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SARGĀSIM SAVU ZEMI!
I. IMULE

AJO tāliem austrumu apvāršņiem nākdami, vēji vēlarvien

* »
nes sev līdzi kara dunoņu un vēsti, ka karstās kaujās

list sviedri un asinis par tēvzemes brīvību un slavu. Mūsu

vīri, tēvi, dēli un brāļi, augsti pacēluši kara karogu, niknā

sparā metas pretim ienaidniekam, kas tik nežēlīgi sami-

nis tautas dvēseles skaistākos ziedus un aptraipījis tautas

godu.

„Latvija, tu zeme svētā, tevi sargāt mūsu gods! Zobens

kaujā uzvarētā lai mirdz slavas apstarots!" dzied viri skaļi

un vērš bezbailīgi savas krūtis pretim ugunij un nāvei.

Visu par Latviju!

Bet te, dzimtenē, svētīgs un ražīgs miers. Pāri pilsē-

tām un laukiem jumjas bula laika spožie saules stari, glās-

tīdami cilvēkus un zemi, kas tik daudz cietuši.

Brīves rītā mēs cēlāmies jaunai dzīvei. Nu pagājis

jau gads, kopš izšķīrāmies par to, ka kopā ar savu tautu

iesim sauļup. Tik daudz mums toreiz bija priekā kūsā-

joša spēka. Ai, šis spēks bija tik liels, ka pat acis ne-

tapa mitras, kad viri aizgāja kara gaitās! Mēs pavadījām

savus bāleliņus priekā mirdzošām acīm. — Ejiet, ejiet jūs,

spodriniet ar zobenu tautas godu, mēs dzimtenē to spodri-

nāsim ar savu tikumu vareno spēku, ar savu darbu, ar

savu tēvzemes mīlestību.

Kā tas tagad ir pēc gada? Vai šodien nav jālūkojas

sevi kā spogulī, lai Saskatītu sevi un savu apņēmību? Vai

ari šodien vēl esarti tikpat spēkpilnas un drošas?

Viri nav atstājuši kaujas lauku. Nē, viņi iet varonīgi

uz priekšu. Nopelnu zīmes grezno viņu krūtis un slavas

vainagi apvij šķēpus. Viri sarga savu zemi un tautu god-

prātīgi. Kā ir ar mums, sievietēm?

Latvietes, atbildēsim katra savai sirdsapziņai un savam

Dievam! Un ja mums vēl ir svētā balss krūtīs, kas var

mūs attaisnot, kas var piedot un pārstāt, tad ir labi. Tad

varam drošu roku saņemt maizi no šis zemes galda, un

šī maize mums nebūs rūgta.

Mēdz sacīt, ka karš nesot sev līdzi daudzas tādas pa-

rādības, kuļām miera apstākļos nav vietas civilizētas un

kulturālas tautas dzivē.

Ir tiesa. Lieli palu ūdeņi aizskalo visu to, kam nav dro-

šas saknes vai stingra pamata. Karš aizrauj postā Ildzi

cilvēkus, kuriem nav tēvijas, mājas un ģimenes svētuma.

Iztur un paliek tas, kas stingri saaudzis ar savu zemi,

savu tautu un tās veselīgajiem un gaišajiem spēkiem. Ne

velti Edv. Virza kādā dzejā saka: ,Jštāv stipri tas, kas jūt

ar zemi sevi sietu, bet kufš no viņas bēg un skrien uz

svešām tālēm — krīt, sagrūst, aizmirsts tiek un apaug

lauku zālēm." Arī mūsu spēks un stiprums, latvju sievie-

tes, ir tikai mūsu pašu zemē un nekur citur. Tas ir mūsu

laukos, mūsu lauku sētās, mūsu vienotībā ar tēva māju.

Gandrīz katrai no mums šūpulis kārts lauku istabā. Tur

māte mūs pirmo reizi iznesa saulē, lai tā mūs apstarotu

un svētītu. Tagad, lielas izaugušas, mēs zinām, ka nekur

nav tik labi, kā zem dzimtenes saules. Nekur nav labāka

patvēruma par tēva māju. To sevišķi labi izjūtam un

saprotam pašlaik, kad tēva mājā klāts galds mums ir gar-

dākais mielasts. Mazliet savādi gan šķiet brīžiem! Dau-

dzi tikai tagad atraduši taku uz dzimto sētu, bet nepār-

metīsim viņiem to. Nav svarīgi, kas to spiedis darīt.

Pats galvenais tomēr ir tas, ka arī šie „tēva sētas tālum-

nieki' atraduši ceļu atpakaļ pie zemes. Vairums gan seko

savas sirdsbalss aicinājumam: jāiet laukiem palīgā. Lau-

kiem vajaga darba roku! Klāt nāk vēl apsvērums, ka pa-

šiem par sevi jārūpējas, savstarpēji jābalstās. Kuß gan te

spēj vīt labāk klusas izpalīdzības un draudzīgas sadarbes

pavedienu, ja ne sieviete? Tāpēc palīdzēsim saviem, pie-

derīgiem, saviem kaimiņiem laukos! Mums laukos ir

daudzas tādas sētas, kurās valda dziļš un sāpīgs klusums.

Vīri boļševiku laikā aizvesti, dēli aizgājuši karā un dažs

labs no viņiem vairs neatgriezīsies. Latvju sievietes vi-

tālā griba un lepnā spīts neļauj viņai atstāt dzimto māju.

Mums jādzīvo, mums jācīnās, jo mums jāpastāv. Mājās

palikušas pa lielākai daļai sievietes ar bērniem. Raitā mā-

jas solī paiet diena pēc dienas, spēki sāk gurt, jo sievietēm

jāveic ari visi vīriešu darbi. ledomājieties māju, ko paš-

laik vada sieviete. Viņai jārīko mājas ļaudis, jāiet pa-

šai tīrumā, jāuzrauga bērni, jāpilda arī visi pienākumi pret

pagastu un līdz ar to valsti. Un ja mājās ir tikai sievie-

tes, nav vīrieša darba spēka, vai te nav vajadzīgas iz-

palīdzīgas rokas? Šī pati čaklā saimniece var pagurt,

var saslimt, kas tad visu darīs? Lauku sētas ražotspēja

nedrīkst apsīkt. Nē, tai pašreizējā kaja laikā uzticēti vēl

lielāki pienākumi. Sabrūkot vienas lauku mājas saimnie-

cībai, apsīkstot tās ražotspējām, desmitiem pilsētnieku gal-

di paliks tukši. Tāpēc būsim Īstas, krietnas tautietes un

iesim lauku sievietei palīgā! Palīdzēsim viņai tīrumā, pļa-

vā, laidarā un istabā. Uzskatīsim katru latviešu lauku

māju par mūsu pašu māju.

lesim arī mēs uz šīm mājām un ar savām čak-

lajām rokām, laipno padomu un patieso sirsnību nesīsim

sauli šinīs mājās. Lai lauki jūt un zina, ka ir tikai viena

liela saime, kas turas kopā plecu pie pleca kā priekos, tā

bēdās, tā kopējā darbā. Darbā pierādīsim arī saimes vie-

nību.

No mūsu apņēmības, no uzsāktā uzvaras ceļa neviena

nedrīkst atrauties! Ja kāda no mums tomēr savā dzīvē

vai darbā sāktu šaubīties un svārstīties, turēsim viņu sting-

ri. Mēs nedrīkstam ne mirkli zaudēt savu latvju sie-

vietes godu! Paraugaities uz tām varonīgajām mātēm, kas

upurē tēvijai savu ģimenes laimi — vīru, tēvu, dēlus! Cik

lielas viņas, cik pacietīgas un savaldīgas savās sāpēs!

Viens mērķis viņām tikai — visu par Latviju!

Tāpēc, tautietes, būsim savaldīgas savās iegribās, bū-

sim rimtas savā vaļā. Izmetīsim no savas sirds un sa-

vas ģimenes svētā loka visu to, kas ir svešs latviešu sie-

vietes stājai, un neaizmirsīsim ne mirkli, ka mums visiem

spēkiem jākalpo sev, tautai un tēvijai. Lai ari mūs, sie-

vietes, vada tā pati cēlā apņēmība un tas pats zvērests,

kas vada mūsu vīrus, tēvus, dēlus un brāļus:

„Latvija, tu zeme svētā, tevi sargāt mūsu gods!'



TAUTAS PALĪDZĪBAS DARBS
O. FREIVALDS,

T. P. propagandas sekcijas vadītājs

PĀRDZĪVOJUSI komunistu terrora gada
briesmas un postošo kara vētru, esam

atkal uzsākuši iet mūsu tautai pazīstamo ne-

mitīgās augšanas ceļu, pirmkārt, dziedējot

smagās brūces, kādas mūsu tautas orga-

nismā cirtis pārdzīvotais laiks. Posts, kādu

atstāja vācu armijas padzītie boļševiki un

viņu radītais karš, mūsu zemē bija pārlieku
liels. Steidzamu atrisinājumu prasīja boļše-
viku un karā izpostīto ģimeņu atbalstīšana,

sagrauto mūsu aizgādības iestāžu atjauno-
šana, veselības kopšanas, higiēnas un medi-

cīniskās palīdzības jautājumi un visbeidzot

arī mūsu kultūrāli-sabiedriskās dzīves atjau-
nošana. To saprata ne tikai mūsu vadošie

darbinieki, bet visa tauta. Lai rastu iespēju
šos jautājumus steidzoši un ar panā-
kumiem atrisināt, nodibinājās Tautas pa-

līdzības organizācija. Visas tautas at-

balstīta, jaunā organizācija sāka organizēt

plašu un vispusīgu tautas pašpalīdzības un

sabiedriskās dzīves jaunuzbūves darbu.

Sekmīgai palīdzības darba veikšanai Lat-

vija sadalīta G Tautas palīdzības apgabalos:
Rīgas pilsētas, Rīgas lauku, Vidzemes, Zem-

gales, Kurzemes un Latgales. Apgabali
savukārt sadalās lauku un pilsētu Tautas pa-

līdzības apriņķos (katra pilsēta un katrs
lauku apriņķis — viens Tautas palīdzības

apriņķis), bet apriņķi — Tautas palīdzības
iecirkņos (katrs pagasts viens iecirknis; pil-
sētās iecirkņu skaits pēc vajadzības). Tau-

tas palīdzības darbu apriņķos un iecirkņos
vada ieceltie Tautas palīdzības priekšnieki.
Tautas palīdzības centrālā pārvalde atrodas

Rīgā un tās augstākā vadošā persona ir

priekšnieks. Priekšnieka padomdevējs or-

gāns ir padome 8 personu sastāvā. Tautas

palīdzības darbību vada priekšnieka iecelts

darba vadītājs. Tautas palīdzības darbs sa-

dalās 10 sekcijās:

1) līdzekju sagādāšanas sekcija,

2) ēdināšanas sekcija,
3) pabalstu sagatavošanas un sadalīšanas

sekcija,

4) mātes un bērnu aizgādības sekcija,

5) tautas veselības kopšanas un aizgādī-
bas iestāžu sekcija,

6) žēlsirdīgo māsu v. c. tautas veselības

kopšanas darbinieku sagatavošanas
sekcija,

7) juridisko padomu došanas sekcija,

8) propagandas sekcija,

9) reģistrācijas un izziņu sekcija,

10) revīzijas sekcija.

Bez tam Tautas palīdzībā vēl darbo-

jas: Māsu savienība, Brāju kapu komiteja
un nozare Sievietes darbs.

Visas latviešu tautas un līdz ar to arī

Tautas palīdzības organizācijas pirmās rū-

pes ir par tiem mūsu tautiešiem, kuyus no

mūsu vidus izrāvis boļševiku tenors. Tau-
tas palīdzības izziņu sekcijā reģistrēti
34.711 boļševiku upuri — 23.382 vī-

rieši, 7.253 sievietes, 4.076 bērni līd2 16 g. v.,

kas vai nu nogalināti, izsūtīti, vai aizrauti

līdz bēgošajām padomju armiju masām.

Tautas palīdzība dara visu, ko pašreizējos
apstākļos iespējams darīt šo nelaimīgo uzzi-

nāšanai. Tiek izmantoti visi pieejamie ziņu
avoti, kas var dot kādu norādījumu par vie-

tām, uz kurām izsūtīti un kur varētu at-

rasties mūsu izsūtītie. Izsūtīto un pazudušo
tuviniekiem pēc viņu lūguma izsniedz aplie-

čības pensiju, pabalstu un citādas palīdzī-
bas saņemšanai. Tautas palīdzībā tie var

saņemt arī juridiskus padomus savu lietu

kārtošanai. Tautas palīdzības izziņu biro-

jā tūkstošiem izziņu ik mēnešus pieprasa

gan atsevišķas personas, gan dažādas ie-

stādes.

Bij. Latvijas armijas karavīriem, kas ka-

ra darbības dienās nokļuvuši gūstekņu no-

metnēs Vācijā, ar Tautas palīdzības starp-
niecību visu laiku sūtīja paciņas ar pārtiku
v. t. t, un tiklīdz rodas iespēja, tos ar spe-

ciāli norīkotiem autobusiem pārved dzim-

tenē.
,

Kopš š. g. sākuma Latvijā sāka lielākās

grupās ierasties Krievijas ieņemto apgabalu

latvieši, kuri ilgajos boļševiku valdīšanas

gados nonākuši galīgā trūkumā un postā.
Tiem pajumti un atbalstu dod Tautas palī-

dzība, kuras uzturētajās sanitārās aizgādvie-
tās Rīgā un provincē līdz šim jau ienākuši

apm. 3.000 šādi bēgli — latvieši, lielāko tie-

su sievietes un bērni.

Materiāls pabalsts cietu-

šiem nepieciešams Joti plašos apmēros.
Uz š. g. I. aprīli reģistrēti 28.550 cilvē-

ki (tai skaitā 52% bērni līdz 16 g. v. un

13% sirmgalvji vecāki par 65 g.), kas cie-

tuši no boļševikiem, izpostīti kara darbībā

vai citādi nonākuši trūkumā un kam nepie-
ciešams sabiedrības atbalsts. Tādēļ šinī

virzienā Tautas palīdzība kāpina savu dar-

bību, cik vien to atļauj rīcībā esošie lī-

dzekli.

Atbalsts sniegts:
tikai naudā 7.590 personām
naudā un naturālijās . . 5.843

„

tikai naturālijās .... 11.515
„

Kopā: 24.948 personām

Pirmo 5 mēnešu pastāvēšanas laikā Tau-

tas palīdzība trūkumcietējiem veltēs izsnie-

gusi: 414.301 RM naudā, 79.369 gab. drēbju
un apavu, 143.484 kg pārtikas produktu,
16.140 gab. mēbeju un mājsaimniecības
priekšmetu un 2.821 steru malkas.

Ziedoto drēbju un apavu pārtaisīšanai
Rīgā un vairākās provinces pilsētās Tau-

tas palīdzība uztur šuvēju un apavu darb-

nīcas. Liela nozīme arī Tautas palīdzības
ēdināšanas punktiem, it sevišķi izpostītajās
Latgales pilsētās (Rēzeknē, Daugavpilī),
kur simtiem cilvēku saņem ik dienas siltas

pusdienas.

Aiī jaunatnei un bērniem

Tautas palīdzība pievērš iz-

cilu uzmanību. 2.782 bērniem paga-
tavoti pūriņu priekšmeti un dāvanu pa-

kas, laukos novietoti izmitināšanā un izpa-
līgu darbā — 17.000 bērnu, reģistrētas
ģimenes 2.817 bērnu un skolēnu pie-
ņemšanai, izsniegts 32.430 eksemplāru
veselības kopšanas un aizgādības literātū-

Tas, 4.693 gadījumos sniegti padomi un da-

žādas at)aujas, 71 gadījumā sagādāti krust-

tēvi un palīgi cietušām ģimenēm, 509 gadī-

jumos pārbaudīti mājas apstākļi, 2.286 gadī-
jumos izsniegti dažādi zīdaiņu un mazbēr-

nu piederumi. Tautas palīdzība uztur arī

Rīgā, Mežaparkā, dienas koloniju 5—12 ga-
du veciem bērniem; otra Tautas palīdzības
bērnu kolonija darbojas Zemgalē. Ziema

Rīgā bija noorganizēti arī 16 mācību saga-
tavošanas punkti bērniem, kam mājās ap-

gaismošanas trūkuma vai citu apstākļu dēļ

nebija iespējams sagatavot skolas uzde-

vumus.

