
ACP — Arodbiedrību centrālā padome.

J. RAIŅA "PŪT, VĒJIŅI!"
LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ (361. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,236. nr., 6. okt., 5. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945.gada 30. septembrī.
Dramatiskais teātris — te A. Čaks lieto Nacionālā teātra nosaukumu

vācu okupācijas laikā— Rīgas Dramatiskais teātris.

Šaustrīga — no krievu vai. mycTpbiH— nadzīgs, manīgs.

LIELĀ GAVILNIECE (363. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945, 249. nr., 21. okt., 5. lpp., ar parakstu A.

Ā. Alunānatrupa— Rīgas Latviešu teātris.

JŪLIJA VANAGA UN FRIČA ROKPEĻŅA "CEĻA CIRTĒJI"

LATVIJAS PSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ (365. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,268. nr., 15. nov., 5. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1945. gada 7. novembrī.

V. ŠEKSPĪRA "LIELA BRĒKA, MAZA VILNA"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ (367. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1946,106.nr., 8. maijā, 6. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1946. gada 20. aprīlī. lepriekšējo
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iestudējumu pirmizrādes — 1923.gada 19. aprīlī un 1930. gada 2. oktobrī

(ar nosaukumu "Amors uz drednauta").

AL. GLADKOVA "SENDIENĀS"

LPSR VALSTS DAILES TEĀTRĪ (369. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1946,172.nr.,25. jūL, 6. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1946.gada 20. jūlijā.

"PAR TIEM, KAS JŪRĀ"

LPSRVALSTS DAILES TEĀTRĪ (372. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1946,263.nr., 12. nov., 2. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1946. gada 5. novembrī.

"UGUNS UN NAKTS" LPSR VALSTS DAILES TEĀTRA

OTRĀ ANSAMBĻA VEIDOJUMĀ (375. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1947,28.nr., 2. febr., 8. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1947. gada 24. janvārī.

NEVĪŽĪBA UN ATPALICĪBA (377. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,21.nr., 23. maijā, 3. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60349), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta; tīrraksta beigās ar svešu roku pierakstīts: Jānis

Ābelnieks (pirmpublicējumā —Aleksandrs Čaks).

JĀZEPS MEDIŅŠ (379. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1947,7. nr., 25. lpp.

LIELĀ KRIEVU DRAMATIĶA ATCEREI

Pirmpublicējums C, 1948,64. nr., 17. martā, 4.—5. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 4. martā.

Antreprenieris — no franču entrepreneur—privātuzņēmējs, kas orga-

nizē teātra izrādes un koncertus.

DVĒSEĻU BAIGAIS MEŽS (387. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,91. nr., 17. apr.,4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 7. aprīlī.
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VAROŅA TAPŠANA (391. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,96.nr., 23. apr., 4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948.gada 16. aprīlī.

PATĪKAMA ATKALREDZĒŠANĀS (395. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,99.nr., 27. apr., 6. lpp.

VIŅI UZVARĒS (396. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,101.nr., 29. apr., 3. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948.gada 16. aprīlī.
Dž. Gou un A. d'Juso lugu "Dziļās saknes" 1948. gadā izrādīja Dailes

teātris, Jelgavas teātris (darbojās Rīgā), kā arī Liepājas teātris.

SIRDSDEDZES SPĒKS (399. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,105.nr., 5. maijā, 3. lpp.

A. Ostrovska komēdijas "Mežs" pirmizrāde notika 1948.gada 7. aprīlī,

komēdijas "Vēlāmīla" pirmizrāde — 22. aprīlī.

DIVI PANĀKUMI UN VIENA KĻŪDA (401. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,117.nr., 19. maijā, 4. lpp.

A. Brigaderes lugas "Sprīdītis" pirmizrāde notika 1948. gada 5. maijā,

"Trīs sivēniņu" un "Velniņu" kopējā pirmizrāde — 22. aprīlī.

JAUNĪBA NĀK (403. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,122.nr., 25. maijā, 3. lpp.

VISOS LOGOS LAI SAULE SPĪD! (406. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,124. nr., 27. maijā, 4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948.gada 18. maijā.

PAR KARA BIEDRIEM, DRAUDZĪBU (410. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,128.nr., I. jūn., 3. lpp.

lestudējuma "Kara dienudraugi" pirmizrāde notika 1948. gada 19. maijā.

LIELIE VIESI (414. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,134.nr., 8. jūn., 2. lpp.
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NEAIZMIRSTAMA IZRĀDE (419. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,141.nr., 16. jūn., 4. lpp.

LIELĀS SKUMJAS PĒC ĪSTĀS DZĪVES (426. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,152.nr., 29. jūn., 4. lpp.
lestrigt — iestigt.

PLŪST DZIESMAS MUMS JELGAVAI lAUNAI (433. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,160.nr., 8. jūt, 4. lpp.

BRĪVĀ DZIESMA VENTASKRASTĀ, JŪRAS MALĀ (436. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,166.nr., 15. jūl., 4. lpp.
Bezmēns— rokas svari — svira ar maināmuatbalsta punktu.

TRĪS STUNDAS BURVĪGĀ ZEMĒ (440. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,179.nr., 30. jūl., 3. lpp.

KRĀSU UN DZIESMU VIJĀ (444. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,180. nr., 31. jūl., 4. lpp.

VIENKĀRŠA CILVĒKA ASPRĀTĪBA (447. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,183.nr., 4. aug., 4. lpp.

LPSR VALSTS DAUGAVPILS KRIEVU DRĀMAS TEĀTRA

VIESIZRĀDES RĪGĀ (450. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,186.nr., 7. aug., 3. lpp.

PADOMJU CILVĒKA VARENAIS SPĒKS (454. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,234.nr., 2. okt., 4. lpp.

Saglabājies nepilnīgs tīrraksts (RTMM, mv. nr. 63994), bez virsraksta,

ar nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 24. septembrī.

BRĪVIE VĒJI (458. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,242.nr., 12. okt., 3. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 1. oktobrī.
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CĪŅĀ PAR ĪSTIEM CILVĒKIEM (460. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,259. nr., 31. okt., 3. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948.gada 21. oktobrī.

DIVI JAUNUZVEDUMI (465. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,269. nr., 13. nov., 4. lpp.

A.Uspenska komēdijas pirmizrāde notika 1948. gada 5. oktobrī,

Bomaršē— 26. oktobrī.

GODA LIKUMS (469. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,273. nr., 18. nov., 4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948.gada 7. novembrī.

VAIRĀK ROSMES (473. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,278. nr., 24. nov., 3. lpp.
G. Vladičinas lugas "Runcis zābakos" pirmizrāde notika 1948. gada

3. novembrī; J. Žīgura un M. Boguslavska lugas "Mazais indietis Samijs"

pirmizrāde — 1948. gada 6. novembrī.

STIPRIE CILVĒKI (476. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,279.nr., 25. nov., 3. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 6. novembrī.

Kornets — virsnieku zemākā pakāpe Krievijas kavalērijā līdz 1917. ga-

dam.

MUMS NEMITĪGI JĀAUG (478. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,286. nr., 3. dcc, 4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 7. novembrī.

CĪŅĀ PRET IEPAKAĻ PALICĒJIEM (481. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,299. nr., 18. dcc, 3. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1948. gada 29. novembrī.

DIVU PASAUĻU PRETSTATS (483. lpp.)

Pirmpublicējums X, 1948,12. nr., 1238.—1242. lpp. Saglabājies tīrrak-

sts (RTMM, mv. nr. 63994), bez virsraksta, ar stilistiskām atšķirībām no
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pamatteksta. Salīdzinājumā ar tīrrakstu izdarīti plaši īsinājumi tekstā par

B. Romašova lugu "Varenais spēks". Tas acīmredzami darīts tāpēc, lai ne-

atkārtotu iepriekšējā recenzijā (sk. 454.—458. lpp.) teikto.

A. Millera lugas "Džo Kellers un viņa dēli"pirmizrāde notika 1948. gada
4. decembrī. A. Ostrovska lugas "Līgava bez pūra"pirmizrāde — 1948. gada
3. decembrī.

AIZGĀJUSI DZĪVE (492. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1949,26. nr., 2. febr., 4. lpp.

lestudējuma pirmizrāde notika 1949. gada 8. janvārī.

RAKSTI PAR KINO

STAĻINA PRĒMIJAS LAUREĀTI KINO MĀKSLĀ (495. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā "LiteratūrasAvīze", 1941,7.nr., 5. apr., 7. lpp.;

8. nr., 23. apr., 7. lpp.; 9. nr., 5. maijā, 7. lpp., ar pseidonīmu A. Pelēda.

DAUDZPUSĪGĀ TĒLOTĀJA (504. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā "Literatūras Avīze", 1941, 11. nr., 5. jūn.,

7. lpp.

SKAISTA FILMA (507. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1944,84. nr., 2. dcc, 4. lpp., ar parakstu A. Č.

CILVĒKI BEZ SPĀRNIEM (508. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,28. nr., 11. jūl., 5. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60353), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Pēc pirmās rindkopas šāds papildteksts: "Va-

ronīgajai čehoslovāku tautai, tāpat kā latviešiem, vācu fašistiskie iebrucēji

bija negantākie un baismīgākie ienaidnieki, kas loloja sevī bez pēdām

noslaucīt no zemes virsas kā čehoslovakus, tā arī latviešus. To skaidri un

līdz galam saprata šo tautu īstiepatrioti, kas necieta vācu riebīgo fašistisko

slogu, apvienojās pretestības un partizānu grupās, dibināja uzņēmīgas

pagrīdes organizācijas."

"JAUNĀ GVARDE" (510. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,241.nr., 10. okt., 4. lpp.; 253. nr., 24.okt.,4. lpp.
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RAKSTI PAR TĒLOTĀJMĀKSLU

TĒLNIEKAM GUSTAVAM ŠĶILTERIM 65 GADI (523. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,234. nr., 14. okt., 13. lpp., ar parakstu A. Č.

PIEZĪMES PAR KOKGREBUMU (523. lpp.)

Pirmpublicējums D, 1939,12.nr., 1173.—1175. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 2496), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. A. Čaka pieteiktais nākamais raksts — "A. Jun-

kera kokgrebumi Ed. Virzas "Straumēniem"" gan tiešā veidā neturpina

šajā rakstā iztirzāto tematiku un ir bez tālāka apakšnodaļu iezīmējuma.

Buks resp. buksus — mūžzaļš krūms vai koks, kurš aug Dienvideiropā
un Kaukāzā.

A. JUNKERA KOKGREBUMI

ED. VIRZAS "STRAUMĒNIEM" (529. lpp.)

Pirmpublicējums D, 1940,2. nr., 189.—191.lpp.

POĒMAS "STRAUMĒM" KRĀŠŅAIS IZDEVUMS (532. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,801.nr., 8. martā, 31. lpp.

ZĪMĪGA GLEZNU IZSTĀDE (533. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,59. nr., 11. martā, 5. lpp.

ĻEŅINGRADAS MĀKSLINIEKU

GRAFIKAS DARBU IZSTĀDE (534. lpp.)

Pirmpublicējums X, 1947,2.nr., 187.—190.lpp.

PĒTERA UPĪŠA ORIĢINĀLKOKGREBUMI

A. PUŠKINA "VARA JĀTNIEKAM" (Rīga, 1946) (539. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,15.nr., 11. apr., 2. lpp.

A. JUNKERA ORIĢINĀLKOKGREBUMI "LATVIEŠUPASAKU"

1. SĒJUMAM (Rīga, 1946) (541. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,16.nr., 18. apr., 3. lpp.
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LAIMOŅA GRASMAŅA DEKORATĪVAIS lETĒRPS

N. POGODINA "KREMĻA KURANTIEM" (543. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,18.nr., 1. maijā, 5. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60350), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām. Tīrraksta iesākumā šāds papildteksts: "L. Grasmaņa vārds līdz

šim latviešu dekoratīvajā mākslā gandrīz pilnīgi nepazīstams. Mākslinieks

jau ilgāku laiku strādājis teātra dekoratīvajā darbnīcā, visai sekmīgi veik-

dams mazākus, taču ari atbildības pilnus darbus.Blakus tam L. Grasmanis

ļoti rūpīgi un neatlaidīgi nodevies tīrās stājglezniecības studijām, arī tur

gūdams iepriecinošus rezultātus, kauču plašākai sabiedrībai viņa gleznas
vēl maz pazīstamas. Tajās redzams drošs, meklējošs gars, spēcīgs, reizēm

vēl neapvaldīts, līdz galam nesagrožots māksliniecisks temperaments.

Kvēls krāsu pretstats un spēks joņo viņa audeklos kā jauns un priecīgs

zirgs." Pēc otrās rindkopas šāds papildteksts: "L. Grasmani vada nemal-

dīgs skatuves instinkts, viņš īsts teātra cilvēks, kas saprot, iekšēji tīri neap-

zinīgi izjūt teātra atmosfēru." Priekšpēdējās rindkopas beigās šāds papild-
teksts: "ledzeltēnīgās, rožainās gaismas, kas pludo visapkārt, pilda skatuvi,

maigi ieskauj abus tēlotājus un tad jauki blāzmo aizmugures pilsētas ainavā,

organiski papildina un uztur to romantisko spēku, kas valda Ribakova un

Mašas dziļā, aizrautīgajā sarunā un izjūtu maiņā un pulsējumā." Pēc tei-

kuma: "Blakus iztirzātajam L. Grasmanis darinājis skatuvisko ietērpu vēl

lugas sešām ainām," — šāds papildteksts: "Arī turmākslinieks parādījis res-

pektējamu māku, sirsnīgu iedziļināšanos savā darbā.Vismazāk padevusies
laikam būs zemnieka Čudnova istaba — parastais trafarets. Tāpat skatītā-

jam acīs duras lielais meitenesportrets pie sienas Sabeļina darbaistabā. Vei-

dojums stipri atgādina kāda pazīstama latviešu vecmeistara līdzīgu darbu.

Tačušie aizrādījumi ir tikai sīkumi.Visumā paveikts liels, iezīmīgs darbs."

lestudējuma pirmizrāde notika 1947.gada 19. aprīlī.

RĪGAS JŪRAS OSTAS

UN RŪPNIECĪBAS OBJEKTU ATJAUNOŠANAI

UN CELTNIECĪBAI VELTĪTA IZSTĀDE (545. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,30.nr., 25. jūl., 6. lpp.

A. Čaka citētie teksti ievietoti katalogā "Rīgas jūras ostas un rūpnie-

cības objektu atjaunošanai un celtniecībai veltīta mākslas izstāde" (R.,

1947,2. lpp.).

KRĀŠŅS IZDEVUMS (548. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,32.nr., 8. aug., 6. lpp., ar parakstu A. Č.

Dailes teātra viesizrādes Maskavā notika 1947.gada novembrī.
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SKAISTA IZSTĀDE (550. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,32.nr., 8. aug., 6. lpp.

DIVAS ILUSTRĒTAS GRĀMATAS (555. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,33.nr., 15.aug., 6. lpp.

ĀDAMA ALKŠŅA. DARBU IZSTĀDE (558. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,35.nr., 29. aug., 4. lpp.

"Rūķis" — Pēterburgā studējošo latviešu mākslinieku pulciņš, nodibi-

nājās 19. gs. 80.—90. gadu mijā, darbojās Pēterburgas Latviešu labdarības

biedrības ietvarosun pastāvēja līdz 1910.gadam.

AIZMIRSTA MĀKSLAS NOZARE (562. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1947,210. nr., 6. sept., 4. lpp.

NEAIZMIRSTAMAIZSTĀDE (564. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,42.nr., 17. okt., 6. lpp., ar parakstu A. Č.

KOPSOLĪ AR PADOMJU TAUTU (567. lpp.)

Pirmpublicējums X, 1947,10.nr., 1116.—1118.lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 63993), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.

IZNĪDĒSIM SASTINGUMU! (572. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947, 51. nr., 19. dcc, 5. lpp.
"Pionieris" — apavu fabrika Rīgā, dibināta 1893. gadā, 1965.gadā re-

organizēta, kopā ar citām fabrikām izveidojot apvienību "1. Maijs".

PROFESORS LEO SVEMPS (575. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1947, 306. nr., 31. dcc, 4. lpp.

DAILES VARENĪBA (577. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,111. nr., 12. maijā, 4. lpp.
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VAI GRIBI BŪT TĒLNIEKS? (580. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1948,6.nr., 17.—18. lpp.

Saglabājušies A. Čaka radošie pieraksti par E. Karitonu (RTMM, mv.

nr. 40800).

PIEZĪMES PAR LATVIEŠU PADOMJU

TĒLOTĀJAS MĀKSLAS IZSTĀDI (585. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1948,32.nr., 8. aug., 5. lpp.

Saglabājies tīrraksts, ar virsrakstu "Skumjas pārdomas skumīgā iz-

stādē" un nelielām stilistiskām atšķirībām no pamatteksta (RTMM, mv.

nr. 60351).

A. Čaka citētie teksti atrodamianonīmā ievadtekstā (bez virsraksta) ka-

talogam (Padomju Latvijas mākslinieku darbuizstāde. R., 1948,3.—4. lpp.).

AR TAUTU PAR TAUTU (589. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1948,48.nr., 28. nov., 3. lpp.

PUBLICISTIKA UN TĒLOJUMI

AUTO PAR ČETRIEM LATIEM (593. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,1.nr.,4. janv., 4. lpp., ar parakstu A.

CILVĒKS STIPRĀKS PAR TĒRAUDU (595. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,2.nr., 9. janv., 4.-5. lpp., ar parakstu A.

JAUTRAS BĒRNU ČALAS ŠAMPĒTRA lELĀ (599. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,7.nr., 13. febr.,4.-5. lpp., ar parakstu A.

Vārda Šampētris lietojumā laika gaitā vērojami atšķirīgi principi.

30. gadu otrajā pusē rajons saukts par Šampētri un ielapar Šampetera ielu

(A. Čaks tātad mainījis ielas un rajona nosaukuma rakstību); pašlaik

rajonu dēvēpar Šampēteri un ielas nosaukums Šampetera iela.

Latvijas Bērnu draugu biedrība (1923—1940) —
otra lielākā bērnu

palīdzības organizācija (blakus Bērnupalīdzības biedrībai).

DARBA MŪŽĪGAIS RITMS (602. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,10.nr., 6. martā,4.-5. lpp., ar parakstu A.
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SNIEGOS UN PIRMĀ PAVASARASAULĒ (605. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,68.nr., 9. martā, 6. lpp., ar parakstu A.

GĀDĀ PALĪGUS ARĀJA DARBAM (607. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937, 13. nr., 24. martā, 4.—5. lpp., ar pa

rakstu A.

VILNASKĀRSĒJU KUNGASLUDINĀŠANA (609. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,87.nr., 30. martā, 6. lpp., ar parakstu A.

STRĀDNIEKI UN DAIĻKRĀSOTĀJAS
STĀJAS PIE DARBA(612. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,14. nr., 3. apr., 4.—5. lpp., ar parakstu A.

ELEKTRISKĀ SAULE UN SLAVENĀ SPĒLE

ČIEKURKALNĀ (617. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,124. nr., 6. maijā, 12. lpp., ar parakstu A.

SVĒTDIENA SAULĒ UN VIRS ŪDEŅA (619. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,140. nr., 24. maijā, 2. lpp., ar parakstu A.

CILVĒKI, KAS PALIEK RĪGĀ (621. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937, 181.nr., 5. jūl., 2. lpp., ar parakstu A.

Līferants — no vācu vai. liefern — piegādāt — piegādātājs (žarg.).

MAZAIS LIELUMA CĒLĒJS (623. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,30.nr., 24. jūl., 4.—5. lpp., ar parakstu A.

PAR 30 SANTĪMIEM DŽUNGĻOS (627. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,232. nr., 25. aug., 9. lpp., ar parakstu A.

PIRMĀ RUDENS LAPA (628. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,251. nr., 13. sept., 4. lpp., ar parakstu A.
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CEĻOJUMS UZ BIŠUMUIŽU (630. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,255.nr., 17. sept., 8. lpp., ar parakstu A.

Numurmuižas iela — 1938. g. pārdēvēta par Ziepniekkalna ielu.

STRĀDNIEKU ATPŪTAS NAMU DARBĪBA (631. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,38.nr., 19. sept., 3. lpp., ar parakstu A.

DZĪVE UZ PLOSTA(633. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,39.nr., 25. sept.,4.—5. lpp., ar parakstu A.

PIRMĀ RUDENS SVĒTDIENA (637. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,266. nr.,28. sept., 2. lpp.,ar parakstu A.

DARBA AIZSARDZĪBA PADOMJU SAVIENĪBAS

RŪPNIECĪBĀ (639. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,42. nr., 16. okt., 7. lpp., ar parakstu A.

LABAS UN LĒTAS PRECES PATĒRĒTĀJU

TŪKSTOŠIEM (641. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,44.nr., 30. okt., 4.—5. lpp., ar parakstu A.

ZAĻĀ ZELTA KAUSĒTAVA (646. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,45.nr., 6. nov., 4.—6. lpp., ar parakstu A.

CILVĒKI, KAS MIRST 52 REIZES GADĀ (651. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,308.nr., 9. nov., 6. lpp., ar parakstu A.

Domājams, ka rakstā minēts itāliešu gleznotājs Antonio d'Andželi,

kurš bija Kurzemes hercoga dienestā no 1768. g. septembra līdz 1771.g.

septembrim.

RĪGA GAIDA ZIEMU (653. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,47.nr., 20. nov., 4.-5. lpp., ar parakstu A.

Pāts
— zirgs, kam pigmentētu ādu sedz dzeltenas spalvas, kuru gali ir

tumši.
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PĀRDOMAS SLOKAS lELĀ (659. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,320. nr., 21. nov., 6. lpp., ar parakstu A.

PRINCIPIĀLI SENĀTA LĒMUMI (660. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,49.nr., 4. dcc, 2. lpp., ar parakstu A.

Senāts — augstākā tiesu instance 30. gadu Latvijā.

25 LATVIEŠI UN 2 "ĀRZEMNIEKI" (661. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,335.nr., 6. dcc, 6. lpp., ar parakstu A.

UZLABOTA DAUGAVPILS lEDZĪVOTĀJU

ĀRSTĒŠANA (663. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,50. nr., 11. dcc, 3. lpp., ar parakstu A.

TŪKSTOŠU RŪPES TAUTAS PRIEKAM (663. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,50. nr., 11. dcc, 4.—6. lpp., ar parakstu A

ARĪ "REKORDISTS"(669. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937, 50. nr., 11. dcc, 6. lpp., ar parakstu A.

DIVI PAVĀRI UN VIENS ĒDĒJS (670. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,52. nr., 24. dcc,4.—6. lpp., ar parakstu A,

Tantjēma — papildu atalgojums par gada darbībasrezultātiem.

SARUNA 33 METRUS VIRS JŪRAS LĪMEŅA (674. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1937,357.nr., 29. dcc, 2. lpp., ar parakstu A.

KĀ TOP PĒRĻU FONTĀNS

UN ĶĪNIEŠU SAULE (677. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1937,53.nr., 31. dcc, 5. lpp., ar parakstu A.

LIELĀ UZBRUKUMA NAKTS (680. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1938,2. nr., 4. janv., 7.—8. lpp.
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STRĀDNIEKI PIE LIELĀ BRĪNUMA (685. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1938,2.nr., 15. janv., 5. lpp., ar parakstu A.

Darba kamera — valsts pārvaldes iestāde Latvijā (dibināta 1936. g.

maijā), kura pārstāvēja algoto darbaspēku, rūpējās par strādnieku pašdar-
bību un pašpalīdzību.

CILVĒKI PIE ZELTATRAUKIEM (688. lpp.)

Pirmpublicējums DA, 1938,5.nr., 5. febr., 4.—5. lpp., ar parakstu A.

Lielā Monētu iela tolaik bija šķērsiela starp Kungu un toreizējo Lielo

Skārņu ielu un iesākās Rātslaukumā.

AVUS — tolaikpopulāra mototrase Berlīnes apkaimē.

Proves valde — 1922. gadā dibinātā Finanšu ministrijas iestāde, kas

pārbaudīja un apzīmogoja zelta un sudraba izstrādājumus.

DZĪVE VIRS NULLES (691. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1938,60.nr., 1. martā,2. lpp., ar parakstu A.

VELNU UN EŅĢEĻU GĀJIENI RĪGAS IELĀS (692. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1938,104. nr., 14. apr.,6. lpp., ar parakstu A.

Pelnu diena — nākamā diena pēc Meteņiem, savukārt Meteņi —

septītās nedēļas otrdienapirms Lieldienām.

VARONĪBAS UN DROSMES PARAUGS (694. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1938,147.nr., 5. jūl, 9. lpp.

Jura ordenis —A. Čaks gan
mazliet pārspīlē — F. Briedis saņēma 4.pa-

kāpes Svētā Jura ordeni.

F. Brieža marta kauja — raksta publicēšanas laikā A. Čaks jau bija to

mākslinieciski dokumentējis "Mūžībasskarto" I daļā —sk. "Fridrihs Brie-

dis marta kaujā" šā izdevuma2. sēj., 170.—173.lpp.

OTRĀDI APGRIEZTA VASARA(697. lpp.)

Pirmpublicējums R, 1938,216.nr., 7. aug., 7. lpp., ar parakstu A.

LATVIEŠU STRĒLNIEKU SLAVENAIS PULKVEDIS(699. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1938,247. nr., 29. okt., 5. lpp.

F. Brieža atcere gan norisēja dienu agrāk — 30. oktobrī, kad Pulkveža
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Brieža fonds rīkoja liturģisku dievkalpojumu Sv. Pāvila baznīcā reizē ar

plašu koncertu (JZ, 1938,245. nr., 27. okt., 5. lpp.).
Dzimtenes un brīvības aizstāvēšanas savienība — militāri politiska

organizācija Krievijā, dibināta1918. g. martā, lai cīnītospret boļševikiem.
Latviešu nacionāldemokrātiskā partija — izveidota 1917. gada jūnijā

Maskavā, galvenokārt no latviešu inteliģences pārstāvjiem, pastāvēja līdz

1920. gadam.

"Krievijas Cīņa" — laikraksts, iznāca 1918. g. aug.—1930. g. sept.

Maskavā.

MAZO PILSOŅU PRIEKA DIENA (702. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,123.nr., 5. jūn., 3.—4. lpp.
Rakstā pieminētie svētki notika Uzvaras parkā Pārdaugavā svētdien,

4. jūnijā.

BRAUCIENS SKAISTAJĀ DABĀ UN JAUNĀ DARBĀ (704. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,129. nr., 12. jūn., 16. lpp., ar parakstu A. Č.

Darba centrāle
— rūpniecības un lauksaimniecības darbaspēka sa-

gādes un sadales iestāde Latvijā 1939.g. maijā—1940. g. jūlijā.

KANDAVAS PĒRLE (705. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939, 764. nr., 23. jūn., 16.—17. lpp.

Antons Benjamiņš nomira 1939. gada 14. jūnijā.

LB — Latvijas brūnās govis — šķirne, kuru iesāka veidot jau 19. gs.

otrajā pusē, oficiāli apstiprināta 1922. gadā.

ASFALTS NĀK (708. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,145. nr., 3. jūl., 16. lpp.

ĢENERĀLIS HERMANIS BUKS (711. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939, 767. nr., 14.jūl, 24. lpp.

Leibgvarde — privileģēts gvardes karaspēks, kam jāveic monarha un

viņa rezidences apsargāšana.

Preobraženskas pulku izveidoja Pēteris I 1687. gadā Maskavas apsar-

dzībai un citiemuzdevumiem imperatora tiešā vadībā. Preobraženska —

ciems pie Maskavas Jauzas upes krastā.
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SENATNES RACĒJI (715. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,156.nr., 15. jūl, 3. lpp.
Voiloks — biezs, blīvs, velts audums.

DUNAVAS lELA (720. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939, 768. nr., 21. jūl., 24. lpp.

ĢENERĀLIS KĀRLIS PRAULS (721. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,769. nr., 28. jūl., 24. lpp.

MEŽOTNES SENĀS GODĪBAS MIRDZUMS (724. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,168.nr., 29. jūl., 3. lpp.

Peregrimi — svešzemnieki, ceļotāji.
Patarella

— viegla tipa akmeņu metamā ierīce, sākot ar 13. gs., minēta

vēsturiskos avotos.

Ballista— metamā mašīna, kas darbojas ar sagrieztu šķiedru elastības

spēku, izmantota jau Senajos Austrumos, Grieķijā, Romā.

BEVERĪNAS AUGŠĀMCELŠANĀS (728. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,174.nr., 5. aug., 3. lpp.

ZVIRGZDU SALĀ (739. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,180.nr., 12. aug., 5. lpp.

SKAISTAIS OGU LAIKS (732. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,772.nr., 18. aug., 21. lpp., bez paraksta.

Saglabājies tīrraksts ar A. Čaka parakstu (FB,K. Egles fonds, 177).

MAZA SARUNA AR LIELU KOMPONISTU (735. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,772.nr., 18.aug., 24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 177).

"Dziesmu Pūrs" — mūzikas žurnāls, iznāca Rīgā 1900.—1903. g.

Jirgensona mūzikas apgāds — 19. gs. otrajā pusē Krievijā darbību iz-

vērsa Jirgensonu mūzikas izdevēju dzimta, kuras aizsācējs bija Pēteris

Jirgensons (1836—1904).



1024

DAUGAVAS BAĻĶU ZVEJNIEKI (737. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939, 186. nr., 19. aug., 5. lpp.

TEĀTRA LABORATORIJĀ (740. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,776. nr., 15. sept., 14. lpp., bez paraksta.

Saglabājies melnraksts (FB, K. Egles fonds, 178).

A. Brigaderes lugas "Princese Gundega un karalis Brusubārda" pirm-
izrāde notika 1939. gada 12. septembri, tātad rakstu īstenībā vajadzēja

publicēt vismaz nedēļu iepriekš.

SUNS — KOMANDIERIS (742. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939, 776. nr., 15. sept., 15. lpp., ar pseidonīmu

A. Skārds.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 178).

Minēto patieso notikumu A. Čaks izmantoja arī "Mūžības skartajos",
uzrakstot poēmu "Suns kaskā" (pirmpublicējums žurnālā "Lāčplēsis",

1939, 7. nr., 11. nov., 30.—32. lpp.).

Podporučiks R. — Kārlis Rubuls.

MĀKSLINIEKS UN VIJOĻU BURVIS (746. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,776. nr., 15.sept., 24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 178).

Skujene — atsauce uz R. Kasparsona dzimto pusi (tagadējais Skujenes

pagasts, senāk Kosas pagasta teritorija).

Amati — vēsturē pazīstamajā dzimtā bija pieci vijoļbūves meistari.

Ņemot vērā R. Kasparsona teikto, visticamāk tā varētu būt vai nu Andrea

AntonioAmati, vai Nikolo Amati darbs.

Klazunē resp. kluazonē — šūnainā emalja.

PILSĒTA TUMSĀ (749. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,212. nr., 19.sept., 3. lpp.
Rakstā stāstīts par 18. septembrī Rīgā notikušajiem pasīvās gaisa

aizsardzības manevriem.

Vienības laukums — tagad Esplanāde.

NOSLĒGUŠIES PIRMIE GAISA AIZSARDZĪBAS

MANEVRI(751. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,213. nr., 20. sept., 3. lpp., ar parakstu A. Č.
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KUĢNIECĪBAS IZSTĀDE (754. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,778. nr., 29. sept., 27. lpp.

Kongresu nams — Lielās ģildes nosaukums, kopš to pārņēma savā

rīcībā un pārbūvēja Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Veides un Miķelsonu dzimtas — sazarotas, vairāku paaudžu kuģu kap-

teiņu un īpašnieku dzimtas, kuru aizsācēji — Andrejs Veide un Jānis

Miķelsons palīdzēja izveidot Ainažu jūrskolu, attīstīja burinieku gatavo-

šanu un jūrniecību kopumā.

JELGAVAS AKADĒMIJA (756. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,246. nr.,28. okt., 11. lpp.

Saglabājies uzmetums (A. Čaka muzejā).

Latvijas lauksaimniecības kamera (dibināta 1935. g. dcc.) sniedza ag-

rāro palīdzību, uzturēja Priekuļu selekcijas staciju, pārraudzīja lauku

kooperatīvās organizācijas, rūpējās par darbaspēku lauksaimniecībā.

M. J. ĻERMONTOVA PIEMINAS IZSTĀDE

DAILES TEĀTRĪ (759. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,252.nr., 6. nov., 3. lpp., ar parakstu A.

ATBRĪVOTĀJS STĀSTA (761. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939,257.nr., 11. nov., 3. lpp.

Saglabājies mašīnraksts (RTMM, mv. nr. 40950), ar nelielām stilistis-

kām atšķirībām no pamatteksta. Pēc teikuma: "Mēs lasījām un gardi

smējāmies," — šāds papildteksts: "Štābā uz galda gulēja pasts. Starp neaiz-

sūtītāmvēstulēm bija vienaarī visaizīmīga. Sūtītājs rakstīja: "Māt, man iet

labi. Drīz mēs viņus sakausim. Saņemtos gūstekņus mēs nešaujam, bet

vienkārši nositam." Pēc teikuma: "Viņš bija briesmīgi sašauts vēderā un

acīmredzot gura," — šāds papildteksts: "Kājnieki viņu gribēja nobeigt. Pēc

lielām pārrunām tomēr atmeta ar roku. Sak, tā kā tā drīz izlaidīs garu."

Tēlojums, domājams, bija paredzēts iecerētajam stāstu krājumam

"Mans vecais mētelis".

LATVISKĀKAJĀ GRĀMATU KRĀTUVĒ (764. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939,786. nr., 24. nov., 14. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 178).

"Domas"
— literārs žurnāls, iznāca Rīgā 1912—1915. gadā. Pēdējais,

rakstā minētais numurs sakarā ar kara apstākļiem netika iespiests; sagla-

bājies korektūras novilkums.



1026

KARASKOLA(766. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1939, 272. nr., 30. nov., 3. lpp.

Vareļi un Plāņi — mājas Jelgavas apkaimē.

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ (768. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1939, 789. nr., 15. dcc, 20. lpp.
Ravelīna laukums — šeit domāta fortifikācijas palīgceltne nocieti-

nājuma vaļņa priekšā — parasti pusmēness vai trīsstūrveida nocietinātas

salas veidā.

RĪGAS lELAS LIELAJĀ SALĀ (769. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940, 5. nr., 8. janv., 5. lpp., ar parakstu A. Č.

ATKUSNIS KLĀT (770. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,10.nr., 13. janv., 9. lpp.

PĒDĒJĀ ROMANTIKA (771. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,11.nr., 15.janv., 5. lpp.
Nurmes — slidas. Nosaukums radies no leģendārā somu ātrskrējēja

daudzkārtējā olimpiskā čempiona Pāvo Nurmi vārda.

PĒKŠŅAIS SALA UZBRUKUMS (772. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,12.nr., 16.janv., 5. lpp.

SALS RĀDA SAVU VARU(773. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,13.nr., 17.janv., 14. lpp., ar parakstu A. Č.

2IBULĒTĀJI (774. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,28.nr., 3. febr., 9. lpp.

DZEJNIECE SARMA (775. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,30. nr., 6. febr., 5. lpp.

JAUNAIS REKORDISTS SALS (775. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,34. nr., 10. febr., 9. lpp., ar parakstu A. Č.
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Alpumiņš — šeit atsauce uz Alpu kvēli — maigi sārtu apgaismojumu,
kas ietin kalnus skaidrā laikā, saulei lecot un rietot.

MĒNESS NAKTIS RĪGĀ (776. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,43. nr.,22. febr., 5. lpp., ar parakstu A. Č.

APSKAUŽAMS CILVĒKS (777. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,799.nr., 23. febr., 24. lpp.

Reglāns — tērpa piegriezums, kurā piedurknes grieztaskopā ar plecu daļu.
Florentīnieši — no latīņu Florentīni

—
senās Florences iedzīvotāji.

EJIET UZMANĪGI! (780. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,45. nr., 24. febr., 9. lpp., ar parakstu A. Č.

ATKALA BRIESMAS (780. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,49. nr., 29. febr., 5. lpp.

SMAIDOŠAIS ZINĀTNIEKS (781. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,801. nr., 8. martā, 15. lpp.

Rakstu un mākslas kamera —
valsts pārvaldes institūcija Latvijā

(1934—1940), kura organizēja rakstniecības un mākslas dzīvi. Kameras

100 locekļus uz trim gadiem iecēla Latvijas Republikas sabiedrisko lietu

ministrs.

MĀKSLAI NOLEMTS MŪŽS (784. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,802.nr., 15. martā, 24. lpp.

SVĒTKU TUVUMĀ (786. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,66.nr., 20. martā, 9. lpp.

SNIEGOTĀS LIELDIENAS (787. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,68.nr., 27. martā,5. lpp.

SNIEGA LAVĪNAS RĪGĀ (789. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,69.nr., 28. martā,5. lpp., ar parakstu A. Č.
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SNIEGA KAPSĒTAS (791. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,72. nr., 1. apr., 5. lpp., ar parakstu A. Č.

PIE MUMS VĒL VISS MIERĪGI (792. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940, 74. nr., 3. apr., 5. lpp.

DĀMA, IHTIOZAURI UN KALOŠAS (793. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,805. nr., 5. apr., 24. lpp.
Šķimelis —no lejasvācu schimmel— sirmis.

ATMIŅU SPOGULĪ (795. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,77. nr., 6. apr., 9. lpp.

PĒDĒJĀ MIRKĻA LAIME (796. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940, 79. nr.,9. apr., 5. lpp., ar parakstu A. Č.

PAVASARA VĒJI (797. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,81. nr., 11.apr., 5. lpp.

ZIŅU DRUDZĪ (798. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,83. nr., 13. apr., 9. lpp.

Lajs — nespeciālists, neprofesionālis.

VISS MŪŽS VIENA DZIESMA (800. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,807. nr., 19. apr., 24. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 178), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta.
Zavadska koris — domājams, minēta kāda kora trupa,kas nosaukta

poļu komponista M. Zavadska vārdā.

Ersu ģimene dzīvoja savrupmājā Mežaparkā, Siguldas prospektā 4.

CERIŅU UN KASTAŅU ZIEDU VARĀ (802. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1940,122. nr., 1. jūn., 9. lpp.
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JĀŅI RĪGĀ (803. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,816.nr., 21. jūn., 11. lpp.

STUNDA DIVU KAKTUSU VARĀ (806. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,817.nr., 28. jūn., 15. lpp.
Virzas iela — Strēlnieku ielas posms no Elizabetes līdz Dzirnavu ielai.

Edvarda Virzas ielapastāvēja īsu bridi— no 1940. gada marta līdz septem-

brim.

Baletēze
— balerīna.

Magone — galvenā loma Raiņa lugā "Krauklītis". Pirmizrāde Dailes

teātri notika 1937.gada 24. septembrī.

RĪGAS BALOŽU KARALIS (809. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,818.nr., 5. jūl, 11. lpp.

LAIVU BŪVĒTĀJI (812. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,820.nr., 19. jūl, 27. lpp.

DARBS DAUGAVAS KRASTOS (815. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940,821. nr., 26. jūl., 11. lpp.

MODRĀ ACS (817. lpp.)

Pirmpublicējums A, 1940, 835. nr., 1. nov., 24. lpp., ar parakstu An-

drejs Pelēda.

MĒS ATKAL VARAM BRĪVI STRĀDĀT (819. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1944,88. nr., 8. dcc, 4. lpp.

RAKSTNIEKA b. ČAKA RUNA (822. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1945,72.nr., 27. martā, 4. lpp.

Kaut arī publicētais teksts atgādina atreferējumu, to var pieņemt par

autentisku, jo šajā laikā A. Čaks strādā "Cīņas" redakcijā un šos materiālus

caurskata kā kultūras nodaļas vadītājs.

Padomju Latvijas inteliģences pirmais kongress notika 1945. gada
20.—22. martā.
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STARP ABAVU UN IMULU (823. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1947,34. nr., 9. febr.,4. lpp.

LATVIEŠIEM DP NOMETNĒS! (826. lpp.)

Pirmpublicējums grām.: Dzimtene sauc. — Rīga: LVI, 1947, 100.—

106. lpp. Raksta beigās A. Čaka paraksta faksimils; atsevišķā lapā pievie-
noti vēl vairāki desmiti kultūras darbinieku parakstu. Minētā grāmata

nebija paredzēta izplatīšanai Latvijā, un tai trūkst padomju laika grāma-

tāmobligātās izdevuma pases.

DP — no angļu displaced persons — pārvietotās personas, civil-

iedzīvotāju bēgļu apzīmējums. Vācijas okupācijas zonās (angļu un ameri-

kāņu) 1945.—1950. g. darbojās 294 DP nometnes,kurās bija vairāk nekā

100000 latviešu. Tā kā Rietumvalstis neļāva bēgļus ar varu deportēt atpa-

kaļ uz okupēto Latviju, padomju iestādes izvērsa intensīvu aicinājumu

kampaņu.
LCP — Latviešu centrālā padome — sākumā Vācijas, vēlāk arī Aus-

trijas un Dānijas latviešu bēgļu centrālā pārstāvniecība (1945. g. 18. no-

vembris—l9so. g. 7. maijs), pēc tam reorganizēta sakarā ar latviešu bēgļu

izceļošanu no Vācijas un DP nometņu likvidāciju. A. Valdmanis bija LCP

priekšsēdis divas reizes— no 1945.g. 18. novembra līdz 1946. g. 19. februā-

rim un no 1947. gada 13. februāra līdz 20. septembrim.
Sardžu vienības — te domāts amerikāņu un angļu okupācijas iestāžu

organizētais civilais sardžu dienests galvenokārt kārtības uzturēšanai

dažādos objektos. Pirmā latviešu sardzes rota organizēta 1946. gada jūnijā.
Pulkvedis Krīpens — A. Čaks neprecīzi atspoguļo faktus. A. Krīpens

bija Latvijas karaskolas priekšnieks nevis vācu okupācijas, bet Latvijas

brīvvalsts laikā (1935—1939).

MANA JAUNĪBAS PILSĒTA MASKAVA (830. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,36. nr., 5. sept., 4. lpp.

JĀNIS SUDRABKALNS(833. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1947,9. nr., 10.—11. lpp.

Saglabājušies raksta nelielu fragmentu uzmetumi (RTMM, mv.

nr. 60874).

Sudrabkalna vecāki
— J. Sudrabkalna māte nomira, kad dzejniekam

bija tikai pusotra gada, bet tēvs nomira 1910. gadā, kad J. Sudrabkalnam

bija jau 16 gadu.
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ATBRĪVOTĀJUS GAIDOT (835. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,41.nr., 10. okt., 6. lpp.
"Sarkanais kvadrāts" — gumijas izstrādājumu rūpnīca, kas atradās

Rīgā, Maskavas ielā 322.

Porcelāna fabrika — te domāta Rīgas Porcelāna un fajansa rūpnīca,

kas atradās Rīgā, Maskavas ielā257.

Rīgas Jūrmalas stacija — domājams, pieturvieta vilcienam uz Rīgas

jūrmalu Rīgas Centrālajā stacijā.

CĪŅĀ PAR PADOMĒM (840. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1947,42.nr., 17. okt., 6. lpp.

RĪGU ATBRĪVOJA (844. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1947,10. nr., 1.—2. lpp.

TAUTAS RAKSTNIEKS ANDREJS UPĪTS (848. lpp.)

Pirmpublicējums B, 1947,12. nr., 10.-12.lpp.
"Balss" — te domāts dienaslaikraksts "Tautas Balss", kas iznāca Valkā

1919. gadā.
Pūrs— tilpuma mērvienība: 1 Rīgas pūrs — 68,75 L

Garnica— tilpuma mērvienība: 3,279841.

Montekristo šautene — vieglas un izmērā mazas karabīnes veids, kurš

bija populārs 20.—30. gados.

PILNI UZTICĪBAS (855. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1948,1. nr., 1. janv., 2. lpp.

3. janvāris — A. Čaks neprecīzi atspoguļo vēsturiskos notikumus.

Domāts 1919. gada 3. janvāris, tātad notikumi pirms 29 gadiem.

MAZA SARUNA AR LIELO AUTORU (856. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,116.nr., 18. maijā, 4. lpp.

TRĪS NEAIZMIRSTAMAS TIKŠANĀS (858. lpp.)

Pirmpublicējums C, 1948,255.nr.,27. okt., 3. lpp.
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TIE, KURUS NEAIZMIRST (861. lpp.)

Pirmpublicējums LM, 1948,49. nr., 5. dcc, 2. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60348), ar nelielām stilistiskām

atšķirībām no pamatteksta. Pēc teikuma: "Cauri laikiem, pāri gadiem

kauju svelmē dēli deva savu varoņu roku un solījumu.." — šāds papildteksts:
"Šim solījumam kapenēs, ceļa malās, mežos un dārza stūrī, tāpat vēl ne-

rastās vietās atsmaida tie latviešu darba tautas 1905. gada revolūcijas

varoņi, kas krita no vācu baronu un krievu cara algādžu rokas. Viņi ticēja
latviešu darbatautas revolucionārajam garam un nebija vīlušies.

Beidzot ilgās cīņas ar tautas ienaidniekiem izkarotas. Mums ir Padomju

Latvija brālīgo padomju republiku saimē sadraudzībāun sadarbībā.

Arī šai staļiniskai draudzībai un sadarbībai latviešu strēlnieki ir bijuši

uzticīgi un svēti." Pēc teikuma: "Šī nodevība notika 19. augustā," — šāds

papildteksts: "Rīgai bija jākrīt, lai kontrrevolūcija atbrīvotu savas rokas, lai

pret revolucionāro Petrogradu varētu sūtīt kazaku "mežonīgās divīzijas"

pulkus." Pēc teikuma: "Vācu karapūļi tika neganti sakauti, tika padzīti no

Padomju Dzimtenes zemes," — šāds papildteksts: "Piepildījās 1905. gada

revolucionāru un latviešu strēlnieku sapnis.
Tālāk." Pēc teikuma "Šo lozungu galvenais saturs ir: "Visuvaru Strād-

nieku, Zaldātu un Zemnieku deputātu Padomēm!"" — šāds papildteksts:

"Redzams, ka 1917.gada 17. maija rezolūcija atbilst tai programmai, kuru

savās vēsturiskajās 1917. gada aprīļa tēzēs formulēja Ļeņins, atbilst slave-

nās boļševiku partijas programmai." Pēc teikuma: "Grāmatā var arī rast

tās cildinošāsatsauksmes, kuras par latviešu strēlniekiem un viņu darbiem

devuši Ļeņins un Staļins," — šāds papildteksts: "To nekad lai neaizmirst

latviešu tauta.

R. Ķīša apcerējums par latviešu strēlniekiem ļoti pamācošs, vajadzīgs

un nepieciešams, īpaši jaunatnei, kura daudz ko var no saviem tēviem

mācīties."

InženierisL. — domājams, ka A. Čaks pieminējis Oto Leimaņi(1884—?),

ilggadīgo Ķeguma spēkstacijas darbinieku.

A. ČAKA DZĪVES LAIKĀ NEPUBLICĒTIE RAKSTI,

APCERES, STĀSTI, TĒLOJUMI, RUNAS

"ADRIANS SLOKA.." (869. lpp.)

Sacerēts 30. gadu otrajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies nepabeigts uzmetums (RTMM, mv. nr. 40354).
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"ANTONS ILGUMS.." (871. lpp.)

Sacerēts 30. gadu otrajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies nepabeigts uzmetums (RTMM, mv. nr. 40355).

"AR JĀNI SĀĻUMU." (872. lpp.)

Sacerēts 30. gadu otrajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies nepabeigts uzmetums (RTMM, mv. nr. 40353).

KUCĒNS (876. lpp.)

Sacerēts 1940.gada 11. jūnijā. Pirmpublicējums B, 1960, 2. nr., 10.—

12. lpp., ar nelielāmstilistiskām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (RTMM, mv. nr. 40346) un mašīnraksts (tur-

pat, mv. nr. 40954). Melnraksta sākumā A. Čaka datējums: 11. VI4O.

Šarlotenburga: Berlīnes rietumupriekšpilsēta Šprē upes kreisajā krastā.

Landesvērs — zemessardze, ko 1918. g. novembrī izveidoja Latvijas
vācumuižniecība ar vācu okupācijas armijas pavēlniecības atbalstu. 1918. g.

decembrī landesvērā tika iekļautas arī Latvijas Pagaidu valdības noorga-

nizētās rotas.

Parabellums — vācu sistēmas automātiskā pistole.

ĒRIKS ĀDAMSONS (881. lpp.)

Sacerēts 1946.gada martā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60346). Apcere uzrakstīta drīz

pēc E. Ādamsona nāves 1946.gada 28. februārī.

STAHANOVIETEELIZABETE VAGINA (885. lpp.)

Sacerēts 1947.gada augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (RTMM, mv. nr. 40712).

"Boļševička" — tekstilkombināts Rīgā, dibināts 1940. gadā, izveidojot
a/s "Latvijas kokvilna".

MAKSIMS GORKIJS UN LATVIEŠU LITERATŪRA (888. lpp.)

Sacerēts 1948.gada janvārī—martā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 40427) un mašīnraksts — saīsi-

nāts tulkojums krievu valodā(turpat, mv. nr. 40945;40946).

1948. gada 25.—30. martā Maskavā notika PSRS ZA Valodas un lite-

ratūras nodaļas un M. Gorkija Pasaules literatūras institūta rīkotā Vissa-

vienības konference sakarā ar M. Gorkija 80 gadu atceres dienu. Būdams
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Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūta vecākais zinātniskais līdz-

strādnieks, A. Čaks sagatavoja referātu, kuru nolasīja 30. martā.

"Tēvija" — nedēļas laikraksts, izdots Rīgā 1884.—1914.gadā.
"Cittautu raža" — cittautu rakstnieku darbu antoloģija, kuru sagata-

voja E. Pīpiņš-Vizulis (1—2,1899—1901). Minētāapcere par Ļ. Tolstoju —

T. Zeiferts. Tolstoja mācība par mākslu (Cittautu raža, 1,1899,9.—16.lpp.).
"Dienas Lapa" — dienas avīze, izdota Rīgā 1886.—1905. g. (ar pār-

traukumiem).

"Mājas Viesa Mēnešraksts" — ikmēneša žurnāls, izdots Rīgā 1895.—

1905.g.

"Mājas Viesis" — nedēļas laikraksts, izdots Rīgā 1856.—1910. g.

Saimnieču un zelteņu kalendārs (1897—1914) — to izdeva A. Plātess.

"Skati Bezsemenova namā" — te Čaks acīmredzami sajaucis divas

lugas. Minētajā rakstā (Dienas Lapa, 1901, 235. nr., 12. (25.) oktobrī, 3.—

4. lpp.) runāts par lugu "Skati Bezsemenova namā", kā sākotnēji M. Gor-

kijs nosauca lugu "Sīkpilsoņi", bet nav runāts par lugu "Dibenā".

"Vārds" — dienasavīze, izdota Rīgā 1901.—1907.g.

"Fomas Gordejeva" dramatizējuma pirmizrāde Rīgas Krievu teātrīno-

tika 1901.gada 14.(27.) decembri.

Interimteātris — Rīgas Latviešu teātris laikā no 1908. līdz 1918. ga-

dam. Nosaukums radies teātra pagaidu rakstura dēļ, kad 1908.g. 19. jūnijā

nodega Rīgas Latviešubiedrības nams un teātrimvajadzēja apmesties citās

pagaidu telpās.

