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Ievads

Latvijas jūrmalas zvejnieku ciemi rakstniecībā

vēl nepietiekoši apgaismoti un zvejnieku tautas

dziesmas snauž aizmāršībā, kamdēļ es, kā bijušais

zvejnieka dēls, turēju par pienākumu, šo robu pa

daļai papildināt, attēlojot Bigauņciema, Lapmežcie-
ma, Ragaciema un Kaugurciema zvejnieku dzīves

gaitu un sūri grūti bīstamo uzturas cīņu, savienotu

riskantos gadījumos ar nāvi.

Novēlēdams Latvijai saules mūžu, mana vēlē-

šanās ir, lai šī grāmata noderētu zinātnei un vēstu-

rei, kurai ir neatsverama reāla vērtība. Neapgāža-
ma ir patiesība, ka iepazīstoties ar vēsturi un īedzi-

ļinājoties viņas noslēpumos, lasītājs pagarina savu

mūžu ar to cilvēku augumiem, kuri iepriekš viņa

dzīvojuši. Latvija, kā valsts, kuras krastus apskalo
jūra, nebūt nav maza, jo viņai atklājas visa pasaule.

Šai grāmatai kā pielikums seko zvejnieku tau-

tas dziesmu izdevums.

Jēkabs Štūlis.
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Bigauņciems un apkārtne

5 kilometru attālumā no Ķemeru kūrvietas jūr-
malā atrodas zvejnieku «Bigauņciems».

Pirmās mājas no Slokas puses saucas Ruļļi, tā-

lāk nāk Pikstnieki, Sēles, Rungaiņi, Vākas, Strupji,

Lēpes, Apses, kara laikā nopostītais skolas nams,

Kalniņi, Pakšķi, Betrumi, Mulnieki, Dumburi,

Priedes, Bimbji, Dobeli, trīs Bigauņi, Stūri, Rikšas,

Pildiņi, Rumbas, Smiltiņi un beidzamās mājas pie

Šiliņu upītes Šiliņi. — Tad sākas bijušās Lapmež-
muižas robežas ar Lapmežciemu un kilometra attā-

lumā no tā Ragaciems.
Minētos trijos Bigauņos dzīvoja vecā Ērmaņa

Stūla trīs dēli: vecākais Jēkabs, vidējais Andrejs un

jaunākais Pēteris, dzimis 2. februārī 1820. gadā un

miris 10. augustā 1910. gadā, 90 un pus gada ve-

cumā, nokalpodams ap 60 gadu Slokas baznīcas

pērmindera amatā. Pēterītis ir mans tēvs.

Ziemā, sala laikā, no Bigauņciema uz Ķeme-
riem braukuši pa «muižceļu» pāri Sloceņa ezeram,

uz Melliem krastiem, tad Mello mežu, kurš ap 60

gadu atpakaļ vienā karstā vasarā skaudīgi izdega.
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Plaša Melnezera apkārtne bijusi apaugusi ar priežu
mežu un bieziem, kupliem, necaurlienamiem un ne-

caurredzameim lunkaniem kārklu puduriem, pie-

augušiem no apakšas ar garu zāli un vaivarājiem, pie
kam reizi vienā no tiem nejauši atrasts vilku mātes

midzenis ar vilcēniem un netālu no tā citā pudurī,
briežu mātes miteklis ar teliņiem, — tomēr vilki,

kuru toreiz bija pārpilnībā, kā par izbrīnu, briežu

mātes mitekli nebija aiztikuši, jo paruna saka «kur

vilks mājo, tur nelaupa!»

Toreizējā dižajā un staltajā Ķemeru mežā auga

pārpilnībā milzīgi resni oši un ozoli, bet tai pašā
laikā Ķemeru pārvaldnieks Ķemerliņš, kas bija ari

pirmais Ķemeres dzelzceļa stacijas priekšnieks, tos

mantkārīgā nolūkā skaudīgi izcirta.

Mežs bija bagāts ar visādiem meža putniem
un zvēriem: lieliem ērgļiem, ūpjiem, pūcēm, va-

nagiem, medņiem, teteriem, irbēm, zaķiem, lap-
sām, caunām, briežiem un stirnām, kuri kārtīgi nā-

kuši caur «Auputa» meža biezumiem Vēršupē no-

dzerties.

Melnezera krasta malas bijušas apaugušas ar

kuplām niedrām, kurās netraucēti perinājušies un

mitinājušies tūkstošiem lieli pīļu bari.

Dažiem ciema zvejniekiem bijušas ezerā laivi-

ņas, zvejojuši līņus, karūsas, bet visvairāk brašas

vēdzeles.
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Kad es biju vēl mazs zēns, tad zvejnieks Priede

mani dažreiz pacienāja ar Melnezerā kūros ķertu

vēdzeļu gardiem ikriem. Tagadējie ciemieši tur

vairs nezvējo.

Melnezera tuvs kaimiņš ir «Aklezers», kas

karstās un sausās vasarās pilnīgi izsīkst un nosauku-

mu dabūjis no tā, ka ļoti sekls.

Tālākie kaimiņi ir «Putnezeri» plaša tīreļa vi-

dū, Vilkukalnu un Raganpurva tuvumā, tagad no-

laistais Duņera ezers un pusnolaistais, saplakušais
Kaņiera ezers.

Pavasaros un rudeņos, gāju putnu laikā, eze-

ros mudžēja gulbji, meža zosis, pīles, kuiteles,

dumpji v. t. t., kuri mednieku vajāti meklēja patvē-
rumu Putnezeros.

Vilku kalni dabūjuši nosaukumu no tā, ka zie-

mas naktīs tur sapulcējušies klejojošie vilku bari, vis-

vairāk sava riesta laikā. Vedējas bijušas mātītes, pie
kam, ja tās cilvēkus nav aiztikušas, tad arī tēviņi bi-

juši pielaidīgi un savā starpā plēzdamies tām seko-

juši.

Bigauņciema upīte, kas Kaņiera un Duņera eze-

ru līmeņu pazemināšanas dēļ kļuvusi sekla un vie-

tām pat izsīkuse, toreiz bijuse dziļa, pat plostošanai

derīga un Ķemeru gājējiem pie tagadējā Kuldekšņu
tilta, — toreizējā brasla, — vajadzējis pa pusei iz-

ģērbušamies brist pāri upei dažreiz pat līdz kak-

lam.
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Brusu, slīperu, kāršu un malkas plosti gājuši
virzienā no Tukuma un Valguma ezera mežu ap-

kārtnes pa Vecupi, Kaņera un Duņera ezeriem, mi-

nēto upīti, Sloceņa ezeru, tad cauri vecām Slokas

ūdenssudmalām uz Lielupi un Daugavu.
Mana tēva vecākajam brālim Jēkabam bijusi

plinte un viņš medīdams iepazinies ar Rīgas kun-

giem un tapis uzaicināts uz vilku, lapsu, caunu,

briežu, stirnu, gulbju, meža zosu un pīļu medībām,

pie kam putni bijuši tādā pārpilnībā, ka netik eze-

ros, bet pat jūrā, malas tuvumā, peldējuši.
Mana tēva jaunekļa gados pastāvējusi kroņa

Lapmežmuiža, kuras ēkas atradušās pie Šiliņa upes

jūrmalā, blakus Šiliņu mājas robežām.

Senos laikos muižas apkārtnē vairāku kilometru

tālumā bijis brīnumskaists lapu mežs. Vairumā

auguši simtiem gadu veci ozoli, oši, melnie alkšņi,

gobas, kļavas, pīlādži, bērzi, ievas ar lielām saldām

ogām, visādi citi lapu koki un kāpās milzu priedes,
no kurām dažas ar resniem, sarievējušiem stumb-

riem un resniem, līkiem zariem vēl tagad rēgojas

Šiliņu mājas kaimiņos un tiek dēvētas par «mēra

priedēm».
Muiža tajos laikos saukta par Ozolmuižu, bet

vēlāk pārdēvēta par Lapumeža muižu, no kā tad

ari ciems dabūjis nosaukumu «Lapmežciems». Mui-

žā bijuši degvīna un alus brūži, un stops degvīna
maksājis tikai 10 kapeikas.
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Dažu labu reizi ciemiešiem bijis jāiet muižas

rijā kult, par ko dabūjuši brīvu malku, žagarus un

sētu pinamo materiālu. Muižā šad tad atbraukuši

Rīgas kungi uz medībām, ciema jaunieši gājuši par

dzinējiem, bet vecākais tēva brālis Jēkabs mednieku

rindā. Pēc medībām tapuši pacienāti ar alu, šņabi,

baltmaizi un balto miltu klimpām, pie kam tad

trumpējuši līdz otram rītam.

Reizi visiem par brīnumu, uz Baltijas domēnu

valdes rīkojumu, muiža tapuse likvidēta, ēkas no-

plēstas, aizvestas uz Sloku un muižas zeme iedalī-

ta Lapmeža krogum, kopīgai izmantošanai ar krogu.
Muižas apkaimē esošos smilšu kalniņus pa-

vasaros un rudeņos grauza stiprais Lodus — Vežģe-
ra vējš, atklādams bijušo senlaiku kapu atliekas.

Mēs, bērni, tur arvienu noiedami, atradām da-

žus cilvēku galvas kausus, reiz sieviešu galvas kau-

su ar gariem matiem un zīda apģērba gabaliem, ku-

ri baltās, sausās smiltīs nebija satrūdējuši un daudz

un dažādas pussarūsējušas naudiņas, uz kurām ne-

viens nekādu vērību negrieza. Tautas mutē gāja

pat nostāsti, ka lielajos kara laikos Lapmežmuižā pa

jūru kara kuģos atbraukuši augsti zviedru kara va-

doņi, turējuši tiesu sēdes, sodīdami vainīgos virsnie-

kus un kareivjus. Tuvumā atrodošies Duņera un

Kaņiera ezeri toreiz nebija vēl nolaisti jūrā un Lap-
mežciema Starpina upe aizsprostota un ūdens līme-

nis viņos stāvēja daudz augstāk par jūru un lēze-
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nām kāpām, applūdinādams apkārtējās ezeru un

Bigauņupītes pļavas, valsts mežus un liekņus, kuri

visu gadu bija pilni ūdens un pūdēja koku saknes.

Gadskārtu vietējie ciemieši sūdzējās valsts domēnu

valdei Rīgā par pļavām nodarītiem zaudējumiem.
Sūdzības un lūgumi palika bez ievērības, jo domēnu

valde aizrādīja, ka Slokas pilsēta, kurai piederēja

ūdeņa sudmalas, pret līmeņa pazemināšanu protestē-

jot, aizrādīdama, ka Krievijas ķeizariene Katrīne

Lielā dāvinājuse pilsētai tiesības ezeru ūdeņus iz-

mantot sudmalu vajadzībām. Līdzīgi tam tapušas
arī applūdinātas pašas Lapmežmuižas pļavas un lau-

ki, pavasaros plūdu laikā. Tad minētās muižas

rentnieks Getliņš, lai cik necik novērstu postu, licis,

sākot no Bigauņciema upītes Duņera pakājē, izrakt

virzienā uz jūrmalu mazu grāvīti lāpstas platumā
un dziļumā. Par smilšaino zemi un vieglām, bal-

tām kāpu smiltīm ūdens vārīdamies trakā steigā
drāzies uz jūru un dažās stundās izrāvis vairāk asu

platu un dziļu upi, kas līdz otram rītam izveidoju-
sies 20 asu platumā un 15 pēdu dziļumā, novērsda-

ma plūdu postu.

Minētais notikums uztraucis Slokas pilsētas
valdi un tā pēc strīdīgām debatēm, patvarīgi ietai-

sījusi upes augšgalā pamatīgas, prāvas slūžas, ūdens

uzturēšanai agrākā augstumā.
Šī lieta kļuvusi par gadskārtējo strīdus ābolu

un slūžas naktīs atkārtoti ciemieši sabojājuši, bet
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pilsēta atkal atjaunojusi. Beidzot tomēr slūžas no-

plēstas, Starpina upes aizdambējums atrakts, eze-

ri nolaisti jūrā. Pavasaros, plūdu laikā, upes kra-

sti, kuros atrodas dzintars, straume izgrauza, dzin-

tara gabaliņus ierāva jūrā un vētras laikā no viļ-

ņiem izskaloti malā. Kad vētra gura, tad mēs, bērni

arvienu steidzāmies uz Šiliņa upi, atradām pat līdz

desmit vai vairāk gabaliņu un par lētu naudu pārde-
vām paunu žīdam, dabūdami dažreiz pat līdz ru-

bulim gabalā, kas mums sagādāja lielu prieku.
Zēna gados, kad es kā kājnieks gāju vadā, stā-

stīja, ka sentēvu laikos Kurzemes hercogi Jēkabs un

Ketlers ierīkojuši vasarās Stūra lomā — vadu zveju.
Stūru lomā ir smilšu jūra, bez ķērājiem, kam-

dēļ zveja norit bez traucējumiem un tīklu cilāšanas.

Visapkārt loma vietai ir akmeņu jūra, pieaugusi ar

augiem, pilna zivju, sevišķi luču. Luči savās gai-
tās, pēc zvejnieku sakāmā vārda —

«ne ceļš guļ, ne

ūdens», pārlodā uz smiltīm, kas arī izskaidro toreizē-

jos bagātos lomus. Vairākas lielas kārbas bijušas
noenkurotas loma vietas nomalē, kurās bēruši zivis

un pa Lielupi veduši uz Jelgavu.
lebraukšana no jūras Lielupē noritējusi pa

Jaunupi Vārnas kroga tuvumā. Uz Lielupes krei-

sā krasta, plosta galā, Buļļu ciema tuvumā, kur ta-

gadējais Stirnas rags, bijusi ierīkota osta jūras ku-

ģiem. Pa Lielupi uz Jelgavu braucot, bīstamas vie-

tas bijušas augšpus Slokas Jāņa raga sēklis, kura di-
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bens akmeņains, pie kam daži akmeņi rēgojušies

gandrīz virs ūdens. Uz tiem lielās kārbas allaž uztrie-

kušās un tik ar lielām pūlēm dabūjuši nost. Slokas

ezera, Sloceņa malā, jūras pusē iepretim Stūra lo-

mam atrodas neliels laukums ar cietu mauriņu, ve-

cu akas vietu un ozolu birzi. Tā kā apkārtējā mežā

aug vienīgi egles, priedes, reti bērzi un alkšņi, no-

protams, ka minētie ozoli dēstīti. No lielceļa uz

laukumu ved meža celiņš, ko sauc par muižas ceļu,
— tautas mutē «muicelu». Pēc sentēvu nostāstiem

>

Kurzemes lielkunga hercoga Jēkaba laikos tur biju-

si zvejas muiža, kas stāvējusi sakarā ar aprakstīto

hercoga luču zveju Stūra lomā. Senos gados, kad

ezerā bija bagāta plaužu un lielu asaru zveja, ari

ciemieši tur novietoja pēļlaiviņas un tīklus. Par stā-

stīto liecina ari tautas dziesma: «Šodien brāļi dze-

ram alu no ozola kanniņām, brauks vasaru Jelgavā,
pirks sudraba biķerīti. .

.»

Vilki agrāk jūrmalas mežos dzīvojuši lielā skai-

tā un bijuši bīstami un plēsīgi. Reiz viens Antiņ-
ciemnieks ziemas rītā nobraucis uz versti attālo Bērz-

radziņa ezera malu sacirst kurināmo. Viņam uz-

brukuši divi vilki. Viņš tikai paspējis ieklupt ra-

gavās, apkampties ap uzkalām un kliegt pēc glābi-
ņa. Zirgs zibeņa ātrumā, grožus kā diegus saraustī-

dams, joņojis uz mājām, bet vilki katrs savā pusē

pa kājām pīdamies centušies to apskriet un piekrist
pie rīkles.
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Jaunais un spēcīgais zirgs ar priekškājām vilkus

atspārdīdams, tomēr viņus veicis, pie kam cīņa no-

tikusi līdz pašiem pagalma vārtiem.

Līdzīgs gadījums noticis arī Bigauņu ciemā.

Vienā sebā rudens svētdienas vakarā dažas meitas

sarunājušas iet uz Lapmežciemu paviesoties. Viena

aizkavējusies, gājusi sebāk, bet tapusi kādu pus ki-

lometru no ciema, purvmalā vilka nokosta. No

zēna gadiem skaidri atminos, ka kādu purviņu ceļ-
malā saukāja par «meitu punņu» un viņa vidū bija

ierakts paegļa koka krustiņš.
Aukstos un dzidros ziemas vakaros pēc saules

rieta vilku gaudošana un kaukšana bijusi ciemā labi

dzirdama un varējuši pat skaidri izšķirt gausi stiep-
tos veco kaucienus no jauno, smilkstoši strupjiem

vaigstējumiem.
Interesantas bijušas vietējo vilku medības, pie

kam lietoti šādi paņēmieni: ziemā, gaišās mēneša

naktīs uz ragavām uzsējuši platu, šim nolūkam īpa-
ši pagatavotu drēģi, lai zirgam joņojot, tās neapgāz-
tos. Kučieris sēdējis priekšā, vidū viens turējis mai-

sā iebāztu mazu sivēniņu, bet mednieks sēdies ra-

gavu galā. Pie ragavām piesējuši ap 20 vai vairāk

asu garu virvi ar zirņu salmu kušķi galā, kas stipri
čaukst. Uzmanīgi uz visām pusēm lūkodamies,
kilometrus trīs mežā, apgriezuši zirgu uz mājas pusi,
izritinājuši virvi un sākuši sivēniņu ķircināt, lai

kviec. Bijis kur nebijis te viens otrs vilks klāt. Zir-
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gam strauji joņojot, salmu kušķis čaukstēdams lē-

kājis. Kad vilki to tvarstījuši, mednieks uz viņiem
šāvis. Kad uzbrucis tik viens vilks, tad nošaujot to,

tūliņ pievākuši, bet ja vairāk, tad atstājuši, jo vilki

neatlaidušies, bet zobus atņirguši joņojuši līdz pat

mājām, kur jau rijas piedarba durvis bijušas līdz ga-

lam atvērtas, lai briesmu brīdī tur iebraucot un dur-

vis ar joni aizcērtot, varētu patverties.
Toreizējie mednieki bijuši slaveni šāvēji, seviš-

ķi Liepmeža mežsargs vecais Rutkis, kas pīpi gaisā

metot, ar lodi trāpījis tikai galviņu vien, nesabojājot

cibuku.

Ziemas laikā vilki gājuši pat no Andarsalas pā-
ri Duņera un Kaņiera ezeriem uz Krievu salu un

Pulkaini. Nosaukums Krievusala, kura bijusi ap-

augusi ar kuplu mežu, cēlies no tā, ka tur senajos
lielos karos reiz slēpdamies nometinājies krievu ka-

raspēks.
Reiz, kad Duņerjs bijis pliksalā pārklāts ar glu-

du ledu, vairāki kopā turēdamies, mežā braucēji ie-

raudzījuši vairākus vilkus skrējām pāri ezeram uz

Krievu salas pusi. Uz gludā ledus vilki nav spēju-
ši paskriet, slīdējuši, klupuši, bijuši bailīgi un pār-

pūlējušies, kamdēļ braucējiem izdevies vienu ielenkt

un ar pūlēm ar krūmultiem nosist, jo tiklīdz viens

sitis, vilks koku iekampis mutē un kad otrs sitis,

vilks, pirmo palaizdams, nokampis otru; tad situši

divi reizē un vilku nobeiguši.
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Pavasaros un vasarās vilki paretam sirojuši ari

gar jūrmalu, bet viņu izturēšanās bijusi trausla un

bailīga.
Vilki, pēc liela izsalkuma pierīdamies, guļot kā

nedzīvi. Reiz viens antinieks, vasarā
ap dienasvidus

laiku, gājis no jūrmalas gar Duņera ezera malu, uz

Antiņciemu. leraudzījis, ka vilks guļ kā nedzīvs

pļavmalē pie krūma ar atplēstu muti, pielīdušu pil-
nu ar mušām. Viņš piegājis klāt un žēlodamies, ka

žēl būtu, ja zem sāna spalva būtu nopuvuši, paņē-
mis aiz astes un griezis apkārt. Zibeņa ātrumā iz-

biedētais vilks, uzmozdamies, uzlēcis kājās, apšķai-
dīdams vinu ar saviem ekskrēmentiem un trakos lē-

cienos iemucis mežā, bet pārbījušamies ādas žēlotā-

jam bijis jābrien ezerā mazgāties.

Ķemeres, Ruļļa, Antiņa un Pulkaiņa meži bi-

ja vēl pa apakšu plankumu veidā, pieauguši ar bie-

ziem, vicainiem, vijīgiem, necaurlienamiem un va-

sarā ar zāli un vaivarājiem, apaugušiem necaurredza-

miem, kupliem kārklu puduriem un tāpat ari ar di-

vu metru garumā slaidiem paegļiem, kuri pārpilnī-
bā auga Purakāju un Auputu mežu rajonos. — Pēc

vecu vecā paraduma ciemiešu lopi brīvi ganījās un

klejoja mežā, bandinieki, kas iebūvējās mežā, bija

spiesti taisīt visiem laukiem un dārziem- sētas apkārt;
labākais materiāls tām bijuši šie paegļu mieti, sapīti
kārklu vicām.
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Ciema apkārtnes mežos mitinājušies arī lāči.

Lāču medībās mednieki centušies vairāk uzturēties

jau agrāk izmeklēto un iezīmēto puduru tuvumā,

kuros bijuši vieglāk atlokāmi savijušies kārkli, pie
kam tuvojoties lācim, kurš cilvēkam uzbrūkot pa-

celdamies uz pakaļkājām un apkampdams žņaudzot
— iemukuši pudurī. Saniktotais lācis, uzbrūkot

mednieku apkampis kopā ar kārkliem, bet beidza-

mais lāci tad izveicīgi ar dunci vēderā nodūris.

Dažus dziļāk mežā reti uzglabājušos pudurus,
es zēna gados vēl dabūju redzēt un apbrīnot viņu

biezi savijušos un nepieejamo noaugumu, kas no

apakšas bija pieauguši vēl ar garu zāli un lieliem

vāverājiem.

Tajos laikos, kad Kaņiera un Duņera ezeri vēl

nebija nolaisti jūrā, tad pavasaros plūdu laikā, ap-

kārtnes pļavas applūda. To izmantoja antiņnieki
un iemeta pļavās lošus zivju zvejai, kas pietiekoši at-

maksājās, jo ziemā ezera dzelmēs izgulējušās zivis

tad devās meklēt svaigu ūdeni. To novēroja arī lie-

lie jūras ērgļi, metās lošiem virsū un laupīja zivis.

Šādus ērgļus vietējie sauca par «lantariem» un reizi

viens no viņiem, sapīdamies Mauriņa lošos, tos bija

saraustījis un desmitiem asu garu gabalu ar visām

zivīm ienesis ozola zaros, pats laimīgi izkuldamies

no linumiem. Bet viens ar galvu bija iepinies Pur-

maļa Jāņa lošos un noslīcis. Šo gadījumu puikas iz-
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pīkstēs.
Reiz dārzā strādādams, sadzirdēju skaļu, sunim

līdzīgu, ērmotu riešanu. Paceldams acis uz to pu-

si, redzēju, ka puskilometra attālumā, virs ma-

ziem paeglīšiem apauguša atmata, lidinājās liels

lantars, rēja kā suns un nosēzdamies uz priedītes,

grozot galvu, raudzījās apkārt. Viņa aizmugurē iz-

lēca prāvs zaķis, bet iekams lantars viņu ieraudzīja

un drāzās tam pakaļ, manīgi paslēpās zem tuvējā

Kuldekšņa tilta. Runāja, ka šādus riešanas paņē-

mienus ērgļi, dodoties uz laupīšanu, lietojot zaķu
trenkāšanai.

Reiz ziemā, ar malkas vezumu pār Duņera eze-

ru braucot, man gadījās redzēt, ka viens liels ērglis

gūstīja liela auguma vanagu. Bija rets, grandiozs
skats, jo cīņa norisinājās uz dzīvību un nāvi. Uz-

brucējs bija ērglis, bet vanags tikai sargājās. Cīņa
vilkās ap pus stundu, jo vanaga izveicība bija apbrī-
nojama. Viņš reižu reizēm uzvijās gaisā kilometru

augstumā, kā tikko varēja saredzēt. Ērglis vi-

ņam uz pēdām sekoja. Tad zibeņa ātrumā viens aiz

otra nošāvās kā bultas līdz ledus līmenim un atkal

stāvus gaisā. Tomēr beidzot ērglis ar savādu viltus

paņēmienu vanagu notvēra, jo pie uzvīšanās gaisā
tanī momentā, kad vanags sviedās cilpā uz zemi,

ērglis ar saviem platiem spārniem un spēcīgu vēdi-

nāšanu viņu pierāva sev klāt un ar nagiem sakampa,

17
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tad nolaidās uz ledus, vezuma tuvumā un sāka ar

knābi plosīt. Vanaga pīkstošos kliedzienus sadzir-

dot, pakampu no vezuma sprunguli un skrēju to

glābt, bet ērglis to manīdams, sakampa savu laupī-
jumu nagos un ielaidās mežā augstā kokā. Noie-

dams tai vietā, ieraudzīju baltā sniegā sarkanu asins

plankumu .

Kilometra tālumā pie Bigauņciema, aiz upītes
mežā, atrodas paprāvs savāds uzkalniņš, sastāvošs

vienīgi no akmeņiem, apaudzis ar retiem krūmiem

un paeglīšiem. Tur pavasaros sarodas milzums čūs-

ku, kamdēļ pauguru sauc par Čūskkalniņu. Čūs-

kas saritinājušās gan kamolos, gan čupās pa 20—30

gabalu katrā, no ziemas sastinguma sildās saulē.

Visapkārt kalniņam ganās ciemiešu govis un zirgi,
bet neviens nesper kāju uz tā ēst, kaut gan tas ap-
audzis ar brangu zāli.

Vienā karstā dienā, jūlija beigās, 1879. g., no-

gāju mežā pasēņot agrās ātraudžu gailenes. Biju
dzirdējis ganu nostāstus, kuri redzējuši čūsku dzem-

dības, kas esot īsti rets gadījums un nozīmējot lai-

mi, sevišķi pie tam vēl redzot, ka čūska savus ma-

zuļus aprij. Reiz savā mūžā man laimējās šādā ai-

nā ar izbrīnu noskatīties. Pa sausu liekņu iedams,

biju jau salasījis ap pus groziņa sēņu un iedomājos
palūkoties, vai neieraudzīšu kādu paagru baraviku,

kamdēļ izgāju uz Čūskkalniņa malu. Nodabā lēni

ejot, mani iztraucēja smalka, vairāku balsu pīk~
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stēšana. Traucu acis uz to pusi un ieraudzīju, ka

uz ap 4 pēdu gara puskaltuša paeglīša nokaltušā

zara bija ar kaklu divi reizes ar galvu uz leju skato-

ties aptinusies čūska, kurai zibeņa ātrumā krita ārā

mazi, smalki, dažus centimetrus gari čūskulēni, ku-

ri zemē nokrītot brīnišķīgā ātrumā pīkstēdami mu-

ka uz visām pusēm. Pēc mirkļa pati čūska nokrita

zemē un naigos kampienos dažus mazuļus notver-

dama, aprija un tad steigā ielīda zemē.

Stāsta arī, ka čūskas un kurmji, uzlīzdami uz

tekām, kur cilvēki gājuši un braucamiem ceļiem, ne-

varot vairs tālāk pavirzīties, bet sastingstot uz vietas.

Cik tam patiesības, paliek jautājums. Tomēr dīvai-

nā kārtā esmu vairākas reizes atradis uz tekām un

ceļiem nobeigušos kurmjus un sastingušas, saritinā-

jušās gulošas čūskas, kuras katrreiz nositu. Turpre-
tim dārzos, pļavās, mežos tās cilvēkam parādoties,
slēpdamās mūk.

Uz Štūļa un dažu citu ciemnieku zemes aug

kādas septiņas vecas līkumainas, riņķveida rievās no-

augušas priedes, resniem, īsiem, līkumainiem za-

riem. Vecie tēvi tās dēvēja par mēra priedēm, kas

smilšu pauguriem un neizprotams, kur smēlušas

vielu augšanai. Priežu vecumu var aprēķināt ap
tūkstots gadu, ņemot vērā, ka viņas augušas nevis

lēzenā, auglīgā zemē, bet uz baltiem smilšu paugu-
riem. Vecie tēvi tās dēvēja par

mēra priedēm, kas

augušas jau pirms senu seniem mēra laikiem. Ķei-
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zara Aleksandra II laikā, galma gleznotājs Begrovs,
vienā vasaras sezonā bija apmeties ciemā pie skolotā-

ja Stūmberga. leraudzīdams minētās priedes, sa-

jūsminājies, atzinis par dabas retumu, dažas no tām

nogleznojis un iedāvinājis ķeizaram, mantodams par

to viņa laipno atzinumu.