Trūcīgo bērnu atbalstīšanā daudz dara arī

Tautas palīdzības skolu kopas, kuras

tagad nodibinātas jau gandrīz visās latvie-

šu skolās.

Sevišķi liela nozīme bērnu veselības kop-
šanā un līdz ar to visas tautas nākotnes
nodrošināšanā ir un būs veselības
kopšanas punktiem, kurus pēc ģe-
nerē Ikomisāra rīkojuma tagad pārņēmusi
Tautas palīdzība. Līdz šim darbojas jau ap
100 punktu. Tuvākā laikā Tautas palīdzība
paredz veselības kopšanas punktu skaitu

vēl ievērojami palielināt. Cik liela nozīme

šiem punktiem, redzams jau no tā, ka jau
tagad, savas darbības sākuma posmā, tie

sniedz palīdzību un padomu ap 1.500 bēr-
niem dienā.

Līdzīgs uzdevums — palīdzēt iedzīvotā-
jiem tikt pāri kara laika grūtībām un sa-

strēgumiem —
ir arī virknei citu Tautas pa-

līdzības pasākumu. Tā Tautas palīdzības
nozare Sievietes darbs noorganizē-
jusi šūšanas kursus, kur māca, kā izlīdzēties

šai laikā, kad jaunas drēbes tik grūti ie-

gūstamas; kursus normēto pārtikas devu

taupīgai izvērtēšanai; veļas mazgāšanas
kursus, kur mājasmātes mācās iztikt ar savu

nelielo ziepju devu; kopgalda vadītāju kur-

sus v. t. t. Ir nodibināta padomdotuve māj-
turības un kopgalda jautājumos. Tiek gā-
dāts, kur tas nepieciešams, arī par izpalī-
dzēm mājasmātēm.

Māsu savienība, apzinoties savus

uzdevumus kara laikā, ir devusi prāvu skai-
tu medicīniskā palīgpersonāla darbinieču

pīefrontes lazaretēm un Sammelstelle'm

(pavisam novietotas darbā 206 māsas, palīg-
māsas un kopējas). Tautas palīdzība rūpē-
jusies arī par jaunu darbinieku sagatavo-
šanu, sarīkojot 3 mēnešu sanitāru kursus.

Savu gatavību palīdzēt savai tautai fron-

tes aizmugurē, bet pēc savām spējām arī

tieši frontei Tautas palīdzības organizāci-

jas biedri spilgti pierādīja ziemas lietu vāk-
šanas laikā, kad visos Tautas palīdzības ap-

riņķos, īpaši uz laukiem, tika savākti lieli

daudzumi vilnas cimdu, zeķu, kažoku v. c.

priekšmetu.

Tautas palīdzības līdzekli

darbības pirmajā posmā sastādījās lielāko

tiesu tikai no ziedojumiem. Tagad, augot
talcinieku skaitam, lielākus līdzekļus dod

arī biedru maksas, bet vēl vairāk līdzekļu
ienes dažādi sarīkojumi un pēdējā laikā

arī 5-kl. naudas loterija.

Uz š. g. 1. aprīli Tautas palīdzība ziedo-

jumos saņēmusi 1.906.472 RM naudā,
410.969 kg pārtikas, 4.797 mēbeles, 22.006

mājsaimniecības priekšmetus, 205.642 vie-

nības dažādu mantu un 3.524 sterus malkas.

Ar gandarījumu atzīmējams, ka Tautas

palīdzības darbs devis un dod latviešu

tautai vairāk nekā tīri materiālas vērtības

vien. Ir radusies jauna garīga rosme, jau-

na, atdzimusi interese par kul-

turālu pašdarbību. To rāda starp
citu daudzie kori (150), dramatiskās kopas

(200), orķestri v. t. t., kas, pagaidām
trūkstot kuitūrālām biedrībām, nodibināju-
šies Tautas palīdzības apriņķos, ie-

cirkņos un talcinieku kopās un — pēc

boļševiku gada baigā klusuma — tagad at-

tīsta jo rosīgu darbību Latvijas pilsētās un

laukos.

Ar katru nedēju, ar katru mēnesi Tautas

palīdzības darbs iet plašumā. Tas iespē-
jams tikai tādēļ, ka Tautas palīdzības darbs

ir radis latviešu tautā dzīvu atbalsi, jo pie-
likt savu roku pie lielā pašpalīdzības un

jauncelšanas darba katrs uzskata par savu

pienākumu un goda lietu.
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Kultūras radītāji cīņā ar zemcilvēku

E. R.

T) AR izstāžu audzinošo nozīmi daudz ne-

nāktos runāt, jo mēs visi zinām, ka labi

izkārtota, mērķtiecīgi noskaņota un māksli-

nieciski krietni «pdarīta izstāde tās apmek-

lētājiem var sniegt vairāk nekā vairāki des-

miti grāmatu par to pašu jautājumu. Bet ja
arī izstāde, kas dod pārskatu par Samērā

šauru laika vai vietas posmu, var būt ievē-

rojams faktors sabiedrības audzināšanā, tad

skate, kura rāda gadsimteņus un tūkstošus,
ir notikums, kas pelna vislielāko uzmanību.

Sāda izstāde bija .piesjama rīdziniekiem

Rīgas pilsētas mūzejā un saucās ~Eiropas
likteņcīņa austrumos". Vajaga tikai uzma-

nīgāk ieskatīties mūzeja zālē sakopotajos
materiālos, it īpaši kartogrammās un datu

kopsavilkumos, lai apmeklētāja acu priekšā
atklātos seni mūži, varenas cīņas un kara-

gājieni, valstu un tautu likteņi un beidzot

izlobītos apjēgums par Eiropu kā cilvēces

kultūras radītāju un sargātāju pret ārējiem

ārdītājiem spēkiem. Zīmējoties uz pēdējiem,
izstāde pasvītro Eiropas liktenīgo stāvokli,
kādu tai rada pastāvīgi atvērtie vārti uz

austrumiem, pa kuriem vecākā kontinenta

tautām nācies piedzīvot un atvairīt milzī-

gus austrumu klejotāju tautu uzbrukumus,
kas pastāvīgi sašķīduši pret ģermāņu tau-

tu, rases un kultūras pretsparu.
Dažādi ir laikmeti un paņēmieni, kādos

mežonīgie austrumi apdraudējuši Eiropas
kultūru un eksistenci. Sākumā tās ir mon-

goliskās stepju klejotāju tautas, kas pār-
plūdina Eiropas austrumus un drāžas pret
centrālās Eiropas tautām, kuras toreiz apdzī-
voja Vidus- un Vakareiropu. Uzbrukums

parasti nāk no telpas aiz Melnās un Kaspi-
jas jūras, kuru nekad nav sasniedzis ne

grieķu, nedz arī varenais romiešu civilizā-

cijas un kultūras loks. No šejienes pāri

tukšajām vēlākās krievu zemes stepēm uz

Eiropu triecas klejoņu miljoni, un atkal un

atkal ģermāņu vīri un varoņi ir tie, kas

laikā pagūst Eiropu glābt. Gotu karavado-

nis un karalis Hermanarichs sakauj huņņu
ordas pie Rionas 375. gadā, 1241. gadā
kauja pie Lignicas aptur mongoļu vētru,

kas draud visu Eiropu pārvērst kailā stepē,
un 1683. gadā austriešu, vācu un citu Ei-

ropas tautu apvienotie spēki salauž kaujā

pie Vīnes austrumu triecienu, kas šoreiz

nācis no turku puses.

Blakus šām Eiropas glābšanas akcijām iz-

stāde rāda vācu tautas darbu, kas cenšas

radīt kārtību un nest kultūru chaosa ten-

dencēm pakļautajiem austrumiem. Krievu

pārvaldītajos austrumos sev auglīgu ze-

mi atrod arī žīdi, un taisni ar žīdis-

ma izplatīšanos un panākumiem krie-

vu un polu zemēs sāk veidoties at-

kal jaunas briesmas Eiropai. Šoreiz uz-

brukumu vada žīdi un tas ir citādāks nekā

huņņu un mongoļu vētras. Līdzīgi para-
zītiem žīdi mēģina Eiropu graut no iek-

šienes, un kāda kartogramma izstādē rāda,

ka dažās Eiropas zemēs viņu skaitliskais

samērs jau pārsniedz 8 proc.

īstais brīdis sākt uzbrukumu Eiropas tau-

tu kultūrai un tautiskām vērtībām žīdiem

šķita pienācis 1789. gadā, kad franču par-

laments deklarē brīvības, brālības un vier

līdzības principus. Sākas marksisma uz-

plūdu laiks, kurā žīdi ar traku enerģiju ķe-
ras pie darba, lai visādi pamatotu un at-

taisnotu savu nodomu — uzkundzēties Ei-

ropai un to nožņaugt. Šai ziņā pateicīgs
moments žīdiem ir pirmais pasaules karš,

un atkal austrumi ir tie, kur tie atrod sa-

vai misijai auglīgu zemi. Pēc žīdiski bojše-
vistiskās revolūcijas Krievija top par cita-

deli izšķīrējam uzbrukumam Eiropai.
Plaši un uzskatāmi izstāde raksturo boļ-

ševiku Krievijas lomu Eiropas apdraudēša-
nā un grautiņu un revolūciju kurināšanā

dažādās Eiropas zemēs. Pirmo militāro ak-

ci'u pret Eiropu bolševisms sāk jau 1918.

un 1919. gadā, un atkal vācu tauta un vi-

ņas dēli ir tie, kas pasteidzas glābt Eiropas
kultūru, palīdzēdami no Maskavas žņau-

giem atsvabināties visvairāk apdraudētajām
zemēm — Somijai un Latvijai, kas vispārī-

gi atvieglo un nostiprina pretbo}ševistisko
fronti gar Eiropas austrumu robežu.

Ar pirmā bolševisma viļņa atvairīšanu

uz kādu laiku iestājas miers, taču žīdi ne-

beidz kalt tālākus plānus un ieročus Eiro-

pas iznīcināšanai. Bet apzinīgākās Eiropas
tautas jau ir atmodušās. Itālija un vēlāk

arī Vācija nokrata uzkundzēties sākušo

marksismu un žīdismu. Viņām seko Spāni-
ja. Kad boļševiku iebrukuma tuvos draudus

atvairot, Lielvācijas vadonis Adolfs Hit-

lers 1941. g. 22. jūnijā dod saviem bruņo-
tiem spēkiem pavēli padzīt un satriekt boļ-

ševikus, Maskavas, Londonas un Ņujorkas
žīdi apvienojas kopējā frontē pret Eiropu.

Izstādes pēdējā nodala jau rāda jauno
Eiropu vienotā cīņā pret bolševismu. Tās

Iznīcība un asinskāre dveš no visiem boļševiku laika dokumentiem

BOĻŠEVIKU UZBRUKUMI EIROPA
1918. - 1942.

iznākums būs Eiropas brīvība un uzplau-
kums, kuru nekad vairs neapēnos chaosa

un iznīcības ēnas. Arī Latvijas karp-
ga krāsas redzamas to karogu jūrā,
kas laistās pulku priekšgalā, kuriem lemts
izcīnīt Eiropas nākotni. Ar to latviešu
tauta uz visiem laikiem pasludina savu pie-
derību pie Eiropas kultūras un civilizāci-

jas, novērsdamās no austrumiem, kuru nā-

vētāji spēki to dragājuši gan tālā senatnē,

gan krievu cara, gan bojševisma laikā, kas

latviešiem bijis visbaigākais.
To loti spilgti rāda skate „BoJševiku val-

dīšanas gads Latvijā", kas iekārtota turpat
pilsētas mākslas mūzejā. Kamēr yhv- 5 iz-

stāde rāda Eiropas likteņcīņu lielās līnijās,
šī skate katram atklāj to zemcilvēku trulo

seju un asiņaino režīmu, kādu bolševisms

parāda tautām,kurām tas jaupaguvis uzkun-

dzēties. Tādā kārtā skates viena otru papil-
dina un dod noapaļotu jēgu par to bezdi-

beni, kura malā Latvija un visa Eiropa stā-

vēja priekš 1941. gada 22. jūnija.
Jau pirmajā novietnē karte pie sie-

nas pauž par bojševisma uzbrukumiem Ei-

ropai. Rīkojot boļševiku apvērsumu
Krievijā, žīdi sevi pasludināja p-ir pro-

letāriāta avangardu, jo tikai tā Ļeņins,
Trockis, Sverdlovs, Zinovjevs, Kameņevs
un citi žīdi, kas nebija nekādi strādnieki

un proletārieši, varēja palikt apvērsuma va-

dītāju un iegūtās varas izmantotāju poste-
ņos. Pēc tās pārņemšanas tad arī viņi ne-

kavējoties stājās pie tā saukto prole-
tariāta resp. žīdu ienaidnieku iznīcināšanas.

Skaitji rāda, ka jau pirmajā posmā tā

prasījusi ap 12 miljonu dzīvību. No 1917.

gada līdz 1921. gadam noslepkavots 815.000

zemnieku, 355.000 inteliģentu, 314.000 kara-

vīru, 192.000 strādnieku, 45.000 policistu un

50.000 citu arodu darbinieku, bet 10 milj.
miruši bada nāvē.

Taču tas bija tikai iesākums. Pirmajā
skatē parādīts, ka 23 gados čeka pavisam
cietumos noslepkavojusi 1,8 milj., bet kol-

lektīvizēšanas kampaņa iznīcinājusi 10

milj. un spaidu darbu nometnēs likusi bojā
iet vēl 8 miljoniem. Pavisam sarkanais

terrors un bads prasījis 32 milj. dzīvību,
cik laikam gan kopā nebūs iznīcinājuši visi

kari pasaulē. Vai šis karš, kurā žīdu

komisāri dzen padomju vīrus, jaunekļus un

pat sievietes, nemaksās tikpat daudz?

Ja mēs šajā 'skatē iedomājamies savu lik-

teni 1919. gadā, tad jāpriecājas, ka toreiz
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paguvām tik ātri atjēgties un, pateicoties
vācu palīdzībai un atbalstam, atskārtām, ka

mūsu ceļš no šī asiņu zaņka ved atpakaļ uz

Eiropu. Pirmā atjēdzās inteliģence un ka-

ravīri. To rāda ainas no 1919. gada Kal-

paka bataljona un partizānu cīņām, kā arī

jau plašākais karagājiens, atbrīvojot Lat-

gali. Un tomēr 5 boļševisma mēneši Latvi-

jai prasīja 5000 nogalināto, 8500 badā un

sērgās mirušo, 18.000 notiesāto un spaidu
darbos mocīto un 40.000 izbēgušo un aiz-

ceļojušo.

Kaut gan 1920. gada augustā Latvija ar

padomiju noslēdza miera līgumu, boļševis-

ma uzmācība un grāvēja darbība nerimās.

Par to liecina kā viņu nelegālie izdevumi,

tā ari tiesu aktis un pagrīdnieku un spiegu

darbība, par kuru skatē sakopoti interesanti

materiāli. Taču pamazām radās organi-
zēta pretboļševisma kustība. Par to

skatē stāsta Latvijas nacionālā klu-

ba, Pērkoņkrusta, dievturu, labo

politisko partiju, aizsargu, gan arī atseviš-

ķu pretžīdisma un pretkomūnisma cīnītāju
izdoti laikraksti, žurnāli, grāmatas, skrejla-

pas un citi dokumenti. Pamazām komunisma

propaganda apsikst. Bet žīdi paliek, un tie

strādā un cer, ka reiz atkal atgriezīsies vi-

ņu ziedu laiki, lai šeit sagatavotu zemi iz-

šķīrējam triecienam pret Eiropu.
Šās cerības gatavojas piepildīties pēc pa-

domju bazu ierīkošanas Latvijā 1939. gada
rudenī. Beidzot sit žīdu gaidītā stunda, un

Rīgas ielās iebrauc padomju tanki.

Par to, kas notiek tālāk, plaši un vispu-

sīgi stāsta vairākas skates nodaļas. No cie-

tumiem izlaistie noziedznieki, valsts grāvē-

ji un žīdi, Maskavas ieceltās Kirchenštei-

na un vēlāk Viļa Lāča valdības atbalstīti,
sāk savu nodevēju darbu. Skatos un rakstos

vēlreiz apmeklētāja priekšā pazib gan vēlē-

šanu komēdijas, gan žīdiskās manifestāci-

jas, gan boļševiku tiesu un iestāžu kuriozā

darbība. Lai gods un cieņa tautiešiem, kas

nekādu draudu nebaidīdamies, sabojāja vē-

lēšanu izrāžu biļetenus, tā protestēdami pret
latviešu tautas pazemošanu un pielīdzinā-
šanu austrumu chaosam.