Rīgas Politehniskā institūta students — te domāts A. Kurcijs. Viņa

atmiņas publicētas: LM, 1946, 24. nr., 14. jūn., 5. lpp. A. Kurcija atmiņu

materiāls izmantots arī tālākajā A. Čaka tekstā, runājot par "Latviešu lite-

ratūras krājumu" (1916).

"Jaunā Dzīve" — domājams, rokraksta žurnāls, jo neviens publisks

preses izdevums ar tādu nosaukumu 19. gs. neiznāca (laikraksts "Jaunā

Dzīve" — Liepājā 1914.—1915.g.).

Jaunais Latviešu teātris — darbojās 1902.—1905. g. Rīgā, tagadējā Lāč-

plēša ielā 25; vēlāk — 1908.—1915.g.turpat darbojās Jaunais Rīgas teātris.

Pēc Pirmāpasaules kara šajā ēkā darbību uzsāka Dailes teātris.

"Pēterburgas Avīzes" — te domāts "Pēterburgas Avīžu" literāriskais

pielikums, kas iznāca 1901.—1905.g.Pēterburgā.

"Vērotājs" — žurnāls, iznāca 1903.—1905.g. Jelgavā.

"Jaunā Dienas Lapa" — dienas avīze, izdota Rīgā 1905.—1915. g-

(1915.—1918. g.Pēterburgā).
"Vārds" —A. Upīša sastādītais literārais almanahs(1—2,1912—1913).

A. Čaks min 1914. gadu, jo almanahs iznāca 1913.gada decembrīun pub-

liskajā apritē faktiski nonāca 1914. gadā.
"Domas" — ikmēnešažurnāls, izdots Rīgā 1912.—1915. gadā.
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"riapvc" — izdevniecība, ko 1915. gadā Pēterburgā nodibināja A. Ti-

honovs un M. Gorkijs. Apgāds izdeva minēto "Latviešu literatūras krā-

jumu",kā arī literāro žurnālu "JleronHCb" (1915—1917).
"BecTHHK 3HaHMH" — žurnāls Pēterburgā, ko izdeva V. Bitners

(1903—1918).

"Omu" — J. Ļacka izdevniecība Pēterburgā (1909—1917),kura izdeva

krājumus ar tādupašu nosaukumu (1.—11. sēj.; 1916—1917). A. Čaks te

domājis 3. sējumu, kuru sagatavoja A. Deglavs (izdots 1916. g.).
"OTeHecTBo"

— grāmatu sērija, ko izdeva J. Boduēns dc Kurtenē un

N. Gredeskuls, — "OTenecTßO. C6ophmkm HaiiHOHajībHOM JiHrepa-

Typbi Pocchh" (pirmais sējums, kur ievietoti latviešu rakstnieku darbi,

iznāca 1916.g.).

"yHMßepcajibHaa 6w6jinoTeKa" — izdevniecības "riojib3a" (Mas-

kava) sērija, kurā P. Dāles un V. Damberga tulkojumā iznāca J. Poruka

prozas izlase "Baltās drānas" (1913).

"Grāmatu draugs" — izdevniecība, kuru 1926. gadā nodibināja
H. Rudzītis.

"LATVIEŠU PADOMJU DZEJA.." (908. lpp.)

Sacerēts 1948.gadā, īsi pirms 30. oktobra. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (Latvijas Universitātes Valodas institūtā). Kā

liecina informācija presē (Latvijas PSR ZAVēstis, 1948, 12. nr., 129. lpp.),
referāts nolasīts Valodas un literatūras institūtaZinātniskās padomes sēdē

1948. gada 30. oktobrī, kura bija veltītaVĻKJS 30. gadadienai.

FRICIS LĪCIS (913. lpp.)

Sacerēts 1948.gadā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 60352).

Strādnieku teātris — resp., Arodbiedrību centrālās padomes Strād-

nieku teātris pastāvēja no 1944. līdz 1946. gadam, pēc tam to pārveidoja

par Muzikālās komēdijas teātri.

"ES RUNĀŠU." (914. lpp.)

Sacerēts 1949.gadā, neilgi pirms 28. februāra. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts un saīsināts variants (A. Čaka muzejā).

1949. gada sākumā Maskavā sākās kampaņa pret teātra kritiķiem —

"antipatriotiem", "kosmopolītiem", un attiecīgas kampaņas pēc Komunis-

tiskās partijas diktātasākās visās PSRS republikās. Par vienu no galvenajiem
"vainīgajiem" Latvijā tika uzskatīts A. Čaks. 28. februārī toreizējā Drāmas

teātrīnotika Rīgas pilsētas mākslas un literatūras darbinieku sapulce, kur
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A. Čakam spiestā kārtā vajadzēja uzstāties ar sevis nosodīšanu. A. Čaks

uzstājās, bet nav droši zināms, vai tika nolasīts runas pilnais vai saīsinātais

variants.

"MŪSU REPUBLIKAS.." (915. lpp.)

Sacerēts 1949. gadā,ap 28. februāri.Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (A. Čaka muzejā).
Šis teksts sacerēts nolasīšanai A. Čaka otrajā darbavietā — Latvijas

PSR ZA Valodas un literatūras institūtā, tomēr šāda sanāksme, kur A. Ča-

kam būtu vajadzējis uzstāties ar sevis atmaskošanu, nav notikusi.

"JĀNIS SUDRABKALNSPIEDZIMA.." (916. lpp.)

Sacerēts 1948.—1949. gadā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā),

divi mašīnraksti (turpat) un A. Čaka piezīmes, gatavojot šo apceri, un

atsevišķu rindkopu uzmetumi (turpat).

Apcere ir acīmredzami nepabeigta un neizstrādāta; tekstā trūkst vai-

rāku lappušu. A. Čaks virsrakstu nav lietojis. S. Sirsone, rakstot par 1948. gada

30. septembrī notikušo ZA Valodas un literatūras institūta Zinātniskās

padomes sēdi (Latvijas PSR ZA Vēstis, 1948, 12. nr., 125. lpp.), min tuvā-

kajā laikā pabeidzamos darbus, to skaitā: ".. A. Čaks — "J. Sudrabkalna

dzejas attīstība" (līdz 1940. g.)." Savukārt informācijā par 1949. gadā

žurnālā "Karogs" paredzētiem rakstiem minēti: "Kritikas un publicistikas

nodaļā — [..] A. Čaka "Sudrabkalnadzīve un darbs"" (LM, 1948, 51. nr.,

19. dcc, 6. lpp.).

Plānupe — apdzīvota vietaAllažupagastā, kur atradās Plānupes muiža.

Būru meitene— vai nu J. Sudrabkalns, vai A. Čaks acīmredzami irkļū-

dījušies. 1900.gadā J. Dravnieka tulkojumā iznāk vācu rakstnieka Augusta

Nīmana stāsts "Būru zēns" (atsevišķs novilkums no publikācijas "Baltijas

Vēstnesī").

Transvāla — Dienvidāfrikas Republikas province. 19. gs. vidū būri

(holandiešu kolonistu pēcnācēji) ieņēma Transvālu un 1856.gadā nodibi-

nāja neatkarīgu Transvālas republiku. Angļu-būru kara (1899—1902)

laikā Lielbritānija pilnībā pārņēma Transvālu savā jurisdikcijā.

Dziesmu grāmata — kāds no baznīcas dziesmugrāmatas izdevumiem,

iespējams, Vidzemēpopulārais J. Neilanda sagatavotais 1889. gada izdevums.

"Huba"— literārs žurnāls, iznāca Pēterburgā 1870.—1917.g.

"Pēterburgas Latvietis" —
dienas laikraksts, iznāca Pēterburgā

1905.—1906.g.

Cimzes skolotāju seminārs (1839—1890) — mācību iestāde draudzes

skolu skolotāju sagatavošanai, darbojās Valmierā.
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Nikolaja I ģimnāzija — valsts ģimnāzija Rīgā, kuru 19. gs. 80. gadu
beigās izveidoja uz Rīgas guberņas ģimnāzijas bāzes. Tā atradās Pils lau-

kumā 2 un Rīgā darbojās līdz 1915. gada vidum, kad tika evakuēta uz

Tērbatu.

Laikraksti "Dzīve" (Ventspilī) un "Sadzīve" (Liepājā) — acīmredzami

A. Čaks vai J. Sudrabkalns, kurš stāstījis par šiem faktiem A. Čakam, ir

kļūdījies. Tādi laikraksti šajās pilsētās nav iznākuši. lespējams, ka J. Sud-

rabkalns domājis "Ventspils Apskatu" (1907—1914), kuram bija īpašs lite-

rāriskais pielikums (1909—1914), un "Dzīvi" (Liepājas laikraksts; 1908—

1914) ar īpašo Literāriski zinātnisko pielikumu (1912—1914).

Gorodovojs (no krievu ropcvaOßOH) — policists ar zemāko dienesta

pakāpi Krievijas pilsētu policijā.

Triloģija — krievu rakstnieka A. Tolstoja dramatiskā triloģija ir veltīta

vairākiem Krievijas valdniekiem: 'Tvana Bargā nāve" (1866), "Cars Fjo-

dors Joanovičs" (1868) un "Cars Boriss" (1870).

"BecTHMK EBponbi" — vēsturisks un literārs žurnāls, iznāca 1866.—

1918. g. Pēterburgā.
"ripo6y)KaeHHe" — literatūrasžurnāls, iznāca 1906.—1918. g. Pēterburgā.
Pinkertons — populārs detektīvromānu varonis, kura izcelsme ir

dokumentāra— Alans Pinkertons 1843. gadā izceļoja no Skotijas uz ASV

un nodibināja detektīvu biroju, kļūdams plaši pazīstams ar savu darbību

un memuāriem.

"AnojuiOH"— literatūras un mākslas žurnāls, iznāca 1909.—1917. g.

Pēterburgā.

Peredvižņiki (no krievu nepefIBMJKHMKM) — krievu mākslinieku ap-

vienības Ceļojošo mākslas izstāžu biedrība (1870—1923) locekļi.
"Dzimtenes Vēstnesis" — dienas laikraksts, iznāca 1907.—1917. g. Rīgā.

"npaBHTeJibCTBeHHbiH BecTHMK" — Krievijas lekšlietu ministrijas
oficiālais laikraksts, iznāca 1869.—1917.g. Pēterburgā.

lesaukšana armijā — A. Čaks kļūdās — J. Sudrabkalnu iesauca jau
1915. g. janvārī.

Belostoka, resp., Bjalistoka — pilsēta Polijas ziemeļaustrumos.

"Jaunais Ceļš" — dienas laikraksts, iznāca 1913.—1916.g. Rīgā.

Bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja — latviešu palīdzības iestāde, kas

darbojās Pēterburgā 1915. g. augustā—1918. g. janvārī.
F. Komisarževska vadītais teātris Maskavā darbojās 1914.—1918. g.

Teātris bija nosaukts F. Komisarževska māsas — slavenās aktrises Veras

Komisarževskas vārdā.

Bumbiers — šeit domāts Valdis Bumbērs, ar kuruV. Grēviņš kopā stu-

dēja Maskavas Komercinstitūtā.

Kafēšantans — (no franču cafe — kafejnīca un chantant— dziedošs,

viegli izdziedams) — kafejnīca, kur uzstājas dziedātāji.
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12. armija — Krievijas armijas operatīvā vienība Pirmajā pasaules
karā, izveidota 1915. gada augustā. Tajā ietilpa arī 8 latviešu strēlnieku ba-

taljoni.
"Brīvais Strēlnieks" — latviešu strēlnieku pulku laikraksts, iznāca Rīgā,

Cēsīs, Valkā 1917.—1918. g. Toreizējā redakcijas adrese Rīgā gan ir cita —

Parka ielā 6.

Ģertrūdes 72 — domājams, ka adrese ir neprecīza. Kā liecina Rīgas

adrešu grāmatas, E. Pīpiņš-Vizulis pirms kara dzīvojis Ģertrūdes ielā 56-3,

pēc kara — Ģertrūdes 69/71-5.

"Līdums" — dienas laikraksts, iznāca Rīgā 1913.—1919. g.

"Cīņas" redakcijā — domājams, ka A. Čaks neprecīzi atspoguļojis
J. Sudrabkalna stāstīto. 1919. g. janvārī—maijā J. Sudrabkalns tiešām

strādā par tulkotāju "Cīņā", bet tam nav tieša sakara ar F. Roziņu, kurš tajā
laikā P. Stučkas valdībā ir zemkopības komisārs.

"Laika Vēstis" — Latvju kareivju nacionālās savienības laikraksts,

iznāca Cēsīs un Valkā 1917. gadā. Otrs dzejolis, kas publicēts "Laika Vēs-

tīs", — "Beidzamais un jaunais logs".

"Jaunā Latvija" — literārs žurnāls, iznāca Valkā 1918.gadā.

VĒSTULES

i. H. RUDZĪTIM (947. lpp.)

1937.g. 29. janvāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 62231).

Kā redzams, H. Rudzītis A. Čaka lūgumu apmierināja. F. Dostojevska

Kopotu rakstu 8. sējumā ievietota J. Plauža tulkotā pirmā daļa (1937), bet

9. sējumā — A. Čaka tulkotā otrā daļa (1937).

2. K. EGLĒM (947. lpp.)

1937. gada pirmajā pusē. Pirmpublicējums K. Egles grāmatā "Atmi-

ņas" (1972), 299. lpp.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 493, 55).

Vēstules rakstīšanas nolūks acīmredzot bijis intensīvais darbs pie

krājuma "ledomu spoguļi", kurā ietverti vairāki agrāk "Domās" publicēti

dzejoļi. Šajā laikā A. Čaks bija iesaistīts darbā krājkasē un nevarēja bieži

apmeklēt bibliotēku.

Špārkaste — no vācu die Sparkasse — krājkase.
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3. LĪGOTŅU JĒKABAM (948. lpp.)

1939. g. 23. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (FB, Līgotņu Jēkaba fonds, 18,19).

Vēstules rašanās iemesls acīmredzami ir Līgotņu Jēkaba lūgums,

gatavojot materiālus mēnešrakstam "Vārds", kura redaktors bija Līgotņu

Jēkabs (informācija par A. Čaka strēlnieku poēmu iecerēm publicēta —

Vārds, 1939,6.nr., 420. lpp.).

4. J. SUDRABKALNAM(948. lpp.)

1944. g. 30. decembrī. Pirmpublicējums Aleksandra Čaka gadagrāmatā
2004, 91. lpp.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 66452).
Anna Kupče-Brodele — A. Čaks

gan neprecīzi lieto uzvārda formu —

daļu rakstu A. Brodele parakstīja šādi: A. Kupše.
1.un 2. — Annas, resp., Anna Brodele un AnnaSakse.

5. K. KRAULIŅAM (948. lpp.)

40. gadu vidū. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 336110).

Tajā laikā Rakstnieku savienība rīkoja daudzas konferences par litera-

tūru — un tajās bieži uzstājās A. Čaks, tāpēc nav precīzi pasakāms, kura

konference šeit domāta.K. Krauliņš 1944.—1948.gadā strādā par Rakstnieku

savienības valdes sekretāru un nodarbojas ar radošajiem jautājumiem.

6. J. SUDRABKALNAM(950. lpp.)

1947. gada jūlija sākumā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 66603).

Lavīze — tā 1940.—1941. gadā iesauca "Literatūras Avīzi", un vēlāk,

pēc kara, šī iesauka pārgāja uz "Literatūru un Mākslu".

Indriķa Lēmaņa "Kalve" — J. Sudrabkalna recenzija par šo grāmatu

publicēta: LM, 1947,32. nr., 8. aug.,2. lpp.

Ilga —šāda luga nav zināma.Acīmredzot M. Kroma un C. Dinere pie-

dalījušās lugu konkursā, kurarezultāti tika paziņoti 1947. gada 18. novem-

brī (apbalvoto vidū M. Kromas un C. Dineres nav).

7. M. ĶEMPEI (950. lpp.)

1949. g. 22. decembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 330444).

Vēstulē pieminētais Jānis ir Jānis Sudrabkalns.
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8. J. SUDRABKALNAM(951. lpp.)

1949.g. 25. decembrī. Pirmpublicējums Aleksandra Čaka gadagrāmatā
2004,93. lpp.

9. K. EGLĒM (951. lpp.)

40. gadu otrajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (FB, K. Egles fonds, 493, 56).

Domājams, šī nelielā vēstulīte rakstīta kādā no K. Egles vārda vai dzim-

šanas dienām un atstāta Misiņa bibliotēkā, K. Eglēm klāt neesot.

10.DŽ. DZĒRVEI (951. lpp.)

40. gadu otrajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 333454).

Vēstule rakstīta kopā ar J. Sudrabkalnu, beigās parakstījies arī J. Grots.

Dž. Dzērve no 1945.gada strādāja Rakstnieku savienībā par tehnisko sek-

retāri un, būdama literāte un tulkotāja, rakstnieku vidū bija ļoti iecienīta.

Šeit publicēts tikai A. Čaka rakstītais teksts.

11.L. STANKOVICEI (952. lpp.)

1950. gada janvāra pirmajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (sastādītāja arhīvā).

Vēstule rakstīta laikā, kad M. Grīnfelde bija saslimusi un A. Čaks uz-

ņēmās viņas kopšanu. Vēstule adresēta abu kopējai paziņai L. Stankovicei

un, domājams, atstātaM. Grīnfeldes dzīvoklī uz galda. Šī ir pēdējā A. Čaka

vēstule, un pēc dažām dienām, kad M. Grīnfelde sāka atveseļoties, smagi

saslima pats A. Čaks.

Vecmāmiņa —
M. Grīnfeldes māte Marija Ziedaine.

AUTOBIOGRĀFIJA, IESNIEGUMS

AUTOBIOGRĀFIJA (955. lpp.)

Uzrakstīta 1945.g. 6. februārī.Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts, mašīnraksts latviski un krieviski (Latvijas Valsts

arhīvs, 473. f., 4. apr., 28. glab. vien.). Autobiogrāfija kopā ar citiem doku-

mentiematrodas A. Čaka Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedra

personiskajā lietā un uzrakstīta reizē ar kadru anketu PSRS Rakstnieku

savienības uzskaitei.
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Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrība (1878—1940) 1902. gadā
uzcēla biedrības namu Lāčplēša ielā 25 un izīrēja telpas Jaunajam Rīgas
teātrim.A. Čaka tēvs bija viens no 25 vīru lielās Teātra komisijas locekļiem.

Ruzajevka — pilsēta Mordvijā, netālu no galvaspilsētas Saranskas.

Kara komisariātā A. Čaks strādāja no 1920. gada februāra līdz septembrim.
Hoh — MacTH oco6oro Ha3HaMeHHH — militārāsvienības, kuras

tika izveidotas pēc KK(b)P CX 1919. gada 17. aprīļa lēmuma, lai cīnītos

pret kontrrevolūciju un apsargātu svarīgus objektus. Šajās vienībās bija
Komunistiskās partijas biedri un kandidāti, vēlāk arī komjaunieši. Pēc

1921. g. 24. marta KK(b)P CX lēmuma šīs vienībastika iekļautas Sarkanās

armijas milicijas daļās.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte — A. Čaks neprecīzi atspo-

guļo savas studijas. Medicīnas fakultātē viņš iestājās 1924. g. rudenī, savu-

kārt 1926. g. augustāA. Čaks lūdza pārskaitīt viņu uz Filoloģijas-filozofijas
fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu, taču faktiski tālāk nestudēja.

lESNIEGUMS (957. lpp.)

Uzrakstīts 1948.g. rudenī. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (sastādītāja arhīvā). lesniegums acīmredzot rak-

stīts drīz pēc krājuma "Zem cēlās zvaigznes" otrā varianta iznākšanas

1948. g. septembrī un adresēts izdevniecības direktoram Arnoldam Du-

kuram. lesniegumā lietota oficiāli pieprasītā terminoloģija — nevis ieilga

grāmatas iznākšana, bet tika iznīcināts krājuma "Zem cēlās zvaigznes"

pirmā varianta (1946) metiens. lesniegums ir bez paraksta un acīmredzot

ticis vēl pārrakstīts uz mašīnas.

JAUNATKLĀTI A. ČAKA TEKSTI

GLĀBJOT PIEVOLGU —

GLĀBJAM PADOMJU REPUBLIKU (961. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā "KoMMVHHCTHHecKHHīīVTb", 1921,7.nr.,

3. aug., 1. lpp. Sis ir vienīgais droši zināmais A. Čaka raksts laikrakstā, kurā

viņš strādāja par redaktoru (no 1921. g. 31. augusta līdz l. decembrim).

"ES SĒDU PIE GALDA." (962. lpp.)

Sacerēts 20. gadu pirmajā pusē. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (A. Čaka muzejā).
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"ŽURNĀLA "JAUNO LIRA.."" (963. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā "Jauno Lira", 1927,1.nr. [decembris], 3. lpp.
Tas ir žurnāla ievadraksts, ko parakstījis atbildīgais redaktorsA. Čaks.

PAR JAUNIEM LIRIĶIEM, KRITIĶIEM
UN CITĀM JAUKĀM PADARĪŠANĀM (964. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā "Zaļā Vārna", 1929, 4. nr. [jūlijs], 193.—

194. lpp., ar parakstu Čimboraso.

Mauriņu Zenta— te atsauce uz rakstu "Kas jauns literatūrā?" (Burt-

nieks, 1929, 7. nr., 650.—654. lpp.).
En gros (franču vai.) — vairumā.

Ergo (latīņu vai.) — tātad.

"ZAĻĀS VĀRNAS" RAKSTNIEKU VAKARS (967. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā "Bohēma", 1933,3.nr. [novembris], 73. lpp.
Vakars notika 1933.gada 23. oktobrī Sieviešu palīdzības korpusa telpās

Blaumaņa ielā 19.

Tukuma trimda — rakstnieks Jānis Lapiņš 1932.—1935. gadā bija

Tukuma valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors.

NIKLĀVAM STRUNKEM 42. DZIMŠANAS DIENĀ.. (968. lpp.)

Sacerēts 1936.g. neilgi pirms 6. oktobra. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (A. Čaka muzejā, mv. nr. R/589).

Poļu tiesa — atsauce uz N. Strunkes dzimšanas vietu — Gostiņinu

Polijā.

JĒCIS ĶIĻĶENDŪRĒJS (969. lpp.)

Sacerēts 1940. gada oktobra sākumā. Pirmpublicējums.
Poēmusacerējis A. Čaks kopā ar E. Ādamsonu.Poēmas tekstu pēc at-

miņas restaurējis J. Medeņa brālis Vidvuds Medenis (mašīnraksts — sastā-

dītāja arhīvā). Par poēmas rašanās apstākļiem V.Medenis vēstulēA. Pelēcim

1994. gada 10. janvārī stāsta: "Te nu ir viss, kas manā atmiņā paglābies.
Droši varu apgalvot, ka daži spoži panti ir piemirsušies, taču lai nu tiek

vienreiz uzrakstīts tas, kas man vienīgajam palicis atmiņā. Var būt,ka Jānis

Kadilis vēl atceras mazo dzelteni zaļo grāmatiņu ar mašīnrakstā iespies-

tiem sulīgiem pantiem. Neesmu viņam pajautājis. Šo grāmatiņu izvilku no

sava brāļa Jāņa bibliotēkas 1941.gada vasarā, kad krievi jau bija izdzīti. Jānis

teica, ka grāmatiņa esot izplatīta dzejas mīļotājiem tikai 4—5 eksemplāros.



Tai laikā man bija 18 gadi, atmiņa laba, pat vienreiz izlasot, visu atcerējos,

jo atskaņas tik jauki rīmējās! Jānis man pastāstīja, ka 1940. gada oktobrī

Ēriks Ādamsons un Aleksandrs Čaks aizsūtīti uz Siguldas rakstnieku pili

pilnā pansijā, lai viņi kopā uzrakstītu kaut kādu tekstu lieliskam mākslas

un literatūras uzvedumam Maskavas dekādei, kas bija paredzēta nākošā

gadā. Viņiem nav bijušas ne mazākās iedvesmas vai sajēgas par tādu pro-

jektu, taču atcerējušies, ka Niklāvam Strunkem tuvojas dzimšanas diena

(6. oktobrī). Tā Niklāvam par godu radušies šie panti. Niklāva iemīļotākā
"meitās iešana" bijusi uz Tempo restorānu,kur bijušas arī privātās istabiņas.

Viņam vienmērvestes kabatiņā bijis šim nolūkamrezervēts pieclatnieks."
Kukluksklans — slepena rasistu organizācija ASV, dibināta 1865.gadā.
Salvarsans — (neosalvarans, miosalvarsans v. c.) — pulverveidīgs

preparāts, kura šķīdumu agrāk lietoja cīņā pret sifilisu.

DRAUGU DZIESMA(972. lpp.)

Sacerēts 30. gadu beigās — 40. gadu sākumā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (A. Čaka muzejā; stipri bojāts).

"SĒŽ BLAKUS.." (973. lpp.)

Sacerēts 1944.gada 30. oktobrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (Grēviņu ģimenes arhīvā) ar A. Čaka datējumu pirms

līdzīga rakstura J. Grota veltījumdzejoļa: 1944. gada 30. oktobrī. Acīmre-

dzot dzejolis tapis, svinot Valta Grēviņa vārdadienu,kura bija 31. oktobrī.

VALDIM LUKSAM (973. lpp.)

Sacerēts 1945.g. 18. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (RTMM, mv. nr. 54284).

Dzejolis, domājams, sacerēts, gatavojoties V. Luksa 40. dzimšanas die-

nai 1945. g. 21. jūnijā.

OTRĀ DIENĀ (974. lpp.)

Sacerēts 1945.g. 12. decembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (Grēviņu ģimenes arhīvā) ar A. Čaka datējumu:

Rīgā 12.XII 45.

Kā redzams no tālākā E. Dambura teksta, liela dzejnieku grupa pus-

naktī (11. decembrī) ieradusies pie Valda Grēviņa sveikt viņu vārdadienā.
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A. ČAKA TEKSTĀ UN KOMENTĀROS PIEMINĒTO

CITU AUTORU DARBU RĀDĪTĀJS

Aicinājums — krievu dramaturgu A. Kuzņecova un G. Šteina luga — 415,

417,418

Aiz gara laika— krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1897) — 889

Āksts — M. Zīverta luga (1938) — 808

Aleksandrs Ņevskis — krievu režisora S. Eizenšteina filma (1938) —

495—497

Ališers Navoji — uzbeku kinofilma (1948) — 326

Ališers Navoji — uzbeku rakstnieka Aibeka romāns (1945) — 325

Amerikā— krievu rakstnieka M. Gorkija aprakstu cikls (1906) — 897

Angļu dzejas antoloģija — V. Metjūsa un A. Eglīša sastādītais krājums
(1940) — 1005

AnnaKareņina — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1875—1877) —329

Antikrists— vācu filozofa F. Nīčes apcerējums (1888) — 926

Apdegušie, sk. Ugunsgrēks sādžā

Apmetēji — krievu mākslinieka A. Pahomova darbs— 552

Armēņu melodija — Jāzepa Mediņa simfoniskā miniatūra(1932) —348,381

Arsens — gruzīnu kinofilma (1937) —499

Artamonovuuzņēmums — krievu rakstnieka M. Gorkija romāns (1925) —

553,901

Atbrauciet Skaņainē — ukraiņu rakstnieka A. Korņeičuka luga —
440

Atbrīvo! — krievu mākslinieka A. Kazanceva plakāts — 568

Atmiņas — K. Egles memuāru grāmata (1972) — 1038

Atmiņas — A. Kalniņa solodziesma (1906) — 340

Atraitnes dēls — V. Plūdoņa poēma (1901) — 275

Atriebība— lietuviešu rakstnieka Ļ. Giras luga (1910) — 296

Atstātā — A. Kalniņa dziesma (1902) — 339

Audžubērni — A. Saulieša luga (1928) — 333

Augšāmcelšanās — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1899) — 889

Ausmā — A. Brigaderes luga (1922) — 333

Austošā ausmiņa — lietuviešu rakstnieka Ļ. Giras luga (1913) —
296

Austrumu ekspresis — A. Skujiņas dzejolis — 284
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Ave,Maria! — katoļu lūgšana, dievmātesMarijas slavinājums — 800

Badaspēle — E. Ādamsonanovele (1931) — 884

Bagrova mazdēla bērnības gadi — krievu rakstnieka S. Aksakova autobi-

ogrāfisks stāsts (1858) — 553

Balāde —A. Kalniņa skaņdarbs klavierēm (1905) — 342

Balādepar naglām — krievu rakstnieka N. Tihonova dzejolis — 318

Balādepar vārtu sargu — J. Plauža dzejolis (1935) — 253

Balādepar vēja svilpēju — J. Plauža dzejolis — 253

Balaševas un bērnu portrets — krievu mākslinieka V. Borovikovska

darbs — 577

Baltās drānas— J. Poruka prozas izlase krieviski (1913) — 1035

Baltieši — krievu mākslinieka V. Kurdova plakāts — 565,569

Baltijas flotes deputāts — krievu kinofilma (1937) — 496

Baltikas deputāts, sk. Baltijas flotes deputāts
BandītsVilde mežā — V. Valdmaņa darbs — 587

Baņuta —A. Kalniņa opera(1918—1919) — 294, 341

Barbari — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1905) — 895,906

Bārenītes dziesmiņa [Bārenītes dziesma] — A. Kalniņa solodziesma

(1903—1904) —340

Bārenītes slavināšana — latviešu tautasdziesma jauktam korim E. Meln-

gaiļa apdarē (1904) — 345

Barikādes— krievu rakstnieka P. Pavļenko romāns (1932) — 496

Beidzamais un jaunais logs — J. Sudrabkalna dzejolis (1917) — 1038

Berlīne 1945. gada maijā — krievu mākslinieka N. Sokolova darbs (1945) —

579

Berlīneskapitulācija — krievu mākslinieka V.Bogatkina darbs — 592

Bērnība
— krievu rakstnieka M. Gorkija autobiogrāfisks stāsts (1913—

1914) —904

Bērnu gājiens — E. Ādamsonadzejolis — 883

Bērs zirgs — Ā. Alkšņa glezna — 561

Bērzs — E. Melngaiļa solodziesma — 346

Biedri — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1906) — 904

Bijušie cilvēki —
krievu rakstnieka M.Gorkija apraksts (1897) — 895

Bijušie ļaudis, sk. Bijušie cilvēki

Bīrona bērni — itāļu mākslinieka A. d'Andželiglezna — 652

Birzēs i norās— E. Melngaiļa kora dziesmu krājums 10 burtnīcās (1902—

1957) — 344, 345

Blakts — krievu rakstnieka V. Majakovska luga (1929) — 281

Bogdans Hmeļņickis — ukraiņu kinofilma (1941) — 440

Boriss Godunovs — krievu komponista M. Musorgska opera (1868—

1870) —346, 1007

Borodina—krievu rakstnieka M. Ļermontova dzejojums (1837) —268,298
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Brāļiem — J. Sudrabkalna dzejolis (1915) — 932

Brāļu saimē — J. Sudrabkalna dzejoļu krājums (1947) — 309—314,833

Brīves kareivis — C. Dineres poēma (1948) — 910,913

Brīvie vēji — krievu komponista L Dunajevska operete (1947) — 458—460

Bruņukuģis Potjomkins — krievu režisora S. Eizenšteina filma (1926) —495

Buratino piedzīvojumi — krievu rakstnieka A. Tolstoja luga — 474

Būru zēns —
vācu rakstnieka A. Nīmanastāsts

— 918,1036

Būvdarbi kolhozā — V. Kalvāna glezna — 588

Cars Boriss — krievu rakstnieka A. Tolstoja luga (1870) — 1037

Cars Fjodors Joanovičs — krievu rakstnieka A. Tolstoja luga (1868) —

938,1037

Caunes solis [Caunas solis] — E. Melngaiļa dancis balsij un instrumen-

tālamansamblim — 346

Ceļa cirtēji— J. Vanaga un F. Rokpeļņa luga (1941) — 294,365—367,1008

Ceļa maize — J. Sudrabkalna dzejoļu krājums (1944) — 310, 311

Ceļinieks — A.Kalniņa solodziesma (1901) — 339

Ceļš uz fronti, sk. Frontes ceļš

Ceplis — P. Rozīša romāns (1928) — 903

IV klases vagonā — krievu mākslinieka S. Ivanova darbs (1888) — 578

Ciemos pie vecās mātes
— E. Ādamsonadzejolis — 882

Cietumnieka dziesma — krievu rakstnieka M. Gorkija dzejolis — 904

Cilvēka dzimšana— krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts— 898

Cilvēki bez spārniem — čehukinofilma — 508—510

Cilvēki dārzā — A. Griguļa romāns (1939) — 264,282,283

Cilvēks — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1903) — 896,904

"Cīņas" lasītājam — J. Sudrabkalna dzejolis (1943) — 312

Cirks — krievu kinofilma (1936) — 505

Cīruļi, kas redzējuši Latviju — J. Sudrabkalna dzejolis (1942) — 311

Cukurbiešu novākšanakolhozā — V. Kalvāna glezna — 588

Capajevs — krievu kinofilma (1934) — 499

Celkašs — krievu rakstniekaM. Gorkija stāsts (1895) — 892,896,904

Četri kopojumi — uzbeku rakstnieka A. Navoji grāmata — 324

Čingishana pēctecis —
krievu režisora V. Pudovkina filma (1929) —

497

Daba un dvēsele — E. Melngaiļa kora dziesma (1921) — 346

Dāma ar sunīti — krievu rakstnieka A. Čehova stāsts — 591

Darbā — F. Roždārza glezna — 547

Daugava — Raiņa dramatiskā poēma (1919) — 332

Dažu skaistu ziedu —A.Kalniņa solodziesmas "Gaujas malā"(1897) aran-

žējums Nacionālajam teātrim (1923) — 735

D-dūra simfonija, sk. I simfonija (h-moll)

Deju skolotājs — spāņu rakstnieka L. dc Vegas luga (1593) — 415,416

Dēls — krievu rakstnieka P. Antokoļska poēma(1943) — 318
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Dēmons —
krievu komponista A. Rubinšteina opera (1871) — 297,1004

Dēmons —krievu rakstnieka M. Ļermontova poēma (1839) — 266—268,

298,761

Denščiks Šeļmenko — ukraiņu rakstnieka G. Kvitkas-Osnovjaņenko luga

(1840) —447—450

Dezertieris — krievu režisora V. Pudovkina filma(1933) — 497

Dibenā
— krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1902) — 892,894,895,897,

898,904,938,1034

Diendusā — A. Junkera kokgrebums (1939) — 531

Dienvidu mezgls — krievu rakstnieka A. Pervenceva luga — 415

Dienvidu skaņas — K. Strauberga dzejoļu krājums (1938) — 782

Dienvidus — krievu rakstnieka S. Ščipačova dzejoļu krājums (1942) — 320

Dieva meklētājs —
krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts — 898

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils — Mārtiņa Lutera korālis — baznīcas

himna — 920

Dievs mūsu glābējs — baznīcas dziesma — 800

Divi milži — krievu rakstnieka M. Ļermontova dzejolis (1832) — 268,298

Divi pasaules — V. Plūdoņa dzejojums (1899) — 275

Divpadsmitā nakts
— angļu rakstnieka V. Šekspīra luga (1600) — 367

Draugs draugam teic — angļu rakstnieka V. Morisa dzejolis — 921

Duļ-duļ-dudele, sk. Tiru-liru stabulīte

Dzejas — A. Skujiņas dzejoļu krājums (1932) — 284

Dzejas — J. Sudrabkalna dzejolis (1915) — 932,934

Dzejnieka nāve
—

krievu rakstnieka M. Ļermontova dzejolis (1837) — 1002

Dzejnieks Samtabikse, sk. Koklētājs Samtabikse

Dzērājpuisis bēdājās — E. Melngaiļa kora dziesma — 346

Dziesma — J. Sudrabkalna dzejolis (1946) — 313

Dziesma brīvajai Latvijai — V. Plūdoņa dzejolis — 275

Dziesmapar ērgli, sk. Dziesma par vanagu

Dziesmapar padomju pasi — krievu rakstnieka V. Majakovska dzejolis —

317

Dziesmapar seržantu Jonovu— A. Griguļa dzejolis — 911

Dziesma
par tirgoni Kalašņikovu —

krievu rakstnieka M. Ļermontova

poēma (1838) —268

Dziesma par vanagu —
krievu rakstnieka M. Gorkija dzejolis prozā

(1895) —317,891,895

Dziesma par Vētrasputnu —
krievu rakstnieka M. Gorkija tēlojums

(1901) —317,894, 904

Dziesma Rīgai — Jāzepa Mediņa kora dziesma (1945) — 435

Dziesmai šodien liela diena— P. Barisonakora dziesma (1947) — 435

Dziļās saknes— amerikāņu rakstnieku Dž. Goua un A. d'Juso luga — 396,

1010
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Dzimtene — A. Kalniņa solodziesma (1916) — 340

Dzimtene — H.Vīkas stāsts— 248

Dzimtenesatmoda— A. Kalniņa operas "Salinieki" (1922—1925) otrā re-

dakcija (1933) — 341

Dzimtenes ciemā — A. Kalniņa solodziesma (1914) — 340

Dzirksteles — lietuviešu rakstnieka Ļ. Giras dzejoļu krājums (1921) —296

Dzirnaviņas — lietuviešu tautas deja — 435

Dzīvā valoda— J. Sudrabkalna dzejolis (1943) — 311

Dzīvoja trīs draugi — krievu rakstnieka A. Uspenska luga — 465—467

Džo Kellers un viņa dēli — amerikāņu rakstnieka A. Millera luga (1947) —

487—489,1013

Ēdenes dārzs — H. Vīkas stāsts— 248

Elēģija — A. Kalniņa skaņdarbs vijolei un klavierēm (1904) — 342

Es pārvedu brāļam sievu — E. Melngaiļa kora dziesma (1914) — 346

Ezergaiļa balāde— E. Ādamsona dzejolis — 883

Fabrikā — krievu mākslinieka S. Gerasimova darbs— 554

Fannija — angļu rakstnieka Džeroma K. Džeroma luga (1929) —
334

Fantāzija par spoguļiem — J. Plauža dzejolis (1935) — 253

Farhads un Širina — uzbeku rakstnieka A. Navoji poēma (1484) — 324

Fašistu karogi notriekti — krievu mākslinieka F. Bogorodska darbs

(1947) —591

Fašistu motomehanizētās nodaļas sagrāve — krievu mākslinieku I. Petrova

un V Tambi plakāts — 571

Fatamorgāna — J. Plauža dzejoļu krājums (1928) — 251

Feja — krievu rakstnieka M. Gorkija tēlojums — 895

Figaro kāzas — franču rakstnieka P. Bomaršē luga (1784) — 334, 465,

467^69,479

Filipa Vasiļjeviča stāsts— krievu rakstnieka M.Gorkija stāsts (1904) —
897

Finogens Iļjičs — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts— 890

Florians Geiers — vācu rakstnieka G. Hauptmana luga (1896) — 927

Foma Gordejevs — krievu rakstnieka M. Gorkija romāns (1899) — 890,

892,895,904,905,1034

Franču lirika XIX gs. — E. Virzas sastādītā antoloģija (1921) — 1005

Franču renesanses lirika — E. Virzas sastādītā antoloģija (1930) — 1005

Fronte— ukraiņu rakstnieka A. Korņeičuka luga (1942) — 440

Frontes ceļš —
krievu māksliniekaV. Kurdova darbs — 538, 551

Gaisma— F. Rokpeļņa luga (1945) — 357,358,1008

Gaismas pils — J. Vītola kora dziesma(1899) — 435,439

Gaišais ceļš — krievu kinofilma (1940) — 506, 507

Gaišie logi — A. Dziļuma romāns (1940) — 274

Ganāmpulks — igauņu mākslinieka E.Vaino darbs — 553

Gausais asums — Raiņa dzejolis (1912) — 900
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Gazeles draugam — J. Plauža dzejolis (1933) — 253

Georgijs Saakadze — gruzīnu kinofilma (1942—1943) — 501

Godalikums— krievu rakstniekaA. Šteina luga (1948) — 469—473,483—487

Gorkija dramaturģija — V. Grēviņa apcere (1946) — 907

Govis atgriezušās — krievu mākslinieka A. Lapteva darbs — 552

Gudra cilvēka nelaime— krievu rakstniekaA.Gribojedova luga (1831) — 268

Guna, sk. Sidraba šķidrauts

Ģerboņi — E. Ādamsona dzejoļu krājums (1937) — 883

Ģimnāzisti — J. Plauža romāns (1935) — 276

Habarda— gruzīnu kinofilma— 499

Hamsē, sk. Piecgrāmata
Hodža Nasredins — krievu rakstnieku L. Solovjova un V. Vitkoviča luga —

349—351,885,1007

lenaidnieki — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1906) — 898,906

lenīstā hitleriskā jaunā kārtība — tautu cietums — krievu mākslinieku

L Astapova, V. Kurdova un I. Petrova plakāts — 566, 571

leslēgtie — J. Plauža romāns (1939) — 276,277

levads pasaciņai — A. Kalniņa simfonisks skaņdarbs (1931) — 342

Imanta — A. Kalniņa kora dziesma (1903) — 341

Imantasdziesma [Imanta dziesma] — A. Kalniņa solodziesma (1904) —340

Indulis un Ārija — Raiņa luga (1912) — 334

Inteliģenti — A. Saulieša luga (1925) — 333

Inženiera Kociņa kļūda — krievu kinofilma (1939) — 506

Irēnas mīlestība — franču rakstnieku P. Armānaun M. Žerbidona luga —

334

Iskandera valnis — uzbeka rakstnieka A. Navoji poēma (1485) — 324

Ivana Bargā nāve — krievu rakstnieka A. Tolstoja luga (1866) — 1037

Izlase —krievu dzejnieka S. Ščipačova dzejoļu krājums (1944) — 320

Izmaila sturmēšana— krievu režisora V. Pudovkina filma — 498

Jagaiļa gals — Jāzepa Mediņa balāde vīru korim un orķestrim (1915) — 349

JānisRainis — amatiermākslinieka Z. Vīganta kokgriezums — 436

Jānis Ziemeļnieks, sk. Ziemeļnieks
Jāšana uz lauvas— E. Ādamsona novele (1936) — 885

Jaunādzērve — A. Upīša stāsts (1913) — 848

Jaunāgvarde — krievu rakstnieka A. Fadejeva romāns (1945) — 510, 555

Jaunāgvarde —krievu režisora S. Gerasimova filma(1948) — 510—522,1013

Jaunībai— A. Kalniņa skaņdarbu albums klavierēm (1913) — 342

Jauniemītnieki — igauņu mākslinieka O. Kangilaska darbs — 552

Jautrie zēni
— krievu kinofilma (1934) — 504—506

Jāzeps un viņa brāļi — Raiņa luga (1919) — 914

Jefreitors Serovs — A. Griguļa dzejolis — 911

Jegors Buličovs un citi — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1932) — 905
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Jemeljans Piļajs — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts— 897

Jevgeņijs Oņegins — krievu rakstnieka A. Puškina romāns dzejā (1823—

1831) — 302

Jumis atriebējs — A. Kalniņa solodziesma (1920) — 340

Jūrniece — krievu rakstnieka M. Isakovska dzejolis — 318

J. Staļins — krievu mākslinieka L Sokolova darbs — 554

J.V.Staļina portrets —krievu māksliniekaA. Gerasimova darbs (1937) —579

J. V. Staļins uz kreisera 1947. gadā — krievu mākslinieka I. Radomana

darbs (1948) —590

Kā jums tīk — angļu rakstnieka V. Šekspīra luga (1599) — 367

Kad atnāks īstā diena— krievu kritiķa N. Dobroļubova raksts — 477

Kad Nīlas lilijas ziedkairi
— A. Kalniņa solodziesma (1920) — 340

Kādā pilsētā — krievu rakstnieka A. Sofronova luga (1946) — 481—483

Kāds vāciešu uztraukums— J. Kreicberga apcere (1902) — 896

Kaina skaudība — E. Ādamsona novele (1942) — 885

Kalējiņi, bāleliņi — L. Vīgnera latviešu tautasdziesmas apdare vīru ko-

rim — 439

Kaili — krievu rakstnieka M. Ļermontova poēma (1830—1831) — 298

Kalve — L Lēmaņa stāstu krājums (1947) —950,1039

Kam labi dzīvot Krievzemē — krievu rakstnieka N. Ņekrasova poēma

(1875) —926

Kapos — J. Sudrabkalna dzejolis (1917) — 941

Kapteiņa Granta bērni — krievu kinofilma (1936) — 496

Kara dienu draugi — krievu rakstnieku V. Māsa un M. Červinska luga

(1947) — 1010

Kara tehniķa Sigo varoņdarbs — krievu mākslinieka I. Astapova plakāts —

566,571

Karstā sirds — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1869) — 387

Karš un miers — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1868 —1869) — 926

Kas jauns literatūrā? —
Z. Mauriņas raksts (1929) — 1042

Kaukāza gūsteknis — krievu rakstnieka M. Ļermontova poēma — 298

Kāzas Maļinovkā — krievu komponista B. Aleksandrova operete (1937) —

359,360,1008

Kirilka — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1899) — 890

Kirovs ar mums — krievu rakstnieka N. Tihonovapoēma (1941) — 318,

319

Klusā daba— konservi — krievu māksliniekaV. Jakovļeva darbs (1939) —

580

Klusums — A. Skujiņas dzejolis — 284

Klusums dabā— krievu mākslinieka V. Bjaliņicka-Biruļas darbs— 580

Kņazs Serebrjanijs — krievu rakstnieka A. Tolstoja romāns (1863) — 927

Koklētājs Samtabikse — E. Ādamsona poēma(1943) — 542,884
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Komsomoļska — krievu kinofilma (1938) — 503

Korneviļas zvani — franču komponista R. Planketaopera (1877) — 504

Krauklītis
— Raiņa luga (1920) — 1029

Kremļa kuranti — krievu rakstnieka N. Pogodina luga (1940) — 377—

379,543,1015

Krievu jaunā lirika— dzejas antoloģija latviski (1947) — 314—319,1005

Krievu tautai— J. Sudrabkalna dzejolis (1941) — 312

Krīvu krīvs — A. Kalniņa solodziesma (1903) — 340

Krustmātes sapnis — E. Ādamsona dzejolis — 882

Kuzminki
—

krievu mākslinieka L Sokolova darbs (1937) — 554

Komv Ha PycM acHTb xopouio,sk. Kam labi dzīvot Krievzemē

Ķīniešu priesteri — Raiņa dzejolis (1905) — 920

Ķipars uz plāna — E. Melngaiļa instrumentāla miniatūra— 346

Ķiršu dārzs — krievu rakstnieka A. Čehova luga (1904) — 938

Labi dzīvot Padomju zemē — krievu komponista I. Dunajevska kora

dziesma — 439

Labības novākšana — igauņu mākslinieka O. Kangilaska darbs — 553

Lai kopā sanākam un jautri uzdziedam — populāra vācu tautasdziesma

vācu komponista F. Zilhera apdarē (E. Dinsberga atdzejojums) — 923

Lai līgo lepna dziesma, sk. Dziesma brīvajai Latvijai
Laimes lācis — A. Upīša luga (1923) — 406—410,856—858

Laimīgā dziesma — H. Vīkas romāns (1942) — 786

Laiviniece— krievu rakstnieka N. Pogodina luga (1945) — 351

Latviešiem Savienībā — J. Sudrabkalna dzejolis (1943) — 312

Latviešu buramie vārdi — K. Strauberga pētījums (1 —2; 1939—1941) —

783

Latviešu literatūras krājums — krievu rakstnieku M. Gorkija un V. Brju-

sova sagatavotā tulkojumu grāmata (1916) — 899,1034,1035

Latviešu pasakas — J. Niedres sastādītā izlase 4 sējumos (1946—1950) —

541—543, 1014

Latvietes elēģija — E. Ādamsona dzejolis — 882

Latvija —A. Kalniņa simfonisks tēlojums (1919; 2. redakcija —ap 1930) —

342

Latvju himna — V. Plūdoņa dzejolis (1917) —275

Latvju zeme — Jāzepa Mediņa simfonisks tēlojums (1935) — 348,381

Latvju zīle Kremļa tornī — J. Sudrabkalna dzejolis (1942) — 312

Lauva un kaķēns — krievu mākslinieka V. Kurdova plakāts — 565, 569

Lauztās priedes — Raiņa dzejolis (1901) — 904

Leili un Medžnuns— uzbeku rakstnieka A. Navoji poēma (1484) — 322,

324

Lidotājs Viktors Talalihins —krievu mākslinieku N. Biļjeva un G. Vereiska

plakāts — 566,571
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Liela atblāzma — gruzīnukinofilma (1941) — 500

Liela brēka, maza vilna— angļu rakstnieka V. Šekspīra luga (1598) — 367—

369,1008

Lielā Fergānas kanāla racēju vēstule Josifam Visarionovičam Staļinam —

uzbeku rakstnieku Gafura Guļama un Alimdžana Hamidapoēma —

284—288, 1004

Lielā slāpē — H. Vīkas stāstu krājums (1940) — 786

LielāTēvijas kara dienasgrāmata — krievu mākslinieces S. Uranovas zīmē-

jumu sērija — 579

Lielais spītnieks — E. Ādamsona novele (1942) — 885

Lielais spītnieks — E. Ādamsona noveļu krājums (1942) — 884

Lietuvieši zem vācu jūga — lietuviešu māksliniekaV. Jurkūna darbs — 552

Līgava bez pūra — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1878) — 489—

491,1013

Līgaviņa upēbrida — A. Kalniņa solodziesma (1906) — 340

Liktenīgais noslēpums, sk. Cilvēki dārzā

Lirika — krievu dzejnieka S. Ščipačova dzejoļu krājums (1940) — 320

Liriska poēma — Jāzepa Mediņa simfonisks skaņdarbs (1931) — 348

Literāri kritisko rakstu izlase —
krievu rakstnieka M. Gorkija darbu krā-

jums latviski (1946) — 905

Lokatiesi, mežu gali — latviešu tautasdziesma E. Melngaiļa apdarē

(1904)—439

Lukrēcija Turnabuoni— J. Sudrabkalna dzejolis (1917) — 942

Ļaunais gars— R. Blaumaņa luga (1891) — 333

Ļeņina ierašanās Petrogradā 1917.gadā — krievu mākslinieka V. Pragera

darbs(1946) —590

Ļeņingrada blokādē — krievu mākslinieka S. Judovina darbs — 538

Ļeņingrada blokādē — krievu mākslinieka A. Pahomova litogrāfiju

sērija — 537

Ļeņingrada blokādes dienās— krievu mākslinieka A. Pahomova darbs —

579

Ļeņingrada Tēvijas karā — krievu autoru kopkrājums — 538

Ļeņingradas blokāde pārrauta! Satrieksim vācu iebrucējus! — krievu māk-

sliniekaV. Serova plakāts — 565, 568

Ļeņins — krievu rakstnieka S. Ščipačova dzejolis — 319

Ļubova Jarovaja — krievu rakstnieka K. Treņova luga (1926) — 450,452

Maija — E. Melngaiļa balets (1926) — 346

Maija un Paija — A. Brigaderes luga (1921) — 333

Majakovskis ņirgājas — krievu rakstnieka V. Majakovska poēma— 281

Mājas atslēga — A. Dziļuma luga— 274

Mājiņa Šušenskā — krievu rakstnieka S. Ščipačova dzejoļu krājums

(1945) — 320
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Mājiņa Šušenskā — krievu rakstnieka S. Ščipačova poēma (1944) — 318