Jūrmalas kūrvietu veidošanās

Peldu sezonas laikā satiksme starp Rīgu un Ķe-

meriem bijusi visai neērta — līdz Slokai ar kuģīti,
tad pa Tukuma lielceļu līdz Liepmežam un Ķeme-
nem. Kūrvietai attīstoties, beidzot nolemts vilkt

ceļu tieši uz jūrmalu. 1840. gadā Rīgas guberņas
valde salīguši Jēkabu Štūli, kā Rīgas kungiem pazī-
stamu un vietējo apstākļu pazinēju, par 1 7 rubļiem
izvilkt jaunā ceļa stigu.

Jēkabs ar zveju un medībām nodarbodamies, šo

darbu atdevis brāļiem Andrējam un Pēterim. Viņi
sākot no Kuldekšņa brasla, pēc acumēra, vilkuši ma-

zu stidziņu, virzienā gar Meinezera austrumu pusi
uz Pēļkalniņu Vēršupes malā, kura toreiz bijusi ie-

vērojami platāka un dziļāka, kā tagad, aiz tā iemes-

la, ka Sloceņa ezers, kuram bijis jāuztur augstāks
ūdens līmenis Slokas ūdens sudmalu dēļ, nebija tā-

dā mērā saplacis, kā tagad.
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Tad pie Pēļkalniņa nocirtuši slaidus kokus, ku-

ri toreiz bijuši pārpilnībā, pārtaisījuši laipu un

straujā, elkoņveidīgā pagriezienā turpinājuši stidzi-

ņu līdz Ķemeru avotam, kurš toreiz bija atklāts un

kilometra tālumā izplatīja sēra smaku.

Nosaukums Pēļkalniņš cēlies no tā, ka tur Bi-

gauņciema zvejniekiem bijusi netraucēta nometne,

diža un grūti pieejama. Tur novietojuši pēlīšus,
mazas, vieglas no čuliņām, tas ir resniem apšu klu-

čiem izdobotu dibenu taisītas laiviņas un zvejas spai-

li zvejām Vēršupē un Slocenī. Darbs veikts pāris

nedēļās, jo stidziņu pavirši apzīmējuši vienīgi tekas

veidā, retinot nocirstos bērziņus vai eglītes, mesda-

mi vienu pa labi un otru pa kreisi un turpat pames-

dami.

Tā strādājot gājuši caur meža biezumiem uz

Vēršupi, kura toreiz līdz pašiem krastiem bija ap-

augusi ar kuplu, staltu mežu un bieziem krūmiem,

nodzerties, pie kam sēra smaku saozdami, atraduši

krūmiem apaugušu avotiņu, kura ūdens odis pēc sē-

ra. Avotiņš atradies tuvu pie upes. To uzzinājis
vecais Betruma tēvs, kas slimojis ar kāju reimatismu,

dien-dienā tur gan mērcējis kājas avotiņā, gan sil-

dījLs saulē, sajusdams uzlabošanos.

Līdz ar to ciemieši avotiņu iesaukuši par

Betruma avotiņu. Tagadējais nosaukums «Bertram-

avots», kā redzams, ilgu gadu gaitās tautas mutē

sabojāts.
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Tieši atradēji bijuši Štūļi, kamdēļ uz loģiskās

izpratnes pamata, pelna, ka avotiņu nosauc viņu
vārdā.

Pēc tam valdība ievedusi no Polijas un Lietu-

vas strādniekus jaunā ceļa veidošanai.

Pie Melnezera bijusi uztaisīta liela, zema būda

ar niedru jumtu, apm. ap ioo strādnieku mitek-

ļiem. Jāņu laikā, vienā sestdienas vakarā, ap pirts
laiku būda nodegusi, prasīdama gandrīz cilvēku

upurus, jo dažam labam strādniekam apsvilušas

kuplās bārdas un pinkainie mati. Trokšņi un baiļu

kliedzieni bijuši skaidri sadzirdami jūrmalā. Zi-

nāms, būda pēc tam atkal atjaunota.

Ceļš taisīts augstu uzbērts, kamdēļ atminu, ka

gar abām ceļa pusēm bija sastādīti slaidi bērzi, alejas
veidā; ik pie katra versts staba atradās glīts soliņš

gājēju atpūtai, nograntēts bija pārpilnīgi un brauk-

šana noritēja kā pa grīdu.
Mežs gar abām pusēm bija lieliski kupls.

Braucieni un promenādes uz jūrmalu, visādu meža

putnu trallinājumiem un dzegužu kūkošanas pava-
dīts bija grezns, kamdēļ sezonas laikā ceļš mudžēja
no kājniekiem un braucējiem. Peldu viesi bija spie-
sti vest līdz visu mājas iekārtu, ko ar ormani veda

no Slokas kuģīšiem uz Ķemeriem.
Toreiz peldu namā bija primitīva iekārta, jo

sērūdeni no avota pumpēja katlā ar milzu koka ro-

kas sūkni, ko iedarbināja 20 un vairāk vīru. Atmi-
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nu, ka ķemernieks, vārdā Dobums, nosvinēja 25

gadu pumpētāja jubileju un viņam peldu viesi sa-

meta prāvu naudas balvu. Kad vieglā būdā novie-

totā katlā sērūdens vārījās, viņa mutuļošanu klusā

laikā varēja dzirdēt pat jūrmalā un mēs, triju brāļu
bērni, arvienu gājām uz tuvējo Mulnieka dārza kal-

nu klausīties.

Peldu viesi

Mana tēva mājā pa vasaras laiku uzturējās ar

savām ģimenēm daži krievu virsnieki, mūzikanti,

gleznotāji, bet galvenie peldu viesi bija: vecais

Džūkstes mācītājs Vilperts ar savu daudzgalvaino
ģimeni, Blīdenes mācītājs Betchers — vēlākais Jel-

gavas superintendents, kuru «Vecais Konrādiņš» sa-

vā sprediķī pamatīgi strostījis, notēlodams viņu par

lielāko ēzeli, Jelgavas ģimnāzijas virsskolotājs Ķime-

lis un skolotājs Vītols, pie kam Vītola toreiz ap 4 g.
vecais Jāzepiņš — tagadējais profesors — ņiprs un

acīgs puisītis, dažreiz dūšīgi izplūcās ar kaimiņu

pulkām, lielīdamies: «Viņš mani šimpoja, un es vi-

ņam deviju». Reiz Jāzepiņš nobaidīja savus vecā-

kus, slepeni aizlīdis istabā aiz lielā spoguļa un uz

saucieniem, vai pus cēliena, neatbildējis. Piederī-

gie skraidījuši apkārt viņu meklēdami un saukāda-

mi, līdz viena kalpone viņu pamanījusi un aiz kā-
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jām izvilkusi. Mēs, zēni, šad tad kopīgi gājām

plikām kājām uz Ķemeriem, kas mums sagādāja
daudz prieka un jūsmīgus brīžus. Zaļais lapu mežs

koši smaršoja, puķes ziedēja, putniņi dziedāja, dze-

guze kūkoja. Upītē iebrizdami, sarāvām košas lēp-

puķes. Šad tad gadījās nosist pa čūskai, kas gulēja

grāvmalā. Mazos zēnus, kuri pusceļā piekusa, mēs

lielākie katrs pēc kārtas nesam uz muguras Noe-

jot Ķemeros, saskrotējām kapeikas un pirkām pipar-
kūkas, atpūsdamies un mūziku noklausoties, nācām

mājās, bet ceļš nu bija grūts — kāju pēdas atspies-
tas un noskrambātas. Domājām citreiz uz Ķeme-
riem vairs neiet, tomēr pēc pāris dienām tas bija aiz-

mirsts un gājieni atkārtojās.
Viena no vēsturiskām jūrmalas peldu vietām

bija Plienu ciems, kurā Kurzemes muižnieki bija

sabūvējuši sev vasarnīcas un kūrmāju. Vasarās viņi

tur uzturējās, peldējās un ballējās. Vienā vasaras

sezonā pat Katrīne Lielā tur uzturējusies. Netālu

no malas atradies liels akmens ar virsotni virs ūdens,

uz kura viņa arvienu sēdējusi. Notikusi arī roman-

tiska klizma šai personai, — tā kļuvusi grūta.
Lai lietu glābtu, galma ārsti atzinuši, ka grūtniecība
cēlusies no Plienu ciema jūras ūdens. Kādā vasarā

Plienu ciemā ieradusēs ķaizara Aleksandra I laulātā

draudzene Elīzabete, kopā ar Vācijas Koburgas her-

cogieni. Tuvumā, Tukuma lielceļa malā atradās

Plienu kalns, kura virsotnē carienes Katrīna un Elī-
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zabete mēdzušas stundām ilgi sēdēt, nolūkojoties

jūrā un zvejnieku laivu gaitās.
Katru vasaru Jāņu vakarā Ķemeres valdība iz-

rīkoja balli. Uz toreizējā tirgus laukuma, kur ta-

gad atrodas kūrmāja, bija uzstādīta kārts ar ozola

vaiņagu galā. Kāpēji, kuriem izdevās ar zaļām zie-

pēm nosmērēto kārtsgalu sasniegt, dabūja vai nu

sudraba kabatas pulksteni ar ķēdi, uzvalka drānu,

vai naudu.

Starp diviem stabiem pie šķērskoka bija pie-

kārti pīpji un tabaka, kurus skrejot pa pārsvara no-

likto laipu, norāva. Puikas ielīda līdz padusēm
maisā un skrejot pirmie pie mērķa, dabūja dāva-

nas.

Pēc tam, tumsai metoties, aizdedzināja raibi iz-

greznotas, uz izvilktām virvēm sakārtas papīra lam-

piņas un rīkoja uguņošanu. Publikas pacieņai uz-

stādīja mucu alus; dalīja baltu jāņu maizi, drūzmā

meta naudu un piparkūkas.
Beidzot vēsturiskā Ķemeres krogā bija deja, jo

ķemerniekiem bija arī Lukmaņa orķestris, kas sastā-

vēja no vijoles, flautas (iesauktās ratiņkājas), vienas

taures un lielas bases. Minētais orķestris Vasaras

svētkos, Mārtiņos, Vastlāvjos spēlēja Kaugura, bet

visvairāk Lapmeža krogos rīkotās ballēs.

No Rīgas pilsētas archīva redzams, ka par pir-
mo apdzīvoto vietu Rīgas jūrmalā uzskatāmi Du-

bulti, kur zvejnieks Dubelts 16.
g. s. sev uzcēlis
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šaurākā vietā starp Lielupi un jūru zvejas mājiņu.

Pēc tam viņam radušies kaimiņi: Vecais Bedrīts,

Gīlis, Roms, Legzdiņš, Šņore un c. Tā turpinoties
ar gadu gadiem pamazām izveidojies zvejnieku

ciems, kuru 1814. gadā, kā pirmais peldu viesis,

apmeklējis Salaspils mācītājs Vents, uz kura ieteik-

šanu ap 1826. g. Rīgas kungi, starp kuriem kā pir-
mie minami: Barklai dc Tolli, Enkelmans un Her-

stenmeisters sākuši celt vasarnīcas, kuru augšanu ar

gadu gadiem pabalstījušas un veicinājušas šādas lab-

ierīcības: Tai pašā 1826. gadā pirmais ārsts Du-

bultos bijis Dr. Sadovskis, kurš arī tapis iecelts par

Dubultu kūrvietas ārstu. Viņš arī pats pagatavojis
zāles. 1833. gadā ierīkota pārceltuve (plosts) pār

Lielupi. !834. g. uzcelta pirmā viesnīca (Višu-

jiņš). 1836. gadā ierīkota zirgu diližansa satiksme,

milzīga slēgta ore pārdesmit pasažieriem, kas sest-

dienās, svētdienās un pirmdienās pa toreizējiem ne-

uzkoptiem ceļiem čīkstēdami un svārstīdamās brau-

ca starp Rīgu un Dubultiem. g., virzienā

no Rīgas uz Dubultiem sāka braukt pa Lielupi pir-
mie tvaikonīši: «Unitij», gadu vēlāk «Cita», tad

turpmākos gados «Undine», «Adlers» un «Ra-

pids», kā arī «Omnibuss» starp Rīgu un Sloku un

«Mitau» starp Jelgavu un Dubultiem. 1845. ga-

dā Dubultos uzcelta kūrmāja «Diveļa» traktieris,

kurā bija ierīkota konditoreja, mūzika un vakaros

izrīkoja pat masku balles. 1848. g. dibināti Jaun-
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dubulti, Majori, Edinburga, Karlsbāde, Melluži un

Asari. 1857. g. celta Dubultu akciju māja.

Līdz tam laikam jau bija saceltas pietiekoši
daudz vasarnīcu. Kārtīgas pasta satiksmes starp Rī-

gu un Jūrmalu vēl nebija, kamdēļ vēstules un pa-

ciņas turp un atpakaļ izvadāja minēto kuģīšu matro-

ži, ņemot pa 15 kapeikām no gabala. Pie jūrmalas

piestātnēm stāvēja gardovoji, ar pateicību saņēma no

matrožiem vēstules un paciņas, tā pelnīdamies un

steigā iznēsāja adresātiem, ņemot maksu, skatoties

pēc tāluma, no 15—20 kapeikām. Šādi pakalpoju-
mi tika apzinīgi izpildīti, jo baidījās no pārmetu-
miem un peļņas zaudējumiem. Tāpat arī starp

jūrmalu un Ķemetiem nebija pasta satiksmes un

vēstules pārvadāja ormaņi, ņemot īpašā steidzīgā
braucienā pa 3 rubļi no reizes.

Kuģu atnākšanu no Rīgas gaidīja kā pieaugu-

šie, tā zēni, kas nesa no kuģiem malā līdzatvesto

dzīvojamo iekārtu: gultas, galdus, krēslus, trau-

kus, rokas somas v. t. t., kurus smagie ormaņi veda

uz vasarnīcām, jo tās toreiz nebija mēbelētas. Šādā

gaitā vietējie ievērojami pelnījās, labklājība augtin

auga un nauda toreizējos ziedu laikos, tā sakot ripo-
ja pa visiem trotuāriem. Rīgas, Pēterburgas, Mas-

kavas, Varšavas kungi sabrauca ar pilnām kabatām

un svaidījās ar naudu cits citu pārspēdami, dažreiz

pat zēnam par rokas somas nonešanu no kuģa, at-

mesdami 3 rubļus. Tie zināja, ka tos pazīst no ag-
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rākiem gadiem, un ka par devīgo roku tiks vakaros

kneipēs pie alus glāzes pārrunāts, uzslavēts un uz-

dzerts uz viņu veselību.

Tad 1877. gada sākumā atklāja Rīgas -
Tuku-

ma dzelzceļu. Būvētāji — inženieri gaidīja pavasa-

ra ledus iziešanu, cerot, ka Lielupes krasts būs pie-

tiekoši nostiprināts un spējīgs straumei pretoties.
Ledus izgāja, pie kam būvētāji sajūsmināti aizstei-

dzās Višujiņa restorācijā uz glāzi šampanieša. Tad

notika pārsteidzoša katastrofa, jo spēcīgā straume

ārdīja krastus un tie vairākās vietās ar visām sliedēm,

pie kurām karājās pienagloti slīperi, iegruva gandrīz
līdz pašai stacijai, tā kā palika tikai šaura zemes jos-

la. Ar milzu pūlēm izdevās izjaukt un no upes di-

bena izzvejot gatavos vairāk kārtu sliežu ceļus, uz-

stādot jaunus un nostiprināt krastus. Pēc tam noti-

ka netraucēta satiksme un peldu sezonas laikā plūda
pasažieru straume uz jūrmalu, sasniegdama beidza-

mā laikā ap 60.000 peldu viesu sezonā. Tad sā-

kās vispārējais ziedu laiks. Vietējie iedzīvojās pilnī-
bā un cauru gadu cēla vasarnīcas, tās

auga
kā sēnes

un deva strādniekiem un veikalniekiem milzu peļ-

ņu un labklājību. Saradās daudz krodziņu, kufus
toreiz saukāja par vīnūžiem vai kneipiem.

Pirmais no Mellužiem bija Mellužu krogs, Re-

jezeļa viesnīca, tad Rozes kneīpe Jaundubultos, Stū-

la kneīpe Dubultu sākumā, Dubultu krogs, Freima-

ņa kneipe Lielupes malā, kuru pavasara straume ie-
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gāza upē, to iesaukāja par Varnkrodziņu, Diveļa

traktieris, kuru pavasara plūdi iegāza, Majoru kro-

dziņš, kuru saukāja par ellīti, jo tajā caurām naktīm

ormaņi, slakteri, laivenieki, zvejnieki, amatnieki v.

t. t. viesojās kā miglā ietīti un citi krodziņi, skaitā

Degvīna monopola vēl nebija, to dzēra kneipēs
tik pa retam ar glāzītēm. Turpretim alus garšoja
visiem, tomēr baudītāji no pastāvīgas žūpošanas at-

turējās, jo bija izdevība šo lāsīti visur dabūt.

Sezonas laikā no Rīgas uzkūlās arī klaidoņi,

kas, izdzerot pudeli alus, centās maksu noblēdīt.

Tomēr bufetnieki tos drīz iezīmēja, un pēc toreizē-

jās parašas norāva tiem
cepures no galvas, kur tad

tos, pa ielu ejot, publika pazina un nozākāja. Ga-

dījās arī kuriozi, jo viens otrs no tiem nēsāja kaba-

tās vecas cepures, pie kam, ja vienu norāva, viņš,
ārā izsteidzies, mierīgā omā uzlika otru galvā un lē-

nā gaitā aizgāja.

Agrākos gados peldējās vienīgi jūrā, jo vēl ne-

pazina sildītā jūras ūdens nozīmi veselības uzlabo-

šanā, līdz kamēr 1868. gadā savā mājiņā Dubul-

tos dzīvojošais vecais zvejnieks Jēkabs Legzdiņš uz-

cēla jūrmalā paprāvu dēļu būdu, ierīkoja tajā pāris
vannu un ārpusē uz stakļiem uzkāra lielu katlu

ūdens sildīšanai, ko viņš nesa no jūras ar nestu-

vēm, uzlocītām biksēm līdz ceļgaliem un pīpīti
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zobos, bet viņa sieva kurināja zem katla uguni. Pir-

mais viņa siltā jūras ūdens vannu apmeklētājs bija

viņa patuvais kaimiņš tirgonis Freimanis, pabalstī-
dams viņu ar naudu šai uzņēmumā. Tā tad minētā

Lagzdiņa būda ir pirmā vēsturiskā Dubultu jūrma-

las silta jūras ūdens vannu ietaise, jo viņas pirmējo

parādīšanos ievēroja uzņēmīgi naudinieki un drīz

sāka jau parādīties kārtīgas, glītas jūras vannu iestā-

des Dubultos, Majoros un Bulduros.

Nebūs lieki piezīmējams, ka toreizējā vecā

Dubultu kūrmāja turēja saviem peldu viesiem nu-

murētas peldu būdas uz lieliem koka asu riteņiem,

kuras, kad peldu viesis ieņēma, jātnieks zirga mu-

gurā sēdēdams, ievilka jūrā. Kad viesis bija izpel-
dējies, pēc dotā signāla, karodziņa, būdu izvilka ārā.

Sākumā minētais mana tēva brālis Andrējs

Štūlis, iepriekš pagasta valdes dibināšanas 1863.

gadā, kā enerģisks, apķērīgs, saprātīgs un ar veik-

lām runas dāvanām apdāvināts cilvēks, bija ilgus

gadus ievēlēts no vietas par Slokas pagasta tiesas

priekšsēdētāju. Toreiz pagasta tiesas varai bija pa-

dotas visas — kā civīlās, tā administrātīvās lietas.

Pēc toreizējiem novecojušiem likumiem pa-

gastam, kā nasta, turpinājās uzliktās ceļa klaušas

Dubultu ielu uzkopšanai. Vienā vasarā Dubultu

komūna bija sūdzējusies, ka ielas smilšainas un

braukšanai nelietojamas, uz ko Rīgas administrāci-
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jas kungi bija pagasta tiesai uzdevuši pagastam

klaušu kārtā plūkt mežā vaivarājus, vest un noklāt

Dubultu ielas. Izklāstot ielās atvesto vaivarāju par-

tiju, Štūla vadībā un rīcībā iejaucies Dubultu komi-

sārs, kas pirmajam nav paticis, kādēļ izcēlusies sīva

vārdu maiņa, kurā sacenšoties komisārs brutāli pie-

prasījis, lai Štūlis, runājot ar viņu, noņem cepuri,

uz ko pirmais atcirtis: «Man priekš jums nav ce-

pure jānoņem, jo šinī lietā es esmu lielāks kungs,
nekā jūs.» To dzirdot, komisārs saniknojies un no-

rāvis viņam cepuri no galvas, nosviedis zemē un

draudējis viņu pat arestēt. Par šādu rīcību izcēlies

liels tracis, jo vedēji draudējuši komisāram uzbrukt,

bet Štūlis tos nomierinājis un, cepuri zemē atstā-

dams, ar pliku galvu steigšus iesēdies pirmā, uz Rī-

gu
braucošā kuģītī, aizsteidzies uz Bruģu tiesu —

Ordnungsgericht, un izstāstījis visu viņa apvaino-
šanu. Tūliņ norīkots uzdevuma ierēdnis, atbraucis

viņam līdz uz Dubultiem un lietu momentāli iz-

meklēdams, uz pēdām atcēlis komisāru no amata,

piespiezdams Štūli nolūgties un kā sodu — uzlikt vi-

ņam svinīgi galvā cepuri, kura bijusi no komisāra

jau pievākta. Aizrādītā vaivarāju vešana, kurā es

zēna gados arī reiz braucu, šad un tad vasarās vēl

atkārtojās, līdz kamēr reiz, izžūstot, aizdegās, kas

sacēla peldu viesos ārkārtīgu protestu, dodot iemeslu

šāda likuma atcelšanai.
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Zveja

Piegriezīsimies tagad jūrmalciemieŠu galvenam
maizes avotam — zvejai. Zvejnieki apvienojās va-

du draudzēs, apmēram pa B—lo vīru. Viens no

uzņēmīgākiem zvejniekiem, kam bija vairākas zve-

jas spailes, vadu laiva, divas pēļlaiviņas priekš vaņ-

ķēšanas, āmis, tīkli un virves, uzstājās par stūrma-

ni un savervēja pārējos draudzes locekļus, vīriešus,

kuriem katram vajadzēja būt pa tīklam un dažām

piemērota garuma virvēm.

Katram loceklim bija savs «kājenieks», vai nu

sieva, meita, vai pusaudzis zēns, kura uzdevums bi-

ja palīdzēt apmesto lomu vilkt malā. Vada drau-

dze turpināja pastāvēt gadu gadiem, bet ja tomēr

gadījās, ka viens otrs loceklis pārgāja no vienas

draudzes otrā, tad viņa svinīgs pienākums bija par

to pirms Vastlāva paziņot stūrmanim.

Senajā Bigauņciemā bija šādas vadu draudzes:

Ruļļa, Pikstnieka, Kalniņa, Betruma, Bigauņa, tas

ir mana tēva un Rumbas. Draudzēm krastmalā

bijušas iedalītas
ap kilometru platas lomu vietas,

piem.: no Kaugurraga uz ciema pusi Ruļļa loms,

tad Borkāna loms, Pikstnieka loms, Stūra loms un

pie Šiliņa upītes Kupsā Rumbas loms. Tomēr šīs

priekšrocības ar laiku atkritušas, un vadu vilkuši,

kur parocīgāk.



33

No visām minētām vietām Pikstnieka lomā bi-

ja tā izdevīgākā zveja, jo tur loma augstumā un

platumā ir smilšu jūra, bez akmeņiem, aiz kuriem

tīkli, aizķeroties, skrambājās, bet iem pāri cilājot,

reņģes pa apakšu izskrej. Tamdēļ tur dažreiz pat

līdz 5 vadi nometās, gaidīdami savu reizi mest.

Brīvie vadu ļaudis — kājnieki salasīja mežā

sausus zarus, iekūra aiz kāpas aizēnā uguni, izkāra

priežu zaros ūdens zābakus žāvēšanai, cepa uz irb-

jicm mencas, sīgas un reņģes, trumpoja vai gulēja.
Brīvais laiks noritēja diezgan īsi un patīkami, klau-

soties nostāstos. — Vadnieku nometnes līdzinājās

čigānu brīvai krūmu dzīvei.

Pavasaros, jūrai atbrīvojoties no ledus segas, un

zvejas laikmetam iestājoties, vadu iekārtošana un

sašūšana notika lielā slepenībā, ar nolūku, lai cie-

mieši neapskaustu un nenoburtu. Stūrmaņa mājā,
naktī pie aizslēģotiem logiem, sanāca vada vīri, at-

nesdami tīklus, virves un citus zvejas spailes piede-
rumus. Kad viss bija sagatavots, tad cepures no-

ņemdami, noskaitīja tēvureizi, izdzēsa uguni, savā-

ca vadu, visā klusībā aiznesa uz jūrmalu, vairīda-

mies, lai nekur neaizķertos, kas nozīmēja neizdoša-

nos, un ievietoja vadus laivā. Tad lēnā gaitā de-

vās uz lomu vietām zvejot.

Kājnieki, lai izvairītos no novērojumiem, līdzi

negāja, bet palika mājās. Šāds paradums bija tikai

pie pirmās iziešanas uz zveju. Tamlīdzīgi rīkojās
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arī pie pirmās iziešanas ar metamiem tīkliem. Stūr-

manis, pirms tīklu izmešanas, izcēlies stāvus un

sviedis vecu tīkla līkumu pa roku galam jūrā, kā

upura dāvanu jūras mātei, lai tā pasargā tīklus no

saplēšanas un dod bagātu zveju.
Šādu paņēmienu apdzied tautas dziesma, tēlo-

dama: Dod dodama jūras māte, Nekavēi zvejnie-

ciņu; zvejniekami gara diena, uz ūdeņa līgojot.
Zēna gados, kad es vēl biju kājnieks, man at-

gadījās redzēt interesantu paņēmienu. Palīdzēju

mana tēva vadu naktī iznest jūrmalā un ielezēt lai-

vā. Tad arī izrādījās, ka tuvējais Betruma vads to

pašu bija darījis. Mūsējie pēc sakārtošanās mazliet

apstājās. Pie Betruma vada nozibēja spoža liesma;

Betruma vaņķu pēlīti aiz duļiem bija sakampuši
četri vīri, un vecais pēļa vīrs Priede aizdedzināja

pulvera sauju tā dibenā. Kad liesma uzšāvās, vīri

pēlīti zibeņa ātrumā iegrūda jūrā, lai velns, kas iek-

šā tupējis un apsvildams izlēcis, nepaspētu va.rs ie-

lēkt atpakaļ pēlītī un traucēt zvejas laimi.

Pavasaros, kad reņģes nāca malā uz akmeņiem

nārstot, piekopa vadu zveju, kurpretim vasarās un

rudeņos darbojās ar metamiem tīkliem.

Reņģes nāca no Selgas lieliem krūmiem un

malas tuvumā nārstojot lēkāja virs ūdens; to vaja-

dzēja novērot vai «vaņķēt». Stūrmanis vaņķa lai-

viņā sēdēdams, deva vadu laivai zīmi, paceļot stā-

vus airi, mest krūmam apkārt vadu, kurš malā iz-
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velkot ne katrreiz bija pilns, jo tīkli arvien ķērās aiz

akmeņiem, un tos cilājot reņģes pa apakšu izdrāzās

ārā. Notika arī sacensības un savstarpēji strīdi, jo

vaņķēšanu izdarīja arī citi vadi, un kurš pirmais ie-

raudzīja, tam bija priekšroka mest. Tomēr atgadī-
jās arī, ka lēcējus ieraudzīja divi vaņķenieki uzreiz,

abi sauca, tad kura vadu laiva bija tuvāka un izvei-

cīgāka, tā lomu paveica. Tīklu mešana pēc vadu

laika bija vienkāršāka. Pa trim vīriem sabiedrojās
vienā laivā, katram pa pieciem tīkliem, kādu sastā-

vu nosauca par jedu, kuru novakarēs zināmā dziļu-
mā iemeta un otrā rīta agrumā, ap saules lēktu, iz-

vilka.

Vilcienos parasti reņģes izvilka pa toverim, tā

sauktam «traukam», kurpretim laimes gadījumā
vienā pašā vilcienā, uz lēcējiem metot, piesmēla 3,

4, 5, 6, pat 10 līdz 24 laivu. Tādus vilcienus

sauca par lomiem.