Tālāk vēl redzami materiāli par to, kā

žīdi sagrāba mūsu bagātības, kā tie uz ~bag-

āto" padomju zemi aizveda 67.000 t rudzu,

kas pietiktu veselam gadam Latvijas iedzī-

votāju pārtikai, 50001 miežu, 7300 t kviešu,
44.000 zirgu, 87.000 govju, 100.000 cūku,
200.000 aītu, atņēma latviešiem 30 milj.

rubļu ietaupījumu, nolaupīja no uzņēmu-
mu kasēm 100 milj. rubļu, paņēma nodok-

ļos un ieskaitīja padomijas valsts ienāku-

mos 220 milj., nacionalizēja vērtspapīrus

par 800 milj. rubļu v. t. t.

No katra raksta gala, attēla vai pārskata

kāpj augšup apsūdzība boļševismam. Ik uz

soļa redzam, ka te darīšana ar velnišķi iz-

domātu tautas iznīcināšanas sistēmu, ar tī-

šu un apzinātu kultūras gremdēšanu, cilvē-

cības apsmiešanu un neapzinīgo ļaužu

muļķošanu, lai dzīvotu un priecātos šaurs

virsslānis, kura galotnē redzams žīds.

Mēmi, ieplestām acīm un izbrīnu vaibstos

skati apstaigā apmeklētāju tūkstoši. Ko

viņi te mācās? Ko aiznes līdzi uz māju?

Šķiet, ka to varētu apvienot kādas sievie-

tes atzinumā, kas teica: „Te mācās ieskatī-

ties tā cilvēka sejā, kas nekad nebūs spē-
jīgs pacelties līdz lielai garīgai dzīvei, kas

var tikai iznīcināt to, ko citi radījuši un ra-

da, lai beigās pats ietu bojā, kad kultūras,
no kā parazīts parasti barojas, izsīktu un

kļūtu neauglīgas. Te mācā* redzēt tumsas

saucējus un materiālisma kalpus, kuri orga-

niski nīst visu, kas paceļas tiem pāri, un no

chaosa pacēlušos cilvēci novelk atkal atpa-
kaļ pirmatnības bezdibenī."

ĢIMENEI JĀBŪT MŪSU SADZĪVES PAMATOS
V. BALTS

T A Saimniecības skate ar visiem tur parā-
dītiem mūsu ievērojamiem sasniegumiem

varēja ikvienu apmeklētāju tikai ieprieci-
nāt, tad ilgāk uzkavējoties pie Tautas dzīvā

spēka veicināšanas dajas novietnes, neviļus
uzmācas bažīgas domas. Ko līdz ieprie-
cinošie saimnieciskie panākumi, ja čaklie

ražotāji paši rāda arvien retākas rindas?

Visi krāšņie nākotnes pasākumi var sabrukt,
ja nav droša nācijas balsta—raženu ģimeņu.

Tautas vecuma uzbūves pamatveidi pa-

rādīti piramīdas veidā. Dabiska parādība
ir augoša tauta, kurai jaunā paaudze nāk

klāt ar kāpjošu tendenci, bet vecāku ļaužu
skaits kļūst arvien mazāks. Tā izveidojas

piramīda. Aplūkojot Latvijas iedzīvotāju
vecuma uzbūves attēlojumu, redzam, ka tas

1897. g. izveido augošas tautas piramidu, bet

1935. g. tuvojas tā sauktajai nāves urnai,

kur jaunākā paaudze arvien mazākā skaitā

par vecāko. Ap divdesmit gadu vecumā ie-

dzīvotāju vismazāk. Tāpat uz leju no des-

mit gadu veciem līdz visjaunākiem izveido-

jas lieli robi. Šie robi visvairāk jūtami
pašreizēji dzīvē, kad kara laikā dzimušie

(no 1914. g. līdz 1920. g.}, būdami uz pusi
mazākā skaitā, savos labākajos gados ne-

spēj sniegt to darba ražību un ģimeņu dau-

dzumu, kādu spētu kvantitatīvi lielāks šīs

paaudzei skaits.

Cēloņi, kas likuši samazināties iedzīvotāju
skaitam, ir pasaules karš, emigrācija un vē-
lāk demokrātisma laiks ar sve-

šo modernisma pasaules uz-

skatu, kad vairums centās tikai pēc ma-

teriāliem labumiem, egoistiskām ērtībām,
izvairoties no ģimenes rūpēm, un pēdējā
laikā

— boļševiku terrors ar smagajiem ie-

dzīvotāju upuriem.

Diagrammas rāda, ka tauta, kas turas pie
2 bērnu sistēmas, izmirst, jo ne katrs appre-

cas un piedzīvo pēcnācējus. Tā iedzīvotāju

pieaugums nespēj segt vajadzīgo tautas at-

jaunošanos. No 1000 iedzīvotājiem pēc 2

bērnu sistēmas pēc 30 gadiem būs tikai 621

iedzīvotājs, pēc 60 gadiem— 386; pēc 90

gadiem — 240; pēc 120 gadiem 149 un pēc
150 gadiem — 92. Bet bērnu skaits Latvijas
ģimenēs 1934. g. uz vienu laulību (ārlaulī-
bas iesk.)bija tikai 2,04, laulībā 1,87 unRīgā
pat tikai 1,3. Lielā iedzīvotāju vairuma

ideāls bija viegla dzīve un materiālo vērtī-

bu baudīšana. 2ldiskie brīvmūrnieki grāva
morāli, kultivēja kaitīgas modes un ar fil-

mu, preses un mākslas palīdzību ārdīja ģi-
menes dzīves balstu. Viss saimnieciskais

smagums gūlās uz nelielā skaitā esošo vi-

dējo paaudzi. Uz spēka gados esošo pie-

ciem jātur pārmērīgais veco, nespējīgo ļau-
žu skaits.

Bēdīgā aina kļūst spilgtāka, kad vērojam,
ka 1935. g. Latvijā uz 1000 iedzīvotajiem

gadā piedzima tikai 17,62 bērni, bet lai

tauta neizmirtu, vajadzīgi 19. Vēl ļaunāki,
ka galvenais iedzīvotāju pieaugums nāk no

Latgales, ko dod krievi un poļi, kas reizē

mazina iedzīvotāju kvalitāti. Latvijā kā

mazāk apdzīvotā zemē (uz vienu km* 29,0

iedzīvotāji, Lietuvā 45, Baltkrievijā 44)
vienmēr plūduši ļaudis no kaimiņu tautām.

Kļūmīgajā brīdī, kad mūsu tauta nonākusi

uz iznīcības ceļa, jānāk straujam pagriezie-
nam, kas atkal vestu uz raženas ģimenes
zelšanu un drošu tautai nākotni. Cerēsim,
ka latviešu tautas potenciālie dzīvības spē-
ki vēl nav izsmelti. Ja tie agrākos karos
radītos iedzīvotāju robus īsā laikā spēja iz-

līdzināt, tad kādēļ to vairs tagad latvietis

nespētu? Kara laika grūtie saimnie-

ciskie apstākļi nevar būt par

nepārvaramu šķērsli, ja tikai

mums būs ideja par latvju tautas dzīvot ne-

pieciešamību. Bet spēkus savas tau-

tas augšanai smelsim tradici-

jās un gudrajā āriskajā dzī-

ves ziņā. Ģimenei un nevis atseviš-

ķam cilvēkam jābūt mūsu sadzīves pa-

matos!
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DEVIŅI grami

VILMA DELLE M. Vītoliņa illūstrācijas

VĒJA kalnā, dažus simtus soļu no lielceļa un otrtik no Abavas,

kalējs Bridums bija uzcēlis mazu, mazu mājiņu, izskatīgu un

siltu kā kanniņu, un turpat ari nelielu kalvi. Viņam piederēja
tā saucamais amatnieka gabals, trīs pūrvietas zemes, kur paauga

dārzāju un kartupeļu ttk, ka abiem ar sievu, govij un rukše-

lim pietika atliku likām. Pavasaros, kad lejas kaimiņienes gu-

ģojās, šīm tīrais negals, nemaz vairs saprast, ko galdā celt, put-
raimi un kartupeli, kartupeli un putraimi, tik visa padoma, ka-

lējiene mēdza gandrīz tā kā ar tādu mazu lepnumu ieritināt

priekšautā vienai un otrai pa kāpo6tgalviņai, kādam kālēnam,
un, ja kur bija bērni, tad šiem vēl piedevām krietni prāvu un

sulīgu burkānu metienu. Vai t' gan nezināms, tādi jau krīt uz

burkāniem tikpat kā truši.

Un ej tu sazini, vai kalējienei piemita sevišķa māka, vai īsta

darba mīlestība, vai arī abas kopā, bet dārzāji viņai arvien pa-

devās raženi. Kamēr citas mātes žēlojās par naktssalnām, sau-

sumu, pārlieku karstumu, nelāga sēklu, kurmjiem, spradžiem un

nezkfidiem. vēl kaitēkļiem, kalējiene veseliem cēlieniem līkoa-

ja pa savu dārzu, ravēja, rušināja, laistīja, līdz, skaties, acij
tika prieks un pēcgalā mutei lai. Pats Bridums liecināja: gluži
kā šam vēl neesot gadījies redzēt savā laktā tik sarūsējušu

dzelzi, no kuras nekā vairs nevarētu izkalt, tāpat viņa večiņai
neesot lēcies iesēt tādu sēklu, no kuras nekā nevarētu izaudzēt.

Kas zina, viņai pat putraimi dīgtu, ja vien roka tos gribētu ie-

sēti

Vēja kalns, jā. Gadiem Briduma vesera sitieni klaudzēja kal-

nā, gadiem viņa večiņa līkņaja dārziņā ap māju, un neviens vēl

nebija dzirdējis abus gaužamies par skarbiem vējiem. Tikai

viņu galvas ar katru gadu tika baltākas un baltākas. Bet arī

tas nevienu šeit neskumdināja. Viss no tās pašas saulītes vien

nāk, ar rāmu smaidu vaigā apliecināja pati kalējiene, staigā-
dama arvien atsegtu gaivu. Gaišs un nesatricināms valdīja
miers Vēja kalnā un šķita tikpat labi kaits un rūdīts kā Bri-

duma lemeši, ko lietpratēji augstu vērtēja un daudzināja tālu.

Nebijuši tie deviņi grami, par mājiņu — kanniņu un viņas
klusajiem iemītniekiem nebūtu nekas vairāk sakāms. Bet grami
bija, un te nu iznāk apmēram tāds kā stāsts.

Svilpoja atkal strazdi vītolu galotnēs. Mājiņas dienvidus
pusē kalējiene jau laikus bija izmetusi savu lecekti. Saulītē
gozējās, vējā vēdinājās melnā trūdu zeme, gatava jo drīzi gul-
ties atpakaļ zem logiem, lai atkal justu raisāmies savā klēpi
lielo dabas brīnumu — asnus ceļamies pret sauli.

„Ko t' nu atkal pateica?" kalējiene jautāja vīram, kad tas
svētdienas pievakare pārnāca no sapulces.

Bridums nopūtās un sāka atraidīt zābaku saites. „Ko pateica?
Pateica, ka mums visiem vajagot strādāt divtik. Piena izslaukt
divtik. No cūkas prasāmi pa divi metieni sivēnu gadā. Maizi
sēt un nopļaut divtik. Tāpat sakņu. Kas tā nedarīšot tos par
kaitēkļiem nosauca. Tad nu es domāju, kozi', lai mūs arī kai-

tēkļos neieskaitītu, gāju un piedevos. Teicu, pieraksti mūs ari,"

„Ko mūs arī? Ko tad mēs? Tā jau tu ņemies melnās miesās

no tumsas līdz tumsai. Vēl nebūs gana!" Sieva runāja bažīgi,
nekā laba neparedzēdama.

„Tad ļauji jel izrunāt. Ne jau es. Tevi es domāju. Tev tāda

audzelīga roka, nebūtu nekas ". Kalējiene atkal iekrita va-

lodā. Pagāja vēl labs bridis, līdz Bridums savā rāmajā runā da-
būja izstāstīt, sakāmo. Redz, tas instruktors, tas runātājs tur
biedrībā un pašu „portaks" lai, pēc tās runas aicinājuši abi vie-
nā mutē nākt un pierakstīties, cik nu kurais uzņemas izaudzināt
tirgum kāļu, kāpostu, biešu, vienalga kādu dārzāju. Nu, gājuši
un rakstījušies. Lai nu neteiktu gluži visi, laba tiesa taču. Te

Bridums vēlreiz pieminēja sievas audzelīgo roku, varēšot pa-
rādīt, kādas kāpostgalvas briest Vēja kalnā. Savus trīssimt

kvadrātmetrus licis pierakstīt.

Sieva tā kā drusku norimis. Kāpostus, nūja. Trīssimt metru.
Tur nu viņa neko dižu neteiktu. Tikai būtu jāredz, cik liels
tāds gabals izskatās. Jāzina, cik dēsta tur vajaga. Un kad būs

paaudzis, kur pēcgalā visu liks. Kā dabūs projām.
Nē, lai nu ar citu visu kā, bet šī lieta gan esot droša. Redz,

īstens līgums jānoslēdz. Izbrauks no Kuldīgas agronoms. Tepat
ciemā. Tik atliek pūju kā noiet līdz kooperatīvam. Līgumā stā-

vēs, cik kilogramu jāizaudzina, cik naudas jāsaņem. Sēkiu lai

iedos. Tev tik tā darba — izaudzināt.

Viss likās skaidri. Tomēr, ar šo vakaru sākot, kalējiene ju-
tas ka kādu neredzamu, bet smagu krustu uzņēmusies. Nākamā
rītā abi atmērīja vajadzīgo zemes gabalu. Lai gan šur tur grāv-
jos un mežmale vēl dēdēja sniegs, tomēr kalējiene diendienā
pārstaigāja savu „līguma lauku*, noliecās pie katra prāvāka ku-
kuržņa, kaplēja, drupināja, it kā tajā nezkāds kaitēklis varētu
but noslēpies, pluinēja pēdējo velēnu, izlasīja pēdējo saknīti,
pat akmentelim dūres lielumā te vairs nebija vietas, sak', tu do-
mā zvilnīt, kur valdības kāpostam jāaug.

Viendien atnesa apkārtrakstu. Tur varēja lasīt, ka tai un
tai dienā būs agronoms klāt. Bridums todien izdzēsa kalvē
uguni, nomazgāja rokas, sasukāja sirmo bārdu un gāja līgumu
siegt. Kalējiene pacēla lecekts logu, pašāva roku apakiā un
brīdi paturēja. Tīkami valgs un remdens gaiss glaudās kā ka-
ķēns ap delnu. Vareni labs. pašā laikā. Bijusi nu sēkla, varētu

kāposti dīgt un augt griezdamies. Kozi, varbūt reizē ar līgumu
pārnesis ari sēklu.

Bridums līgumu pārnesa, bet sēklas nebija. Gan, gan, laika
vēl diezgan. Sajās dienās no Kuldīgas izsūtīšot. Kooperātīvā
ikviens varēšot saņemt attiecīgu daudzumu.

Dienas nāca ur» gāja. Sniegs grāvjos un mežmalā bija pa-
zudis. Kalejienes lecekts saulītē tā izkaltusi, ka večiņa jau ot-

ram kārtām saņesa no Abavas ūdeni un pamatīgi salaistīja. Rei-
zes trīs bija nostaigājusi līdz kooperatīvam pēc sēklas taujāda-
ma. Nav un nav. No pēdēja gājuma savs labums tomēr tika.
Saklaušināja, ka Kuldīgā varot dārzāju sēklu dabūt Visiem gan
nedodot, bet kam tas līguma papīrs rokā, tiem dabūšana droša.
Tikai, ko tas drošums lielu līdz, kad starp sēklu un kalējienes
lecekti gul divdesmit pieci kilometri. KSjam lāga sievai šis
gaisa gabals vairs nav pa spēkam. Un autobusu — dūša nenes.

„Redzi nu, maki un saproti nu. Sēkla ir, kā tiksi klāt? Gaidīsi
kamēr pieved, kad tas būs? Varbūt pa Vasarsvētkiem, varbūt
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vēl vēlāk. Ne tad vairs ko izaudzēsi, nekā. Kaitēkļos paliksi ar

visu līgumu," iestājusies kalves durvīs, večiņa bažīgi purp nāja
gan īsākām, gan garākām atstarpēm.