Majora precības — krievu mākslinieka P. Fedotova darbs (1848) — 577

Mājup — J. Sudrabkalna dzejolis (1942) — 312

Makars Čudra
— krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1892) — 890, 892,

895,904

Mākonisbiksēs — krievu rakstnieka V. Majakovska poēma (1915) — 281

Maksima Gorkija dramaturģija —A. Griguļa apcere (1946) — 906,907

Maksima Gorkija lugas Rīgas latviešu teātros
— A. Griguļa apcere

(1946) —906

Maksima Gorkija proza— E. Dambura apcere (1946) — 907

Maksims Gorkijs — krievu literatūrvēsturnieka A. Roskina apcere bēr-

niem (1936) —904

Mākslas priekšmets — krievu rakstnieka A. Čehova stāsts— 396

Mākslinieks — cīnītājs — M. Bušas apcere (1945) — 907

Maldi — A. Kalniņa solodziesma (1917) — 340

Maldi — E. Melngaiļa solodziesma— 346

Maliena— K. Rudzītes luga (1930) — 333

Mālu Ansis — E. Ādamsona luga (1938) — 885

Māmiņai — A. Kalniņa solodziesma (1903) — 340

Man dziesmiņu nepietrūka — latviešu tautasdziesma — 439

Man māmiņa piesacīja — E. Melngaiļa sieviešu kora dziesma (tautasdzies-

mas vārdi) — 346,439

Man sirds ir atkal jauna [Man sirds ir atkal jauna, jauna] — A. Kalniņa

solodziesma (1916) — 340

Mana dzimtene — A. Kalniņa simfoniska idile (1906; 2. redakcija —

1930) — 342

Manas universitātes— krievu rakstnieka M. Gorkija autobiogrāfisks stāsts

(1923) —904

Mans ceļa biedrs — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1894) — 892

Marija Madaļa — vācu rakstnieka F. Hebela luga (1844) — 333

Maskarāde — krievu rakstnieka M. Ļermontova luga (1835) — 268, 300

Maskavai aizsargājoties — krievu mākslinieka I.Pavlova darbs— 551

Maskavas pagalmiņš — krievu māksliniekaV. Poļenova darbs (1878) — 578

Maskavas raksturs —
krievu rakstnieka A. Sofronova luga (1948) —

478—481

Mašeņka — krievu rakstnieka A. Afinogenova luga (1941) — 329

Mašīnrakstītāja — A. Skujiņas dzejolis — 284

Māte— L Lēmaņa stāsts (1934) — 903

Māte— krievu rakstnieka M. Gorkija romāns (1906) — 903,904

Māte— krievu režisora V. Pudovkina filma (1926) — 497

Matveja Kožemjakina dzīve —
krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts

(1910—1911) —905
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Mazais indietis Samijs — J. Žlgura un M. Boguslavska luga — 473, 475,

476,1012

Mazpilsoņi, sk. Sīkpilsoņi
Mciri

— krievu rakstnieka M. Ļermontova poēma (1940) — 267, 268,

298,761

Mefistofeļa galva — krievu mākslinieka M. Antokoļska darbs (1883) — 578

Meiteneun nāve — krievu rakstnieka M. Gorkija poēma(1892) — 905

Men—
Ē. Raistera dzejoļu krājums (1931) — 254,255

Mēness starus stīgo — E. Dārziņa kora dziesma (1901) — 435

Mērnieku laiki — brāļu Kaudzīšu romāns (1879) — 332, 559,651,896

Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē, sk. Latvju himna

Meža ainas
— A. Dziļuma tēlojums (1925) — 1003

Meža darbi— V. Kalvāna glezna — 588

Mežs— krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1871) — 387—391,399,1010

Mierinājums — J. Plauža dzejolis (1932) — 253

Mīlas rindas— krievu dzejnieka S. Ščipačova dzejoļu krājums (1945) — 320

Miņins un Požarskis — krievu režisora V. Pudovkina filma (1939) — 497

Mirabo — A. Upīša luga (1926) — 852

Mirkst asru plūdos zeme plašā — J. Akuratera atdzejotā poļu revolucio-

nārā dziesma — 921

Mirstošais gladiators — krievu rakstnieka M. Ļermontova dzejolis

(1836) —298

Modernā vācu lirika — V. Plūdoņa sastādītā antoloģija (1913) — 1005

Mugurkaula flauta — krievu rakstnieka V. Majakovska poēma (1916) —
281

Muižnieku ligzda — krievu rakstnieka L Turgeņeva romāns (1859) — 476,

492^94

Muravija — krievu rakstnieka A. Tvardovska poēma (1936) — 318

Murgi — J. Plauža dzejolis — 253

Mūs veda Staļina griba — gruzīnu komponista V. Muradeli kora

dziesma — 435

Mūslaiku varonis — krievu rakstnieka M. Ļermontova romāns (1840) —

267,268,299,761

Mūsu maršs — krievu rakstnieka V. Majakovska dzejolis — 317

Mūzikai — A. Kalniņa kantāte (1913; 2. redakcija — 1931) — 342

Mūzu vaimanas — H. Vīkas stāstukrājums (1938) — 247,248, 1001

Nabaga brālis — Raiņa dzejolis (1907) — 901

Nabaga Indriķis — vācu rakstnieka G. Hauptmaņa luga (1902) — 927

Naidaradīšana — krievu mākslinieka S. Grigorjeva darbs — 591

Naktsbrauciens — A. Kalniņa solodziesma (1921) — 340

Nakts sargs — lietuviešu rakstnieka Ļ. Giras stāsts — 296

Nakts septembrī — krievu kinofilma (1939) — 503

Namdurvīs
— P. Bārdas dzejolis (1920) — 281
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Namiņš Šušenskā, sk. Mājiņa Šušenskā

Nāves ēnā — R. Blaumaņa novele (1899) — 901

Nāves vilciens — M.Rudzīša poēma (1944) — 306—308,911,913

Nazars Stodoļa — ukraiņu rakstnieka T. Ševčenko luga — 440,447

Ne vienmēr runcim krējuma pods — krievu rakstnieka A. Ostrovska

luga — 382,387

Nebija mēnesnīcas [Nebij mēnesnīcas, nebij ziedu] — E. Melngaiļa solo-

dziesma (1903—1904) — 346

Negaiss — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1859) — 450,451

Nelietīgos okupantus no ceļa noslaucīsim —
krievu mākslinieka A. Kazan-

ceva plakāts — 565

Nemierīgā ainava— J. Sudrabkalna dzejolis (1916) — 937

Nerrība
— J. Plauža dzejolis (1932) — 253

Nesējs — K. Kugras darbs
— 575

Neuzvaramā Maskava — krievu mākslinieka V. Bogatkina darbs — 592

Nost— A. Skujiņas dzejolis — 284

Noziegums un sods — krievu rakstnieka F. Dostojevska romāns (1866) —

553

Hpaßbi PacTepaeßOM vjihum, sk. Rasterjajeva ielas tikumi

Oda— J. Sudrabkalnadzejolis (1915) — 936,938

Okurovas pilsētiņa — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1909) — 898

Ora et labora — H. Vīkas stāsts
— 248

Otrais ešelons — krievu mākslinieka V. Kurdova darbs — 551

Ozoldēli, liepasmeitas —A. Kalniņa kora dziesma (1903) — 341

Padomes — J. Sudrabkalna dzejolis (1940) — 310

Padomju cilvēks — J. Sudrabkalna dzejolis (1946) — 313

Padomju Latvijai — J. Ozoliņa kora dziesma (1946) — 435

Padomju Latvijas ģerbonis — amatiermākslinieka Z. Vīganta kokgrie-

zums — 436

Panama galvā — J. Plauža dzejoļu krājums (1930) — 251,1001

Par divu (peršu un uzbeku) valodu strīdu— uzbeku rakstnieka A. Navoji

dzejojums — 323

Par krievu klasisko dramaturģiju un tās skati mūsu teātros — A. Griguļa

apcere (1945) — 906

Par literatūru
— M. Gorkija rakstu krājums latviski (1941) — 904,905

Pār manas dzimtenes tīreļiem —A. Kalniņa solodziesma (1915) — 340

Par mūsubērnu asinīm un asarām nāvi vācu iebrucējiem — krievu māk-

slinieka A. Kazanceva plakāts — 565,568

Par tiem, kas jūrā — krievu rakstnieka B. Lavreņova luga (1945) — 372—

375, 1009

Pārpilnība — L. Svempa glezna (1947) — 576

Partizāna apbedīšana — krievu mākslinieka V. Kurdovadarbs — 538
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Pasakas — krievu rakstnieka M. Gorkija darbu izdevumi latviski (1 —

1912;2 — 1913) —898,904

Pastara diena— A.Kalniņa dziesma jauktam korim ar simfonisko orķestri
(1917; 2. redakcija — 1931) — 342

Pastartiesa — E. Melngaiļa "Latvju rekviēma" jauktam korim (1906—

1911) 4. daļa "Pastarā diena" (1911) — 346

Pazudušais dēls — R. Blaumaņa luga (1893) — 334,914

Pēc ūdens — igauņu mākslinieka E. Vaino darbs— 553

Pēdējā masku balle— gruzīnu kinofilma (1934) — 499,500

Pēdējais kalums — V. Lapenieka raidluga (1938) — 687

Pēdējais upuris — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1877) —419—426

Pēdējie — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1908) — 905

Peldētāja — A. Briedēs darbs — 582

Pēterburgas nakts — krievu kinofilma (1933) — 504

Pie jūras — M. Bendrupes dzejoļu krājums (1939) — 808

Pie latviešu miljonāra — A. Brigaderes luga (1909) — 333

Pie vistu kūts — A. Kalniņa solodziesma (1912) — 340

Piebaldzēni vēverīši — A. Švābes luga (1929) — 807

Piecgrāmata — uzbeku rakstnieka A. Navoji poēmu kopojums — 324

Piefrontes mežā — krievu rakstnieka M. Isakovska dzejolis — 318

Pigmalions — angļu rakstnieka B. Šova luga (1913) — 334

Pilsoņi, sk. Sīkpilsoņi
I simfonija (h-moll) — Jāzepa Mediņa simfonija (1923) — 348

Pirms pavasara sējas —
krievu mākslinieka A. Lapteva darbs— 552

Platons Krečets — ukraiņu rakstnieka A. Korņeičuka luga (1934) —440

Plosti — Ē. Raistera dzejoļu krājums (1939) — 254—256

Plosti — Ē. Raistera poēma (1939) — 256

Plūdi — zviedru rakstnieka J. Bergera luga (1908) — 938

Pļāvējas atgriežas no lauka — krievu mākslinieka V. Perova darbs — 578

Poēma, sk. Simfoniska poēma

Poļu dzeja — K. Krūzas sastādītā antoloģija (1937) — 1005

Posts prāta dēļ, sk. Gudra cilvēka nelaime

Priekšvakarā —
krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1860) — 476,

477,492

Princese Gundega un karalis Brusubārda — A. Brigaderes luga (1912)

741,1024

Provinces gubernators —
krievu rakstnieku brāļu Tūru un Ļ. Šeiņina

luga —450, 451

PSRS Tautas mākslinieka L. M. Leonidova portrets — krievu mākslinieka

P. Korina darbs— 580

Puķes — krievu mākslinieka I. Sokolova darbs— 554

Pulka dēls— krievu rakstnieka V. Katajeva stāsts (1945) — 555,557
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Pulkovas meridiāns— krievu rakstnieces V. Inberes poēma (1943) — 318

Pusaudzis— krievu rakstnieka F. Dostojevska romāns (1875) — 947

Pūt, Jānīti, vara tauri— E. Melngaiļa kora dziesma — 346

Pūt, vējiņi! — Raiņa luga (1914) — 361—363,376, 548—550,1008

Putnu ceļš — J. Plauža dzejoļu krājums (1939) — 251—254,261,276,1001

Ragana — Aspazijas luga (1895) — 334

Rasterjajeva ielas tikumi — krievu rakstnieka G. Uspenska aprakstu cikls

(1866) —926

Ražas novākšana — P. Upīša darbs — 587

Raženā audze— A. Dziļuma romāns (1938) — 274

Reiz rudenī — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1895) — 904

Rekviēms [Latvju rekviēms] — E. Melngaiļa kora dziesmu cikls (1906—

1921) —346

Rekviēms — V. Plūdoņa dzejojums (1899) — 275,900

Rīgai — J. Sudrabkalna dzejolis (1944) — 312

Rīta dziesma — J. Sudrabkalnadzejolis (1946) — 313

Rita sāk dzīvot—V. Luksapoēma (1948) — 913

Romance — Jāzepa Mediņa skaņdarbs čellam ar orķestri (1901) — 349

Rudens — krievu mākslinieka P. Rodimova darbs (1928) — 580

Rudens noskaņas — Jāzepa Mediņa svīta simfoniskajam orķestrim

(1934) — 348

Rudins — krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1856) — 476

Runā brīvie latvieši — J. Sudrabkalna dzejolis (1943) —312

Runcis zābakos — krievu rakstnieces G. Vladičinas luga — 473,474,1012

Sādža — J. Sudrabkalna dzejolis (1915) — 533

Sagrautā stacija — krievu mākslinieka V. Kurdova darbs— 538

Sala — gruzīnurežisora M.Čiaureli filma— 499

Salinieki
— A. Kalniņa opera (1922—1925) — 341

Sanktpēterburgas gals — krievu režisora V. Pudovkina filma(1927) — 497

Saplēstā krūze — A. Dziļuma romāns (1942) — 271,272

Sapnis — K. Skalbes dzejolis (1896) — 269

Sapnis vasaras naktī — angļu raksnieka V. Šekspīra luga (1596) — 368

Sapņu pīpe— E. Ādamsonadzejoļu krājums (1951; pēc nāves) — 884

Sarautās stīgas [Sarautas stīgas] —A. Kalniņa solodziesma (1904) — 340

Sarkanai Armijai — J. Sudrabkalna dzejolis (1944) — 312

Sarkanais krusts — J. Sudrabkalnadzejolis (1916) — 937

Sarkanās Armijas kareivi, glāb! —
krievu mākslinieka V. Serova plakāts —

565, 567

Sarkankarogotā Baltijas flote dod ienaidniekam triecienu pēc trieciena —

krievu mākslinieka I. Petrova plakāts — 571

Satikšanās — J. Sudrabkalna dzejolis (1946) — 312

Satikšanās ar jaunību — krievu rakstnieka A. Arbuzova luga — 415,416
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Saules bērni — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1905) — 895, 897

Saules pulkstenis — E. Ādamsona dzejoļu krājums (1941) — 883

Sava ceļa gājējs — E. Ādamsona romāns (1943) — 884

Segras spēlētājs — krievu rakstnieka L Aņņenska luga — 938

Sējas laiks — V. Kalvāna glezna — 588

Senatne— E.Melngaiļa kora dziesma (1904) — 435

Sendienās— krievu rakstnieka A. Gladkova luga — 369—371,1009

Sensācija — E.Vulfa luga (1916) — 334

Septiņas planētas — uzbeku rakstnieka A. Navoji poēma(1484) — 324

Septiņas poēmas — A. Kalniņa skaņdarbi klavierēm (1917) — 342

75 000 rubļu — ebreju rakstnieka Š. Aleihemastāsts — 396

Septiņi gabali — A. Kalniņa skaņdarbi klavierēm (1911 —1915) — 342

Seržanta Sarmas dziesma— C. Dineres poēma (1947) — 911,913

Seska solis — E. Melngaiļa dancis balsij un instrumentālamansamblim —

346

Sestdienas vakars — R. Blaumaņa luga (1908) — 332

Sidraba šķidrauts — Aspazijas luga (1905) — 334,920,1006

Sieva — A.Kalniņa solodziesma (1901) — 339

Sīkpilsoņi — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1902) — 892, 893, 895,

906,1034

Simfoniska poēma — A. Kalniņa skaņdarbs simfoniskajam orķestrim

(1931) —342

Simfoniska skice — Jāzepa Mediņa skaņdarbs orķestrim (1923) — 348

Simfoniskā uvertīra — Jāzepa Mediņa skaņdarbs orķestrim (1932) —348

Simfonisks ievads — Jāzepa Mediņa skaņdarbs orķestrim (1931) — 348

150000 000 — krievu rakstnieka V. Majakovska poēma — 281

Sitām, sitam un sitīsim — krievu mākslinieka V. Serova plakāts (1941) —

565, 567

Skaista mūsu zeme dzimtā — J. Ozoliņa kora dziesma— 439

Skan zvani —A.Kalniņa solodziesma (1898—1899) — 736

Skati Bezsemjonovu, mājā sk. Sīkpilsoņi

Skolotājs Straume— A. Brodeles luga (1948) — 460—464

Skroderdienas Silmačos— R. Blaumaņa luga (1902) — 914

Slava — krievu rakstnieka V. Guseva luga (1936) — 450

Smagās vārpas — A. Dziļuma luga — 274

Smalkās kaites — E. Ādamsonanoveļu krājums (1937) — 884

Snaipere Monika Meikšāne stāsta —A. Griguļa dzejolis — 911

Sniedziņš — krievu rakstnieces V. Ļubimovas luga — 396—399

Soldens ols — E.Melngaiļa dancis balsij un instrumentālamansamblim —

346

Soročinas gadatirgus — krievu rakstnieka N. Gogoļa novele — 444—446

Soročinas gadatirgus — ukraiņu rakstnieka M. Staricka luga — 444—447
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Spārnotā Armāda — J. Sudrabkalna dzejoļu krājums — 833,924,936

Spartaks — A. Upīša luga (1943) — 336—338, 824,852,853,1006

Spēlēju, dancoju — E. Melngaiļa skaņdarbs pūtēju orķestrim (1926) — 346

Spēlēju, dancoju — Raiņa luga (1915) — 334

Sprīdītis — A. Brigaderes luga (1903) — 332,401,402,474,1010

Sprīdītis — Jāņa Mediņa opera (1927) — 380

Spuldze vējā — J. Sudrabkalna dzejoļu krājums (1931) — 309

Spuldzes maisā
— A. Upīša luga (1948) — 854

Staburags — A. Kalniņa balets (1939—1943) — 342

Staļingrada — krievu mākslinieka R Baranova darbs — 592

Stāsts par Opanasu — krievu rakstnieka E. Bagricka poēma (1926) — 318

Stīgu kvartets, sk. Stīgu kvartets Fa mažorā

Stīgu kvartets Fa mažorā — Jāzepa Mediņa instrumentāls kameransam-

blis (1941) — 381

Straumēni— E. Virzas tēlojumu grāmata (1933) — 529—532,1014

Strīdus — krievu rakstnieka M.Ļermontova poēma— 268

Sudrabs ugunī — E. Ādamsonadzejoļu krājums (1932) — 882,883

Sūnu ciema zēni — A. Upīša pasaka (1940) — 848, 856

Suvorovs — krievu rakstnieka K. Simonovapoēma — 318

Suvorovs — krievu režisora V. Pudovkina filma (1941) — 497,498

Suvorovs Končanskā — krievu mākslinieka S. Viktorova darbs (1947) —

591

Sveicināta, Ļeņingrada! — krievu mākslinieka J.Ņeprinceva darbs (1947) —

591

Svešumā klīstot — A. Kalniņa solodziesma (1916) —340

Svētīto apmulsums — uzbeku rakstnieka A. Navoji poēma — 324

Svētki Skangalē — E. Vulfa luga (1918) — 327, 328,1006

Svētku uvertīra — A. Kalniņa skaņdarbs simfoniskajam orķestrim (1917—

1918;2. redakcija — 1930) — 342

Svīta
— Jāzepa Mediņa skaņdarbs četrās daļās čellam un klavierēm

(1915—1918) —349

Šās dienas— J. Sudrabkalna dzejolis (1916) — 936

Tā biedrošanās stipra pils —
vācu dzejnieka J. Audorfa dziesmas teksts —

920

Talanti un pielūdzēji — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1882) —

382—388,399, 1009

Tāluun tuvu — J. Sudrabkalna dzejolis (1944) — 312

Tamāra — krievu rakstnieka M. Ļermontova dzejolis — 298

Tanks
— universāls preču krājums — fašistisko karotāju jauninājums —

krievu mākslinieka t. Eca plakāts — 566, 570

Tarass Buļba — krievu rakstnieka N. Gogoļa stāsts (1835) — 444, 553

Tarass teic runu kazakiem — krievu mākslinieka J. Kibrika darbs — 553
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Tatāru kara dziesma — Ē. Raistera dzejolis — 256

Tautu meita— amatiermākslinieka Z.Vīganta kokgriezums — 436

Tecīla — J. Medeņa dzejoļu krājums (1933) — 258

Tev — A. Kalniņa solodziesma (1912) — 340

Tev mūžam dzīvot, Latvija — V.Plūdoņa dzejolis — 276

Tiru-liru stabulīte — lietuviešu rakstnieka Ļ. Giras dzejoļu krājums
(1909) —296

Tolstoja mācība par mākslu — T. Zeiferta raksts (1899) — 1034

Tracis — A. Kalniņa solodziesma (1904) — 340

Trakā nauda— krievu rakstnieka A. Ostrovska luga — 329

Traktoristi — krievu kinofilma (1941) — 501—503

Trams — Ē. Raistera poēma (1939) — 256

Trīs cilvēki — krievu rakstnieka M. Gorkija romāns (1901) — 896

Trīs kompozīcijas klavierēm
— A. Kalniņa skaņdarbi klavierēm

— 342

Trīs liriski gabali — A. Kalniņa skaņdarbi klavierēm (1898—1900) — 342

Trīs māsas — krievu rakstnieka A. Čehova luga (1901) — 426—433,859,

860

Trīs sivēniņi — B. Saulīša luga (1948) — 402,403,1010

Trīs sivēniņi — krievu māksliniekaN. Muratovaplakāts — 566,570

Trīs skices klavierēm [Trīs skices] — A. Kalniņa skaņdarbi klavierēm

(1902—1904) —342

Trīsgrašu opera —
vācu rakstnieka B. Brehta luga (1928) — 885

Troņa tīkotāji — norvēģu rakstnieka H. Ibsena luga (1864) — 926

TumšaiVecrīgai — E. Ādamsona dzejolis — 883

Turaidas roze, sk. Maija

Ugunī — R. Blaumaņa luga (1905) — 333

Uguns un nakts — Jāņa Mediņa opera (1913—1919) — 294

Uguns un nakts — Raiņa luga (1905) — 334, 375—377,548,1009

Ugunsgrēks sādžā — krievu mākslinieka I. Prjaņišņikova darbs (1871) —

577,578

Ukrainas stepēs — ukraiņu rakstnieka A. Korņeičuka luga (1941) — 329,

440—444,447

Un viļņojas jūra — krievu rakstnieku V. Višņevska, A. Krona un V. Azarova

luga —351—355, 1007

Uz atbrīvotās zemes —
krievu mākslinieka D. Šmarinova darbs— 579

Uz darbu —
Ā. Alkšņa akvareļu cikls — 559

Uz kuru ostu? — A. Griguļa luga (1945) — 301,1005

Uz robežas — krievu kinofilma (1938) — 503

Uzvara — krievu režisora V. Pudovkina filma(1938) — 497

Uzvara — V. Lāča luga (1945) — 355—357,1008

Vācu karapulku sagrāve pie Maskavas
—

krievu mākslinieka M. Pinova

darbs
— 551
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Vadims — krievu rakstnieka M. Ļermontova romāns (1833—1834)— 268

Vadža dancis [Vadžadancis] — E. Melngaiļa dancis balsij un instrumen-

tālam ansamblim— 346

Vai tu esi darījis visu palīdzībā frontei?— krievu mākslinieka V. Pinčuka

plakāts — 569

Vaidelote — Jāzepa Mediņa opera(1927) — 348, 380

Vakars ar lietu — J. Sudrabkalnadzejolis (1915) — 934

Valmieras puikas — P. Rozīša romāns (1936) — 903

Valmieras varoņi — Z. Eidusa aprakstu grāmata (1948) — 910

Vara jātnieks — krievu rakstnieka A. Puškina poēma(1833) — 301—303,

539—541,831, 1014

Varavīksne — J. Sudrabkalna dzejolis (1915) — 934

Varenais spēks — krievu rakstnieka V. Romašova luga (1947) —

483,486,487,1013

Varenība— J. Medeņa dzejoļu krājums (1936) — 279

Vareņka Oļesova — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1898) — 896,904

Vasa Žeļeznova — krievu rakstniekaM. Gorkija luga (1936) — 906

Vasarnieki — krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1904) — 893—895

Vasilijs Tjorkins — krievu rakstnieka A. Tvardovska poēma (1945) — 318

Vecā Izergila — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts — 897,904

Vecene apgriež nagus
— krievu mākslinieka V. Tropiņina darbs

— 577

Vectēva nāve — E. Ādamsonadzejolis — 882

Vectēvs Arhips un Ļoņka — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts — 904

Vedekla —V. Lāča luga (1943) — 328, 329,914

Vējaina vakara balāde— A. Kalniņa solodziesma (1920) — 340

Vēl tu nezini
— A. Kalniņa solodziesma (1901) — 339

Vēlā mīla — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1874) — 399—401

Velnarija [Velnu rija] — E. Melngaiļa simfonisks skaņdarbs (1918) — 346

Velni — I. Bračas luga (1930) — 333

Velniņi — J. Žīgura luga (1948) — 403,1010

Vergu turētāji — krievu mākslinieka T. Gapoņenko darbs (1942) — 579

Vēstule uz cietumu
— A. Skujiņas dzejolis — 284

Vētra pār mielastu galdiem — E. Ādamsonadzejolis — 883

Vētras sēja — Raiņa dzejoļu krājums (1905) — 582

Vētrasputns, sk. Dziesma par Vētrasputnu
Vezumniece zilā sarafānā — krievu māksliniekaA. Venecianova glezna —

577

Via Dolorosa — V. Plūdoņa dzejoļu krājums (1918) — 275

Vienabezdelīga lido — J. Sudrabkalna miniatūrukrājums (1937) — 243

Vienkāršs gadījums — krievu režisora V. Pudovkina filma (1932) — 497

Vienpadsmit — A. Imermaņa dzejojums — 910

Viens un daudzie—A. Upīša luga (1914) — 914



Vientulības prieks — P. Bārdas dzejoļu krājums (1932) — 281

Viesnīcniece — itāļu rakstnieka K. Goldoni luga (1753) — 329

Vijoļu koncerts la minorā
— Jāzepa Mediņa koncertžanra skaņdarbs

(1911) —381

Vilki un avis — krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1875) — 382,387

Vilnīša brauciens uz austrumiem— A. Upīša stāsts (1942) — 848

V. L Ļeņins tribīnē — krievu mākslinieka A. Gerasimova darbs —579

Viršu druva — A. Dziļuma romāns (1939) — 274

Vīrieša galva — amatiermāksliniekaBērzlapas zīmējums — 436

Vjatkas krastos — krievu mākslinieka A. Rilova darbs (1901) — 580

Vladimirs Iļjičs Ļeņins — krievu rakstnieka V. Majakovska poēma

(1924) — 288—292,295,316, 317,319,377

Volga, Volga — krievu kinofilma (1938) — 505

Volgas cietoksnis: Caricina-Staļingrada — krievu mākslinieka K. Finoge-

nova darbs — 579

Zaļā cietumā
— J. Sudrabkalnadzejolis (1912) — 924

Zaļā pļaviņa — lietuviešu rakstnieka Ļ. Giras dzejoļu krājums (1911) —

296

Zaļā zeme— A. Upīša romāns (1945) — 823,849—851,857

Zaļumnieki, sk. Vasarnieki

Zazubrina — krievu rakstnieka M. Gorkija stāsts (1897) — 892

Zelta zirgs — Raiņa luga (1909) — 332, 391—395,403—406,474

Zeltītās lapas — E. Melngaiļa solodziesma (1904) — 346

Zeltotais rudens — krievu mākslinieka I. Levitana darbs (1895) — 578

Zemes bērni — J. Sudrabkalna dzejolis (1912) — 1005

Zemes svētība — norvēģu rakstnieka K. Hamsunaromāns (1917) —273

Ziedonī — Jāzepa Mediņa II simfonija La mažorā (1937) —381

Ziemeļnieks — J. Plauža romāns (1936) — 276

Zilais kalns [Vakars uz Zilā kalna] — E. Melngaiļa simfonisks tēlojums

(1926) —346

Zoja — krievu kinofilma (1944) — 508

Zoja — krievu rakstnieces M. Aligeres poēma(1942) — 318

Zoja — krievu rakstnieka A. Čehova stāsts — 396

Zvana ezers [Zvanezers] — Jāzepa Mediņa balāde jauktam korim, solis-

tam un orķestrim (1915) — 349

Zvērests — gruzīnu kinofilma (1946) — 501

Žanna d'Arka — A. Upīša luga (1930) — 852
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābele Alma (1907—1984), aktrise— 369,375,377,472

Ābelīte Oļģerts (1909—1972), mākslinieks — 548—550

Abiķis Modris, skolnieks Ventspilī 1948.g. — 437

Āboliņš Mihails (1913—1969), scenogrāfs — 389

Ābrams Voldemārs (1890—1956), aktieris
— 942

Abrikosovs Andrejs (1906—1973), krievu aktieris — 496

Abuls Pēteris (1860—1926), skolotājs — 729

Ādamsons Ēriks (1907—1946), rakstnieks — 259, 260, 278, 294, 542,

881—885,1033, 1042, 1043

Ādamsons-Eriks (1902 —1968),igauņu mākslinieks — 553

Adernieks Kārlis (1905—1999), aktieris — 328,354,356,367,369,375,488

Afinogenovs Aleksandrs (1904—1941),krievu rakstnieks — 329

Afoņins, sabiedrisks darbinieksVentspilī — 439

Aibeks (īst. v. Musa Tašmuhamedovs; 1905—1968), uzbeku rakstnieks —

325

Aigars Herberts (1922—1987), aktieris — 483

Aigars Pēteris (1904—1971), rakstnieks — 261,272,278

Aire Fricis, enkurnieks— 648

Aivazovskis Ivans (1817—1900), krievu mākslinieks — 761

Aksakovs Sergejs (1791—1859), krievu rakstnieks — 553

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 882

AkurātersVoldemārs (1921—1976), aktieris — 387

Alakrinskis Pjotrs (1892—?), krievu mākslinieks — 554

AldreAntonija, aktrise — 363

Aleksandrova Aleksandra (1905—1982), aktrise— 400,413,468

Aleksandrovs Boriss (1905—1994), krievu komponists — 359

Aleksandrovs Grigorijs (1903 —1983), krievu kinorežisors
— 504—506

Aleksandrs, sk. MihelsonsAleksandrs

Aleksandrs I (1777—1825), Krievijas imperators — 929

Aleksejeva T., krievu aktrise — 416,419

Aligere Margarita (dz. 1915),krievu rakstniece — 318, 372
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Alimžans Hamids (1909—1944), uzbeku rakstnieks — 284,285

Alis, sk. StrunkeAlis

Alise, Irmas Laivas māsa — 807

Alksnis, dārznieks — 705

Alksnis Ādams (1864—1897), mākslinieks — 558—562,1016

Altenbergs Pēteris (1859—1919), austriešu rakstnieks — 927

AlunānsĀdolfs (1848—1912), rakstnieks, aktieris, režisors —327,364,365,1008

Alunāns Nikolajs (1859—1919), komponists, pedagogs — 529

Amati Andrea Antonio (1555—ap 1640), itāļu vijoļu būves meistars —

748,1024

Amati Nikolo (1596—1684), itāļu vijoļu būves meistars— 748,1024

AmtmaneDagnija (1912—1985), aktrise — 458

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), režisors, aktieris — 462, 491,

741,914

Andersens Hanss Kristiāns (1805—1875), dāņu rakstnieks — 250

Anderss A., krievu aktieris — 426

Andrejeva Marija (1868—1953), krievu aktrise — 893,894

Andrejevs Leonīds (1871 —1919), krievu rakstnieks — 938

Andrejevs Nikolajs (1873—1932), krievu tēlnieks — 579

Andrejs, strādnieks — 706

Andrejs, sk. Straubergs Andrejs

Andželi Antoniod' (18. gs.), itāļu mākslinieks — 1019

Ansaberga, tautas lietišķās mākslas meistareVentspilī — 438

Ansons Jānis Voldemārs (1888—1935), mākslinieks — 529

Antiņa Erna, aktrise — 460

Antokoļskis Marks (1843—1902), krievu tēlnieks — 578

Antokoļskis Pāvels (1896—1978), krievu rakstnieks — 318

Antonovs Aleksandrs (1888—1922), Krievijas militārs darbinieks —
955

Antonovs Sergejs (1884—1956), mākslinieks — 468

Anufrijeva E., krievu aktrise —515

Anušēvics Kārlis (dz. 1930), aktieris — 358,410

Aņņenskis Innokentijs (1856—1909), krievu rakstnieks — 938

Apinis Arturs (1904—1975), mākslinieks — 529, 532

Aplociņš, Hermaņa Aplociņa tēvs — 918

Aplociņš Hermanis (1891—1958), mākslinieks — 918,919

Apse N., tautas lietišķās mākslas meistarsVentspilī — 438

Apsesdēls (1880—1932), rakstnieks — 920

Apsīšu Jēkabs (1858—1929), rakstnieks — 764

Arbuzovs Aleksejs (1908—1986), krievu rakstnieks — 415—417,477

Ariosto Ludoviko (1474—1533), itāļu rakstnieks — 368

Arnis Ernests (1888—1943), rakstnieks — 964

Arnītis Aleksandrs (1900—1973), mūziķis, pedagogs — 529
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Arnts JohansGotfrīds (1713—1764), vācu izglītības darbinieks Rīgā — 765

Artomonova R., aktrise — 399

Asars Jānis (1877—1908), kritiķis — 898

Asejevs Nikolajs (1889—1963), krievu rakstnieks — 317

Aspazija (1865—1943), rakstniece — 332,334,348,380,920,1006

Astapovs Ivans (1905—?), krievu mākslinieks — 566, 570,571

Astarovs Aleksandrs (1890—1956), aktieris — 390,468

Astrovs Arkādijs (1922—), aktieris — 478

ĀtraisAlberts (1916—1973), aktieris — 410

Atslēga, fabrikas īpašniece — 593

Auers Leopolds (1845—1930), vijolnieks, diriģents — 381

Auseklis (1850—1879), rakstnieks — 728

Austriņš Antons (1884—1934), rakstnieks — 261,1002

Auza Lilija (1900—1962), rakstniece — 967

Auziņš Jānis, bākas sargs — 676

Avens Harijs (1910—1976), aktieris — 394

Avotiņš, skolotājs Jaunpiebalgā — 922,923

Azarovs Vsevolods, krievu rakstnieks — 351

Babaņins X., krievu aktieris — 426

Bagašvili Spartaks (dz. 1914), gruzīnu aktieris — 499,500

Bagrickis Eduards (1895—1934), krievu rakstnieks — 316,318

Bahs Aino (1901 —?), igauņu mākslinieks — 553

BaidekalneElza, strādniece— 536

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu rakstnieks — 269

Bakšejevs Vasilijs (1862—1958), krievu mākslinieks — 590

Baldiņa Elvīra (dz. 1919), aktrise — 410

BaldoneAustra (1898—1971), aktrise — 351, 367,488

Balodis Andrejs (1908—1987), rakstnieks — 294,295, 307,909,910

Balodis Francis (1882—1947), vēsturnieks — 716,729

Baltaisvilks Rūdolfs (1903—1995), aktieris, režisors — 387

Baļuna Vera (1904—1978), režisore — 328,329,378,384,393,491,1006
Bandello Mateo (ap 1485—1562), itāļu rakstnieks — 368

Banga Leonīds (1905—1951), mākslinieks — 360,460

Bangerskis Rūdolfs (1878—1958), militārs darbinieks — 828,829

Bankovičs Džems (1925—1944), komunistiskās pagrīdes dalībnieks Lat-

vijā—3os,9l2

Barabanovs Nikolajs (1890—1970), aktieris —
468

Baranovs Pjotrs (dz. 1914), krievu mākslinieks — 592

Bārda Antons (1891—1981), rakstnieks — 281

Bārda Fricis (1880—1919), rakstnieks — 281

Bārda Paulīna (1890—1983), rakstniece— 281,282

Bārda Vilis (1913—1992), aktieris — 409
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Barisons Pēteris (1904—1947), komponists — 435

Bārs Ludvigs (1911—1973), aktieris — 395,405

Bārto Agnija (1906—1981), krievu rakstniece — 319

BaumaneAlija (1891 —1941), rakstniece — 943

BaumaneLūcija (1905—1988), aktrise, režisore — 358,410

Baumanis Arturs (1867—1904), mākslinieks — 559

Bautra, sabiedrisks darbinieks— 825

Bēdele Ella, aktrise — 358

Bedro S., ukraiņu aktieris — 443

Belokurovs Vladimirs (1904—?), krievu aktieris — 432

Beļakovs Nikolajs, režisors — 398

Beļavskis Pēteris, strādnieks — 661

Bendrupe Mirdza (1910—1995), rakstniece
— 278,808

Benjamiņš Antons (1860—1939), žurnālists, izdevējs — 705, 708,1022

Bergers JuhansHenings (1872—1924), zviedru rakstnieks — 938

Bergholca Olga (1910—1975), krievu rakstniece — 315,319

Berlina Amālija (1861 —1927), vācu pianiste, pedagoģe — 735,736

Bermonts-Avalovs Pāvels (1877—1936), krievu militārs darbinieks — 48,

180, 714, 723, 762, 764, 766, 768

Bērziņa Emīlija (1903—1970), aktrise —328,354,367,369

Bērziņa Lilita (1903—1983), aktrise — 354,367, 369,471

Bērziņš Alfons (1916—1987), sportists — 795

Bērziņš Alfrēds (1899—1977), politisks darbinieks — 760

Bērziņš Arvīds, aktieris — 410

Bērziņš Ludis (1870—1965), skolotājs, literatūrvēsturnieks — 928

Bērzlapa, amatiermākslinieks — 436

Bērzlapiņa, amatiermāksliniece — 436

Bēthovens Ludvigs van (1770—1827), vācu komponists — 494,783

Bīlenšteins Augusts (1826—1907), vācu valodnieks, etnogrāfs — 729

Biļjevs N., krievu mākslinieks — 566, 571

Bircevs Viktors, aktieris — 468,480

Birģelis Emīls (1911—1997), aktieris, sabiedrisks darbinieks — 410

Bīriņš Arvīds, aktieris — 358

Birkerts Antons (1876—1971), literatūrzinātnieks, rakstnieks —
896

Birzmalnieks Alberts (1909—1941), rakstnieks — 968

Birznieks-Upītis Ernests (1871—1960), rakstnieks — 850

Biseniece Anna,skolotāja — 705

Bitners Vilhelms (1865—1921), krievu žurnālists — 899,1035

Bjaliks Haims Nahmans(1873—1934), ebreju rakstnieks — 901

Bjaliņickis-Biruļa Vitolds (1872—1957), krievu mākslinieks — 580

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 273, 278, 332—334,336,

344, 365,403,581, 770,808,901,914
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Bļaus Pēteris (1856—1930), rakstnieks — 920

Blerio Luijs (1872 —1936), franču aviokonstruktors — 685

Bloks Aleksandrs (1880—1921), krievu rakstnieks
— 315,316,900

Blumberga Elza, aktrise — 355, 356, 363

Blumbergs Krists (1905—1991), aktieris — 358,410

BlūmentāleZenta, sk. Lasmane Zenta

Bodnieks Džems (1910—1987), mākslinieks — 575

Boduēns dc Kurtenē Jans (1845—1929), poļu valodnieks — 899,901,1035

Bogatkins Vladimirs (dz. 1922), krievu mākslinieks — 592

Bogorodskis Fjodors (1895 —1959), krievu mākslinieks — 590, 591

Boguslavskis M., krievu rakstnieks —475,1012

Boldumans Mihails (1898—1983), krievu aktieris — 431,432

Bolšteins Ludvigs (1880—1940), militārs darbinieks— 714

Bomaršē Pjērs (1732—1799), franču rakstnieks — 465,467,468,479,1012

BormaneOlga (1893—1968), aktrise — 409,858

Borovikovskis Vladimirs (1757—1825), krievu mākslinieks — 577

Bramberga Elvīra (1902—1979), aktrise — 356,371,472

Brasla Žanis (1908—1954), aktieris, režisors — 482,483

Breikšs Leonīds (1908—1942), rakstnieks — 662,967

Brēms Alfrēds (1829—1884), vācu zoologs — 854

Brencēns Eduards (1885—1929), mākslinieks — 558

Bretenšteins Mārtiņš, bākas sargs — 676

Bricis Jāzeps (dz. 1921), aktieris — 367

Briedē Aleksandra (1901—1992), māksliniece — 533,582

Briedis Fridrihs (1888—1918), latviešu strēlnieku virsnieks — 682,

694—697,699—702,991,1021,1022

Briežkalne Emīlija (1904—1986), A. Čaka radiniece — 991

Brigadere Anna (1861—1933), rakstniece — 332, 333, 365,401,474, 741,

742,1003,1010,1024

Brilovs Karls (1799—1852), krievu gleznotājs — 577

Brīvnieks Kārlis (1854—1934), aktieris, režisors — 328,913

Brjusovs Valerijs (1873—1924), krievu rakstnieks — 899, 900

Brodele Anna (1910—1981), rakstniece — 460—464,948,1039

Brodelis Jānis (1920—1998), sabiedrisks darbinieks — 379

BrutāneValija (1911 —1990), rakstniece — 948

Bubnovs Aleksandrs (1908—1964), krievu mākslinieks — 590

Budjonnijs Semjons (1883—1973), krievu militārs darbinieks — 441

Bukolds, Matkules skolas direktors— 824

Bukovskis Vladislavs (dz. 1914), aktieris — 408

Buks Hermanis (1896—1942), militārs darbinieks — 711—715,1022

Bulāne A., aktrise — 363

Bulatova Jeļena, sk. Vahruševa Jeļena
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BūmaneMarija, aktrise — 360

Bumbērs Valdis (1891—1974), sabiedrisks darbinieks — 938,1037

Bumbiers, sk. Bumbērs Valdis

Bunčuka Jekaterina (1895—1968), aktrise — 389,468

Bune Irma (1911—1995), aktrise —409

Būra Elza dc, aktrise — 460

Burdins E, krievu rakstnieka A. Ostrovska paziņa — 420

Burkevics, sabiedrisks darbinieksVentspilī — 438

Buša Milda (1898—1954), mākslas zinātniece, sabiedriska darbiniece—907

Caunītis Pēteris (1908—1987), aktieris — 395,458

Cedriņš Vilis (1914—1946), rakstnieks — 259,278

Cepurnieks Pēteris (1905—1974), aktieris — 387,405

Ceriņš Rihards (dz. 1911), aktieris — 478

Cielēna Tamāra, aktrise — 363, 367

Cielēns, saimniecisks darbinieks — 648,649

Cilvere, viesnīcu darbiniece — 671

Cimanis Z., krievu aktieris — 426

Cimze Jānis (1814—1881), komponists — 343,923,1036

Cīrule-SilāreVera (1905—1981), aktrise, režisore— 403

Cīrulis Alberts (1911—1982), aktieris — 402,474,476

Cvetkovs Jānis, sk. Mētra Jānis

Čaadajeva Anastasija (1893—1959), aktrise — 494

Čadarainis Jānis (1866—1952), A. Čaka tēvs — 955

Čakste Eduards (dz. 1909), aktieris — 360

Čāps Františeks, čehu kinorežisors — 509

Čebans Aleksandrs (1886—1954),krievu aktieris — 423

Čehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks — 314, 396, 426—433,

591,859,860, 888,889,894,938

Čemberlens Džozefs (1836—1914), Lielbritānijas valsts darbinieks— 919

Čeremesovs, krievu mākslinieks — 578

Čerkasovs Nikolajs (1903—1966), krievu aktieris — 496,498

Červinskis Mihails (1911 —1965), krievu dramaturgs — 410—414

Čikovani Simons (1903—1966), gruzīnu rakstnieks — 314

Čiaureli Mihails (1894—1974), gruzīnu kinorežisors — 498—501

Čirskovs Ivans, sabiedrisks darbinieks Saranskā — 841, 843,844

Čistjakova T., aktrise — 399

Čukovskis Kornejs (1882—1969), krievu rakstnieks — 319

DālePauls (1889—1968), filozofs, tulkotājs — 1035

Daiga Nellija (1918—1983), aktrise — 403

Dambergs Valdemārs (1886—1960), rakstnieks — 1035

Damburs Edgars (1910—1981), literatūrkritiķis — 907,1043

Damskis V,krievu aktieris — 426



1069

Dančenko Vladimirs (dz. 1914), ukraiņu aktieris — 443,446

Dankers Oskars (1883—1965), militārs darbinieks — 827

DanneV, sabiedriska darbinieceVentspili — 439

Dante Aligjēri (1265—1321), itāļu rakstnieks — 746

Darvins Čārlzs (1809—1882), angļu dabaspētnieks — 888

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 338, 339,382,435, 588,918

Dāvids Valts (1890—1969), rakstnieks, tulkotājs — 898, 940,942

Deglavs Augusts (1862—1922), rakstnieks — 1035

Dementjeva V,krievu aktrise — 425

Deņisovs Aleksejs (1902—?), aktieris — 400,469

Didenko Mihails (dz. 1910), aktieris — 401,414

Dievkociņš Jūlijs (1879—1906), rakstnieks, skolotājs — 895

Digams Semjons (1898—?), aktieris — 401,480,494

Dildrāts, enkurnieks — 637

Dimiters Arturs (1915—1986), aktieris — 356,366,367,371,373,488

DinereCecīlija (1919—1996), rakstniece —909—911,913,950,1007,1039

Dinsbergs Ernests (1816—1902), rakstnieks, skolotājs — 765

Dīriķis Ansis (16. gs.), valsts pārvaldes darbinieks Livonijā — 693

Dmitrijevs Vladimirs (1900—1948), mākslinieks — 422,429

Dmohovska A., krievu aktrise — 425

Dobroļubovs Nikolajs (1836—1861), krievu literatūrkritiķis —
477

Dobržanska Ļubova (1908—1980), krievu aktrise — 417

Docenko Nadežda (dz. 1914), ukraiņu aktrise — 446

Doils Arturs Konans (1859—1930), angļu rakstnieks — 1005

Doku Atis (1861—1903), rakstnieks — 917

Dollers Mihails (1889—1952), krievu kinorežisors — 497,498

Dolmatovskis Jevgeņijs (1915—1994), krievu rakstnieks — 315,319

Dombrovskis Augusts (1845—1927), rūpnieks, filantrops — 643,646,647

Doņeca Lidija, aktrise — 399,478

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), krievu rakstnieks — 504, 553, 896,

947,1038

Draudiņš Kārlis (1905—1985), aktieris — 355, 357,369

Draudiņš Teodors (1890—1962), žurnālists, vēsturnieks — 942

Dravnieks Jēkabs (1858—1927), žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs —

895,1036

Drekslers Oto (1895—?), fašistiskās Vācijas politisks darbinieks— 827

Drēzeke Fēlikss (1835—1913), vācu komponists, pianists — 344

Drēziņš Ēriks (1914—1942), rakstnieks — 905

Drinki, brāļi, pirotehniķi — 677—679

Dubravins S., aktieris — 453

Duburs Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors, teātrakritiķis — 896

Dudarevs D., ukraiņu aktieris — 443,448
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Dukurs Arnolds (1898—1974), izdevniecību darbinieks, tulkotājs — 1041

Dunajevskis īzaks (1900—1955), krievu komponists — 439,458

Dundičs Toma (1896 vai 1897—1920), Krievijas pilsoņu kara varonis
—415

Duneca L., sk. Doņeca Lidija

Dzeguze Līze (1908—1992), māksliniece — 583, 584

Dzenis Burkards (1879—1966), mākslinieks — 735

DzenisVilis (dz. 1911), aktieris — 460

Dzeruks Broņislavs (1916—1977), aktieris — 414

Dzērve Džesija (pseid. Ija Meldere; 1915—1982), rakstniece
— 951,1040

Dziļums Alfrēds (1907—1976), rakstnieks — 271—274,1003

Džambuls Džambajevs (1846—1945), kazahu dziesminieks — 554

Džonsons Bendžamins (1573 —1637), angļu rakstnieks — 368

Ecs L, krievu mākslinieks — 566, 570

Egle Elza (1888—1950), tulkotāja — 905

Egle Kārlis (1887—1974), bibliogrāfs, tulkotājs — 764,998,1002,1023—

1025,1028,1038,1040

Egle Kārlis (1895—?), arodbiedrību darbinieks— 702,947,951

Egle Rūdolfs (1889—1947), literārzinātnieks, tulkotājs — 905,907

Eglītis Anšlavs (1906—1993), rakstnieks — 49,264,278,1005

Eglītis Arturs (1907—1996), mākslinieks — 491

Eglītis Fricis, aktieris — 387,458

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks — 784, 785

Eiduss Zālamans (1916—1984), publicists — 910

Eizenšteins Sergejs (1898—1948), krievu kinorežisors — 495

Elceris Imants, aktieris — 358

Eliass Kārlis (1899—1985), rakstnieks — 967

Elsis Jēkabs (1890—1917), latviešu strēlnieku virsnieks — 93

Elmuts, strēlnieks — 714

Emsiņš Eduards, aktieris — 458

Engelss Fridrihs (1820—1895), vācu sociālisma teorētiķis — 888

Ērika Lilija (1893—1981), aktrise — 491

Ēriksons Kārlis, strādnieks — 650

Ērmanis Pēteris (1893—1969), rakstnieks — 261,279

Ermiča Ruta, aktrise — 358

Ersa-Kozlovska Helēna(1895—1949), operdziedātāja — 800—802

Erss Ādolfs (1885—1945), rakstnieks — 801,802,1028

Ertnere Felicita (1891—1975), režisore — 337, 352
, 361, 366, 368, 375,

473,489

Ezeriņa Emma (1898—1967), aktrise — 395,457

Fadejevs Aleksandrs (1901—1956), krievu rakstnieks — 292, 510, 511.