Jūrā līdakas turas cieši vienkopus, bet tomēr

atgadās, ka viena otra noklīst un iejaucas reņģu ba-

rā, un tiek izvilkta. Šādi gadījumi ir zīmīga un dī-

vaina parādība, pēc kuras zvejnieki pareģo bagātus
lomus, un kaut gan izklausās neticami, tomēr ar-

vien piepildījās.
Mana tēva, tas ir Bigauņu vados 1873. gadā

trešo Lieldienu, agrā rītā pirmā vilcienā Pikstnieka

lomā izvilka pāris trauku reņģu, starp kurām atra-

dās liela, slaika, ap 40 mārciņu smaga līdaka. Vīri,
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klusām sarunādamies, priecājās uz labu lomu, un

cerībās nevīlās, jo pēc stundas no vaņķa laiviņas

sauciena, uz lēcējiem turpat metot, izvilka un pie-
smēla 24 laivas ar lielām lapu reņģēm.

Manam tēvam pavasaros bija vads, un viņš bi-

ja stūrmanis, bet vasarā viņi visi trīs brāļi gājuši
vienā laivā ar metamiem tīkliem, kamdēļ citu laivu

zvejnieki tos bija iesaukuši par brāļu laivu, teikda-

mi: «Raug, kur nāk brāļu laiva!» —

levērojamākā diena zvejniekiem bija Vastlāvis,

kura svinēšana notika šādā veidā: pāris nedēļu ie-

priekš stūrmanis sasauca savu draudzi apspriesties,
vai Vastlāvi svinēt, vai nē, jo tas bija saistīts ar iz-

devumiem 30—50 rubļu, kas pavasarī atpelnāmi.
Naudu aizlika stūrmanis, pārveda no Rīgas mucu

alus, šņabi, vērša gaļu, rīsus, bīdelētus kviešu mil-

tus baltmaizes cepšanai, mazās rozīnes iecienītai rī-

su biezputrai un vēl citus sīkumus, kā arī jaunu

karšu kavu.

Dienu priekš Vastlāvja izkurināja pirti, nopē-

rās, tad tumsai metoties gāja pie stūrmaņa, kur sā-

kās svinēšana ar vakariņām, šņabja un alus nogar-

šošanu, trumpošanu, zvejnieku dziesmu dziedāša-

nu un nostāstiem. Ap pīkst. 4 rītā deva nakts

maltīti, pēc kuras gāja mājā, dažas stundas nogulē-
jās un gāja atpakaļ, ieturēja brokastu, t. i. kafiju ar

baltmaizi, pēc kam atkal atkārtojās trumpošana,
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dziedāšana, pusdienas maltīte, un noslēdzās ar va-

kariņām.

Pēc svinībām vecākie gāja uz mājām, bet jau-

nieši aizsoļoja uz Lapmeža vai Kaugurkrogu, kur

jau atradās no krodzinieka pagādāti, paēdināti un

padzirdināti Ķemeres muzikanti; tad dejoja, iebau-

dīja alutiņu un jautri tērzējot pavadīja nakti, pret

rīta pusi dodoties mājā pie ikdienas darba.

; Dejošanai nenolīga orķestri, bet katrs puisis

pasūtīja sev danci un dejoja ar saviem paziņām.
Bieži gadījās, ka puišu starpā izcēlās skaudība un

lepnums; tad gāja uz pārsolīšanu, kas muzikan-

tiem, kuru parastā takse bija fimberis par danci, bi-

ja ienesīga. Lepnie puiši dažreiz sadzina danci pat

pāri pusrublim, bet tādos gadījumos dejoja tikai ar

savu izredzēto.

Reņģes žāvēja ar sausiem priežu čiekuriem un

apžāvētu alkšņa malku, jo tie nesatur sveķus, pie-
dod gaiši brūnu krāsu, neatstāj zivis pusjēlas, bet

pilnīgi izcepina, un reņģes iznāk ļoti gardas, kur-

pretim tagad žāvēšanai, starp citu, lieto zāģu skai-

das, kas satur sveķus, kaitīgus garšai. Teikto ap

stiprina tautas dziesma, tēlodama: «Kūru sausu

alkšņa malku, grābu sausus čiekuriņus, tie derēja

lietojami, labu reņģu žāvējami!»

Akmeņu jūrā pie akmeņiem un plieniem aug
stāvus uz augšu kupli un žuburaini jūras augi, dē-

vēti par mēsliem. Katrs krūmiņš ar kāju stipri pie-
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zldies pie pamata. Šie augi ir neatsverami jūrmal-

niekiem, viņos dzīvo un barojas visādas zivis: zuši,

asari, līdakas, raudas, sīgas, lucas, reņģes v. t. t.,

bet rudeņos vētrās straume augus noplēš no akme-

ņiem un izskalo malā, kur zvejnieki tos savāc, sagāž

čupās, sapūdē un mēslo zemi. Pavasaros akmens

jūrā ierodas reņģu bari nārstot. Turpretim smilšu

jūrā, ja viņas dibenā neatrodas dūņas, mājo, izņe-
mot reņģes un pa daļai mencas, vienīgi lestes, ku-

ras, tuvojoties vētrai vai zvejnieku vajātas, ierokas

irdenās jūras smiltīs.

Manos zēna gados jūrā, visvairāk pavasaros,

mitinājās tūkstošiem lieli jūras pīļu bari, tā sauktie

«kākauli», kas pastāvīgi pilnā korī dziedādami,

ritmiski klaigāja: «Ā auli, ā auli!» Dziedāšana

bija dzirdama vairāku kilometru tālumā un atstāja

patīkamu iespaidu. Viņi bija mazāki par māju pī-
lēm, gaļa — trāna piegaršas dēļ — nebija ēdama,

tie droši, ēsmu meklēdami, peldēja līdz pašai malai,

kamdēļ mēs, aiz laivām slēpdamies, tos šad tad, ķe-
seles galvā uzmetot, noķērām, parotājāmies un pa-
laidām vaļā. Tagad šie putni galīgi nozuduši. Tā-

pat iznīkuši mazie garkājainie jūrmalas «titilbīši»,
kas pastāvīgi tekāja gar ūdens malu, meklēdami

ēsmu izskalotos jūras mēslos, un varēja tik naigi
skriet, ka mēs, zēni, viņus, kaut gan visus spēkus
saņemdami, nekad nevarējām panākt.
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Senajos laikos mans tēvs, kā arī daži citi cie-

mieši, nodarbojās, starp citu, arī ar roņu zveju. Ru-

deņos roņiem sāk niezēt āda un tie uzmeklē akme-

ņainas vietas un gar tiem berzējas. To novērodami,

zvejnieki viņus jau no senču laikiem ķēra uz tā sau-

camiem roņakmeņiem. Ap pus kilometra no ma-

las, uz līdzena akmeņa klona, apm. 15 pēdu dzi-

ļumā, uztaisīja no apaļiem, 10 pēdu gariem, melni

apgrauzdētiem kokiem trīsstūrainu kasti, ap pēdu

augstumā virs līmeņa, un piekrāva pilnu ar apa-

ļiem, tumšiem zemes akmeņiem. Smailo stūri no-

vietoja pret selgu, lai vētras laikā tā šķeltu vilni, un

kaste neapgāztos. Tad pagatavoja no četriem lie-

liem koka klamburiem asprātīgu ierīci, apjoztu ar

stipru auklu tīklu, kas, lai roņi pa apakšu neiz-

sprauktos, cieši apžņaudzās visapkārt kastes dibe-

nam. lerīce gulēja dibenā, un pie viņas piesēja
stipru virvi, kas sniedzās līdz plūdmalei, galu uzka-

bināja uz mietiņa, iedzīta 10 soļu attālumā no

plūdmales. Ap pīkst. 9 vakarā ķērāji klusi piebri-
da pie mietiņa, paņēma virves galu un, malā iznā-

kot, uzmanīgi novilka pastīvi, tad paņēma uz ple-
ciem un pilnā spēkā skriešus devās uz kāpmalu,
kur zināmā attālumā bija iedzīts otrs mietiņš, un uz

tā uzmeta virves gala ļeku. Šai momentā
ap ak-

meni, 7 pēdu augstumā virs ūdens, uzdrāzās tīkla

sēta, un ronis palika iekšpusē. Viņš nevarēja izkul-

ties ārā, jo tīkla apakšdaļa cieši piekļāvās pie ak-
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mens kastes. Tad viens ar laiviņu brauca pie ak-

meņa. Ja ronis atradās iekšā, tad jau notālēm va-

rēja sadzirdēt viņa ālēšanos. Piebraucot vajadzēja

manīgi rīkoties, viņu izveicīgi pa purnu nosist, jo
citur trāpītie sitieni, viņa biezās tauku kārtas dēļ,

bija nenozīmīgi, un viņš, iebaidīts, slēpās zem

ūdens. Pēc roņa nosišanas un ievilkšanas laiviņā, ar

saucienu deva zīmi, un kāpmalā stāvošais kājnieks
atlaida ļeku, pēc kam tīkla sēta rūpīgi tika nospiesta
dibenā. Tāda roņakmeņa raudzīšana atkārtojās ik

naktis ap pīkst, o vakarā, pusnaktī un ap 4 rītā.

Vilkts tika uz laimi, jo katrreiz ronis iekšā negadī-
jās, vai briesmas nomanot, zibeņa ātrumā bija no-

lēcis. Turpretim dažreiz, kā par brīnumu, gadījās
uzreiz divi, pat trīs, kas izskaidrojams, ka vienu,

kurš uz akmeņa berzējies, citi centušies nogrūst, tā

tiekot paši virsū. Tauku svars bija dažāds, sākot

no 1, 3, 4, 5, 6un pat 7 podiem. Taukus sasālīja

siļķu mucās un, līdz ar izspīlētām un izžāvētām

ādām, pārdeva Tukuma ādģēriem un zirgu lietu

taisītājiem. Gaļa, vairākkārt stipri nokveldināta, bi-

ja ēdama. Nakts pūles pietiekoši atmaksājās. Kad

novēroja vētras tuvošanos, tad steigā tīklu izraisīja,

jo bija gadījumi, ka spēcīgie viļņi apgāza un sadra-

gāja kasti ar ierīci.

Zēna gados man pastāvīgi bija jāiet līdz vai nu

tēvam, vai vecākam brālim, stāvēt malā kā kājnie-
kam. Miegs nospiedoši mācās virsū, un visvairāk
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vēl tādēļ, ka klusās rudens naktīs, kad daba dus pēc

savas darbības, tālu selgā pa retam sadzirdama lielo

garkaklaino jūras zosu (saukāto garo) paklusa
dobja ievaidēšanās un noslēpumaina jūras zuzināša-

na, kas maigi midzina jūtas. Es uzmanīgi lūkojos

apkārt, lai neuzbrūk kāds klejojošs vilks, un tādā

gadījumā biju nodomājis līdz padusēm ieskriet jūrā.

Tagadējā zvejnieku paaudze šāda veida zveju,

piederošu vēsturei, nepazīst.

Zvejnieki ticēja, ka roņi, paceļoties virs ūdens,

pa vējam osta, vai laivā neatrodas pulveris, un ja

flinte neapsegta, neviens no viņiem tuvumā nepie-
laidīsies!

Tajos laikos tīklus auda zvejnieki paši, kā vī-

rieši, tā sievietes, ziemās. Skaidriem tīkliem bija

prāvas acis, lielo reņģu pavasara zvejai, tamdēļ to

aušana virzījās strauji uz priekšu, kurpretim vidē-

jiem tīkliem, vasaras mazo reņģu zvejai, bija daudz

mazākas acis, un aušana ritēja gausāk, bet brētliņ-
tīklu actiņas bija sīkas, aušana gāja gauži gausi un

vajadzēja vieglas rokas ar lokaniem pirkstiem. Aiz

šiem iemesliem skaidros tīklus auda vecākie

vīrieši, vidējos pusmūžnieki, bet brētliņtīklus —

meitas. Tīklu dzijas vērpa mājās no rūpīgi izsukā-

tiem liniem, vienīgi labi ievingrinājušās vecākās sie-

vietes, pie kam dažas no viņām bija minētā arodā tā

iestrādājušās, ka nakti pamozdamās, sataustīja rati-
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ņu un vērpa pat tumsā. Bez tam zvejnieki paši pa-

gatavoja no izsukātām kaņepēm virves un treiliņus,

priekš ķieru sagriešanas lietoja asprātīgi pagatavotu

četrstūrainu raķi, bet virvju un treiliņu salaišanai

krizuli krijāšanai, piestiprinātu pie diviem stabiem,

vabiņas saspraustas ķieru un virvju uzkāršanai, un

riteni sagriešanai. Šī ierīce ar dažādiem, kā minē-

tiem, tā vēl citiem sīkākiem daikiem, izskatījās pri-
mitīva un dīvaina, bet lietderīgi veica savu uzdevu-

mu, aiztaupīja ievērojamus izdevumus, salīdzinot ar

jaunāko laiku fabrikās pirkto zvejas spaili. Torei-

zējie tīklu tiešie izdevumi bija tikai par liniem un

kaņepēm, pie kam vēl atlika pakulas vienkāršo dzi-

ju vērpšanai. Zvejas spailēm lietoja ģimenes īpašu-
ma zīmes, kuras ciemā un tuvākos kaimiņos pazi-
na, — lielos latīņu burtus: A, B, C, Du.t. t.

Mana tēva ģimenes zīme bija lielais latīņu P, jo vi-

ņa vārds bija Pēteris. Zīmes ar nazi iegrieza uz

tīklu plūksnēm, airēm, vada jostiņām, laivas vē-

dekļiem, mērķiem, liekšķerēm, stūrēm, tīklu va-

bām v. t. t. Šādas zīmes bija svarīgas: kad vētra

tīklus norāva no enkura un aizdzina tālos sedumos

vai izskaloja malā, kur tad pēc plūksnēm tos uzzī-

mēja. Tas pats notika ar citiem zvejas piederu-
miem. Bez tam zīmes atbaidīja vienu otru gar-

pirksti no sveša īpašuma, jo tās iegrieza diezgan
dziļi.
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Vēji

Tajos laikos zvejnieki vējus iedalīja šādos no-

saukumos: Ziemelis, īda, Makaris, Rītenis, Sau-

sais Launadzis, ledallaunadzis, Launadzis (tagad
dēvētais dienvidus), ledala, ledal - Lēnīts, Lēnīts,

Vežģer - Lēnīts, Vežģeris, Lodus.

Sākot no ziemeļa līdz ledal - Launadzim, pie-
turas bēguma straume, kas jūrā uztur normālo

ūdens līmeni, bet tālāk līdz Lodum iestājas paisuma
straume, kas vētras laikā ūdeni paceļ pat līdz kā-

pām.
Visniknākais no vējiem ir Lodus. Viņš piemīt

vairāk rudeņos, ir slepens, un pēc uzkrītoši rāma un

klusa laika attīstās zibeņa ātrumā. Savu nosauku-

mu dabūjis no tā, ka tuvojas svilpdams kā lode, acu-

mirklī satracina jūru ar putojošiem, augstiem viļ-

ņiem un spēcīgu straumi, kura saplosa visstiprāko
zvejnieka spaili, saraudama kā diegus stipras virves,

kailes un treiliņus.
Vai tiem zvejniekiem, kuri tādos brīžos atro-

das jūrā, viņu dzīvības karājas mata galā.

Tornado

īstais «Tornado», izņemot ārkārtīgi stipras vie-

suļu vētras, kas aplauž kokus, stabus, izārda ēku

jumtus, apgāž šķūņus v. t. t., mūsu zemē ir re-
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cums. Tomēr manā garā mūžā reiz atgadījās tādu

redzēt. Apmēram 1870. gadā es, 12 gadu vecu-

mā, strādāju laukā pie kartupeļu stādīšanas. Bija

rāms, jauks, saulains launaga laiks. Neviļus pa-

griezos pret ziemeļvakariem un ieraudzīju aiz Raga-
ciema raga, Gausās jūdzes vidū, ap Cērkstes ceļu,

paceļamies no jūras milzu, tumši zilganu ūdens sta-

bu, kuru lokveidīgi uzsūca virs tā pacēlies, draus-

mīgi melns, zems mākonis. Ūdens stabs ātrā gai-
tā, locīdamies, drāzās pāri plūdmalei tālāk zemes

iekšienē, tad saraudamies ietilpa mākonī, kurš aiz-

drāzās vakaru virzienā, pazuzdams pie apvāršņa.
Viss norisinājās tik ātri, ka tikko paspēju uzsaukt

citiem strādniekiem, lai skatās, — tiem izdevās tik

redzēt Tornado nobeigas. Redzēto izstāstīju, un

mēs nodomājām, ka tas bijis liels lietus mākonis.

Tomēr lieta izrādījās daudz nopietnāka. Trešajā die-

nā braucu māsai līdz uz Tukumu. — No jūrmalas

pa minēto Cērkstes ceļu, braucot caur mežu, mums

atklājās šausmīga aina. Sākot no kāpmalas trakojo-
šais viesulis kilometru platā joslā bija noslaucījis no

zemes stalto simtgadu veco priežu mežu, nolauztos

kokus
pa daļai aiznesdams pa gaisu un izsvaidīdams

pa apkārtni, pa daļai sagāzdams kaudzēs. Simtiem

no pagasta saziņotie strādnieki ar zāģiem un cirv-

jiem pūlējās atbrīvot lielceļu no krustām un šķēr-
sām sasviestām milzu priedēm. Jūrmalā, viena

kravas uzņemšanai noenkurota malceniece, bija no-
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rauta no enkura, aiznesta pa gaisu pāris kilo-

metru tālu, un nomesta mežā sadragāta. Tālāk ejot

viesulis bija atslābis, bet tomēr ceļā pāri Slokenbe-

kai un Durbei ejot, apgāzis daudz siena šķūņu, no-

rāvis ēkām jumtus, Durbes pilij izgāzis logus ar vi-

siem rāmjiem, Tukumam pa dienvidpusi garām ie-

dāms sakulstījis labības laukus, un tur izbeidzies.

Viļņi

Zvejnieki tic, ka vētras laikā ik devītais vilnis

ir lielāks un bīstamāks par citiem. Devītā viļņa

mugura saceļoties reizēm stāvus uz augšu, tad

plīsdama velvesveidīgi gāžās un plūst, un vai, tai

laivai, vai kārbai, kas nokļūst viņa pakājē, — to

acumirklī piegāž ar ūdeni, apveļ uz mutes bieži ar

tādu sparu, ka sēdētāji, apdullināti, nepagūst pat

pieķerties pie laivas. Bet arī pieķērušos turpmākie
triecieni nogurdina, noskalo no laivas un ierauj
dzelmē. Pat labam peldētājam grūti sasniegt kras-

tu, kaut arī tas būtu tuvu. Bangojošie viļņi veļas

viņam pāri galvai, no krasta pa apakšu nākošā at-

straume aiz kājām rauj atpakaļ. Peldētājs top viļ-

ņiem par rotaļu. Tautas dziesma apdzied devīto

vilni: Viļņi nāca, viļņi gāja, visi viena lielumiņa,
devītaisi krākdams šņāca, tas dižena augumiņa.

Bez minētā devītā viļņa, vētras laikā tuvu

viens otram veļas trīs lieli viļņi, tā dēvētie «trīs
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brāļi», kuri dažos gadījumos vēl bīstamāki kā de-

vītais. Pirmais no šiem brāļiem nāk krākdams un

balti kūsodams, ar lielu sparu, ūdens vārās kā katlā,

sagrābj laivu, pārsedzot to putām, un rauj sev līdz.

Stūre zaudē savu nozīmi un neklausa. Ja vilnis

veldamies notura laivu taisnā virzienā, tad tā pēc

dažiem mirkļiem noslīd no viņa muguras, un viņš
rūkdams aizjoņo, bet ja sasit šķērsām, tad apgāžas,
un nāve neizbēgama. Pēc pirmā nāk otrs, tādā pa-

šā gaitā un noritējumā, un beidzot trešais. Pēc

brāļiem nāk garais starpbrīdis, ar prāvu rāmu iele-

ju, kuru zvejnieki sauc par «grāvi». Tad no drau-

došām briesmām var cik necik atžirgt un ievilkt el-

pu līdz nākošiem vienkāršiem viļņiem, vai «devī-

tam» un «trim brāļiem». — Lai cik necik izsargātos
no slīkšanas, no laivas pakaļgala jūrā izlaiž ap pār-
desmit asu garu treiliņu, ar dažiem galā piesietiem
tīklu akmeņiem, kā to pielieto loču glābšanas lai-

vām. Treiliņš, vilnim laivu raujot līdzi, to notura

taisni un ātrāk norauj no viļņa muguras.

Lielā slīkšana

Vētrām plosoties, tomēr tikai pa retam no-

slīkst dažs ciema zvejnieks, izņemot ārkārtīgi nik-

nas lodus vēja rudens vētras, kuras atkārtojas apmē-
ram ik pa 30 vai vairāk gadiem, un prasa daudz

upuru.
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Viena tamlīdzīga atkārtojās 1902. gadā, pār-

steigdama zvejniekus. Tad no Bigauņciema-noslī-
ka ap 12 vīriešu, pamezdami vaimanās atraitnes un

bērnus. Arī no Kauguru, Lapmeža, Raga, Klap-
kalna, Pura, Apšu un tālākiem ciemiem noslīka

daudzi zvejnieki. Tamdēļ, ka slīkšana pa lielākai

daļai bija notikusi selgā, retu slīkoni viļņi izskaloja

malā, bet lielākā daļa palika jūrā, kā teic tautas

dziesma: Ai jūs ciema sērdienītes, tie guļ jūras di-

benā, smiltis viņu vaigus grauza, viļņi matus pli-
vināja.

Minētā vētrā arī mans vecākais brālis Andrējs,
kā stūrmanis, ar savu laivu un vēl trim vīriem:

svaini Ķesteri, Bitneri un Ignatu, bija aizbraukuši

augstu selgā, tālāk par visiem, tīklus mest. Bijis
uzkrītoši kluss, jauks laiks, un rāmā jūra laistījusies

kā spogulis. Viens otrs no viņiem ar bažām iebil-

dis, vai drīkstētu maz tīklus mest, jo dažreiz pare-

ģojuši pēc tāda viltīga klusuma varbūtēju vētru.

Viņš, stūrmanis, izcēlies laivā stāvus un noraudzī-

damies plašā apkārtnē novērojis, ka lielākā daļa lai-

vu tīklus izmetušas un citas turpina. Pārrunādami,

vai tad mēs nu vien tie gudrie būsim, ka nemētā-

sim, un citi
par to mūs izzobos, jedu iemetuši un

bezvēja dēļ taisījušies irties malā. Tai momentā

viens no viņiem pārbijies iekliedzies: «Rau, kas

tur ir!» Pagriezdamies pret ziemeļiem, ar šausmām

ieraudzījuši sniega puteni ar balti putojošiem, krā-
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cošiem viļņiem, locies vēja virzienā zibeņa ātrumā

tuvojamies. Sagatavojušies cīņai uz dzīvību un nā-

vi. Stūrmanis stingros saucienos norīkojis Ignātu
uzraut tik faku un skotiņu, lai vēja brāzieni neap-

gāztu laivu, nenosiet pie laivas malas, bet sēžot

stingri turēt rokā, lai draudošā brāzienā palaistu sva-

badāk. Ķesterim uzsaucis zēģeles, kuras tādā gadī-

jumā ne plaukstas platumā nedrīkst pacelt, nogla-
bāt laivas dibenā un uzmanīt Ignāta fakas darbību.

Bitnerim uzsaucis paķert airi un palīdzēt stūrēt, jo,
kad vilnis, sakampdams laivu un uzceldams savā

mugurā, līdzi rauj, tad stūre
pa lielākai daļai ne-

klausa.

Trakojošais vējš un vairāku metru augstie,
krācošie viļņi sakampuši laivu, un tā, katrā pusē no

baltām, par laivas malām augstākām putu kaudzēm

pavadīta, kā bulta ar pakaļvilni un faku vien šāvu-

sies uz malu.

Lielo viļņu starpās skrējiens drošāks, jo laivas

apsviešana notiek vienīgi viļņu virsotnē, jo vilnis,

kā jau aizrādīts, rauj līdzi. Tādos skrējienos stūr-

manis nedrīkst, apkārt skatīdamies, acis novērst no

laivas priekšgala, — katra kļūda draud ar nāvi. Kad

pēc kāda laiciņa sniega mākoņi mazliet pašķīrušies,
tad acumirkli paskatījušies, redzējuši, ka no citām

laivām dažas jau apsviestas, nozudušas, bet blakus,

mazliet priekšā, skrien Kaugurciema Vagares laiva.
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Pēc maza starpbrīža Ignats iesaucies: «Are,

kur vienu laivu apgāza!» Mazliet galvu pavēršot

ieraudzījuši, ka apgāztā ar Vagares laiva, pie kuras

turējušies vēl pāris cilvēku, paceldami rokas kā pēc

glābiņa. Zināms, ka tādā gadījumā no glābšanas
jau nevar būt ne runa, jo laivu, no trakojošās vētras

dzītu, nedrīkst ne grozīt, nedz arī tas iespējams

pret viļņiem mājas augstumā. Tā skrienot, ar

šausmām vēl notālēm redzējuši, ka šur tur tiek ap-

sviestas laivas, un slīcēju galvas pazūd viļņu putu

kaudzēs. Ātri tuvojušies malai, kuru laimīgā kār-

tā, pārskrienot bīstāmos un drausmīgos viļņu gāzie-
nus uz trešiem beņķiem, tumsai sākoties sasnieguši
Stūra lomā. Malā dauzījušies ledus gabali, tā kā

izlēkšana izdevusies tikai ar lielu risku. Bez tam

šķīstošie viļņi, pat no seklas vietas, ierauj savu upu-

ri dziļumā. Stūrmanis, ceļos nometies, skaitījis
Mūsu Tēvs, pateikdamies Dievam par glābšanu, un

visi bijuši no prieka apmulsuši kā mazi bērni, tā kā

pat pretim atnākušais vecais tēvs, tumsā un norūpē-

jies par piederīgiem, nav īsti pazinis savu dēlu, šau-

bīgi prasījis: «Vai tu esi mans dēls Andrējs?»
Lielā zvejas laiva, tā saucamā kārba, tikusi no viļņu
belzieniem un ledus gabaliem ar visu inventāru, kā:

zēģelēm, airiem, enkuriem, treiliņiem v. t. t., acu-

mirklī sadragāta un sašķaidīta.

Pārējo zvejnieku atraitnes, bāriņi, vecāki, mā-

sas un brāļi visu nakti līdz gaismai staigājuši vaima-
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nādami gar malu, izmisumā gaidīdami savējos, ja

ne dzīvus, tad mirušus ieraudzīt un pievākt, bet ce-

rībās vildamies, gadskārtu apraudājuši savus slī-

cējus.
No selgā samestām dārgām zvejas spailēm, pēc

vētras rimšanās, nav atrastas pat ne mazākās skran-

das.

Ragaciema slīcēji

Vienā vasaras svētdienas rītā Ragaciema jaunie

puiši Kaspars Bumburs, Jānis Veiss, Augusts Pil-

diņš, Miķelis Veiss, Jānis Jansons un Jēkabs Bum-

burs sarunājušies zēģelēt ar vidēja lieluma laivu līdz

Kaugurciemam, kur atstāt laivu un tad iet uz divu

kilometru tālo Slokas baznīcu. Minēto ciemu ra-

jonā «Launadzis», «ledala», «Lēnīts» pūš no ze-

mes puses, tamdēļ to sauc par zemes vējiem, kur-

pretim Vežģeris, Ziemelis, Ida, Makaris un Rītenis

ir atklātie jūras vēji.
Pūtis pastiprs ziemeļa ceļa vējš. Pēc dievkal-

pojuma braucot atpakaļ, vējš, kas stiprumā bija pie-
ņēmies, pūta iepretim, kamdēļ vajadzējis lievēt arī

pret prāviem viļņiem. Nolievējot pret Kaugurragu,
ap pāris kilometru no malas, zēģeles uzvelkamā vir-

ve masta galā pārtrūkusi un zēģeles sabrukušas lai-

vā. Nolaižot mastu, pārtrūkušo virvi būtu varējuši

viegli, bez riska savest kārtībā, uzcelt mastu un lie-
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vēt tālāk, bet nepiedzīvojušie jaunekļi pārgalvībā
lieliski iesaukusies: «Ko mēs laidīsim mastu nost!»