Vaļas cilvēks Bridums savu laiku nav bijis, vaļas nebija arī

tagad. Bet kaitēklis viņš negrib būt ne tik. Varētu saklauši-

nāt, kad kāds uz Kuldīgu brauc, piesēstu klāt. E, kamēr tu, cil-

vēks, saklaušini, laiku vien nosit. Rīta agrumā sēdīsies mašī-

nā, gan jau tad redzēs, kā atpakaļ tikt. Līguma lieta, nauda ie-

nāks, vai tur nu tā var uz kapeiku skatīties.

Autobuss ierāva Bridumu Kuldīgā pulksten sešos rītā. Visas

durvis, visi vārti vēl ciet. Kamēr veikalus vaļā slēdz, vīram at-

lika laika gana pastaigāties gar Ventmalu un veltīt klusai ap-

cerei dažas stundiņas. Redz, līgums paliek līgums, un viņamsavs

spēks. Dīkā soļot gar Abavu darbdienas rītā Bridumam nekad

nav bijis vaļas, bet te nu viņš grozās un kavējas pie Ventas,
aiz gara laika vēro acu nepamirkšķinādams, vai ūdenskritumā

izliktajos kurvjos iekritīs kāda zivs, vai neiekritīs. Dīvains iz-

gudrojums un jo dīvainākas zivis. Pašas uz savu galu lec. Bet

vai nu tā lec vienīgi zivisl

Mazais veikaliņš, kur izsniedza sēklas, bija ļaužu apsēsts un

stāvgrūdām pilns. Pēc vairāku stundu gaidīšanas arī Bridums

varēja locīt savu līgumu vaļā. Tikai te nevienam vairs nebija

pa spēkam iemest tajā aci. Divas meičas aiz letes rāvās kā

siena laikā, nosvīdušas, atbraucītām rokām.

~Jums? Kas? Cik?"

~Kāposti. Tas ira, man viņu vēl nav. Es gribētu . .."

Ne acis, dzīvu piktumu meiča pašāva pret kalēja sirmo bār-

du. „Käda platība, jums prasa!"
Bridums pateica. Meiča iesvēra. ~Deviņi grami."
Tāds snipšķis bija, būtu tabaka, teikt, reizi ko pīpē iebāzt.

Bet pagaidi vien, pēcgalā skaties, vezumā nesakrausi. Šo sva-

rīgo nieku drošības pēc Bridums iesēja zilā mutauta stūrī un

noglabāja blakus līgumam svārku iekškabatā.

Saule rādīja labi pāri pusdienai. Pagrozījies un pastaigājies

pa iebraucamām vietām, bet neviena pazīstama nesastapis, Bri-

dums nolēma soļot kājām. Jo gaidīt līdz pusnaktij uz autobusu,
to vienkārši neatļāva darba cilvēka prāts. Baljto kadiķa nūjiņu

pa ielas bruģi klidzinādams, viņš atstāja Kuldīgu.

Nedēja priekš Jurģa. Kalējiene ierastā rūpībā iekaisīja le-

cektī sēklu. Pāri noklāja skujas, lai virskārta tik drīz neizkalstu,

uzlika logus un sāka gaidīt. Tas nu būtu tā: nedēļas laikā sēkla

uzdīgs, vēl pēc nedēļas rādīsies otrās lapiņas, zaļums pieņemsies
košumā, dēsts stiepsies garumā, briedīs druknumā, vēl divi ne-

dēļas, — kāpostu Māras dienā — tad pats īstais stādāmais laiks.

Nedēļa pagāja. Piesaulē uzziedēja pa zeltainai pienenei.
Nātrēm un skābenēm sētmalā spraucās augšup tumši rūsganas

lapiņas. Kalējiene pārcilāja lecektī skujas, tak nu jau vajadzēja
ko manīt. Savādi, ne jutin. īsti lāga tas nav. Bet saprast va-

rēja. Dienās saule spīdēja gan spoži, taču naktssalnas negribēja
mitēties. I tā pati zālīte, tur auga, tur palika. Kur nu vēl tāds

smalkāks, vārīgāks dīglītis. Kalējiene sameklēja kādas nekādas

sumpatas un naktīs piesedza lecekti jo silti. Lai nu lai, diena

šurp vai turp, gan jau saulīte rādīs savu spēku.

Brīnums, otrās nedēļas beigās Bridumienes lecektī ar vēl ne-

kas tāds neparādījās, ko par kāpostu varētu saukt. Pag, nu tak

jālūko satikt kāds, kam tāpat līgums slēgts, jādzird, kā šiem.

Kā nu kuram. Dažiem tā kā būtu paknitusi, citam — mironis, ne

sēkla. Kalējiene parušināja savā lecektī un nopūtās. Jāgaida

vēl, ko citu.

Tiesa, laiks nebija labvēlīgs. Dienās saule un kaucējs vējš
zemi pagalam izkaltēja. Salaistīja lecekti, naktīs zem logu stik-

liem vēl šad un tad radās sarmas kārta. Tāds pavasaris ilgi ne-

bija piedzīvots. Bet kaut arī tā, kalējienes lecektī tomēr vaja-
dzēja rādīties jel kādai dzīvības zīmei! Nu, pagaidīs vēl.

Trešā un ceturtā nedēja pagāja. Citi jau varēja runāt par
dēstu. Tikai Kalējiene bažīgi šūpoja galvu un klusēja. Pienāca

un pagāja kāpostu Māra. Kalējiene atņēma lecektij logus, at-

sedza skujas, parušināja te, parušināja tur, pagrāba zemi saujā
un sāka pētīt. Dzīvības nebija. Tad pārlaida acis vispār le-

cektij. Daža balanda, daža nātriņa uzdīgusi un —
kauns atzī-

ties
— pa visu lecekti septiņi kāposti.

Septiņi kāposti. Nebijuši tie un nevienas nezāles, kalējiene
varētu sev ko pārmest. Ne jau tas vien, ka līgumam jāput, bet

jo vairāk kalējienei kaitēja pati nedīgšana. Tāda neveiksme,
tāda vilšanās savu laiku nebija piedzīvota. Dieviņ, iedot cilvē-

kam tādu sēklu, ka tikai septiņas ...

Ilgi tai vakarā circeņiem nācās klausīties kalējienes dudinā-
šanā un kalēja piebasējumā. Viena lieta nu bija pavisam skaidra:
no līguma jātiek vajā. Jo dēstu pirkt nekur nevar dabūt, īpaši
tādi, kam pašiem dēsts bijis jāaudzē.

Citu rītu Bridums pameta savas kalves durvis neatvērtas un

gāja uz kooperatīvu. Tā un tā, sēkla nav dīgusi, lai laižot viņu

no līguma vaļā.

Kooperatīva pārzinis, mūžīgi nevaļīgs vīrs, pa ausu galam

padzirdējis Briduma likstu, māja uz izejas pusi. „Raujies vien

uz izpildu komiteju, tiem tur plāns, visam jānotiek pēc plāna."
Pagasta mājā bija pagadījusies sēdes diena. Kņada un mu-

džeklis, čalas un izsaucieni kā mērenā tirgus dienā. Bridums
labi dabū izstāvēties, izgaidīties, vajadzīgu un nevajadzīgu no-

klausīties, līdz tiek izpildu komitejas priekšā. Ko? Līgumu iz-

beigt? Vēl varētu būt runa, ja Bridums gribētu līgumu slēgt
Bet šitā, ko Bridums gan domā, izpildu komitejai tik vien darī-

šanu, kā ar šā kāpostiem?

Bridums vēl grib turēties, grib iebilst, ka šiem tak tas plāns.

Plāns, skaidra lieta, ka plāns, un taisni tādēļ, ka tagad viss

notiek pēc plāna — brauc uz Kuldīgu. Bridums sastomās, pa-

mīņājas.
~Ar ko tu līgumu slēdzi?"

~Tak jau ar agronomu."

„Nu redzi, tad arī pie rajona agronoma jāgriežas." — „Kad jā-
griežas, tad jāgriežas," domā Bridums, ~tikai ne uz Kuldīgu, bet

gan uz mājām. Pats darba laiks. Lemeši, ecēšas, darba rati, ka

ne atkauties."

Izpildu komitejas priekšsēdētājs tēvišķi pacēla pirkstu. „Bri-
dum, arodbiedrībā tu laikam neskaities?"

~Man darba tāpat stāvgrūdām."
„Darba artelī arī tu negribēji iedoties."

~Sešdesmit pāri jau, mans gadagājums nederot vairs."

~Līguma lietas arī tu negribi kārtot pēc plāna un piederības.
Kad mēs sāksim vilkt visus galus kopā, zīmīgas lietiņas tur var

iznākt Tikai nez vai pašam tev tās patiks."
„Dariet kā zināt, vainu esmu jums pateicis un ar to tai kā-

postu lietai beigas." Bridums apgriezās un gāja.
Bet jau pa ceļam vīrs atskārta, ka lietai gluži pa īstam nav

vis beigas. Līgums viņam kabatā, neviens to atpakaļ nebija ņē-
mis. Ko darīt?

~Ņem kājas pār pleciem un kāp uz Kuldīgu. Atnāks rudens,
ieskaitīs mūs vēl īstenos kaitēkļos," mājās izšķīra večiņa.
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Sieva varēja tikai piekrist. Sadedzināt tādu papīra slumpatu,
vairāk nekā. Ed cilvēku dzīvu nost kā mēris. Šovakar pavardā

uguns izdzisusi, rītu, tikko cēlusies, kalējiene ar savu roku to

izdarīs.

Atlaidies gultā, ievilcis krietnu dūmu, ieklausījies ierastajā

circeņu dziesmā, Bridums pamazām atveldzējās. Nu nez, vai

tomēr nevajadzētu gāzt uz to Liepāju. Ja jau nu tās trīs, nē,

četras dienas vilks parāvis, liks vēl vienu klāt, un tad būs cil-

vēks vajā no klizmas.

~To gaisa gabalu," kalējiene iestenējās un klusībā vēl lieku

reizi palādēja trakos kāpostus un vēl jo trakākus laikus.

Bīdamies aizgulēties, divi acu pāri līdz rīta gaismai nomocījās
kā vēja vārstīti slēģi.

Atkal ar autobusu līdz Kuldīgai. Pilsētai cauri kājām un tad

tikai tā līdz ar nagiem saķēra vilcienu. Sēdēdams vagonā, Bri-

dums vēroja pelēkos laukus. Nekas negrib ūn negrib tā pa

īstam dīgt un plaukt. Gluži kā tas mūsu sēklas snipšķis. Do-

māt, nieks, bet redz, kas tādam par nagu. Nem un aizmet Bri-

dumu līdz Liepājai, ka noklaudz vien. Nomiris būtu Liepājas
neredzējis, ja ne tie deviņi grami mēslu.

Liela bija Briduma kājošana, liela durvju virināšana, līdz sa-

dzina namu un tajā iestādi ar neizrunājamo vārdu un vispēdīgi
istabu ar diviem pilsoņiem — biedriem, no kuriem vienam ūsas

vēl nebija izlēmušas, dīgt vai nedīgt, toties otrs noteikti vakar

vai aizvakar pirmo reizi bija lūkojis bārdu skūt un Jādēj šo-

dien jutās īsti vīrā. Taču šiem jaunekļiem piemita viena cildena
kopēja īpašība — abi reizē tie pacēla galvas un sāka klausīties
Briduma stāstā, sākot ar nelaimīgās svētdienas sapulci, caurj

kooperātīvam, pagasta izpildu komitejai, Kuldīgai ar rajona agro-

nomu, līdz pat šai vietai, kur tai miroņu sēklai komisiju nozīmēs.

Abi pilsoņi saskatījās. Ak tā, agronoms teicis komisiju? Nūja,
komisiju gan. Bet kamēr komisija sanāks un izlems, laipnie
pilsoņi Bridumam izrakstīs papildu zīmi, uz kuras pamatojoties
viņš varēs iegādāties otrus deviņus gramus kāpostu sēklas.

Notrīcēja Briduma sirmā bārda. Vīrs izslējās vienlīdz taisns

ar savu kadiķa nūju.
„Ko? ko? ko?" pārliekā satraukumā viņš tvarstīja gaisu, ka-

mēr baltā nūja nemierīgā rakstā lēkāja pa grīdu. „Pulveri apakš
jūsu deviņiem gramiem! Zināt ar, ko tie man maksā? Nosista

tepat vesela darba nedēja. Nobraukta un nodzerta nedēļas
pejņa. Un šie man vēl otrus deviņus." Viens ķēriens, viens grā-
biens, un līguma papīrs gulēja saplēsts pie Briduma kājām.

~Tä. Es uzšķaudu tam."

Zibšņainus skatus raidīdams uz abiem jaunekļiem, Bridums

kļuva mazliet pārgalvīgs. „Kot dēli gaida? Veco Bridumu ne-

liks apcietināt?"
Abiem pilsoņiem-biedriem reizē bija gadījušies tik svarīgi do-

kumenti priekšā, ka degunus nemaz pacelt.

„Ak tad neliksit vis?" Bridums kļuva pavisam izaicinošs.

Bet redzot jaunekļus nolīkstam pār saviem papīriem jo zemāk,
viņš spēji atmaiga: ~Paldies, dēli, paldies! Braukšu mājā, kalšu
lemešus. Savai večiņai pateikšu, ka Liepājā man bija darī-

šanas, jupis zina, kādā iestādē, bet tad ar pavisam prātīgiem
puišiem. Ardievu, dēli!"

Lai gan ardievas palika neatņemtas, tomēr Bridums izmētā',

pa durvīm tik viegls, kā sestdienas vakarā no piits pārnācis

Smaids

LĪLIJA AUZA

Kas slēpjas viņā — smaidā tavā,

Ko skropstām ņirbot viegli kaisiī

Zied tūkstoš ziedu košā pļavā

Un smaržām pielīst palsie gaisi.

Es nezinu, ko gribēt drīkstu,

Ko saukt par savu šodien varu?

Es tava smaida saldi tvīkstu

Kā tumšā dienā saules staru.

Man lemts no viņa mirkli dzīvot,

Un dzīves pilnestību baudīt,

Ja liksi tam pār mani plīvot,
Prieks atnāks atkal sirdi glaudīt.

Prieks nāks kā tajās sapņu dienās,

Kad degošs skurbums soļus nesa —

Viss plūda melodijās vienās,

Ko zeme, zvaigznes, nakts man dvesa

Atkal diena pagalam.
Savas kājas žēlodams, Bridums ari šoreiz ieripoja Kuldīgā ar

autobusu. Staigāja, taujāja, līdz saklaušināja agronomu. lerau-

dzījis jaunekli vaigu vaigā un pazinis viņā to pašu brašo ķer-

galvi, ar kuru līgumu slēdzis, patiesi nopriecājās, it kā savu dēlu

sastapis. Bet tik arī bija tā prieka, cik ieraugot. Ar vienu roku

turēdams tālruņa klausuli un nezin kam uzsaukdams sveiks, ar

otro viņš bāza portfelī kādus nekādus papīrus. Trakota nevaļa.
Ak iebraucējs. Bet tiešām nevaļa. Ne Briduma līgumu atlocīt,

pat uzklausīt nē. Lejā pie durvīm — Bridums tak būs redzējis —

pajūgs gaida. Rītu, tad lai Bridums pienāk. Tad viņi visu sīki un

smalki.

Ko Bridumam bija darīt? Braukt mājā un ritu atkal šurpu?

Aplamības, tādu neveiksmi vēl mājā vedīs. Tā jālūko noslīcināt

tepat Kuldīgā. Ņēma un notrieca vīrelis dienu kā nebijušu. Nu,

un nakts, tā jau arī turpat vien pačibēja.