517,555,556

Fallijs (1877—1915), rakstnieks — 261
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Farinovskis Nikolajs (1898—1985), aktieris — 452

Farmāns Anrī (1874—1958), franču aviokonstruktors — 685

Fedotovs Pāvels (1815—1852), krievu mākslinieks — 577

Feldhūns, rūpnieks — 601

Feldmanis Ernests (1889—1947), aktieris, režisors — 807

Ferda Ērika (1914—1997), aktrise — 338,363,371,473

Ferģis Voldemārs (1918—1987), aktieris — 360

Filipsons Arturs (1906—1950), aktieris — 328, 338, 351, 356, 367, 371,

373,377,472

Fīlups Arvīds, pašdarbības aktieris — 687,688

Finogenovs Konstantins (1902 —?), krievu mākslinieks — 579, 590

Fišers Augusts (1847—?), vācu vijolnieks un orķestra vadītājs Rīgā — 381

Flavickis Konstantins (1830—1866), krievu mākslinieks — 761

Francis Alfons (1905—1948), rakstnieks — 967

Francis Jānis (1877—1956), latviešu strēlnieku virsnieks — 696

Franks Arnolds, aktieris — 403

Freimane Lidija (1920—1992), aktrise — 405,464

Fonvizins Arturs (1882—?), krievu mākslinieks — 554

Freinbergs Kārlis (1884—1967), literatūrkritiķis, teātra darbinieks — 359,

937, 939

Frīdenbergs Andrejs (1875—1942?), izdevējs, sabiedrisks darbinieks — 943

Fridrihsone, sabiedriska darbiniece— 824

Gafurs Guļams (1903—1966), uzbeku rakstnieks — 284,285

Gagarins Grigorijs (1810—1893), krievu mākslinieks — 761

Gaijs Aleksandrs (dz. 1914), ukraiņu aktieris — 446

Gailis Fricis (1911—1933), komunistiskās pagrīdes dalībnieks Latvijā —

910,911

Gailītis Aleksandrs (1907—1990), mākslinieks —587

Gaiļūns, ārsts — 935

Gailēns-Kallela Akseli Valdemārs(1865—1931), somu mākslinieks
— 908

Gancko E, ukraiņu aktrise — 446

Gaņģis Pēteris, enkurnieks — 637

Gapoņenko Tarass (1906—?), krievu mākslinieks — 579

Gavrilovs Viktors, aktieris — 494

Gēgingers L. V, rūpnieks — 752

Gelovani Mihails (1893—1956), gruzīnu aktieris — 500

Georgijevska Anastasija (dz. 1914), krievu aktrise— 430,431

Gerasimovs Aleksandrs (1881—1963), mākslinieks — 579, 590

Gerasimovs Sergejs (1906—1985), krievu kinorežisors — 511,553

Gēte JohansVolfgangs (1749—1832), vācu rakstnieks — 688

Giļdina R., aktrise — 399

Gindeļeviča 8., aktrise — 399
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Gira Ļuds (1884—1946), lietuviešu rakstnieks — 295—297,1004

Gižickis Gustavs (1856—1889), vācu vijolnieks, pedagogs — 801

Gladkaja Sofija (1875—1965), krievu dziedātāja, pedagoģe — 801

Gladkovs Aleksandrs (dz. 1912), krievu rakstnieks — 369—371,1009

Glaudāns Pāvils (1915—1968), mākslinieks — 587, 588

Gluhovs Vladimirs (1917—1996), aktieris — 389,413,468

Gogolis Nikolajs (1809—1852), krievu rakstnieks — 444,446,544,553

GoldoniKarlo (1707—1793), itāļu rakstnieks — 329

Goliševa Ž., aktrise — 399,478

Golls Saris dc (1890—1970), Francijas valsts darbinieks — 454

Golosovs M., krievu aktieris — 426

GolotaR, ukraiņu aktieris — 449

Gorkijs Maksims (1868—1936), krievu rakstnieks — 314, 315, 317,426,

497,512, 515, 553,888—908,938,1033—1035

Gornovs 8., aktieris — 454

Govs Džeimss Eliss (1907—1952), amerikāņu rakstnieks — 396,1010

Grants Jānis (1909—1970), rakstnieks — 950

Grasiņa Elvīra (1893—?), aktrise — 328,367

Grasmane, saimnieciska darbiniece— 672,673

Grasmanis Laimdonis (1916—1970), mākslinieks — 543, 544,1015

Graubiņa-Bajāre Valija (dz. 1909), aktrise — 360

Graudiņš Augusts, aktieris — 358,408,410

Graudiņš Kārlis, aktieris — 367

Gredeskuls Nikolajs (1864—?), krievu jurists, tulkotājs — 901,1035

Grēviņi — ValdaGrēviņa ģimene — 1043

Grēviņš Valdis (1895—1968), rakstnieks — 337, 351, 369, 375, 437, 907,

937,938,1037,1043

Grēviņš Valts (1921—1961), rakstnieks, teātra vēsturnieks — 973,1043

Gribojedovs Aleksandrs (1795—1829), krievu rakstnieks — 268,577

Gribovs Aleksejs (1902—1977), krievu aktieris — 432

Grigorjevs Sergejs (dz. 1910), krievu mākslinieks — 591

Grīgs Edvards (1843—1907), norvēģu komponists — 339, 737

Grigule Lidija (1901 —1950), A. Griguļa pirmā sieva — 265

Grigulis Arvīds (1906—1989), rakstnieks — 263—265,282,283,300, 301,

314—319,906,909,911,957,966,1005

Griķīte Emīlija (1873—1959), aktrise — 410

Grinčenko S., ukraiņu aktieris — 449

Grīnfelde Milda (1909—2000), tulkotāja — 952,976,1004,1040

Grinhagens Tālivaldis, aktieris — 408

Grīns Jānis (1890—1966), rakstnieks, sabiedrisks darbinieks—
277—280, 1003

Grīnvalde Austra, diriģente — 436

Grīsle Sigrīda (1911—1975), aktrise — 464



1073

Grīva Žanis (1910—1982), rakstnieks — 902

Grīviņš Maksis (1895—1953), aktieris — 395

Gromova Uļjana (1924—1943), antifašistiskās kustības dalībnieceKrasno-

donā— 513,518—520,522, 556

Grosvalds Jāzeps (1891—1920), mākslinieks — 780

Grots Jānis (1901—1968), rakstnieks — 305,307,381,847,950,1040,1043

Grūtups Jūlijs (1908—1981), diriģents — 434,435

Gruzdiņš Zāmuels, aktieris
— 360

Gruziņš Viktors (1912—1987), aktieris — 386,394,463,464

GruznaŅina (dz. 1908), aktrise — 360

Gudušauri Georgijs, gruzīnu sabiedrisks darbinieks — 500

Gudzenko Semjons (1922—1953), krievu rakstnieks — 319

Gulbis Ansis (1873—1936), grāmatizdevējs, rakstnieks — 898

Gulbis Fridrihs (1894—1951), rakstnieks — 967

Gulbis Jānis (1895—1983), aktieris — 460

Gulbis Visvaldis, aktieris — 360

Gurzo Sergejs (1926—1974), krievu aktieris — 516, 521

Guseva A., aktrise — 400

Gusevs S., aktieris — 451,453

Gusevs Viktors (1909—1944), krievu rakstnieks — 450

Gustavs II Ādolfs (1594—1632), Zviedrijas karalis — 634

Ģiezēns Augusts (1888—1964), tulkotājs — 920

Ģinters Valdemārs(1899—1979), vēsturnieks — 727

Hamsuns Knuts (1859—1952), norvēģu rakstnieks — 273

Hanovs Aleksandrs (1904—1983), krievu aktieris — 498

Harčenko Vasilijs (dz. 1910), ukraiņu režisors — 450

Harlamovs Aleksejs (1876—1934), krievu aktieris — 894,895

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu rakstnieks — 888,926,927

HebelsFridrihs (1813—1863), vācu rakstnieks — 1053

Hīdens, austriešu sportists — 618,619

Hildina R., aktrise — 478

Hindeleviča 8., aktrise — 478

Hitlers Ādolfs (1889—1945), Vācijas valsts un politiskais darbinieks —

513,518,569

Hļebnovs Aleksandrs (1918—1981), aktieris, teātra darbinieks — 398

Hļebņikovs Velimirs (1885—1922), krievu rakstnieks — 317

Hmeļovs Nikolajs (1901—1945), krievu režisors, aktieris — 421,422

Hodurskis Antonijs (1903—?), krievu aktieris —
417

Hofmanis Ernsts Teodors Amadejs (1776—1822), vācu rakstnieks, kom-

ponists — 779

Hohrjakovs Viktors (dz. 1913), krievu aktieris — 515

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu rakstnieks — 926



1074

ImermanisAnatols (1914—1998), rakstnieks — 910

Inbere Vera (1890—1972), krievu rakstniece — 318

Irklis, skolotājs Jaunpiebalgā — 922, 926

Isajeva Alla (dz. 1924), aktrise — 469,494

Isakovskis Mihails (1900—1973), krievu rakstnieks — 318

Ivanova N., ukraiņu aktrise — 443

Ivanovs Sergejs (1864—1910), krievu mākslinieks — 577, 578

Ivanovs V, krievu aktieris — 515, 521

Ivansons Aleksandrs (dz. 1908), aktieris — 367

Ivčenko Viktors (1912—1972), ukraiņu aktieris, režisors — 442

Ivans IV Briesmīgais (1530—1584), Krievijas valdnieks — 496,927

īzaks Bernhards (1906—1998), aktieris — 328, 338, 356, 357, 363, 367,

369,375,488

Jakovļevs Vasilijs (1893—1953), krievu mākslinieks — 580

JakubaiteMaija, aktrise — 358

Jānis, sk. Straubergs Jānis

Jānis, sk. Straubergs Jānis, jun.

Jānis Bargais, sk. Ivans IV Briesmīgais

Jānis Briesmīgais, sk. Ivans IV Briesmīgais
Jansone Margrieta (1910—1974), aktrise — 403

Jansons-Brauns Jānis (1872—1917), kritiķis, publicists — 899

Janševskis Jēkabs (1865—1931), rakstnieks — 332

JanumsVilis (1894—1981), militārsdarbinieks — 828

Jar-Kravčenko A., krievu mākslinieks — 591

Jaremenko Vasilijs (1895—1977), ukraiņu aktieris — 443,446,448

Jašins Aleksandrs (1913—1968), krievu rakstnieks — 319

Jaunarāja Māra (dz. 1919), aktrise — 355

Jaunarājs Oļģerts (1907—2003), mākslinieks — 587,588

Jaunsudrabiņš Jānis (1887—1962), rakstnieks — 273

JaunušansAlfrēds (dz. 1919), aktieris, režisors — 387, 395,491

Jefanovs Vasilijs (1900—1978), krievu mākslinieks — 590

Jefremovs Andrejs (1900—1968), aktieris, režisors — 482,468,480,492, 493

Jēkabsone Ella (1885—1958), aktrise — 409, 858

JekelnsFridrihs (1895—1946), fašistiskās Vācijas policijas darbinieks— 828

Jelanska Klavdija (1898—1972), krievu aktrise — 429

Jēps-Baldzēns Jānis (1891—1958), rakstnieks, teātra darbinieks— 920,921

Jeseņins Sergejs (1895—1925), krievu rakstnieks — 316

Jevdokimovs V, krievu literāts — 892

Jirgensons Pēteris (1836—1904), krievu mūzikas izdevējs —
735,1023

Judovins Solomons (1892—?), krievu mākslinieks — 538

Juhvids Leonīds (dz. 1909), ukraiņu rakstnieks — 359

JunkereV, aktrise — 363
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Junkers Aleksandrs (1899—1976), mākslinieks — 529—532, 541—543

978,994,997,1014

JuonsKonstantins (1875 —1958), krievu mākslinieks — 580

Jurjāns Pāvuls (1866—1948), diriģents, komponists — 1004

Jurjānu Andrejs (1856—1922), komponists — 338,343,382,1007

JurkūnsVitauts (dz. 1910), lietuviešumākslinieks
— 552

JusoArno d' (dz. 1916), amerikāņu rakstnieks — 396, 1010

Jusupovs U., Uzbekijas politisks darbinieks— 285

Juškēvičs Jānis (1886—1961), vēsturnieks, literāts — 633,693

Kačalovs Vasilijs (1875—1948), krievu aktieris — 938

Kadilis Jānis (1903—1994), literatūrkritiķis — 1042

Kaldovska Eiženija (1915—1970), aktrise — 354, 356,362,375

Kalebs Jānis (1909—1976), aktieris — 363, 367, 369

Kalējs Artūrs (1907—1999), aktieris — 482,483

Kalējs Oskars (1902—1993), mākslinieks — 716

Kaleps J., sk. Kalebs Jānis

Kalnakārkle Irma (1907—1985), aktrise — 460

Kalnenieks Alfrēds, strādnieks — 673

Kalniņa A., sk. BriedēAleksandra

Kalniņa Alma (1905—1989), aktrise — 409

Kalniņa Elza (1902—1983), māksliniece — 533

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists — 338—343,735—737,1007

Kalniņš Andrejs (1867—1931), kuģu īpašnieks — 658

Kalniņš Arnolds (1906—1971), aktieris — 409

Kalniņš Eduards (1904—1988), mākslinieks —
779

Kalniņš Indulis (1918—1986), komponists — 363

Kalniņš Juris (ps. Prātkopis; 1847—1919), skolotājs, rakstnieks — 764

Kalniņš Roberts (1885—?), rūpnieks — 608

Kalpaks Oskars (1882—1919), militārs darbinieks — 712

Kalvāns Vitālijs (1909—1965), mākslinieks — 587,588

Kaminka Emanuēls (1902—?), krievu aktieris — 395,336

Kancels Vladimirs (1896—?), krievu aktieris, režisors — 415

Kangilasks Oto (1911—1975), igauņu mākslinieks — 552, 553

Karitons Eduards (1898—1985), mākslinieks — 582,583,1017

Kārkliņa Austra (1895—1986), skolotāja, literatūrzinātniece — 922

Kārkliņš, zemnieks Grenčos — 825

Karpovska Poļina (dz. 1923), aktrise — 493

Kasparsons Reinholds (1889—1966), mākslinieks — 747—749,1024

Katajevs Valentins (1897—1986), krievu rakstnieks — 555, 557

Katilina Lūcijs Sergejs (ap 108—62p. m. ē.), senās Romas politisks darbi-

nieks — 337,338

Katlaps Žanis (1907 —1968), aktieris, režisors — 456
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Kaudzīte Matīss (1848—1926), rakstnieks — 746,896

Kaudzīte Reinis (1839—1920), rakstnieks — 746,896,929

Kauliņš Edgars, aktieris — 360

Kazancevs A., krievu mākslinieks — 565,568,570

Kaža Otīlija (1891 —1958), lietišķās mākslas meistare
— 575

Keleps Jānis, sk. Kalebs Jānis

Keverts Alfrēds (1898—1962), lietišķās mākslas meistars — 575

Kibriks Jevgeņijs (1906—1978), krievu mākslinieks — 553

Kiprenskis Orests (1782—1836), krievu mākslinieks — 577

Kiriļenko A., ukraiņu aktieris— 443

Kiriļins V., krievu aktieris — 426

Kirsanovs Semjons (1906—1972), krievu rakstnieks — 317

Kleinbergs Jānis (1874—1919), rakstnieks, žurnālists — 896

Klētniece Milda (dz. 1915), aktrise — 354,371

Klētnieks Karps (1910—1992), aktieris
— 386,458,463

Klinsons Rūdolfs (1889—1941), militārs darbinieks — 766, 767

Klints Anta (1893—1970), aktrise — 386,462,463,742

Klips A., ukraiņu režisors — 444

Kļimenko Vasilijs (1903—1984), aktieris — 398,478

Kociņš Jānis, aktieris — 357, 367, 369

Kočetkovs Grigorijs (1904—?), krievu aktieris — 417

Kolčaks Aleksandrs (1873—1920), cariskās Krievijas militārs darbinieks —

828

Komisarževska Vera (1864—1910), krievu aktrise — 938,1037

Komisarževskis Fjodors (1882—1954), krievu režisors — 1037

Konskis G., krievu režisors — 421

Konstantinovs Fjodors (dz. 1910), krievu mākslinieks — 553

Korins Pāvels (1892—1967), krievu mākslinieks — 580

Korņeičuks Aleksandrs (1905—1972), ukraiņu rakstnieks — 329,

Korņilovs Lavrs (1870—1918), cariskās Krievijas militārs darbinieks —
862

Koroļenko Vladimirs (1854—1921), krievu rakstnieks — 888,889

Korovins Konstantins (1861 —1939), krievu mākslinieks — 761

Kosmodemjanska Zoja (1923 —1941), krievu partizāne — 318, 372, 508

Kosmodemjanskis Aleksandrs, Z. Kosmodemjanskas brālis — 508

Koševojs Oļegs (1925—1943),antifašistiskās kustības dalībnieks Krasno-

donā — 512—516,518—521, 556

Kotļarevskis Nestors, krievu literatūrkritiķis — 266

Kotovs Pjotrs (1889—1953),krievu mākslinieks — 590

Kovaļevska Galina,aktrise — 398

Kovaļova Anna (1919—1997), aktrise — 391,414

Krače Frīda, aktrise — 360

Kramiņš Valdemārs, sabiedrisks darbinieks— 642,643
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Krasts Kārlis, literāts — 662

Krasts Rūdolfs (1905—1985), mākslinieks — 575

Kraukle Vera, aktrise — 360

Krauklis Atis (1900—1969), aktieris — 328, 338, 356, 367, 369, 377, 472

Krauliņš Kārlis (1904—1981), literatūrzinātnieks — 948,1039

Krauss Šranks, aktieris — 452

Kreicbergs Jānis (1864—1948), publicists — 896

Kreicums Rūdolfs (1900—1971), aktieris
— 328, 338, 367, 369, 371, 373,

471

Krenbergs Imants (1930—2005), aktieris, režisors — 356

Krēsliņš Osvalds (1911 —1974), aktieris, režisors — 408

Krīgers Pauls (1825—1904), Transvālas republikas prezidents (1883—

1900)—918

Krilovs Ivans (1769—1844), krievu rakstnieks — 577

Kriņicka Lidija (1858—?), ukraiņu aktrise — 446

Krīpens Arvīds (1893—1968), militārs darbinieks — 827,1030

Kristiņš Augusts, aktieris — 460

Krivicka Aleksandra (Lesja) (1899—?), ukraiņu aktrise— 449

Krjučkovs Nikolajs (1911—1994), krievu aktieris — 502, 503

Kroma Monta (1919—1994), rakstniece — 909,950,1039

Kronberga Elvīra (1910—1978), aktrise — 478

Krons Aleksandrs (1909—1983), krievu rakstnieks — 351

Krontāls Jānis (1906—1971), scenogrāfs — 462

Kronvalds Atis (1837—1875), skolotājs, rakstnieks — 919

Kruglovs Georgs (1905—1984), mākslinieks —
575

Krupņika A., ukraiņu aktrise — 446

Krūza Kārlis (1884—1960), rakstnieks — 315,896,1005

Krūze Velta (dz. 1917), aktrise — 354,362,488

Ksenofontovs T., krievu mākslinieks — 569

Kubilis Jānis (dz. 1923), aktieris — 387,395,491

Kūciņa Marianna, aktrise — 358

Kudeļina N., aktrise — 481

Kudrjavceva Aleksandra (1894—1982), aktrise — 478

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 928

Kugra Krišjānis (1904—1979), mākslinieks — 575

Kuharevs A., aktieris — 478

Kuindži Arhips (1841—1910), krievu mākslinieks — 578

Kukriniksi: Kuprijanovs Mihails (1903—1991); Krilovs Porfirijs (1902—

1990); Sokolovs Nikolajs (1903—2000),krievu māksliniekukolektīvs —

590

Kuļikovs, prototips varonim A. Čaka stāstā "Kafela kungs" — 991

Kundziņa Lauma,aktrise — 358
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Kūns Otomārs (1906—1991), aktieris— 360,460

Kupala Janka (1882—1942), baltkrievu rakstnieks — 292

Kūpers Džeimss Fenimors (1789—1851), amerikāņu rakstnieks — 298

Kurcijs Andrejs (1884—1959), rakstnieks — 1034

Kurdovs Valentīns (1905—?), krievu mākslinieks — 535, 538, 551, 554

565, 566, 569—571

Kuriševs Aleksandrs (1907—?), diriģents — 460

Kutuzovs Mihails (1745—1813), krievu karavadonis — 415

Kuzņecovs, komandieris rotā, kurā dienēja J. Sudrabkalns — 930

Kuzņecovs A., krievu rakstnieks
— 415,417

Kvālis Alfrēds (1908—1945), rakstnieks — 968

Kvēps Konrāds (1891—1961), aktieris — 394,405

Kvitka-Osnovjaņenko Grigorijs (1778—1843), ukraiņu rakstnieks —447.

448

Ķekurs Jānis, strādnieks — 648

Ķempe Mirdza (1907—1974), rakstniece — 371,950,951,1039

Ķēniņš Atis (1874—1961), rakstnieks, pedagogs — 340,937

Ķimelis Vilis (dz. 1911), aktieris, teātra darbinieks — 410

Ķīsis Roberts (1896—1981), sabiedrisks darbinieks — 861,864,1032

Ķuze Vilhelms (1875—1941), rūpnieks — 663,664,666,667

Labzina0., krievu aktrise — 424,425

Lācis Vilis (1904—1966), rakstnieks, politisks darbinieks— 294,305,306;
328,355—357,914,1008

Ladiņina Marina(dz. 1908), krievu aktrise — 502, 503

Ladižņikovs Ivans (1874—1945), krievu izdevējs — 900

Laipnieks Ēriks, aktieris — 360

Laiva Irma(1909—2003), aktrise — 328,338,356,375,806—809

Laipenieks Vilis (1908—1983), aktieris, režisors — 686, 687

Lapiņš Arturs (1911—1983), mākslinieks — 835

Lapiņš Jānis (1885—1941), rakstnieks — 244,246,967,1042

Laptevs Aleksejs (1905—?), krievu mākslinieks — 552

Larins,krievu aktieris — 432

Laris, sk. Strunke Laris

LasmaneVilma (1917—1991), aktrise — 362, 376,488

Lasmane Zenta(arī Lēpe Zenta; dz. 1925),aktrise — 402,476

Lautenbahs-lūsmiņš lēkabs (1847—1928), rakstnieks — 764

Lavreņovs Boriss (1891—1959), krievu rakstnieks — 372—375

Lazda Zinaīda (1902—1957), rakstniece — 261

LeimaneElvīra (1918—2007), aktrise — 351, 369

LeimaneIlona (1905—1989), rakstniece — 968

Leimanis Aleksandrs (1913—1990), režisors — 350, 370,459

Leimanis Leonīds (1910—1974), aktieris, režisors — 350, 351
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Leimanis Oto (1884—?), inženieris— 1032

Lejaskalne Olga (1904—1980), aktrise — 386,457

Lejas-Krūmiņš Teodors (1871—1941), rakstnieks, teātra darbinieks — 895

Lejnieks Dzintars, aktieris — 360

Lēmanis Indriķis (1904—1960), rakstnieks, sabiedrisks darbinieks
— 294,

903,950,1039

Leopolds Egons, aktieris — 358

Leopolds Kārlis, aktieris — 357, 363,367

Lēpe Roberts (1916—2002), aktieris— 403

Lerhis-Puškaitis Ansis (1859—1903), folklorists, rakstnieks — 782

Levitans īzaks (1860—1900), krievu mākslinieks
— 578

Liberts Ludolfs (1895—1959), mākslinieks — 757

Līcis Fricis (1891—1953), aktieris, režisors — 913,914,1035

Lidija, sk. Grigule Lidija
Lieknis, sabiedrisks darbinieks — 434

Lielausis Konstantins (1890—1920), mākslinieks — 561

Lielkalns Ansis, strēlnieks — 624—626

Liepa Irīna (1912 — 1995), aktrise, režisore
— 482

Liepiņš Jānis (1894—1964), mākslinieks — 779

Liepiņš Ludvigs (1921—1999), aktieris — 403

Līgotņu Jēkabs (1874—1942), rakstnieks, literatūrkritiķis — 948,1039

Lindess D., aktieris — 478

LīneVelta (dz. 1923), aktrise — 386,491

Lisenko Trofims (1898—1976), krievu biologs — 456

LobeKārlis (1895—1985), militārs darbinieks — 828

Lociņa Ērika (1914—1979), aktrise — 358,410

Lopuhina Varvara,krievu rakstnieka M.Ļermontova paziņa — 267

Loze Hinrihs (1898—1964), fašistiskās Vācijas politisks darbinieks — 827

Lubēja Emma, strādniece— 661

Lūcis Pēteris (1907—1991), aktieris, režisors — 351

Ludis, sk. Straubergs Ludis

Lukoņins Mihails (1918—1976), krievu rakstnieks — 319

Lukss Valdis (1905—1985), rakstnieks — 294,381,909,913,973—974,1043

Lūsis Harijs, aktieris — 358,408

Lūsis Jānis (1906—1992), aktieris — 360

Ļackis Jevgeņijs (1868—1942), krievu literatūrvēsturnieks, izdevējs —

899,1035

Ļebedeva Aleksandra, scenogrāfe — 400

Ļegoņkovs Boriss (1912—1985), aktieris — 390

Ļeņins Vladimirs (1870—1924), krievu politisks darbinieks — 286, 288,

289, 292, 318,320, 321, 328,377,415,441,456,500, 517, 521, 522, 544,

579, 861, 862, 864, 865, 902, 908, 1006, 1032
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Ļermontovs Mihails (1814—1841), krievu rakstnieks — 266—269,

297—300, 314,496,522,759—761,1002,1004,1025

Ļiļina Marija (1866—1943), krievu aktrise
— 894

Ļitovceva Ņina (1878—1956), krievu režisore, aktrise
— 428

Ļivanovs Boriss (1904—1972), krievu aktieris, režisors — 431,497

Ļubarte Varvara (1898—?), ukraiņu aktrise — 449

Ļubimova Valentīna (1895—?), krievu rakstniece — 396

Ļūļe Arturs (1882— 1941), diplomāts — 702

Macijevskis Tālivaldis (1921—1981), aktieris — 358,408

Mačerets Aleksandrs (1896—1979), krievu režisors, kinozinātnieks —506

Mačs Emīls (1892—1958), aktieris, režisors — 337, 361, 366, 371, 375,

472,925

MainieceMaiga (dz. 1925), aktrise — 458

Maironis(1862—1932), lietuviešurakstnieks — 296

Maizītis K. (?—1919), strēlnieku virsnieks — 714

Majakovskis Vladimirs (1893—1930), krievu rakstnieks — 280, 281,

288—292,295,302,316,317,319,377,1003

Majorovs Mihails (1906—?), krievu aktieris — 419

Makarova Irma (dz. 1928), krievu aktrise
— 516, 521

Makarova Tamāra (1907—?), krievu aktrise — 515

Makovskis Vladimirs (1846—1920), krievu mākslinieks — 578

Malko 0., krievu aktrise — 417,419

Maļkovs Pāvels (1900—?), krievu mākslinieks — 591

Marati, itāļu mūzikas pedagogs — 801

Marks Tvens (1835—1910), amerikāņu rakstnieks — 850

Markss Kārlis (1818—1883), vācu filozofs, starptautiskās strādnieku kus-

tības darbinieks — 288, 888

Mārsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 328,357,367,369

Maršaks Samuils (1887—1964), krievu rakstnieks — 319

MartinovsAndrejs (1905—1979), režisors — 389,456,480

Martinovs N., krievu rakstnieka M. Ļermontova slepkava divkaujā —268

Martinsons Kirils (1888—1977), aktieris — 394,458

Mārtiņš, sk. Upītis Mārtiņš

Masaļskis Pāvels (1904—1979), krievu aktieris — 432

MassVladimirs (1896—1979), krievu rakstnieks — 410—414

Mateuss Konstantins (1895—1941), militārs darbinieks — 767

Matisens E., namīpašnieks Rūjienā 19. gs.
— 611

Matusovskis Mihails (1915—1990), krievu rakstnieks — 319

Mauriņa Zenta (1897—1978), rakstniece, literatūrkritiķe — 966,1042

Medenis Jānis (1903—1961), rakstnieks — 258,259,279,967,1003, 1042

MedenisVidvuds (dz. 1923), J. Medeņa brālis — 1042

Mediņš Jānis (1890—1966), komponists — 294, 380, 1007
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Mediņš Jāzeps (1877—1947), komponists, diriģents — 347—349,

379—382,435,1007,1009

Mediņš Jēkabs (1885—1971), diriģents, komponists — 347,349, 380

Mednis Jānis, sk. Medenis Jānis

Medovščikovs Nikolajs (1898—?), scenogrāfs — 493

Medvedevs J., aktieris — 451,453

Medvedevs Vsevolods (dz. 1913), mākslinieks — 557

Melbārdis, agronoms— 706

Melducis Pauls (1906—1970), aktieris — 367

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists — 338, 343—347,435, 439,

747,1007

Meļņikova Lidija (1879—1955), aktrise — 413,466,493

MencaJānis (1911—1977), aktieris — 375,387

MendeMarta(1897 —1926), literāte, pagrīdes kustības dalībnieceLatvijā —

911

Mercs Ēvalds (1902—1962), aktieris — 472

Merežkovskis Dmitrijs (1866—1941), krievu rakstnieks — 266

Merimē Prospērs (1803—1870), franču rakstnieks — 278

Metjūss Viljams (1901—1958), angļu filologs — 1005

Mētra Jānis (1928—1987), aktieris — 387

Miesnieks Jonāss (1896—1975), rakstnieks — 968

Miezis, strēlnieks — 626

Mihailovskis Nikolajs (1874—1923), krievu aktieris, režisors — 894

Mihalkovs Sergejs (dz. 1913), krievu rakstnieks — 319

Mihelsons Aleksandrs (1875—1917), aktieris — 331,336,364, 365

Mihelsons Arveds (1886—1961), aktieris, rakstnieks — 328,338,366,368,

371,472

Mihelsons Fricis, B. Rūmnieces tēvs — 336, 365

Mihņevičs Česlavs (1906—1979), aktieris — 478

Miķelsoni, jūrnieku dzimta 19.—20. gs. — 755

Miķelsons Alberts (1900—1985), aktieris — 328,338,351,354,367,369,377

Miķelsons Jānis (1822—1896), kuģu īpašnieks, kapteinis — 755,1025

Miķelsons Rūdolfs (1904—?), scenogrāfs — 358,408

Mīlbrets Arnolds (1905—1968), aktieris — 395

Milda, I. Laivas māsa — 807

Mīlgrāvis, izglītības darbinieks— 705

Millers Arturs (1915—2005), amerikāņu rakstnieks — 487—489,1013

Millers Kārlis (arī Zariņu Kārlis; 1844—1911), skolotājs — 343, 736

Milmanis Jānis (1870—?), rūpnieks — 676

Mīlmanis Rūdolfs, vācu privātskolotājs Cēsīs 19. gs.
— 342

Minuss G., namīpašnieks Rīgā 19. gs. — 611

Misiņš Harijs (1917—1984), aktieris — 460, 764
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Mocarts Volfgangs Amadejs (1756—1791), austriešu komponists — 783

Močalovs S., krievu mākslinieks — 538

Modorovs Fjodors (1890—1967), krievu mākslinieks — 579

Molčanovs N., tirgotājs Rigā 19. gs. — 611

Mopasāns Gijs (1850—1893), franču rakstnieks — 938

Mordjukova Norma (dz. 1925), krievu aktrise — 516, 522

Moskvins Ivans (1874—1946), krievu aktieris — 938

Muhina Jevgeņija, aktrise — 481

MuhinaVera (1889—1953), krievu māksliniece — 579

Muižnieks Ignats (1909—1983), rakstnieks — 305

Muradeli Vano (1908—1970), gruzīnu komponists — 435

Muratovs N., krievu mākslinieks — 566, 570

Mūrnieks Ēriks (1921—1987), aktieris
— 402,476

Musorgskis Modests (1839—1881), krievu komponists — 344,346

Muške Jūliuss (1893—1942), saimniecisks darbinieks — 665

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas valsts darbinieks, kara-

vadonis — 46, 569

Navoji Ališers (1441 —1501), uzbeku rakstnieks, valsts darbinieks —

321—326,950,1006

Neilands Jānis (1840—1915), mācītājs, literāts — 1036

Neldners Pauls (1852—1929), vācu mūzikas izdevējs Rīgā — 339

Nēre Salomēja (1904—1945), lietuviešu rakstniece — 295

Nezvals, čehukinoaktieris — 509

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs — 926,967

Niedra Andrievs (1871 —1942), rakstnieks, politisks darbinieks — 712

Niedre Jānis (1909—1987), rakstnieks — 294,907

Nikolajs I (1796—1855), Krievijas imperators — 268,1037

Nīmans Augusts (1839—1919), vācu rakstnieks — 1036

Niroda Fjodors (1907—?), ukraiņu scenogrāfs — 450

Nordekas Valters (13. gs.), bīskaps Livonijā — 726

Norītis Arvēds (1902—1981), vijolnieks — 529

Novikovs V, krievu aktieris — 426

Nožkina 0., ukraiņu aktrise — 449

Nurmi Pāvo (1897—1973), somu sportists — 1026

Ņedogonovs Aleksejs (1914—1948), krievu rakstnieks — 319

Ņekrasovs Nikolajs (1821—1878), krievu rakstnieks — 925,926

Ņemirovičs-Dančenko Vladimirs (1858—1943), krievu režisors — 329,

428, 504

Ņeprincevs Jurijs (dz. 1909), krievu mākslinieks — 591

Ņeronovs A., krievu aktieris — 419

Ņevrevs Nikolajs (1830—1904), krievu mākslinieks — 578

Ņezlobins Konstantins (1857—1930),krievu aktieris, režisors — 894
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Ņikitins Jurijs (dz. 1911), mākslinieks — 547,587,588

Ohlopkovs Nikolajs (1900—1967), krievu aktieris, režisors — 496

Olga, sk. Strunke Olga
Orlova Ļubova (1902—1975), krievu kinoaktrise — 504—507

Orlovs Vasilijs (1896—1974), krievuaktieris
— 432

Osis Jānis (1895—1973), aktieris
— 457

Osītis Alberts (1908—1965), mākslinieks — 355

Ostrovska G.,krievu aktrise — 416

Ostrovskis Aleksandrs (1823—1886), krievu rakstnieks — 329, 382—391,

399—401,419—426,450,451,489—491,1009,1010,1013

Oškalns Otomārs (1904—1947), partizānu kustības dalībnieks Latvijā —

305

Ozoliņa Amilda, amatiermāksliniece — 436

Ozoliņa Benita(1903—1984), aktrise — 363,367,471,472

Ozoliņš Jānis (1908—1981), komponists — 435,439

Ozoliņš Jēkabs (1860—1915), mācītājs Jaunpiebalgā — 922

Ozoliņš Kārlis (1905—1987), valsts un sabiedrisks darbinieks, publicists —

305

Ozoliņš Miervaldis (1922—1999), aktieris — 338, 363,369

Ozollapa, sabiedriska darbinieceVentspilī — 437

Ozolniece Zenta(dz. 1919), aktrise — 410

Ozols Alfrēds, mūrnieks — 615

Pabriks Kārlis (1898—1977), aktieris — 356,367,375,471

Paegle Lauma(dz. 1910),aktrise — 351, 363

Paeglītis Kārlis (1896—1976), aktieris — 458

Paganīni Nikolo (1782—1840), itāļu vijolnieks, komponists — 172

Pahomovs Aleksejs (1900—1973), krievu mākslinieks — 535, 537, 552,

565, 579, 590

Pakalns Jānis, bākas sargs — 676,677

Panova A., krievu aktrise — 515

Parhomenko Aleksandrs (1886—1921), Krievijas pilsoņu kara varonis —

415

Pārupe Lūcija, saimnieciska darbiniece— 673

Pasternaks Leonīds (1862—1945), krievu mākslinieks — 761

Paulītis J., skolotājs Vecpiebalgā — 919

Pavlovs Ivans (1872—1951), krievu mākslinieks — 551

Pavļenko Pjotrs (1899—1951), krievu rakstnieks — 496

Pazuškovs Georgijs, aktieris — 478

Pečūns Mārtiņš (1909—1961),aktieris — 483

Pegļivanova Maija, antifašistiskās kustības dalībnieceKrasnodonā— 556

Peine Kārlis (1865—1910), J. Sudrabkalnatēvs — 917,918,923,925

Peins Gustavs (1870—1939), vācu mūziķis, pedagogs Rīgā — 529
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Pelēcis Aleksandrs (1920—1995), rakstnieks — 1042

Pelše Ārija (1912—1985), aktrise — 390,414

Pelše Roberts (1880—1955), literatūrzinātnieks — 898

Peņkovskis Ļ., krievu dzejnieks — 287

Pervencevs Arkādijs (1905—1981), krievu rakstnieks — 415

Pēteris I (1672—1725), Krievijas imperators — 1022

Pētersone Anna (1898—1946), aktrise — 358

Pētersons Pēteris (1923—1998), aktieris, režisors, rakstnieks — 363,367

Pētersons, zemnieks Matkulē— 823

Petkers Boriss (1902—1983), krievu aktieris — 425

Percovskis M., krievu aktieris — 416

Perovs Vasilijs (1834—1882), krievu mākslinieks — 577, 578

Peters Jānis (dz. 1939), rakstnieks, sabiedrisks darbinieks — 976

Peterss Jēkabs (1886—1938), politisks darbinieks — 701

Petrovicka 1., čehu kinoaktrise — 509

Petrovs Andrejs (dz. 1919), krievu aktieris — 417,419

Petrovs L, krievu mākslinieks — 566, 570,571

Pīlādzis Rūdolfs (1910—1969), mākslinieks — 482

Pīlēģis Artūrs, aktieris — 328

Pimenovs Jurijs (1903—1977), krievu mākslinieks — 590

Pinčuks Venjamins (dz. 1908), krievu mākslinieks — 565, 569

Pinkertons Alans (1819—1884), amerikāņu detektīvs — 928,1037

Pinovs Mihails, krievu mākslinieks — 551

Pīpiņš-Vizulis Ermanis (1873—1927), literatūrkritiķis, žurnālists — 889,

895,899,940,1034,1038

Pirjevs Ivans (1901—1968), krievu režisors — 501—503

Pizāns Pāvels (1918—1971), publicists — 305

Pjarns Mihails (1904—1991), režisors — 412,492,492

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs — 1034

Plātess Ernests (1821 —1887), grāmatizdevējs — 610

Plaudis Jānis (1903—1952), rakstnieks — 251—254, 261, 276, 277,

288—292,295,302,303,305,377,381,907,947,1001,1038

Pļauts (ap 244—ap 184 p. m. ē.), romiešu rakstnieks — 447

Plensners Aleksandrs (1892—1984), militārs darbinieks— 828

Plēpis Jānis (1909—1947), mākslinieks — 308

Plūdonis Vilis (1874—1940), rakstnieks — 261, 274—276, 315, 737,900,

1003,1005

Plūksna Veronika (1905—1987), aktrise — 360

Pļevickis Edmunds (1878—?), baletmeistars— 360

Pogodins Nikolajs (1900—1962), krievu rakstnieks — 351,377—379, 543

Poločenko, sportists — 667

Polovko V, ukraiņu aktrise — 443
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Poļakovs Boriss (1898—1973), aktieris — 478

Poļarnijs M., scenogrāfs — 477

Poļenovs Vasilijs (1844—1927), krievu mākslinieks — 578

Poļinska V, ukraiņu aktrise — 443,449

Pommers Augusts (1911—1984), aktieris — 409

Pommers Pēteris (1894—?), policijas darbinieks — 752

Popovs Andrejs (1918—1983), krievu aktieris, režisors — 419

Popovs Vladimirs (1889—?), krievu aktieris — 425,432

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 261,899,1035

PotemkinaS., krievu aktrise — 417

Pragers Vladimirs (1903—?), krievu mākslinieks — 590

Prātnieks, viesnīcu darbinieks — 672

Praudiņš Boriss (1908—1975), aktieris, režisors — 358,408,477,478,858

Prauls Kārlis (1895—1941), militārs darbinieks — 721—724,1023

Prāveste Nellija, sk. Daiga Nellija
Prēdelis Arvīds (1902—1966), diriģents — 360

Priede Bruno (dz. 1918), baletmeistars — 439

Priede Jānis (1897—1948), aktieris — 328,357, 367,369

Priedītis Bernhards (1900—1971), aktieris — 410

Priedkalns Andrejs (1873 —1923), ārsts, sabiedrisks darbinieks — 900

Priedniece Austra (1912—1987), aktrise — 410

Priednieks Valdemārs,aktieris — 402, 474

Prjaņišņikovs Ilarions (1840—1894), krievu mākslinieks — 578

Prokofjevs Sergejs (1891—1953), krievu komponists — 737

Prudkins Marks (1898—1994), krievu aktieris — 424

Prūse, skolniece Ventspilī — 438

Prūsis Hermanis (1890—1970), diriģents — 439

Pudovkins Vsevolods (1893—1953), krievu kinorežisors — 497,498

Puika, sk. Ozoliņš Kārlis

Puķe Milda (1905—1986),aktrise, režisore — 354

Pumpurs Andrejs (1841 —1902), rakstnieks — 341

Pupa Augusts (1907—1945), mākslinieks — 355

Pūriņš Reinholds (1898—1966), aktieris — 394,458

Puriņš-Upmalis Arnolds, pagrīdes kustības dalībnieks Latvijā — 911

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu rakstnieks — 266, 267,

299—303, 314, 321, 328, 522, 539—540,577, 760,830, 1002,1014

Putilovs Aleksejs (1866—ap 1926), krievu rūpnieks — 1004

Putniņš Pēteris (1888—1943), rūpnieks — 687

Puzirevskis Nikolajs (1895—1957), mākslinieks — 529,977

Rablē Fransuā (ap 1494—1553), franču rakstnieks — 301

Radčenko A., ukraiņu komponists — 442, 445

Radčenko Lidija, sk. Butina-Radčenko Lidija — 451
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Radomans Igors (dz. 1921), krievu mākslinieks — 590

Radziņa Fanija, deju kolektīva vadītāja Jelgavā — 435

Rainis (1865—1929), rakstnieks — 249, 252, 321, 332, 334, 336, 340,346,

361—363,365,375—377,379,381,391—395,403—406,474,548—550,

582,737,808,851,855,891,894,895,900,901,902,904,914,920,933,

1008, 1029

Raisters Ēriks (1905—1967), rakstnieks — 254—256,261,968

Rajevskis Josifs (1901 —1972), krievu režisors, aktieris — 428

RamanovičaElza, diriģente — 434

Rancāns Nikodēms (1870—1933), mācītājs, literāts — 801

Rapa Jānis (1885—1941), grāmatizdevējs —278

Rastrelli Bartolomeo Frančesko (1700—1771), itāļu arhitekts — 756

Rebrovs N., aktieris — 452

Redlihs J., tirgotājs Rīgā 19. gs. — 611,612

Repins Iļja (1844—1930), krievu mākslinieks — 578, 761

Revo Georgijs (dz. 1915), aktieris — 466,480

Ribaka Olga (dz. 1909), aktrise — 358

Riekstiņš Hugo (1904—?), vēsturnieks — 729

Riekstiņš Ivars (dz. 1936), izdevniecību darbinieks — 976

Rilovs Arkādijs, (1870—1939), krievu mākslinieks — 580

Riļskis Maksims (1895—1964), ukraiņu rakstnieks — 314

Rimeiks Antons (1898—1942), rūpnieks — 663,669

Rimskis-Korsakovs Nikolajs (1844—1908), krievu komponists — 344

Risins Haims (1911—1998), mākslinieks — 575

Ritenberga Dzidra (dz. 1928), aktrise, režisore — 405

Rodēns Ogists (1840—1917), franču mākslinieks — 523

Rodimovs Pāvels, krievu mākslinieks — 580

Rodins Ivans (1913—1978), aktieris — 401

Roga Ausma (1902—1953), rakstniece
— 967

Rogerijs Žans Batista, franču vijoļbūves meistars — 748

Rokpelnis Fricis (1909—1969), rakstnieks — 294, 357, 365—367, 437,

438,825, 1008

Romadins Nikolajs (1903—1987), krievu mākslinieks — 590, 591

Romaņickis Boriss (1891 —?), ukraiņu aktieris, režisors — 442,443

Romašovs Boriss (1895—1958), krievu rakstnieks — 454—458,483,484,

486,487,1013

Rostovcevs Jurijs (1901 —?), krievu mākslinieks — 591

Rošals Grigorijs (1899—1983), krievu režisors — 504

Roščins Boriss (1897—1963), režisors — 450

Roze Ērika, aktrise — 467

Rozentāls Jānis (1866—1916), mākslinieks — 559, 560

Roziņš Fricis (1870—1919), žurnālists, sabiedrisks darbinieks — 942,1038
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RozīteAntoniņa,R Rozīša sieva — 943

Rozītis Pāvils (1889—1937), rakstnieks — 279,903,943

Rozītis Viestards, P. Rozīša dēls — 943

Roždārzs Fricis (1879—1967), mākslinieks — 547,851

Rubinšteins Antons (1829—1894), krievu komponists — 297,1004

Rubuls Kārlis (1886—?), strēlnieku virsnieks, A. Čaka poēmas prototips —

1024

Rucelis Jānis (1862—1916), mācītājs, tulkotājs — 923

Rudzītis Helmārs (1903—2001), grāmatizdevējs — 947,1035,1038

Rudzītis Meinhards(1910—1966), rakstnieks — 305—308,381,911,913

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise — 330—336,363—365,456, 457,

491,914,1006

Rūmnieks Valdis (dz. 1951), rakstnieks, literatūrzinātnieks — 1004

Rustaveli Šota (12. gs. II puse—13. gs. sāk.), gruzīnu rakstnieks — 321

Ruško Vilhelms (dz. 1922), aktieris — 360

Rūzvelts Franklins Delano (1882 —1945), ASV valsts darbinieks— 396

Sabolockis, sk. Zabolockis Pjotrs

Sajanovs Visarions (1903 —1959), krievu rakstnieks — 566, 570

Sakse Anna(1905—1981), rakstniece — 294,305,306,1039

Samora Rikardo, spāņu sportists — 618,619

Samsons Vilis (dz. 1920), vēsturnieks, partizānu kustības dalībnieks Lat-

vijā — 305

Sārts Jānis (1905—1980), rakstnieks — 278,968

Saulietis Augusts (1869—1933), rakstnieks — 333

Saulītis Bruno(1922—1970), rakstnieks — 402

Saulītis H., strēlnieks — 714

Saveļjeva Elizabete, strādniece, sabiedriska darbiniece— 536

Savinkovs Boriss (1879—1925),Krievijas politisks darbinieks — 700

Sebris Kārlis (dz. 1914), aktieris — 387,395,463

Seifertiss Leonīds (dz. 1911), krievu mākslinieks — 551

Selga Vera (1918—1996), aktrise — 387

Sēlis Roberts (1884—1975), rakstnieks — 294

Semjonovs, tējnīcas īpašnieks — 772

Serdečkina Jeļizaveta, aktrise — 414,466

Serebrovs Aleksandrs (1880—1956), krievu rakstnieks — 900

Serovs Valentins (1865—1911), krievu mākslinieks — 761

Serovs Vladimirs (1910—1968), krievu mākslinieks — 535, 565, 567, 568,

578

Sevelis, diriģents Jelgavā — 434

Severjaņins Igors (1887—1941), krievu rakstnieks — 938

Siksna, seržants — 675

Silenieks Visvaldis (1898—1960), aktieris— 394,405,457
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Sils Pēteris (1908—1953), rakstnieks — 909

Simonovs Konstantins (1915—1979), krievu rakstnieks — 318

Sirmais Edgars (1911—1973), aktieris — 460

Sirsone Skaidrīte (1920—1998), literatūrkritiķe, tulkotāja — 1036

Sīverss K. G., vācu vēsturnieks— 729

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 246, 249—251, 261, 269—271,

737, 779,803,882, 920,1001,1003

Skibinskis V. (1901—?), aktieris — 452

Skobeļevs Mihails (1843—1882),Krievijas militārs darbinieks — 985

Skorodumovs Gavrils (1755—1792), krievu mākslinieks — 578

Skots Valters (1771—1832), angļu rakstnieks — 298

Skreija Malds (1924—1944), antifašistiskās pagrīdes dalībnieks Latvijā —

912

Skribinska 0., aktrise — 453,454

Skrinda Ontons (1881—1918), rakstnieks — 345

Skrjabins Aleksandrs (1872—1915), krievu komponists — 737

Skrodele Astra (dz. 1922), aktrise — 458

Skudra Ēvalds (dz. 1912), kormeistars — 360

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise — 938

Skujenieks Emils (1903—1965), rakstnieks
— 967

Skujiņa Austra (1909—1932), rakstniece — 283, 284,1004

Skulme Džemma(dz. 1925), māksliniece — 363

Skulme Marta (1890—1962), māksliniece — 533

Skulme Oto (1889—1967), mākslinieks — 337, 357

Skulme Uga (1895—1963), mākslinieks — 357, 367, 371, 786,928,929

Skuļska H., krievu aktrise — 432

Sliede Jānis (1859—1921), skolotājs Vecpiebalgā —919

Sļiva L, ukraiņu aktieris — 449,450

Smiltēns Eduards (1903—1933), pagrīdes kustības dalībnieksLatvijā — 911

Smiļģis Eduards (1886—1966), režisors, aktieris — 327, 337, 355, 366,

368,375,473,489,760

SofronovsAnatolijs (1911—1990), krievu rakstnieks — 478—483

Sokolovs G., krievu mākslinieks — 579

Sokolovs Iļja (1890—1968), krievu mākslinieks — 554

Sokolovs Nikolajs (1903—?), krievu mākslinieks — 579

Solovjovs Leonīds (1906—1962), krievu rakstnieks — 349

SomovsV, krievu aktieris — 419

Sosārs Burhards (1890—1953), komponists, diriģents — 370

Spartaks (?—71. p. m. ē.), vergu sacelšanās vadītājs senajā Romā — 338

Spaskis Sergejs (1898—1956), krievu rakstnieks — 570

Sprūdžs Alberts (1908—1944), rakstnieks — 273,808

Spuris Kārlis (1906—1971), aktieris — 408
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Staļins Josifs (1879—1953), Krievijas Komunistiskas partijas un padomju
valsts darbinieks — 284—286, 316, 321, 378, 415, 435, 441, 456, 478,

500, 501, 513—515, 517, 521, 522, 569, 579, 581, 586, 590, 853, 856,

861,862,864,865,908,909,930,1004,1032

Stankovice Lizete (dz. 1910), A. Čakapaziņa — 952,1040

Staņicins Viktors (1897—1976), krievu aktieris, režisors
— 431

Staņislavskis Konstantins (1863—1938), krievu aktieris, režisors —329,938

Staņivarceva Sofija, aktrise — 360

Starickis Mihailo (1840—1904), ukraiņu rakstnieks — 444

Starka-StendereOlita (1906—1953), aktrise — 463

Staronosovs Pjotrs (1893—1942), krievu mākslinieks — 579

Stefančuks 1., ukraiņu scenogrāfs — 442,445

Stefensons Džordžs (1781—1848), angļu izgudrotājs — 685

Stēgers A., inženieris — 689

Steinbergs, inženieris — 666, 668

Stempa Herta, aktrise — 360

Stemps Arnolds (1909—1986), aktieris, režisors — 328,338,354,356,359,

367

Stencelis Vilis, saimniecisks darbinieks — 671

Stendāls (1783—1842), franču rakstnieks — 278

Stepanova Angelina (1905—?), krievu aktrise — 430

Stepulāne Anastasija (1912—2000), aktrise, režisore— 363

Stērste Elza (1908—1979), aktrise — 358,409

Stiebriņš V, diriģents Jelgavā — 435

Strāders Kārlis (1914—1978), aktieris — 395

Stradivāri Antonio (ap 1643—1737), itāļu vijoļu būves meistars— 748

Strauberga Zenta, J. Strauberga sieva — 783

Straubergs Andrejs, J. Strauberga dēls — 783

Straubergs Jānis (1886—1952), vēsturnieks — 783

Straubergs Kārlis (1890—1962), vēsturnieks, filologs — 781—784

Straubergs Ludis, J. Strauberga dēls— 783

Straubergs, strādnieks — 536

Straupnieks L, skolnieks Ventspilī — 438

Strautiņš Mārtiņš, enkurnieks — 637

Stravinskis Igors (1882—1971), krievu komponists — 737

Strēlerte Veronika (1912—1995), rakstniece — 278

Stroganovs R, aktieris — 894

Struna L., čehu kinoaktieris — 509

Strunke Alis (?—2005), N. Strunkes dēls, sporta tiesnesis— 779

Strunke Laris (dz. 1931), N. Strunkes dēls, mākslinieks — 779

Strunke Niklāvs (1894—1966), mākslinieks — 107, 777—780, 968—972,

978,995,1042, 1043
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Strunke Olga (1899—1986), N. Strunkes sieva — 779,969