Viens no viņiem, paņemdams virves galu rokā, rā-

pies augšā mastā, lai to ievērtu trīsē. Laiva, savā

vaļā būdama, tikusi no sparīgiem viļņiem plaka-
niski valstīta, un kad kāpējs bijis masta galā, viens

liels vilnis to pacēlis uz sava paugura, kur tad tā no

masta gala pārsvara apgāzusies, un braucēji iekri-

tuši jūrā. No sākuma turējušies pie laivas, bet re-

dzēdami, ka citas izejas nav, jo no ciema puses no-

tikums nav ievērots, peldējuši uz malu, kuru sasnie-

guši tikai Jēkabs Bumburs un, iesāņus citiem peldē-
dams, Miķelis Veiss, bet pārējie vienkopus peldē-
dami noslīkuši, pie kam starp viņiem izcēlusies

cīņa, jo slīkdami nāves briesmās ķērušies cits pie
cita, tā noraudami viens otru dibenā. Kad pēc da-

žām stundām viļņi slīcējus izskalojuši malā, tad at-

klājusies drausmīga aina, jo viens krampjaini turē-

jies rokās Kasparam Bumburam, kurš bijis labākais

peldētājs, norautu piedurkni no jaunas, stipras buks-

ķina žaketes, no kā bijis redzams, kāda izmisuma

cīņa starp viņiem norisinājusies vēl jūras dibenā.

Jūŗas nezvērs

Reiz vasarā Miķeļa Kalniņa laivas trīs zvejnie-

ki, pēc tīkla mešanas malā no rāvas atnākdami, ar

izbiedētām sejām stāstīja, ka viņi tīklus izmēzdami
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taisījušies malā nākt, ieraudzījuši laivas tuvumā

milzīgu lielu nezvēru, līdzīgu zivij, pie kam mugu-

ras spuras izskatījušās kā statiņu sēta. Viņi acu-

mirklī no bailēm sastinguši, domādami, ka gals jau

klāt un nāve neizbēgama, jo, ja šis milzis būtu vi-

ņiem uzbrucis, laivu apgāztu kā skaidiņu. Tomēr,

par laimi nezvērs, dažas minūtes viņus draudoši uz-

lūkodams, aizpeldējis, ūdeni uz visām pusēm šķel-

dams, selgas virzienā, turēdams spuraino muguru

virs ūdens, līdz izzudis viņu acīm. Baiļu pārņemti,

viņi pat dažas dienas neuzdrošinājās doties jūrā uz

zveju, iekams redzētā iespaids pagaisis.

Kontrabanda Ragaciemā

Pirmais no Ragaciema, uz vakaru pusi ap 8

verstu tālumā, ir jūrmalas Klapkalnu ciems. Vidus-

daļa no viena ciema līdz otram apaugusi ar priežu
mežu. Gājiens caur viņu vientulīgs un garlaicīgs,
kamdēļ jūrmalnieki no seniem laikiem to sauc par

«gauso jūdzi». Senos laikos ceļu garumi bijuši pa-
virši, pa daļai pat pēc acumēra apzīmēti, uzstādī-

tie verstu stabi nopuvuši un nozuduši. Vecie pīp-

maņi tālākos ceļojumos noieto gabalu vērojuši pēc
izsmēķētiem pīpjiem, piem.: viens pīpis — 5 ver-

stis, pusotra pīpja — jūdze, divi pīpji —

10 verstis.
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Tālā Dundagas jūrā bijusi toreiz bagāta lesču

zveja. Ragciemieši laivās braukuši turp, uzpirkuši

svaigas lestes, veduši mājās un žāvējuši Rīgai.
Reiz viena radzinieku laiva zēģelējusi uz Dun-

dagu pēc lestēm, un dažas jūdzes no ciema satikusi

zēģelkuģi, kurš rāmā vēja dēļ gausi lievējis pret

krastu, ar karodziņu to pieaicinājis un piedāvājis iz-

celt ap pusnakti malā, Cērkstes ceļa galā, gausjū-

dzē, kontrabandu, kur Tukuma bodnieki žīdi būšot

jau pretim. Saruna veikusies, un ar dažādām pre-

ču kastēm, drānu pakām un tējas maisiņiem pie-

krauta pilna laiva. Kuģis, par izcēlumu samaksā-

jis, aizgriezies selgā. Zvejnieki, krēslai uznākot,

kavēdamies lēni virzījušies uz malas pusi, bet nevis

uz Cērkstes ceļu, bet atpakaļ uz ciemu, pusnaktī
nonākuši uz raga mežastūrī, steigā nesuši mantas

pāri kāpām tuvējā mežā, un starp paeglīšiem glabā-
juši. Neviļus jūrmalā iznākdams, viens ciemietis

to noskatījies, pateicis kaimiņam un abi steigušies

turp, bet sievietes vēsti izpaudušas tālāk, kamdēļ
drīzā laikā jau pusciems zinājis par notikumu. Ko

pirmajie paspējuši ienest mežā, tūliņ citi slepeni no-

kampuši un aiznesuši. No Klapkalnciema puses

ieraugot nākam vienu vīrieti un noturot to par
zū-

kuru, uztraukumā daļa mantas mestas jūr,ā, lai at-

vieglotu laivu un aizmuktu. Gājējs nav bijis zū-

kurs, un kad tas pagājis garām, mantas no jūras iz-

zvejotas un ar vēl laivā palikušām aizvāktas un izda-
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lītas. Drānu baķi izžāvēti, bet maisiņi ar cieti sa-

presētu tēju bijuši tikai no ārpuses apslapuši. Bez

tam bijušas vēl dažādas citas mantas, pārpilnībā
smukas porcelāna pīpju galviņas. Kad Ragmuiž-
niekos bijušas kāzas, tad kāzinieki ar viņām gājuši
sisties kā ar Lieldienu olām. Tiklīdz kādam galvi-

ņa sasista, tas tūliņ izvilcis no kabatas citu.

Pēc kāda laika zūkuri tomēr par notikušo sao-

duši un ar ciema policiju sākuši māju kratīšanu.

Tad izcēlies liels jandāliņš. Kontrabandas mantas

steigā glabājuši dārzu grāvju patiltēs, starp kartupe-
ļu lakstiem un krūmājos, pat cukurgalvas ar reņģu

žāvējamiem kokiem «šautriem» sadauzījuši un iz-

mētājuši.

Divas kaimītes sarunājušās, un vienā svētdie-

nas rītā uz Slokas baznīcu braucot, paņēmušas līdzi

vienu tējas maisiņu, pēc dievkalpošanas pārdot Pol-

maņa bodē. Zirgu iebraucamā vietā piesējušas, tē-

jas maisiņu ar sakšiņu apsegušas un gājušas baznī-

cā, bet iedamas ieraudzīušas, ka pa ielu nāk pretim
zūkurs.

Domādamas, ka notiek kontrabandas meklēša-

na, pārbijušās, pustečus steigušās atpakaļ, tējas mai-

siņu ielingojušas cūku aizgaldā un iesteigušās baz-

nīcā. Zūkurs aizgājis savu ceļu, bet kad kaimiņie-
nes pēc dievkalpojuma iznākušas no baznīcas, mai-

siņu cūkas jau saplosījušas un tēju sabradājušas.
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Nosūkājušās un bēdīgu sirdi braukušas mājā, vie-

na otrai pārmezdama par skubināšanu sviest maisi-

ņu aizgaldā.

Milzu kalns pie Tukuma

Rudeņos, aukstam laikam iestājoties, reņģes
attālinājās no malas, uzturēdamās selgā, uz kurieni

tad zvejnieki iet ar metamiem tīkliem. Jūrā nav

ne mērotu ceļu, nedz citu kādu apzīmējumu, bet

vienīgi plašais, maldinošais ūdens. Lai varētu no-

jaust atrašanās vietu, zvejnieki vēro zīmes no ma-

las. Tālu selgā aizzēģelējot, mala un meži kauna

dēļ tik saredzami un izskatās kā lenta, bet Tukuma

kalni paceļas pāri tiem, top redzamāki, un pēc tiem

zvejnieki vēro, vai nobraukuši 20, 30 vai vairāk

kilometrus, pie kam vēl reņģu uzturēšanās vietu

atrod dziļumu mērot ar tā saukto lodi, kura piesie-
ta smalkā, uz virpuļa uztītā auklā. Reņģu uzturē-

šanās vieta, raugoties pēc straumes un labvēlīga lai-

ka, ir sākot no 15 līdz 20 un vairāk asu dziļumā.

Zīmīgākais kalns Tukuma apkaimē ir Milzu-

kalns, kas pusbumbas veidā asi pacēlās virs mežu

svītras. Zvejnieki, gludā izskata dēļ, to iesaukuši

par «Glumo».

Zemākā jūrā bija vēl dažas citas zīmes, starp

citu ap
16 asu gara, triju vīru apkampiena resna,

milzene Rikšas priede, kura no liela vecuma nokalta
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un ap 65 g. atpakaļ tapa vecā Rikšas tēva no-

cirsta. Mēs, bērni, nogājām aplūkot viņas ārkārtīgi
rievaino un savijušos augumu, kādu es savā garā
mūžā ne pie vienas citas priedes neesmu redzējis.

Tamlīdzīga bija arī «Reķa» priede Lapmežciemā.
Atnākot no tīklu mešanas, zvejnieki apjautājās:
kur iemetāt? — Uz 14 asu, Glumais pār Rikšas

priedi; mēs atkal uz 15, Glumais pār Reķa priedi.
Tad vēl: — Raga jūra tā dēvētā Dieva klēts, bagāta
ar lucām, par skorēm, pret Bigauņciemu, dažus ki-

lometrus no malas, rāvā, Kaugurjūrā, pa seklumiem

un Buļļu rāvā, vairāk kilometrus no malas pret

Buļļiem.

Kuršu kāpu apciemojumi

Starp ciemiešiem atradās arī daži zveju laivu

taisītāji, lietpratēji, to starpā arī mans vecākais brā-

lis Andrējs un jaunākais Edvards, no kuru ievingri-
nājumiem, izpratnes un piedzīvojumiem atkarājās
laivas lietderīgums airējot un visvairāk zēģelējot.
Izdevušos laivu, pretvējā lievējot, varēja izdevīgi
piedzīt vējā, tā viegli šķēla vilni un risināja gaitu
pietiekošā ātrumā, kurpretim misējusies minētos

ga-
dījumos krita no vēja, bija valdena, viegli gāzās,
viļņus šķeļot valstījās, kas kavēja ātrumu un virzie-

na ieturēšanu.
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Bez minētām zveju laivām senajos
brīvos sen-

tēvu laikos taisījuši arī īpašas tālbraucienu lielākās

laivas, ar denēm abos galos. Denēs gulējuši, glabā-
jušās ēdamvielas, flintes, pulvera ragi, krami, paš-
lietas lodes, žebērkļi, sitamās vāles un daži citi pie-
derumi. Flintes un vāles veduši līdz, lai aizsargā-

damies biedinātu uzbrucējus, medītu jūrā gulbjus un

roņus. Ar žebērkļiem Kuršu mārēs dūruši zivis.

Ar šādām laivām ciemieši Jāņus izvadot, kad līdz

Jēkabiem iestājās zvejas pagurums, braukuši uz

Kuršu kāpām apmeklēt savus vecos tālos radus, vec-

tēvus, vecmāmiņas, paziņas un cilts brāļus. Kā dā-

vanas veduši līdz medu, kaltētas lestes un caunādas

priekš cepurēm, jo toreizējos kā jūrmalas, tā Ķeme-

fu, tā saucamos mūža mežos, mudžējis no caunām,

kurām vai ik divdesmitā kokā bijis midzenis. Ozo-

los mitinājušās bites, pagādādamas medu ciemie-

šiem. Pie izdevības apmeklējuši arī Mēmeles grīvu,

Klaipēdu un Palangu. Arī kursenieki pa retam ap-

meklējuši mūsciemiešus, atvesdami kā dāvanas, starp

citu, pīpjus ar izrotātām koka galviņām ar skārda

oderi.

Laivu taisītājus attēlo dziesmiņa: «Es laiviņas

taisītājs, guldāt mani jūrmalā, teiks laiviņa tecēda-

ma, Tur guļ manis darītājs!» un ciemiešus: «Zvej-

nieciņi nebijāsi, Tālas malas apmeklēt, Apbraukāja
Kuršu kāpas, Radus, brāļus apraudzīt!»
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Kuģu kalni Ragaciemā

Tajos laikos lielie vētru drošie tvaikoņi bija

retums, kurpretim pārpilnībā dažāda veida zēģel-

kuģi, saukti Folbarki, Barki, Šonerbarki, Folbrigi,

Brigi, Šonerbrigi, Šoneri, Gafelšoneri, Bordiņi, kā

arī lielas jūras malcenieku laivas.

Manos zēna gados, 1870. gadā, vienā sebā

rudens vakarā uznāca liela vežģera vētra, trakodama

cauru nakti. Pret rīta pusi vētra sāka gurt un bija
snidzis mīksts sniegs. Pamosdamies izgāju jūrmalā
un pret Ragaciemu ieraudzīju divus malā izsviestus

trīsmastu zēģelkuģus aplauztiem mastiem, pie kuru

stumbriem vēl vējš plandīja saplēstās zēģeles.
Abu kuģu komandas bija noslīkušas, kuģu

mantas izskalotas malā.

Viens no kuģiem bija vedis vīnu, pie kam vīna

vātis visgarām ciemam izsvaidītas malā. Izsviestās

mantas tapa no «zūkuriem», t. i. toreizējiem robež-

sargiem apsargātas.
Pāri kilometru garais gabals bija grūti sargā-

jams, jo kad «zūkurs» nogāja vienā galā, tad otrā

galā ciemieši tvēra vīna vātis un vēla kāpās glabāt,
bet neko nepaspēja, jo zūkurs saukdams traucās

atpakaļ.
Tad vienai vātei tapis uzlausts dibens un sāku-

sēs nogaršošana, pie kuras piedalījies arī zūkurs, līdz

visi bijuši līksmi, brālīgi un ar pilnām galvām un
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galīgā pagurumā izklīduši katrs uz savu pusi; zū-

kurs sēdus ar muguru atspiezdamies apgūlies pie
vātes, bet ciema sievas, saskriedamas ar spaiņiem, to

galīgi iztukšojušas. Tai vietā, kur kuģi dragājās,
atradās divi paprāvi smilšu kalniņi, kuri tad dabūja
nosaukumu «Kuģu kalni».

Rolavas kuģis

Reiz 10 gadu vecumā, t. i. 1869. gada vasarā

braucu pirmo reizi gar jūrmalu mātei līdz uz Du-

bultiem. lepretim Mellužiem, plūdmalā, virs smil-

tīm rēgojās bojā gājuša milzu zēģelkuģa ozola bran-

gu gali. Tad māte man pastāstīja sekošu notikumu,

teikdama: «Redzi, dēliņ, tas ir «Rolava» kuģa vraks.

Kad es biju vēl jauna meitene, tad kādā vasarā, ap

rudens pusi minētais kuģis «Rolava» veda no Vāci-

jas uz Rīgu ap simts emigrantu ģimeņu. Gausi pie-
lievējot pie Daugavas reida, viņš izmetis enkurus.

Bija rāma bezvēja pēcpusdiena, viņš zēģelējot neva-

rējis iebraukt Daugavā. Toreiz vēl nebijis velkoņu,
bet kuģus, bezvēja dēļ, ievilkuši Daugavā, airējot

ar pašu kuģu un arī nomātu laivu palīdzību, kuras

dažreiz pat līdz desmit un vairāk skaitā piejūgtas
kuģa priekšgalā. Jaukā un rāmā laika dēļ, kaptei-
nis nav licis kuģi tūliņ ievadīt ostā, bet nolēmis otrā

rītā izaicināt no Rīgas orķestri un ar svinīgu sa-
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jūsmu to aizvest līdz pilsētai. Tomēr liktenis kap-

teiņa kļūmīgo iedomu bargi sodījis! Pēc viltīgā rā-

mā laika, naktī uznākusi trakojoša ziemeļledus

vētra. Uzceldams enkurus, kuģis pret augstiem

pretvēja viļņiem nav spējis kārtīgi ielievēt selgā un

drīzi izsviests malā. Tanīs laikos kuģi bija apgādāti
maziem lielgabaliņiem, tā saucamiem «spelstiķiem»,
ar kuriem briesmu gadījumos šāva, lūgdami palīdzī-
bu, bet ostā iebraucot sveicināja.

Naktī rībējuši atkārtoti šāvieni. Zvejnieki,

pārskriedami kāpai, gaišā naktī pietiekoši labi varē-

juši saredzēt briesmu ainas. Nolaistās glābšanas lai-

vas tapušas acumirklī pret kuģa sāniem sadragātas,
apsviestas vai norautas. Cilvēki skraidījuši pa kuģa
virsu šurp un turp. Matēs, paceldamas mazos

bērnus uz rokām mājušas pēc glābiņa, mastu vantēs

sakāpušie cilvēki ar dažādām zīmēm lūguši palīdzī-
bu. Skatoties, pat norūdīti zvejnieki nevarējuši at-

turēties no asarām, bet sievietes, rokas lauzīdamas

histēriski raudājušas. Trakojošās vētras dēļ nav bijis

pat domājams no malas sniegt kaut kādu glābiņu
slīcējiem. Milzīgie viļņi gāzušies pāri kuģim, no-

skalodami kajītes līdz ar ļaudīm. Tad nolūzuši

masti ar tajos sakāpušiem cilvēkiem un pazuduši
baltās viļņu putās. Beidzot pret rīta gaismu brāzma,

kā piepeši uzbrukdama, tā arī piepeši aprimusi, pa-

slēpdama sevī simtiem līķu un visādas vaļējās smil-

tīs iesērtas mantas. Pats no ozola koka stipri būvē-
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tais kuģis tapis galīgi sadragāts, tik ozola brangu

gali ar spīdošām misiņa bultēm rēgojušies virs ūdens.

Plūdmala kilometru tālu bijusi kā nosēta ar izska-

lotiem līķiem un kuģa drupām. Slīcēju radinieku,

atraitņu un piederīgo vaimanas bijušas neaprakstā-
mas un Vācijas baznīcās tapis gadu un seši svētdie-

nās sēri zvanīts
par slīcējiem. Dragātā kuģa kap-

teiņa tēvs, arī kapteinis, ar savā vadībā esošo zēģei-

kuģi tajā naktī atradies Kolkasraga tuvumā, bet tur

bijis rāms laiks un jūra spīguļodama klusējusi. Ziņai

par nelaimi ar dēla kuģi viņš sākumā nav ticējis, ie-

kams atzēģelēdams pie Rīgas bākas, par notikumu

pats pārliecinājies.

Tvaikonis cīņā zaudē enkuru

187 1. gada oktobra beigās sacēlās nikna vež-

ģera vēja sturme, aplauzdama daudz vecus, resnus

kokus, noplēsdama ēku jumtus, aizskalodama reņģu
žāvēšanas namiņus un kāpu augstumos neuzvilktās

laivas. Vēja dēļ cilvēki varēja iet tik gar sētām un

kokiem turēdamies. Manam tēvam bija prāvs no

apaļiem, ap trīs un pus asu garumā klučiem, 1 o pē-
du augsts reņģu žāvēšanas namiņš, piemērotā attā-

lumā no jūras, lai vētras laikā viļņi to nesniegtu.
Jumts bija plakans ar kaļķu apmūrējumu un durvis

katrā galā, jūras un ciema pusē. Kamēr milzīgā
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steigā laivas bija uzrautas augstāk kāpās, ūdens jau

bija sacēlies un viļņi drāzās namiņam gar sāniem,

aizraudami žāvēšanas piederumus. Pārisdesmit mi-

nūtēs viļņi bija jau izveidojušies pāri garākā vīra

augumam, tad nāca krākdams, domājams, devītais

milzu vilnis, jūras puses durvis ar brakšķēšanu sa-

lauza, izdrāzās cauri namiņam, izlauza otras durvis

un izplūda ārā. Nāca viens pēc otra daži viļņi, to-

mēr stipri būvētais namiņš drebēdams turējās pre-

tim, līdz krākdams atkal nāca viens milzu vilnis,

iekšā iedrāzdamies, uzspēra vairāku pēdu augstumā
jumtu, izārdījia sienmaļus un atkāpdamies ierāva

līdz atliekas ar visiem pamata akmeņiem. Pārgāja
vēl pāri, tā kā nepalika ne zīmes no namiņa vietas.

Mans onkulis Andrējs Štūlis bija uzkāpis uz sava

namiņa jumta, gribēdams noplēšot to glābt, bet

nikns vēja brāziens to sakampdams ar sparu nosvieda

zemē. Viņu nēšus ienesa istabā. No sasišanās viņš
slimodams vārga, līdz beidzot pēc pāris mēnešiem

nomira. Dobeļa saimnieks, nodomādams taisīt jau-
nu māju, bija savedis kāpā augsti sakrautā kaudzē

ap 100 slaidu baļķu. Spēcīgie viļņi drāzdamies

kaudzi dažos mirkļos, baļķus kā sveces stāvu pacel-
dami, izārdīja un ierāva jūrā.

Minētais Dobelis tai vasarā bija uztaisījis jau-
nu pirti ar dēļa jumtu, līdz ar priekšnama piebūvi.
Cauri dūcošiem vējiem, dzirdēdams draudošu brīk-

šķienu, pasitos uz to pusi un ieraudzīju, ka pirts
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jumts ar visām spārēm uzlido kā cepure gaisā un

labi tālu zemē nokrisdams sašķīst drupās. Otrā rītā

ieraudzīju, ka selgā ar milzīgiem viļņiem cīnās

liels, tik ar vieglu balastu nodrošināts tvaikonis, kurš

pamazām krītas uz malu un pieslīdēja jau tik tuvu,

ka domājām, ka viņš katrā acumirklī uzdrāzīsies uz

akmeņiem. Viņam bija vecmodīga būru kuģa masti

ar rājām, pie kam plakaniski pa vilni sasviezdamies,

viņu tā valstīja, ka rāju gali katru reizi, kā pa labi,

tā
pa kreisi skāra ūdeni. Viņam izdevās sagriezties

pret vilni un iekusties selgā, bet pēc nepilnas pus-

stundas, tas ar pakaļas vilni lielā ātrumā, pret Kau-

gurciema lielo leju drāzās uz malu. Skatoties bijām

pilnīgi pārliecināti, ka viņš strandēs, bet tomēr ne-

tālu no malas beidzamā cerībā izlaida enkuru. — No-

vērojām, ka viņam pietrūcis tvaika, kuru tas papil-
dina — no skursteņa starp melniem dūmiem izplūda
balti tvaika mutuļi. Pēc laiciņa spēcīgs vilnis norā-

va no enkura, bet kuģis kā atspirdzis bullis aizlauzās

selgā un nozuda mūsu acīm.

Kad pēc tam pavasarī zvejnieki devās vada

zvejā, tad aiz pamestā enkura vadi aizķērās, saplo-
sīja tīklus un galīgi traucēja zveju. Toreizējā valdī-

ba lūgumu, izcelt enkuru, neievēroja. Beidzot Kau-

gurēs vadu stūrmanis —

mans vecākais brālis Andrējs
ar saviem vada vīriem, ierīkodams uz kopā sasie-

tām laivām spilvi, šo milzeni no jūras dibena, divas

dienas sapūlēdamies, izcēla un novietoja kāpmalā.
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Tas bija veclaiku enkurs ar milzu nagiem un koka

šķietu baļķa resnumā, kuru aplūkoja tuvējie un tā-

lējie nācēji. Lūdza Berzes komiteju par izcelšanu at-

līdzināt, kura atbildēja, lai enkuru nogādā Rīgā.
Tas nebija tik viegli izdarāms un enkurs gadu des-

mitus gulēja kāpmalā.

Kuģa draga pret Dubultiem

1879- gadā, tumšā rudens vakarā, sacēlās tra-

kojoša vežģera vētra. Es uzturējos sava brāļa Jāņa

restorācijā Dubultos. Tā ap pīkst. 10 no jūras puses

norībēja lielgabala šāviens. Signālus zinādami, no-

pratām, ka kāds kuģis briesmās un novērojot rībiena

tuvumu, nācām pie slēdziena, ka viņš jau uzsviests

uz tuvējā «beņķa». Aiztaisīju restorāciju, steidzos

uz jūrmalu, kur jau bija salasījušies ļaudis. Kaut gan

bija galīgi tumša nakts, tomēr ap trešiem beņķiem

varēja novērot kuģa siluetu, pret kuru viļņi atsizda-

mies šļāca gaisā balti putojošus stabus. Tādos brī-

žos baigums un šausmas pārņem cilvēka redzi un

jūti, ka cilvēki cīnās ar neizbēgamu nāvi. Par glāb-
šanas sniegšanu un cīņu ar šādu trakojošu vētru ne-

varēja būt ne runas.

Bigauņciema, Lapmeža un Ragaciema zvejnie-

kiem nedz glābšanas laivu, nedz lielu selgas laivu,

ar kurām būtu bijis iespējams uzsākt cīņu, nebija.
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Pēc nepilnas stundas malā izskaloja sadrāgātā kuģa
laivas, salauztus masta gabalus, ar saraustītām van-

tīm, no brangām atplēstus planku gabalus, matrožu

kastītes, salauztus galdus un krēslus, apģērbus, vār-

du sakot — visādas kuģa lietas un drupas un beidzot

vienu otru slīkoni. Kad gaismai austot vētra pil-

nīgi norima, ap divu kilometru gara plūdmala bija
nosēta drupām. Piebraucot ar laivu sēklī, atrada lie-

lu stiepļu rituļu kaudzi, bet no kuģa vraka ne mazā-

kās atliekas, jo viņš bija pilnīgi sadragāts un izska-

lots malā. Noskaidrojās, ka bijis pavecs kuģis, kurš

vedis stiepļu lādiņu. Valdības uzraudzībā stieples
izzvejoja un aizveda uz Rīgu.

1880. gada augusta mēneša otrā pusē sacēlās

ārkārtīgi stipra ziemeļu vētra ar aukstām lietus gā-
zēm. Viens ar vieglu balastu uz Rīgu nākdams trīs-

mastu zēģelkuģis netika iekšā Daugavā, jo Bolderā-

jas loči lielo viļņu dēļ nespēja izbraukt viņam jūrā

pretim, lai to ievadītu ostā. , Tamlīdzīgi arī loču

mastā uzvilktās signālbumbas viņam aizliedza riskēt

bez loču pavadoņa iebraukt ostā, jo tad strandēšana

neizbēgama. Minētais kuģis ar sarīvētām apakšrāju
zēģelēm divas" dienas un naktis lievēdams cīnījās

pret ziemeli un augstiem viļņiem, mēģinādams notu-

rēties selgas augstumos. Dzīvodams toreiz Dubultos,

es viņa cīņu arvienu no malas aplūkoju. Trešā dienā

ap pusdienas laiku, iziedams kāpā, ieraudzīju, ka

kuģis ar pakaļas vilni un pus zēģelēm no selgas pil-
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nā gaitā drāžas uz malu. Nomanīju, ka viņš kapi-
tulē, un tā arī bija. Skats bija lieliski interesants.

Ar lielu vilni pacelts, tas ar priekšgalu, iepretim kūr-

mājai atdūrās uz trešiem beņķiem, tad momentāli

sasitās plakaniski, pie kam viļņi pret sāniem atsiz-

damies, šļāca baltus putojošus ūdens stabus līdz pa-

šiem mastu galiem. Kuģinieku paņēmiens, gadīju-
mos, kad cita izeja nav un jādragājas iraid, vantis

pārcērtot mastus, vēja pusē aizrobo, lai tie ātrāki

lūztu un kuģi nevalstītu. Tiklīdz kuģis bija sasvie-

dies šķērsu pa vilni, lūza viens pēc otra visi masti,

kas uz malas pusi krizdami uzraidīja augstas šļaka-
tas gaisā. Vietējie Dubultu zvejnieki, nojauzdami,
ka kuģa komanda saviem spēkiem un mazo kuģa lai-

viņu no slīkšanas neizbēgs, steidzoši norīkoja lielāko

zvejnieka laivu, kurā sakāpa stiprākie un drošsirdī-

gākie zvejnieki un pret augstiem viļņiem cīnīdamies,

izkūlās cauri pirmiem diviem putojošiem beņķiem
un tuvojās kuģim. Katrā lielā viļņa starpā laiva pa-
zuda skatītāju acīm, kuri ar baigu nojautu aizrāvās,

domādami, ka tā jau apsviesta. Tomēr atkal pacēlās
un virzījās uz priekšu. Piekļūstot pie kuģa, nori-

sinājās drausmīgi brīži, jo, kuģim pāri gāzdamies,
viļņi laivu, iekams to varēja kā nekā piesiet, tālu

atsvieda atpakaļ. Beidzot tomēr izveicīgā un norū-

dītā zvejnieku un matrožu cīņa uzvarēja trakojošo
jūru, komandai izdevās ielēkt laivā, pie kam resnais

kuģa pavārs baidījies citiem sekot, tamdēļ viņa



67

biedri to ar varu ierāvuši. Malā nākšana ar pakaļas
vilni izdevās laimīgi. Izglābtie izrādījās galīgi pār-

pūlējušies, novārguši, vairākas naktis negulējuši, bez-

spēcīgi, no aukstā lietus un viļņu gāzēm samirkuši,

notirpušiem locekļiem, kamdēļ tad kapitulējuši.