Totiesu nākamā dienā, vīrs un vārds, agronoms bija runā-

jams. Izklausījies Briduma likstu, viņš jautri pabungoja ar vi-

siem pieciem galda malu. Njā, līgumu anullēt, ar to nu būšot

tāds mazs mudžeklītis. Nepavisam tik vienkārša lieta: kā pilsonis
Bridums varbūt iedomājoties. Kad katru līguma slēdzēju šitik

viegli palaidīšot, rudeni tirgū neviena kāposta neredzēt. Tādēļ

pilsonim Bridumam ar savu lietu jāgriežas Liepājā. Tika nosaukts

kādas iestādes vārds, tik grūti izrunājams, ka Bridums to turpat
uz vietas bija aizmirsis. Vēl nosauca ielu, kurā iestāde meklēja-
ma. Tur nozīmēs komisiju. Tā noskaidros, vai sēkla patiesi nav

dīgusi. Un kādēļ nav dīgusi, tad kādēļ tas tā. un galu galā, vai

aiz visa tā neslēpjas īsta kaitniecība. Tikai pēc tam varēs spert
tālākos soļus. „Redziet, tā mēs strādājam pēc plāna, pilsoni Bri-

dum." Un agronoms pabīdīja kalējam līguma lapu atpakaļ, gan
vienā stūrī iepriekš uzzīmējis trīs astainus burtus, tas meklēja-
mās iestādes vārds.

Bridums gāja atkal. Gāja un brīnījās par sevi. Vakar dzēris,
šodien skurbst

—
nekā saprast. Cauri vienaldzīgai ielu kņadai,

pāri Ventas mūra tiltam, pa liepu aleju — kā pa miglu. Tad
lielceļa klajumā, kur vējš tā pamatīgāk rāva, mulsums tā kā at-

laidās, un Bridums sāka īsti apjēgt savu nelaimi. Vai pats nela-

bais viņu todien bija kapājis iet un piedoties kāpostus audzēt!
Kas tur nu tika? . Jākavē darbs, jāizsviež nauda un pie tam vēl

ne lāga ēdis, ne gulējis klimsti apkārt. Un par ko? Lai tiktu

vaļā no viena nieka papīreļa. Izraut, saplucināt, izkaisīt smelknes

pa ceļa virsu! Bet ej tu sazini, vai ar to būs kas līdzēts.

Kalējiene vīru sagaidīja ar sasarkušām acīm un aukstu piena
putru. To bēdu, to baiļu! Ko tā viņunakt pārcietusi un visu šo

dieniņu. Tagad kā samalta. Domājusi savu vecīti sabrauktu.
Cietumā iemestu. Varbūt pavisam beigtu.

Bridums saskaitās par tiesu. Vai nepietika, ka šam jānokulstās
kē lopa astei, vēl ņemas arī viņa un grēmējas. Bet tad hu viņam
diezgan. Vairs ne soļa. Grēks darba cilvēkam pa ceļa virsu mē-

tāties. Vai Bridums gan nebūs lielāks kaitēklis bezdarbā dienas

vadīdams nekā savus lemešus kaldams. Darba jau tā uzkrājies
līdz acīm.

Lūgums

VALIJA VĪTOLA

Tik vienu dienu man zem spožās saules

No sava mūža, iikai vienu dod,

Kā tev vismazāk žēl, to skumji drūmo,

Kur tukšumā sirds miera neatrod!

Dod viņu man!

Tā manas mazās dzīves lielā daļa,
Mans laimes kauss, ko piepildījis tu.

Dod, lai kā gaišu sudrabotu straumi

To savam mūžam pāri izleju!
Dod viņu man!

Lai nestundā un smaidu pilnā mirklī

Pār sirdi sudrabainas lāses rit.

Un krūtīs vienreizējo mīlas kvēli

Kā vilni devīto pret krastu sit.
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KO DARĪT, LAI BĒRNA MUGURA BŪTU PAREIZA?

A. BIEZIŅŠ

(Beigas.)

TSPRIEKŠEJĀ rakstā apskatījām mazā

cilvēka vajadzību ieturēt pareizu stā-

vokli un iepazināmies ar aukles vai mā-

tes ikdieniŠĶām kļūdām. Šo kļūdu, t. i.

auklēšanas uz rokām, nēsāšanas klēpī

v. tml. sekas parādās nepareizā zīdaiņa

vai mazbērna muguras izliekumā.

Kā novērst nevēlamās pārmaiņas?
No vienas puses, nevajaga darīt to, kas

nevēlams, no otras — jācenšas stipri-

nāt bērna muskuļu spēku un kaulu iz-

turību.

Pareiza barošana, zīdaiņiem ar krūti,

lielākiem bērniem ar pietiekamu vita-

mīnu un minerālsāļu, t. i. augļu un

sakņu saturu, uzturēšanās svaigā gai-

sā, apsauļošana ir labi pazīstamie bēr-

nu organisma stiprināšanas līdzekļi.

Tikko minējām nevēlamās parašas, kas

jāatmet. īsumā apskatīsim tos vien-

kāršos paņēmienus, ko vajaga izpildīt
katram zīdainim.

Zīdaiņa /ecumā liela nozīme t. s.

līdztekus vai horizontālai guļai, kas nav

nekas cits kā vienkārša gulēšana visā

garumā. Izšķir muguras guļu un vē-

dera guļu. Pirmo vēl apzīmē par pa-

sīvo un otru — par aktīvo guļu, jo

vienā ķermenis guļ pats no sevis, bet

otrā — bērnam to vajaga ieturēt

ar savu muskuļu spēku. Kamēr zīdai-

nis vēl pārāk jauns un nevarīgs, t. i.

pirmajos trijos dzīves mēnešos, viņam

piemērota muguras guļa. Tā noder kā

atpūtas stāvoklis arī vēlākā dzīvē kā

maziem, tā lieliem. Mēs jau minējām,
ka muguras guļas guļu vietai jā-
būt pietiekami cietai un gludai, tādēļ

pēlis, spilvens un tml. neder. Atcerēsi-

mies ari, kas jau iepriekš teikts par

pagalvi.
Parasti no ceturtā mēneša zīdainis

pats ceļ galviņu, un sākot ar šo laiku

arvien lielāka loma ierādāma vēde-

ra guļai. Bērns pagriežams uz vē-

dera, sākumā uz īsu brīdi un pirms

barošanas. Vēdera guļas galvenie ie-

robežojumi ir sekojoši: no ilgas balstī-

šanās nogurst bērna rociņas, arī mu-

guras muskuļi, galviņa ļimst uz leju, pēc

barošanas zīdainis atvemj barību. Vē-

lākos mēnešos šie ierobežojumi mazāk

vajadzīgi. Tālāk jāskatās, lai būtu ie-

vēroti tīrības un citi vispārējie veselī-

bas noteikumi. Nav labi, ja bērns rāpo

pa netīru grīdu, ja viņam pa rokai da-

žādi priekšmeti, ko viņš bāž mutē v. t. t.

Tr bīstami atļaut dzīvoties uz vēdera

un rāpot tādā vieta, kur ~velk", t. i.

kur notiek strauja gaisa maiņa: zem lo-

ga, pie durvīm v. c, kas atdzesē un ap-

aukstē bērnu.

Ar gulēšanu uz vēdera mazajam drīz

vien vairs nepietiek: viņš sāk vingri-
nāt savus locekļus un uzsākt virzīšanos

uz priekšu, atpakaļ v. t. t. Tas ir rā-

pošanas sākums. Tā ir ļoti svarīga

pārmaiņa mazā cilvēka dzivē Mums

pat gTüti pietiekami augsti novērtēt to

lielo darbu, ko veic šāds mazulis, un

šā darba sasniegumus. Varbūt tos va-

rētu pielīdzināt pieaugušo sportistu lie-

lākiem sasniegumiem un rekordiem.

Savā ~treniņā" mazie pie tam ir ļoti

centīgi un neatlaidīgi. Aukles uzde-

vums nu ir uzraudzīt, lai mazais pārāk

nenogurdina sevi.

Rāpošanā izpaužas zīdaiņa aktivitā-

te: viņa spēks un spars. Rāpojot bērns

vingrina savus muskuļus, vairo locekļu

spēku.

Vēdera guļu un rāpošanu varam uz-

skatu par mazā cilvēka attīstības sva-

rīgiem posmiem. To nozīme atradusi

izpausmi daudzu mākslinieku darbos.

Zīdainis, kas guļot uz vēdera un bal-

stoties uz rociņām ziņkāri ceļ galviņu

uz augšu, ir dzīve, kas mostas. Rāpo-

jot mazais cilvēks jau aktīvi meklē sev

vietu dzīvē un cenšas kļūt uz priekšu.

Viens no tālākiem sasniegumiem ir

bērna piecelšanās uz visām četrām, t. i.

uz rokām un kājām. Kā locekļu ving-

rinājums tas nav ne ar ko aizstājams.
Šādā kārtā bērns attīsta kā muskuļu,

tā citas kustības un balstu orgānu

spēku.

Ir ļoti svarīgi, lai bērns rāpotu

pēc iespējas vairāk, protams, ievēro-

jot pietiekamo atpūta. Šādā kārtā at-

tīstītie locekļi un spēcīgā mugura ir

drošākais pamats bērna organisma nor-

mālai fiziskai attīstībai. Pēc Zabludov-

ska teorijas rāpošana un vēdera guļa

ierosina zarnu darbību un novērš zar-

nu kūtrumu. Pēc Klapa pētījumiem

rāpošanai ir ļoti svarīga loma rau-

gurkaulāja izliekumu labošanā. Var pat

apgalvot, ka pietiekami ilgi rāpojis

bērns ir pasargāts no mugurkaulāja ne-

pareizas izliekse.nās, jo viņa muguras

muskuļi ir diezgan stipri, lai to nepie-

ļautu. Tādēļ t. s. labotājā vingrošanā

un dziedniecības vingrošanā rāpošanai

ir svarīga loma.

Rāpojošs bērns, nonācis pie gultiņas
malas vai cita priekšmeta, pieķeras tam

un mēģina piecelties stāvus. Šādai

~centībai uz augšu" seko virzīšanās uz

priekšu, sākumā pieturoties, vēlāk arī

bez tās. Tas ir jauns, svarīgs sasnie-

gums, bet par to jārunā atsevišķi citā

reizē.

Bērnam kur „dzīvoties" gluda vieta ar

tīru paklāju. Bērns ērti guļ uz muguras

Atpūtas stāvoklis guļus uz muguras, t. s. pa-

sīvā horizontālā guļa jeb stāvoklis

Vēdera guļa jeb t. s. aktīvais horizontālais

stāvoklis (aktīvā guļa). Ērts rokdarbiem un

taml. nodarbībām

Vēdera guļa zīdainim

Rāpojošs zīdainis
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KRAULS - ĀTRĀKAIS PELDĒŠANAS VEIDS

J. MALOVKA

JA esi pietiekami spēcīga un izturīga —

mācies peldēt kraulā. Krauls ir peldēša-
nas veids, ar kuru iespējams sasniegt vis-

lielāko ātrumu.

Lai iemācītos peldēt kraulā, jāizdara se-

kojoši vingrinājumi.
i. vingrinājums. Pareizi darbināt

kājas jtnācies krastmalā. Nogulies pāri otras

peldētājas mugurai, sit kājas no apakšas uz

augšu, sitiena brīdī sparīgi izstiepjot pēdas
resp. kāju pirkstgalus. Pēdu darbību parei-
zības pārbaudei kāda cita peldētāja nostājas
aiz gulošās un tur rokas pret tās pēdām.
Gulošai, sitot ceļos nesaliektas kājas uz

augšu, ar skaļu plaukšķi jāiesit pēdas aiz-

mugurē stāvošās peldētājas plaukstās.
2. vingrinājums. Kul ūdeni ar kā-

jām. Izdari to seklā vietā. Nogulies ūde-

nī, rokas atbalsti uz zemes, galvu neatliec,
bet pagriez uz labo vai kreiso pusi, Tā kā

tavas kājas šādā stāvoklī neatlaidīgi tiecas

grimt uz leju. ~sper* tās sparīgi vienu

aiz otras uz augšu. Spērienu laikā augumu

nevalsti, kājas ceļos neliec, pēdas turi brīvi

un sitiena brīdī izstiep. Kāju pēdas virzi

tikai līdz ūdens līmenim. Kulšanu izdari

vairākkārt pa I—3 minūtēm nepārtrauktā

rakstā. Elpu neaizturi, bet ieelpo dziļi un iz-

elpo sparīgi.
3. vingrinājums. Dari to pašu, kas

paredzēts 2. vingrinājumā, bet turies ar ro-

kām pie priekšmeta, kas atrodas ūdens lī-

meņa augstumā. Ja kāju darbības šādā

stāvoklī veicas pietiekami labi, tad (kuļot
ūdeni ar kājām) pagriez seju sānis, mirkli

atver muti — strauji, tomēr dziļi ieelpo.
Nākošā brīdī pagriez seju uz leju un spa-

rīgi izpūt elpu ūdenī.

4. vingrinājums. Slidinies pa ūdens

virsu, kuļot ūdeni ar kājām. Pirms slīdēša-

nas rokas izstiep virs galvas, noliecies uz

priekšu, ieelpo, atgrūdies ar kājām no zemes

un, augumu pilnīgi izstiepjot, nogulies ūdenī.

Slīdot uz priekšu, kul ūdeni ar kājām tāpat
kā 2. vingrinājumā. Slīdēšanu uz priekšu

turpini tik ilgi, cik to tev atļauj ieelpotā
gaisa krājums. Pārtraucot slīdēšanu, piece-

lies stāvus, dažas reizes dziji ieelpo un iz-

elpo un tad slidināšanos atkārto. Slīdēša-

nas laikā nejauj viduklim iegrimt dziļi ūde-

nī, kāju sitienus izdari no apakšas uz aug-
šu, kājas ceļos neliec. Ja vienā ~elpas
vilcienā" vari pavirzīties uz priekšu soļus
5—6 un ūdens aiz tevis ir sakults putās,
tad zini, — vingrināšanās ir bijusi sek-

mīga.

5. vingrinājums. Izdari slidināša-

nos tāpat kā 4. vingrinājumā, bet slīdēšanas

laikā izpūt elpu ūdenī. leelpošanai pagriez
galvu uz labo vai kreiso pusi, atver muti

un mēģini dziļi ieelpot.

Ja pirmajos vingrinājumos tas tev neiz-

dodas, neskumsti, bet vingrināšanos atkār-

to. Ja uzdevumu tev izdodas veikt
—

ie-

elpo un izelpo vēl vienu vai pat vairākas

reizes.

6. vingrinājums. Mācies pareizi dar-

boties ar rokām. Pirmos vingrinājumus iz-

dari krastmalā, vēlāk to pašu dari stāvo»

līdz pleciem ūdenī.

Vingrināšanos sākot, pacel vienu roku

uz augšu un noliecies uz priekšu tā, lai krū-

tis un pa daļai arī pleci būtu iegremdēti
ūdenī. Pacelto roku velc no augšas uz leju
— iries, otru roku tai pašā laikā liec ne-

daudz elkonī, izcel no ūdens un, virzot

pa gaisu, pārcel uz priekšu.
Kustības izdari bez steigas. To pašu

vingrinājumu var izdarīt, so|ojot uz priekšu.
7. vingrinājums. Saskaņo roku kus-

tības ar elpošanu. Dari to vispirms sau-

sumā, vēlāk — stāvot līdz pakrūtei ūdenī.

Ceļot labo roku uz priekšu, t. i. iroties

ar kreiso roku, pagriež seju uz labo pusi
un ātri ieelpo. Vēlāk iroties ar labo roku
— cejot labo uz priekšu, pagriez seju uz

leju un sparīgi izpūt elpu ūdenī.

Mēģini to vairākkārt. Atmini — parei-
za elpošana labā saskaņā ar

locekļu kustībām ir drošas

peldēšanas pamats.

8. vingrinājums. Vingrinies „aklā"
peldēšana, t. i. slidināties uz priekšu, seju
iegremdējot ūdenī, sparīgi kuļot ūdeni ar

kājām un nedaudz lēnākā tempā iroties ar

rokām. Dari to tā, lai roku un kāju dar-

bības ritētu saskanīgā rakstā.

Ja „aklās" peldēšanas laikā ieelpotais
gaiss izsīcis, nostājies uz kājām, pāris rei-

zes ieelpo un izelpo un vingrināšanos at-

kārto.

9. vingrinājums. ~Aklās" peldēšanas
laikā, t. i. ceļot labo roku uz priekšu un

iroties ar kreiso, pagriez galvu uz labo

pusi un strauji ieelpo. Ja reizē ar gaisu esi

~ieelpojusi" arī ūdeni, nostājies uz kā-

jām, atelpo un pēc brīža mēģini ieelpot
vēlreiz.

Ja ieelpošana bijusi sekmīga, pagriez se-

ju uz leju un izpūt elpu ūdenī. Kad to esi

izdarījusi, ieeīpoŠanu un izelpošanu atkārto

vēlreiz.