Strunke Zanza, N. Strunkes meita — 779

Stubava Irīna(1908—1999), aktrise — 328, 363

Stubavs Arnolds (1910—1958), aktieris — 338, 351, 354, 356, 367, 369,

374, 376, 377,488

Stučka Dora (1870—1950), literāte, P. Stučkas sieva
— 900

Stučka Pēteris (1865—1932), žurnālists, padomju valsts darbinieks —900,

1038

Students Laimonis, aktieris — 358

Sudmalis Imants (1916—1944), partizānu kustības dalībnieks Latvijā —

305,912

Sudrabkalns lānis (1894—1975), rakstnieks — 201, 243, 244, 251, 261,

279,287, 309—314,527,833—835,907,916—943,948,950,951,964,

1001,1005,1030,1036—1038,1039,1040

Suharevs L, krievu aktieris — 426

Suhickis V., ukraiņu aktieris — 443

Surikovs Vasilijs (1848—1916), krievu mākslinieks — 578,929

Surkovs Aleksejs (1899—1983), krievu rakstnieks — 318

Suta Romāns (1896—1944), mākslinieks — 251, 529

Suvorovs Aleksandrs (1729 vai 1730—1800), krievu karavadonis — 415,

498,554

Svārpstone, saimnieciska darbiniece — 668

Svemps Leo (1897—1975), mākslinieks — 575, 576

Svētais Francisks (1182—1226), franciskāņu ordeņa dibinātājs — 249

Svetlovs Mihails (1903—1964), krievu rakstnieks — 317

Šāberts Jānis (1892—1973), aktieris — 742

Šahovskojs Vladimirs (1906—1977), aktieris — 390,468,480,494

Ščipačevs Stepans (1899—1979), krievu rakstnieks — 318—321,1006

Šeibe, saimniecisks darbinieks — 673

Šeiņins Ļevs (1906—1967), krievu rakstnieks — 450,451

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu rakstnieks — 263, 327, 367—369,

1008

Šepskis Oskars (1850—1914), ērģelnieks — 735

Ševcova Ļubova (1924—1943), antifašistiskās kustības dalībniece Kras-

nodonā— 511—516,518—521,556

Ševcovs Grigorijs, Ļ. Ševcovas tēvs — 556

Ševčenko Tarass (1814—1861), ukraiņu rakstnieks — 321

Ševelkins Mihails,aktieris — 391

Šillers Fridrihs (1759—1805), vācu rakstnieks — 327, 389

Šiškins Ivans (1832—1898), krievu mākslinieks — 578

Šiškovs A., krievu aktieris — 426

Šķilters Gustavs (1874—1954), mākslinieks — 523,1014
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Šmarinovs Dementijs (1907—?), krievu mākslinieks — 553, 579, 590

Šmithene Mirdza (1887—1978), aktrise — 395,463

Šmithens Fricis (1876—1918), mācītājs, skolotājs — 928

Šmits Luijs (1907—1985), aktieris — 328, 338, 352, 366, 368, 375, 470,

471,486

Šņore Elvīra (1905—1996), vēsturniece— 716, 718

Šņore Elvīra, sk. Šņore Elvīra

Šoloms Aleihems (1859 —1916), ebreju rakstnieks — 396

Šopens Frideriks (1810—1849), poļu komponists — 735,808

Šostakovičs Dmitrijs (1906—1975), krievu komponists — 517

Špīlberga Ludmila (1886—1947), aktrise
— 742

Šrēders Valters, fašistiskās Vācijas policijas darbinieks Rīgā — 827

Šteinbergs Kārlis (1906—1983), aktieris — 459

Šteins Aleksandrs (1906—1993), krievu rakstnieks — 415,417,469—473,

483, 484—487

Šteins G., krievu rakstnieks — 417

Štolce, J. Sudrabkalnatēva paziņa — 921

Štrāls Kārlis (1880—1970), rakstnieks — 905,967

Štrauhs Boriss, metinātājs — 598

Strauss Johans (1825—1899), austriešu komponists —
674

Šulcs Andrejs (dz. 1910), gleznotājs, muzeju darbinieks — 437

Šuļga V, ukraiņu aktrise — 449

Šulgats R, amatiermākslinieks — 436

Švābe Arveds (1888—1959), vēsturnieks — 729,827,829

Švāns, namīpašnieks Rūjienā 19. gs. — 610

Švarcs Oto, kafejnīcas īpašnieks — 671

Švarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris — 387,405,458,807

Švecova Raisa, aktrise— 398

Talalihins Viktors (1918—1941), krievu lidotājs — 566

Tambi V, krievu mākslinieks — 571

Tarasova Alla (1898—1973), krievu aktrise — 422,423,429,430

Tarskis-Petrs Nikolajs (1913—1952), aktieris — 391,401,413,466,494

Taut-Korso M., aktrise — 398

Teļešova Jeļizaveta (1892—1943), krievu režisore, aktrise — 421

Tereiķis J., rūpniecības darbinieks — 536

Tetere Marga (1912—1991), aktrise, režisore— 337,361,363,366,375,489

Tičina Pavlo (1891—1967), ukraiņu rakstnieks — 314

Tīdemanis Jānis (1897—1964), mākslinieks — 808

Tihonovs Aleksandrs (1880—1956), krievu izdevējs — 1035

Tihonovs Nikolajs (1896—1979), krievu rakstnieks — 314, 316, 318, 319,

475, 566, 570

Timma Austra,A. Čaka paziņa — 947
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Timofejevs 8., krievu rakstnieks — 570

Timofejevs Georgijs (dz. 1916), aktieris — 391,414,469

TimohinaLidija, aktrise — 481

Timurs (1336—1405), karavadonis— 321

Tipots Viktors (1893—1960), krievu rakstnieks — 359

TirzmalaAnna (1913—1973), žurnāliste, tulkotāja — 907

Tiškevičs Fēlikss (1865—1932), poļu muižnieks — 180,181

Titāns Jānis (1893—1952), mākslinieks — 925

Tjagno Boriss (1904—1964), ukraiņu režisors — 444,445

Tjuļeņins Sergejs (1925—1943), antifašistiskās kustības dalībnieks Kras

nodonā— 512—514,518—521

Tolmanis L, tirgotājs Rūjienā 19. gs. — 610

Tolstojs Aleksejs (1817—1875), krievu rakstnieks — 926,938,1037

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu rakstnieks — 314, 889,896,926,1034

Toporkova Viktorija (dz. 1920), aktrise — 398

Toporkovs Vasilijs (1889—1970), krievu aktieris— 425

Topsis Haralds (1914—1989), aktieris — 387,458

Treicis Pēteris (1905—1981), aktieris — 360

Trencis Kārlis (1929—2003), aktieris — 404,405

Treņovs Konstantins (1876—1945), krievu rakstnieks — 450,452

Trinklers Ivans (1901—?), sabiedrisks darbinieks — 434

Tropiņins Vasilijs (1776—1857), krievu mākslinieks — 577

Trunovs, ārsts — 935

Tunaitis Aleksandrs, aktieris — 358

Tunkels Dāvids (1905—1966), krievu režisors
— 415

Turgeņevs Ivans (1818—1883), krievu rakstnieks — 476,477,

Turkeņičs Ivans (1920—1944), antifašistiskās kustības dalībnieks Krasno-

donā — 513

Tūri,brāļi (īst. v. Tubeļskis Leonīds, 1905—1961;Rižejs Pjotrs, 1908—1978):
krievu rakstnieki — 450,451

Tvardovskis Aleksandrs (1910—1971), krievu rakstnieks — 314,316,318

Tvorožņikovs Ivans (1848—1919), krievu mākslinieks — 578

ÜbānsKonrāds (1893—1981), mākslinieks — 588

Ūders Teodors (1868—1915), gleznotājs — 559, 560

Ūdris, skolotājs Vecpiebalgā — 919

Ūdris Teodors, sk. Ūders Teodors

Ūfere, sk. Uferse Rozālija
Uferse Rozālija (vēlāk Krēmere, Rozenberga, Kalniņa; 1837—1915), A. Kal-

niņa māte— 342

Ulmanis Kārlis (1877—1942), Latvijas valsts darbinieks — 583, 851, 863,

901,955

Ulrihs, vācu mūziķis Cēsīs 19. gs.
— 736
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Upītis Aivars (dz. 1934), A. Upīša mazdēls — 854

Upītis Mārtiņš, A. Upīša tēvs— 849

Upītis Pēteris (1899—1989), grafiķis — 303,539—541,587,1014

Upīts Andrejs (1877—1970), rakstnieks — 294,305,306,336—338,406—

410, 823—825, 848—858, 890, 898, 899, 904, 905, 914, 924, 940, 950,

1006, 1031

Upmalis Arvīds, strādnieks —648

Uranova Sofija (1900—?), krievu māksliniece — 579

Urvancovs N., aktieris — 478

Uspenskis Andrejs (1902—?), krievu rakstnieks — 465—467,1012

Uspenskis Gļebs (1843—1902), krievu rakstnieks — 926

Vagina Elizabete,A. Čaka apraksta varone —885—887

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 348

Vahruševa Jeļena (dz. 1924), aktrise, teātra kritiķe — 494

Vahtangovs Jevgeņijs (1883—1922), krievu režisors, aktieris — 329,1006

Vailds Oskars (1854—1900), angļu rakstnieks — 250

Vaino Eižens (1909—1969), igauņu mākslinieks — 553

Vaits, sabiedrisks darbinieks
— 642

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedrisks darbinieks, publicists —

656, 765

Valdis, sk. Grēviņš Valdis

Valdispūls, rūpnieks — 597

Valija, sk. BrutāneValija
ValdmanisAlfrēds (1908—1970), politisks darbinieks — 826—829,1030

ValdmanisKārlis (dz. 1919), aktieris — 338,354,356,362,369,377,488

ValdmanisVoldemārs (1905—1966), mākslinieks — 387,456, 587

ValleAleksandrs (1890—1972), komponists, diriģents — 435

Valters Bruno (1876—1962), vācu diriģents — 381

Valters Ēvalds (1894—1994), aktieris — 328, 354, 356, 367, 371, 375,472

Valts, sk. Grēviņš Valts

Vaļenieks, sabiedrisks darbinieks Ventspilī — 439

Vajevska Valentina(1905—?), aktrise — 401,413,481,494

Vaļģis Teodors (dz. 1909), aktieris — 367

Vājiniece Emma (dz. 1916), aktrise — 483

Vanags Jūlijs (1903—1986), rakstnieks — 294, 357, 365—367, 381, 909,

911,912, 1008

Vanags Osvalds, sabiedrisks darbinieks Kuldīgā — 925

VārnaVilma (1917—1978), aktrise — 394,458

Varslavāns Francisks (1899—1949), mākslinieks — 587, 588

Vasaraudzis Pēteris (1908—1988), aktieris — 328,351,355,356,367,473

Vasiļjevs Fjodors (1800—1873), krievu mākslinieks — 578

Vasiļjevs Sergejs (1909—1977), aktieris — 389,412,480,494
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Vasņecovs Apolinarijs (1856—1933), krievu mākslinieks — 761

Vatmans, sk. VotmensDžeimss

Vāvere Alfrēds (1908—1988), aktieris, režisors — 477

Vazdiks Hermanis (1906—1994), aktieris — 356,362,367,374,377,472

VecmaneVelta, aktrise — 358

Vedenska Z., aktrise
— 453

Vega Karpio Lope Fēlikss dc (1562—1635), spāņu rakstnieks — 415,416

VeideAndrejs (1832—1889), kuģu īpašnieks, kapteinis — 755,1025

Veidemanis Rūdolfs (1887—1974), saimniecisks darbinieks, jurists — 665

VeidenbaumsEduards (1867—1892), rakstnieks — 854

Veides, jūrnieku dzimta 19.—20. gs.
— 755

Veilands Ernests (1885—1963), mākslinieks — 575

Velze Helmārs (1909—1971), aktieris — 483

Venecianovs Aleksejs (1780—1847), krievu mākslinieks — 577

Vereiskis Georgijs (1886—1962), krievu mākslinieks
— 538,539,554,566,

570, 571,579,590, 591

Verhārens Emils (1855—1916), beļģu rakstnieks — 943

Veselis Jānis (1896—1962), rakstnieks — 279

Vēsmiņa Irma (1888—1962), aktrise — 360,914

Videnieks Alfrēds (1908—2002), aktieris — 385,386,458

Viestarts (12. gs. II puse—l3. gs. I puse), zemgaļu valdnieks— 724—727,756

ViestureEmīlija (1891—1947), aktrise — 328, 356, 375

Vīgants Zamuels, amatiermākslinieks — 436

Vīgners Leonīds (1906—2001), diriģents — 439

Vīka Hilda (1897—1963), rakstniece, māksliniece — 247, 248, 784—786,

1001

VīklandeMarija, skolotāja Jāņa skolā — 918

Viktorovs Sergejs (dz. 1916), krievu mākslinieks — 591

Vīlips Pāvils (1901—1979), rakstnieks — 294,295,305,306,380,381

Vilks Ģirts (1909—1983), mākslinieks — 337, 351, 363, 369, 375

VīndedzisĀrens, aktieris — 367

Vīnerts Eduards (1899—1981), vijolnieks — 529

Virza Edvards (1883—1940), rakstnieks — 315,529—532,964,967,1005,

1014

Višņevskis Vsevolods (1900—1951), krievu rakstnieks — 351

Vite Sergejs (1849—1915), Krievijas valsts darbinieks —
918

Vitkovičs Viktors (1908—1983), krievu rakstnieks — 349

Vītoliņš Marģers Valdis (1912—1996), mākslinieks — 555,556

Vītols Augusts (dz. 1911),aktieris — 356

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists — 338,339,435,439, 801

Vītols, izglītības darbinieks — 825

Vītols, tirdzniecības darbinieks — 689, 690
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Vladičina G., krievu rakstniece — 474, 1012

Voinova Valentīna, aktrise — 390,469

Volfs, Inčukalna muižas īpašnieks 19. un 20. gs. mijā — 907

VolodkoN., krievu aktrise — 419

Votmens Džeimss (1702—1759), angļu papīrrūpnieks — 924

Vrubels Mihails (1856—1910), krievu mākslinieks — 761

Vulfs Edvards (1886—1919), rakstnieks — 327, 328,332,1006

Vulihs N., aktieris — 398

Zabolockis Pjotrs (1803 —1866), krievu mākslinieks — 761

Zaķis Jēkabs (1893—1961), aktieris, režisors — 360,688

Zālīte Elīna (1898—1955), rakstniece — 760

Zālītis Jānis (1884—1943), komponists, mūzikas kritiķis — 382

Zaļkalns Teodors (1876—1972), mākslinieks — 581, 735

Zaļums, sk. Pizāns Pāvels

ZandersonsRihards (1910—1981),aktieris, sabiedrisks darbinieks — 394

464

Zanza, sk. Strunke Zanza

Zaņkovecka Marija (1854—1934), ukraiņu aktrise — 440,444,447,450

Zariņi, J. Sudrabkalnavecvecāki no mātes puses — 917

Zariņš Kārlis, sk. Millers Kārlis

Zariņš Marģers (1910—1993), komponists, rakstnieks — 337, 351, 367

369,375

Zariņš Pēteris, kalējs — 645

Zarovičs P, J. Sudrabkalnapaziņa — 920

Zauers Augusts (1888—1981), mākslinieks — 786

Zaurs Mārtiņš (1915—1998), mākslinieks — 978

Zavadskis Jurijs (1894—1977), krievu aktieris, režisors — 329, 1006

Zavadskis Mihails (1827—1887), poļu komponists — 800,1028

Zeiferts Teodors (1865—1929), literatūrkritiķis — 764,1034

Zeltiņš Jānis (dz. 1921), aktieris — 387

Zeltiņš Oto (1889—1941), militārsdarbinieks — 529,624

Zeļdins Vladimirs (dz. 1915), kinoaktieris — 416

Zemdega Kārlis (1894—1963), mākslinieks — 581, 582

Zemnuhovs Ivans (1923—1943), antifašistiskās kustības dalībnieksKrasno-

donā—513,519,556

Zenkēvičs, feldšeris — 935

Zenta, sk. Strauberga Zenta

Zīdere Austra (1901—1955), aktrise — 357, 367

Zīdermane Minna (1887—1972), aktrise — 402

Ziedaine Marija, M. Grīnfeldes māte — 1040

Ziedaine Valija, M. Grīnfeldes brāļasieva — 952

Ziediņa Emma (1903—1984), aktrise — 410



ZiemeleApolonija (dz. 1908), aktrise — 460

Ziemelis Andrejs (1927—1988), "Literatūras un Mākslas" kurjers — 950

Zīgerts Fridrihs Vilhelms Emīls (1838—1901), vācu diriģents, komponists—
349,1007

Zīle Edgars (1908—1986), aktieris — 355,369,374,377,385,457,458,491

Zīle Jānis (dz. 1916), aktieris — 459,460

Zirdziņa Marina (dz. 1912), aktrise — 459

Zirdziņš Vsevolods (dz. 1913),aktieris — 360

Zīverte Vera (1905—?), aktrise — 358

Zīverts Mārtiņš (1903—1990), rakstnieks — 808

ZolāEmīls (1840—1902), franču rakstnieks — 888

Zotovs Ivans (1905—?), krievu diplomāts — 760

Zuimačs Žanis (dz. 1909), rūpniecības darbinieks— 536

Zujeva Anastasija (1896—1986), krievu aktrise — 423,424

Zušmanis Mārtiņš, krāsotājs — 616

Zvaigzne Pēteris, strādnieks — 680

Zvanova Ilga (1909—1988), aktrise — 413,494

Zvīdra Jons (1895—1920), pagrīdes kustības dalībnieks Latvijā — 911

Zviedris Aleksandrs (1905—1993), mākslinieks — 545

Zviedris Zigurds (1916—1987), aktieris — 328,355,356,367,369,473

Žeromskis Stefans (1864—1925), poļu rakstnieks — 927

Žīgure Hilda (dz. 1918), aktrise — 402,474,476

Žīgurs lānis (1915—1988), rakstnieks —402,403,475,1012

Žirmunska T., krievu māksliniece — 535

Žukovskis Vasilijs (1783—1852), krievu rakstnieks — 314

Žuks Vladimirs (dz. 1916), aktieris — 480

Žurgina Lūcija (1908—1999), māksliniece — 533, 835

Žvīgule Lilija (1902—1993), aktrise — 328, 338,488
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KOPOTOS RAKSTOS IEVIETOTO

A. ČAKA DARBU RĀDĪTĀJS*

Ābeļzieds ("Kur robots slēģis blakus logam") 4,147

A. Bezimenska "Vārsmas veido tēraudu"3,305

"Abi" (Vai tā bij laime) 2,28

Ābolusaucēji Centrāltirgū 3,665

Ādama Alkšņa darbu izstāde6, 558

Ādolfs Erss 50 gados 3, 373

"Adrians Sloka.." 6,869

Afišas ("Afišas, afišas — pilsētu dvēseles") 1,22

"Afišas, afišas — pilsētu dvēseles" (Afišas) l, 22

Āgenskalna priedes ("Āgenskalna priedes — tur pagāja bērnība mana") 1,

443

Āgenskalna priedes — tur pagāja bērnība mana" (Āgenskalna priedes) 1,

443

Agonija ("Uz bruģa pret greznāko bāru..") 1,153

Agrapavasara diena ("Tik silti spīd pa logu šodien saule") 1,415

"Agri, agri, tikko saule" (Saulains rīts") 5,119

Agri, kad pilsētās snauda vēl viss" 1,433

Ai, klusā nomale, tu laimes puse mana"2,331

Ai, meitenes ar pirkstiem slaikiem" (Meitenēm) 1,183

Ai, nekad es neesmu vairs vientuļš" (Loņai. 111 Pazaudētā vientulība) 1,

386

Ai, raibās izkārtnes, mans pirmais gleznu salons!" (Izkārtnes) 1,88

Ai, visu aukstākais, drēgnākais pagrabs pasaulē" (Draugam) 1,373

Aicinājums ("Ko stāsta kalendārspie sienas?") 5, 70

*

Rādītājā nav ietverti komentāros pieminētie A. Čaka darbi. Lai pil-
nīgāk atspoguļotu A. Čaka liriku, dzejoļu ciklu atsevišķās daļas rādītājā
ietvertas kā patstāvīgi darbi.Pēdiņās uzrādīta dzejoļa vai prozas darbapirmā
nnda. Citi materiāli rādītājā atspoguļoti ar kopējo virsrakstu — kino-

recenzijas, vēstules, dienasgrāmatas, autobiogrāfija v. c. Rādītājā pirmais
skaitlis apzīmē kopotu rakstu attiecīgo sējumu, otrais — lappusi.
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Aicinājums ("Nesēdi vakarā") l, 192

Aicinājums ("Pār savu galvu skurbo laiku") 5, 129

Ainas frizieru pārbaudē 3, 598

"Aiz durvīm vējš" (Vējš) 1, 227

"Aiz gaisa tilta zibeņo auto.." (Brauciens ar auto) 1, 390

"Aiz loga nakts un ilgā ziema skaudra" (Biedra Staļina veterāns) 5,618

"Aiz loga vakars dreb,kad zilgme skūpsta rūti" (Izskaņa) 4,81

"Aiz mana loga nesmaršo" (Vasaras nakts pilsētā) 1,86

"Aiz manis paliek tumša leja" (Tu) 4,153

"Aiz mežu puduriem un tāliem smilšu purviem" (Rīga) 4,145

Aiz robežas ("Jau brīžiem salna domās iekrīt") 5,144

"Aiz sīvā niedrāja, aiz sila aizmigušā" (Kaķuša) 5, 331

"Aiz šaurām trepēm, augšā, trešā stāvā" (Ateja) 2, 322

"Aiz Zundakuģīša.." (Mana vecmāmiņa) 1,152

Aizejošiem kuģiem ("Šodien, kad saule vēl zilgmē bij augstu") 1,44

Aizgājusi dzīve 6,492

Aizmirsta mākslas nozare 6,562

Aizmirsti ceļi ("Mīlā mums alkas") 1, 246

"Aizmirstu es visus skarbos vārdus" (Atkalredzēšanās) 1, 77

Aizmiršanās ("Ir dažreiz mirkļi šūpoles") 4, 74

"Aizrit mana dzīve gar logukā reklāmu precei" (Zaļā nomale) 1,92

Aizslēgtās durvis 6, 5

Aizslēgtās durvis (stāsts) 6,56

A. Junkera kokgrebumi Ed. Virzas "Straumēniem" 6, 529

"Ak jums ir neizturami.." 1,452

"Ak, kaut tikaiaiz smaršu šūpām" 1,497

"Ak, spuldze pārsistā pie mana tumšā loga" (Pārsistā spuldze) 2,63

"Ak, tagad neprasadzīve no tevis" (Dvēsele) 5,662

Akmeņogle ("Spožā, sakaltētā liesma") 5,32

AI. Gladkova "Sendienās"LPSR Valsts Dailes teātrī6, 369

Aleksandra Čaka piezīmes 6, 244

"Allaž ābols ienāksies" (Oktobra revolūcijas 29. gadadiena) 5,94

Amerikāņu proletrakstnieks Maikls Golds 3, 300

Ananass ("Ananass savītis") 1, 529

"Ananass savītis" (Ananass) 1, 529

Andreja nakts zilais gvards 3, 709

Andreja Upīša traģēdija "Spartaks" LPSR Valsts Dailes teātrī6, 336

Andrejam Upītim ("Laiks neklauvē pie tavām durvīm") 5,539

Andrejs Upītis pie zanteniešiem("Zilus ēnu dvieļus vakars izklāj sniegā") 5

467

Anniņai ("Tavām krūtīm bij pūpolu maigums") 1, 516

AntonsAustriņš un viņa "Aizsaule" 3, 348
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"Antons Ilgums.." 6, 871

"Ap pulksten desmitiem, kad satumst logu rūtis" (Mēslu vedēji) L, 504

"Ap pusnakti, kad kaķi uz jumtiem.." (Serenāde) 1,438

Apašs frakā 1,69

Apašs frakā ("Frakotā apaša liriskais balagāns") 1,507

"Apgūlās sniegos un neceļas draugs" (Noslēguma dziesma) 5, 317

Apskaužams cilvēks 6, 777

"Aptur zirgu, nelaid rikšos" 1,491

"Ar asnu, ar asnu kopā" (Kur ir?) 5,176

"Ar baltu, mīkstu pūpolzaru" (Pūpolzars) 5,157

"Ar cirvi rokās lokos" (Mežā) 5,457

"Ar Jāni Sāļumu.." 6, 872

"Ar jaunu sajūsmu man pildās smadzeņpods" (Diezgan) 1, 378

"Ar kādu vecu, sirmu ganu" (Mana mīla) 4,66

"Ar katru dienukļūst lētāka malka" (ledomu spogulis) 2, 7

"Ar katru pusnakti tu nāc no sava kapa" (Pagātne) 5,139

Ar mieru("Par vienubrīdi tīras laimes") 1,236

"Ar paceltu un lepnu seju" (Balsot eju) 5, 549

"Ar pārslām plīvo gaiss" (18. marts) 5, 308

"Ar sāpi, ļodzīgu un sūru, dziļi sirdī" (Guvums) 5,142

Ar tautu par tautu 6, 589

Ar tavu vārdu, biedri Staļin ("Ar tavu vārdu zemnieks iziet sējā") 5,99

"Ar tavu vārdu zemnieks iziet sējā" (Ar tavu vārdu, biedri Staļin) 5,99

"Ar tevi strēlnieks uzvarēja kaujā" (Tu manā sirdī mūžam nemirstīga) 5,

582

Arī "rekordists" 6,669

Arkls ("Esmu atbraucis pēc sava arkla") 5,56

Ārsta uzgaidāmā telpā ("Krēsli. Klepus. Drēbju aroms") 5,121

Arvīds Grigulis. Reportiera piezīmes 3,183

"Arvienu vairāk un vairāk" (Es alkstu cituveidu) 2,61

Asfalta vārīšana un klāšana ("Katlā ar riteņiem diviem..") 1,156

Asfalts nāk 6, 708

Asinsbalss ("Dzegužkalns..") 2,123

Asja ("Šodien no rīta no Asjas..") 1,309

"Asnu zīdu glāsta maija gaiss" (Boļševistiskās preses dienā) 5, 562

Aspazija. Dvēseles ceļojums 3, 346

18. marts ("Ar pārslām plīvo gaiss") 5, 308

Atbilde("Divpadsmit") 5,696

Atbilde ("leteica dzejot man gudrie") 1,280

Atbrīvotajai Rīgai ("Rīga, visi tavi stūri") 5,497

Atbrīvotājs stāsta 6, 761

Atbrīvotājus gaidot 6, 835
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Atdzimšana ("Es krogus aizmirsis un dievnamus arī") 2,40

Atdzimšana("Nekur vairs neredz sniega") 5,131

Ateja ("Aiz šaurām trepēm, augšā, trešā stāvā") 2, 322

Atgriešanās ("Kur pavards mans?") 5, 370

Atgriešanās ("Pēc lauku briedumaun nebruģētiem ceļiem") 1,143

Atgriezties neprot ("Dienas kā putni skrien") 5, 705

"Atkal" 2, 332

"Atkal jūtu: šonakt drūmas domas" (Nojauta) 1,470

"Atkal viena jauna diena" (Atziņa) 5, 526

Atkala briesmas 6, 780

Atkalredzēšanās ("Aizmirstu es visus skarbos vārdus") 1, 77

Atklāti vārdi ("Kāds dzeloņdrātīm manu galvu žņaudz") 2,275

Atklātība ("Labāk izdzert kausu un sasist to") 5,173

Atkusnī ("Uz krustceļiem") 1, 531

Atkusnis klāt 6, 770

Atmiņas ("Lodes kā lapsenes džinkstoši dzēlīgas") 1,453

Atmiņu saldums ("Mākoņi, uzdurti torņiem, sarka") 2,10

Atmiņu spogulī 6, 795

Atmošanās ("Nekā es laba neredzēju") 5,444

"Atnācis bij atkal pavasaris" (Jaunais sējējs) 5, 75

Atrastais zirgs ("Un, ja mankādreiz tīk durvis uz dzertuvi vārstīt") 4,27

Atriebt! ("Bij rudens vakars ar tumšu māju") 5,371

Atvadīšanās ("Projām no cilvēka gļēviskām ilgām") 5,664

Atvadīšanās no nomales ("Tu, nomale, kas nāc man vienmērlīdz") 1,151

Atvasaras saulē 3,668

Atziņa ("Atkal viena jauna diena") 5, 526

Atziņa ("Cik šodien saulainaun prieka pilna diena") 1,469

Atziņa ("Man patīk viegli mīlēt") 1,419

Atziņa ("Šodien tas vējš..") 1,237

Atziņa ("Šorīt tik skumji") 1,169

Atziņa ("Katrs mirklis — pakāpiens uz nāvi") 5,660

Atziņa ("Neko jau nespēj cilvēks gūt ar varu") 5,147

Atzīšanās ("Es sirdi glabāju kā smagu, dārgu trauku") 1,253

Atzīšanās ("Miglā asaro logs") 1, 186

"Audzis es esmu, kur dārzos blēj nomaleskaza" (Zaļā nomale) 1,142

Augšup pa 30 gadu kāpēm 3, 593

"Augusts. Rīts. Guļ milzu sārta roze" (Nāves salas velns) 2,208

"Augusts vidū. Grautai Slokai cauri" (Trieciens naktī) 2, 215

"Auksts pavards miesa mums" (Cilvēka iekārta) 1, 339

Austra Skujiņa 6,283

Auto par četriem latiem6, 593

Autobiogrāfija 3, 783
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Autobiogrāfija 6, 955

Autobuss 6,97

Autobuss ("Autobuss, autobuss") 5, 382

"Autobuss, autobuss" (Autobuss) 5, 382

"Auzas pļāva mūsu Krišs" (Visi burti kopā — vienābilžu kopā) 5,631

Avīzes ("Bij ālava iela un pulkstens ap septiņiem rītā") 1,412

"Baigas ēnas sāk jau apklāt manus ceļus" (Vakara dziesma) l, 258

Bailes 6,159

Baironam ("Viss velti") 5,192

Balādepar ābolu smaršu ("Benzīns") 2, 25

Balādepar iesirmokapteini ("Gluds sāļais jūras līmenis") 5,448

Balāde par lielo Ēdēju ("Reiz bij viens varens Ēdējs") 2,289

Balāde par manu draudzeni ("Nesaki, mazā,— viss garām!") 1, 571

Balādepar manu prieku ("Dusmas") 2,21

Balāde par Marko—
stūrmani ("No Temzas kaltās krastmalas") 2,287

Balādepar trīsvīru bēgšanu ("Trīs vīri lielās šausmās mūk") 2,292

Balle ("Lieliska balle") 1,59

Balonīts ("Kad atplaukst silts pār bulvārburzmu rīts") 1, 360

Balsot eju ("Arpaceltu un lepnu seju") 5, 549

"Baltkrievijas tumšie, leknie meži" (Imants Sudmalis kaujā pie Borisovas)

5, 574

"Balts nams un iezils slēģis" (Dziesma) 4, 71

"Baranku krievi" 1,501

Bārddziņa zellis ("Pie bārddziņa Cēsīs") 1,447

"Barons Mirbahs, vācu sūtnis, nošauts" (Kremlī pie Ļeņina) 5,20

Bauda ("Reiz tevi ēda Romas ķeizars") 5,185

Bēgšana ("Pie tilta es atstāju malu") 1,573

Beidzamais tramvajs ("Beidzamais tramvajs uz Rīgu") 1,14

"Beidzamais tramvajs uz Rīgu" (Beidzamais tramvajs) 1,14

"Benzīns" (Balādepar ābolusmaršu) 2,25

Bermonta virsnieks ("Dzertuvē") 1, 57

"Bērni, ko mēs darīsim?" (Rotaļa) 5,494

"Bērnībā domas aug" (Briedumā) 5,650

Bērniem Pirmā Maijā ("Nāk prātā maijs man sens un cēli mirdzošs") 5,92

Bērns, ieklausies! ("Ja tu vari tagad smaidīt") 5, 97

Berta Rūmniece 6,330

"Bet, kad ļodzīgs pakārtā kurvī" (Nomales bodīte, es un Amadeuss Hof-

manis3.) 2, 76

"Bet tirgus vārtos smags kā sirds" 1, 574

"Bet tu, ja stāsi mīlēt nieku" 4,153

Beverīnas augšāmcelšanās 6, 728

Bez dvēseles ("Dienas kā vienmuļa smeldze") 1,347
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"Bez kāda nolūka tam apkārt patīk klīst" (lelas puika) 1, 221

Bez tango un kūpošas kafijas 3,643

Bibliotēkā ("Daiļā starp daiļākām") 1, 202

Biedra Staļina veterāns ("Aiz loga nakts un ilgā ziema skaudra") 5,618

"Bij agrīns ziemas rīts.." 1,315

"Bij ālava iela un pulkstens ap septiņiem rītā" (Avīzes) 1,412

"Bij augsti svētki" (Nelaimīga kļūda) 1, 372

"Bij briesmīgs karš, eskaram līdz" (No nāves nav ko bīties) 5,167

"Bij četrdesmit ceturtais" (Komjaunatnes krastmala) 5,606

"Bij dziļa nakts, kad tu man atmirdzēji" (Mieram) 5,113

"Bij karsta un svelmaina diena" (Ko gribēja viņš ar to sacīt?) 1,154

"Bij laiki, Gauja jūrā" (Ļeņina atcerē) 5, 502

"Bij laiks uz pavasara pusi" (Reiz) 5,645

"Bij melna, tumša nakts, daudz tumšāka par tieksmi" (Ciniķa dziesma) 1,

481

Bij paradums ("Bij paradums naktīs ap diviem") 1,240

"Bij paradums naktīs ap diviem" (Bij paradums) 1,240

"Bij piere laimes spogulis" (Zelta kūlis) 5,127

"Bij prieks man nesen kā minūte aša" (Pēc atrastas kļūdas) 1,322

"Bij reiz man dzīve kā tālīni zvani" 1, 336

"Bij rudens vakars ar tukšu māju" (Stāvā krastā) 5,103

"Bij rudens vakars ar tumšu māju" (Atriebt!) 5,371

"Bij rudens vakars ar tumšu vēju" (Strēlnieka balss no kapa) 2,129

"Bij sestdienas vakars, kad ļaudis.." 1, 306

"Bij sestdienas vakars, tīrs.." (Sava programma) 1,446

"Bij smaga nakts, kad tu mums atmirdzēji" (Latvietis Staļingradai) 5,328

"Bij spuldzes garDaugavas malu" 1,517

"Bij vakars un mēneša vidus.." (Invalīds) 1, 540

"Bija priekšpavasars" (Lirisks dzejolis) 1,274

"Bija vakars" 1, 532

Bijusī strēlnieku pulka vadība noskaidro savas attiecības pret Latvijas val-

sti 3,582

Blaumaņa iela— mana dzimšanas vieta ("Ir tev, ir tādaBlaumaņa iela ) 5,

229

"Blāzmo naktis, elpo rīti" (No pirmā latviešu padomju operas libreta) 5,314

Boļševistiskās preses dienā ("Asnu zīdu glāsta maija gaiss") 5, 562

"Brauc lietiņš baltmākoņu laiviņā (Lietiņš) 5,671

Brauciens ar auto ("Aiz gaisa tilta zibeņo auto..") 1,390

Brauciens skaistajā dabāun jaunā darbā 6, 704

Brauciens uz Katlakalnu 6, 165

Brāzmains liriķis 6,254

Briedumā ("Bērnībā domasaug") 5,650
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Brīnums ("Zeme") 2, 43

Brīnumsar sirdi ("Viens garām iet un skaļi smej") 5,117

Brīvā dziesma Ventas krastā, jūras malā6,436

"Brīva Padomju dzimtene,brīva" (Ceļas Padomju Latvija dzīva) 5,490

Brīvie vēji 6,458

"Brīžos, kad neapjausts, vienmuļīgs nemiers" (Suns) 1,376

"Brūnais Iļģuciems, pakauša mala" (Iļģuciemam) 5,215

"Bulvāra greznākā veikalā" (Pārdevēja) 1,177

"Bulvāri — apcirpto liepu un kastaņu spīdošā parāde" (Dziesma par bul-

vāriem) l, 393

Bulvārīgs ("Laikam ēdusi nebij") 1,298

"Bulvāros" (Padoms) 1,17

Bulvārs ("Pēdējie trami") 1, 533

"Buļļu jūrmalā pie pašas Lielupes" (Studente) 1,449

""Burtniekā", gluži tāpat kā.." 3, 732

"Burzguļo upes, šalc meži, kūp lauks" (Uzvaras Oktobris) 5,83

"Būs jau labi. Viss pēc mirkļa pāries" (Mierinājums) 2,293

"Būtu es varējis sāpēm kā renstelei pārkāpt" (Zaļā nomale) 1,90

"Caurvējš ielido matos kā sarma" (Majakovska metro stacija) 5,418

Celtne 3, 273

Celtnieks Edgars ("Vai zināt jaunceltni uz Brīvības") 5,591

Celtnis ("Vai tā bij puķaina ziema, vai tas bij dzeltēns māns") 5,177

Ceļa galā uz granīta Rīgu 3,630

Ceļas Padomju Latvija dzīva ("Brīva Padomju dzimtene, brīva") 5,490

Ceļojums uz Bišumuižu 6,630

Ceptais gailis ("Rotnieks sīvi nospļaujas un saka") 2,238

Ceriņu un kastaņu ziedu varā 6, 802

Cēsu ielas nams ("Sāņus likta, klusā Cēsu iela") 5,420

"Ceturto stundu es klīstu jau ielās" (lelās) 1,167

Ciemos pie strādnieka — koktēlnieka 3,662

Ciešanu svars ("Dzīve bez sāpēm nav dzīve") 1,338

"Cik šī dzīve aizsteigusies ātri!" (Pacelt roku) 1,243

"Cik šodien saulaina un prieka pilna diena" (Atziņa) 1,469

Cildens darbs 6, 314

Cilvēka iekārta ("Auksts pavards miesa mums") 1, 339

Cilvēka vārds ("Uzliekat roku uz auto..") 1, 377

Cilvēki bez spārniem 6, 508

Cilvēki, kas mirst 52 reizes gadā 6,651

Cilvēki, kas neatzīst gultas 3,661

Cilvēki, kas paliek Rīgā 6,621

Cilvēki kļūst veselāki 3,670

Cilvēki pie zelta traukiem 6,688
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Cilvēks ("Pēc pusnakts pie mola") 1, 325

Cilvēks stiprāks par tēraudu6, 595

Cilvēks uz stūra ("Sen pulkstens bij pusnaktij pāri..") 1,39

"Cilvēks vispār nemīlkailuma" (Dziesma par cilvēku) 1, 380

"Cilvēku dvēselēs sāpes būsmūžamkā saule virs zemes" (Sāpju mūžība) l,

343

Ciniķa dziesma ("Bij melna, tumša nakts, daudz tumšāka partieksmi") 1,481

Cīņa ("Drūma nakts") 5, 252

Cīņa ar nelaimi ("Trīs verstes, trīs veselas verstes") 1,431

"Cīņa ar sēnalām" — Strādnieku teātrī 3, 394

"Cīņāmēs gājām, kad smags bija laiks" (Sarkano strēlnieku kaujas dziesma)

5,316

Cīņā par īstiem cilvēkiem 6,460

Cīņā par padomēm 6, 840

Cīņā pret iepakaļ palicējiem 6,481

Cīņas sākums un uzvarēšana 3, 572

Cittautu rakstniecība 3, 342

Cukurbiete ("Cukurbiete saldā") 5,401

"Cukurbiete saldā" (Cukurbiete) 5,401

Četri literāti un mākslinieki Jansoni 3,626

Četrrindas ("Ja es vienmēr atminētto spētu") 1,518

"Čigāni Šreinbušā svinēja kāzas" (Čigānu kāzas) 2, 81

Čigāns un viņa dziesma ("Starp sniegu un cilvēkiem drūmiem") 1,260

Čigānu kāzas ("Čigāni Šreinbušā svinēja kāzas") 2, 81

"Čīkstoši rati" (Ogļvedējs) 1,241

Daba3,45

Daba ("Un vienā vasarā") 2,46

"Dabu es vienīgi sajūtu" (Pilsētnieks) 1, 363

Dailes teātra izrādes 3, 393

Dailes varenība6, 577

"Daiļā starp daiļākām" (Bibliotēka) 1, 202

Dāma, ihtiozauri un kalošas 6, 793

"Dāma jož garām kā odera flakons" 1, 294

Darba aizsardzība Padomju Savienības rūpniecībā 6,639

Darba mūžīgais ritms 6, 602

"Darbā. Savā istabāpie galda" (Saruna ar mazo atslēdznieku) 5,27

Darba zemnieka dziesma ("Visu mūžu bezzemnieka") 5,392

Darba zemnieka vārdi ("Tam, kam nebij zemes") 5, 390

Darba zemniekam ("Kā tu nevari aizmirst elpot") 5, 394

Darba zemniekam rudenī ("Guļ vēsa roze katrā ūdens traukā") 5,395

Darbaļaudis 11. aprīļa manifestācijā 3,624

Darbs ("Es eju pa aizmirstu ceļu") 5,124
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Darbs cementa valstībā 3, 518

Darbs Daugavas krastos 6, 815

Darbs saules bērnu labā3,614

Darbs trūcīgo bērnu labā 3,641

"Dārgā" (Mans prusaku ansamblis) 2,30

"Daudz esmu redzējis kastes es" 1,502

"Daudzivīpsnās — kur tāds der" 5,636

Daudzpusīgā tēlotāja 6, 504

"Daudzreiz dzīvē tu zobenucēli" (Fransuā Vijonam 2.) 2,69

"Daugava, Daugava mana" (Daugavai) 5, 380

"Daugava vilniveļ valgu" (17. jūnijs) 5, 303

Daugavai ("Daugava, Daugava mana") 5, 380

Daugavas baļķu zvejnieki 6, 737

Daža laba mērķis ("Mans dzīves mērķis — melna fraka") 5,693

Daži vārdi parKārļa Skalbes pasakām 6,249

Debesīs 6,143

Debesīs (stāsts) 3,17

"Debesis kā izlietas no alvas" (Pie Daugavas) 5,133

Debesu dāvana 4, 17

Debesu dāvana ("Šo lēno ārprātu un dziļās skumjas" — dzejolis) 4,20

"Debesu zilmelnā krūts" (Pirms negaisa) i, 348

"Dejo sieva tev, spēlmani, priekšā" (Es visu lūpās manu Vien īgnu smī-

nēšanu) 4,91

Dejotājs 3, 745

Desmit tūkstoši cīnās ar sniegu 3, 596

9. maijs ("Saldums dzīvīgs katrā vecā rētā") 5,563

Diena ("Rīts nolaupījis sev par sievu Tumšo Nakti") l, 224

"Dienas, dienas nāk un aiziet klusi" 1,450

"Dienas iet kā sveši ļaudis garām (Vecene) 5,689

"Dienas kā putni skrien" (Atgriezties neprot) 5, 705

"Dienas kā vienmuļa smeldze" (Bez dvēseles) 1, 347

"Dienas un gadi kā draugi manaiziet" (Mieram) 1,259

Dienasgrāmatas 3, 773—782

Dievišķais mirklis ("Riets skūpstīja jau visām mājām") 1,391

Diezgan ("Ar jaunu sajūsmu man pildās smadzeņpods") 1,378

"Diezgan tagad ir mākoņots" (Tagadnes dzejnieks) 1,369

Diletantisma epidēmija 3, 37

"Direktors pieņem..." (Prātīgs cilvēks) 1,271

Dīvainu, svētu sirmgalvību" (Vecā — jaunā paaudze) 5,642

Divas ilustrētas grāmatas 6, 555

Divas mucas vīna un 2000 tarbu auzu 3, 704

Divas variācijas. 1 ("Rīga") 1,204
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Divas variācijas. 2 ("Rīga") 1,206

25 latvieši un 2 "ārzemnieki" 6,661

25x21 3,681

Divdesmitā gadu simteņa mīla("Kailu") 1,483

Divertisments ("Pēc kino drāmas no kovboju dzīves") 1, 535

"Divi.." (Nākotnes kuģeļi) 5, 711

Divi draugi 6, 234

Divi jaunuzvedumi 6,465

Divi maiji ("Priekš gada bij šī dienabeigta") 5, 310

Divi miljardi maizīšu 3, 714

Divi panākumi un viena kļūda 6,401

Divi pavāri un viens ēdējs 6,670

Divi vientuļi ("Mēs sēdējām ostmalaskrogā") 2,12

Divos mēnešos uzbūvēta pilsēta 3,637

"Divpadsmit" (Atbilde) 5,696

"Divreiz es mācījos staigāt" (Mīlas sakarnieks) 5,241

Divu brāļu koks ("Gaiziņkalna pakājē gar mežu") 5, 566

Divu pasauļu pretstats 6,483

Draugam ("Ai, visu aukstākais, drēgnākais pagrabs pasaulē") 1,373

"Draugs Fransuā! Nakts šoreiz brīnum silta" (Fransuā Vijons) 4,40

"Draugs, kurp vien paskaties" (Dziesma Staļina likumam) 5,621

"Draugs, šodien tieši pieci gadi" (Pieci gadi) 5,611

Draugu dziesma ("Liek atkal liktenis man virsū savu delnu") 6,972

Drēbnieka krīts ("Es virmoju mūžam vēlēs") 5,237

Drēbnieka māceklis Pičs ("Gads, deviņsimti piektais gads") 5,258

Drēbniekzellis medībās ("Uz Jelgavas šosejas taisnās..") 1, 38

"Drīz, jūtu, plūdi nāks pār jūsu prātiem kāriem" 1, 345

Drukātais vārds ("Esi klāt mums rūgtumā un briesmās") 5,495

"Drūma nakts" (Cīņa) 5,252

Drūmā nojauta ("Ne vairs izgriezt zobenu no skala") 1,283

Drūpošais laiks ("Kā veci mūri sadrūp mūsu laiks") 1,454

Drupu kaudze ("Kam tu nāci, drupu kaudze") 5,388

Dunavas iela 6, 720

"Durvju zvans no rīta agri" (FRA skolnieks Jānis Kļava) 5,541

"Dusmas" (Balāde par manu prieku) 2,21

Dvēsele ("Ak, tagad neprasa dzīve no tevis") 5,662

Dvēsele ("Mirst cilvēks") 5,222

Dvēseļu baigais mežs 6,387

Dvēseļu zvejnieks ("Es klausos: viens pretimnācējs") 2,205

"Dzegužkalns" (Asinsbalss) 2,123

Dzeja ("Vakars") 4,148

Dzejniece sarma 6, 775
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Dzejniece skrandas ("Maza skrandaina meitene stāvēja uz paša stūra") l,

477

Dzejnieces atcere 6,281

"Dzejnieka mīla" Dailes teātrī 3, 396

Dzejnieka rīts ("Guļ uz galda dzejolis par Rīgu") 5,475

Dzejniekam ("Skatu tevi ejam pāri") 5, 523

Dzejniekam Kārlim Rabācam 40. dzimšanas dienā ("Kad reizēm aizbrūk

prāts kā aka") 5,644

Dzejnieks un prostitūte ("Ja jums jūs' nadziņi..") 5,665

Dzejolis par to, kur es šovakar sēdēšu ("Mazā") 2,15

"Dzeltēnā lampa, kam stāvi uz stūra" (Nomales lampai) 1,29

Dzērāja dziesma("Orman, saki, kurp mums steigties") 1,51

"Dzertuvē" (Bermonta virsnieks) 1, 57

"Dzertuvē" (Ķīnietis, kas runāja latviski) 1,60

"Dziedāt man patīk ar sajūsmu" (Manu dziesmu saturs) 1, 396

Dziesma ("Balts nams un iezils slēģis") 4,71

Dziesma ("Dziesma, dziesma, līgotāja") 5, 564

Dziesma ("Es skumji, skumji skatos") 1, 537

"Dziesma, dziesma, līgotāja" (Dziesma) 5, 564

Dziesma ielām ("Nejau tamdēļ savas dziesmas dziedu") 1,83

Dziesma kazragam ("Krastā es uz sārtiem priežu baļķiem") 2, 50

Dziesma lampai ("Kad plīvošs nolaižas pār zemi novakars") 1,254

Dziesma ormanim ("Ormani mīļais") 1,266

Dziesma par bulvāriem ("Bulvāri — apcirpto liepu un kastaņu spīdošā

parāde") 1,393

Dziesma par cilvēku ("Cilvēks vispār nemīlkailuma") 1,380

Dziesma par debesīm ("Kamdēļ mums acis tik bāli zilas?") 1,370

Dziesma par jauno pastnieci ("Soma, mana soma") 5,485

Dziesma par sevi ("Nu es dziedāšu dziesmu par sevi") 1, 270

Dziesma slēpotājiem ("Sniegi laukus baltus klāj") 5,483

Dziesma Staļina likumam ("Draugs, kurp vien paskaties") 5,621

Dziesmas ("Šonakt sirds manpilna saldu moku") 1,190

Dziesmas ("Zils aiz loga rudens vakars") 1,191

Dziesmotā fabrika 3,706

Dzimtenes mežs Marijas un Artilērijas ielustūrī 3,640

Dzīres ugunsgrēku atblāzmā3,672

Dzīve ("Kamdēļ tomēr savu dzīvi mīlu") 1,264

"Dzīvē ar vientuļo logu" 2, 358

"Dzīve bezsāpēm nav dzīve" (Ciešanu svars) 1,338

Dzīve, cik tu tagad liela ("Jūtu pāri savam plecam") 5, 81

"Dzīve kļuvusi sīka kā sievietes plauksta" 1,316

Dzīve uz plosta 6,633
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Dzīve virs nulles 6,691