Kuģi viļņi pilnīgi sadragāja, tā kā otrā dienā no viņa

bija redzami vienīgi brangu gali, kas vairākus ga-

dus, iekams ziemas ledus tos aplauzīja un viļņi ne-

apsēra, traucēja vadu zveju un laivām vajadzēja uz-

manīties, lai neuzbrauc vrakam virsū.

Vācijas tvaikonis uz Kaugurraga

Vācijas - Francijas kara laikā, 1872. gadā, va-

saras vidū viens liels ar balastu uz Rīgu ejošs Vā-

cijas tvaikonis izdarīja sekošu neuzminamu triku:

— Tajos laikos, izņemot Dubultus un Majorus, Bul-

duru, Buļļu, Jaundubultu un Mellužu rajonos nebija
vēl tā izveidojusies vasarnīcu būve, kādēļ Kaugur-
ciems bija bāztin piebāzts ar Rīgas un pa lielākai da-

ļai Jelgavas peldu viesiem, jo pēdējiem bija ērta ku-

ģīšu satiksme pa Lielupi līdz Slokai. Bija noteiktas,

atdalītas peldu stundas vīriešiem un sievietēm, ku-

ras rēgulēja lielā augstā mastā uzvilkta gan zila gan
sarkana flaga. Policijas kārtību uzturēja ciemā pa-

stāvīgi mitošais zūkuru kordons. Vienā klusā un

jaukā dienā ieraudzījām, ka no selgas puses, mums

par lielu izbrīnu, pilnā gaitā brauc uz malu Kau-
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gurciema virzienā minētais tvaikonis, kurš uzdrāzās

uz Kaugurraga akmeņaino, ap 2/2 kilometrus tālo

jūrā aizstiepjošos sēkli. Bija paisuma straume, augsts

ūdens, kamdēļ viņš augstu uzdrāzās uz to un iesprū-
da starp prāviem akmeņiem. Pēc dažām dienām

no Rīgas atbraukdama biržas komiteja bija noskaid-

rojusi, ka tvaikoņa īpašnieks — kapteinis, pajauns
cilvēks, masta flagu kļūdīdamies noturējis par Rī-

gas ostas signālizācijas zīmi, tā cerēdams iebraukt

reidā un pieaicināt loci. Šādi aizrādījumi ne ar ko

nevarēja būt attaisnojami, jo Rīgas ostas bāku tai

dienā varēja tikpat labi saredzēt, kā minēto flagu.
Izrādījās, ka tvaikoņa pārmērīgi lielais matrožu un

citu kalpotāju daudzums sastāvēja vienīgi no vācie-

šiem, pie kam klīda baumas, ka tie, kaut gan ar

sludinājumiem uzaicināti ierasties aktīvā armijā, cī-

ņā pret frančiem, nav gribējuši to izpildīt, pie kam

izvairīdamies no soda, tvaikoni tīšām uzdzinuši uz

klintīm, tā maskēdami avāriju. Biržas komiteja iz-

sūtīja no Rīgas toreizējos lielākos, dažus pat no-koka

būvētos veclaiku riteņu velkoņus, kā: Napoleonu,
Garibaldi, Vermani un Enkurnieku, tvaikoņa no-

vilkšanai no sēkļa, bet vairāku dienu pūles palika
bez sekmēm tamdēļ, ka pieturējās bēguma straume

ar zemu ūdeni.

Tvaikonis sagulēja ap pāris mēnešu, iekams uz

rudens pusi atsitās stipra paisuma straume, pacelda-
ma ūdeni jo augstu. Šo gadījumu piesteigušies vel-
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koni izlietoja, tvaikoni no sēkļa novilka un aizgādā-

ja Daugavgrīvas kuģu verftā remontēšanai. Izvai-

rīšanās no ierašanās vācu aktīvā armijā bija arī stip-
ri novērojama starp Vācijas pavalstniekiem — ostas

strādniekiem Mīlgrāvja un Sarkandaugavas rajonos,

pie kam viņi savu lozungu iztēloja šādi: lode man

tā kā tā, vai nu franču, vai, ja pieķers par izvairī-

šanos, vācu! Piezīmējams, ka tor izējos brīvajos lai-

kos Vācijas pavalstnieku reģistrēšanās Baltijas gu-

berņās, visvairāk Rīgā un Liepājā, kā lielpilsētu
mudžējumā, bija tik pavirša un bez jebkādas kon-

troles, kā viņi mēdza teikt: «Ich bin ein fogelfreier
Mensch!» — Esmu brīvs cilvēks, kā putns. Bijuši

pat gadījumi, ka daži, izpildīdami uzaicinājumu, ie-

radušies Vācijā, bet kā še dzimuši un auguši, bez

dokumentiem būdami, tapuši nozākāti par Krievi-

jas bēgļiem (ihr seidt russische Flūchtlinge, macht

dass, ihr verschwindet): jūs esat Krievijas bēgļi, tai-

sāties kā pazūdat, pārraidīti pār robežu un ar līg-
smu prātu atgriezušies Rīgā un Liepājā mūžu svaba-

di nodzīvot.

Ciemu ļaudis

Ziemas sākumā, pliksalā, dažreiz rāmā laikā

jūra pārklājām ar gludu ledu kā spoguli; tad mums

zēniem bija lielais prieks, skrejot slidām — «štriča-

vām», pie kam plānā ledus dēļ dažreiz dabūjām iz-
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peldēties. No slīkšanas izvairījāmies, turoties tuvu

malai.

Tamlīdz pārsala arī Duņera un Kaņiera ezeri,

kur tad Antinieku nelaiķie dūšīgie vīri, kā: vecais

Miklavs, dēls Jēkabs, Galiņš, Mauriņš, Purmaļu

Jānis un garais Jēkus, kulītes kaklā pāri pleciem uz-

kārdami, ar stričavām skriedami, sita un ķēra lī-

dakas, kuras pirmām salam uznākot, uzturējās virs

ūdens cieši pie ledus. Ar cirvja pieti uzsitot, līda-

ku apdullināja, izcērtot āliņģi, to izņēma. Visveik-

lākais skrējējs bija Miklava Jēkabs, par kuru sievas

no ciema skatīdamās nopriecājušās, teikdamas:

«Viņš kā putns lido pa ezeru.» Viņam arī ķerša-
na vairāk veicās. Antinieki bija lieli trumpētāji uz

trīskārti, tas ir 3 kapeiki, kas kārtis dala. Visvai-

rāk trumpējuši Miklavos, ziemās, kad maz darba —

svētdienu pēcpusdienās sākdami un pirmdienu va-

karos beigdami, pie kam sievas nesušas trumpētā-

jiem ēdienu pakaļ.
Minētais Miklavu Antiņš bija ievērojams stip-

rinieks. Viņš nometās uz viena ceļa, divi vīri uz-

cēla viņam resnu kluci uz ceļa, kuru viņš ar rokām

pie gala uz zemi spiezdams, kukunski pārsvieda pā-
ri celim.

Stingrs paradums bija svētdienu rītos un va-

karos pātarus skaitīt, pie kam vecais Miķeļa Anti-

ņa tēvs, liels pīpmanis būdams, dziesmu grāmatu

šķirstot un dziesmu meklējot, smēķējis un tikai mel-
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diņu uzsākot izņēmis pīpi no mutes, tad līdz dzies-

mas beigām rokā, kā takti vēcinādams, turējis.

Pa reizei arī braukuši baznīcā, pie kam par visu

Antiņciemu bijis tik viens baznīcas kažoks un viens

pāris zābaku, kuri pēc kārtas nesti no mājas uz mā-

ju ģimenes galvai braukt baznīcā.

Antiņciema kapos atrodas arī kapu kalniņš, ar

ieplakušu bedri galā, kurā senajos briesmīgos mēra

laikos cilvēku roku trūkuma dēļ, kopīgi apraksti ap

trīsdesmit vai vairāk līķu, kuriem satrūdot, minētā

bedre izveidojusies.

Raģis

Rīgas kungi parasti rudeņos braukuši uz Ķe-
merēm medībās, tad daži ciemieši nesuši viņiem
kramus pārdot medību šķiltavām, pie kam

starp pārdevējiem izcēlies naids, jo viens, sauktais

«Raģis» savus kramus rādīdams, saucis: «Kungi,

pērciet tik manus, jo citu krami ir nederīgi un dru-

pani,» un izraudams vienam krama gabalu no ro-

kām, to kungiem par lielu izbrīnu, ar zobiem sa-

kožļājis, tā kā dzirksteles šķīlušās no mutes.

Minētais Raģis, kurš dzīvojis mazā mājiņā uz

Kaugura raga, bijis liels stiprinieks un rudeņos, kad

ciemieši savas laivas, ziemas guļai novietodami, tās
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apgāzuši, viņš pat prāvu, vairāku vīru spēkam pie-
mērotu laivu, gāzis viens pats.

Reiz Kaugurkrogā Raģis saderēdams izdzēris

rāvienā pusstopu brandeni un apēdis desmit jēlas

(neceptas) bulkas, kas bija novietotas uz paplā-
tes cepšanai, un tad uzliktās uz galdiņa gala sešas

pudeles alus, viņš galdu otrā galā ar zobiem iekamp-
dams, pacēlis. Tad paņēmis zobiem aiz ķimenēm
kādu tukšu alus mucu, iznesis stedelē, un galvu at-

mesdams, pārmetis mucu sev pāri.
Tamlīdz Raģis reiz Lapmežkrogā saderējis ar

vienu no Tukuma puses iebraukušo lauku puisi, lie-

lu stiprinieku, vilkties uz krampjiem. Abiem bi-

juši stipri krampji, tomēr Raģis puisim vidus pirk-
stu izrāvis un to uz galda nosviezdams, lieliski tei-

cis: «Redzi, kā uzvarēju!» Puisim plūdušas asi-

nis, roka ātrumā aptīta un tas steigšus braucis uz

Sloku pie ārsta.

Made

Kad mana māte bijusi vēl maza meitene, ciemā

viena dūšīga meita, Made bijusi iemīlējusies vienā

zvejniekpuisī, vārdā Kaspars. Tajos laikos bija un

manos zēna gados vēl turpinājās paradums, vasaras

naktīs iet meitās, zināms, pie paziņām. Nogāja,
nosēdās uz gultiņas malas, izrunājās, dažreiz pat

palaižoties blakus gultiņas malā, zināms, neizģēr-
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bies. Dažreiz gadījās pat uzkāpt uz istabas, klēts

vai staļļa augšas, ja meitas gulēja sienā. Gadījās

arī, ka meita, uzkāpjot, trepes uzvilka sev līdz aug-

šā, bet sameklējot vienu otru kārtsgalu izveicīgs pui-
sis tika augšā. Bija gadījumi, ka daži puiši, tum-

sā ejot, nesa līdz mazas trepītes. Kaspars arī reiz

nogājis pie Mades un runājoties palaidies viņai bla-

kus sienā. Pārrunājuši varbūt arī dažu mīļu vārdu,

un Kaspars atvadījies. Made lielījusies citām mei-

tām, ka viņai būšot drīz kāzas ar Kasparu. Meitas

to atstāstījušas Kasparam, kurš teicis, ka precēties
nenākot ne prātā. To uzzinot, Made izsaukusies:

«Gan es viņu dabūšu!» Slokas un Dubultu drau-

dzēs par mācītāju bijis Meklenburgā 1781. gadā
dzimušais Georgs Christians Šmīdts. Viņš bijis pa-

vājš latviešu valodas pratējs un paliels iemetējs. Vi-

ņam bijusi pastāvīgi vērpelīte ar šņabi, ko pacienāt

pērminderus, paziņas un draudzes locekļus, kuri pie

viņa gājuši baznīcas darīšanās. Sprediķi sākot daž-

reiz mēle viņam bijusi pastīva un teicieni nesaprota-

mi. Tad baznīcēni sačukstējušies, ka vecais Šmidts

vienu iemetis vairāk.

Made pagatavojusi mazu spilveniņu, pasējusi
sev priekšā apakš svārkiem, lai izskatītos stāvoklī,

nogājusi uz muižu pie mācītāja, sūdzējusies, ka Kas-

pars viņu piegulējis un negribot vairs precēt. Mā-

cītājs nākamā svētdienā, pēc sprediķa, no kanceles

piekodinājis, lai Kaspars ierodas pie viņa muižā. To-



74

reiz tādi uzaicinājumi tika stingri izpildīti, pie kam,

ja uzaicinātais pats nebija baznīcā, tad viņa kaimiņam

vai vietējām pērminderim, tas bija piederīgi jāpaziņo.
Atrauties jau neviens neuzdrīkstējās. Kasparam ie-

rodoties, mācītājs to bargi saņēmis, noprasīdams,

kamdēļ viņš Madi neprec. Kaspars aizrunājies, ka

viņš nemaz nedomā precēties, nedz Madi ņemt. Tad

mācītājs aizrādījis, ka viņš Madi piegulējis un viņa
stāvoklī. Kaspars sabijies, atrunādamies, ka nav

vainīgs pie tā. Tad mācītājs teicis: «Bet tu jau esi

pie viņas gulējis,» ko Kaspars atzinies, bet piebil-
dis, ka gulējis apģērbies un Madi nemaz nav aizti-

cis. Tāda atbilde, mācītāju nav apmierinājusi un

viņš uzsaucis: «Ja esi klāt gulējis, tev viņa jāprec,
jo no tam viņa ir tapusi grūta.» Kaspars, kaut gan

godīgs cilvēks būdams, tomēr apmulsis, domādams,

ka, ja jau pie meitas pieguļas, viņa tāda top, mācī-

tājam piekāpies, tā saņemdams no viņa svētību un

Madi apprecējis. Laulājot Madei bijis galvā ne kro-

nis ar šleijeru, kā parasti brūtei, nedz Kasparam
mirtes zariņš pie krūtīm, kā brūtgānam, bet aube

ar bantēm kā sievai, jo pēc toreizējiem baznīcas liku-

miem bija jāpieturas pie tādām formalitātēm.

Otrā dienā pēc kāzām dūšīgā Made uzreizi ta-

pusi tievāka un pirmais bērns viņai gadījies pēc vai-

rākiem gadiem. Kaspars ar precēšanos galu galā ap-

mierinājies, jo Made dūšīga sieviete, ar muti pār-
valdījusi visu ciemu un darbā neviens vīrietis, nedz



75

sieviete nav varējuši viņai līdzināties, nedz aizrunāt.

Viņa pat pret citām meitām palielījusies: «Ko jūs

muļķītes, redziet, kā es pie vīra tiku.» Katram

gadījumam viņai bijusi jestra atbilde. Tā reiz viena

viņas paziņa, uz Slokas baznīcu ejot, to panākusi un

sarunā iebildusi, ka esot viņai patāla radiniece, uz

ko Made atcirtusi: «Jā, jā, kad tēvi sažāvuši uz sē-

tu bikses kopā, vai mātes lindrakus, tad bērni ir

radi!»

Slokas sudmalās braucot, trīs pūri rudzu pa tre-

pēm uznest viņai bijusi nieka lieta, pie kam liela

auguma resnais melderis Rambergs, pabrīnēdamies
viņu uzslavējis, uz ko Made svarīgi atbildējusi: «Es

tevi vēl varu uz kapiem aiznest.» Kad tiepjoties pa-

turējusi virsroku, tad knipjus mezdama teikusi: «Jā,

pie blusu ķeršanas vajaga izveicības!» Liela augu-

ma un spēcīgo Madi visi vīrieši vairījušies. Reiz ar

vīru nogājuši uz Kaugurkrogu Jāņu ballē. Izcēlu-

sies plūkšanās, kurā neviļus bijis ierauts arī Kaspars.
To redzēdama, ar sparu metusies barā vīram palīgā
un ar kāju sperdama vīriešiem

pa vārīgām vietām,

izspārdījusi tos uz visām pusēm, palikdama viena

pati kā ķēniņiene istabas plāna vidū, dziedādama:

Ne tie visi kungi bija, kas staigāja zābakos,

Citam tēvs artu gāja, citam māte nabagos!

Uz mācītāju Šmidtu, kurš palīdzēja pie vīra

tikt, turējusi labu prātu, piebilzdama: «Labs cii-
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vēks, lai Dievs dod viņam ilgu mūžu, simts gadus
vēl tā dzīvot un divi simti uz kruķiem lēkt!» Ma-

de tapa izdaudzināta tālajā apkārtnē un pat līdz Rī-

gas
malai.

Tajos laikos ciema dzīvokļos mitinājušies zal-

dāti un kazāki. Made, meita būdama, turējusi zir-

gu, iegādājusies no kazākiem sedlus un svētdienās

jājusi jāšus uz Slokas baznīcu, izpušķodama zirgu ar

puķēm. Viņa jājusi slaidos rikšos pēc kazāku pa-

rauga. Baznīcēni iedami īesaukušies: Re, kur Ma-

de jāj! Citas meitas ar Madi nedraudzējušās. Reiz

viena, Vākas Grieta, ņēmušies to izjokot. Sestdie-

nās pirtī, pēc vīriešiem, gāja sievieši. Made gājusi
arvien pēdējā. Grieta, palikdama viņai biedros, sa-

plūkuši driģenes, un kad Made uzkāpdama lāvā

pērusies, slepus tās uzsviedusi uz pirtskrāsns, same-

tusi stipru tvaiku un skubinādama viņu uz pēršanos
— izgājusi ārā. Driģeņu izgarojošais tvaiks, spēji
apdullina pat uz ilgāku laiku cilvēku. Made pērda-
mās tā apdullusi, ka tikko varējusi nostreipuļot
mājās un bez atmodas nogulējusi līdz pirmdienas rī-

tam. Uzmozdamās apmulsumā domājusi, ka svēt-

dienas rīts, steigšus apsedlojusi zirgu ,un jājusi uz

baznīcu. Grieta to noskatīdama, nosaukusi viņai
pakaļ: «Made, trakā bāba, kur tu jāj!»

Nojādama Slokā atjēgusies, un, nevis pa taisno,

lai nesatiktu gājējus, bet pa sānu celiņiem caur me-

žu, atjājusi mājās. Grieta gulējusi klētiņā. Viņai
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bijis līgavainis, kas to paretam apmeklēdams, pēc

norunas trīs reizes pie durvīm pieklauvējis, ko Ma-

dei neviļus atgadījies novērot. Made otrā vakarā

vēlu, pārģērbdamās par vīrieti, ar minēto paņēmienu
iekļuvusi klētiņā, uzbrukusi no pārsteiguma apmul-
sušai Grietai un to uz muti noraudama un ar ceļiem

galvu piespiezdama, ar rīkšu bunti pamatīgi nopē-
rusi, kas spēcīgai Madei — kaut gan Grieta ķepu-
rodamās turējusies pretim, — bijis viegli izdarāms.

Āderlaidis

Toreizējos laikos bija paradums nolaist āderes

un likt šrepes, jo ja kāds saslima vai savārga, tūliņ

radās padomdevēji, visvairāk vecas sieviņas, kas ie-

teica tikai nolaist āderes un šrepēties! Slokā dzīvo-

ja āderlaidis «vecais Tenis». Viņš, piekopdams sa-

vu amatu, ar kuru lepojās, apstaigāja arī jūrmalas
ciemus. Biju zēns 6 gadu vecumā. Saslima mans

onkulis Menģelsons Pikstniekos. Nevilšus aizgāju

turp. Bija ataicināts vecais Tenis: garš no auguma

un kalsnējs. Onkulis atlocīja labo roku līdz plecam
un Tenis iedeva viņam turēt rokā cilvēka augumā

garu spieķi. Lika kādai sievietei paturēt bļodiņu.

Sagatavoja saitītes, tad paņēma cērtamo nazīti un

pārcirta dzīslu. Asins strauji ar loku tecēja bļodiņā.
Viens no klātesošiem ierunājās, vai nebūs diezgan,
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bet Tenis lepni un pašapzinīgi noteica: «Lai, lai,

lai vēl patek.» Tad apturēja asinis un roku aptina
saitītēm.

Tenis gāja lepniem, gausiem soļiem, galvu pa-

celdams, lielu pīpi zobos un turēdams rokā savu ga-

ros spieķi, āderlaiža simbolu, kamdēļ viņu jau par

kilometru varēja pazīt un to ieraugot teica: «Tenis

nāk!» Pirmais nekad nesveicināja, bet gaidīja, lai

citi to dara, jo lepojās ar savu amatu, kura dēļ viņu

arī ieskatīja. Silti izkurinātās pirtīs dziedinājās ar

«šrepu» likšanu uz muguras, gurniem un krūtīm.

Bērnus, vecumā no i—4 un vairāk gadiem veda

pirtī, aptašķīja miesu ar sagatavotu smēri, saukto

raugu, un garu uzmetot «izpēra sarus», pēc kam

no miesām izsvīda sīciņiem, sagrieztiem sariņiem lī-

dzīgas strutiņas. Bija paraša, ka ja bērni, visvairāk

puikas, bija nerātni, niķīgi un nepaklausīgi, tad tā-

dus mēdza izzobot: «Nu ja, tev māte vēl nav sa-

rus izpērusi,» kas tos apkaunināja. Šādu izzoboša-

nu dabūja dzirdēt dažs labs pieaugušais. Ciemos

nebija mācītas vecmātes, bet šo amatu piekopa Lap-
mežciema «Grosbaršs» mamma. Mēs bērni, kad

dzirdējām, ka jājūdz zirgs un jābrauc pēc Grosbar-

denes, tūliņ nopratām, ka dabūsim vai nu brālīti,

vai māsiņu.

Bigauņciemā dzīvoja skrodeļa Sēles māte, ve-

cā «Sēlenīte» kura nodarbojās ar braucīšanu, vārdo-

šanu un kakla celšanu. Atminos, ka reiz vīna brau-
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kot pēc garāka, klusa bubinājuma nočukstēja: «Kur

miesiņa sacietēja, izdaliesi mīkstumā, griezies nabiņ

vecā vietā, naudiņ manā maciņā!» Kad bērni sa-

gura, tad tūliņ teica: viņam dauzoties nokritis kakls.

Ataicināja Sēlenīti, tā uzkāpa uz kraķa, saņē-

ma bērnu aiz galvas un ar lūpām šmukšķinādama,
cēla tikmēr uz augšu, kamēr kaklā kas nokrikšķēja.

Dažreiz, par brīnumu, pēc šādas ārstēšanas bērns arī

atžirga.

Burvji un vārdotāji

Jūrmalā, īpaši Dundagā bijuši vairāki veci, iz-

slavēti burvji un par viņiem uzglabājušies dīvaini

nostāsti. Katram burvim bijis īpašs krustdēls, ku-

ram viņš tik miršanas gadījumā solījis atdot savu

mākslu, jo, ja viņš ātrāk atdotu, tad pats zaudētu

burvja spējas, kas pretrunīgs viņa lepnumam un sla-

vai. Zem šāda iemesla tad arī, piepeši nāvei uznā-

kot, burvji apmirdami aiznesuši kapā līdz savu no-

slēpumu.
Pēc burvju nāves krustdēli, aiz žēlabām par

zaudēto solījumu un neviļus nāvi, pusnaktīs gājuši
uz viņu kapiem, kur to krustus grozīdami, skaitīju-
ši pātarus, cerēdami tādā veidā no mirušiem krust-

tēviem izlūgties burvju mākslu, kuru tomēr
neiegu-

vuši. Aiz šī iemesla kapos bijuši daži krusti sagro-
zīti un lai to novērstu, tad radies paradums krusta
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kājas galā izurbt caurumu un iedzīt paegļa puļķi,
kas kavē krusta sagrozīšanu un izraušanu.

Reiz divi pajauni radzenieki aizzēģelējuši Dun-

dagā, izdevīgi dabūjuši iepirkt laivas kravu ar svai-

gām lestēm, bet tamdēļ, ka laiks bijis ļoti rāms, bez

vēja, nevarējuši doties ceļā un sēdējuši nobēdājušies

uz laivas malas. Pie viņiem piebridis vecs zvejnieks,

jautādams: «Ko jūs, dēli, sēžat, kad vakars nāk

virsū?» — «Vēja nav, ceļš tāls un lestes siltā laikā

var sākt bojāties.» Tad pienācējs teicis: «nekas,

dēli, pacienājiet mani, es jums izlīdzēšu.» Aizgāju-
ši krogā, nopirkuši viņam pusstopu degvīna (bran-

deņa), mārciņu tabakas un iedevuši pusrubuli nau-

das. Dundadznieks tad viņam iedevis aukliņu ar

trim mezgliem un teicis, kad uzvelkiet zēģeles, tad

lai stūrmanis attaisa vienu mezglu, tad rāsies vējš,
bet ja par lēnu, tad vēl otru, bet trešo mezglu lai

vaļā neraisa.

lesēsdamies laivā, stūrmanis, kam aukliņa bijusi
kabatā, atraisījis pirmo mezglu, radies ceļa vējš, bet

palēns. Tad atraisījis otru, pie kam radusies pie-
tiekoši stipra brīze un laiva, viļņus šķeldama, drā-

zusies ceļā un saulei lēcot sasniegusi Ragaciemu.
No jūras pārnākušie zvejnieki, reņģes tārāda-

mi, ar izbrīnu noraudzījušies, ka no ziemeļu vakara

puses laiva ar pilnām zēģelēm skrej uz viņu sedu-

mu, bet malā pūš pretējs dienvidus vējš.
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Lešču pircēji, pie otra beņķa piebraukdami gan-

drīz dabūjuši galu noslīkstot, jo stūrmanis, domā-

dams, ka aukliņa muļķības vien ir, iesviedis to jūrā,

bet tad ūdens sācis šņākdams vārīties, saceldams

putojošus viļņus, kas gāzušies uz laivu. Tikai ar

lielām mokām un piesteigušos zvejnieku palīdzību,

striķi piesviežot, izdevies laivu no mutuļiem, kas

vēl ilgi pēc tam vārījušies, izraut, izglābjot lestes un

braucējus.
Kas zīmējas uz krustkāju puļķiem, tad es as-

toņu gadu vecumā redzēju, ka Bigauņciemā veco

Stūra vectēvu apglabājot, krusta kājā bija ie-

dzīts paegļa puļķis, jo viņš arī skaitījās par cilvēku

un lopu slimību vārdotāju.
Mirdams, viņš savu noslēpumu nebija paņēmis

kapā līdz, bet atstājis vienam no saviem dēliem, t. i.

Mulnieku saimniekam Pēterim Pakšķim, kurš līdz

savai nāves dienai 1927. gadā, apvārdojot rozes un

dažas tamlīdzīgas slimības kaites, vienam otram pa-

tiesīgi izpalīdzēja.

Tamlīdzīgs vārdotājs bija arī pāris kilometrus

no Slokas, Lielupes malā Radziņu mājas saimnieks,

iecienītais Radziņu tēvs, izpalīdzēdams līdzīgi Mul-

niekam, ir cilvēkiem, ir lopiņiem. Toreizējais Slo-

kas un Dubultu draudžu mācītājs Vierhufs reiz ie-

aicinājis viņu ģērbkambarī izskaidroties, gribēdams
viņam to noliegt, bet Radziņš noteikti aizrādījis, ka

viņš reliģiozs cilvēks, baznīcas apmeklētājs un vār-
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došanu izdara, pielietojot Dievvārdu, ar ko Vierhufs

apmierinājies. levērību pelna aizrādījums, ka vār-

dotāji bija dievbijīgi, pastāvīgi gāja baznīcā, lasīja

sprediķu grāmatas un bībeli, dzīvoja kārtīgi un bau-

dīja ļaužu cieņu.

Lāči

No zēna gadiem, ap
1866. gadu, atminos vēl

toreizējo paradumu. Kaimiņu guberņu un daži vie-

tējie muižnieki iegādājās lāčus, tos iedīdīja dažos

stiķos un peļņas nolūkā spaidu klaušu kārtā iedeva

diviem saviem strādniekiem izlietošanai. Lāči bija

ķēdēs piesieti ar uzpurņu un dzelzs riņķiem nāsīs

un lūpās, pie kam, kad tie ēda pasniegto rūgušpie-
nu vai putru, tad daļa ēdamā šķīda pa mutes sāniem

ārā. Dīdītājiem bija garas rungas rokā. Lāčus va-

dāja no ciema uz ciemu un mājas uz māju. lenā-

kot sētsvidū, dīdītājs sāka viņu dancināt, starp citu

saukdams: «Miška, parādi kā mazi puikas lien zir-

ņus zagt!» Tad lācis nogūlās uz vēdera un kājas

izplētis līda uz priekšu. — Mišķa, parādi kā jau-
ni puikas pie meitām guļ! Tad lācis nogūlās uz

sāniem un ar kājām apkampa pasniegto rungu.
—

Miška, parādi, kā priekš kungiem jāpaklanās! —

Tad lācis uzlēca stāvus un riņķī griezdamies pret vi-

siem paklanījās. Izdarot vēl dažus paņēmienus, lā-

cis pacēlās stāvus un dīdītāja cepuri ķepās turēdams,
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apstaigāja skatītājus un klanīdamies lūdza dāvanas,

nikni rūkdams pret tiem, kuri nekā nedeva. Daži

māņticīgie lika lāci vadāt pa istabām, klētīm un kū-

tīm, lai aizdzen nelabos garus un lietuvēnus, par ko

īpaši maksāja. Ja lācis niķodamies neklausīja, tad

dīdītājs to ar rungu dauzīja. Bērnu bars to pava-

dīja viscaur ciemam.