10. vingrinājums. Elpošanu saskaņot

ar roku un kāju darbībām ir grūts uzde-

vums, to atrisināt izdosies tikai pakāpeniski,
neatlaidīgi vingrinoties. Tālab vingrinies
kraula darbības izdarīt ilgstoši. Mēģini pel-
dēt 20—30 m. Netraucēta elpošana—

labi saskaņā ar samērā lēnām

roku un divreiz ātrākām kāju
kustībām —

ir svarīgākais pa-
mats peldēšanai kraulā.

Sākumā iemācies minētās darbības, tad

saskaņo tās ar ieelpošanu un izelpošanu.
Tikai tad, kad tas ir panākts, sāc paātrināt
kustību tempu — vingrinies peldēt ātri un

ilgu laiku.

kārto
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Gurķu skābēšana

R. EGLĀJA

C, URĶU skābēšana jau senlaikus zināms

'
un plaši lietots konservēšanas paot

miens, tomēr, lai ieskābētie gurķi būtu gas

šigi un labi uzglabātos, nepieciešams zināt

un ievērot vairākus noteikumus, no kuriem

atkarīgas darba sekmes.

Vispirms liela vērība jāpiegriež skābēša-

nai nolemtā trauka tīrībai. Ja gurķu skābē-

šanai parasts lietot koka traukus, tad katr-

reiz pēc gurķa izlietošanas iie labi jāiztīra
— jāizberž un jāizplaucē ar karstu ūdeni.

Pa vasaru, lai trauks neizžulu, tas jātur pie-

pildīts ar tīru aukstu ūdeni, kuru laiku pa

laikam upr„ainn. Var trauku ar) tarcl te

gremde! Cfā ūd rt\

Stāfņtten pie ö <rķu skābēšanas, trauks

vēlreiz labi jāiztīra, izberžot un izplaucējot

ai karstu sšrmu vai sodas šķīdumu, pēc tam

jāpārskalo vel ar tīru karstu ūdeni. Vēlams

pēc tam pāris dienas to vaļēju nolikt sau

tā, lai saule var iespīdēt traukā līdz pat

dibenam.

Skābēšanai var lietot ori emaljētus i.

stikla traukus. Tie tāpat iepriekš labi jāh.
tīra. Glazēti māla trauki nav vēlam

ilgai gurķu uzglabāšanai, io glazūra sa

tur veseUbai kaitīgas vielas. Tāpat gurķu
skābēšanai neder vienkāršie (bez emaljas)
rnetalla trauki.

Gurķus vislabāk ijiemt vidēji lielus, ne

pārāk mēslotā zemē augušus. Lielie, trek-

nā, pārmēslotā zemē augušie gurķi ieskābē-

ti iznāk ar tukšiem vidiem. Jāizvairās ie-

skābēt nobriedušos, iedzeltenos gurķus, tiem

ir lielas, cietas sēklas, bieza miza un sīkstas

iekšējās audu daļas. Skābējamiem gurķiem

jābūt jauniem, nepāraugušiem, bālgani za-

ļā krāsā. Jāraugās, lai tie būtu veseli, ne-

bojātu mizu, visi ievainotie jāatlasa, jo tie

pirmie sāk bojāties.
Vislabāk, ja gurķus var ieskābēt tūlīt pēc

novākšanas, jo stāvot tie apvīst, kļūst
sīkstāki un ncnizeltē. Ir parasts mājās

gurķus ieskābējot pielikt tiem dažādas pie-

devas, kas uzlabo gurķu garšu.
Parastākās g' rķu skābēšanas piedevas ir

aromātiskās upjņu lapas, dilles un estra-

gons. Var pielikt arī ķiršu un mārrutku

lapas, timiānu. mārrutku sakņu gabaliņus
un, kam patīk, arī mazliet ķiplokus. Labi

nomazgātus gurķus ar visām-*šīm piedevām

saliek kārtām, vispirms trauka dibenā no-

vieto kārtu garšas lapu tad liek gurķus, tad

nlkal lapas, atkal gurķus, un tā līdz trauks

pilns. Pa starpām ieliek mazus mārrutku

saknes un ķiploka gabaliņus. Pēdējā kāitā

jābūt lapām. Lai labāk izmantotu trauku,

gurķus ieteicam* likt stāvus, citu pie cita.

Jāatgādina, ka garšas lapām un saknēm nav

nekādas konservētājas nozīmes, gurķus var

labi ieskābēt un uzglabāt arī bez tām, tikai

tad tie nebūs tik garšīgi.

Tāpat kā gurķi, arī garšas lapas un sak-

nes iepriekš labi jānomazgā un pēc vajadzī-
bas jāsasmalcina. Daias namamātes piera-
dušas likt pie gurķiem ari ozola lapas, tās

gan padara gurķus stingrākus, bet piešķir
tiem tumšu krāsu un nepatīkamu piegaršu.

Traukā sapildītos gurķus pārlej ar sāls-

ūdeni. Sāls daudzums atkarīgs no tā, cik

ilgi paredzēts gurķus uzglabāt. Jo ilgāk
tie jātur, jo stiprākam jābūt sālījumam. Tā

tad uz vienu spaini (10 }) ūdens var ņemt
300—-600 g sāls. Ar mazāko sāls piedevu ie-

skābētie gurķi būs garšīgāki un veselīgā-

ki, be! sliktāk glabāsies, tie ātrāk jāizlieto.
Ja glahnšnnai ir labas telpas — vēss, sauss

pagrabs, pietiek ar 300—350 g sāls, slikta

kārr< '.elpām jāņem vairāk. Sagatavotam sā

škhtumam jābūt apm. 35—40° Csiltam. Lo

vēlams pieliki kau! nelielā daudzumā i

šķīdinātu vīnakmeņskābi. Tā dod gurķie

patīkamāku skābumu un iedarbojas kā kon

servētājs līdzeklis. Var ņemt uz 1 sp. ūden

20—50 g vīnakmeņskābes.
Ar sālsūdeni pārlietie gurķi labi jānoslo

ga, lai šķīdums stāvētu vienmērīgi pāri. J

gurķi vai lapas pa daļai stāv virs šķidru
ma, ātri sākas bojāšanās procesi, rodas vi

pirms nelāga piegaršas, pēc tam gurķi kfū
mīksti un pilnīgi sabojājas.

Piepildītais trauks jātur siltā vietā (apn
15—20*C), tad gurķi ātri un labi ieskāb

un vēlāk labāk uzglabājas. Vēsās telpa
skābēti gurķi ieskabst gausi, skābums attī

tās mazāk, rodas visādas nepatīkamas bl

kus piegaršas, gurķi kļūst rūgti.

Pēc tam. kad"gurķi leskābuši, tie jānovi
to pēc iespējas vēsā telpā, tur tie labāk v

glabāsies. Ilgākai glabāšanai nolemtos gu

ķus vislabāk ieskābēt ozola koka muciņās

Kad skābaanas process izbeidzies (apm. pē
1 nedēļas), putas notīra, muciņu piepili
pavisam pilnu, piele/ot klāl aukstu sālsūd

ni tā, lai traukā nepaliktu gaiss, muc

ņas caurumu stingri aiztaisa un glabā n

slēgto trauku ar gurķiem vēsā vietā. V

iegremdēt muciņu akā vai dīķī, kur tat

gurķi labi uzglabājas līdz pat nākošajai v

.seru/.

Vaļējos traukos gurķus grūtāk uzglab

ilgāku laiku, jo virsū parasti sāk attīstītie

pelējumi, kas pakāpeniski samazina šķidri
mā attīstījušos pienskābi un līdz ar to ve

ilna gurķu bojāšanos. Tādēļ pelējumi jāa

laij<am pelējumu plēve jān

ņem. visi slogi rūpīgi jānot
ra un jānoplaucē vāroš

ūdenī. Pēc gurķu ņemšana

uo trauka, lapas virspusē I

bi jānolīdzina, lai gur

vienmēr būtu labi noslogo
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Sēnes
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PROTAMS, ne jau vasaras otrā puse,

* kufā patlaban ieejam, un rudens, kas

drīz sekos, ir vienīgie gada laiki, kad

mežos atplaukst un nogatavojas sēņu cilts

savdabīgi krāšņie un īpatnēji garšīgie

augļi. Jau sākot ar maiju, drlreiz pat ap-

rīļa beigām īstie sēņotāji prot atrast ne

vienu vien vērtīgu ēdamu sēni, no kurām

tirgū parasti nokļūst tikai brūnie, kruzu-

ļainie rumpuči jeb ķerveļi, bet zinātāji uz-

lasa arī mežmalās un zālājos sastopamas

baltganās auzenes un plūmju sēnes; vēl

lielāki speciālisti, tā sakot sēņošanas virs-

priesteri, iziet medībās, ja laiks to atļauj,
dažkārt pat Ziemsvētkos un ievāc no ve-

ciem pussatrunējušiem vai nīkuļojošu koku

stumbriem itin labas rūsganās vērdiņu sē-

nes vai retāk austeru sēnes, bet neatsakās

arī no dažām mīkstākām piepēm, t. i. vis-

pār sēnēm, kas nebaidās no pirmā sala. Bet

— tikko sacītais zīmējas īstenībā jau uz sē-

ņošanas finesēm. Mūs vispirms varētu in-

teresēt dažas parastākas lietas un jautāju-

mi, piem., cik liels tad patiesībā ir Latvijā

sastopamo ēdamo sēņu sugu skaits?

Caurmēra sēņotājs pie mums pazīst un

uzlasa 20
—

30 dažādas sēnes; vācēji ar lie-

lāku pieredzi ņem līdz 40 sugas. Izvērtējot

iespējamības maksimāli, šo skaitu varētu

divkāršot, varbūt pat pacelt līdz simtam. Kā

redziet, te aplēstais mūsu ēdamo sēņu

skaits ir piecreiz mazāks par to irreālo

daudzumu, kāds priekš dažiem gadiem bija
minēts Jaunākās Ziņās. Un arī tad šai

simtā ietilptu laba tiesa sēņu ar mazu prak-
tisku nozīmi vai nu sava retuma, vai sīku-

ma dēļ. Parasti vācamo sēņu skaits svār-

stās atkarībā no tā apvidus vai tuvākās ap-

kārtnes sēņu floras bagātības, ar kuru kāds

sēņotājs no mazatnes saaudzis, kur tas no

bērnības vingrinājies sēņu pazīšanā un sē-

ņošanas mākā. Sastopot citās vielās vēl

neredzētas, nepazīstamas sēnes, tāds sēņo-

tājs, baidoties ievākt indīgas, biezi neuzla-

sa arī labās sēnes. Tādēļ pirmais notei-

kums sekmīgai sēņošanai ir: pazīt mūsu

dzimtenes indīgās sēnes. Un tas nebūt nav

grūti. Indīgo sēņu Latvijā, kā vispār Vi-

dus- un Ziemeļeiropā, nav vairāk par 14

vai 15 sugām. Ja tās pazīst, tad visas pā-

rējās var droši ņemt, nebaidoties saindē-

ties. Gan ne katra nekaitīga sēne lietojama

uzturam. To starpā būs ne mazums ne-

garšīgu un mazvērtīgu; tās pa daļai var iz-

mantot lopbarībai. Ņemot visu to vērā,

paliktu pāri minētais 100 īsto ēdamo sēņu.

Indīgo sēņu starpā visbīstamākās ir 6

mušmiru (Amanita) sugas, proti, bāiā,

baltā, zaļā, pelēkā, parastā sarkanā v < brū-

nā mušmire. Mušmires samērā viegli pad-
zīt pēc bumbuļveidīgi paplašinātā un bieži

ar maksti apveltītā kāta pamata, gredzenotā
kāta un vairāk vai mazāk pārslotās cepu-

rītes virsas. Arī pārējās mūsu floras indī-

gās un apšaubāmās sēnes diezgan labi

raksturotas gan ar savu spilgto krāsu, gan

īpato veidu. Raksturīga krāsa un izskats

ir mēļi dzeltenai resnkātei (Inolöma

trāganum), kurai bez tam vēl lipīgi
šķiedrains plīvurs, zaļgandzeltenai sēra sē-

nei (Hypholöma fasciculāre), sārt-

dzeltenai pienenei (Lactārius hēlvus)

un pāris tumši sarkanajām (arī gaļa zem mi-

ziņas sārta), sīvajām vai indīgajām bērzla-

pēm. No bekām mūsu florā tikai viena in-

dīga suga — velna beka (Bolētus sā-

tanos), ar bāli zaļgan- vai dzeltenpelēku

cepurītes virsu, sārtu kātiņu, iezaļgandzel-
tenu stobriņu sarkaniem caurumiņiem un

viegli zilējošu bālganu vai iedzeltenu gaļu.
Velna beka mīl kaļķainu augsnu, tā Latvijā
reta un pie mums droši zināma tikai no

Pērses gravas, kaut gan iespējams, ka to

atradīs arī citur mūsu dolomītu rajonos.
Toties līdzīgās ozolenes jeb raganu bekas

(B. luridus). sastop diezgan bieži lapu
mežos mālainā augsnā. Tām cepurītes vir-

sa tumšāka, zaļganā vai brūnā olīvu krāsā,

gaļa dzeltenāka un stiprāk zilē. lepriekš
nokveldinātas, ozolenes ir labas ēdamās

sēnes.

Vairākas indīgas vai apšaubāma labuma

sugas ir starp pūpēžu radniekiem. Neap-
šaubāmi tādi ir indīgie pūpēži (Sclero-
dērma), kuru apaļie, ārpusē bālganie vai

gaiši iedzeltenie, iekšā melnīgsnējie vai pe-

lēkmēļie augļķermeņi pa pusei iegremdēti
zemē. Tāpat apaļo vai iegareno runču jeb

runčpautu (Rhizöpogon) no ārpuses
brūni dzeltenos, iekšā zaļganpelēkos augļ-

ķermeņus stiprās garšas dēļ daži sēņotāji

augstu vērtē kā piedevu pie mērcēm un vi-

rām. Parasti sēņu grāmatās runčus tomēr

uzskata par indīgiem. Mani piedzīvojumi
runā tam pretim. Esmu tos daudzreiz ēdis

bez mazākām ļaunām sekām.

Gluži savdabīgi ir samtaini brūnie rum-

puči jeb ķerveļi (Helvēlla esculen-

ta), ko nepareizi dēvē ari par morchelēm.

Rumpuču indigums acīm redzot ļoti svār-

stīgs. So sēni katru pavasari pie mums pa-

tērē uzturam diezgan ievērojamos daudzu-

mos, parasti bez kādām ļaunām sekām. To-

mēr arī Latvijā bijuši, lai gan reti, sain-

dēšanās gadījumi, kas beigušies pat ar nā-

vi. Citur tādi nelaimes gadījumi novēroti

daudz biežāk. Tādēļ dažās zemēs rumpu-

čus pilnīgi aizliegts pārdot. Katrā ziņā tie

pirms sagatavošanas kveldināmi karstā ūde-

nī, jo rump-iču inde tanī šķīst (ūdens

nolejamsl).

Cik zināms, minētās sēnes satur vairā-

kas stipras indes. Mušmiru un laikam ari

dažu bērzlapu galvenā inde ir eholīna gru-

pas alkaloīds muskarīns, kas paralizē

simpātisko un parasimpatisko nervu sistē-

mu, sevišķi sirds un elpošanas centru dar-

bību. Bez tam šīs. sēnes satur vēl fa 1 lī-

nu, kas iedarbojas hemolitiski, šķīdinot
sarkanos asins ķermenīšus. Sevišķi spēcī-
gas hernolitiskas spējas ir rumpuču inde; —

helvellaskābei. Tādēļ saindējoties
ar rumpučiem, vērojamas arī dzeltenai kai-

tei līdzīgas parādības. Mazāk bīstama ir

velna beku inde, kam laikam glikozīdu
vai sveķvielu daba. Tādēļ arī saindēšanās

pazīmes, atkarībā no sēnes, var būt diez-

gan dažādas. Tās parādās I—l21—12 stundas

pēc indīgā viruma iebaudīšanas un izpau-
žas nelabā sajūtā, dedzināšanā, ņirboņā acu

priekšā, krampjveidīgā vemšanā, caurejā,
ādas bālumā vai dzeltenumā un nespēkā,
reizēm arī delīrijam līdzīgā apdullumā. Ja

pēc sēņu ēšanas parādās kāda no šīm kai-

tēm, tūliņ jāgādā par kuņģa un zarnu iz-

tukšošanu, dodot, ja vajadzīgs, vemjamās
zāles un pa ēdamkarotei ricīneļļas, bez tam

pēc lespējas daudz auksta ūdens vai pie-
na (tikai ne skābus dzērienus!). Lai uz-

mudinātu sirdsdarbību, var dot arī melnuČigānietes Ripene

Indīgo sēņu rak-

sturīgākās pazī-
mes
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Celmene

kāliju un vīnu. Kur tas vien iespējams,

jāaicina ārsts.