Dzīves variācijas ("Tagad es ceļos ap desmitiem augšā") 1,465

Dzīves variācijas ("Mēs bijām trīs") 1,468

Dzīves variācijas ("Trīs jaunas spuldzes nopirku..") 1,467

Dzīves variācijas ("Uz bumbas apaļās, ko sauc par Zemi") 1,466

"Dzīvi sirds mana jūt kā rīksti" (Vai varu tev pie kājām likt Es savu klu-

sēšanu Kā norimušu zvanu?) 4, 86

Dzīvība ("Es eju gurdeniem soļiem") 4,29

Dzīvība ("Ja dvēsele svārstās un solis top glums") 4,142

Dzīvo tā, lai pietiek veselības visam mūžam 3,631

"Džonis" — Ērika Glīrdas kundze, sieviete "takša" šofers, un 135 000 km

3,577

Džordža Bernarda Šova 75 gadi 3,314

Ed. Virza. Dzejas un poēmas3, 347

Ed. Vulfa "Svētki Skangalē" Latvijas PSR Dailes teātrī 6, 327

"Ēdīšu putras, sausos dzeltēnoskāļus ar siļķi" 2,334

"Eh, labāk necelties" (Tā labāk) 1, 330

Ejiet uzmanīgi 6, 780

"Ejot pāri vecām, senām vietām" 1,440

Elēģija ("Kad maninodurs, un tas notiks drīz") 2, 314

Elēģija ("Vai dubļenes manbūtu jāvelk šodien") 2,351

Elēģija ("Varbūt tad reiz sirds man mierāpaliks") 1,173

Elēģija logā ("Šovakar") 1, 200

Elektriskā saule un slavenā spēle Čiekurkalnā 6, 617

Elza Baidekalne ("VEFa vārti rītos saini") 5,37

Ēna ("No zaļa koka ēna slīd") 4,63

Eņģelis aiz letes3, 5

Eņģelis aiz letes (stāsts) 3, 79

Ēriks Ādamsons6, 881

Ermoņika ("Kur krogus smaka apnicīga") 5,150

Ernests Anševics. lejūtas aistētika 3, 268

Es ("Ja dziesmu par skumjām es dzirdu") 5, 666

Es alkstu citu veidu ("Arvienu vairāk un vairāk") 2,61

"Es atkal šeit, kur piedzimt man bij lemts" (Pirmā vilšanās) 2, 53

Es — balalaikas spēlētājs ("Grīns, pilns erotisku dvesmu") 2, 38

"Es biju zēns, es biju mazs un priecīgs" (Trepes 1.) 2,99

"Es čempions zekseru spēlē" (Nomaldījies) 1,148

"Es domās pārskaitu kā naudu visas dienas" 1, 302

"Es dzīvoju viens meža stūrī" (Greizsirdīgais svečturis) 4, 35

"Es eju gurdeniem soļiem" (Dzīvība) 4, 29

"Es eju pa aizmirstu ceļu (Darbs) 5,124

"Es eju viens kā lāse, ko uz loga" (Varbūt) 5,140



"Es
— es uz lūpām" 1, 538

"Es esmu brūni nodedzis" (Mazā kūļu sējēja dziesma) 5, 524

"Es esmu iemīlējusies tai kungā" (Skolnieces domas) 5, 657

"Es esmu kliedziens no slīkstoša laikmeta asiņu jūrā" (Paskaidrojums) 1

388

"Es esmu šķēlies tagad tūkstoš druskās" 2,34

"Es esmu vienkāršs ielas un bulvāra turpinājums" 1,519

"Es esmu viens kā līķis skaidrā laukā" 5,706

"Es gāju pēc pusnakts uz mājām.." (Nomales sievas) 1,40

"Es guļu maigā zālē" (Kaza) 5,136

"Es: Hallo!" (Monologs telefonā) 2,291

"Es jau zinu, ļoti labi zinu" 1,249

"Es jūtos noguris, kā ilgus ceļus gājis" (Pusnakts motīvs) 1,175

"Es klausos: viens pretimnācējs" (Dvēseļu zvejnieks) 2,205

"Es klusi galvu nolikšu" 5,667

"Es kļuvu puteklis un sevī ļoti viegls" (Puteklis) 5,189

"Es krogus aizmirsis un dievnamus arī" (Atdzimšana) 2,40

"Es laimīgs sajūtu" 5,643

"Es lūpas košļāju, lai būtu darbs man zobiem" (Es un šis laiks) l, 27

"Es mīlu trepes, viņu apskaidrību" (Trepes 3.) 2,103

"Es mīlu vārdu sadursmes tāpat kā tirgu sievas" l, 379

"Es nezinu, vai sārtos rietabrīžos" 1,575

"Es piedzimu tādānaktī" (Jūra) 5,195

"Es plēšos" (Mīla) 1,357

"Es runāšu.."6,914

"Es sapņus sev caurpirkstiem laižu" (Übags) 5,184

"Es satiku tevi uz stūra, kur "Valters un Rapa"" 1,354

"Essēdēju dārzā zem ziedošas liepas" l, 520

"Essēdēju vakar uz dīvāna.." i, 320

"Es sēdu pie galda.." 6, 962

"Essevi ilgi ceļamāvu" (Šķeltais) 5,137

"Essirdi glabāju kā smagu, dārgu trauku" (Atzīšanās) 1, 253

"Esskaidri eju pretim savām beigām" (Skaidrība) 5,169

"Esskumji, skumji skatos" (Dziesma) 1, 537

"Esstaigāju tavās ielās" (Rīgai) 5,379

Es stikloju logu ("Sals nespēs vairs savu roku") 5, 385

"Esšķipsnu iedzeltēna sniega" (Pēdējam sniegam) 5,138

"Esšodien iztrencu uz ielas savu sirdi" 1,464

"Esšodien klusi pavadīju dienu" ("Šodien") 1,176

"Esšodien satiku uz ielas savu draugu" (Mans draugs) 1,263

"Esšonakt sastapos ar nāvi" (Nāve) 5, 219

"Es šorīt iznācu ārā uz ielas" 1,451
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"Es tavu neticību redzu" (Viens līķis) 4,32

"Es tevi negribu nepelt, ne slavēt" (Valdim Luksam) 6,973

"Es turu pasauli uz pleciem" (Mūžīgā vienība) 5, 214

"Es tvīkstu sūnās delnas turēt" (Vasaras dziesma) 5, 506

Es un dāma ("Mans kabinetskrogā") 1,198

Es un šis laiks 1,25

Es un šis laiks ("Es lūpas košļāju, lai būtu darbs man zobiem") 1,27

"Es untu — uz viena zara pūpols" (Kāzu dziesma) 1,233

"Es uztrūkos no sapņa spēja" 1,486

"Es vēl nesen to dziļi sevī nīdu" (Pagrabam) 5, 368

"Es vēlā naktī savas kājas āvu" (Prieka dziesma) 5, 373

"Es viņu sastapu" (Modernā meitene) 1,178

"Es viņu uzlūdzu uz deju" 1,521

"Es virmoju mūžam vēlēs" (Drēbnieka krīts) 5,237

Es visu lūpās manu Vien īgnu smīnēšanu ("Dejo sieva tev, spēlmani

priekšā") 4,91

"Es Zemislavēju un mīlu" 1,487

"Es zinu labi, sēta, kā tu smoc" (Sēta 2.) 2,95

"Esi dziļāks vēl kā aka" (Jauniešiem) 5,460

"Esi klāt mums rūgtumā un briesmās" (Drukātais vārds) 5,495

Eskadrona bārddzinis 6, 213

"Esmu atbraucis pēc sava arkla" (Arkls) 5, 56

"Finela balle" (Pēc balles) 5,680

Formālieelementi jaunāko dzejnieku darbos3,203

Formālie meklējumi latviešu jaunākajā dzejā 6,256

Formas jautājums jaunākā lirikā 3,173

Fr. Rokpeļņa luga "Gaisma" Latvijas PSR Valsts Jaunatnesteātrī6,357

FRA skolnieks JānisKļava ("Durvju zvans no rīta agri") 5, 541

"Frakotā apaša liriskais balagāns" (Apašs frakā) 1, 507

Fransuā Vijonam 1. ("Tu, kas rakstīji dziesmas par zagļiem") 2,67

Fransuā Vijonam 2. ("Daudzreiz dzīvē tu zobenucēli") 2,69

Fransuā Vijons ("Draugs Fransuā! Nakts šoreizbrīnum silta") 4,40

Fricis Līcis 6,913

Fridriha Volfa drāma "Ciankālijs" 3, 394

Fridrihs Briedis marta kaujā ("Sesto stundu plosās marta kauja") 2,170

Fridrihs Gulbis 3,183

Fridrihs Gulbis. Nakts Triumfs 3,276

Fridrihs Gulbis. Vīziju varā 3,249

Furkisti ("Padomju cilvēka prātam") 5,42

Gādā palīgus arāja darbam6,607

"Gadā tālā, astoņpadsmitā" (Tev, komjaunatne) 5,405

Gadījums ar lāpstu ("Viss viens") 2,65
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"Gads, deviņsimti piektais gads" (Drēbnieka māceklis Pičs) 5,258

"Gaismakā irbe pa zemi spurdz lidu" (Rīgai 13. oktobrī) 5,88

"Gaiziņkalna pakājē gar mežu" (Divu brāļu koks) 5,566

"Gaiziņkalns paceļas apkārtnē.." 3,731

"Gar mazās sētas visu vienumalu" (Zēni pie rīziņa) 2,300

"Gar Pārdaugavas mājām lētām" (Pārdaugava) 1,223

"Garā nakts jau iet uz savu galu" (Ziemassvētku kauju sākums) 2, 303

"Garais Johanness, tā sauca to cunftē" (Umurkumurs) 1,115

"Garās, grūtās Smārdes kaujas galā" (Pirksts) 2,234

Gars ("Kad tavi audi trūdēt ies") 5,221

"Gataviāboli krita no kokiem" 1, 523

Gāze ("Un atkal vados irdnē blīvā") 5, 386

Glābjot Pievolgu — glābjam padomju republiku 6,961

Glāznieku meistars par Francijas karali 3,623

"Gluds sāļais jūras līmenis" (Balāde par iesirmokapteini) 5,448

Goda likums 6,469

Grāmata ("Grāmatu dzeltēnos vākos") 5,152

"Grāmatā ar skumjām, bālām lapām" (Solījums) 1,411

Grāmata par lielāmcīņām 3, 380

Grāmatrūpniekiem dibinās savu aroda skolu 3, 679

"Grāmatu dzeltēnos vākos" (Grāmata) 5,152

"Grāmatukrātuvē eju" (Grāmatu krātuvei) 5,134

Grāmatukrātuvei ("Grāmatu krātuvē eju") 5,134

Grāvju iela ("Kad apkārt dzīve verd") 5,710

Gredzens ("Un tad ienāci tu") 2,17

Greizsirdīgais svečturis ("Es dzīvoju viens meža stūrī") 4, 35

Grib ceļu manas kājas Kā suni sev pa priekšu laist ("Kļavs. Mēs ejam no

mājas mājā") 4,100

"Griež vecis čīkstošu kā vezums leijerkasti" (Leijerkaste) 1, 32

"Grīns, pilns erotisku dvesmu" (Es — balalaikas spēlētājs) 2, 38

"Grīziņkalns" (Mītiņš Grīziņkalnā) 5,272

Grupa "Daw" slovaku jaunākā raksniecībā 3,298

Gudrība ("Mēness") 5,110

"Guļ uz galda dzejolis par Rīgu" (Dzejnieka rīts) 5,475

"Guļ vēsa roze katrā ūdens traukā" (Darba zemniekamrudenī) 5, 395

Guvums ("Ar sāpi, ļodzīgu un sūru, dziļi sirdī") 5,142

Ģenerālis Hermanis Buks 6, 711

Ģenerālis Kārlis Prauls 6,721

Ģertrūdes iela ("Vien kādu gadu vēlāk") 5,231

"Ģertrūdes iela, kaislā zīle" (Tūpsis) 5,235

Hildas Vīkas stāsti "Mūzu vaimanas" 6,247

"Hodža Nasredins" LPSR Valsts Dailes teātrī 6, 349
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"Ho-ho!" 1, 539

Humoristiskas poēmas prozā par manu milu. I vakars ("lelas laterna aiz

mana loga ir noslepkavota") 1, 381

Humoristiskas poēmas prozā par manu mīlu. II vakars ("Mani uzskati

jurģo") 1,381

"ī, lauku vienmuļīgums nomācošs kā žāvas" (Slavināšana) 1,313

"ledegas kā zvaigzne acs" (Kā trakā svelmē kaltis siens Tik tīrs un viegls

būšu) 4,118

ledomuspgulis ("Ar katru dienu kļūst lētāka malka") 2,7

ledomuspoguļi 2, 5

"lekrita mīla man dvēselē" (Mīla) l, 362

lekšpilsētā ieplūst gaisma 3,678

lekšpilsētas laukumam ("Uz taviemakmeņiem es mūža pieri jūtu") 5,299

lela ("Šai pilsētā, kur dzīvojam mēs visi") 2, 88

lela ("Viens sēdu puķotā krēslā un esmu maigs un mierīgs") 5,177

"lelai priekšā sastatnes un sprosti" (lelu bruģē) 5, 33

lelās ("Ceturto stundu es klīstu jau ielās") 1,167

lelās ("Jau trešo stundu es pa ielām apkārt maldos") 1,265

"lelas laterna aiz mana loga ir noslepkavota" (Humoristiskas poēmas prozā

par manu mīlu. I vakars) 1, 381

lelas puika ("Bez kāda nolūka tam apkārt patīk klīst") 1, 221

lelas sievietēm ("Tad, kad bāros šalko palsie zīdi") 1, 76

lelas staigule ("Tu kāri grēcīga un sātaniski svēta") 1,455

"lelās šeit, kur redzamas tik riepas" (Zirgam uz ielas) 1, 508

lelas zēna dziesma ("Māsa prot man labi dejot") 1, 53

lelu bruģē ("lelai priekšā sastatnes un sprosti") 5, 33

lenaida ironija 3, 367

"lenaidnieka nāves rati" (Sveiciens Padomju Armijai) 5, 553

"lenaidnieks"— J. Permitinajaunākais romāns 3, 363

leraksts "Zaļajā zemē" ("Rīts, kad tumsa aiziet dienas dusā") 5,472

"leraustas dvēseles pelnos" (Tagadne ) 1, 346

leskaņa ("Un tā visa ziema") 2, 296

leskaņa ("Vai varu tev pie kājām likt") 4,19; 85

lesniegums 6,957

lesvaidījums ("Kamdēļ gan nebūtmankailam") 1,463

"let zilos lakatos pa zemikrēsla" (Nakts) 5,675

"leteica dzejot man gudrie" (Atbilde) 1,280

levadam 6, 300

levas zieds ("Kur robots slēģis blakus logam") 5, 581

levērojams atdzejojums 6,288

Igauņu rakstniecības virzītāji 3, 333

"Ikkatrs muskulis kā spīdošs vara gabals" (Strādnieks) 5,699



1113

"Ikvienam ormanim kads raksturīgs savs sauciens" (Ormaņa saucieni.

Poēma) 1,350

Ilgas ("Ko nu man ilgās jūs šņukstat") 1,329

Ilgas ("Vai lai es aizšauju durvīm bultu?") 2,48

Ilgu mīla("No pašām agrām, sārtām, senām dienām") 5, 702

Iļģuciems ("Nokāpis šorīt no kuģīša..") 1, 371

Iļģuciemam ("Brūnais Iļģuciems, pakauša mala") 5,215

Imants Sudmalis kaujā pie Borisovas ("Baltkrievijas tumšie, leknie meži")

5,574

Ints Trakais ("Ints Trakais atkal klāt. Vai viņam sīvo dot?") 4,44

Invalīds ("Bij vakars un mēneša vidus..") 1,540

Invalīds ("Pēc gadiem briesmīgiem un karos pavadītiem") l, 238

Invalīds ("Trīs reizes nedēļā..") 1,445

"Ir atkal rīts" (Vajāšana) 5, 269

"Ir atkal vakars tāds pēc ilgiem laikiem" 1,541

"Ir cilvēki viengabalaini" l, 296

"Ir dažreiz mirkļi šūpoles" (Aizmiršanās) 4, 74

"Ir šodien pirmais sniegs" (Pirmais sniegs) 1,247

"Ir tādi, kas neatšķir ļauno no labā" (Laimīgie) 1,297

"Ir tev, ir tādaBlaumaņa iela" (Blaumaņa iela — mana dzimšanas vieta) 5,

229

"Ir tilts pār zemi apaļo un zaļo" (Piena Ceļš) 1,245

"Ir vārds mans smags un auglīgs raugs" 5,625

Īrijas draugs ("Šodien") 1,16

Istabas ("Istabās manās, kur pavadu gadus") 1,42

Istabas ("Svaidīties dzīvē, kur savvaļā ganās") 1,42

"Istabās manās, kur pavadu gadus" (Istabas) 1,42

Itāliešu godalgotā proza un kara romāni 3,294

"Izbraukt no pilsētas sestdienā melnā" l, 576

Izcilu personu domaspar ziemas sportu 3,545

"Izdevu grāmatu" (Trīs grāmatas) 1,66

"Izdzisa dienakā ogle" (Nakts) 5,676

"Izgāju laukos, kad agrīns bij rīts" (Sajūsma) 1,229

Izkārtnes ("Ai, raibās izkārtnes, mans pirmais gleznu salons!") I, 88

Iznīdēsim sastingumu! 6, 572

Izskaņa ("Aiz loga vakars dreb, kad zilgme skūpsta rūti") 4, 81

Izskaņa ("Paradīze, saldā mala") 4,135

Izskaņa ("Savu roku pār acīm es laižu") 2,270

Izskaņa ("Viss kad būs aprakts reiz pagātnes zārkos") 1,471

Izvilkums no poēmas "Zēns — ielu akrobāts" ("Lāsēm, dzeltēnāmun lie-

lām") 1,278

J. Raiņa "Pūt, vējiņi!" LPSR Valsts Dailes teātri 6,361
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J. Sudrabkalns. "Spuldze vējā" 3, 329

"Ja dvēsele svārstās un solis top glums" (Dzīvība) 4,142

"Ja dziesmu par skumjām es dzirdu" (Es) 5,666

"Ja es nebūtu dzejnieks" (Varbūtība) 2,282

"Ja es vienmēratminētto spētu" (Četrrindas) 1,518

"Ja jums jūs' nadziņi" (Dzejnieks un prostitūte) 5,665

"Jā, kamdēļ ēdiens man apniks.." (Jautājums visiem priekš sevis) 1,375

"Ja manam darbam gadās kādreiz mazs" 1, 389

"Ja, mīlot sievieti.." (Sods) 1,225

"Ja tev skumji, mans draugs" (Strēlnieka dziesma latviešu meitenei) 1,187

"Ja tikai vienunakti būtu" (Mīlas vārdi) 4, 79

"Ja tu vari tagad smaidīt" (Bērns, ieklausies!) 5,97

Jānis Grīns kafejnīcā ("Pulkstens viens. Uz kafejnīcu steidzas") 2,302

Jānis Grots 3,265

Jānis Plase 3, 113

Jānis Plaudis. Ģimnāzisti 3, 385

Jānis Plaudis. Putnu ceļš 6,251

Jānis Sudrabkalns6, 833

"Jānis Sudrabkalns piedzima.." 6,916

Janka Rasa ("Laiki rūga kā iemaisīts raugs") 1, 285

Jāņa Ziemeļnieka piemiņai 3, 263

Jāņi ("Šūpojas pasaules telpā") 5,153

Jāņi Rīgā 6,803

Jāņu dienā ("Tavu jauko Jāņu dienu") 5, 510

"Jāņu diena, liela diena" (Jāņu ieskaņai) 5, 508

Jāņu ieskaņai ("Jāņu diena, liela diena") 5,508

Japāņu proletāriskās literatūras aizsākumi 3, 320

"Jau atkal diena,viena diena galā" (Nemiers) 1, 367

"Jau atmirdz mūsu lauki zaļi" (Pirmais kandidāts) 5, 13

"Jau brīžiem salna domās iekrīt" (Aiz robežas) 5,144

"Jau ceriņus es jūtu ziemā" (Traktorista dziesma) 5,399

"Jau marts pie beigām" (Marta kauja) 2,159

"Jau smaršo rensteles un brūns kā šokolāde" (Pavasaris pilsētā) 1,85

"Jau trešo dienunomalē esklīstu" 2,335

"Jau trešo stundu es pa ielām apkārt maldos" (lelās) 1,265

"Jau visās ielās ledukaļ" (Ledu kaļ) 5, 130

"Jau visu rītu smaga ugunskauja" (Slokas kauja) 2,148

"Jaunā gvarde" 6, 510

Jauna režisore Valsts Drāmas teātrī 6, 328

Jaunā Rīga aug 3,671

Jaunā traktoriste ("Skrīveru vilcienā iekāpju ātri") 5,59

Jaunā un vecā mīlestība 3, 527
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Jaunāvirpotāja ("Saules pilni mati") 5,35

Jaunaisaģitators ("Pievakare. Mājās nāku") 5, 547

Jaunais gads ("Vējš spēlē zaros arpu") 5, 79

Jaunais rekordists sals 6, 775

Jaunais sējējs ("Atnācis bij atkal pavasaris") 5, 75

"Jaunais tilts, jaunais tilts" (Tilts) 5,487

Jaunais vēlētājs ("Sienas pulkstenis pus seši") 5, 551

Jaunajā gadā ("No tāla salaciema") 5,461

Jaunajā gadā ("Saule atkal dodaskalnā") 5,544

Jaunajam zemes ieguvējam ("Šodien ielās ilgi, ilgi lija") 5,393

Jaunākais dzejnieks 3,382

Jaunatneun latviešu raksniecība 3,162

Jaunībanāk 6,403

Jaunie amerikāņu proletrakstnieki 3,291

Jauniešiem ("Esi dziļāks vēl kā aka") 5,460

"Jaunkundze" (Jaunkundzei uz ielas) 1, 542

Jaunkundze ar sunīti ("Un Vecrīgas šķērsielā, šaurā") 1,11

Jaunkundzeiuz ielas ("Jaunkundze") 1, 542

Jauno rakstnieku stāvoklis un meklējumi 3,195

Jauno žurnāli3,182

JaunsSinklera Luisa romāns 3, 370

Jautājums grieķim ("Kā muša pudelē dūc galvā viena doma") 5,661

Jautājums visiem priekš sevis ("Jā, kamdēļ ēdiens man apniks..") 1,375

Jautrais ermonists 3, 25

Jautras bērnu čalas Šampētra ielā6,599

Jautrās rindas ("Šodien man sirdī tāds prieks, ka man nospļauties par

visiem šeņķiem") 1,82

Jāzeps Mediņš 6,379

Jāzeps un Jēkabs Mediņi 6, 347

Jēcis Ķiļķendūrējs ("Šī poēma var interesēt Jūs") 6,969

Jeihi Nimura un Dubrovskis Nacionālāoperā 3,402

Jēkabam Kazakam ("Pārkāpis laiku un savu nāvi") 5,301

Jelgava ("Kas man būtu drusku līdzīgs") 2,84

Jelgavas akadēmija 6, 756

"Juglas malāzāli pļauju" (Siena laikā) 5, 518

Jūlija Vanaga un Friča Rokpeļņa "Ceļa cirtēji" Latvijas PSR Valsts Dailes

teātrī6,365

"Jūlijs. Skāba skuju smarša telpā" (Lielais kaps) 2,174

"Jums acis
— divas balerīnas" (Veltījums) 5,691

"Jums — o, bijušie cūkgani, klausaities" (Pilsētas zēns) 1,71

"Jums, varoņiem no Maskavas un Nasvas" (Latviešu strēlniekiem) 5,334

Junkera oriģinālkokgrebumi "Latviešu pasaku" l. sējumam 6,541
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Jūra ("Es piedzimu tādā naktī") 5,195

Jūra un zeme ("Tu, jūra, zaļganais katls") 2, 308

"Jūs" (Kalniem) 5,164

"Jūs" (Trama pieturas vietustabiem) 1,510

Jūs' actiņas ("Jūs' actiņas dzidras kā avotiņš") 5,668

"Jūs' actiņas dzidras kā avotiņš" (Jūs' actiņas) 5,668

"Jūs' ceļus vairs nespētu staigāt" (Monologs) 5,674

"Jūs, kas guļiet ar sievām un sapņojiet" 1,498

"Jūs, logi" (Logi 2) 2, 283

"Jūs variet grūst mani, cik nu jums patīkas, atpakaļ" 1,331

Jūsma ("Nomalē, kur ielas drusku slīpas") 1,145

"Jūtas var vienīgi saprast ar jūtām"(Prāts) 1, 382

"Jūtu pār savam plecam" (Dzīve, cik tu tagad liela) 5,81

"Kāasi zibeņi aiz logiem plosās vēji" (Šais dienās) 1,436

"Kāatriebe un taisnība šai vietā" (Latviešu partizāniem) 5, 336

"Kā citiem ko nodzerties
— ūdensun laime" (Sāpes) 1,323

Kā es iepazinos ar Ļermontovu 6,297

"Kākafija sen brūnas lapas te no putekļiem.." (Mans dārziņš pilsētā) 1,84

Kā kino gatavo karu 3,436

"Kā laipa nakts starp vakaru un rītu" 1,319

"Kā mani pārsteidz viss, ko šodien redzu dabā"(Pārsteidzoša diena) 1,505

"Kā milzīga liellaiva.." (Ķīpsala) 1,394

"Kā muša pudelē dūcgalvā viena doma" (Jautājums grieķim) 5,661

"Kā pacelts zobens tu virs noziedznieka galvas" (Revolucionārs) 5,704

"Kā pēc murga,kā pēc nāves miega" (Nu ir labi) 5, 377

Kā rodas cukurs 3, 724

Kā sāp ("Tās puķes, ko es šodien leju") 5,651

"Kā saule smaidīt drīkst?" (Ūdens vārdi) 4, 76

Kā strādā modernātekstilfabrikā 3, 525

Kā top pērļu fontāns un ķiniešu saule 6,677

Kā trakā svelmē kaltis siens Tik tīrs un viegls būšu ("ledegas kā zvaigzne

acs") 4,118

"Kā tu nevari aizmirst elpot" (Darba zemniekam) 5, 394

"Kā vaska svecītes jūs' pirkstiņi" (Pirkstiņi) 5,681

"Kā vecam svārkam poga palikusi" (Sievietei) 5, 713

"Kā vecimūri sadrūp mūsu laiks" (Drūpošais laiks) 1,454

"Kadapkārt dzīve verd" (Grāvju iela) 5, 710

"Kad atplaukst silts pār bulvārburzmu rīts" (Balonīts) 1,360

"Kadbeidzot nākšu reiz pie laimes" (Vēlā laime) 5,170

Kaddēli staigā tēvu pēdās... 3,620

"Kad Doma pulkstens nosit trīs" 1,456

"Kad dzīves skaistuma būs nocieties mans gars" (Sajūsma) 5,698
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Kad gals ir klāt ("Pār kalnu balta saule kāp") 5,168

"Kadkatrs cilvēks lidot spēs kā putns" (Mīla) 1,395

"Kadklīstu pa dziestošām ielām" (Lūgšana) 5, 701

"Kad mani nodurs, un tas notiks drīz" (Elēģija) 2, 314

"Kadmanišķīra dejas taktī" 1,492

Kad mieru reiz sev gūšu ("Pie viena soļa otru siet") 4,109

"Kad mūs māca brūnā tumsa" (Maskavas radio) 5, 89

"Kad nāk man kā pārmetums prātā.." (Sīks puisīts un zilums uz vaiga) 1,

36

"Kad plīvošs nolaižas pār zemi novakars" (Dziesma lampai) 1,254

"Kadplūdi krīt un vardes mostas mīlā" (Pavasaros) 5,679

"Kad pusnakts klīst aiz tumšiem logiem ārā" 1, 577

"Kad reizēm aizbrūkprāts kā aka" (Dzejniekam Kārlim Rabācam 40. dzim-

šanas dienā) 5, 644

"Kad sētnieks nāk no rīta tīrītielu" 1,513

"Kad skumji man un manaibālai dvēs'lei" 1,405

"Kad tavi audi trūdēt ies" (Gars) 5,221

"Kad tu man roku sniedz" (Mīlas ausma) 5,707

"Kad vakars kluss garnamiemklīst" (Vakars) 1,239

"Kad vakars spuldzēs iemetsārtu rozi" (Randiņš) 1, 74

"Kāda dīvaina, sārta gaisma" (Sārtā gaisma) 2,158

"Kādā dziļā, tumšā naktī" (Nakts) 4,46

Kāda dzīve ("Uz Ģertrūdes ielas") 1,15

Kāda iedomapavasarī ("Uz alejas greznās..") 1,474

"Kādā melnāun lietainā naktī" (Kur miglas elpā lauki gaist) 4,93

Kāda no jaunākās lirikas savdabībām 3, 736

"Kāda sieviete, kurai par ķīlu" (Matroža dziesma) 1, 52

"Kāda šodien drūma diena"(Vācu žandarms) 5, 341

"Kāda vieglprātība traka" (Melodija) 4,67

Kādam jābūt un kā jādarbojas privātdetektīvam 3,605

"Kādreiz tālāPoļu tiesā" (Niklāvam Strunkem 42. dzimšanas dienā) 6,968

"Kāds dzeloņdrātīm manu galvu žņaudz" (Atklāti vārdi) 2,275

Kāds strādnieka romāns 3, 316

"Kāds vakars kluss starp divi lietiem" (Starp divi lietiem) 4, 30

Kafela kungs 6,86

Kaili cilvēki Balasta dambī 3,634

'Kailu" (Divdesmitā gadu simteņa mīla) 1,483

Kaktuss ("Un tad tu manā elpā nāc") 2,66

Kaķuša ("Aiz sīvā niedrāja, aiz sila aizmigušā") 5, 331

Kalējzēnu dziesma ("No rīta līdz zeltītam vakaram") 1,543

Kalendāru drausmīgais liktenis 3, 711

Kālis ("Preču vagonā iemests un atvests") 2, 52
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Kalniem ("Jūs") 5, 164

Kalte 6,15

Kam ir vairāk humora— vīriešiem vai sievietēm3, 505

"Kam nenāc līdzman šovakar uz bāru" (Romances) 1,185

"Kam sirdi kūpinu kā nenogrieztu dakti" 1,493

"Kam tu nāci, drupu kaudze" (Drupu kaudze) 5, 388

"Kam vajadzīgs tas smagums,kas man sirdī" 1,403

"Kam vajadzīgs tas smagums,kas man sirdī" 2, 336

"Kamdēļ es sievieti nevaru mīlētkā māsu" 1,404

"Kamdēļ gan nebūtmankailam" (lesvaidījums) 1,463

"Kamdēļ ilgot, ilgas piepildītas" 1, 512

Kamdēļ mēs esam huligāni un pesimisti? 3,244

"Kamdēļ mums acis tik bāli zilas?" (Dziesma par debesīm) 1,370

"Kamdēļ tik žēli kauc sirēnas šodien" (Strādnieka bēres) 1, 526

"Kamdēļ tomēr savu dzīvi mīlu" (Dzīve) 1,264

Kandavaspērle 6,705

Kāpēc viņa šāvās? 3, 57

"Kāpj upes atpakaļ jau savos vecos krastos" 1,457

Kapsētas übagi ("Pie lieliem akmeņiem") 5, 708

Kārā dvēsele ("Un tomēr vēl kādreiz tev iegribas miera") 1,332

Kara meitenes("Laikā, kad zem kokiem sārtiem") 5,324

Karaskola 6, 766

Kārlim Baltgailim ("Tu lēnāmatsakies no baudas") 4,141

Kārlis Eliass 3,164

Kārlis Skalbe stāsta 6,269

Karlo Goldoni "Spēļu ellīte" Nacionālā teātrī 3,400

"Karstākas smiltis par patvāra sienām" (Vasaras dzejolis) 1,282

Karš vācu jaunākā rakstniecībā 3, 308

Kartupelis ("Uz zemes rodotkartupeli") 5,207

Kartupeļu vaga("Ūdeni dod aka") 5,397

"Kas dzīvē ir bez mīlas mokām" 1,488

"Kas esmu — tas man noslēpums" 2, 352

"Kas grib redzēt zagli dzīvu" (Ostas krodziņš) 2, 82

"Kas grūtības vairs, nelaimes vaizaimi" 5,637

Kas ieguva 24 000 streika dienās? 3, 517

Kas ir Ansis Lielkalns 6,624

Kas ir mīlestība 3, 732

Kas ir un ko darabirža 3, 556

"Kas manbūtu drusku līdzīgs" (Jelgava) 2, 84

"Kas man ticēs, ka es mīlu" 1,499

Kas no jums visvairāk pelna? 3, 516

Kas viņš ir? ("Leņingradas purvos kāja dūkstīslīkst") 5, 338
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"Katlā ar riteņiem diviem.." (Asfalta vārīšana un klāšana) 1,156

"Katrīnmuiža, Katrīnmuižarūgtā" (Kauja pie Katrīnmuižas) 2,177

"Katrs mirklis — pakāpiens uz nāvi" (Atziņa) 5,660

Katru dienu 150 kāpnes, cik 35 gados? 3, 521

Kauja pie Katrīnmuižas ("Katrīnmuiža, Katrīnmuižarūgtā") 2,177

Kauja pie Plakaniem, kauja pie Veisiem ("Sarkst akmeņi ielās") 2,131

"Kaut es visu atminētto spētu" 1,422

Kaut galvu jau sudrabs rotā,bet sirds tiecas tvert mirdzošo zinātnes lāpu...
3,600

"Kaut jau no bērnības es visur dzīvē rodu" (Sāpes) 1,342

"Kaut kur tālumā lulina gani" (Pēdējais dadzis) 2,359

"Kaut man vaļā tikt, no tā vaļā tikt" 1, 308

Kaza ("Es guļu maigā zālē") 5,136

"Kāzas Maļinovkā" Latvijas PSR ACP Strādnieku teātrī 6,359

Kāzu dziesma ("Es un tu — uz viena zara pūpols") 1,233

Kepenikas kapteinis 3, 390

Kino apskats 3,448

Kino beidzamā mēnesī 3,450

Kino recenzijas 3,451—490

Kioski ("Vai tas rīts, kad redzēt var bez svecēm") 1,78

"Kirills LeontjevsL" 3,721

Kirils Sārtums6, 44

"Kirnas kauja, niknā Kirnas kauja" (Kirnas kaujas vietā) 5, 599

Kirnas kaujas vietā("Kirnas kauja, niknāKirnas kauja") 5, 599

Klaidoņa dziesma ("Nu es klaidonisbiju") 1,50

Klusa doma ("Sāk pār mani plīvot stulbums") 5,172

"Klusā ielā klusi stāvu" (Klusums) 2, 307

Klusums ("Klusā ielā klusi stāvu") 2, 307

Kļavas lapa 6,27

"Kļāvi ar lapām jau asfaltusārto" (Poēma par ormani) 1,95

"Kļavs. Mēs ejam no mājas mājā" (Grib ceļu manas kājas Kā suni sev pa

priekšu laist) 4,100

"Ko es daru? Kas esmu es? Agrāk" (Vīna kauss) 4,146

"Ko es par sevi neesmu jau smējies" 1,303

Ko gribēja viņš ar to sacīt? ("Bij karsta un svelmaina diena") 1, 154

Ko jūs darītu ar miljonu? 3, 712

Ko lasa sievietes? 3, 506

"Ko nu man ilgās jūs šņukstat" (Ilgas) 1,329

Ko rakstniece E. Prūša saka par savu jauno lugu "Baltais jātnieks" 3,409

Ko smagais stāstīja par vieglo un ātro? 3, 563

"Ko stāsta kalendārs pie sienas?" (Aicinājums) 5, 70

"Ko tu vari, to tu dari" (Uguns vārdi) 4, 77
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"Kokaēka. Klons. Pie maza galda" (Pēdējais svētvakars) 2,188

Komjaunatnes krastmala ("Bij četrdesmit ceturtais") 5,606

Komjaunietis Rasiņš ("Nakts") 5, 583

Komunistiskās partijas manifesta radītājiem ("Pasaulē, kas pilna rūsas") 5,

555

Kontrasts ("Tu savā dvēselēkā klēpī ziedus nesi") 5,669

Kopsolī ar padomju tautu 6,567

"Krastā es uz sārtiem priežu baļķiem" (Dziesma kazragam) 2,50

Krāsu un dziesmu vijā 6,444

Krāšņs izdevums 6, 548

Kreisā periodika bulgāru rakstniecībā 3, 318

Krekls 6,176

Kremlī pie Ļeņina ("Barons Mirbahs, vācu sūtnis, nošauts") 5,20

Krēslā ("Uz ielām irst sniega kusums") 2,16

"Krēsli. Klepus. Drēbju aroms" (Ārsta uzgaidāmā telpā) 5,121

Krēsls 6, 127

Krievu dzejnieks Boriss Pasternaks 3, 273

Krievu dzejnieks Nikolajs Tihonovs3, 281

Krievu tautai ("Vai tā dienaatspīd silta") 5, 537

Krievuviesi Nacionālā operā 3, 389

Kristāla puķes un stikla palmas 3, 558

Kritiķis Alfrēds Goba kā glābšanas riņķis veciem 3,172

Kritušā piemiņai ("Viņš krita, lai jums elpu dotu") 5,459

"Krodziņš mazs, bet silta tēja" (Viesmīļa dziesmiņa) 1,48

Krogā ("Tā kā glāze rūgta alus") l, 439

"Kromas kaujas divpadsmitā diena" (Psihiskais uzbrukums) 2,244

Krustā sistais ("Kur tas laiks, kad sūtīja uz skārni") 1, 255

Kucēns 6, 876

Kuģniecības izstāde 6, 754

Kukaiņu karaliene 3, 7

Kuļmašīnas dziesma ("Rudens diena pilna smīna") 5,403

"Kungs ar brillēm, ko stāvi un smīni?" (Līnis) 5, 180

Kur atrodas Saules kaujas vieta pēc vēsturisko balādu autora Plūdoņa do-

mām? 3,571

"Kur bulvārs ar divrindu lampām" (Matrozis laķenēs) 1,13

"Kur Daugava melnīgi spulgo kā madeira pudeles stiklis" (Mans bulvārs)

1,310

"Kur dienāputni" 1, 578

"Kur ielas izbeidzas un sākas nomaļpriedes" (Vakars nomalē) 1,87

Kur ir? ("Ar asnu, ar asnu kopā") 5,176

"Kur Kaļķu iela, biezā, drūmānamā" (Šveicars) 2,109

"Kur klusi sano ilgu sils" 5,649
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Kurklusums pāri klājas ("Tā dienapēc dienasaiziet") 4,106

"Kurkrogus smaka apnicīga" (Ermoņika) 5,150

Kurmiglas elpā lauki gaist ("Kādā melnā un lietainānaktī") 4, 93

"Kurmūru kvartālos kā aizās" l, 335

Kurnotika Saules kauja? 3, 568

"Kurpavards mans?" (Atgriešanās) 5, 370

"Kurpriekšpilsētās karuseļi" (Pašpuikas dziesma) 1, 166

"Kurrobots slēģis blakus logam" (Ābeļzieds) 4,147

"Kur robots slēģis blakus logam" (levas zieds) 5, 581

"Kur sporta stadions rauj ļaužu straumes iekšā" (Sīkā meitene un dāmas)

1,34

"Kur spulgo bārs, kviec motīvs trakulīgais" (Šolaiku jauneklis) 5,658

"Kur tas brīnišķais laiks, kad bez bēdām" 1,545

"Kur tas laiks, kad sūtīja uz skārni" (Krustā sistais) 1,255

"Kur tu augi mežā tvirta" (Priedei) 5, 557

"Kurp kā stars es nenogurstotsteidzu" 1,423

Kurp mēs ejam? 3, 733

"Kurp vien eju" (Tramvaja sliedes 1) 2,279

"Kurzeme, cietēja Kurzeme" (Kurzemei) 5, 333

Kurzemei ("Kurzeme, cietēja Kurzeme") 5, 333

Kvartas ("Manas dienas nāk un aiziet klusi") 5,141

Ķeizars apēd ceptu vērsi un izdzer mucu alus3,674

Ķīnietis, kas runāja latviski ("Dzertuvē") 1,60

Ķīpsala ("Kā milzīga liellaiva..") 1, 394

L. Fodora "Dr. Jūlija Šabo" Nacionālā teātrī 3,402

Labānāve 6, 7

"Labāk izdzert kausu un sasist to" (Atklātība) 5, 173

Labākālatviešu padomju dzeju grāmata6,309

Labas un lētas preces patērētāju tūkstošiem 6,641

Lai ("Virs zemes tādēļ sāpji dzīvot") 5,670

Lai dzīvo! ("Uz skvēra, uz skvēra, uz spīdoša skvēra") 1,81

"Lai izejam kolonās šodien mēs brīvi" (Miera dienā) 5,609

"Lai manās rokās šonakt atslābst dūres" (Šonakt) 1,284

"Lai manisajūsma mūžam uz augšu kā propellers ceļ!" 1, 387

"Lai neaiztur tevi kalni" (Zemniekam) 5,501

"Lainu visi kopā raugām" (Profesoram Dr.A. Kirhenšteinam) 5, 530

"Lai pūces koku galos zīlē" (Padomju jaunatne) 5,407

"Lairemdinātu bēdu" 4,143
"Laisirsnīgs sveiciens Dailessaimei" (LPSR Valsts Dailes teātra kolektīvam

25 gadu svētkos) 5, 504

"Lai slavēts vakars šis, pilns smalkas ironijas" (Vakara apskaidrība) 1,418

"Laikā, kad zem kokiem sārtiem" (Kara meitenes) 5,324
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"Laikam ēduši nebij" (Bulvārīgs) 1, 298

"Laiki rūgakā iemaisīts raugs" (Janka Rasa) 1,285

"Laiks neklauvē pie Tavām durvīm" (Andrejam Upītim) 5,539

"Laiks smaršo pēc nopļauta siena" (3. septembris) 5, 376

Laimīgā izglābšanās 6,226

Laimīgais izlūkojums 6,184

Laimīgais malks 6,172

Laimīgie ("Ir tādi,kas neatšķir ļauno no labā") 1, 297

"Laimīgs es paceļu balsi" (Talsiniekiem) 5, 73

Laimoņa Grasmaņa dekoratīvais ietērps N. Pogodina "Kremļa kurantiem"

6, 543

Laivu būvētāji 6, 812

Lakstīgala dziedbasu 5,101

Lakstīgala dziedbasu ("Vakars. Es grauzu ielas") 5,106

Laimīgais izlūkojums 6, 184

"Lāsēm, dzeltēnām un lielām" (Izvilkums no poēmas "Zēns — ielu akro-

bāts") 1,278

Lāsts ("Nojozti skaldošie zobeninost") 1,231

Latvieši Sarkanai armijai ("Mēs tevi gaidījām, kā gaida dienu") 5,329

Latviešiem DP nometnēs! 6, 826

Latviešu meitenes dziesma strēlniekam ("Nē, labāk iesim") 1,188

"Latviešu padomju dzeja.." 6,908

Latviešu partizāniem ("Kā atriebe un taisnība šai vietā") 5, 336

Latviešu strēlnieka lūgšana pirms kaujas ("Mana dusma") 2,154

Latviešu strēlniekiem ("Jums, varoņiem no Maskavas un Nasvas") 5,334

Latviešu strēlniekiem — gvardiem 5. gadadienā ("Sārts zaigo miers") 5,87

Latviešu strēlnieku slavenais pulkvedis 6,699

Latvietis biedram Staļinam ("Spīd zili zvaigznāji") 5,436

Latvietis Staļina likumam ("Senāk bārs es soli liku") 5, 8

Latvietis Staļingradai ("Bij smaga nakts, kad tu mums atmirdzēji") 5,328

Latvijas PSR Rakstnieku savienība 6,292

Latviskākajā grāmatu krātuvē 6, 764

Latvju mākslas aģentūra 3, 502

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība3, 503

Latvju teātra muzejs 3,392

"Lēdija, lēdija" (Lēdijai ar paplāti) 5,161

Lēdijai ar paplāti ("Lēdija, lēdija") 5,161

Ledukaļ ("Jau visās ielās ledukaļ") 5,130

Leijerkaste ("Griež vecis čīkstošu kā vezums leijerkasti") 1,32

Lēmējai. Šķīrējai ("Skrien ātri putni debess zilumā") 4,68

Lēmums("Varbūt šī dzīve ir skarba un baiga") 5,175

"Lēni pārslo sniegs un šķiet kā" (Sniedziņš) 5,685



Lepnai sievietei ("Tu maninicini ar savu vieglo smīnu") 2, 14

Līdz atrastas būs mājas ("Mūs kā sauli nāk saņemt visi") 4,102

"Līdz šim es biju varens vīrs" 2,313

"Liekatkal liktenis man virsū savu delnu" (Draugu dziesma) 6,972

Lielāaudēja ("Stelles divās rindās") 5, 30

Lielā bezsāta dvēsele6,277

Lielā dziesma ("Riets bij stindzis katrā logā") 2, 315

Lielā egle 6,149

Lielā Fergānas kanāļa racēju vēstule JosifamVisarionovičam Staļinam 6,284

Lielā gavilniece 6,363

Lielā krievu dramatiķa atcerei 6,382

Lielā uzbrukuma nakts 6,680

Lielais humānists un dzejnieks 6, 321

Lielais kaps ("Jūlijs. Skāba skuju smarša telpā") 2,174

Lielais piepildījums ("No spožā Kremļa pāri tālēmzilgām") 5,17

Lielais savedējs ("Vakars") 1,424

Lielais spogulis Kaļķu ielā 9 3,619

"Lielākā daļa no mūsu jaunākiem dzejniekiem.." 3, 739

Lielās skumjas pēc īstās dzīves 6,426

Lielās ticības verenais piepildījums 3,698

Lieldienuskūpsts 6,162

Lielie viesi 6,414

"Lieliska balle" (Balle) 1,59

Lielumaābola kodējs ("Pulkstens nosita pieci") 1,213

"Liepas satumst" (Tev) 1,195

Liesma ("Par Staļinu") 5, 595

"Liesma lāsmo, un pākstis siltas" (Pats gribu tālu projām tikt) 4,88

Lietiņš ("Brauc lietiņš baltmākoņu laiviņā") 5,671

Liktenis 6,112

Likvidēsies arī "Baltā nama" īpašniece — Latvijas tirgotāju savienība un

citas tirgotāju un rūpnieku biedrības 3, 554

Linards Laicens. Aziāts 3, 203

Linards Laicens.Vajātais teātris 3, 345

Līnis ("Kungs ar brillēm, ko stāvi un smīni?") 5, 180

Lirisks dzejolis ("Bija priekšpavasars") 1,274

Literātu grupa"Trauksme" jaunākā latviešu dzejā 3, 725

"Lodeskā lapsenes džinkstoši dzēlīgas" (Atmiņas) 1,453

Logi 1 ("Logi, greznie, mirdzošie veikalu logi") 2,283

Logi 2 ("Jūs, logi") 2, 283

"Logi, greznie, mirdzošie veikalu logi" (Logi 1)2, 283

Logs ("Pēc dienas vienmuļas un darbaskarbi grūta") 1, 262

Loņai. I Zelta zvans ("Savās bijušas dienās..") 1, 384
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Loņai. II Lielāvienība ("Nav asiņu dzīslās..") I, 385

Loņai. 111Pazaudētāvientulība ("Ai, nekad es neesmuvairs vientuļš") 1,386

LPSR Valsts Dailes teātra>kolektīvam 25 gadu svētkos ("Lai sirsnīgs svei-

ciens Dailes saimei") 5, 504

LPSR Valsts Daugavpils Krievu drāmas teātra viesizrādes Rīgā 6,450

Lūgšana ("Kad klīstu pa dziestošām ielām") 5, 701

Lūgšana ("Mēness") 1,19

Lūgšana ("No vieniem plašumiem un bezgalīgām stepēm") 5,697

"Lūk, kur Valdis —
mūsu Grēviņš" 5,634

Lūzums ("Nevienu kaislību, nevienu slēpu dziņu") 1, 232

Lūzums ("Nu gribu teikt un atkal būt tāds pats") 2, 276

Lūzums ("Vakars. Vienpadsmit") 2,115

Ļeņina atcerē ("Bija laiki, Gauja jūrā") 5, 502

Leņingradas mākslinieku grafikas darbu izstāde 6, 534

"Leņingradas purvos kāja dūkstī slīkst" (Kas viņš ir?) 5,338

Ļudas Gira 6,295

M. I. Ļermontova piemiņas izstāde Dailes teātrī 6, 759

"Maigi sapņos savā vaļā" (Svaig—zāles) 5, 686

Maija vārdi ("Šos vārdus saku eskā dainu") 5, 559

Maize Daugavas krastā 3, 700

Majakovska metro stacija ("Caurvējš ielido matos kā sarma") 5,418

"Mājas deg" (1905. gads) 5,248

"Mākoņi, uzdurti torņiem, sarka" (Atmiņu saldums) 2,10

Maksims Gorkijs un latviešu literatūra 6, 888

Mākslai nolemts mūžs 6, 784

Mākslinieks un vijoļu burvis 6, 746

"Man dzīves vieta pašos centra mūros" (Romantika) 1,9

"Man elpā dūries zobens sīvs" (Sīvais zobens) 5,143

"Man, kas pārdod savu miesu" (Prostitūtes dziesma) 1, 506

"Man mana mēle mīksta lēpe" (Tavs augums) 4, 70

"Man patīk viegli mīlēt" (Atziņa) 1,419

"Man
smaga

loma uzlikta no laika" (Smagā loma) 1, 368

"Man šonakt rendeau" 1,301

"Man visa diena — darbs" (Zirga dziesma) 1, 337

"Man visas dienas paiet nevarībā smagā" (Nevarība) 1, 361

"Mana dusma"(Latviešu strēlnieka lūgšana pirms kaujas) 2,154

"Mana guļa bija aiz krāsns" (Pirmās atmiņas) 5,233

"Mana istaba" 1,416

Mana jaunības pilsēta Maskava 6, 830

Manakļūda ("No ielām tām,kur smilšu zelta skudras") 1,146

Manamīla ("Arkādu vecu, sirmu ganu") 4,66

Mana mīla ("Nav mana mīla lielā saule") 5, 694



Manamīlestība 3, 51

Manaparadīze ("Tikai tad, kad nomalē es tieku") 1,144

Manaparadīze 1,133

"Manapirmā draudzeneZenta" (Zenta) 5,628

Manapirmā sastapšanās ar Majakovski 3,270

Mana vecmāmiņa ("Aiz Zundakuģīša..") 1,152

"Mana vēstule nebūs sevišķi gara" (Vēstule vienaimirušaiavīžu vecītei) 2,78

"Manas dienas nāk un aiziet klusi" (Kvartas) 5,141

Manas mājas ("Visu dienu, visu dienu") 4,23

"Manās sāpēs, manās briesmās" 1, 392

"Manas vecās priedes, redzot jūsu stāvus" (Priedes) 1,149

"Mani uzskati jurģo" (Humoristiskas poēmasprozā par manu mīlu. II va-

kars) 1,381

Mans bulvārs ("Kur Daugava melnīgi spulgo kā madeirapudeles stiklis")

1,310

Mans dārziņš pilsētā ("Kā kafija sen brūnas lapas te no putekļiem..") 1,84

Mans draugs ("Es šodien satiku uz ielas savu draugu") 1,263

Mans draugs ("Uz Skolas ielas piektā stāvā..") 1, 37

Mans draugs Salmiņš 3, 149

"Mans dzīves mērķis — melna fraka" (Daža laba mērķis) 5,693

"Mans kabinets krogā" (Es un dāma) 1,198

Mans kaps ("Ņem un atstāj uz mīļās ādas") 4, 34

Mans prusaku ansamblis ("Dārgā") 2,30

Mans reveranss dzīvei 3,161

Manu dziesmu saturs ("Dziedāt man patīk par sajūsmu") 1,396

Māņticība 3, 38

Marģers Tanks. Pārcilvēks un pamatšķira 3,250

Marijas iela ("O, Marijas iela") 1,18

Markavs ("Tajā gadā bargā") 5, 319

Maršs ("Uz nomali,kur nav tik ilgi būts") 2,294

Martakauja ("Jau marts pie beigām") 2, 159

"Māsa prot man labi dejot" (lelas zēna dziesma) 1, 53

Maskava ("Maskava, atkal pēc divdesmit gadiem") 5,416

"Maskavā uz skaļa stūra" (Maskavas pioniere) 5,421

"Maskava, atkal pēc divdesmit gadiem" (Maskava) 5,416

Maskavas pioniere ("Maskavā uz skaļa stūra") 5,421

Maskavas radio ("Kad mūs māca brūnā tumsa") 5, 89

Mātes sakta 6, 221

Matīss, kausu bajārs 4,219

Matrozis laķenēs ("Kur bulvārs ar divrindu lampām") 1,13

Matroža dziesma ("Kāda sieviete, kurai par ķīlu") 1, 52

"Mazā" (Dzejolis par to, kur es šovakar sēdēšu) 2, 15
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Maza dziesmiņa ("Paklau, aiz lodziņa") 5,672