Lāču īpašniekiem bija jāmaksā noteikta sum-

ma, pārējo paturēja dīdītāji. Lāči bija kāri uz deg-

vīnu, ar kuru dīdītāji viņus šad tad pacienāja, lai

labāk klausītu. No lāčiem zirgi baidījās un dažreiz

braucējus izmētāja un ratus sadauzīja. Kad lielie

mājinieki bija aizgājuši zvejā un lauku darbos, tad

mēs, bērni, durvis aizšāvām un baidoties, ka tik

nenāk lāču dīdītājs, viens no mums pastāvīgi sēdēja

pie loga par sargu.

Skrodeļi. Žīdu kurpnieki

Agrāk ciemiešus apšuva vienīgi ceļojoši skro-

deļi. Ar saviem zeļļiem un mācekļiem, tie staigāja

gadskārtu no mājas uz māju. Viņus gaidot jau lai-

kus nokāva aunu, no kura taukiem lēja sveces skro-

deļa vajadzībām, jo paši, lielāko daļu, dedzināja
skalus. Sievietes no atlasītiem, ar veclaiku naglu
susekli izsukātiem, liniem savērpa īpatnēju smalku,

stipru skrodeļa diegu, jo toreiz vēl nepazina tagadē-
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jās spolītes. Šujmašīnu nebija, bet vēstis par
tām

jau klīda.

Mēs bērni, dzirdot, kā nāks skrodeļi, nevarē-

jām vien nopriecāties, jo vienam pašuva jaunas bik-

siņas, otram kamzolīti un meitenēm jaciņas.

Skrodeļi zināja arī stāstīt daudz pasaku, kuras

ar interesi klausījās lielie un mazie. Novakarēs, lai

atdusinātu acis, šūšanu uz pusstundu pārtrauca un

tad notika klusas, slepenas sarunas ar māju puišiem

un meitām, pastāstot ievāktās ziņas par iecerētām lī-

gavām un līgavaiņiem.
Svētdienās mēs, puikas, gājām ar mācekļiem

sviesties pret sienmali uz pogām. Skrodeļa Sēles

māceklis bija šai arodā liels meistars. Viņam bija

liela virkne dažādu savinnētu pogu un viņš mūs vi-

sus apstrādāja, atņemdams pat beidzamo, no bik-

sēm izgriezto pogu, kuras vietā ietaisījām koka sprū-

diņus, par ko māte dažu labu reizi sapurināja aiz

matiem.

Skrodeļiem mēdza arvienu kaut ko labāku likt

galdā. Meistaram blakus sēdēja zellis un aiz tā mā-

ceklis. Kad meistars redzēja, ka pietiekoši ēsts, uz-

mina zellim uz kājas par zīmi, lai tāpat ar kāju dod

zīmi māceklim beigt. Otrs uzminums bija zīme,

ka zellim jābeidz. Pēc tam beidza pats meistars.

Pie darba bija rosīgi, šūdami pat līdz pīkst, i naktī.

Meistars turēja pie rokas koka olekti un tiklīdz mā-
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ceklis šūdams nolauza adatiņu, kas nokrikšķēja, zi-

beņa ātrumā dabūja sitienu pa pleciem.

Tajos laikos apakšbikses nepazina, kamdēļ vī-

riešu bikses šuva ar oderi. Ar laiku tāda paraša at-

krita. Tamlīdz sieviešu kreklus šuva divstāvu vei-

dā, t. i. augšgalu no pielaidīgākā audekla, bet apakš-

daļu no smalki pašsavērptas pakulu dzijas auduma.

Sieviešu bikses nepazina.

Meistarus guldināja mīkstā gultā uz guļamā

pēļa, zeļļi gulēja pie puišiem, bet mācekļiem pasvie-

da cisu maisiņu uz mūrīša.

Ja meistars bija neprecējies, tad vakari noritēja

interesanti un jautri, jo pašu un kaimiņu meitas ar

viņiem kaitēdamās noglabāja gludināmo dzelzi, rei-

zēm olekti, šķēres, adatiņas, vasku, cepuri v. t. t.

No drānām pataisīja lielu lelli un ielika apakš segas

viņa gultā, pie kam tad izcēlās liels jandāliņš. Vai-

nīgo nojausdams, viņš teica: «To būs Līze pada-
rījusi!» Tad visām spruka smiekli vaļā, Līze muka

ārā, skrodelis drāzās tai pakaļ, lai noķertu un samī-

cītu, bet velti, jo tumsā, vairākas reizes gar ēkām

apskrienot, tā bija noslēpušies. Viņš elsdams ienā-

ca istabā, solīdamies viņu nosargāt, tomēr velti, jo

citas meitas to caur otra gala logu slepeni ielaida

iekšā, pēc kam tad jautrie uzbudinājumi norima.

Tā kā tajos laikos plītēs bija reta lieta, tad ēdie-

nu vārīja lielā skursteņa kukņā, pie kam grāpi uz-

kabināja kāsī. Kā atmaksu skrodeļi atkal manījās
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nozagt grāpju kāšus, lai traucētu ēstvārīšanu. To-

mēr tas viņiem maz laimējās, jo meitas, tādus niķus

zinādamas, kāšus rūpīgi glabāja.

Līdzīgi tam, ciema puiši, pa vakariem kaimi-

ņu mājās paviesodamies, mēdza lietot šādas zādzī-

bas, pie kam tad, pēc paraduma, aizejot tos katrreiz

pavadīja caur kukņas durvīm, kas atbilstīja toreizē-

jai parunai: «Jāpavada ciemiņš, lai nenozog kāsi!»

Pirmais skrodelis, ko atminos, bija Bimbjos

dzīvodams 50 g. vecais Ozoliņš. Viņš bija amatā

mācījies Rīgā, un starp citu pastāstīja šādu triku:

Pie viņa meistara ienesis viens pazīstams kungs ba-

ķi buksķina, lai nomēra un viņa klātbūtnē sagriež
drēbi priekš uzvalka. Teikts un darīts! Meistars,

mēru noņēmis, no baķa nogriezis vajadzīgo matē-

riju un to atdevis kungam atpakaļ, teikdams — pēc

pāris dienām nākt pēc uzvalka! Te nu noticis sa-

kāmvārds: «Kungs domā, kučieris brauc!» Jo

meistars drānu griezis divkāršā mērā, saliekot ie-

priekš drānu divkārši, un taisni kunga acu priekšā

piesavinājies sev veselu uzvalku. Ciema skrodeļi

nagus nepalaida, izņemot tik retu, kurš tad pie pa-

zīstamiem darbu nedabūdams, klīda šūdams pa
tā-

lo apkārtni.

Kaimiņu, Slampes pagastā, viens viltīgs skro-

delis, pastalas valkādams, nesis sev līdz domājamai

svētdienas apaušanai pāri stulbinu zābaku un zie-
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mas laikā valkājis kažoku, kurus uzkabinājis uz nag-

las sev aiz muguras.
Kad griezis no baķiem, tad

šad un tad dažu izdevīgāku gabaliņu naigi paslepus
iebāzis zābaku stilbos.

Tomēr reiz ar kažoku izgājis plāni. Saimniece

likusi šūt sev kažoku, iedodama piecas smukas,

mīksti izģērētas aitādiņas, bet skrodelis, iekārodams

priekš sevis arī vienu, paskaidrojis, ka vajagot se-

šas. Izcēlusies domu starpība un vārdu maiņa, to-

mēr beidzot saimniece ar apslēptu šaubīšanos iede-

vusi sesto. To noklausoties, attapīga dienestmeita

Grieta, saimnieci nomierinādama, teikusi: «Gan es

viņu notveršu!» Ādu piegriešanu skrodelis ierīko-

jis sebu vakarā, kad visi guļ, bet Grieta, galvu ap-

segdama, lūrējusi. Saimniecei izrādījusies taisnība,

jo pieticis ar 5 ādām, bet sesto skrodelis piešuvis sa-

va kažoka iekšpusē ar vilnu uz āru. Redzēto pastā-

stot, Grieta, saimnieci mierinādama, teikusi: «Ādi-

ņu atdabūšu, un skrodeļi pamatīgi iznerrošu!» —

Teikts, darīts.

Naktī, pirms projām iešanas, Grieta uzvaktē-

jusi, un kad skrodelis saldi krācis, izlīdusi klusām

no gultas, paņēmusi kažoku, noārdījusi ādiņu un

piešuvusi to ārpus kažoka uz muguras, satinusi ka-

žoku ar vilnu uz ārpusi un pakārusi atpakaļ.
Uzceldamies skrodelis, ļauna nenojauzdams,

paēdis, saņēmis šūšanas maksu, steigā uzvilcis kažo-
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ku un, pārmezdams zābaku pāri pār roku, atsveici-

nādamies devies uz durvju pusi. Tad Grieta, pilnā
rīklē smiedamās, saukusi: «Āre, skrodel, kas jums

tur uz muguras?!» Viņš, kā no lapsenes dzelts,

atsities atpakaļ, norāvis kažoku, ādiņu noārdīdams

nosviedis un no kauna sastingdams, mēmā pozā aiz-

steidzies, pavadīts ar saimes smiekliem un kodī-

gām piezīmēm, pie kam Grieta nodziedājuši viņam

vēl pakaļ: «Vēverīši, skrodelīši, visi tādi puszag-

līši, sazagtāmi lupatāmi līgaviņas izpušķoja!»

Tamlīdzīgā gaitā Slokas žīdu kurpnieki apstai-

gāja ciemus, šūdami vīriešiem zābakus, sievietēm —

puszābakus, kurpes un lāpīdami apdilušos apavus.

Meistars nesa uz muguras ādas, kuru čīkstēšanu ik

uz soļa, kā taktī, jau pa lielu gabalu varēja dzirdēt,

un puika žīdiņš kulītē liestes, āmurus, īlenus, piķi,

stieples, baušļus un citus kurpnieka piederumus, kā

arī grāpīti ēstvārīšanai. Viņi strādāja lētāk kā Slo-

kas cunftīgie, bet darbs bija slikts, jo dažreiz pēc

pāris mēnešiem zābaki izplētās kā govs pēda, un

papēži nošķiebās nevis uz sāniem, bet aizšļūca uz

pakaļu. Ar laiku darbu viņiem neviens vairs nede-

va, un tie iznīka! Aiz tā iemesla, ka tie ciemus
ap-

staigāja tik pāris reizes gadā, tad puiši un meitas lī-

gavu un līgavaiņu skapēšanas ziņā ar tiem valodās

neielaidās, nedz arī tos tā uzņēma, kā simpātiski ie-

vērotos skrodelus.
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Paunu žīdi. Krinolīns

Tajos laikos pa Jūrmalciemu mājām staigāja

apkārt ar sīko preci paunu žīdi: vienacu Jaņķis,

melnais Ābrams, Leiba, Icigs, Dāvids, klibais īzaks

v. t. t., nesdami līdz baušļu kulīti un grāpīti ēst-

vārīšanai, jo goja ēdienu neēda, nedz lietoja viņa

traukus.

Mēs, bērni, tos ar interesi sagaidījām un klau-

sījāmies viņu nostāstos, sevišķi, ja tie nakti pārgu-

lēja. Tālu apkārtni, dažreiz pat līdz prūšu robe-

žām, kā arī Lietuvas miestiņam apstaigādami, viņi

zināja daudz ko stāstīt. Tad vēl viņi nodarbojās kā

precību vidūtāji, iestāstīdami meitām puišus un ot-

rādi, slepeni par maksu iznēsādami mīlestības vēstu-

les.

lenākdami istabā tie, paunu nolikdami, smagi

noelsojās un skaļā balsī piedāvāja savas preces, rit-

miski nodeklamēdami: «Oi, mīle saimniecīt, pēr-
cet kemes, adatines, spiegeles, grifeles, bleifederes,

krēles, bantes, tējkarotes, krinolines, lakes, kuveres,

smiņķes, dnveldnke, buldurjanes, zevelkocines,

bārzde naze, kabatnaze, pīpus ar Bismarka galvi-
ņām, zītareļe, dzērves ace, ace drape, biese sekles,

burkansekles v. t. t.»

Tamlīdz braukāja apkārt pa mājām bārzdainie

paunu žīdi ar visādām vīriešu un sieviešu drānām,
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skaistiem, raibiem nēzdogiem un modē nākušiem

gataviem krinolīnu svārkiem.

Dažas meitas, naudu taupīdamas, krinolīna

vietā lietoja tievas, vieglas un lunkanas jaunu prie-
dīsu saknes, kuras es viņām gādāju, šad tad nopel-
nīju pa trim kapeikām, kuras taupīju līdz svētdie-

nai, lai uz Sloku baznīcā iedams, nopirktu 3 kapei-
ku francmaizes, kuras toreiz bija tagadējās mārciņu

maizes lielumā.

Atbrauca arī un pa retam pārgulēja pazīsta-

mais Tukuma Strulis, kurš apvārdoja zobu sāpes,

uzpirka teļu, lapsu, caunu, vāveru un zirgu ādas, un

mainīja zirgus.
Bez tam vēl braukāja apkārt Mo-

zus, īestiklodams logu rūtis, pie kam tās aizķitējot,
nervozs būdams un steigdamies, pats bieži izsita ie-

likto rūti, kuru tad sodīdamies un pātarus murmi-

nādams lika no jauna.

Mēs, bērni, ar interesi noskatījāmies, ka žīdi,

pātarus skaitot, papriekš baušļu siksnu svinīgi apti-
na līdz elkonim ap pliku roku, tad uzsprādzēja
baušļu radziņu uz pieres, un apklādamies ar balti-

melni strīpotu segu, pastāvīgi klanoties pusdiktā
balsī skaitīja savus stundām garos pātarus, pie kam

dažreiz iznāca strīdus ar meitām, kas, istabu slau-

cīdamas, tos stumdīja no viena kakta otrā, teikda-

mas: vai Tu, velns, vēl neesi beidzis savus pāta-

rus, — uz ko viņi sparīgi rādamies pretojās, sauk-

dami: «Pagaide Tu, sātane, es Tev vairs labe vīre
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neieprecēse, un kad tu atbraukse uz Tukumu tir-

gem, es Tev uzlaidīse cigaine mātītes!»

Zīmīgi toreiz bija, ka izņemot Rīgu kā galve-
no, tad Jelgavu, — Tukums pie jūrmalas ciemie-

šiem ieņēma ievērojamu lomu ar divreizējiem nedē-

ļas un vairākkārtējiem gada tirgiem, uz kuriem

brauca iepirkties vadmalu, pusvadmalu, trinīti ap-

ģērbam, cimdus, villainas zeķes un kapzeķes apa-

vam, visādu labību uzturam, kā arī lopus, sākot no

zirga līdz sīkam sivēniņam, v. t. t., — pie kam tad,

visvairāk žīdi, kā arī čigāniņi, savas peļņas dēļ iz-

darīja visādus pakalpojumus un starpniecības starp

pārdevējiem un pircējiem, tā nepārtraukdami uztu-

rēdami sakarus ar zvejniekiem, lauciniekiem un pil-
sētniekiem.

Rekrūšu ķeršana

Pagastam katru gadu bija jānodod kara die-

nestam noteikts daudzums vīriešu. Pagasta valde

pati sastādīja iesaucamo sarakstus un viņus iedalīja

šķirās ar zemāk minētiem atvieglinājumiem, pie
kam, ja bezšķirnieku nepietika, ķērās arī pie šķir-
niekiem. Pati lozēšana arī notika pagasta valdē.

Starp cku, no kara dienesta tikuši atsvabināti

baronu sulaiņi, kučieri un muižu rijkuri. Tiem nu

vajadzēja saviem kungiem līdz 40 g. vecumam vi-
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šādi iztapt. Bijuši pat gadījumi, ka tie pat niecīgu

misējumu dēļ: vai nu rijkuris krāsni kurinādams,

pārpūlējies, aizsnaudies, jeb atkal sulainim vīlies iz-

pildīt kunga kaprises, pat beidzamā gadā nodoti

kara dienestā, no nokalpotiem 25 gadiem atgriezu-
šies kā sirmgalvji. Atvieglojumus baudījuši tā sau-

camie «aizgādņi», kas apprecējuši atraitnes ar bēr-

niem, vienīgie maizes devēji, pagasta skrīveru pui-

ši, tā saucamie «pagasta kazāki», kas jāšus izpildī-
ja ziņneša vietu un, pātagas kātu pie durvīm pie-

klauvējot, skaļā balsī izsauca mājiniekus un nodekla-

mēja uzdotās ziņas. Tad vēl skolotāji, ķesteri, baz-

nīcas priekšsēdētāji v. t. t. Rudeņos, ložu laikā, lo-

žemeki izvairījās ierasties valdē, slēpās, gulēdami
naktīs uz sienaugšām, bēguļojot, kamdēļ pagastu

amata vīriem vajadzēja ķert, kas notika ar risku, jo

bēdzēji aizstāvējās, nežēlodami ne brāli, nedz radi-

nieku, kur vēl svešu! Izmukušie nogājuši tālos

Kurzemes apvidos, Leišu malā, un ielīguši par
strādniekiem, jo toreizējos vaļīgos laikos pase bija
vēl sveša lieta, kāpēc paklausīgi strādājot, varēja ne-

traucēti tur uzturēties, iekams piederīgie nepaziņo-
ja, ka pagastam izdevies skaitu nodot, un viņš var

atgriezties pagastā līdz nākamā gada vervēšanai.

Daži no izbēgušiem, kam jaunībā bijusi izde-

vība nobraukt tēviem līdz viesībās pie kurseniekiem

un iepazīties ar turienes apvidu, apstākļiem, dažu

brašu kursenieti, devušies tieši uz Kuršu kāpām.
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Līdz Prūšu robežai nokļuvuši gludi, tad sle-

pus, mežā uzturoties novērojuši, kur tuvumā atro-

das kāda vidēja apmēra laiva ar airēm, kurā tad

tumšā rudens naktī, ar dažiem no citiem pagastiem
izmukušiem tamlīdzīgiem bēdu brāļiem, pārbrau-
kuši Mēmeles mares jūras grīvu un apmetušies tu-

rienes ciemos pie radiem un paziņām, apprecējušies
un palikuši tur uz dzīvi.

Bijuši arī gadījumi, ka dažu kaimiņu ciemu

lozes puiši slepeni saorganizējušies un norunātā nak-

tī, ar proviantu un zvejas spaili no vecākiem apgā-

dāti, sasēduši laivā un pa selgu aizzēģelējuši apkārt
Kolkas ragam uz Kuršu kāpām, uz pastāvīgu dzīvi.

Šāda, še aprakstītā bēgšana noritējusi bez lie-

kām šķiršanās žēlabām, jo tuvējos gados pēc tam

kā vecāki, tā dēli savstarpīgi viens otru apviesojuši,
kas izdevīgā un brīvā plašās jūras ceļā toreizējos va-

ļīgos laikos bijis viegli iespējams.
Kara dienestā noņemtam tūliņ vienu galvas

pusi noskuva pliku, lai aizkavētu bēgt. Tā kā ta-

jos laikos dzelzceļu nav bijis, tad noņemtiem bijis
mēnešiem ilgi jāiet kājām līdz iedalīšanas punktam,
un izejot no Rīgas mūriem, neviens nav zinājis,

kurp viņu nosūtīs — vai Sibirijā jeb Kaukāzā, kam-

dēļ piederīgie tos skaitījuši par zudušiem, visvairāk

vēl tamdēļ, ka sarakstīšanos apgrūtinājusi rakstīt

neprašana un ārkārtīgi trūcīgā pasta iekārta. Katrs

25 g. nodienējušais atvaļinātais zaldāts dabūjis līdz
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dienesta tērpu un savu ieroci, kā: kājnieks flinti,

lielgabalnieks un jātnieks zobenu, un bundzinieks

bungas. Ja kādam liktenis bija lēmis atgriezties
dzimtenē, tad pilnā tērpā ciemā ierazdamies un ve-

cāku mājās ienākdams, runājis tikai krieviski, izlik-

damies pilnīgi svešs, kas izbrīnu nav sacēlis, jo tajos

laikos zaldāti cauru gadu mitinājās zemnieku mājās
un muižās. Tikai otrā dienā devušies pazīstami,
kur tad dalījušies kā atkalredzēšanās priekos, tā bē-

dās par mirušiem piederīgiem. Daži, kaprāļa pa-

kāpi izdienējušie, dabūja arī tiesību bez tirdzniecī-

bas zīmju izņemšanas un citām nodevu nastām no-

darboties ar tirdzniecību, ko izmantoja leišu paunu

žīdi, kuriem nebija tiesības Vidzemē un Kurzemē

uzturēties, bet vecais kaprālis bija to vairogs. Mazs

zēns būdams, vairākkārt redzēju vecu, nosirmojušu
zaldātu sēžam kā kungu uz žīda drānu vezuma,

kurš viņu algoja, apkalpoja un ēdināja.
Kara dienestā noņemtie varēja arī savā vietā

nodot vietniekus, kas pašiem bija jāstāda priekšā.
Tad sākās vervēšana, meklēšana un braukšana, ie-

kams ar pūlēm izdevās saklaušināt tādu personu,
kas par prāvu naudas summu ļāvās nopirkties. Tu-

kumā dzīvoja viens tā saucamais «skapermanis» ar

zināmiem kandidātiem, pie kura griezās noņemtie,
lai viņš, zināms, pret kārtīgu atlīdzību, rūpētos lie-

tu atbildīgi nokārtot, jo gadījās pat tādi, kas rokas

naudu paņemdami, to nodzēra un pazuda. — Ska-
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permanis no pieteikušos vidus, pēc notikušas vieno-

šanās, to uzticamāko nodeva noņemtā rīcībā, kurs

to dažas nedēļas baroja ar spēcīgiem ēdieniem un

pāris reizes noveda pirtī nopērties, lai tad stādītu

priekšā karaklausības komisijai, kas novārgušu un

klizmīgu neņēma pretim.
Krievu valdība labprāt pielaida arī atpirkšanos

no kara dienesta ar naudu, sākumā par 300 rub-

ļiem, ko vēlākos gados pacēla līdz 580 rubļiem.

Tādas summas toreizējos gados bija liela nauda,

tamdēļ daži no iesaucamiem, kuriem tās nebija, lai

tiktu vaļā no lozēšanas un slapstīšanās, pārdevās

par vietniekiem tiem rekrūšiem, kuri spēja viņiem

samaksāt izpirkšanās naudu.

Dažos novados, lai zaldātus izpirktu, nodibinā-

jās rekrūšu lādes, kas valdībai samaksāja par no-

ņemtajiem noteiktu naudu, kura ar gadiem bija at-

svabinātam jāatpelna. — Jo rosīgas bija no dzejnie-
ka Ernesta Dinsberģa Dundagā dibinātās lādes.

Slokas pagastam šāda lāde nebija, bet gan Slokas pil-
sētai, kas tādus enerģiskus pagasta puišus, kuriem

bija labvēļi un galvinieki, uzņēma arī pilsētas sa-

biedrībā amatnieku cunftē vai nu kā rēdnieku, gald-
nieku, kalēju jeb kurpnieku, un tādējādi atsvabinā-

ja no šausmīgā kara dienesta. Ķeizars Aleksandrs II

darīja šādai sarežģītai procedūrai galu, ievezdams

1874. gadā vispārēju kara dienesta klausību.
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Kareivis Priede

Ciemā dzīvoja vecs kareivis Priede, kurš bija

nodienējis 25 gadus kara dienestā, piedalījies ungu-

ru dumpja apspiešanā.
Priede kara dienestā bija iemācījies kurpnieka

darbu un, ciemā atgriezies, ar to nodarbojās. Viņš
uzkalna malā, zemē ierakdamies, uztaisīja sev zem-

nīcu, kurā pēc tam apprecējies dzīvoja.

Viņa bataljona kara biedrs un līdzdalībnieks

Pētervans, pagastā pārnācis, bija iecelts par kroņa

Mežbeltes mežsargu.

Viņš stāstīja, ka dumpja laikā dažreiz bijis jā-

pavada dienas bez ēšanas, bet izdevības gadījumā
mielojušies ar cepešiem un gar gardā unguru vīna

vātīm, tām vienkārši dibenus uzlaužot.

Reiz iebraukuši mazā pilsētiņā un pieturējuši

pie krodziņa. Apcēluši, ka krodzinieks tura sudra-

ba naudu ādas kulītē, kas bijusi pret loga rūti at-

stutēta. Padoms drīz radies. Sadabūjuši divus pa-

garus kokus, vienam galā piekāruši rotas ratu dar-

vas pundeli, — jo senos laikos ratu smēri maz pazi-
na, bet lietoja vienīgi darvu, — un divi, pie ārsie-

nas pieslējušies, pundeli turējuši zem pašas loga
rūts, bet viens, pie sienas pieslējies, ar koku sitis pa

rūti, kura plīsdama nostingsējusi, un naudas kulīte

ievēlusies darvas pundelē, kas zibeņa ātrumā pa-

sieta ratu pakaļā.
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Krodzinieks sacēlis troksni, griezies pie bataljo-

na komandiera ar sūdzību, kas tūliņ izdarījis kratī-

šanu, bet bez panākuma, jo nedz priekšniecība,
nedz krodznieks nav varējuši attapt, ka kulīte būtu

noglabāta darvas pundelē. Tālāk aizbraucot, nau-

du ar vārītu ūdeni notīrījuši un kopīgām dzīrēm,

kas mēnešiem vilkušās, iztērējuši.
Priedēm dumpja laikā nav bijusi izdevība ie-

dzīvoties naudā, bet viņa draugam Pētervanim pa-

laimējies iegūt pilnu zutni ar zelta naudu, kuru tas

nēsājis uz plikas miesas.

Karstā vasaras laikā zutnis miesu dikti grauzis,
un bez tam bijis vēl jābaidās, ka noslēpumu priekš-
niecība nepamana un nenodod kara tiesai, tamdēļ
zutni noslēpis zem viena tilta, tai cerībā — atpakaļ
nākot pievākt.

Bet atgriešanās notikusi pa citu ceļu, naudas

zutnis palicis patiltē, bet tomēr Pētervans, no kara

dienesta pārnākdams, pārnesis vēl dažus simtus rub-

ļu, par kuriem iepircies mežsarga amatā.

Zviedru lielgabali pirtī

Lielā ziemeļu kara laikā, kad Pēteris Lielais

karoja pret Zviedriju, reiz uznākusi briesmīga vež-

ģera, t. i. ziemeļvakaru vētra, pie kam tad uz Ra-

gaciema raga — akmensjūrā — tapuši sadragāti daži

zviedru toreizējie koka kara kuģi.
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Kā liecinieki, tur uz akmens klona rēgojās vai-

rāki lielgabali, kuri vasarā rāmā laikā bija skaidri re-

dzami. Zvejnieki tos ar lielām pūlēm izcēla un ie-

mūrēja pirts krāsnīs. Arī mana tēva pirts krāsnī

bija iemūrēti lielgabali, kas pirti kurinot nodega
sarkani, deva stipru svelmi un dažkārt atgādināja

pārrunās zviedru kara laiku un veco tēvu aculie-

cinieku nostāstus par minēto kuģu kareivju slīk-

šanu. —

Laikraksti toreiz vēl neiznāca, izņemot Jelgavas
nedēļas laikrakstu «Latviešu Avīzes», bet notikumi

un ziņas izpaudās mutiski, visvairāk rudens un zie-

mas sestdienās, starp kaimiņiem pirtī sanākot. Da-

ži bija pārbraukuši no Rīgas, citi atkal no zvejnieku
maizes pilsētas Tukuma, uz kurieni piektdienās
brauca iepirkties visādu labību maizei un lopiem,
kura pašiem pietiekoši nepaauga. Mājās braucot la-

bību samala pa ceļam atrodošās sudmalās, pie kam

melderi, pēc vecas tradicijas, zvejniekiem tirgus die-

nās deva priekšroku pret vietējiem malējiem, apzī-
mēdami to par «zvejnieka dienu». Tamdēļ maz-

gāšanās un pēršanās pirtī notika omulīgi un intere-

santi, un mēs, bērni, ar nepacietību gaidījām sest-

dienas un uzmanīgi klausījāmies vecāko sarunās.