Saindēšanās parādībām ar sēnēm, cik

vērojams, nereti arī allerģisks j<rD idio-

sinkrazisks pamats, t. i. atsevišķu personu

paaugstināta juteklība pret atkārtotu dažu

organisko savienojumu, it sevišķi svešu

olbaltumvielu ievadīšanu ķermenī. Tā

arī kjūst saprotams, kādēļ viena un tā pati
sēne dažam gluži nekaitīga, bet ütam var

radīt vieglāku vai grūtāku saindēšanos.

Bez tam sēnes ātri bojājas un bojājoties

tajās var attīstīties indīgi skaldīšanās pro-

dukti. Pēdējais apstāklis jāņem vērā kat-

ram, vācējam un salasītās sēnes ne-

kad nebūtu atstājamas tīrīša-

nai un vārīšanai uz otru dienu.

Pilnīgi nepieļaujams tādas stāvējušas sēnes

gatavot svaigas tūlītējai ēšanai.

Piegriežoties ēdamām sēnēm, jāsaka vis-

pirms, ka tām pietiekoši augsta barības vēr-

tība, lai tiktu ievāktas visplašākos apmē-
ros. Vairums sēņu satur arī antineurītisko

B-vitamīnu, citas, kā gailenes, rudmieses

un dažas bekas laikam arī antiskorbutisko

C-vitamīnu. Uzglabāšanai sēnes, protams,

pārstrādā: tās sāla, žāvē, sterilizē vai arī

marinē. Labākai izmantošanai sēnes gata-

vojamas pēc iespējas sasmalcinātas. Rud-

mieses, atmatenes, ripenes, īstās un neīstās

celmenes, tintes sēnes un vairums beku

gatavojamas vislabāk tieši, bez iepriekšē-
jas novārīšanas. Rudmieses un abas cel-

menes Ir ieteicamākās viras sēnes.

Nav mans nolūks te api \atīt visiem pa-

zīstamās ēdamo sēņu sugas. Gribu tikai

lasītāju vērību griezt uz dažām ļoti labām

sēnēm, ko parasti neuzlasa. Tā vēl arvien

maz to sēņotāju, kas prot atšķirt lauku

atmatenes jeb izslavētos šampiņonus

(Psalliota campēstris) nr> nepārskatāmo

„suņu sēņu" grupas. Lauku atmatene gan

nav sastopama mežos parastās sēņu aug-

tenēs. Tā mīl klajākas zālainas vietas,

sausus silus un smilts zemi, kurai piejaukti

zi.gu mēsli. Baltgnnā vai iebrūni pelēcīgā

cepurīte, sārtās, vēlāk tumšbrūnās lapiņas
un gredzenotais kāts ir šīs iecienītās sē-

nes raksturīgās pazīmes. Diemžēl, tā ne

visai parasta. Barības vērtības un garšas
ziņā atmateni vēl pārspēj ripene jeb saul-

šarga sēne (Lepiöta procēra). Ripe-
ne ir staltākā mūsu laplņsēne un mazliet

atgādina pelēko mušmiri, bet viegli atšķi-
rama no tās ar zvīņaino (ne pārsloto) ce-

purītes virjj. Sastopama pareti, smilts

augsnās, pasausās zālainās vietās zem prie-
dēm un citiem kokiem, visvairāk septemb-
rī. Arī kāda indīgo mušmiju tuva radi-

niece — pērļotā mušmire (Amanita
rubēscens) pieskaitāma pie mūsu vis-

labākām ēdamām sēnēm. Te varbūt der

atzīmēt, ka Dienvideiropā augošo karalis-

ko mušmiri uzskata par lielāko delikatesi

starp sēnēm. Pērļotai mušmirei cepurītes
virsa netīri vai brūni iesarkana, pārslas
sīkas un to daudz, un baltā gaļa lauzumā

paliek iesarkana. Aug silos, pasau-
sās vietās un sastopama itin bieži.

Visur priežu mežos, sevišķi mitrākās

vietās, bagātīgi var ievākt trauslo maksteni

(Amanitöpsis vagināta), kas ir tei-

cama, garšīga sēne, diemžēl ar samērā

plānu gaļu. Vēl parastākas, rudenī visur

priežu meios un silos arvien lielā daudzu-

mā sastopamas ļoti labas ēdamas sēnes ir

čigānietes (Pholiöta caperāta). Uzgla-
bāšanai tās vislabāk iesālīt atsevišķi.

Čigāniešu radiniece neīstā celmene

(Ph. mutābilis) aug biezos sakopojumos uz

lapu koku celmiem. Tai brūna cepurīte un

zvīņaina kātiņš ar brūnu gredzenu, šī iz-

cili garšīgā sēne sevišķi laba virām.

levācama no maija līdz vēlam rudenim,

īsto celmeni, ko sauc arī par bērzu cel-

meni (Armillāria mellēa), saslop bagā-

tīgi gan kā liekēdi uz dzīvu lapu un

skuju koku stumbriem, gan kā trūdēdi uz

to celmiem. Celmene ir vienīgā mūsu

sēne, kufas sēņotne iosforiscē, izstaro

gaismu, kas tumsā parādās sevišķi kā

praulu spīdēšana. Tās dzeltenbrūnā cepu-

rīte spilvoti zvīņaina, kātiņš ar baltu ād-

veidīgu gredzenu. Teicama viru sēne, bet

ievācami tikai jaunie eksemplāri.
Labas sēnes ir arī, sevišķi mitrā stāvoklī,

spilgti mēļās kuilenes (Tricholöma

nūdum) un dažas citas pūkaines, ko sa-

stop vēlu rudenī, kā cerojošās baltganās

vai iedzeltenās salnas 3ēnes (T. cor.glo-

bātum), sīkzvīņainās pūkaines (T. im-

bricätum), pelēkās p. (T. terrēum) v.

c, nerunājot jau nemaz par vispār pa-

zīstamajām smiltenēm (T. equestre),
auzenēm (T. gambčsum) un vistenēm.

Vērtīgas, bieži un bagātīgi sastopamas sē-

nes ir aitenes (Paxillus involūtus).

Cepurīte un gaļa tām brūnā okera krāsā,

cepurītes malas ierotītas. So sēni parasti
neuzlasa, jo tā pārāk ikdienišķa un tās gaļa

novārīta kļūst tumša, melngana. Tā tomēr

laba; dažiem gan nepatīk tās it kā viegli

īeshāņā garša. Tāpat ieteicams vākt jau-
nās porcelāna tintes jeb mēslu sēnes

(Coprinus porcellānus), kas gata-
vojamas tūliņ svaigas. Daudz šo skaisto

sēņu ik gadus redz Rīgā, Daugavmalas zā-

lājos. Pretstatā tintes sēnēm silu gļotpē-
dene (Myxäcium mucösum) ir ļoti
neizskatīga, pat nepievilcīga. Tās sarkan-

vai dzeltenbrūnā cepurīte gļotaini lipīga
un cepurītes malas savieno ar kātiņu balts

šķiedrains plīvurs. Un tomēr tā ir ļoti

garšīga sēne. Sausos priežu mežos, starp
pelēkajiem ķērpjiem to arvien var ievākt

bagātīgi. Vispēdīgi jāgriež sēņotāju uz-

manība arī uz īstajiem pūpēžiem, kas jou-
nībā, kamēr to gaļa vēl balta, visi ēda-

mi, pat garšo lieliski.

Kad rudenīgais klusums un saule vai

brāzmainās vētras un lieti vilināt vilinās

lasītāju paklejot pa vientulīgajām meža

tekam, būs īstais laiks paplašināt savu pa-

zīšanos arī ar daudzveidīgajiem meža bēr-
niem — sēnēm. Sīs jaunās pazīšanās
naks katram par labu ne tikai pašreizē-
jos apstākļos, bet arī turpmāk.

Makstene

SĒŅU ĒDIENI
H. Z.

QENES nav augsti vērtējamas sava uz-

tura dēļ, bet gan iecienītas savu eks-

traktvielu garšas dēļ. Salasītās sēnes ne-

drīkst sausas ilgi uzglabāt, tajās ātri ieme-

tas tārpi. Sēnēm tūlīt pēc atnešanas no

meža vai tirgus attīra lapas un skujas. Tās

noskalo pāris ūdeņos. Lapiņu sēnes vāro-

šā ūdenī applaucē. Tādas sēnes kā bekas

un līdzīgas var arī neappiaucēt. Applaucēt
sēnes nedrīkst ilgāk par s—lo5—10 min., citādi

tās kļūst vēl cietākas un grūtāk sagremo-

jamas. Pēc tam sēnes izlieto ēdienu gata-
vošanai vai arī uzglabā ziemai iesālot (po-

diņus, vilnīšus, gailenes v. c.) vai kaltējot
(cietenes, sviestenes v. c).

Izlietojot sēnes ēdienu gatavošanai, lai

būtu vieglāk sagremojamas, ieteicams

tās pēc iespējas labi sasmalcināt, sakapājot
vai arī izmaļot gaļas mašīnā.

Sēnes var izlietot lotļ vispusīgi. Tās lieto

gan kā atsevišķu ēdienu, gan kā dažādu

ēdienu piedevu. Parastākais sēņu lietoša-

nas veids ir cepot vai vārot virās.

Virās sēnes vārot ieteicams pēc

sasmalcināšanas »ās viegli apcept kopā ar

sīpolu taukos vai sviestā, tad pārliet ar

nedaudz ūdens un pasautēt (tādējādi ietau-

pa taukvielas). Pēc tam pielej visu vaja-

dzīgo ūdens daudzumu, pieliek piedevas
un vāra gatavu. Kā piedevas virai var

būt kartupeļi, burkāni, zirņi, makaroni,

putraimi un grūbas (pēdējie sevišķi iecienīti

kopā ar žāvētām sēnēm). Sēņu virām lej
klāt pienu vai tomātu biezeni. Ja nav ne

viena, ne otra, pieliek tumi, miltus iepriekš

viegli apcepot sviestā.

. Virām par pamatšķidrumu var ņemt

kaulu, cūkas gaļas ādiņu vai desu miziņu
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novārījumu. Speciālas garšas saknes, ko

parasti bagātīgi lieto virām, sēņu virai nav

vajadzīgas, jo sēnes jau pašas par sevi

satur daudz aromātisku, vērtīgu garšvielu
Sautētas un ceptas sēnes' labi

garšo ar vārītiem sausiem kartupeļiem. Te

pamatā ņem speķi, smalki to sasmalcina

kopā ar sīpoliem, apcep, tad pieliek sēnes

un visu cep vai, pārlejot nedaudz šķidru-

ma, sautē, kamēr gatavas. Pietumē ar

pienā izjauktiem miltiem vai ari pieliek
tomātu biezeni. Tā kā cepot uz plīts sēnēm

jāizlieto diezgan daudz taukvielu, ietei-

camāk sēnes nedaudz apcept un sautēt ce-

peškrāsni, aizvākotā pannā.
Sasmalcinātas un apsautētas

sēnes var lietot arī par pildījumu dažā-

diem pīrāgiem un pīrādziņiem. Ļoti gar

sīgu pastēti iegūstam, saliekot sautētās sē-

nes kārtām ar plānām pankūkām un visu

kārtojumu cepeškrāsnī izkarsējot. To' ēd

ar kausētu sviestu vai tomātu mērci un

lapu salātiem. Sautētas sēnes lieliski aiz-

stāj gaļu, arī dažādus sacepumus pagata-

vojot. Minēsim kaut tādas kombinācijas

kā, piem.. sautētas sēnes un kartupeļi, sau-

tētas sēnes un sālsūdenī novārīti maka-

roni, sautētas sēnes, kartupeli, svaigie kā-

posti v. t. t.

Jau iepriekšējos gadījumos minēto sēņu

sautējumus aukstā veidā ar panākumiem

var izmantot, piera., sviestmaižu pagatavo-
šanai. Pēdējās iznāk sevišķi garšīgas, ja

virs sēņu masas sakārto skābētu gurķu

un viegli tomātu šķēlītes.

Sēnes labi garšo ari kā piedeva pie biez-

putrām un miltu produķtu sautējumiem,

piem., kartupeļu — sēņu biezputrā, putrai-

mu — sēņu biezputrā v. t. t. Tāpat ari

sēnes uzlabo garšu, ja tās lieto pie dažādo

dzīvnieku iekšējo orgānu sautējumiem,

piem., plaušām, sirds v. tml. Izplatīto sēņu

mērci lieto gan kā piedevu pie sakņu un

putraimu biezputrām, gan pie dūžadiem

cepumiem un kotletēm. Sēņu mērce se-

višķi labi izmantot žāvētu sēņu sasmalci-

nāto pulveri.

Apskatīsim tagad dažus praktiskus pa-

ņēmienus sēņu pagatavošanā. (Ēdienu sa-

mēri domāti 4 personām,)

Sēņu vira. 0,5 kg sēņu, 80 g cūkas

gaļas vai tauku, sīpols, 800 g kartupeļu,

apm. 2 litri ūdens, 1 ēdamk kviešu miltu,

sāls, zaļumi — pēc vajadzība;».

Sīkos gabaliņos sagrieztu gaļu, sīpolu un

tīrās sasmalcinātās apcep. Pārlej

ar nedaudz ūdens un pasautē. Tad pielej

pārējo šķidrumu, gabaliņos sagrieztus kar-

tupeļus un vāra, līdz pēdējie mīksti. Ga-

tavu viru nogaršo pēc sāls, pietumē un

pārkaisa ar sasmalcinātām pētersīļu la-

piņām.
Ja vēlas, virai var pieliet nedaudz vāj-

piena vai tomātu biezeņa.

Ceptas sēnes. 800 g sēņu, 40 g

tauku vai sviesta, sīpols, ēdamkarotes

miltu, šķidrums, sāls, zaļumi — pēc vaja-

dzības.

Notīrītas, apvārītas sēnes smalki sakapā.

Sīpolu sasmalcina" un apcep, pieliek sēnes

un visu maisot brīdi cep. Pārkaisa ar mil-

tiem, sāli, pārlej ar nedaudz šķidruma un

sautē gatavas.
Sēnes baltajā mērcē. 600 g sēņu,

15 g sviesta vai tauku, tl /» ēdamkarotes

miltu, 2 gl. šķidruma, sāls — pēc garšas,

zaļumi.
Sēnes (cietenes, sviestenes, apšu kundzi-

ņus v. tml.) nomazgā, sagriež plānās strē-

melēs, saliek mērcē un karsē, kamēr gata-
vas. Mērci gatavo šādi: katliņā izkausē

sviestu, pieber miltus un tos nedaudz ap-

cep (nesabrūninot). Pamazām jaucot pie-

lej šķidrumu (vēlams pusi vājpiena) un sa-

vāra, pieliekot pēc garšas sāli un zaļumus.
Sēņu kotletes. 800 g sēņu, sīpols,

ola, sāls, milti — pēc vajadzības.
Tīras applaucētas sēnes samaļ gaļas ma-

šīnā, pieber miltus, pieliek olu (tās vietā

var ņemt par saistvielu zaļu sarīvētu kartu-

peli), sāli un visu labi samīca pabiezā masā.

Pannu ar sviestu sakarsē un uz tās ar karoti
liek pankūkām līdzīgas kotletes. No abām

pusēm apcep brūnas. Pasniedz ar kartu-

peļiem, balto vai tomātu mērci un lapu
salātiem.

Kartupeļu biezputra ar sē-

nēm. 300 g sēņu, 1 sīpols, 20 g sviesta, 1

kg kartupeļu, Vķ gl. vājpiena vai kartu-

peļu ūdens, sāls — pēc garšas.
Izvāra kartupeļu biezputru un to jaucot

izkarsē ar sasmalcinātām saceptām sēnēm.

Klāt dod tomātu, speķa vai balto mērci.

Kartupeļu biezputras vietā var ņemt
putraimu, miltu vai kādu sakņu biezputru.

SĒŅU SKĀBĒŠANA
P. V.

ļ i\ kg sēņu, 0,2- -0,4 kg sāls, dilles vai diļ-
* V Ju sēklas, dažas upeņu lapas, paegļu
ogas, estragons, sīpoli un ķiploki — pēc vē-

lēšanās.