Mazā kūļu sējēja dziesma ("Es esmu brūni nodedzis") 5, 524

Mazā ravētāja dziesma ("Zaķim vēju nenoskriet") 5, 512

Maza sarunaar lieloautoru 6, 856

Maza sarunaar lielu komponistu 6, 735

"Maza skrandaina meitenestāvēja uz paša stūra" (Dzejniece skrandās) 1,477

Mazaislieluma cēlējs 6, 623

Mazais strēlnieks Ansis 6, 187

Mazo pilsoņu prieka diena6, 702

Meitene no priekšpilsētas ("Meiteni no priekšpilsētas šodien ieraudzīju

ielās") l, 33

Meitenesērās ("Par asarām un smiekliem gaišiem") 4,150

Meitenesērās ("Tu man teici: — Es projām eju") 4,149

Meitenesērās ("Un es gaidu, un es atkal gaidu") 4,149

Meitenēm ("Ai,meitenes ar pirkstiem slaikiem") 1,183

Meitenes galva 6, 119

"Meiteni no priekšpilsētas šodien ieraudzīju ielās" (Meitene no priekšpil-

sētas) 1, 33

Melanholija ("Par vienu skūpstu atdevis es gadus") 1, 275

Melnā dziesma ("Vakar Tu man teici: — Labi") 4, 72

Melnā sotņa ("Melnā sotņa. Rīgā čukst bez stājas") 5,254

"Melnā sotņa. Rīgā čukst bez stājas" (Melnā sotņa) 5,254

Melnais pavasars ("Viss sniegs no saules aizdedzies") 5,673

Melnās dienas ("Uzaust rīts, sūrs, slapjš un pelēks") 5,343

"Melnas ēnas pārklāj rieta pusi" (Vakara dziesma) 1,171

Melodija ("Kāda vieglprātība traka") 4,67

Melodija ("Saule... saule... pavasars...") 5,652

"Mēness" 1, 546

"Mēness" (Gudrība) 5,110

"Mēness" (Lūgšana) 1, 19

Mēness naktis Rīgā 6, 776

"Mēnessvarens kavalieris" (Mēneša svārki) 1,402

Mēneša svārki ("Mēness varens kavaliers") 1,402

Mēnešraksts "Domas" nr. 4 3, 338

Mēnešraksts "Domas" nr. 5 3,339

Mēnešraksts "Domas" nr. 10 3, 326

Mērs ("Nekas vairs nevar sliktāks būt") 1, 340

Mēs atkal varam brīvi strādāt 6, 819

"Mēs bijām trīs" (Dzīves variācijas) 1,468

"Mēs gājām no mājas mājā" (Tur palikšu es sevī viens Līdz galam visu

mūžu) 4,108

"Mēs sēdējām ostmalas krogā" (Divi vientuļi) 2,12
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"Mēs tevi gaidījām, kā gaida dienu" (Latvieši Sarkanai armijai) 5, 329

Mēslu kaste ("Starp puķēm aizvēnī") 1,496

Mēslu vedēji ("Ap pulksten desmitiem, kad satumst logu rūtis") 1,504

Mežā ("Ar cirvi rokās lokos") 5,457

Mežotnes senās godības mirdzums 6, 724

Miera dienā ("Lai izejam kolonās šodien mēs brīvi") 5, 609

Mieram ("Bij dziļa nakts, kad tu man atmirdzēji") 5, 113

Mieram("Dienas un gadi kā draugi manaiziet") 1,259

Mierinājums ("Būs jau labi. Viss pēc mirkļa pāries") 2,293

Miers ("Miers. Kas ir miers?") 1,383

"Miers. Kas ir miers?" (Miers) 1,383

Mietpilsonība ("Satiksmes auto") 1,256

"Miglā asaro logs" (Atzīšanās) 1, 186

Mīla ("Es piešos") 1, 357

Mīla("lekrita mīlaman dvēselē") 1, 362

Mīla ("Kad katrs cilvēks lidot spēs kā putns") 1,395

Mīla("Nu vai nav brīnums — mēs") 1, 356

"Mīlā mumsalkas" (Aizmirsti ceļi) 1,246

Mīlas ausma ("Kad tu man roku sniedz") 5, 707

Mīlas sakarnieks ("Divreiz es mācījos staigāt") 5,241

Mīlas vārdi ("Ja tikai vienu nakti būtu") 4, 79

Mīlētāja dziesma ("Uz šosejas pie kokiem smailiem") 1,54

Miljoni gaisā 3,684

Miljoni līst no gaisa 3, 659

Milžu maziepalīgi 3, 702

"Mīļā" 2,9

"Mīļā" (Nekautrīgs dzejolis Mildai) 4,25

"Min vakars dienaiuz papēžiem" (Vakars) 1,314

"Mirdz kā dzintars zaros plūmes" (Uz skolu) 5,414

Miris rakstnieks Antons Austriņš 3,366

"Mirst cilvēks" (Dvēsele) 5,222

Mirtu bagātība ("Nav nekad tā izplaukušas mirtes") 1, 235

Mītiņš Grīziņkalnā ("Grīziņkalns") 5, 272

Moderna idille ("Pie kāda loga") 1,273

Modernā jaunekļa dziesma ("Neprotu dziedāt") 1,56

Modernā meitene("Es viņu sastapu") 1,178

Modernapasaka ("Tagad") 1,182

Modrā acs 6, 817

Monologs ("Jūs' ceļus vairs nespētustaigāt") 5,674

Monologs telefonā ("Es: Hallo!") 2,291

Motīvs ("Tālu pret rītiem slīd pelēki dūmi") 1,473

Mumsnemitīgi jāaug 6,478
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"Mūs kā sauli nāk saņemt visi" (Līdz atrastas būs mājas) 4,102

Mūslaiku Homērs ("Rudens gada tirgū, kad pār visiem ceļiem") 1,30

Mūsu jaunākās dzejnieces un rakstnieces 3,192

"Mūsu latvju māksla.." 3, 721

"Mūsu republikas.." 6,915

Mušas 3, 73

"Mūžamsev esmu es čukstējis vienu" (Vēlēšanās) 5,128

Mūžības skartie 2,113

Mūžīgā vienība ("Es turu pasauli uz pleciem") 5,214

Mūžīgie kaķi ("Šai naktī kurp vien tik es eju") t, 251

Nabadzībasskaistums ("Tu esi ballē") 2,19

"Nabags! Es slavēju sāpes" 1, 398

Nacionālāoperā —
"Pie balto āzi" 3, 395

Nagla, Tomāts un Plūmīte 2, 363

"Nāk draugs man pretim" (Sāpes) 1,413

"Nāk krēsla" 2, 337

"Nāk prātāmaijs mansens un cēli mirdzošs" (Bērniem PirmāMaijā) 5,92

"Nāk prātā man starp citiem gadiem" 1,425

"Nāk salda krēsla" 1, 547

Nākotnes kuģeļi ("Divi") 5, 711

Naktī uz7. novembri ("Novembris. Sniegs lēni lidu") 5, 576

Naktī uz skvēra ("No staba spuldze") 4,144

"Naktīs siltās, kad kopā arkaislībām" 1,47

"Nakts" 1,399

Nakts ("let zilos lakatos pa zemikrēsla") 5,675

Nakts ("Izdzisa diena kā ogle") 5,676

Nakts ("Kādā dziļā, tumšā naktī") 4,46

"Nakts" (Komjaunietis Rasiņš) 5, 583

"Nakts" (Sieviete) 1,58

"Nakts" (Uz šaursliežu dzelzceļa) 1,21

Nakts ("Viss rūgts") 5, 171

Nakts meitenei ("Savādā meitene,kamdēļ tikātri") 1,31

"Nakts, tu esi visu norijusi" 2, 338

"Nakts tumša, ko lai pasāku?" (Pasaka) 4,151

"Nams diviem stāviem" (Nams, jums un skursteņi 2) 2,298

Nams, jums un skursteni 2 ("Nams diviem stāviem") 2,298

Nams, jums un skursteņi 3 ("Trīs skursteņi uz skausta jumtamtup ) A l7

"Nav asiņu dzīslās.." (Loņai. II Lielā vienība) 1, 385

"Nav ceriņu man vairs aiz loga" (Sapnis) 1,555

"Nav mana mīlalielā saule" (Mana mīla) 5,694

"Nav nekad tā izplaukušas mirtes" (Mirtu bagātība) 1, 235

"Nav tāļš tas laiks, kad tur,kur zaļo maurs" 1,406
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"Nav vairs man cienības pret kvēlām ilgām" (Vilšanās) 1,328

Nāve ("Es šonakt sastapos ar nāvi") 5,219

Nāves salas velns ("Augusts. Rīts. Guļ milzusārta roze") 2, 208

"Ne jau tamdēļ savas dziesmas dziedu" (Dziesma ielām) 1,83

"Ne jaunkundzēm es savas rindas rakstu" 1,482

"Nē,labāk iesim" (Latviešu meitenesdziesma strēlniekam) 1,188

"Nē, tu sieviete neesi,bet kāds nezvērs vai spoks" l, 579

"Ne vairs izgriezt zobenuno skala" (Drūmā nojauta) 1, 283

Neaizmirstama izrāde 6,419

Neaizmirstama izstāde6, 564

Neaizmirstama tēma6,303

"Necenties kļūt, draugs, par epiķi" 1, 580

Neirastēnija ("Sešos") 1,196

Neizbēgama traģēdija 3, 361

"Nekā es dzīvē neredzēju" (Pilns smaršu un pilns žūžu) 4,123

"Nekā es laba neredzēju" (Atmošanās) 5,444

"Nekā, nekā es neizprotu vairs" (Savāda nelaime) 1,244

"Nekā, nekā vairs laba nav" 1, 549

"Nekā vairs priecīga man nerādamans logs" (Sēta) 1,461

"Nekā vairs priecīga man nerāda mans logs" (Sēta) 5, 712

Nekas ("Un, ja tu mīlas pilns") 1,358

"Nekas no manis nepaliks vairs pāri" (Vēlēšanās) 1,172

"Nekas vairs nevar sliktāks būt" (Mērs) 1, 340

Nekautrīgs dzejolis Mildai ("Mīļā") 4,25

"Neko jau nespēj cilvēks gūt ar varu" (Atziņa) 5,147

"Nekur vairs neredz sniega" (Atdzimšana) 5,131

Nelaimīga kļūda ("Bij augsti svētki") 1,372

Neļķes zieds ("Tu, mans līksmais neļķes zieds") 5,158

Nemierīgs vakars ("Sēd kā ūpis miglā vakars") 2,309

Nemiers ("Jau atkal diena,viena diena galā") 1, 367

Nemiers ("Plaukst koki") 2, 58

"Neprotu dziedāt" (Modernā jaunekļa dziesma) 1, 56

"Nesaki, mazā, — viss garām!" (Balāde par manu draudzeni) 1,571

"Nesēdi" (Poēmas "lelu zēns— akrobāts" izskaņa) 1,276

"Nesēdi vakarā" (Aicinājums) 1, 192

Nespēks ("Šonakt es klīstu pa strādnieku nomalēm viens") 1,459

Nespēks ("Tagad šeit apkārt tik virpuļo sniegs") 1,458

Nevarība ("Man visas dienaspaiet nevarībā smagā") 1,361

"Nevienu kaislību, nevienuslēpu dziņu" (Lūzums) 1,232

Nevīžība un atpalicība 6, 377

"Nez ko gan gaida tas pūlis uz Daugavas bruģētā krasta?" (Zāļu vakars

Daugavas krastā) 1,568
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"Nez kur palicis tagad tas laiks" (Zēnība) 1,150

Nez par ko? ("Nez par ko tevi mīlēt tā tiecos") 5,677

"Nez parko tevi mīlēt tā tiecos" (Nez par ko?) 5,677

"Nezinot, nemanot smiekli nāk" 1,426

Nīčes atbilde ("Rītā") 1,174

Niklāvam Strunkem 42. dzimšanas dienā..("Kādreiz tālāPoļu tiesā") 6,968

Nikolajs BebansRīgā ("Šodien svinīgs ielās eju") 5,613

"Nīkst zilos laukos netīrs krievu miests" (Strēlnieku atgriešanās) 2,257

No Dzegužkalna ("No Dzegužkalna dzidrā naktī") l, 248

"No Dzegužkalna dzidrā naktī" (No Dzegužkalna) 1, 248

"No ielāmtām,kur smilšu zelta skudras" (Mana kļūda) 1,146

"No kādas briesmīgas un neredzamas varas" 1,442

No nāves nav ko bīties ("Bij briesmīgs karš, es karam līdz") 5,167

"No pašām agrām, sārtām, senām dienām"(Ilgu mīla) 5,702

No pirmā latviešu padomju operas libreta ("Blāzmo naktis, elpo riti") 5,314

"No pirtiņām kūp balti, aicinoši dūmi" (Sestdienas vakars rudenī) 5,641

"No rīta līdz zeltītam vakaram" (Kalējzēnu dziesma) 1, 543

"No seno atmiņu liegbrīnišķīgās dzejas" 1,420

"No spožā Kremļa pāri tālēm zilgām" (Lielais piepildījums) 5,17

"No staba spuldze" (Naktī uz skvēra) 4, 144

"No Staļingradas mūžam dzīvās" (Padomju tankam) 5, 86

"No šahtām, rūpnīcām, nopašām zemes dzīlēm" (Oda Sarkanai armijai) 5,326

"No tāla sala ciema" (Jaunajā gadā) 5,461

"No Temzas kaltās krastmalas" (Balāde par Marko — stūrmani) 2,287

No vēstules biedram Staļinam ("Zilgani pelēki tēraudarati") 5,450

"No vieniem plašumiem uz bezgalīgām stepēm" (Lūgšana) 5,697

No vienkāršas bietes līdz saldajam brīnumam 3, 531

"No zaļa koka ēna slīd" (Ēna) 4,63

"Nobeigta varena kauja" (Padomju Latvijai) 5,426

"Nobira zvaigznes kā ziedi" (Rīts) 5,682

"Nobirst astras kā sniegs" (Sadzīve) 5,683

"Nobirstkokiem rudens rūsa" (Rīdzinieks 1946.gada 13. oktobrī) 5,455

Nogurums ("Vai istabā vai restorānā eju") 5,174

Nojauta ("Atkal jūtu: šonakt drūmas domas") 1,470

"Nojozti skaldošie zobeni nost" (Lāsts) 1,231

"Nokāpis šorīt no kuģīša.." (Iļģuciems) 1, 371

Noktirne ("Uz ielām klājās ārā slapja nakts") 5, 715

"Noliec rokas rožu smaršu gūstīt" (Sāpes) 2, 360

Nomaldījies ("Es čempions zekseru spēlē") 1,148

"Nomalē,kur ielas drusku slīpas" (Jūsma) 1,145

Nomales bodīte, es un Amadeuss Hofmanis 1. ("Tur, kur nomale šosejas

pulcē") 2,71
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Nomalesbodīte, es un Amadeuss Hofmanis 2. ("Šeit es bieži ar draudzeni

k0pā")2,73
Nomales bodīte, es un Amadeuss Hofmanis 3. ("Bet, kad ļodzīgs pakārtā

kurvī") 2, 76

"Nomales dzertuvē" (Šopēna sēru maršs krogā) 1,64

Nomales lampai ("Dzeltēnā lampa, kam stāvi uz stūra") 1, 29

Nomales sacelšanās ("Un tad es sacēlos") 1,525

Nomales sievas ("Es gāju pēc pusnakts uz mājām..") 1,40

"Nomaļpriedes, redzot jūsu slaikos stāvus" 1,489
"Norūc kā ērģeles pēdējais tonis" (Uz krustcelēm) 5, 700

Noslēguma dziesma ("Apgūlās sniegos un neceļas draugs") 5,317

Noslēgušies pirmie gaisa aizsardzības manevri6, 751

Noslēpums 3, 723

Notikums Zāļu vakarā 6,66

Noveles meistars 3, 379

"Novembris. Sniegs lēni lidu" (Naktī uz 7. novembri) 5, 576

"Nu beidzot saule uzspīd reiz kā siena laikā" (Saule) 1, 349

"Nu es dziedāšu dziesmu par sevi" (Dziesma par sevi) 1,270

"Nu es kā zieds, kas visiem vaļā veras" 1,484

"Nu es klaidonis biju" (Klaidoņa dziesma) 1, 50

"Nu galdaatvilktnē guļ ieslēgta man sirds" 1,408

"Nu gribu teikt un atkal būt tāds pats" (Lūzums) 2,276

Nu ir labi ("Kā pēc murga,kā pēc nāves miega") 5, 377

"Nu jūs man mīlīgi vaicājiet" 1,410

"Nu klāt jau atkal vēl viens rudens" 1,434

"Nu skumju pilns un sēri maigs" 1,460

"Nu šodien reiz es atkal drusku laimīgs jūtos" (Optimisms pie anato-

mikuma) 1,490

"Nu vai nav brīnums — mēs" (Mīla ) 1, 356

Ņekrasovam ("Plauka vasara bez zieda") 5,446

"Ņem un atstāj uz mīļās ādas" (Mans kaps) 4, 34

"O, jūs, ormaņi mīļie uz stūriem" (Patētiskās kvartas) 1, 72

"O, Marijas iela" (Marijas iela) 1,18

"O, visulielākā no šī laikmeta šausmām ir tā" 1,407

Oda auglībai un darbam ("Zeme, zeme, tavu smaršu") 5, 53

Oda Sarkanai armijai ("No šahtām, rūpnīcām, no pašām zemes dzīlēm")
5,326

Oda uzvarai un mieram ("Tautas, uzvara mums dota") 5,374

Ofenbahaskaisto opereti 3, 389

Ogļvedējs ("Čīkstoši rati") 1,241

Oktobra revolūcijas 29. gadadiena ("Allaž ābols ienāksies") 5, 94

Oktobris uzvarētājs ("Sārtas lapas gaisos plīvo") 5,424
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Operete "Silva" Nacionālāoperā 3, 398

Operete "Zelta meistariene" Nacionālāoperā 3,407

Optimisms pie anatomikuma ("Nu šodien reiz es atkal drusku laimīgs

jūtos") 1,490

"Orman, saki,kurp mums steigties" (Dzērāja dziesma) 1,51

"Ormani mīļais" (Dziesma ormanim) 1, 266

Ormaņa saucieni. Poēma ("Ikvienam ormanim kāds raksturīgs savs sau-

ciens") 1, 350

Ostas krodziņš ("Kas grib redzēt zagli dzīvu") 2,82

Otrā dienā ("Un tā nu kopā esam mēs") 6,974

Otrādi apgriezta vasara 6, 697

Otrās piecgades ļaudis 3, 354

Ozols ("Tas kaujā bij par Maskavu un Rīgu") 5, 588

Pa baltiem lielceļiem un ziliem kalnu ezeriem 3,657

"Pacēlās rupors" (Skaistuma konkurss) 1,556

Pacelt roku ("Cik šī dzīve aizsteigusēs ātri!") 1, 243

Padomju Armijai — Rīgas atbrīvotājai ("Rīgas svētku dienā") 5,499

Padomju artilērijai ("Tu zibeņiem, tu kāviem rada") 5, 84

"Padomju cilvēka prātam" (Furkisti) 5,42

Padomju cilvēka varenaisspēks 6,454

Padomju jaunatne ("Lai pūces koku galos zīlē") 5,407

Padomju Latvijai ("Nobeigta varena kauja") 5,426

Padomju tankam ("No Staļingradas mūžam dzīvās") 5,86

Padoms ("Bulvāros") 1,17

"Pagāja smaršaina jaunkundze.." (Santīms) 1, 321

Pagātne ("Arkatru pusnakti tu nāc no sava kapa") 5,139

Pagrabam ("Es vēl nesen to dziļi sevī nīdu") 5,368

"Paklau, aiz lodziņa" (Maza dziesmiņa) 5,672

Panama galvā 3, 258

Papagaiļu un zivju paradīze Torņakalnā 3, 594

"Par asarām un smiekliem gaišiem" (Meitene sērās) 4,150

Par jauniem liriķiem, kritiķiem un citām jaukām padarīšanām 6,964

"Pār jūras līmeni velk vējiņš svaigas trīsas" 5,663

"Pārkalnu balta saule kāp" (Kad gals ir klāt) 5,168

Par kara biedriem, draudzību6,410

"Pār namiempavasars, pār namiempavasars" (Zunda kuģītis) 1,366

"Par Oktobri, par mūsu" (Smoļnijā 17. gada 6. novembra naktī) 5,531

Par sapņiem ("Sapņi par daudzvairs nav sapņi") 1, 341

"Pār savu galvu skurbo laiku" (Aicinājums) 5,129

Par sevi ("Vēl neesmu es kā skanošs tērauds") 5,678

"ParStaļinu" (Liesma) 5, 595

Par Staļinu ("Par Staļinu es balsot eju") 5,15
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"Par Staļinu es balsot eju" (Par Staļinu) 5,15

"Par tevi, Maskava, es vārdus lieku" (Tu, Maskava) 5,463

"Par tevi strēlnieks asinskaujā gāja" (Rīgai) 5,610

"Par tiem, kas jūrā" LPSR Valsts Dailes teātrī 6, 372

Par 30 santīmiem džungļos 6,627

"Par vienu brīdi tīras laimes" (Ar mieru) 1, 236

"Par vienuskūpstu atdevis es gadus" (Melanholija) 1,275

"Pār visiem cilvēkiem es sāku mīlēt lietas" (Pieķeršanās lietām) 1,441

Paradīze ("Paradīze, zilā mala") 5,201

"Paradīze, saldā mala" (Izskaņa) 4,135

"Paradīze, zilā mala" (Paradīze) 5, 201

Pārdaugava ("Gar Pārdaugavas mājām lētām") 1,223

Pārdevēja ("Bulvāra greznākā veikalā") 1,177

Pārdomas Slokas ielā6,659

"Pāri ļaudīm, namiem, ostai ris" (Sniegs pilsētā) 1,141

"Pārkāpis laiku un savu nāvi" (Jēkabam Kazakam) 5,301

Parketu dāmām ("Uzmetot skatu") 1, 226

Pārmetums ("Savas rokas manā klēpī liec") 2, 295

Pārsistā spuldze ("Ak, spuldze pārsistā pie mana tumšā loga") 2,63

Pārsteidzoša diena ("Kā manipārsteidz viss, ko šodien redzu dabā") 1,505

Pārvērstā nomale ("Stāvu nomalē tālā uz stūra") 2,55

Pasaka ("Nakts tumša, ko lai pasāku?") 4,151

"Pasaulē, kas pilna rūsas" (Komunistiskās partijas manifesta radītājiem) 5,

555

Pasaules krogs 1, 45

Paskaidrojums ("Es esmu kliedziens no slīkstoša laikmetaasiņu jūrā") 1,388

"Paskatos logā un redzu, kā gaisma" 1,475

"Pastkartes, atklātnes" 1, 551

Pašportrets ("Pusnakts kā hloroforms") 1,210

Pašpuikas dziesma ("Kur priekšpilsētās karuseļi") 1,166

Pašpuikas dziesma ("Tevi vienu tikai šonakt mīlu") 1, 55

Patētiskās kvartas ("O, jūs,ormaņi mīļie uz stūriem") 1, 72

Patīkamaatkalredzēšanās 6, 395

Patrioti 5,5

Pats gribu tālu projām tikt ("Liesma lāsmo, un pākstis siltas") 4,88

Pavasara sākums Rīgā 3,507

Pavasara vārtos 3, 356

Pavasara vēji 6,797

Pavasaris ("Pavasars..") 2,41

Pavasaris pilsētā ("Jau smaršo rensteles un brūns kā šokolāde") 1,85

Pavasaris un peļņa nāk 3,609

Pavasaros ("Kad plūdi krīt un vardes mostas mīlā") 5,679
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"Pavasars.." (Pavasaris) 2,41

Pāvila Vīlipa dzeju cikli 3, 262

"Pāvilielas zēni" — Nacionālā teātrī 3, 397

Pāvils Vīlips. Traģiskā poēma, veltīta lellēm 3, 249

Pazaudētā jaunība ("Vēl tāduvietu daudz, kur kapu krustu rindas") 1,480

Pēc atrastas kļūdas ("Bij prieks man nesen kā minūte aša") 1,322

Pēc balles ("Fine la balle") 5,680

"Pēc dienas vienmuļas un darbaskarbi grūta" (Logs) l, 262

"Pēc gadiem briesmīgiem un karos pavadītiem" (Invalīds) 1,238

"Pēc kara" — Ludviga Rennaromāns 3, 324

"Pēc katrām desmit nobirušāmdienām"(Skursteņu slaucītājs) 2,105

"Pēc kino drāmas no kovboju dzīves" (Divertisments) 1,535

"Pēc lauku briedumaun nebruģētiem ceļiem" (Atgriešanās) 1,143

"Pēc pusnakts pie mola" (Cilvēks) 1, 325

Pēc studiju beigšanas maksā par pašūtām biksēm 3, 540

Pēc sviesta 6, 194

"Pēc tam" (Pie Daugavas) 1, 552

Pēdējā "deramdiena" pie Ļebiņas upes3,644

Pēdējā mirkļa laime 6, 796

Pēdējā romantika 6, 771

Pēdējais dadzis ("Kaut kur tālumālulina gani") 2, 359

Pēdējais svētvakars ("Koka ēka. Klons. Pie maza galda") 2,188

Pēdējam sniegam ("Es šķipsnu iedzeltēna sniega") 5,138

"Pēdējie trami" (Bulvārs) 1,533

Pēkšņais sala uzbrukums 6, 772

Peldētava zem stārķa ligzdas 3,648

Pelēkā nākotne 3, 356

Peļķe, bruģa zieds ("Reiz, peļķe, bruģa zieds, kā tverta Dieva elpā") 2,305

Peļķei ("Uz bruģa pelēkā, no riepu skūpstiem glumā") 5,190

"Penzas jaunā, gaišā Drāmas ēka" (Raiņa vakars Penzā) 5,603

Pētera Ērmaņa "Atvasara" 3,350

Pētera tornī ("Pētera tornīpa akmeņa kāpnēm") 1, 334

"Pētera tornīpa akmeņa kāpnēm" (Pētera tornī) 1, 334

Pētera Upīša oriģinālkokgrebumi A. Puškina "Vara jātniekam" 6,539

"Pie bārddziņa Cēsīs" (Bārddziņa zellis) 1,447

Pie Daugavas ("Debesis kā izlietas no alvas") 5,133

Pie Daugavas ("Pēc tam") 1, 552

"Pie kāda loga" (Moderna idille) 1,273

"Pie Kandavas ielas es salu uz auto.." (Piezīme pie likuma) 1,293

"Pie lieliem akmeņiem" (Kapsētas übagi) 5, 708

Pie Mazās Daugavas ("Pie Mazās Daugavas aiz tilta") 4,152

"Pie Mazās Daugavas aiz tilta" (Pie Mazās Daugavas) 4,152
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Pie mums vēl viss mierīgi 6, 792

"Pie otrāsaimnieka man sestais dzīves gads" (Suņa lepnums) 1,355

"Pie pašas rātužas, pa labi Pļavu ielā" 2,339

"Pie sausās Daugavas, kur dēļi" (Vectēva rīts) 1,89

"Pie sienas pulkstens skaita zvaigznes" (Vasaras nakts pilsētā) 2, 347

"Pie tiltaes atstāju malu"(Bēgšana) 1,573

"Pie tuneļa, kas izveidots pēc loka" (Tanku zābaki) 1,290

"Pie viena soļa otru siet" (Kad mieru reiz sev gūšu) 4,109

"Pie viena soļa otru siet" (Viens iešu es bez stājas) 4,96

Pieci gadi ("Draugs, šodien tiešipieci gadi") 5,611

5 miljoni biļešu "izritinājis" 33 gados 3,523

5000 gurķu, lašu galvas un koka iela 3,651

Piedzērusi meita("Skat, piedzērusi meita mājup iet un bļauj") 5, 709

Piedzīvojumu romānists L. Uļins 3, 359

Pieķeršanās lietām ("Pār visiem cilvēkiem es sāku mīlēt lietas") 1,441

Piena Ceļš ("Ir tilts pār zemi apaļo un zaļo") 1, 245

Pienākumi mums dažādi, mērķis — viens 3,607

"Piensievu valstība
—

svētdienas rīts" (Svētdienas rīts) 1,364

"Pievakare. Mājās nāku" (Jaunais aģitators) 5, 547

Piezīme pie likuma ("Pie Kandavas ielas es salu uz auto..") 1,293

Piezīmesagra pavasara laikā 3, 511

Piezīmes par kokgrebumu 6,523

Piezīmes par latviešu padomju tēlotājas mākslas izstādi 6, 585

"Pil" 1,553

Pilniuzticības 6, 855

Pilns smaršu un pilns žūžu ("Nekā es dzīvē neredzēju") 4,123

Pilsēta cukura kalnos 3,676

Pilsēta tumsā 6, 749

"Pilsētas varenie trokšņi un stihiskie spēki" (Veltījums) 5,695

Pilsētas zēns ("Jums — o, bijušie cūkgani, klausaities") 1,71

Pilsētnieks ("Dabu es vienīgi sajūtu") 1,363

"Pilsoņi, godīgie latviešu pilsoņi, klausāties" 1, 581

Pirkstiņi ("Kā vaska svecītes jūs' pirkstiņi") 5, 681

Pirksts ("Garās, grūtās Smārdes kaujas galā") 2,234

Pirmā rudens lapa 6, 628

Pirmā rudens svētdiena 6, 637

Pirmā vilšanās ("Es atkalšeit, kur piedzimt man bij lemts") 2, 53

Pirmais kandidāts ("Jau atmirdz mūsu lauki zaļi") 5,13

Pirmais sniegs ("Ir šodien pirmais sniegs") 1, 247

Pirmās atmiņas ("Mana guļa bija aiz krāsns") 5, 233

Pirms negaisa ("Debesu zilmelnā krūts") 1, 348

"Plauka vasara bez zieda" (Nekrāsovam) 5,446
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"Plaukst koki" (Nemiers) 2,58

Plauksti, mūsu republika ("Skaidrām acīm izej kalnā") 5, 520

Plūdoņa piemiņai 6,274

Plūmes un petroleja 6, 197

Plūst dziesmas mums Jelgavai jaunai 6,433

Poēma par ormani ("Kļāvi ar lapām jau asfaltu sārto") 1, 93

Poēmas "lelu zēns — akrobāts" izskaņa ("Nesēdi") 1, 276

Poēmas "Straumēni"krāšņais izdevums 6,532

Pozitīvie meklējumi latviešu jaunākā rakstniecībā 3,250

Pozitīvisms jaunākā latviešu dzejā 3,285

Prātīgs cilvēks ("Direktors pieņem...") 1,271

Prāts ("Jūtas var vienīgi saprast ar jūtām") 1,382

"Prečuvagonā iemests un atvests" (Kālis) 2, 52

"Pret paniem!" (Viņš redzēja Ļeņinu) 5,432

Priedei ("Kur tu augi mežā tvirta") 5, 557

Priedes ("Manas vecās priedes, redzot jūsu stāvus") 1,149

Prieka dziesma ("Es vēlu naktī savas kājas āvu") 5, 373

Prieks ("Prieks saduļķo mūsu asinis") 1,220

"Prieks saduļķo mūsu asinis" (Prieks) 1, 220

"Priekš gada bij šī dienabeigta" (Divi maiji) 5, 310

"Priekšā dižai Kremļa sienai" (Uz Mauzoleju pie Ļeņina) 5,545

Principiāli Senāta lēmumi 6, 660

Profesoram Dr. A. Kirhenšteinam ("Lai nu visi kopā raugām") 5, 530

Profesors Leo Svemps 6, 575

"Projām no cilvēka gļēviskām ilgām" (Atvadīšanās) 5,664

Prostitūtes dziesma ("Man, kas pārdod savu miesu") 1, 506

Psihiskais uzbrukums ("Kromas kaujas divpadsmitā diena") 2,244

Pudele 6,191

Puķu meitene ("Uz sola vienam sēdot man pie pašas dārza malas") 1,365

"Pulkstens nositapieci" (Lieluma ābola kodējs) 1,213

"Pulkstens viens. Uz kafejnīcu steidzas" (Jānis Grīns kafejnīcā) 2,302

Pūpolzars ("Ar baltu, mīkstu pūpolzaru") 5, 157

Pūpolzars ("Starp egļu zariem gaišs kā stars) 2,353

"Pusdiena. Es sēdu viens uz sola" (Slinkums) 2, 57

Puskukulis maizes 6, 145

Pusmiljons paēdušu cilvēku 3, 588

Pusnakts balva ("Uz kauliem mana māja stāv") 4,21

"Pusnakts kā hloroforms" (Pašportrets) 1,210

Pusnakts kuģis 4,155

Pusnakts motīvs ("Es jūtos noguris, kā ilgus ceļus gājis") 1,175

Pusnakts motīvs ("Šai dziļi vētrainā un lietus pilnā naktī") 1, 252

Pusnakts saule 6, 266
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Puteklis ("Es kļuvu puteklis un sevī ļoti viegls") 5,189

Raibi piedzīvojumi detektīva gaitās 3,611

Rainim ("Tā lieta, ko tu rokās ņemi") 5,496

Raiņa vakars Penzā ("Penzas jaunā, gaišā Drāmasēka") 5,603

Rakstniecība un dzīve 3,371

Rakstnieka Ādolfa Ersa 25 darbībasgadi 3, 327

Rakstnieka b. Čaka runa 6, 822

Rakstnieks ar cietām rokām 6,271

Rāmais ritums ("Šis rāmais dienuritums") 1,326

Randiņš ("Kad vakars spuldzēs iemet sārtu rozi") 1, 74

Recenzijas par teātru izrādēm 3,409—435

Reiz ("Bij laiks uz pavasara pusi") 5,645

"Reiz bieži vien ar apdauzītiem ceļiem" (Skumjš motīvs) 1,289

"Reiz bij viens varens Ēdējs" (Balāde par lielo Ēdēju) 2, 289

"Reiz pāri visām savām sāpēm" (Sods) 4,33

"Reiz, peļķe, bruģa zieds,kā tverta Dieva elpā" (Peļķe, bruģa zieds) 2, 305

"Reiz tevi ēda Romas ķeizars" (Bauda) 5,185

Rekviēms ("Viņš gulēja pūlī uz ielas ar pakausī pāršķeltu galvu") 1,35

Reņģu Andrejs 6,34

"Reti, reti kad no pilna trauka" 2,341

Revolucionārs ("Kā pacelts zobens tu virs noziedznieka galvas") 5,704

Rezervē ("Trešā naktī kaujeniekiem maiņa") 2,222

Rīdziniekam 13.oktobrī ("Uzkāp augstu, augstu Dzegužkalnā") 5, 572

Rīdzinieks 1946. gada 13. oktobrī ("Nobirst kokiem rudens rūsa") 5,455

"Riets bij stindzis katrā logā" (Lielā dziesma) 2, 315

"Riets skūpstīja jau visām mājām" (Dievišķais mirklis) 1, 391

Rīga ("Aiz mežu puduriem un tāliemsmilšu purviem") 4,145

"Rīga" (Divas variācijas. 1) 1,204

"Rīga" (Divas variācijas.2) 1,206

Rīga ("Rīga, roze sārta, zelta") 5,225

Rīga ("Rīga, tavos ņirdzīgos mūros") 2,342

Rīgā dzīvo trīs simtgadnieki 3,602

Rīga gaida ziemu 6,653

"Rīga, mana Rīga" (Rīgai) 5, 297

"Rīga, roze sārta, zelta" (Rīga) 5,225

Rīga, tavos ņirdzīgos mūros" (Rīga) 2, 342

"Rīga, visi tavi stūri" (Atbrīvotajai Rīgai) 5,497

Rīgai ("Es staigāju tavās ielās") 5,379

Rīgai ("Par tevi strēlnieks asinskaujā gāja") 5,610

%ai ("Rīga, mana Rīga") 5,297

Rīgai ("Uz manas meles tava elpa lauzta") 2,86

Rīgai 13. oktobrī ("Gaisma kā irbe pa zemi spurdz lidu") 5,88
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Rīgas baložu karalis 6, 809

Rīgas ielas lielajā salā 6, 769

Rīgas jūras ostas un rūpniecības objektu atjaunošanai un celtniecībai vel

tīta izstāde 6, 545

Rīgas ormaņi mācās braukšanas likumus 3, 692

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka 3,495

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkas straujā attīstība 3,506

"Rīgas svētku dienā" (Padomju Armijai — Rīgas atbrīvotājai) 5,499

Rīgas Tautas augstskolas grafikas un tēlniecības izstāde Rīgas pilsētas māk

slas muzejā 3,491

Rīgas zābaku spodrinātāji 3, 508

Rīgu atbrīvoja 6, 844

RihardsRudzītis. "Daiļajai dvēselei" 3,352

RihardsRudzītis un viņa dievišķīgums 3,170

"Rītā" (Nīčes atbilde) 1,174

Rīts ("Nobira zvaigznes kā ziedi") 5,682

Rīts ("Rīts") 1,397

"Rīts" (Rīts) 1,397

"Rīts. Augusts" 2, 343

"Rīts, kad tumsa aiziet dienas dusā"(leraksts "Zaļajā zemē") 5,472

"Rīts nolaupījis sev par sievu Tumšo Nakti" (Diena) 1,224

"Rīts zilgmē zelta krūzi ceļ" (Siens) 5,514

Romances ("Kam nenāc līdz man šovakar uz bāru") 1,185

Romances ("Var jau būt, ka viss tas tikai joki") 1,184

Romāns par vācu okupācijas laiku Kurzemē 6,276

Romantika ("Man dzīves vieta pašos centra mūros") 1,9

Romantika II ("Staigā jaunavas cepurēs baltās kā rīss") 1,495

RomantismsKrievijas proletāriskā dzejā 3,277

Rotaļa ("Bērni, ko mēs darīsim?") 5,494

"Rotnieks sīvi nospļaujas un saka" (Ceptais gailis) 2,238

Roze ("Vakar ziemeļa vēju es lūdzu") 5,166

"Rudens diena pilna smīna" (Kuļmašīnas dziesma) 5,403

"Rudens gada tirgū, kad pār visiem ceļiem" (Mūslaiku Homērs) 1,30

"Rudenssaulē atviz sēta" (Tukumniekam) 5, 71

Sācies karagājiens pret vēžiem 3,638

Sadzīve ("Nobirst astras kā sniegs") 5,683

Sagatavošanās lielai dzīvei 3,693

Sajūsma ("Izgāju laukos, kad agrīns bij rīts") 1,229

Sajūsma ("Kad dzīves skaistumabūs nocieties mans gars") 5,698

"Sāk pār mani plīvot stulbums" (Klusa doma) 5,172

"Sāku..." 1,554

Sākums ("Trīs pletkreklus, kas bij mankādreiz tīri") 2,35
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Saldā uzvara 6,170

Saldējums ("Saldējums, saldējums!") 1,137

"Saldējums, saldējums!" (Saldējums) 1,137

"Saldums dzīvīgs katrā vecā rētā" (9. maijs) 5, 563

"Sals nespēs vairs savu roku" (Es stikloju logu) 5, 385

Sals rāda savu varu 6, 773

Santīms ("Pagāja smaršaina jaunkundze..") 1, 321

"Saņemiet sveicienus manus.." 1, 583

"Sāņus likta, klusā Cēsu iela" (Cēsu ielas nams) 5,428

Sāpes ("Kā citiemko nodzerties — ūdens un laime") 1,323

Sāpes ("Kaut jau no bērnības es visur dzīvē rodu") 1, 342

Sāpes ("Nāk draugs man pretim") 1,413

Sāpes ("Noliec rokas rožu smaršu gūstīt") 2,360

Sāpes ("Vienīgi sāpēs var aizmirsties") 1, 230

Sāpju mūžība("Cilvēku dvēselēs sāpes būs mūžamkā saule virs zemes") 1,

343

Sapnis ("Nav ceriņu man vairs aiz loga") 1,555

Sapņi ("Sapņi, jūs sapņi kā kūpoši zirgi") 1, 219

"Sapņi, jūs sapņi kā kūpoši zirgi" (Sapņi) 1, 219

"Sapņi par daudz vairs nav sapņi" (Par sapņiem) 1,341

Sapņo ("Sapņo, un tu nebūsi mazs") 2,64

"Sapņo, un tu nebūsi mazs" (Sapņo) 2,64

"Sapņot virs zemes man vienīgā maize" 1,444

Sarkano strēlnieku kaujas dziesma ("Cīņā mēs gājām, kad smags bija
laiks") 5,316

"Sarkst akmeņi ielās" (Kauja pie Plakaniem, kauja pie Veisiem) 2,131

Sārtā gaisma ("Kāda dīvaina,sārta gaisma") 2,158

"Sārtas lapas gaisos plīvo" (Oktobris uzvarētājs) 5,424

"Sārts zaigo miers" (Latviešu strēlniekiem— gvardiem 5. gadadienā) 5,87

Saruna 33 metrus virs jūras līmeņa 6, 674

Saruna ar igauņu dzejnieku 3,335

Saruna ar mazo atslēdznieku ("Darbā. Savā istabā pie galda") 5,27

"Satiksmes auto" (Mietpilsonība) 1,256

Saulains rīts ("Agri, agri, tikko saule") 5,119

Saule ("Nu beidzot saule uzspīd reiz kā sienalaikā") 1,349

Saule ("Un šodien saule nu debeszila") 5,653

"Sauleatkal dodaskalnā" (Jaunajā gadā) 5,544

"Saulekatru rītu atņem naktij zemi" 1,427

"Saule laiza sniegu nost no ielām" 1,400

"Saule... saule... pavasars" (Melodija) 5,652

"Saule staigā pa zemi ar okera otu" (Tā labāk) 5,112

Saule un Tu ("Uz tavām rokām slīd saule tikla") 5,717
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"Saules pilni mati" (Jaunā virpotāja) 5, 35

"Saules puķe žoga galā" (Tētis karavīrs) 4, 7

Sava programma("Bij sestdienas vakars, tīrs") 1,446

Sava zināšana ("Uz bulvāra stūra..") 1,41

"Savādā meitene,kamdēļ tik ātri" (Nakts meitenei) 1,31

Savāda nelaime ("Nekā, nekā es neizprotu vairs") 1,244

Savādais gaidītājs ("Un es gaidu, un es atkal gaidu") 1, 268

Savāds prieks ("Uz ielas mīkstām kārtām sniegs") 1,250

"Savās bijušās dienās.." (Loņai. I Zeltazvans) 1,384

"Savas kājas priekšā jums" 1, 500

"Savas rokas manā klēpī liec" (Pārmetums) 2, 295

"Savu roku pār acīm es laižu" (Izskaņa) 2, 270

"Sēd kā ūpis miglā vakars" (Nemierīgs vakars) 2, 309

"Sen, Maskava" (17 šāvieni) 2, 354

"Sen pulkstens bij pusnaktij pāri.." (Cilvēks uz stūra) 1,39

"Senākbārs es soli liku" (Latvietis Staļina likumam) 5, 8

Senatnesracēji 6, 715

"Septembris. Nakts dzestra.Biķernieki" (Vēlais viesis) 2,140

17 šāvieni ("Sen, Maskava") 2,354

17.jūnijs ("Daugava vilni veļ valgu") 5, 303

Serenāde("Ap pusnakti, kad kaķi uz jumtiem..") 1,438

6. simfoniskais koncerts Nacionālāoperā 3,400

"Sestdiena" (Strādnieks un notāra foksterjers) 1,62

Sestdienas vakars rudenī ("No pirtiņas kūp balti, aicinoši dūmi") 5,641

"Sesto stundu plosās marta kauja" (Fridrihs Briedis marta kaujā) 2,170

6000 cilvēku stāda rezēdas un sīpolus 3,636

"Sešos" (Neirastēnija) 1,196

Sēta ("Nekā vairs priecīga man nerādamans logs") 1,461

Sēta ("Nekā vairs priecīga man nerādamans logs") 5, 712

Sēta 1. ("Tu, mazā sēta, pilna rūgtas smakas") 2, 93

Sēta 2. ("Es zinu labi, sēta, kā tu smoc") 2,95

"Sēž blakus.." 6,973

Siena laikā ("Juglas malā zāli pļauju") 5, 518

"Sienas pulkstenis pus seši" (Jaunais vēlētājs) 5, 551

Siens ("Rīts zilgmē zelta krūzi ceļ") 5, 514

Siens ("Šodien visās Rīgas ielās") 5,62

Sievas ("Tā kā rokā vēstule bez markas") 1, 80

Sieviete ("Nakts") 1, 58

"Sieviete — gruzdējošs kaislības trauks" (Tici) 5,659

Sieviete neparastos darbos 3,579; 586

Sievietei ("Kā vecam svārkam poga palikusi") 5, 713

Sievietei ("Tavas lūpas kā sapņus es mīlu") 5, 714
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"Sievietes augšup mūs ceļ!" (Uzsaukums ) i, 564

Sievietes vara ("Zinu, sieviete visu spēj un var") 1, 344

Sīkā meiteneun dāmas ("Kur sporta stadions rauj ļaužu straumes iekšā")

1,34

Sīks puisīts un zilums uz vaiga ("Kad nāk man kā pārmetums prātā..") 1,

36

"Sirdi es savu" 1, 584

"Sirds citāpriekā trīc kā dzīvsudrabs uz plīts" 1,428
Sirds dedzes spēks 6, 399

"Sirds kopā ar dūcošobiti" (Šī vasara) 5,132

Sirds uz trotuāra 1, 7

Sīvais zobens ("Man elpā dūries zobenssīvs") 5,143

"Skaidrām acīm izej kalnā" (Plauksti, mūsu republika) 5,520

Skaidrība ("Es skaidri eju pretim savām beigām") 5,169

Skaista filma 6,507

Skaista izstāde 6, 550

Skaistais ogu laiks6, 732

Skaistākā vienības demonstrācija 3,603

Skaistuma konkurss ("Pacēlās rupors") 1, 556

Skaitītājs 6, 79

Skani, izkapts ("Skani tālu, mana izkapts") 5,516

"Skani tālu, mana izkapts" (Skani, izkapts) 5, 516

"Skat, piedzērusi meitamājup iet un bļauj" (Piedzērusi meita) 5, 709

"Skatu tevi ejam pāri" (Dzejniekam) 5,523

Skolnieces domas ("Es esmu iemīlējusies tai kungā") 5,657

Skrejošas piezīmes par jaunāko ārzemju rakstniecībā 3,288

"Skrien ātriputni debess zilumā" (Lēmējai. Šķīrējai) 4,68

"Skrien pa ielu tramvaja vagons" (Tramvaja vagonam) 5,159

"Skrīveru vilcienā iekāpju ātri" (Jaunā traktoriste) 5, 59

Skudru pudele 3,104

Skumjš motīvs ("Reiz bieži vien ar apdauzītiem ceļiem") l, 289

Skursteņu slaucītājs ("Pēc katrām desmit nobirušām dienām") 2,105

Slavināšana("I, lauku vienmuļīgums nomocošs kā žāvas") 1,313

Slēptās kvēles dzejnieks 6,263

"Sliedēmrūcot, milzīgs dundurs" (Sliežu rieva) 5,125

"Sliedes tīras, nav ne skrambas (Tramvajs) 5, 384

Sliežu rieva ("Sliedēm rūcot, milzīgs dundurs") 5,125

Slikti ("Slikti") 1,170

"Slikti" (Slikti) 1,170

Slinkums ("Pusdiena. Es sēdu viens uz sola") 2,57

Slokas kauja ("Jau visu rītu smaga uguns kauja") 2,148

Smagā loma ("Man smaga loma uzlikta no laika") 1, 368



1142

Smaidošaiszinātnieks 6, 781

Smaršas 3,67

"Smejos par ārstiem" 1, 557

Smoļnijā 17. gada 6. novembranaktī ("Par Oktobri, par mūsu") 5,531

Sniedziņš ("Lēni pārslo sniegs un šķiet kā") 5,685

Sniega kapsētas 6, 791

Sniega lavīnas Rīgā 6, 789

"Sniegi laukus baltus klāj" (Dziesma slēpotājiem) 5,483

Sniegos un pirmā pavasara saulē 6, 605

Sniegotās Lieldienas 6, 787

Sniegs pilsētā ("Pāri ļaudīm, namiem,ostai ris") 1,141

Sociālais pasūtījums 3,340

Sods ("Ja, mīlotsievieti..") 1,225

Sods ("Reiz pāri visām savām sāpēm") 4,33

Solījums ("Grāmatā ar skumjām, bālām lapām") 1,411

"Soma, mana soma" (Dziesma par jauno pastnieci) 5,485

Somijas proletāriskā literatūra 3, 346

Spēle ar dzīvību 3,91

Spēlē, Spēlmani! 4,83

"Spīd zili zvaigznāji" (Latvietis biedram Staļinam) 5,436

Spilgts partizānu tēmas pacēlums 6, 306

"Spontānas izjūtas, izsmieklu jēlīgu" (Tosts) 1,234

"Spožā, sakaltētā liesma" (Akmeņogle) 5,32

Sprediķis Piņķu baznīcā ("Vecā, mazā Piņķu dievnamā") 2,199

Stacijā ("Stacijas") l, 305

"Stacijas" (Stacijā) 1, 305

StahanovieteElizabete Vagina 6, 885

"Staigā jaunavas cepurēs baltās kā rīss" (Romantika II) 1,495

Staļina prēmijas laureāti kino mākslā 6,495

Staļinam ("Tu esi klāt, lai kur mēs katrs būtu") 5,11

Starp Abavu un Imulu 6, 823

Starp divi lietiem ("Kāds vakars kluss starp divi lietiem") 4,30

"Starp egļu zariem gaišs kā stars" (Pūpolzars) 2, 353

"Starp puķēm aizvēnī" (Mēslu kaste) 1,496

"Starp sniegu un cilvēkiem drūmiem" (Čigāns un viņa dziesma) 1,260

"Starp strādnieku jaunavām kvēlām" (Veļas mazgātāja Arkādijā) 1,61

"Starp vecpilsētas bieziem mūriem" 1,429

"Stāsta man, ka viņos senos gados" 1,479

Stāvā krastā ("Bij rudens vakars ar tukšu māju") 5, 103

"Stāvēju" 1, 558

"Stāvu nomalē tālā uz stūra" (Pārvērstā nomale) 2,55

"Stelles divās rindās" (Lielā audēja) 5, 30



Stepans Ščipačovs 6,320

Stiprie cilvēki 6,476

"Stīviem pirkstiem, salīkušu stāvu" 2,361

Strādnieki pie lielābrīnuma 6,685

Strādnieki un daiļkrāsotājas stājas pie darba6,612

Strādnieks ("Ikkatrs muskulis kā spīdošs vara gabals") 5,699

Strādnieks un notāra foksterjers ("Sestdiena") 1,62

Strādniekuatpūtas namu darbība6,631

Strādniekubēres ("Kamdēļ tikžēli kauc sirēnas šodien") 1, 526

Strādnieku teātrī Lieldienāsbrauks "Pusnakts kuģis" 3,360

Strēlniekabalss no kapa ("Bij rudens vakars ar tumšu vēju") 2,129

Strēlnieka dziesma latviešu meitenei ("Ja tev skumji, mans draugs") 1,187

Strēlnieku atgriešanās" ("Nīkst zilos laukos netīrs krievu miests") 2,257

Studente ("Buļļu jūrmalā pie pašas Lielupes") 1,449

Stunda divu kaktusu varā6, 806

Suns ("Brīžos, kad neapjausts, vienmuļīgs nemiers..") 1,376

Suns kaskā ("Tumša nakts. Gaiss miglas pilns un trūdu") 2,226

Suns — komandieris 6, 742

Suns Tigis 6, 208

Suņa lepnums ("Pie otrā saimnieka man sestais dzīves gads") 1, 355

"Svaidīties dzīvē, kur savvaļā ganās" (Istabas) 1,42

Svaig—zāles ("Maigi sapņos savā vaļā") 5, 686

Sveiciens Padomju Armijai ("lenaidnieka nāves rati") 5, 553

Svētdiena saulē un virs ūdeņa 6,619

Svētdienas rīts ("Piensievu valstība — svētdienas rīts") 1, 364

Svētku tuvumā 6, 786

"Šai dziļi vētraināun lietus pilnā naktī" (Pusnakts motīvs) 1, 252

"Šai naktī kurp vien tik es eju" (Mūžīgie kaķi) 1,251

"Šai namā trepes lauzītas un kārnas" (Trepes 2.) 2,101

"Šai pilsētā, kur dzīvojam mēs visi" (Iela) 2,88

Šais dienās("Kā asi zibeņi aiz logiem plosās vēji") 1,436

"Šalc upe steigā — steigu gars" (Ūdensroze) 4,69

Šaubu brīdī ("Vai nu šī dzīve tik skarba un baiga") 1, 269

"Šeit es bieži ar draudzeni kopā" (Nomales bodīte, es un Amadeuss Hof-

manis 2.) 2,73

Šī dzeja — ir dzeja ("Vai šos netīri izgāztos vārdus") 1, 324

"Šī poēma var interesēt Jūs" (Jēcis Ķiļķendūrējs) 6,969

Šī vasara ("Sirds kopā ar dūcošo biti") 5,132

"Šīs dienas ar ikdienu sīko un smago" 1,476

"Šis rāmaisdienu ritums" (Rāmais ritums) 1, 326

Šķeltais ("Es sevi ilgi ceļam āvu") 5,137

"Šķūnī" 1,560
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"Šo lēno ārprātu un dziļās skumjas" (Debesu dāvana) 4,20