Reiz noticis šāds jocīgs gadījums: Mans

tēvs, iedams pirtī, paņēmis līdz savu pusotra gada
vecu dēliņu Jānīti. Tēva brālis Andrējs tamlīdz at-

nācis ar savu, tādā pat vecumā dēliņu Lorencīti. Abi
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zēni bijuši viens otram līdzīgi, kā dvīnīši, un viņus

varējuši izšķirt tik pēc apģērba. Nomazgājušies,

dūšīgi izpērušies, jo plaši izrunājušies un, taisoties

iet mājā, apjukuši, kurš katra puisēns. Tāpat arī

citi, kas pērušies pilnā pirtī, nav varējuši neko lī-

dzēt. Sabijušies, jo varējusi notikt mazu, vēl neru-

nājošu bērnu maiņa. Tad Andrējs attapies un ap-

sēzdamies paņēmis abus klēpī, pie kam viņa zēns

Lorencītis grūdis Jānīti nost, tā izšķirdams sajuku-

mu un pierādīdams savu ģimenes piederību.

Skumpja Sāmsalas zirgs

Senajos laikos ievērojami vērtīgi un izturīgi bi-

ja Sāmusalā pirktie igauņu zirgi, kurus laivās pār-
cēla uz tuvējo Kolkasraga apkārtni. Pirmajos gados
viņus vajadzēja stingri turēt piesietus, jo pretējā ga-

dījumā tie steigšus devās jūrā un peldēja atpakaļ uz

dzimteni. Bijuši vairāki gadījumi, ka minētajiem

zirgiem nozūdot, dzinušies zināmā virzienā pakaļ
un jau dažu jūdžu tālumā, galvu ieraugot tos noķē-

ruši, atpeldinot atpakaļ. Pat ķēves ar kumeļiem tā

bēgušas, kur tās noķerot izrādījies, ka kumeļi, sava

lunkanuma dēļ bijuši ņiprāki peldētāji par mātēm.

Ragaciema mežsargs Skumpis reiz arī nopircis
šādu zirgu, un pēc desmit gadu lietošanas, vasaras

beigās to pārdevis Antiņciema Mauriņam. Pēc da-
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žām dienām zirgs no lauka, kur bijis piesiets, norā-

vies un pazudis. Nodomājuši, ka nozagts, bet da-

būjuši ziņu, lai brauc pakaļ zirgam uz Skumpjiem.
Kā jau zināms, starp Antiņciemu un Ragacie-

mu atrodas ap 5 verstu platais Kaņiera ezers, kurš

tad vēl nebija nolaists jūrā un vietām pat līdz 12 un

vairāk pēdu dziļš, kā arī vietām līdz ūdens virsmai

pieaudzis ar pādu, t. i. bieziem ūdens augiem.

Zirgs mukdams nebija vis gājis lielo līkumu apkārt
caur Ķemerēm, Bigauņ- un Lapmežciemiem, bet

pēc acumēra ņemdams taisnu līniju, peldējis pāri
ezeram.

Tai dienā Radzinieku sievas rakušas ezera ma-

las laukos kartupeļus, pie kam viena iekliegušies:
«Rau, kur pūķis peld pa ezeru,» pēc kam visas sa-

mukušas tuvējos krūmos. «Pūķis», piepeldēdams
malai tuvāk, sācis brist ārā, un izskatījies patiešām

pēc tāda, jo peldot un kuļoties cauri pādai, viņa
kakls un galva bijuši klēpja biezumā apkārušies ar

pādas stīgām, tādējādi tas pilnīgi zaudējis zirga iz-

skatu.

Pēc sentēvu nostāstiem, pa retam arī brieži

karstās vasarās peldējuši pāri ezeram uz Vecupes
pusi un Krievu salu, bet tikuši sagūstīti un nolie-

toti, jo viņu žuburainie ragi pieķērušies pilni ar stī-

gaino pādu, ar ko nevarējuši vairs pakustēties ne

uz priekšu, nedz atpakaļ. —
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Mērnieki. Bachs

Slokas muiža un pagasts piederēja kronim, un

katram ciemam savā apjomā atradās brīvas zemes

platība lietošanai, tamdēļ ari toreizējie ciemieši brī-

vi ieņēma zemes gabalus māju būvei un laukiem.

No zēna gadiem atminu, ka Ķemeres skrodelis Sēle,

kurš bigauņciemiešus apšuva, iedomājās celt ciemā

māju. Viņš nogāja valdes dienā uz pagasta māju

Kaugurciemā, un Kaugurkrogā pagasta vecāko pa-

cienādams, dabūja mutisku atvēli, ieņēma ciema vi-

dienā brīvu vietu, uzbūvēja māju ar citām ēkām,

kuru tad, bez liekas ceremonijas, ieveda pagastā sa-

rakstos.

Ciemam piegulošā kroņa meža robežas gāja
krustām un šķērsām bez sistēmas, pie kam vēl cie-

mieši, meža pļavas un laukus ieņemdami un taisī-

dami, šur un tur bija ielīduši kroņa daļā. Apstākļu
noskaidrošanai un nokārtošanai, Baltijas domēnu

valde izsūtīja mērniekus, ar uzdevumu pārmērīt
ciema laukus.

Pirmais mērnieks bija Bachs. Viņam bija brī-

vas rokas, tas varēja kukuļu pienesējiem zemi ieda-

līt pēc patikas. Viņš mērīšanas laikā, vasarā, nedē-

ļām ilgi uzturējās kaimiņos, pie mana tēva brāļa
Andrēja Štūla.

Manam tēvam piederēja Šiliņi, zemnieku mā-

jas, kurām lauku bija tā
pamaz, bet pļavas pārpil-

nībā. Kaugurciemā Andrējs Bauska, kuram, lai-
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kam, pļavas bijušas pamazāk, palūdzis Bachu, un

tas no Šiliņu mājas pļavām vienu, Dūņera ezera ma-

zā saliņā atrodošos pļaviņu, zem nosaukuma «Sali-

ņa», piemērījis minētajam Bauskam. Mans tēvs,

dabūjis to zināt, nogājis pie Bacha un, sasveicināda-

mies, iespiedis viņam trīs rubļus saujā. Bachs jau-

tājis, ko vēlas. Mans tēvs lūdzis no viņa pļavām
citiem vairs nedot. Bachs apsolījies, un manam tē-

vam iemērījis divreiz tik lielu lauku ar mežu virsū.

Bachs reiz, ar mērīšanu nodarbodamies, uztu-

rējies Lapmežciema Skultēs. No rīta uzceldamies

pasaucis saimnieku, teikdams: «Atnesiet man no

kroga paciņu cigāru». Turpat sēdējis no Antiņcie-

ma atnākušais Miķeļantiņš, ar nolūku ko iegūt.
Skulte, kā neattapīgāks būdams, teicis: «Jā, jā,

kungs, bet lūdzu dodiet man naudu!» To novēro-

dams, attapīgais Antiņš tūliņ uzlēcis kājās un izšā-

vies pa durvīm, teikdams, —

es atnesīšu! Nopircis
paciņu dārgākos cigārus, un pasniegdams zem tās

palicis piecrubļu gabalu. Bachs Ragaciema Pulkai-

ņa meža Vecupes tuvumā iemērījis viņam lielu me-

ža gabalu. Tad arī Skulte attapies un, pielabināda-
mies Bacham, ieguvis pļavu.

Tamlīdzīgi rīkojušies arī daži citi mērnieki,

dalīdami no mežu līkumiem atgrieztos gabalus ma-

nīgiem palūdzējiem, pie kam par meža materiāliem

atlīdzību nepaģērēja, jo mērnieki tos apzīmēja par

krūmājiem un sīkumiem.
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Bigauņciema skolas nams

Bigauņciema skolas namu uzbūvēja ap 1866.

gadu. Es toreiz biju 8 g. vecs. Rudenī mani no-

veda skolā pie Irlavas sēminānsta, skolotāja Stum-

berga, kurš atdusas Slokas kapos. Viņš bija stingra
karaktera, teicams pedagogs un krietns audzinātājs,

kas ar skolēnu nerātnībām nejokojās, bet ar stingru
roku tos pārmācīja, iedvesdams respektu un cieņu,

kamdēļ tagad vēl viņa nosirmojošie skolnieki viņu ar

cienību piemin.

Lampas toreiz bija reta lieta, kamdēļ lietoja
skalus. Ziemā, malku vedot, izmeklēja taisnus,

bezzaramus bērza klučus, sazāģēja pāris pēdu gam-

mā, saskaldīja un izžāvēja skaliem.

Kad vakarā pārnācām no skolas, tūliņ saplēsām
skalus, kurus spēcīgāka gaišuma dēļ dedzinājām kā

lāpas, pa trim uzreiz, saspraustus veclaiku līkumai-

ni izlocītā dzelzs lākturī ar koka kāju, iestiprinātu
zemā trijkāju kraķītī. Ap pašu lākturi sēdējām

bērni, mācīdamies skolas uzdevumus, un jaunākie
lauzīdamies ābecē. Sausie skali tomēr kūpēja, rai-

dīdami stāvus pret griestiem viļņojošu dūmu strāvi-

ņu, par ko priecājamies, saukdami: «Āre, kur

dampkuģis iet!» Aiz bērniem sēdēja pieaugušie,
auzdami tīklus. Uz grīdas bija nolikts saplīsuša
katla gabals, kur krita ogles no skala.
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Es vienreiz biju piesēdies par tuvu skalam, un

liela sarkana ogle iesprāga man aiz krekla pakrūts,
atstādama vēl tagad paprāvu rētu. Griestos bija ie-

taisīta maza lūciņa, un kad iekšā sakrājās par daudz

silts, pietvīcis un dūmains gaiss, jo skalu uguns
sil-

dīja labāk kā modernie angļu kamīni, pie kuriem

sildoties apsaldē mugurkaulu, — tad atvēra lūciņu

un istabu izvēdināja.
Beidzot mans tēvs salepojās un vienā ziemas

vakarā, no Rīgas pārbraukdams, līdz ar Rīgas kriņ-

ģeļiem ienesa istabā lampu un uzkabināja istabas

vidū pie griestiem. Otrā rītā skolā noiedams, es ar

lepnumu stāstīju, ka mums arī ir lampa!

Koris. Dievgaldnieki

Skolotājs Stumbergs, klavieru un ērģeļu spēlē-
tājs, dibināja četrbalsīgu jauktu dziesmu kori, kas

toreiz bija reta lieta. Dziedātāji, nevien jaunieši,
bet pat padzīvojuši vīrieši, piedalījās no Bigauņu,
Lapmeža, Ragaciemiem un Ķemerēm. Mācīja vai-

rāk reliģiskās dziesmas, kuras Lieldienās, Vasaras

svētkos un Ziemassvētkos skandināja Slokas baznī-

cā, kā arī reiz ziemā laicīgas dziesmas Ķemeres di-

rektora (uzvārdu neatminos) dzimšanas dienas agrā

rītā, kas viņu tā sajūsmināja, ka viņš nākamā sezo-

nā Stumberģi pieņēma sev kantorī pie rakstu dar-

biem un gadu pēc tam par sezonas peldu meistaru.
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Toreiz ciešs paradums bija katru svētdienu iet

Slokas baznīcā. Gāja veci un jauni, vasaras laikā

basām kājām, dziesmu grāmatas padusē un apavi
rokā, kurus apāva priedēs, pie tagadējā ugunsdzēsē-
ju dārza. Ziemā daži vecie vīrieši valkāja Rīgā pirk-
tās krievu «čabatas», kurās sala laikā varēja ieaut

vairāk pāru zeķu. Zābakus un baznīcas kažoku ap-

vilka tik svētdienās baznīcā braucot.

Mans tēvs, pērminderis būdams, sākot no

Mārtiņiem, katrā svētdienas pēcpusdienā sasauca pie
sevis ciema bērnus un vēl neiesvētītos, mācīja vi-

ņiem garīgas dziesmas un pārbaudīja, vai prot lasīt.

Tad pēc jauna gada ciemus apbraukāja mācītāji —

Vierhufs un pēc viņa aiziešanas uz Raunu Braun-

šveigs; tie nopratināja bērnus lasīšanā un kopējā
dziedāšanā. Viņi veda līdz kuli ar francmaizēm,

kriņģeļiem un mazām misiones grāmatiņām, kuras

izdalīja bērniem, tos uzslavēdami un pamudināda-
mi. Pieņēma arī nespējniekus pie Dieva galda.
Reiz mācītājs, bikti turēdams, atgādinājis tuvo mir-

šanas stundu. Viens no viņiem, norijot pasniegto
dievmaizīti un vīna malku, apzinīgi mierīgā balsī

teicis: «Cienīgs tēvs, atraudzējos, nemiršu vis, ci-

tu gadu vēl ēdīšu!»

Pēc vecu vecās, no baznīcas konsistorijas ie-

vestās kārtības, tika arī cieši ievērots un no mācītā-

jiem piekodināts, lai gavēņa laikā māju ģimenēs
katrā piektdienā, no pīkst. 10—11, taptu svinēti tā
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saucamie gavēņu piektrīti, padziedot un palasot ga-

vēņu sprediķus. Vienā piektrītā pie mums ienāca

kaimiņa vecā Tauriņmāte. Runājot mana māte ie-

minējās: «Tauriņmāt, vai gavēņu piektrītus arī

pasviniet?» Šī atteica: «Jā gan, Bigauņmāte; at-

nāca otrvecais un ar manējo patrumpējās gan!» Sa-

juzdama neprātīgu izteicienu aprāvās, bet mana mā-

te par šādu vaļsirdību slepus pasmīnēja, atgādinot

netrumpēt, bet palasīt Dievvārdu!

Vārnas krogs

Senajos neērtos satiksmes laikos Bigauņu, Lap-
meža, Ragciema, Klapkalnes, Pura un Apšuciema
ciemieši mēdza kā lomus, tā arī lauku ražojumus:

kartupeļus, burkānus, kāļus, kāpostus, selderiņus,

puravus, pētersilas un ķirbjus vest laivās pār jūru uz

Rīgu pārdošanai, bet vienīgi rāmā laikā, plz zemes

vēja, vislabāk Launadža un Lenica. Dažreiz tomēr

klizmējās, jo ceļā iesitās vežģera vējš, paceldams
viļņus, kas smagi piekrautām laivām bija bīstams.

lebraukšana Lielupē notika pie Vārnas kroga pa

Jaunupi, kura tālu jūrā bija aizsērta un seklaina,

kāpēc plīstošo viļņu dēļ bija bīstama. — Dažreiz

kartupeļu maisi bija jāsviež pār malu, lai glābtos no

grimšanas. Zēna gados esmu dažas desmit reizes

ar tēvu, kā arī ar vecāko brāli braucis uz Rīgu, gan
rāmā laikā, gan ceļā uznākušā vētrā, kad ar lielu
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risku un ārkārtīgām pūlēm iekļūstot Lielupē, sma-

gi drebuļi novēlās no kauliem, un cilvēks jutās kā

no gaisa nokritis. Pirmā pieturēšana bija pie Vār-

nas kroga, kur jau viens otrs gaitas biedrs bija priek-
šā. No krodzinieces palūdza grāpīti, novārīja kar-

tupeļus un, pudeli alus uzdzerot, ieturēja pusdienas;
tad lēnā gaitā turpināja ceļu pa Buļļupīti uz Bolde-

rāju, kur pārgulēja nakti un pārdeva daļu ražojumu,

lai laiva atvieglotos braukšanai pret straumi Dau-

gavā. Tāpat arī pieturēja pie Rīnūžu ciema, pie
straumē gulošiem kuģiem, kuri, gatavojoties iz-

braukt jūrā, labprāt pirka produktus, maksājot glī-
tas cenas; Mīlgrāvī, pie mežmalā vientuļi stāvošā

Pāķuļkroga, kurā krodziniece, pakulas vērpdama,

pasniedza garšīgu 3 kapeiku stopalu, un tad tālāk

uz Sarkandaugavu, pie toreiz saukātām «ugunsdzir-
navām». Tāpat pa Lielupi no Kalnciema, Odiņu,
Slokas, Kaugurciemā un Spuņupes apvidiem nāca

lielas un mazas laivas ar dārzāju ražojumu uz Rīgu.
Laivas piestāja pie

vecā plosta tilta ar priekšgaliem
pie malas, sablīvējušās cieši kopā, un daļu preču iz-

lika uz tilta malām.

Ar tukšām laivām mājās atgriežoties, lielup-
nieki bez kavēkļiem nokļuva savos sedumos, kur-

pretim jūrmalnieki, nonākot pie Jaunupes, vežģera
vēja vētras gadījumā, bija spiesti, uzturoties Vārnas

krogā, nogaidīt vētras guršanu. Garlaikojoties, da-

ži trumpēja, citi atkal pastaigājās pa baltiem smil-
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šu kalniem, lūkodamies uz balti putojošo jūru, un

trenkāja lielos vārnu barus. Krogus piederēja ve-

cam īnnuzim, kura krūtis pušķoja vairāki ārzemju

un iekšzemju medaļi, par dragāto kuģu ļaužu un

zvejnieku glābšanu.
Minētie jūras braucieni prasīja arī dažu upuri.

Tā, starp citu, 1868. gada rudenī mana tēva brāļa

Andrēja Štūla vecākais dēls Andrējs, kopā ar kādu

otru, no Rīgas atpakaļ braucot pieturējuši pie Vār-

nas kroga. Bijis tumšs, pavēls sestdienas vakars,

pūtis pastiprs Lēnics, kurš no Jaunupes uz ciema

pusi ir iepretim, kamdēļ līdz Dubultiem jāpielievē.
Sarunājoties ar krodzinieci izteikušies, ka kaut gan

jau vēls un tumšs, tomēr mēģināšot nokļūt mājās,

jo gribot svētdienā iet uz Slokas baznīcu. Liktenis

bija lēmis otrādi, jo viņi, zēģelējot pret Buļļiem, bi-

ja no vēja brāziena apsviesti un tumšā naktī noslī-

kuši. Lūkoja vadus velkot atrast līķus, bet bez sek-

mēm, jo ar zemes vēju slīkušos straume aiznes sā-

ņus, ar laiku ievirzīdama selgā, kurpretim ar jūras

vējiem krasta tuvumā slīkušos viļņi dažreiz jo drīz

izskalo malā.

Bārdas skuvēji

Tajos laikos netikvien mazajās pilsētiņās, bet

pat Rīgā un Jelgavā katrā kneipī vienā stūrī bija ie-

taisīta tribīnīte ar margām, uz kurām atradās krēsls



109

galdiņš ar spoguli un bārzddziņa piederumi. Kli-

ents apsēdās krēslā, pēc patikas līdzpaņemot arī pu-

deli alus, kuru bārzdu skujot un pļāpājot, kopīgi ar

bārdzdzini izdzēra. Bārzdas skūšana maksāja trīs —

3 kapeikas un matu griešana piecas —

5 kapeikas.

Ceļš uz Jelgavu

Agrākos laikos zivis bija ienesīgāki pārdot. Pa-

vasaros un vasarās katra māja un kroga stedeles bija

pilnas ar reņģu žīdiem un leišiem, kas reņģes uzpir-
ka un izvadāja pa Žagari, Veģeri, Janišķi, Viekš-

ņiem, Možeiķiem, Piķeļiem, Leckavu, vārdu sakot

—

pa visiem Lietuvas tuviem un tāliem miestiem un

gada tirgiem.
Bez tam vēl zvejnieki paši zveju veda uz Rīgu

un Jelgavu. Līdz pēdējai vēl toreiz nebija kārtīgas

kuģu satiksmes, kamdēļ vešana noritēja Slokā un

Saleniekos noīrētās laivās. Ja gadījās ceļa vējš, tad

lietoja zēģeles, bet pretējā gadījumā laivas vilka gar

upmalu ar treiliņu, t. i. smalku, stipru virvi. Par

atpūtas un naktsdusas vietām noderēja gar Liel-

upes malu atrodošies Gaiļu, Pļeras Jāņu un citi

krogi.
Šādas gaitas vilkās diezgan gausi un nogurdino-

ši. Pusnaktī ar reņģu vezumiem brauca uz Sloku, tad

— kamēr sameklēja laivu, kuras dažreiz ātri izkam-

pa, un ar toveriem piekrāva, pulkstenis jau rādīja
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desmit. Tad sākās gājiens ar airiem un treiliņu, līdz

kamēr otrā rītā ap pulksten četriem nonāca Jelgavā

nopūlējušies un noguruši.
Liellaivas lietojušas vienīgi zēģeles, pretvēja ga-

dījumā lievējot no krastmalas uz krastmalu. Vesta

tika pa lielākai daļai labība uz Rīgu, iekraušanai ku-

ģos. No Rīgas uz Jelgavu veda atkal visādas bodes

preces tirgoņiem. Raiba, strauja, ienesīga un inte-

resanta bija toreiz Lielupes un Daugavas, tautas

dziesmu apdziedātā, bet tagad vēsturei piederošā,
laivenieku dzīve. Labklājība piemita arī minēto

upju krastmalēs un krogos, jo laivinieki pirka ēda-

mās vielas, pārgulēja naktis un pretvēja gadījumā
pārlaida dažas dienas trumpēdami un gaidīdami pie-

laidīgāku laiku.

Tagadējā Lielupes ieteka jūrā «Jaunupe» pie
Vārnas kroga senos laikos vēl neesot bijusi, bet tā

ietecējuki jūrā aiz Rīnūžu ciema Daugavgrīvas cie-

tokšņa tuvumā, tā sauktā Ziemeļjaunupē, kuru vienā

sebā rudenī ārkārtīgi trakojošā vežģera vētrā pilnīgi
aizsērusi.

Tad Lielupe ietecējuši Daugavā, tā pavasaros

lejasgalā paceldama ūdens līmeni, caur ko tad radu-

šies senlaiku postošie Rīgas plūdi, kas deva iemeslu

celt Katrīnas dambi. Tomēr ar gadu gadiem Liel-

upe, pavasaros kreiso krastu grauzdama, izlauzušies

pie Vārnas kroga jūrā, tā radīdama tagadējo ieteku

jūrā, nosauktu par Jaunupi.
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Tad arī ierīkots plosts pārcelšanai no plosta ga-

la kroga pāri Lielupei uz Vārnas krogu. Rodoties

minētai Jaunupei, upe sākot no Vārnas kroga, vir-

zienā gar Buļļu muižu tad nosaukta par Buļļupi, un

pie ietekas Daugavā par Bolderāju. Minētās
upes

agrākos laikos bija bagātas ar dūņās gulošiem zu-

šiem, kurus zvejnieki, pēc takts ar žebērkļiem bak-

stot, pa divi vīri vienā laiviņā stāvēdami dūra.

Balasta dambis

Zēģelkuģi bez kravas nevarēja braukt ne rāmā,

nedz vēja laikā, jo viņu garie masti tos gāza apkārt.
Braucot no ostas uz ostu, ne katrreiz gadās

kravu dabūt, kamdēļ tādos gadījumos jāiekrauj vai

nu smilšu, mālu, vai akmeņu balasti.

Uz Rīgu braucot, kuģi bija spiesti lietot minē-

tos paņēmienus, jo ievedpreces tik daudz neatgadī-
jās kā izvedumi, visvairāk koki.

Atbraucot Rīgā, vajadzēja balastu izkraut.

Priekš šī nolūka pilsēta bija izraudzījusi esošo, lēze-

no, no pļavām sastāvošo Ķīpsalu uz kreisā Dauga-
vas krasta. Minētās salas Daugavas pusē tad ar

gadu simteņiem, ap divu kilometru garumā, tapa
uzvillēta no izkrautā balasta un šāds izveidojums
nosaukts par Balasta dambi, un ir tai ziņā vēstu-

risks, ka viņa sastāvdaļas atvestas no visas pasaules
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malām. Visi tuvējo un tālo jūrmalas ciemu zvej-

nieki ik vasaru apmeklēja dambi, salasot gludi apa-

ļās kramu olas priekš tīklu suntuļiem.

Senajā Ķīpsala bija pieejama vienīgi pa ūdens-

ceļu, ar laivām un mazo Zundas tvaikonīti.

Nav lieki piezīmēt, ka tajos laikos nekāda po-

licija tur nedarbojās, bet kārtību uzturēja ar saviem

puišiem vecāko augumu Seles kungi, saukti Ķīpsa-
las soģi.

Reiz es biju aculiecinieks šādai ainai: 1874.

gada oktobrī nobraucām ar tēvu Rīgā laivā, vezdami

dārza augļus. Pēc vecuvecās tradīcijas piestājamies

pie toreizējā vecā plostu tilta un tirgojamies, gulē-
dami pa nakti laivā blakus klapei, kuru katru rītu

ap pulksten 5 izgrieza kuģu caurlaišanai. Otras

dienas novakarē velkonis atvilka no Ķīpsalas balastu

izkrāvušo lielu trīsmastu zēģelkuģi, tilta caurbrauk-

šanai, un atstāja caurbrauktuves tuvumā uz enkura.

Viņam katrā pusē pie vidus rājām bija piesietas ar

ūdeni piesmeltas prāvas kuģu laivas, līdzsvara notu-

rēšanai, lai kuģis neapgāztos. Kaut gan bija rāms

vakars, tomēr mēs ar bažām vērojām kuģi, kas pie
mazākās vēja vēsmas varēja apgāzties.

Vakarā noliekamies gulēt. Te ap pusnakti no-

rībēja stiprs brāziens un atskanēja drausmīgi klie-

dzieni. Uzlēcot no miega ieraudzīju, ka kuģis, vē-

jam ceļoties, bija apgāzies uz sāniem, pie kam, kā

par laimi, viņa masta gali bija skārdami atspiedu-
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sies uz stiprām tilta margām, jo citādi tas būtu pil-

nīgi apvēlies uz mutes. Viens rājas gals bija caur-

dūries blakus laivai ar kāpostu galviņu kravu, tā

bija ūdens pilna, bet nenogrima, jo rāja to, kā uz

iesma uzspraustu turēja. Pats laivinieks paspēja
laikā izlēkt. Izcēlās milzīga kņada, glābjot grim-
stošā kuģa personālu, kas izglābās, izņemot vienu

matrozi, kas noslīka. —

Bez minētās kāpostu laivas, arī vēl citas bija

apdragātas, tomēr, kā par lielu brīnumu, bez cilvēku

upuriem. Par padarītiem zaudējumiem ostas valde

piespieda kapteini atlīdzināt cietušiem. Toreiz ne-

bija ceļamo krānu, kamdēļ enkurnieki pie kuģa iz-

celšanas un ūdens izpumpēšanas nopūlējās veselu

nedēlu!

Daugavas saules brāļi

Reiz, no Slokas Rīgā iebraucot, gadījās: Stāvē-

ju uz jūrmalas kuģu steķiem, novērodams saules

brāļus, kas gaidīja atgadījumu nonest no kuģiem
jeb otrādi dažādas mantas un preces. Kā jau pa-

rasts, daži no tiem bija iereibuši. Te viens no vi-

ņiem iesaucās: «Sveiki, biedri! Man pietiek!» un

ielēca Daugavā, kur murgodamies plunčājās virs

ūdens un kaut ko līdzīgu glābšanai sauca. Saskrē-

ja matroži un ar ķekšiem to izvilka uz steķiem. Iz-

cēlās liela kņada, un piesteidzās arī gorodovojs,
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kurš, kā likuma pārstāvis un kārtības sargs, prati-

nāja viņu — kamdēļ lēcis Daugavā, jo par pašnāvī-
bas mēģinājumu draud sods. Saules brālis prata

asprātīgi attaisnoties, paskaidrodams, ka viņam ne-

viļus iekritusi cepure Daugavā, un viņš, baidīda-

mies, ka nenogrimst, steigā lēcis tai pakaļ. Gorodo-

vojs apskatīja veco, slapjo cepuri, piemetinādams ka

meli, jo tādai nebijis vērts lēkt pakaļ, uz ko saules

brālis sodīdamies apgalvoja, ka iekšpusē aiz cepures

bantes bijis aizbāzts zelta 5 rubļu gabals. Tad go-

rodovojs cepuri otrkārt aptaustīja, bet to tur neatra-

da, uz ko saules brālis sukādamies žēlojās, ka nau-

da, cepurei iekrītot, esot ieslīdējusi Daugavā. Go-

rodovojs izlamājās, nospļāvās un aizgāja. Tad citi

biedri apbēra lēcēju ar ironiskiem jautājumiem, bet

tas vienaldzīgi atteica: «Gribēju noslīcināties, jo

domāju, ka tiklīdz ielēkšu, noiešu dibenā un būšu

uzreiz beigts, bet nekā, uznācu augšā, dullumā sā-

ku plunčāties un palīgā saukt, un mani izrāva.»