"Šo vasaru es apmetos.." 3, 741

Šodien("Es šodienklusi pavadīju dienu") 1,176

"Šodien" (Īrijas draugs) 1,16

"Šodienaiz loga es dzirdēju zvirbuli čirkstam" (Zvirbulis) 1,261

"Šodienbriesmīga darbadiena" (Tveice) 5,688

"Šodien es kā agrāk visu rītu" (Zekseru spēle) 2, 51

"Šodien ielās ilgi, ilgi lija" (Jaunajam zemes ieguvējam) 5, 393

"Šodien, kad saule vēl zilgmē bij augstu" (Aizejošiem kuģiem) 1,44

"Šodien man sirdī tāds prieks, ka man nospļauties par visiem šeņķiem"

(Jautrās rindas) 1,82

"Šodien nedēļa, gandrīz nedēļa" 1, 562

"Šodien no rīta no Asjas.." (Asja) 1, 309

"Šodien sauli neredzēju spīdam" 1,448

"Šodien svinīgs ielās eju" (Nikolajs BebansRīgā) 5,613

"Šodien tas vējš.." (Atziņa) 1,237

"Šodien visās Rīgas ielās" (Siens) 5,62

Šolaiku jauneklis ("Kur spulgo bārs, kviec motīvs trakulīgais") 5,658

Šonakt ("Lai manās rokās šonakt atslābst dūres") 1,284

"Šonakt es klīstu pa strādnieku nomalēmviens" (Nespēks) 1,459

"Šonakt gribu dzīvot es kā visi" 1,435

"Šonakt sirds man pilna saldu moku" (Dziesmas) 1,190

"Šonakt uz nomalizaļo" 1, 569

"Šopēna sēru maršs krogā ("Nomales dzertuvē") 1,64

"Šorīt es iznācu ielās" 1,515

"Šorīt tik skumji" (Atziņa) 1,169

"Šos vārdus saku es kā dainu" (Maija vārdi) 5,559

Šostakoviča jaunākā opera— "Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta" 3,405

"Šovakar" (Elēģija logā) 1, 200

Šovakar ("Šovakar gribas man sapņot") 1,168

"Šovakar gribas man sapņot" (Šovakar) 1,168

"Šovakar, piespraužot pie krūts sev krizantēmu" 1, 300

"Šovakar tīk mankā mirdzošos logos" 1,318

Štabskapteinis Irbēns 6,204

"Šūpojas pasaules telpā" (Jāņi) 5,153

Šveicars ("Kur Kaļķu iela, biezā, drūmā namā") 2, 109

"Tā diena pēc dienas aiziet" (Kur klusums pāri klājas) 4,106

"Tā kā glāze rūgta alus" (Krogā) 1,439

"Tā kā rokā vēstule bez markas" (Sievas) 1, 80

Tā labāk ("Eh, labāk necelties") 1, 330

Tā labāk ("Saule staigā pa zemi ar okera otu") 5,112

"Tā lieta, ko tu rokās ņemi" (Rainim) 5,496
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"Tā zviedru akmeņi gar ielas malām guļ" (Zviedru akmeņi) 1,159

"Tad, kad bāros šalko palsie zīdi" (lelas sievietēm) l, 76

"Tagad" (Moderna pasaka) 1,182

"Tagad es ceļos ap desmitiem augšā" (Dzīves variācijas) 1,465

"Tagad es esmu spilvens" 2, 344

"Tagad šeit apkārt tik virpuļo sniegs" (Nespēks) 1,458

Tagadne ("leraustas dvēsles pelnos") 1,346

Tagadnes dzejnieks ("Diezgan tagad ir mākoņots") 1,369

"Tai naktī mājās bijām tikai tu un es.." (Zvērests) 1,353

"Tajā gadā bargā" (Markavs) 5, 319

Talsiniekiem ("Laimīgs es paceļu balsi") 5, 73

Talsu kalnājos 3,667

"Tālu pret rītiem slīd pelēki dūmi" (Motīvs) 1,473

"Tam, kam nebij zemes" (Darba zemnieka vārdi) 5,390

Tanku zābaki ("Pie tuneļa, kas izveidots pēc loka") 1,290

"Tas kaujā bij par Maskavu un Rīgu" (Ozols) 5,588

"Tas nav dālders..." 5,493

"Tas nav neviens cits" 5,630

"Tās puķes, ko es šodien leju" (Kā sāp) 5,651

"Tas vecākais šai mazā, īsā ielā" (Vecais nams) 2,91

Tautas mākslinieks Emilis Melngailis 6, 343

Tautas mākslinieks prof. A. Kalniņš 6,338

Tautas rakstnieks Andrejs Upīts 6, 848

"Tautas, uzvara mums dota" (Oda uzvarai un mieram) 5,374

"Tavām krūtīm bij pūpolu maigums" (Anniņai) 1,516

"Tavas lūpas kā sapņus es mīlu" (Sievietei) 5, 714

Tavi mati ("Tavu matu vainags ir par dvīni") 5,627

Tavs augums ("Man mana mēle mīksta lēpe") 4, 70

Tavs smaids ("Tavs smaids kā asara") 5,687

"Tavs smaids kā asara" (Tavs smaids) 5,687

"Tavu jauko Jāņu dienu" (Jāņu dienā) 5, 510

"Tavu matu vainags ir par dvīni" (Tavi mati) 5,627

Teātra laboratorijā 6, 740

"Tek saule mūžam soli slaidu" (Uz Ķegumu) 5, 387

TēlniekamGustavam Šķilterim 65 gadi 6,523

Tempļa iela ("Tempļa iela, mazā Tempļa iela") 5,149

"Tempļa iela,mazā Tempļa iela" (Tempļa iela) 5,149

Tempļu ielā ("Un pašā vecā Āgenskalna sirdī") 1, 563

Tētis karavīrs ("Saules puķe žoga galā") 4, 5

Tev ("Liepas satumst") 1,195

Tev, komjaunatne ("Gadā tālā, astoņpadsmitā") 5,405

"Tevi vienu tikai šonakt mīlu" (Pašpuikas dziesma) 1, 55
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Tēvu zeme 3, 377

Tici ("Sieviete — gruzdējošs kaislības trauks") 5, 659

Tie, kurus neaizmirst 6, 861

"Tik silti spīd pa logu šodien saule" (Agra pavasara diena) 1,415

"Tikai tad, kad nomalēes tieku" (Mana paradīze) 1, 144

Tilts ("Jaunais tilts, jaunais tilts") 5,487

"To, ko es izsaku, vai tiešām patiesība" 1,430

"To nakti es gaidīju rītu.." 1,437

"Tonakt, pie vārtiematvadoties" 5,656

Tosts ("Spontānas izjūtas, izsmieklu jēlīgu") 1, 234

Traktorista dziesma ("Jau ceriņus es jūtu ziemā") 5, 399

Trama pieturas vietustabiem ("Jūs") 1,510

Tramvajā ("Tramvajā") 1,12

"Tramvajā" (Tramvajā) 1, 12

"Tramvaja sliede" (Tramvaja sliedes 2) 2,280

Tramvaja sliedes 1 ("Kurp vien eju") 2,279

Tramvaja sliedes 2 ("Tramvaja sliede") 2,280

Tramvaja vagonam ("Skrien pa ielu tramvaja vagons") 5,159

Tramvajs ("Sliedes tīras, nav ne skrambas") 5,384

Trauksmainais vientulis — Sudrabkalns6,243

Trepes 1. ("Es biju zēns, es biju mazs un priecīgs") 2,99

Trepes 2. ("Šai namā trepes lauzītas un kārnas") 2,101

Trepes 3. ("Es mīlu trepes,viņu apskaidrību") 2, 103

"Trešā naktī kaujeniekiem maiņa" (Rezervē) 2,222

3. septembris ("Laiks smaršo pēc nopļauta siena") 5, 376

Trieciens naktī ("Augusts vidū. Grautai Slokai cauri") 2,215

3 gadus veca "koncertdziedone" 3, 591

Trīs grāmatas ("Izdevu grāmatu") 1,66

Trīs ievērojamas grāmatas 3,377

"Trīs jaunas spuldzes nopirku.." (Dzīves variācijas) 1,467

Trīs neaizmirstamas tikšanās 6, 858

"Trīs pletkreklus, kas bij man kādreiz tīri" (Sākums) 2,35

Trīs reizes apkārt zemeslodei 3,633

"Trīs reizes nedēļā.." (Invalīds) 1,445

300 cilvēku gatavo vienu velosipēdu 3, 549

"Trīs skursteņi uz skausta jumtam tup" (Nams, jums un skursteņi 3)2,298

Trīs stundas burvīgā zemē 6,440

"Trīs verstes, trīs veselas verstes" (Cīņa ar nelaimi) 1,431

"Trīs vīri lielās šausmās mūk" (Balāde par trīs vīru bēgšanu) 2,292

13.janvāris ("Trīspadsmitais janvāris") 5,289

"Trīspadsmitais janvāris" (13. janvāris) 5,289

Tu ("Aiz manis paliek tumša leja") 4,153
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Tu ("Tu tā kā vilnis: te celies, te zūdi") 4, 31

"Tu esi ballē" (Nabadzības skaistums) 2,19

"Tu esi klāt, lai kur mēs katrs būtu"(Staļinam) 5,11

"Tu, jūra, zaļganais katls" (Jūra un zeme) 2, 308

"Tu kāri grēcīga un sātaniski svēta" (lelas staigule) l, 455

"Tu, kas rakstīji dziesmas par zagļiem" (FransuāVijonam 1.) 2,67

"Tu lēnāmatsakies no baudas" (Kārlim Baltgailim) 4,141

"Tu man teici: — Es projām eju" (Meitene sērās) 4,149

Tu manā sirdī mūžam nemirstīga ("Ar tevi strēlnieks uzvarēja kaujā") 5,582

"Tu maniniciniar savu vieglo smīnu" (Lepnai sievietei) 2, 14

"Tu, mans līksmais neļķes zieds" (Neļķes zieds) 5,158

Tu, Maskava ("Par tevi, Maskava, es vārdus lieku") 5,463

"Tu, mazā sēta, pilna rūgtas smakas" (Sēta 1.) 2,93

"Tu, nomale,kas nāc man vienmēr līdz" (Atvadīšanās no nomales) 1,151

"Tu savā dvēselēkā klēpī ziedus nesi" (Kontrasts) 5,669

"Tu tā kā vilnis: te celies, te zūdi" (Tu) 4,31

"Tu zibeņiem, tu kāviem rada" (Padomju artilērijai) 5,84

1905. gads ("Mājas deg") 5,248

1930. gada mēnešraksti 3,268

Tūkstoši Rīgas ezeros un parkos 3,658

Tūkstošu rūpes tautas priekam 6,663

Tukumniekam ("Rudens saulē atviz sēta") 5, 71

"Tumsa pār pilsētu" (Zvejojat veseli!) 5,692

"Tumša nakts. Gaiss miglas pilns un trūdu" (Suns kaskā) 2, 226

Tūpsis ("Ģertrūdes iela, kaislā zīle") 5,235

"Tur, kur nomale šosejas pulcē" (Nomales bodīte, es un Amadeuss

Hofmanis 1.) 2, 71

"Tur,kur trams un auto samazina gaitu" (Zābaku maestro un viņa sunītis)

1,28

"Tur, kur vēl aizvakar" 1,494

Tur, kur vēl valda likums: "Aci pret aci, zobu pret zobu" 3, 529

"Tur mana sirds kā saules puķe dārzā" 2, 87

Tur palikšu es sevī viens Līdz galam visu mūžu ("Mēs gājām no mājas

mājā") 4,108

Tveice ("Šodien briesmīga darba diena") 5,688

"Übag skrandainais, ko tu še meklē" 2, 345

Übags ("Es sapņus sev caur pirkstiem laižu") 5,184

"Ūdeni dod aka" (Kartupeļu vaga) 5, 387

Ūdens ("Vai tā tik parādība") 5,381

Ūdens noteku caurule ("Ūdens noteku caurule") 1,138

"Ūdens noteku caurule" (Ūdens noteku caurule) 1,138

Ūdens vārdi ("Kā saule smaidīt drīkst?") 4, 76
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Ūdensroze ("Šalc upe steigā — steigu gars") 4,69

Uguns sārti Alūksnes ezera krastā 3,653

"Uguns un nakts" LPSR Valsts Dailes teātra otrā ansambļa veidojumā 6,

375

Uguns vārdi ("Ko tu vari, to tu dari") 4, 77

Ugunsdzēsēju auto ("Uz drūzmīga skvēra, kur logi") 1, 304

Umurkumurs ("Garais Johanness, tā sauca to cunftē") 1,113

"Un atkal rīts" (Zviedru akmeņi) 1, 164

"Un atkal vados irdnēblīvā" (Gāze) 5, 386

"Un es gaidu, un es atkal gaidu" (Meitene sērās) 4,149

"Un es gaidu, un es atkal gaidu" (Savādais gaidītājs) 1,268

"Un, ja man kādreiz tīk durvis uz dzertuvi vārstīt" (Atrastais zirgs) 4,27

"Un, ja tu mīlas pilns" (Nekas) 1, 358

"Un,kad es miršu" 2, 346

"Un katra sieviete, kas nogrimst Venus kultā" 1, 333

"Un nav neviena,kam ko pateikt būtu" (Vientulība) 5,655

"Un pašā vecā Āgenskalna sirdī" (Tempļu ielā) 1, 563

"Un svētdiena šodien" 1,409

"Un šodien gaidu atkal es tāpat" (Vilcienam, kas aizved uz dzimteni) 1,135

"Un šodien saule nu debeszila" (Saule) 5,653

"Un tā nu kopā esam mēs" (Otrā dienā) 6,974

"Un tā visa ziema" (leskaņa) 2,296

"Un tad es sacēlos" (Nomales sacelšanās) 1,525

"Un tad ienāci tu" (Gredzens) 2, 17

"Un tad tu manā elpā nāc" (Kaktuss) 2,66

Un tomēr
— tagadnību 3, 252

"Un tomēr vēl kādreiz tev iegribas miera" (Kārā dvēsele) 1,332

"Un Vecrīgas šķērsielā šaurā" (Jaunkundze ar sunīti) 1,11

"Un vienā vasarā" (Daba) 2,46

"Un viļņojas jūra" Latvijas PSR Dailes teātrī 6, 351

"Un, visus ceļus izstaigājis, es atgriežos pie tevis" 1, 359

"Uz Akmeņielstūra, kur nošķiras devītais tramvajs" 1,307

"Uz alejas greznās.." (Kāda iedomapavasarī) 1,474

"Uzbruģa pelēkā, no riepu skūpstiem glumā" (Peļķei) 5, 190

"Uz bruģa pret greznāko bāru.." (Agonija) 1,153

"Uz bulvāra, kas blakus vecpilsētai" (Zviedru akmeņi) 1,157

"Uz bulvāra stūra.." (Sava zināšana) 1,41

"Uz bumbas apaļās, ko saucpar Zemi" (Dzīves variācijas) 1,466

Uz Dīķielas ("Vakara tumsā un vējā pie sētas") 1,311

"Uz drūzmīga skvēra, kur logi" (Ugunsdzēsēju auto) 1,304

Uz gaišas nākamības sliekšņa 3, 584

"Uz Ģertrūdes ielas" (Kāda dzīve) 1,15
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"Uz ielāmirst sniega kusums" (Krēslā) 2,16

"Uz ielām klājas ārā slapja nakts" (Noktirne) 5, 715

"Uz ielas mīkstām kārtām sniegs" (Savāds prieks) 1,250

Uz jaunā pontonutilta ("Uz jaunā pontonutilta") 1,23

"Uz jaunā pontonutilta" (Uz jaunā pontonutilta) 1,23

"Uz Jelgavas šosejas taisnās.." (Drēbniekzellis medībās) 1,38

"Uz kauliem mana māja stāv" (Pusnakts balva) 4,21

Uz krustcelēm ("Norūc kā ērģeles pēdējais tonis") 5,700

"Uz krustceļiem" (Atkusnī) 1,531

Uz Ķegumu ("Tek saule mūžam soli slaidu") 5,387

Uz lielu un skaistu mērķi 3,646

"Uz manas mēles tava elpa lauzta" (Rīgai) 2, 86

Uz Mauzoleju pie Ļeņina ("Priekšā dižai Kremļa sienai") 5, 545

"Uz nomali, kur nav tik ilgi būts" (Maršs) 2, 294

"Uz Skolas ielas piektā stāvā.." (Mans draugs) 1,37

Uz skolu ("Mirdz kā dzintars zaros plūmes") 5,414

"Uz skvēra, uz skvēra, uz spīdošā skvēra" (Lai dzīvo!) 1,81

"Uz sola vienam sēdot man pie pašas dārza malas" (Puķu meitene) 1,365

"Uz stūra pie trokšņainā pasta.." (Zābaku uzspodrinātājs) 1,222

Uz šaursliežu dzelzceļa ("Nakts") 1,21

"Uz šosejas pie kokiem smailiem" (Mīlētāja dziesma) 1, 54

"Uz tahtas ar atzveltni malā" (Viens vakars) 4, 73

"Uz tavām rokām slīd saule tikla" (Saule un Tu) 5,717

"Uz taviem akmeņiem es mūža pieri jūtu" (lekšpilsētas laukumam) 5,299

"Uz tilta bulvāros, kur auto smakām svaidās" 1,570

"Uz Vērmanipēc saules dzisas" 1, 527

"Uz
zemes rodot kartupeli" (Kartupelis) 5, 207

"Uzaust rīts, sūrs, slapjš un pelēks" (Melnās dienas) 5,343

"Uzkāp augstu, augstu Dzegužkalnā" (Rīdziniekam 13. oktobrī) 5, 572

UzlabotaDaugavpils iedzīvotāju ārstēšana 6,663

"Uzliekat roku uz auto.." (Cilvēka vārds) 1, 377

"Uzmetot skatu" (Parketu dāmām) 1,226

Uzsaukums ("Sievietes augšup mūs ceļ!") 1,564

"Uzskrēja vējiņš uz kalna" (Vējiņš) 5, 690

Uzvaras Oktobris ("Burzguļo upes, šalc meži, kūp lauks") 5,83

V. Šekspīra "Liela brēka, maza vilna" LPSR Valsts Dailes teātrī 6, 367

Vācu dramaturgs FridrihsVolfs 3,322

Vācu žandarms ("Kāda šodien drūma diena") 5, 341

"Vagonā" (Žīdiete) 1,180

"Vagonā jaunā" 1,485

Vahtangs Čabukjani un Tatjana Večeslova Nacionālāoperā3,403
Vai atmini ("Vai atmini, mīļā, ar bijušos laikus") 5,654
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"Vai atmini, mīļā, ar bijušos laikus" (Vai atmini) 5,654

"Vai dubļenes manbūtu jāvelk šodien" (Elēģija) 2,351

"Vai dzīvē negadās tā.." 1, 374

Vai gribi būt tēlnieks? 6,580

"Vai istabā vai restorānā eju" (Nogurums) 5,174

"Vai lai es aizšauju durvīm bultu?" (Ilgas) 2,48

"Vai lemts man sagaidīt tā mirkļa" l, 486

"Vai nu beidzot, beidzot tomēr reiz" 1,421

"Vai nu šī dzīve tik skarba un baiga" (Šaubu brīdī) 1, 269

Vai pasaule iet uz priekšu 3, 547

Vai skaņu filmas noriets? 3,443

Vai svarīgais vēsturiskais notikums pirms 700 gadiem norisinājās Latvijā

vai Lietuvā? 3, 565

"Vai šos netīri izgāztos vārdus" (Šī dzeja — ir dzeja) 1, 324

Vai tā bij laime ("Abi..") 2,28

"Vai tā bij puķaina ziema, vai tas bij dzeltēns māns" (Celtnis) 5,177

"Vai tā dienaatspīd silta" (Krievu tautai) 5, 537

"Vai tā tik parādība" (Ūdens) 5, 381

"Vai tas rīts, kad redzēt var bezsvecēm" (Kioski) 1, 78

"Vai varu tev pie kājām likt" (leskaņa) 4, 19;85

Vai varu tev pie kājām likt Es savu klusēšanu Kā norimušu zvanu? ("Dzīvi

sirds mana jūt kā rīksti") 4, 86

"Vai zināt jaunceltni uz Brīvības" (Celtnieks Edgars) 5,591

"Vaid caur nakti manaiz loga vadu drātis" (Vaidošās drātis) 1,417

Vaidošās drātis ("Vaid caur nakti manaiz loga vadu drātis") 1,417

Vairāk rosmes 6, 473

Vajāšana ("Ir atkal rīts") 5, 269

Vakar Krievu drāmā spēlēja L. Štengele 3,404

"Vakar Tu man teici: — Labi" (Melnā dziesma) 4, 72

"Vakar visu nakti vējš aiz loga svilpa" 1,462

"Vakar ziemeļa vēju es lūdzu" (Roze) 5, 166

"Vakarā" 1,566

Vakara apskaidrība ("Lai slavēts vakars šis, pilns smalkas ironijas") I>4lB

Vakara dziesma ("Baigas ēnas sāk jau apklāt manus ceļus") 1,258

Vakara dziesma ("Melnas ēnas pārklāj rieta pusi") 1,171

"Vakara tumsā un vējā pie sētas" (Uz Dīķielas) 1,311

"Vakars" (Dzeja) 4,148

Vakars ("Kad vakars kluss garnamiemklīst") 1, 239

"Vakars" (Lielais savedējs) 1,424

Vakars ("Min vakars dienai uz papēžiem") 1,314

Vakars darbaun dzejas draudzībai3, 709

"Vakars. Dārzos miklums nācis" (Vējš) 5, 208
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"Vakars. Es grauzu ielas" (Lakstīgala dzied basu) 5,106

"Vakars ienāk kaktos, vakars iekāpj kokos" 1,299

Vakars nomalē ("Kur ielas izbeidzas un sākas nomaļpriedes") 1,87

"Vakars. Vienpadsmit" (Lūzums) 2,115

"Valda Vāra"5,638

Valdim Luksam ("Es tevi negribu ne pelt, ne slavēt") 6,973

"Var jau būt, ka viss tas tikai joki" (Romances) 1,184

Vara jātnieks 6, 301

Varbūt ("Es eju viens kā lāse, ko uz loga") 5,140

"Varbūt šī dzīve ir skarba un baiga" (Lēmums) 5,175

"Varbūt tad reiz sirds man mierāpaliks" (Elēģija) 1, 173

Varbūtība ("Ja es nebūtudzejnieks") 2,282

Variācija ("Viens tev ir acis aizslēdzis") 4,64

Varonībasun drosmesparaugs 6,694

Varonis6, 73

Varoņa tapšana 6, 391

"Varoņu" (Varoņu piemiņas dienā) l, 257

Varoņu piemiņas dienā("Varoņu") 1, 257

Vasaras dzejolis ("Karstākas smiltis par patvāra sienām") l, 282

Vasaras dziesma ("Es tvīkstu sūnās delnas turēt") 5, 506

Vasaras naktī cauri Vidzemei 3,654

Vasaras nakts pilsētā ("Aiz mana loga nesmaršo") l, 86

Vasaras nakts pilsētā ("Pie sienas pulkstens skaita zvaigznes") 2,347

Vecā— jaunā paaudze ("Dīvainu, svētu sirmgalvību") 5, 642

"Vecā, mazā Piņķu dievanamā" (Sprediķis Piņķu baznīcā) 2,199

Vecais nams ("Tas vecākais šai mazā, īsā ielā") 2,91

Vecākā Rīgas latviete 3,689

Vecene ("Dienas iet kā sveši ļaudis garām") 5,689

"Vecs dūriens vienā rokā" 2, 348

Vectēva rīts ("Pie sausās Daugavas, kur dēļi") 1,89

"VEFa vārti rītos saini" (Elza Baidekalne) 5,37

"Vējainā naktī, kad izdzirdu balsi.." 1, 312

Vējiņš ("Uzskrēja vējiņš uz kalna") 5,690

Vējš ("Aiz durvīm vējš") 1,227

Vējš ("Vakars. Dārzos miklums nācis") 5,208

"Vējš spēlē zaros arpu" (Jaunais gads) 5,79

"Vēl neesmu eskā skanošs tērauds" (Par sevi) 5,678

"Vēltādu vietu daudz,kur kapu krustu rindas" (Pazaudētā jaunība) 1,480
Vēl vienu mirkli ("Vēl vienumirkli, un tad vari iet") 5,146

"Vēl vienu mirkli, un tad vari iet" (Vēl vienu mirkli) 5,146

Vēlā laime ("Kad beidzot nākšu reiz pie laimes") 5,170

Vēlais viesis ("Septembris. Nakts dzestra. Biķernieki") 2,140
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Vēlēšanās ("Mūžam sev esmu es čukstējis vienu") 5,128

Vēlēšanās ("Nekas no manis nepaliks vairs pāri") 1,172

Velnuun eņģeļu gājieni Rīgas ielās 6,692

Veltījums ("Jums acis — divas balerīnas") 5,691

Veltījums ("Pilsētas varenie trokšņi un stihiskie spēki") 5,695

Veļas mazgātāja Arkādijā ("Starp strādnieku jaunavām kvēlām") 1,61

Vērtīgs romāns 6,282

Veselība ir jāatgūst visdrīzākā laikā! 3,535

Veselības pils Inčukalna priedēs 3, 655

Veselības pils Jaunogres parkā 3,649

Vēstulevienai mirušai avīžu vecītei ("Mana vēstule nebūs sevišķi gara") 2,78

Vēstules 3, 747—771; 6,945—952

"Vien kādu gadu vēlāk" (Ģertrūdes iela) 5,231

"Vienārītā pēkšņi vaļā" (Zirgi) 5, 264

"Vienaipilsētas meitenei" 2, 349

Vienīgā sieviete Latvijā, aktīvs ugunsdzēsējs — Benita Ērenbots 3,574

"Vienīgi sāpēs var aizmirsties" (Sāpes) 1, 230

Vienkārša cilvēka asprātība 6,447

"Viens garām iet un skaļi smej" (Brīnums ar sirdi) 5,117

Viens iešu es bez stājas ("Pie viena soļa otru siet") 4,96

Viens līķis ("Es tavu neticību redzu") 4, 32

"Viens sēdu puķotā krēslā un esmu maigs un mierīgs" (Iela) 5,177

"Viens tev ir acis aizslēdzis" (Variācija) 4,64

"Viens vakar naktī ilgi mira" 1, 585

Viens vakars ("Uz tahtas ar atzveltni malā") 4, 73

Vientulība("Un nav neviena,kam ko pateikt būtu") 5, 655

Viesmīļa dziesmiņa ("Krodziņš mazs, bet silta tēja") 1,48

Vilcienam, kas aizved uz dzimteni("Un šodien gaidu atkal es tāpat") 1,135

Vilciens ("Vilciens") 1,139

"Vilciens" (Vilciens) 1,139

Vilnas kārsēju kunga sludināšana6,609

Vilšanās ("Nav vairs man cienības pret kvēlām ilgām") 1, 328

Viļa Lāča luga "Uzvara" LPSR Valsts Dailes teātrī6, 355

Vīnakauss ("Ko es daru?Kas esmu es? Agrāk") 4,146

Vīnogas 6,151

"Viņā bij suga" 2, 362

"Viņas rokas maigas kā smaganas" 1,317

Viņi uzvarēs 6, 396

"Viņš bēru godos, kristībās un kāzās" 1, 528

"Viņš gulēja pūlī uz ielas ar pakausī pāršķeltu galvu" (Rekviēms) 1,35

"Viņš krita, lai jums elpu dotu" (Kritušā piemiņai) 5,459

"Viņš mani satika uz Āgenskalna sliedēm.." 1,432
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Viņš redzēja Ļeņinu ("Pret paniem!") 5,432

Vīri zem pūpoliem 3, 514

"Virs zemes tādēļ sāpji dzīvot" (Lai) 5,670

Visi burtikopā — vienābilžu kopā ("Auzas pļāva mūsu Krišs") 5,631

Visos logos lai saule spīd! 6,406

"Visos tavos ezeros es mazgāšu kājas" 2, 350

Viss ir atdzīvojies 3, 543

"Visskad būs aprakts reiz pagātnes zārkos" (Izskaņa) 1,471

Viss mūžs viena dziesma 6,800

"Vissrūgts" (Nakts) 5,171

"Viss senais klusi prātā nāk" 1,401

"Viss sniegs no saules aizdedzies" (Melnais pavasaris) 5,673

"Viss velti" (Baironam) 5,192

"Viss viens" (Gadījums ar lāpstu) 2,65

"Visu dienu, visu dienu" (Manas mājas) 4,23

"Visu mūžu bezzemnieka" (Darba zemnieka dziesma) 5,392

Vladimira Majakovska piemiņai 6, 280

Zābakumaestro un viņa sunītis ("Tur,kur trams un auto samazina gaitu")

1,28

Zābaku uzspodrinātājs ("Uz stūra pie trokšņainā pasta..") 1,222

"Zaķim vēju nenoskriet" (Mazā ravētāja dziesma) 5,512

Zaļā nomale("Aizrit mana dzīve gar logu kā reklāmu precei") 1,92

Zaļā nomale("Audzis es esmu, kur dārzos blēj nomales kaza") 1,142

Zaļā nomale("Būtu es varējis sāpēm kā renstelei pārkāpt") l, 90

Zaļā zelta kausētava 6,646

"Zaļās vārnas" 15. mākslas izstāde 3,493

"Zaļās vārnas" rakstnieku vakars 6,967

Zāļu vakars Daugavas krastā ("Nez ko gangaida tas pūlis uz Daugavas bru-

ģētākrasta?") 1,568

Zekseru spēle ("Šodien es kā agrāk visu rītu") 2, 51

Zelta kastanis ("Zvaigzne, zeltakastanis") 4,65

Zelta kūlis ("Bij piere laimes spogulis") 5,127
Zelta zirgs 4,189

Zem cēlās zvaigznes 5,223; 439

|'Zeme" (Brīnums) 2,43
Zeme, zeme, tavu smaršu" (Oda auglībai un darbam) 5,53

Zemniekam ("Lai neaizturtevi kalni") 5,501
Zēnipie rīziņa ("Gar mazās sētas visu vienu malu") 2,300
Zēnība ("Nez kur palicis tagad tas laiks") 1,150
Zenta("Mana pirmā draudzene Zenta") 5,628

Ziemassvētki Gaiziņa augstienē 3, 510

Ziemassvētku kaujā 6, 102



Ziemsvētku kauju sākums ("Garā nakts jau iet uz savu galu") 2,303

Ziemassvētku naktī 6,180

Ziemassvētku tirdziņš 6, 768

"Zilgani pelēki tērauda rati" (No vēstules biedram Staļinam) 5,450

"Zils aiz loga rudens vakars" (Dziesmas) 1,191

"Zilus ēnu dvieļus vakars izklāj sniegā" (Andrejs Upīts pie zanteniešiem)

5,467

Zīmīga gleznu izstāde6, 533

"Zinu, sieviete visu spēj un var" (Sievietes vara) 1, 344

Ziņu drudzī6, 798

Zirga dziesma ("Man visa diena — darbs") 1, 337

Zirgam uz ielas ("lelās šeit, kur redzamas tik riepas") l, 508

Zirgi ("Vienā rītā pēkšņi vaļā") 5,264

"Zirgs, liels, rūsgans.." 1, 586

Zundakuģītis ("Pār namiem pavasars, pār namiempavasars") 1,366

"Zvaigzne, zelta kastanis" (Zelta kastanis) 4,65

Zvejniekam ("Zvejnieks, jūras brālis") 5,491

"Zvejnieks, jūras brālis" (Zvejniekam) 5,491

Zvejojat veseli! ("Tumsa pār pilsētu") 5,692

Zvērests ("Tai naktī mājās bijām tikai tu un es..") 1, 353

Zviedru akmeņi ("Tā zviedru akmeņi gar ielas malām guļ") 1,159

Zviedru akmeņi ("Un atkal rīts") 1,164

Zviedru akmeņi ("Uz bulvāra, kas blakus vecpilsētai") 1,157

Zvirbulis ("Šodien aiz loga es dzirdēju zvirbuli čirkstam") 1,261

Zvirgzdu salā 6, 730

"Žēl man nav vairs tā,kā nokavēju" 1,478

Žibulētāji 6, 774

Žīdiete ("Vagonā") 1,180

Žīdu rakstnieka Šoloma-Aleihemapiemiņa 3, 353

"Žņaudz man šīs ielas kā dzelžainas stīpas ap krūtīm" 5,703

"Žurnāla "Jauno Lira".." 6, 963

Bajmana o GpomeHHOM .aoMe ("y6biTbi xo3hhh, CBeKpoßb h xeHa") 5,489

"BcxoaMT Mecau )Kejrn>iH" 1, 295

")KH3Hb crajia MejiKOH.." 1, 414

"3a ropoaoM, rae b He6o cocHbi" (Ckmt) 5, 684

"PacKpbm a KHHry" 5, 716

Ckmt ("3a ropaaoM, rae b He6o cocHbi") 5, 684

"CrepTbi rpaHH" 5, 718

"Y6biTbixo3hhh, CBeKpoßb h xeHa" (Bajmaaa o GpouieHHOM aoMe) 5, 489
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SATURS

AIZSLĒGTĀS DURVIS

Laba nāve 7 977

Kalte 15 977

Kļavas lapa 27 978

Reņģu Andrejs 34 978

Kirils Sārtums 44 978

Aizslēgtās durvis 56 990

Notikums Zāļu vakarā 66 990

Varonis 73 990

Skaitītājs 79 990

Kafela kungs 86 991

Autobuss 97 991

Ziemassvētku kaujā 102 991

Liktenis 112 994

Meitenes galva 119 994

Krēsls 127 994

STĀSTI NO GRĀMATAS"DEBESĪS"

Puskukulis maizes 145 995

Lielā egle 149 995

Vīnogas 151 995

A.ČAKADZĪVES LAIKĀ PUBLICĒTĀ ĀRPUSKRĀJUMU PROZA

Bailes 159 997

Lieldienu skūpsts 162 997

Brauciens uz Katlakalnu 165 997

Saldā uzvara 170 997

Laimīgais malks 172 997

Krekls 176 998

Ziemassvētku naktī 180 998
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Laimīgais izlūkojums 184 998

Mazais strēlnieks Ansis 187 998

Pudele 191 999

Pēc sviesta 194 999

Plūmes un petroleja 197 999

Štabskapteinis Irbens 204 999

Suns Tigis 208 1000

Eskadrona bārddzinis 213 1000

Mātes sakta 221 1000

Laimīgā izglābšanas 226 1000

Divi draugi 234 1000

A.ČAKA DZĪVES LAIKĀPUBLICĒTIE RAKSTI

Raksti par literatūru

Trauksmainais vientulis — Sudrabkalns 243 1001

Aleksandra Čaka piezīmes 244 1001

Hildas Vīkas stāsti "Muzu vaimanas" 247 1001

Daži vārdi par Kārļa Skalbes pasakām 249 1001

Jānis Plaudis. Putnu ceļš 251 1001

Brāzmains liriķis 254 1002

Formālie meklējumi latviešu jaunākajā dzeja 256 1002

Slēptas kvēles dzejnieks 263 1002

Pusnakts saule 266 1002

Kārlis Skalbe stāsta 269 1003

Rakstnieks ar cietam rokam 271 1003

Pludonapiemiņai 274 1003

Romānspar vācu okupācijas laiku Kurzemē 276 1003

Liela bezsata dvēsele 277 1003

Vladimira Majakovska piemiņai 280 1003

Dzejnieces atcere 281 1003

Vērtīgs romāns 282 1003

Austra Skujiņa 283 1004

Liela Ferganas kanaļa racēju vēstule

Josifam Visarionovičam Staļinam 284 1004

levērojams atdzejojums 288 1004

Latvijas PSR Rakstnieku savienība 292 1004

ĻudasGira 295 1004

Kā es iepazinos ar Ļermontovu 297 1004

levadam 300 1005

Vara jātnieks 301 1005

Neaizmirstama tema 303 1005
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Spilgts partizānu tēmas pacēlums 306 1005

Labākalatviešu padomju dzeju grāmata 309 1005

Cildens darbs 314 1005

Stepans Ščipačovs 320 1006

Lielais humānistsun dzejnieks 321 1006

Raksti parteātriun muziķu

Ed.Vulfa "Svētki Skangalē" Latvijas PSR Dailes teātrī 327 1006

Jaunarežisore Valsts Drāmasteātrī 328 1006

Berta Rūmniece 330 1006

Andreja Upīša traģēdija "Spartaks" LPSR Valsts Dailes teātrī 336 1006

Tautas mākslinieks prof. A. Kalniņš 338 1007

Tautas mākslinieks Emilis Melngailis 343 1007

Jāzeps un Jēkabs Mediņi 347 1007

"Hodža Nasredins" LPSR Valsts Dailes teātrī 349 1007

"Unviļņojas jura" Latvijas PSR Dailes teātrī 351 1007

Viļa Lāča luga "Uzvara" LPSR Dailes teātrī 355 1008

Fr. Rokpeļņa luga "Gaisma" Latvijas PSR Valsts Jaunatnesteātri ...357 1008

"Kāzas Maļinovkā" Latvijas PSR ACP Strādnieku teātrī 359 1008

J. Raiņa "Pūt, vējiņi!" LPSR Valsts Dailes teātrī 361 1008

Lielā gavilniece 363 1008

Jūlija Vanaga un Friča Rokpeļņa "Ceļa cirtēji"
Latvijas PSR Valsts Dailes teātrī 365 1008

V. Šekspīra "Liela brēka, maza vilna" LPSRValstsDailes teātri
...

367 1008

AI. Gladkova "Sendienās" LPSR Valsts Dailes teātrī 369 1009

"Par tiem,kas jūrā" LPSR Valsts Dailes teātrī 372 1009

"Uguns un nakts" LPSR Valsts Dailes teātra

otrā ansambļa veidojumā 375 1009

Nevīžība un atpalicība 377 1009

Jāzeps Mediņš 379 1009

Lielā krievu dramatiķa atcerei 382 1009

Dvēseļu baigais mežs 387 1009

Varoņa tapšana 391 1010

Patīkama atkalredzēšanās 395 1010

Viņi uzvarēs 396 1010

Sirdsdedzes spēks 399 1010

Divi panākumi un viena kļūda 401 1010

Jaunība nāk 403 1010

Visos logos lai saule spīd! 406 1010

Par kara biedriem, draudzību 410 1010

Lielie viesi 414 1010
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Neaizmirstamaizrāde 419 1011

Lielās skumjas pec īstas dzīves 426 1011

Plūst dziesmas mums Jelgavai jaunai 433 1011

Brīvā dziesma Ventas krasta, juras malā 436 1011

Trīs stundas burvīga zeme 440 1011

Krasu un dziesmu vija 444 1011

Vienkārša cilvēka asprātība 447 1011

LPSR ValstsDaugavpils Krievu drāmas teātra viesizrādes Rīga ... 450 1011

Padomju cilvēka varenais spēks 454 1011

Brīvie vēji 458 1011

Cīņā par īstiem cilvēkiem 460 1012

Divi jaunuzvedumi 465 1012

Goda likums 469 1012

Vairāk rosmes 473 1012

Stiprie cilvēki 476 1012

Mums nemitīgi jāaug 478 1012

Cīņā pret iepakaļ palicējiem 481 1012

Divu pasauļu pretstats 483 1012

Aizgājusi dzīve 492 1013

Rakstipar kino

Staļina prēmijas laureāti kino māksla 495 1013

Daudzpusīga tēlotajā 504 1013

Skaista filma 507 1013

Cilvēki bez spārniem 508 1013

"Jaunā gvarde" 510 1013

Raksti par tēlotājmākslu

Tēlniekam Gustavam Škilterim 65 gadi 523 1014

Piezīmes par kokgrebumu 523 1014

A. Junkera kokgrebumi Ed. Virzas "Straumēniem" 529

Poēmas "Straumeni" krāšņais izdevums 532 101

Zīmīga gleznu izstāde 533 1014

Leņingradas mākslinieku grafikas darbu izstāde 534 1014
—0 0

PēteraUpīša oriģinalkokgrebumi A.Puškina "Vara jātniekam" ... 539 iul

A. Junkera oriģinalkokgrebumi "Latviešu pasaku" 1. sējumam ...
541 1014

Laimoņa Grasmaņa dekoratīvais ietērps

N. Pogodina "Kremļa kurantiem" 543

Rīgas jūras ostas un rūpniecības objektu atjaunošanai

un celtniecībai veltīta izstāde 545

Krāšņs izdevums 548
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Skaista izstāde 550 1016

Divas ilustrētas grāmatas 555 1016

ĀdamaAlkšņa darbu izstāde 558 1016

Aizmirsta mākslas nozare 562 1016

Neaizmirstama izstāde 564 1016

Kopsolī ar padomju tautu 567 1016

Iznīdēsimsastingumu! 572 1016

Profesors Leo Svemps 575 1016

Dailes varenība 577 1016

Vai gribi būt tēlnieks? 580 1017

Piezīmes par latviešu padomju tēlotājas mākslas izstādi 585 1017

Ar tautu par tautu 589 1017

Publicistika untēlojumi

Auto par četriemlatiem 593 1017

Cilvēks stiprāks par tēraudu 595 1017

Jautrasbērnu čalas Šampetra iela 599 1017

Darba mūžīgais ritms 602 1017

Sniegos un pirmā pavasara saule 605 1018

Gādapalīgus arāja darbam 607 1018

Vilnaskārsēju kunga sludināšana 609 1018

Strādnieki un daiļkrāsotājas stājas pie darba 612 1018

Elektriska saule un slavenā spēle Čiekurkalna 617 1018

Svētdiena saule un virs udeņa 619 1018

Cilvēki, kas paliek Rīgā 621 1018

Mazais lieluma cēlējs 623 1018

Par 30 santīmiem džungļos 627 1018

Pirmā rudens lapa 628 1018

Ceļojums uz Bišumuižu 630 1019

Strādnieku atpūtas namu darbība 631 1019

Dzīve uz plosta 633 1019

Pirmā rudens svētdiena 637 1019

Darbaaizsardzība Padomju Savienības rūpniecībā 639 1019

Labas un letas preces patērētāju tūkstošiem 641 1019

Zaļā zeltakausētava 646 1019

Cilvēki, kas mirst 52 reizes gadā 651 1019

Rīga gaida ziemu 653 1019

Pārdomas Slokas ielā 659 1020

Principiāli Senāta lēmumi 660 1020

25 latvieši un 2 "ārzemnieki" 661 1020

UzlabotaDaugavpils iedzīvotāju ārstēšana 663 1020

Tūkstošu rūpes tautas priekam 663 1020
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Arī "rekordists" 669 1020

Divi pavāri un viens ēdējs 670 1020

Saruna 33 metrus virs juras līmeņa 674 1020

Kā top pērļu fontāns un ķīniešu saule 677 1020

Lielā uzbrukuma nakts 680 1020

Strādnieki pie lielā brīnuma 685 1021

Cilvēki pie zelta traukiem 688 1021

Dzīve virs nulles 691 1021

Velnu un eņģeļu gājieni Rīgas ielas 692 1021

Varonības un drosmes paraugs 694 1021

Otrādi apgriezta vasara 697 1021

Latviešu strēlnieku slavenais pulkvedis 699 1021

Mazo pilsoņu prieka diena 702 1022

Brauciens skaistajā dabāun jaunā darbā 704 1022

Kandavas pērle 705 1022

Asfalts nāk 708 1022

Ģenerālis Hermanis Buks 711 1022

Senatnes racēji 715 1023

Dunavas iela 720 1023

Ģenerālis Kārlis Prauls 721 1023

Mežotnes senās godības mirdzums 724 1023

Beverīnas augšāmcelšanas 728 1023

Zvirgzdu salā 730 1023

Skaistais ogu laiks 732 Iwj

Maza saruna ar lielukomponistu 735 1023

Daugavas baļķu zvejnieki 737 1024

Teātra laboratorijā 740 1024

Suns — komandieris 742 1024

Mākslinieks un vijoļu burvis 746 1024

Pilsēta tumsā 749 1024

Noslēgušies pirmie gaisa aizsardzības manevri
....

751 10-*

Kuģniecības izstāde 754 102^
Jelgavas akadēmija 756 10--

' —o — f— .»

M. J. Ļermontova pieminas izstāde Dailes teātrī 759 M 0

Atbrīvotājs stāsta 761 1°25

Latviskākajā grāmatu krātuvē 764

Karaskola 766 10»

Ziemassvētku tirdziņš 768 10»

Risas ielas lielajā salā 769 10-6

Atkusnis klāt 770 10»

Pēdēja romantika 771

Pēkšņais sala uzbrukums 772 10-
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Sals rāda savu varu
773 1026

Žibulētāji 774 1°26

Dzejniece sarma
773 102^

Jaunais rekordists sals 773 102^

Mēness naktis Rīga 77f> 1027

Apskaužams cilvēks 777 1027

Ejiet uzmanīgi!
780 1°27

Atkalabriesmas 780 2027

Smaidošais zinātnieks 78 1 1027

Mākslai nolemts mūžs 784 1027

Svētku tuvumā
786 1027

Sniegotas Lieldienas 787

Sniega lavīnas Rīga
789 1^27

Sniegakapsētas
79 1 l^2B

o 1

Pie mums vēl viss mierīgi 792 1028

Dama,ihtiozauri un kalošas 793 1028

Atminuspogulī 793 l^2B
,— r o

Pēdējāmirkļa laime 796 1028

Pavasara vēji 797 l^2B

Ziņu drudzī 798 1028

Viss mūžs viena dziesma 800

Ceriņu un kastaņu ziedu varā B^2 1028

Jāņi Rīgā
SŪ 3 1029

Stunda divukaktusu vara
806 1029

Rīgas baložu karalis B^9 1^29

Laivu būvētāji B^2 *^29

Darbs Daugavas krastos B *3 1029

Modrā acs
817 1029

Mēsatkal varam brīvi strādāt 8 19 1029

Rakstnieka b. Čaka runa
822 1029

Starp Abavu un Imulu 823 1030

Latviešiem DP nometnēs! 826 1030

Mana jaunībaspilsēta Maskava 830 1030

Jānis Sudrabkalns 833 1030

Atbrīvotājus gaidot 833 3^

Cīņāpar padomēm
840 1031

Rīgu atbrīvoja 844 1031

Tautas rakstnieks Andrejs Upīts 848 1031

Pilni uzticības 855 1031

Maza saruna ar lielo autoru 856 1031

Trīs neaizmirstamas tikšanas 838 1031

Tie, kurus neaizmirst 861 1032
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A. ČAKA DZĪVES LAIKĀ NEPUBLICĒTIE RAKSTI,

APCERES,STĀSTI, TĒLOJUMI, RUNAS

"Adrians Sloka.." 869 1032

"Antons Ilgums.." 871 1033

"Ar Jāni Sāļumu.." 872 1033

Kucēns 876 1033

Ēriks Ādamsons 881 1033

StahanovieteElizabete Vagina 885 1033

Maksims Gorkijs un latviešu literatūra 888 1033

"Latviešu padomju dzeja.." 908 1035

Fricis Līcis 913 1035

"Es runāšu.." 914 1035

"Musu republikas.." 915 1036

"Jānis Sudrabkalns piedzima.." 916 1036

VĒSTULES

H.Rudzītim 947 1038

K. Eglēm 947 1038

Līgotņu Jēkabam 948 1039

J. Sudrabkalnam 948 1039

K.Krauliņam 948 1039

J. Sudrabkalnam 950 1039

M.Ķempei 950 1039

J. Sudrabkalnam 951 1040

K. Eglēm 951 1040

Dž. Dzērvei 951 1040

L. Stankovicei 952 1040

AUTOBIOGRĀFIJA, lESNIEGUMS

Autobiogrāfija 955 1040

lesniegums 957 1041

JAUNATKLĀTI A.ČAKA TEKSTI

Glābjot Pievolgu — glābjam padomju republiku 961 104'

"Es sedu pie galda.." 962

"Žurnala"Jauno Lira".." 963 104-

Par jauniemliriķiem, kritiķiem uncitamjaukampadarīšanām ... 964
104-

-"ZaļasVārnas" rakstnieku vakars 967 Mļ"
Niklāvam Strunkem 42. dzimšanas dienā 968 104-

Jecis Ķiļķendūrējs 969 104



Draugu dziesma 972 1043

"Sēžblakus.." 973 1043

ValdimLuksam 973 1043

Otrā dienā 974 1043

Komentāri

Komentāros lietotie saīsinājumi 976

Aizslēgtas durvis 977

Grāmatas tapšana 977

Izdevumi 977

Komentāridarbiem 977

Stāsti no grāmatas "Debesīs" 994

Grāmatas tapšana 994

Komentāri darbiem 995

A. Čaka dzīves laikā publicētā ārpuskrājumu proza 996

Krājumu ieceres 996

Komentāri darbiem 997

A. Čaka dzīves laikā publicētie raksti 1001

Raksti par literatūru 1001

Raksti par teātri un muziķu 1006

Raksti par kino 1013

Raksti par tēlotājmākslu 1014

Publicistika un tēlojumi 1017

A. Čaka dzīves laika nepublicētie raksti, apceres,

stāsti, tēlojumi, runas
1032

Vēstules 1038

Autobiogrāfija, iesniegums 1040

Jaunatklāti A. Čaka teksti 1041

A. Čaka tekstā un komentāros pieminēto
citu autoru darbu radītājs 1044

Personu rādītājs 1063

Kopotos rakstos ievietotoA. Čaka darbu rādītājs 1097
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