Vasaras laikā minētie brāļi naktīs gulēja Daugavas
malā akmeņogļu kastēs, kurās glabājās tvaikoņiem
vajadzīgās ogles. Tur tiem arī piebiedrojās viņu

naktslīgavas! Aukstam laikam iestājoties, tie gu-

va patvērumu bijušā Daugavmalas vēsturiskā ēdie-

nu un tējas barakā, sauktā «Melnā bumba!» Šinī

bezpajumtnieku klubā, kur paklīdušie bēdu brāļi

salasījās, dūca kā milzīgs bišu spiets. Tur tie ap-

sildījās, apspriedās, savā starpā dalījās ar iegūto mal-
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ciņu un uzkodām iekampa, kas kuram gadījās pie
rokas.

levērojama bija viņu brīnišķīgā, sirsnīgā, nelie-

kuļotā, brāliskā satikšanās, salāgošanās, savstarpējā

izpalīdzēšanās un dalīšanās beidzamā maizes kumo-

sā, kā arī savstarpējā līdzcietībā.

Lapmežkrogs

Lapmežkrogs bija ap 8o asu gara milzu ēka, ar

divām lielām stedelēm.

Toreiz, kad es vēl Bigauņciema skolā gāju,

dzelzceļa no Rīgas uz Ventspili vēl nebija, kāpēc

Rīgas lielceļi uz jūrmalu, Sloku, Tukumu un gar

jūrmalu uz Dundagu un Kolku, visvairāk zie-

mās, mudžēja no braucējiem un ceļa vīriem, un kro-

gus lielās stedeles bija pārpildītas ar vezumiem, zir-

giem, un lielā krogus istaba ar braucējiem un gulē-
tājiem.

Sebie braucēji stedelēs vairs neietika, bet tenci-

nāja Dievu, ja varēja zirgus kādā stūrī iespraust.
Vezumi stāvēja ārpusē un tapa pārmaiņus apsar-

gāti.
Pie kroga piesteigusies braucēji skriešus devās

stedelē aizņemt zirgu siles — jo daža atgadījās ap-

grauzta un caura, pie kam par
zīmi ielika pātagu.

Šo parašu stingri ievēroja un pārkāpējus pārmācīja.
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Caurām vasarām, sākot no Dundagas un ap-

kaimes, gar jūrmalu dzina buļļu barus uz Rīgu pār-

došanai, un viena no lielākām diendusas vietām

karstā dunduru laikā bija Lapmežkroga lielās stede-

les, kurās buļļi, padzirdīti pie ārpusē uzstādītām si-

lēm, kuras pielēja ar milzu spaini un vindu, mauro-

dami steidzās iekšā.

Zvejniekiem; kas savus tīklus žāvēja jūrmalā

vabās, bija dienām un naktīm rūpes tos sargājot, jo

buļļi, garām iedami, ar ragiem saplēsa. Mana mā-

sica Anna, iedama reiz uz Lapmežkrogu, paņēma

mani, ap 6 gadus vecu zēnu, līdz; resnais krogus

papa, Gūtmanis, mani ar baltmaizi pacienādams, rā-

dīja lielā ceļinieku istabā uz sienas uzgleznotu lie-

lu, raibu bulli un dzinēju ar pātagu rokā, un vec-

laiku salmu platmali galvā. Uz otras sienas bija

no tās pašas veiklās rokas uzgleznota zvejnieku lai-

va ar zēģelēm un liels, stalts trīsmastu kuģis.
Minētais krogs ap 50 gadus atpakaļ nodega,

tapa atjaunots, bet īsāks, un pastāvēja līdz pasaules
kara sākumam.

Sniega un stingra sala bagātās un garās zie-

mās, it īpaši tas notika 1875. un 1876. gados, kad

svelmīgs sals pieturējās caurām ziemām, sasnieg-

dams reiz pat 32,5 gr. R., Rīgas lielceļi bija galīgi
izbraukti un graveni, bet jūra visapkārt aizsalusi.

Tad Dundagas un apkārtnes muižu un ciemu ie-

dzīvotāji brauca tiešām no Dundagas un Kolkas uz
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Rīgas bāku, tad augšup uz Rīgu, pa Daugavu, ku-

ra toreiz, sākot no agra rudens līdz ledus iešanai, bi-

ja pilnīgi aizsalusi. Tais laikos nebija ne jūras, nedz

upju ledlaužu, bet vienīgi vecie koka velkoņi, kā:

Lielais Kristaps, Garibaldi, Napoleons v. t. t., kuri

pret ledu bija pilnīgi nespējīgi un, baidīdamies no

iesalšanas, jau laikus novietojās ziemas guļā.
No ciema selgā raugoties, braucēji garās rin-

dās kā smalkas auklas, un cilvēki kā skudras, stie-

pās gar apvārsni turp un atpakaļ.

Melnais gailis

Celi uz Rīgu no Bigauņiem un tālākās jūrma-

las rietumjoslas bija slikti, — neapkopts zemes cels

vilkās pa smiltaini caur Asariem, Mellužiem, Du-

bultiem, Majoriem, Bulduriem un Buļļu mežu,

Plosta krogu, plosta galā (pie tagadējās Jaunupes),
Rīnūžciemu uz Buļļu muižu un krogu, kur bijis

plosts pār Buļļupi, tad pār veco Buļļu ceļu gar veco

Grotes krodziņu, pāri Dzegužkalniem uz Rīgu. Pie

minētā kalna, apauguša ar lielu mežu un gariem

vaivarājiem, uzglūnēja laupītāji, kamdēļ braucēji

turējušies vairāki vienkopus.
Pulksteņi toreiz bija reta lieta, tamdēļ rītos cē-

lās pēc gaiļiem, kas pirmo reizi dziedājuši ap pulk-
sten diviem rītā, tā sauktiem pirmiem gaiļiem, tad

četros ap otriem.
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Galvenā iebraukšanas vieta Rīgā bijusi tilta ga-

lā pie «Melnā gaiļa», kur tad satikdamies jautāju-

ši, kādos gaiļos tu izbrauci? Es pirmos, es atkal ot-

ros. Ļaužu guļamā istabā vēl tagad atrodas sim-

tiem gadu vecais, ar tūkstoš skrambām izgraizītais
ozola galds, jo katrs ēdējs savu nazi pie tā izmēģi-

nājis. Otrā stāvā atrodas istabiņas iebraucējiem,

kur uz ārsienas bija uzraksts «Birģeļu zāle». Starp

Jelgavu un Rīgu nav bijis vēl dzelzceļa, kamdēļ tad

arī citas iebraucamās vietas, kā: «Baltais auns»,

«Pie kurzemnieka» v. t. t., bijušas bāztin piebāz-
tas no braucējiem un ceļotājiem, vairāk kurzemnie-

kiem.

Apkārt pilsētai vēl bijuši vaļņi, un pārbraucot

Daugavu, pie vārtiem stāvējuši kareivji ar gariem,
tieviem dzelzs iesmiem, bakstīdami no virsas reņģu
toverus, meklējot, vai nav paslēpta kontrabanda.

Kad paslepus iedevuši 3 kapeikas, kas toreiz bijusi
liela nauda, tad palaiduši bez reņģu bojāšanas.

Piezīmējams, ka toreiz kalti riteņi bija reta un

lepna lieta. Lietoja gandrīz vienīgi koka riteņus
bez riepām. Vecus, saplīsušus grāpjus dauzīja sīkās

šķembelītēs un tās iesita riteņa lokos, kuri nebija

liekti, bet no gabaliem salaisti, tā izveidojot riepu,
kura tos aizsargāja no dilšanas un drupšanas sala

laikā, kad ceļš bija izbraukts un bedrains. Ja brau-

ca tālākā Rīgas un Jelgavas ceļā, tad mēdza ņemt lī-

dzi jaunu lieku riteni, klizmas gadījumam. Kad
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pa bedraino ceļu brauca ar riteņiem ar padilušām
rumbām, tad tie gorījās no vienas puses uz otru, it

kā teikdami: Kā būs, tā būs? Kā būs, tā būs?!

Kurpretim, ja izturēja, tad, ātrā gaitā mājā brau-

cot, tamlīdz gorīdamies, sacīja: Kā bij, tā bij! Kā

bij", tā bij! — Tautas ziņģe to skandināja šādi:

i.

Kad bigaunieks uz Rīgu brauc

Ar veciem riteņiem,
Tie gorīdamies to uztrauc:

Kā būs, tā būs ar šiem?

2.

Bet mājās braucot pasmēja,
Uzsauca zirdziņiem;
Tie riteņi izturēja,
Kā bij, tā bij ar tiem! —

Kādreiz mans radinieks Pēteris Štūlis ar dēlu

gājuši pa dzelzs tiltu Rīgā (ko uzcēla 1872. g.).
Tēvs, pīpi mutē turēdams, pārliecās pār margām un

lūkojās lejā, vērodams laiviņas un plostus. Pēkšņi
dēls iesaucās: «Tēv, ka neiekrīt pīpis Daugavā!»
To dzirdot, tēvs apzinīgi atteicis: «Nē!», un

pīpis no zobiem izslīdējis Daugavā, kā noburbuļojis
vien. Tēvs skaudīgi nosūkājies, ka pīpis bijis no

vectēva mantcts, ar sudraba apkalumiem un vāku,

bet dēls savukārt svarīgi, kā aprādams, teica: «Tā

jau iet, kad tēvs dēlu neklausa!»
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Balastdambī, pie viena no lašu un vimbu zvej-

niekiem un tirgoņiem, māju īpašniekiem «Sēlēm»

tai vasarā kalpoja par airētāju Bigauņciema vecā

«Apses» dēls Andrējs. Kādā agrā rītā, kopā ar

otru vecāko puisi, gājuši vimbu kūrus izraudzīt. —

Uzceļot kūri, vecākais puisis iesaucies: «Tu, Dievs

Tēvs! Kur tas pīpis gadījies kūri?! Kāds velns to

te atstājis?» Andrējs, pīpi pazīdams, iesaucies:

«Āre, tas jau vecā bigauņnieka Štūla pīpis!», kam

gadījies iekrist tilta apakšā iemestā Sēles kūrī. Lep-
no pīpi pievākuši, palaiduši ziņu Štūlim, kurš pēc
dažām dienām ieradies, par atradumu Dievu minē-

dams nopriecājies un «Pīpja» krodziņā izmaksājis
labas magnčas. No tā brīža pīpi uzmanīgi glabā-
jis, pieteikdams, ka miršanas gadījumā pīpis jāliek

viņam zārkā līdz. Viņa vēlēšanās tapusi izpildīta,
un nomirstot viņš ar pīpi blakus apglabāts. —

Pīpes krodziņš

Stāsta, ka Lībekas un Brēmiešu tirgoņi 1773.

gadā savos mazos divmastu kuģīšos, no niknas vež-

ģera vēja sturmes vajāti, lai izglābtos no bojā ieša-

nas, ar pakaļas vilni nezināmā virzienā triekti, ieklī-

duši Rīgas jūras līcī un, glābiņu meklēdami, ierau-

dzījuši un laimīgi iekūlušies Daugavā, un atzēģelē-
dami tai vietā, kur tagad viņu vārdā nosaukta Brē-

miešu iela. Tūliņ vietējiem iedzīvotājiem, cik nu
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varēdami sarunāties un ar rokām sarādīties, vaicāju-

ši pēc krodziņa, kurā pēc pārciestām pūlēm un

briesmām varētu dabūt ko iebaudīt. Vietējie viņus

tad noveduši uz toreizējo «Pīpes» krodziņu, kurš

atradies tai vietā, kur tagad pie Jēkaba laukuma sā-

kas Torņa iela, Nr. 3-5.

Brēmīeši uzdāvinājuši krodziniekam divas pī-

pes, vienu lielu un otru mazāku.

Šis krodziņš pastāvējis visus simts gadus, pie-
redzēdams Jēkaba laukuma, Jēkaba kazarmes un

Torņa ielas izbūvi līdz viņa namdurvīm.

Ar laiku viņš bija pārvērties par traktieri. Cie-

mieši, iebraukdami Rīgā, pēc tēvu tēvu paraduma
ik reizes nogāja arī uz Pīpes krodziņu. leejot, acis

tūliņ uzdūrās divām pie sienas piestiprinātām stikla

kastēm, vienu lielu, otru mazāku. Katrā kastē at-

radās pīpis; lielā —ar lielu baltu porcelāna galvi-
ņu, kurā varēja sabāzt mārciņu sagrūstas tabakas un

ap pāris metru garu kātu, un otrais uz pusi ma-

zāks. Zem šīm kastēm pie sienas karājās stikla ie-

rāmējums, ar šādu tekstu:

Svētīts būsi ienākot,

Ja tu slāpes jūti!

Svētīts būsi aizejot,
Maksāt ja nav grūti!

Degvīnu lietoja mazos apmēros, pa glāzītēm:
kortelīši un puspudeles nekad nestāvēja uz krodziņa
galdiem.
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Stāsta, ka krievu cars Pēteris Lielais dzīvojis

kādā namā Palasta ielā. Katru dienu viņš nostaigā-
jis uz jaunveidojamo Ķeizara dārzu, rīkot koku stā-

dīšanu, pie kam pašrocīgi iestādījis vīksnu, kuras

resnais, sirmais, ar zariem apaugušais stumbrs vēl

tagad zaļo. No dārza atpakaļ nākot, arvien iegrie-
zies Pīpes krodziņā iemest krietnu «čarku» un

kost toreizējo rīdzinieku gardumu «pazudušo
vistu», ko vienīgi pratis tik gardi pagatavot toreizē-

jais Pīpes krodziņa īpašnieks, vecais Švarcs, un kas

caram jo gardi garšojis. Tā kā caram ļoti interesē-

jusies kuģinieku, jūrnieku un zvejnieku dzīve, tad

labprāt izrunājies ar tur atrodošamies jūrniekiem,

tos arvien ar čarku pacienājis, ar tabaku apdāvinā-
jis un ar dzīvu interesi klausījies jūrniekos, arvien

savā kabatas grāmatiņā šo to piezīmējot. Savu lie-

lo tabakas maku, jūrnieku pacienai, arvien nesis

līdz.

Rīgu apsēžot, Pēteris Lielais ierīkojis sev mi-

tekli bijušā ķeizara mežā, no kā tad arī cēlies no-

saukums «Ķeizara mežs»!

Vakaros, pēc darba beigšanas, kad krodziņā sa-

lasījās raibā pilsētnieku un pasaules jūras braucēju

publika, pie alus glāzēm sēžot tapa arī dziedāts vis-

visādās valodās un meldijās. Lūk, dažas pilsētnie-
ku:

i) Rīga, Rīga, tā dažs saukā, kur tie lepnie kungi
braukā,
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Freilenes un dāmas staltas, kuplas, platas, sar-

kanbaltas.

Spožiem ratiem sajūdz priekšā, treknus zirgus,
tad sēž iekšā

Zīdiem, samtiem izģērbusies, daži mīļi saķēru-
šies.

Kučieri ar bārzdām lielām, sēž uz buka, laiž pa

ielām

Šurp un turp, kā rīb un brīkšķe, un ar pātagām

uzplikšķe.
Ramtai ridri, ramtai ridri, ramtai ridri rallala.

2) Lai tad mēs nu, Rīgas zēni, papriecājamies it

lēni: ramtai ridri v. t. t.

Lai mēs līksmojam un dzeram, un ar kājām ze-

mi speram: ramtai ridri v. t. t.

3) Tai Rīgas mazā krodziņā, tur visi zeļļi salasās,

Tur vēveri, tur skroderi, tur kreisās kājas kurp-
nieki.

4) Ak tu puika, Hollenderi, tavu smuku dziedā-

šanu,

Man iztrūka bikšu kņope, tavu dziesmu klau-

soties.

Laivinieki dziedāja savas, kā:

Cel mani pār par Daugavu, tu Daugavs lai-

vinieks v. t. t. Jeb atkal:

Stāsti manim, Daugaviņa, Gauja jēl necieti

klusu. t. t. Tamlīdz zvejnieki dziedāja jūrnieku
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dziesmas, un matroži: Pie alus glāzes sēdēja daudz

jūras braucēju v. t. t.

Tagad toreizējās krogus telpās, laikam, atrodas

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka.

Trokšņiela

Viena no Rīgas dažā ziņā ievērojamākām ie-

lām bija šaurā, vēsturiskā Trokšņiela. Viņas vec-

laiku triju stāvu mājiņās bija mazi divistabu dzī-

voklīši, ar līkām, šaurām trepītēm. Mājām bija
tik ielas pusē mazi lodziņi, kā knapi izbāzt galvu,
un vienas izejas durvis, jo muguras puse cieši pie-

kļāvās pie Torņielas namiem, un rēgojās kā pie pa-

žobelēm pielipinātas bezdelīgu ligzdas.
Katrā no minētiem dzīvoklīšiem dzīvoja mīt-

niece - saimniece, turēdama dažas ielas favorītes,

kā arī ielaida pa reizēm ienācējas no ielas ar pavado-
ņiem.

lekārta bija visvienkāršākā: paverot durvis,

parādījās mazs ķēķītis ar plītīti un trauciņi, tad

istabiņa ar sienā iemūrētu rieru, kurā atradās šnaba

pudeles ar uzkožamiem un saimnieces gulta, kuras

pagultē bija novietotas alus pudeles, un beidzot, di-

benistabiņa — «kabinets». Dzīve bija raiba un

omulīga, jo tapa iedzerts, uzkosts, uzdziedāts, un

dibenā norisinājās mīlas cēliena noslēgums. Pa die-

nām uzdzīve noritēja pielaidīgāk, bet līdz ar satum-
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su saradās raiba publika. Tā kā toreiz vēl nebija

lielo jūras tvaikoņu, kuri viens pats atvieto pieci, se-

ši zēģelniekus, tad Daugava bija pilna ar zēģelku-

ģiem, kamdēļ tad tur katru vakaru salasījās pāris
duču kuģu stūrmaņi, bocmaņi, pavāri un matro-

ži; no blakus esošās Torņu ielas, Jēkaba kazarmēm,

feldfēbeļi, unteroficieri un zaldāti, kuģu strādnieki,

laivinieki un zvejnieki. Pa minēto ielu ejot, vaja-

dzēja tik sist plaukstās, tad acumirklī izbāzās pa
lo-

dziņiem sieviešu galvas, mādamas iet iekšā.

Viesošanās no iesākuma noritēja draudzīgi un

omulīgi, bet kad iesila galviņas, tad plūkšanās gāja
vaļā.

Izkāvās dažādas nācijas, kā: anglis ar francūzi,

zviedns ar dāni, vācietis ar latvieti jeb igauni, hol-

lenders ar somu, vai atkal pārmaiņām ar zaldātiem,

zvejniekiem, laiviniekiem jeb kuģa strādniekiem.

Pēc toreizējā paraduma, kam bija arī sava labā
pu-

se, kāvās tik ar dūrēm, it īpaši angļi, kamdēļ slep-
kavības ar nažiem bija gandrīz pilnīgi izslēgtas.
Piekautie muka ka ielas vien noklaudzēja, cits uz

Daugavmalu, pulvertorņa pusi, kazarmām, lekšrī-

gu un Pīpkrodziņu.
Tajos labklājīgos un brīvos laikos valdība, pil

sētas valde un policija šai starptautiskai ielai nekādu

vērību nepiegrieza, kādēļ netraucēti noritēja jautrā,

trokšņainā nakts uzdzīve, no kā tad arī cēlies no-

saukums «Trokšniela».
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Gauja

Senos laikos Gaujas grīva bijusi dziļa, iebrauk-

šana Gaujā parocīga, pils tuvumā atradusies liela,

dziļa atteka, kurā, kā straumes aizēnā, mituši pa

laikam no jūras ienākuši lieli sīgu bari.

Ciemieši laikmetos braukuši turp uz sīgu zve-

ju. Sīgas reizēm netraucētas stāv ūdenī nekusto-

ties, — zvejnieku valodā «guļ», kamdēļ atteka dabū-

jusi nosaukumu «Sīgu gulde», no kam cēlies no-

saukums «Sigulde».
Vairākām laivām sabraucot, pirmajām bijusi

parasti priekšrocība, bet vēlākie braucēji, — Turai-

das tuvumā atradusies tamlīdzīga mazāka Sīgu at-

teka, — ar rokas mājienu raidīti «tur», no kam cē-

lies nosaukums «Turaide»!

Siguldas pretējā krastā daži vietējie iedzīvotāji

nodarbojušies ar īpaša tipa muldu taisīšanu no kri-

jām, kuras vieglākas par koka un ērtākas zivju gla-
bāšanai, no kam tad cēlies nosaukums «Krimulde»!

Muldas pirkuši kā Gaujas, tā jūrmalas zvejnie-

ki zivju pārvešanai uz Rīgu un Jelgavu hercogam
Jēkabam. Vairāku cilvēku augumos straume, gai-
tu grozīdama, attekas aizsērusi. Nosaukumi «Si-

gulde», «Krimulde», «Turaide» uzglabājušies visos

vecos dokumentālos aprakstos, tautas mutē un

dzejā:
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Gaujas māte apsēdās Siguguldes piekrastē,

Jūsmodama lūkojās, Kā guļ sīgas Siguldē.
Ai bagāta, Gaujas māte, Pildi manu ķeselīt:

lemet sīgas, iemet vimbas, lemet nēģu riekužītf

Dobeļa Mariņa

Ciemieši audzināja, starp citu, arī cigoriņus,

pārdodami Tukuma bodniekiem, bet galvenais no-

ņēmējs bija Rīgā vecais Kamārins, pretim rātūzim.

Reiz pirms Ziemassvētkiem daži ciemieši brau-

kuši uz Rīgu ar cigoriņiem. Tiem braukusi līdz ari

padzīvojusē Dobeļa Māriņa, vezdama 25 mārciņas.

Nobraucot novakarē pie Kamārina, salīgts; ci-

goriņus svēris vecākais zellis un izmaksājis naudu.

Piezīmējams, ka tajos laikos veikalos īpaši kasieri

nebija, un bodzeļļi vaļīgi rīkojās ar naudu.

Zellis svērdams kļūdījies, un 25 mārciņu vie-

tā pierakstījis 25 podi. Kad pienākusi Māriņas

rinda, teicis: «Jums par 25 podiem pienākās 25

rubļi.» To dzirdot, viņa paklusi iesaukusies: «Vai,

jaunskungs, man bija tikai 25 mārciņas!» Kamārins

pats grozījies pircēju pūlī, kamdēļ zellis, lai misē-

jumu novērstu un savu stāvokli glābtu, caur zobiem

paklusi šņākdams saucis: «Bāba, ņem naudu!»

Tad viens no attapīgākiem ciemiešiem steidzīgi tei-

cis: «Labi, labi, jaunskungs, dodiet naudu man,
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jo viņa, vecāks cilvēks, neprot sarēķināt!» Steigā

atstājuši bodi, priecādamies, ka vecais Kamārins nav

klizmu nomanījis, caur ko zellis izglābies. Manna

nobažījusies, bet citi to apmierinājuši, jo zellis bi-

jis jāglābj. —

Noiedami iebraucamā vietā pie «Melnā gai-

ļa», ieturējuši labas vakariņas, un Manna priekš sa-

vas krustmeitas nopirkusi labas Ziemassvētku dā-

vanas. —

Mencu Gusts

Kaugurraga rietuma pusē, aiz kāpas, mežā at-

rodas lēzena ieleja. Tajā senos laikos bijusi maza

zvejnieku mājiņa ar vistu būdu un dārzu. Mājiņā

dzīvojis vecpuisis Gusts. Viņš caurām vasarām

zvejojis ar lošiem mencas, tās žāvējis un nesis pār-
dot uz Sloku un Ķemerēm. Audzinājis arī vistas,

perinājis cāļus, kurus, kā arī olas, nesis turp pārdot.
Viņu iesaukuši par «Mencu Gustu». Kad viņu,

ejot uz Sloku satikuši, arvien uzprasījuši: «Nu,

Gust, kā iet ar vistām?» Runīgs būdams, viņš
katrreiz nodeklamējis: «Mārciņa miežu ēdināša-

nai maksā kapeiku, un par divām olām dabūju at-

kal kapeiku, tā tad cauri var tikt!» — Ciemieši jo-
kodamies arvien atkārtojuši: «Kapeiks pret kapei-
ku, cauri var tikt!» — Viņam radu nav bijis, kam-

dēļ pēc viņa nāves apglabātāji pievākuši pamestās
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grabažiņas, ēciņas izvazātas, dārzs aizzēlis, atstā-

dams minēto vēsturisko ieleju. —

Netālu tuvumā mēs, zēni, nejauši atradām arī

vienu ar priedēm apaugušu kalniņu, kura galā no

zemes ārā rēgojās skursteņa gals. Pēc sentēvu no-

stāstiem, tur bijusi māja, kurā dzīvojusi mēra gados
izmirusē ģimene. —

Vilka viltība

Reiz ziemā, stiprā salā, Rumbas saimniece sest-

dienas vakarā, pēc nopēršanās, sadzinusi siltā pirtī
aitas. Noejot otrā rītā novērojusi, ka aitas noguru-

šas un bijušas nosvīdušas. Nobrīnījusies, bet ie-

meslu šādai parādībai neuzķērusi. Nakti pēc tam

tas pats atkārtojies. Tad, trešā naktī, vecākais dēls

nosēdies pirtī vaktēt, jo domājuši, ka varbūt — vai

nu lietuvēns viņas jāj, jeb kāds ciemietis aiz pārgal-
vības aitas baida.

Pirts sānos bijis mazs lodziņš, ar lupatu aiz-

bāzts. Te pēc vakariņu laika
pie lodziņa mēness

spīdumā parādījies vilks, ar purnu izrāvis lupatu
un — laikam ar nolūku aitas no pirts izdzīt — ie-

bāzis asti, un to vicinādams tās baidījis. Aitas, bez

tam vēl vilka smaku saozdamas, triekušās no viena

kakta otrā. Vaktnieks, asti sakampdams un sāņus

noliekdams, ar lielām pūlēm to tik paspējis noturēt,
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jo izbiedētais vilks neganti svaidījies no vienas pu-

ses uz otru, pie tam vēl turētāju ar saviem ekskre-

mentiem apšķaidīdams, kas parasti tā atgadās. Uz

norunātiem saucieniem piesteigusies mājinieki ar

rungām, sitot diviem reizā — vilku nobeiguši. —

Saimniece ar bulli un gaili

Ciemā dzīvojis labsirdīgs saimnieks. Saslimstot

saimniecei teicis: kad es nomirstu, tad pārdod lie-

lo bulli un dabūto naudu izdali nabagiem, kā manu

pēdējo dāvanu. Saimniece nosolījusies, bet, skopa
būdama, tas tai palicis žēl. Tomēr apķērīga būda-

ma, novedusi tirgū lielo bulli līdz ar gaili, ar tādu

nolūku, ka pircējam jāpērk abi reizā, pie kam gailis
maksā 75 rubļi, bet bullis tikai 5 rubļi, tas ir, kopā
80 rubļi. Pircēji nobrīnījušies, bet viens abus par
minēto summu nopircis, piezīmēdams: tas gaiiis ir

skaudīgi dārgs, bet bullis smieklīgi lēts.

Saimniece, par izdevību nopriecādamās, tos 5

rubļus svētdienā pie Slokas baznīcas nabagiem izda-

lījusi.

To uzzinot, mācītājs Vierhufs saimnieci pēc

dievkalpojuma iesaucis dreiskambarī un pērminderu
klātbūtnē tirdījis, bet neko nepanākdams tik norā-

jis, jo viņa pratusi izmanīgi aizstāvēties, sodīdamās,

ka vainīgs esot buļļa pircējs, maksādams tikai 5
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rubļus. Mācītājs gan sašutis, bet piekodinājis otr-

reiz tā vairs nedarīt, uz ko viņa dūšīgi atcirtusi:

«Cienīgtēvs, es otrreiz vairs neprecēšos. Man jau

pietika ar to velnu.»

Kaŗa sekas

Ciemiešu dzīves gaita ritēja normāli, zveja un

lauki deva pietiekoši uzturu, sirmie, vēsturiskie cie-

mi bija daiļi apauguši dažādiem lapu un priežu ko-

kiem, piešķirdami patīkamu krāšņumu. Jūrmalu

ar Ķemerēm savienoja elektriskais dzelzceļš.
Tad nāca drausmīgais karš. ledzīvotāji tapa

no kara valdes izraidīti, ciemā nometināts krievu

karaspēks. Taisījis kaujas līniju, un ēkas, kokus no-

postīja. Kad iestājās lūzums un revolūcija, tad ne-

kārtībā atkāpjošies klaidonīgie zaldātu bari laupīja
un vēl atlikušo nodedzināja.

Kad iedzīvotāji atgriezās, tad ar šausmām at-

rada kailus, no tranšejām izrakņātus klajumus. Sā-

kās sūra, grūta dzīve. Katrs centās sev būdiņu uz-

taisīt, nesdams būvmateriālu pa pleciem. Agrākais
ciemu diženums nevarēs tik drīz atzelt. Jāpaiet
daudziem gadu desmitiem, iekams agrāko pa daļai

paspēs atgūt!

Rīgā, 1937.
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