Sēnes labi notīra, nomazgā, saliek aukstā

ūdenī un novāra. Pēc novārīšanas sēnes

vēlreiz nomazgā un mērcē aukstā ūdeni

12 stundas. Tad sēnes notecina un saliek

piemērotā ttaukā, pa staroam iekaisot sāli

un garšvielas. Garšai var lietot visus mi-

nētos garšaugus, vai arī tikai dažus no tiem.

Trauku ieteicams piepildīt līdz malām, lai

sēnēm rūgstot putas notecētu pār trauka

malām. Piepildīto trauku pārklāj ar tīru

drēbi, uzliek vāciņu un nelielu slogu. Rau-

dzēšana vislabāk noritēs +16 līdz + 20° C

temperatūrā. Kad sēnes ieskābušas, slogu,

vāciņu un drēbi noņem un atstāj trauku

nepārsegtu dažas stundas, tad uzklāj tīri

izmazgātu drēbi, uzliek vāciņu un slogu un

trauku novieto pēc iespējas vēsā vieta. Uz-

glabāšanas laikā jārūpējas, lai muctis malas,

vāciņš un drēbe būtu tīra. Ja parādās pe-

lējumi, jānomazgā vāciņš, sloga akmens,

mucas malas. Drēbe, kas pārklāta pār sē-

nēm, jāizmazgā, jāizvāra un tikai tad to

var lietot sēņu pārsegšanai.
Šādi sagatavotām sēnēm ir patīkami skā-

ba piegarša un tās vislabāk noder dažādu

sēņu salātu gatavošanai. Ja dažus sēņu
ēdienus gatavojot skābā sēņu piegarša ne-

patīk, sēnes pirms lietošanas apvāra sodas

ūdeni (uz 1 1 ūdens 1 tējkaroii tīrītās sodasļ

un pēc tam noskalo tīrā ūdenī.

SAGLABĀSIM VĒRTĪGĀS PUPIŅU PĀKSTIS ZIEMAI

B.

"PUPIŅU pākstis bagātas olbaltumvielām,
■*• tādēļ tās šoruden mums katrā ziņā jā-
cenšas saglabāt ziemai. Pupiņu pākstis pa-
kāpeniski plūcot, iegūst no iestādītām pu-

piņām ļoti lielu ražu un var ziemai saga-

tavot prāvu krājumu pupiņu.
Ziemai pupiņu pākstis var gan ieskābēt,

gan iesālīt, gan kaltēt. Skābēšana bija mū-

su žurnālā jau aprakstīta, tādēļ pie tās

vairs nekavēsimies, bet apskatīsim tagad
pupiņu kaltēšanu un sālīšanu.

Kaltēšanai paredzētās pupiņu pākstis vis-

pirms mazgā, atdala šķiedras, kas atrodas

~vīju" vietās, tad sīki sagriež ieslīpos ga-

baliņos, garaiņos apsautē, notecina un kal-

tē. Pēc kaltēšanas atstāj dažas dienas iz-

klātas plānā kārtā, tad saber plānā drēbes

maisiņā vai labi noslēdzamā traukā un uz-

glabā sausā vietā. Ziemā kaltētās pupiņas

(dažas stundas mērcē un izlieto ar visu

mērcējamo ūdeni) ir lieliska piedeva pie
virām.

Sālīšanai paredzētās pupiņu pākstis arī

vispirms mazgā, atdala šķiedras, sīki sa-

griež un vieglā sālsūdenī nedaudz apvāra.
Pēc tam notecina, brīdi izklāj žūšanai uz

tīras drānas, tad liek kārtām tīrā traukā,

starp katru pupiņu kārtu iekaisot sāli un

cukuru un katru kārtu cieši nostampājot.
Tā rīkojas, kamēr trauks piepildīts. Tad

trauka virsu rūpīgi pārklāj ar tīru drēbi,
uzliek koka vāciņu vai dažus dēlīšus un

labi nosloga ar akmeni. Uzglabā vēsā un

sausā vietā. Ik pa laikam iesālītās pupiņas
jāapskata un trauka malas, drēbe, vāciņš
un akmens vairākos ūdeņos jāapmazgā. Uz

15 glāzēm sasmalcinātu pupiņu ņem 1 glā-
zi sāls un —1 glāzi cukura.

Ziemā sālītās pupiņas, attiecīgi sagatavo-
tas, garšo lieliski, jo pilnīgi atgādina svai-

gas, tikko no dārza pārnestas pupiņas. Lai

pupiņu sāļums netraucētu, tas izzustu un

pie tam nedz sāls, nedz cukura deva ne-

ietu zudumā, pupiņas sautē kopā ar citiem

dārzājiem, piemēram, burkāniem, vai arī

pieliek pie viras, pēdējo vairs nesālot. Ja

vēlas pupiņas sautēt vienas par sevi, tad

tās, lai nebūtu par sāļām, pirms sautēšanas

vairākos ūdeņos apmazgā.

Pupiņu sālīšana nav nekāda kara laika

recepte, un tā namamāte, kas pupiņu pāk-
stis reiz ir sālījusi, labprāt saTšanu atkārto

katru rudeni, jo no sālītām pupiņām vārīti

ēdieni ir tiešām ļoti gardi.

Pupiņu

pākstis
vispirms

mazgā
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KARTUPEĻI MĒRCĒ

LIDZ ar jauno kartupeļu parādīšanos vir-

tuvē beidzas namamātes grūtie laiki. Kar-

tupelis, kas sniedz mūsu organismam tik

daudz nepieciešamu barības un papildvielu,

pēc garāka pārtraukuma atkal var ieņemt

galveno vietu mūsu ēdienu kartē. Lai-

mīgā kārtā tas tā neapnīkst ēdējiem kā

citas saknes un dārzāji, bez tam arī katrai

namamātei ir dota iespēja kartupeļu saga-

tavošanā ievērot vislielāko dažādību. Ļoti

bieži, pieliekot vienādi sagatavotiem kartu-

peļiem dažādas gatšvielas, varam jau panākt

ievērojamu garšas dažādību. Tā, piem., ir

parasts sausi vārītus kartupeļus pārkaisīt

ar smalki sakapātām diilēm; pēdējo vietā

varam lietot arī kapātus lociņus, pētersīļu

zaļumus, sagrūstas ķimenes, grauzdētas, sa-

maltas kaņepes, majorānu, timiānu un taml.

Vēl lielāku dažādību varam sasniegt, ja ie-

priekš ar mizu novārītus kartupeļus nomi-

zojam, sagriežam plānās šķēlītēs un pēc
tam ieliekam kādā labā mērcē. Tā sagata-
voti kartupeļi noder kā patstāvīgs ēdiens

vakariņās, brokastīs un ar dažādām salātu

piedevām — pat pusdienās; tie vienkārši un

ātri sagatavojami. Lai ēdiens būtu sevišķi

garšīgs, jāievēro sekojošais: 1) kartupeļus
nedrīkst pārvārīt, 2) tie jāmizo pilnīgi at-

dzisuši, 3) pēc nomizošanas jāsagriež plānās

šķēlītēs, 4) mērcei pirms kartupeļu pievie-
nošanas jāpieliek visas nepieciešamās garš-
vielas un tā jāuzvāra un 5) pēc kartupeļu

pielikšanas mērcei, ēdienu vairs nav ietei-

cams maisīt, citādi tas iznāk glums un biez-

putrai līdzīgs. Zināmas grūtības pašreizējā
laikā namamātei var sagādāt labas garšīgas
mērces pagatavošana. Tomēr ar zināmu at-

jautību arī šīs grūtības pārvaramas.

Dažādas brūnās mērces pagatavojot, mil-

tu apgrauzdēšanu izdara nevis

sviestā, kā līdz šim, bet uz sausas pan-

nas, pēc tam tos pēc vajadzības atšķaida

ar verdošu ūdeni, buljonu, sakņu novārīju-

mu vai vājpienu, pieliek garšvielas, piem.,
tomātu biezeni,kapātus zaļumus, sviestā ap-

ceptus sīpolus, sasautētas sēnes un taml.,

un, beidzot, ari kādu nažgalu sviesta. Pēc

tā pielikšanas mērci vairs nevāra, lai tā ne-

zaudētu labo sviesta garšu. Mērces pagata-
vošanai vajadzīgos miltus namamāte var sa-

grauzdēt lielākā vairumā uz reizi un uzgla-
bāt tos kādā cieši noslēgtā traukā.

Sevišķi stipru un ļoti garšīgu brūnu

mērci var pagatavot, miltus sabrūninot kopā

ar virā vārītiem sīki sasmalcinātiem kau-

liem. Pēc šķidruma pielikšanas un savārī-

šanas mērci izkāš caur astru sietiņu vai pa-

šķidru drāniņu, pieliek pēc vajadzības sāli

un citas garšvielas. No kauliem pagatavo-

tai mērcei sviests nav jāliek, jo tā iznāk

pietiekami trekna no kauliem vien.

Arī baltās mērces varam pagatavot samē-

rā ar )oti niecīgu taukvielu devu. To pa-

matā ieteicams ņemt vājpienu, sakņu vai

gaļas buljonu. % 1 šķidruma uztumēšanai

ņem apm. 15 g kviešu miltu. Miltus ar da-

ļu aukstās mērces pamatšķidrumu izjauc

pašķidrā putriņā, to maisot pielej pārējam

vārošam šķidrumam un lēni karsē vēl tik

ilgi, kamēr milti pilnīgi uzbrieduši, tad mēr-

cei, kā iepriekšējā gadījumā, pieliek garš-
vielas un V« tējkarotes vai vienu nažgalu
sviesta, pēc tam to vairs nekarsē. Līdzīgi

kartupeļiem, kopā ar tiem vai pilnīgi atse-

višķi var pasniegt arī citas saknes un dār-

zājus. Minēsim, piem., tādus paraugus, kā

novārītus svaigus kāpostus baltā ķimeņu

mērcē, novārītas jauktas saknes tomātu,

pētersīļu zaļumu mērcē, kolrābjus baltā diļ-

ļu mērcē v. t. t.

Ja mērcē sagatavoti ne kartupeļi, bet kā-

da cita sakne vai dārzājs, tad sausi vārītus

kartupeļus pasniedz kā atsevišķu piedevu.
Tā iegūstam garšīgus un ļoti sātīgus pus-
dienu un vakariņu ēdienus.

Gatavā mērcē iegriež nov ārītusatdzesētus

kartupeļus

Kotletes bez gaļas

A. RONE

T AI uzturs nebūtu vienmuļš, tad katrai

namamātei ar viņas rīcībā esošiem pro-

duktiem jācenšas panākt lielāku dažādību.

Tā, izmantojot saknes, labības produktus, sē-

nes, olas, garšaugus, piena produktus un

pat savvaļas augus, iespējams pagatavot ļo-
ti daudz dažādas bezgaļas kotletes. Kotle-

tēm bez pamatprodukta jāņem ari saistītājs
līdzeklis, kā olas, milti, zaļi sarīvēti kar-

tupeļi vai pirmpiens.

Lai pārliecinātos par kotlešu masas saistī-

šanas spējām, ieteicams no sagatavotā mai-

sījuma izveidot un izcept mazu mēģinājuma
kotleti, tad vienmēr vēl laikā var pielikt

olu, kviešu miltus vai citu saistītāju lī-

dzekli, tāpat trūkstošās garšvielas.

Agrāk, kotletes gatavojot, masu atstāja

pašķidru un cepa gatavas ar lielu tauku pie-
devu, tagad tās būtu gatavojamas biezākas

un ar mazu tauku piedevu, apcepamas brū-

nas un cepeškrāsnī vai siltuma krāsnī ar

mazu ūdens vai mērces piedevu sautējamas

gatavas. Kotlešu sautēšanas laiks atkarā-

sies no tā, cik tālu sagatavoti izejprodukti
un cik daudz tās tiek apceptas. Galdā snie-

dzot, kotletēm var dot dažādas piedevas,

piem., dažādi sagatavotus kartupeļus, sau-

tētas vai tvaikotas saknes, kausētu sviestu,
mērces ar dažādām piedevām, garšvielām.
Kā garšvielas pie mērcēm var lietot tomā-

tus vai to biezeni, skābus gurķus, ķime-

nes, dilles, majorānu, estragonu, turku pi-

parus, paegju ogas, kalmju zemes stumbru.

Se minēšu, ka pagatavot dažas bezgaļas
kotletes.

Jauktu sakņu kotletes. 1 kg

sakņu, I—21—2 olas, milti vai rīvmaize, sāls,

garšvielas, tauki vai sviests cepšanai.
Dažādas saknes, kā kartupeļus, kāļus,

burkānus, dažādās svara attiecībās novāra

vai izsautē, samaļ, pieliek garšvielas,

piem., apceptu sīpolu, sasmalcinātas Ķime-

nes, tad olu, miltus vai rīvmaizi, labi sa-

maisa, izveido kotletes, apviļā miltos vai

rīvmaizē, cep no abām pusēm brūnas. Lī-

dzīgi šīm kotletēm var gatavot kotletes, ņe-

mot tikai vienu no saknēm. Galdā pasniedz
ar mērci vai kausētu sviestu.

Pupiņu - seleriju kotletes.

300—400 g pupu, 150—250 g seleriju, I—2

olas, milti pēc vajadzības, sāls.

Pupiņas izmērcē, novāra sālsūdenī un sa-

maļ, selerijas nomazgā, arī novāra un sarī-

vē vai sagriež strēmelītēs. Pupiņas, saga-

tavotas selerijas traukā samaisa ar olu, mil-

tiem un jāli. No masas veido kotletes, ap-

viļā rīvmaizē (var iztikt bez apvijāšanas)
un uz pannas taukos cep gatavas. Pasniedz

galdā ar tomātu, ķimeņu mērci.

Līdzīgas kotletes var gatavot no zirņiem.

Kartupeļu - sālīto reņģu kot-

letes. 800 g kartupeļu, 200 g nomērcēto

sālīto reņģu, 1 sīpols, 1 tējk. sviesta, pēc
vajadzības kviešu milti, 1 ola un dilles, pē-

tersīļu zaļumi pēc garšas, tauki cepšanai.
Novārītus kartupeļus nomizo, samaļ kopā
ar nomērcētām reņģēm gaļas mašīnā, pie-
liek sasmalcinātu, sviestā apceptu sīpolu un

garšas zaļumus, olu un miltus pēc vajadzī-
bas. Izveido nelielus plācenīšus un cep

taukos gatavus. Pasniedz galdā karstus, ar

mērci un dažādam salātu piedevām.
Miežu putraimu kotletes. 400

gramu putraimu, l/i l ūdens + piena, 1 sī-

pols, seleriju lapas, sāls — pēc garšas, ola.

Miežu putraimus izsutina pienā vai ūde-

nī, atdzesē, tad pieliek smalki sagrieztu

svaigu vai apceptu sīpolu, sakapātas pē-
tersīļu lapiņas, olu vai miltus, sāli, masu

sastrādā un veido kotletes. Cep no abām

pusēm brūnas. Pasniedz galdā ar dažādām

mērcēm

Biešu - kartupeļu kotletes.

2—3 (250 g) bietes, 200 g seleriju, 300 g
kartupeļu, 100 g pētersīļu sakņu, 2 sīpoli,
2—3 olas, milti — pēc vajadzības, sāls.

Bietes, selerijas, kartupeļus, pētersīļu sak-

nes un 1 olu novāra. Novārītas saknes sa-

griež vai sakapā sīkos gabaliņos, pieliek no-

vārīto, sakapāto olu, apceptus smalki sa-

grieztus sīpolus, atlikušās olas, miltus, sāli

un garšai majorānu vai timiānu. No saga-
tavotās masas veido kotletes un cep no

3bām pusēm brūnas.
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Kafija
UN TĀS AIZSTĀJĒJI

Mag. pharm. R. JAKOBSONS

J ATVUÄ kā Īstas kalijas aizstājējus vis-

vairāk lieto:

Cigoriņu saknes (Radix Cichorii),
ko iegūst no dārzos audzētiem cigoriņiem
(Cichorium Intybus L.). Cigoriņi pie mums

dažos apgabalos aug ari savvaļā, piem.
Zemgalē, Daugavas krastos ap Nāves salu

v. c, bet savvaļā augošiem cigoriņiem sak-
nes ir koksnainākas nekā dārzos audzētiem.

Cigoriņi ir divgadīgi augi, to saknes ievāc

pirmā gada rudenī, jo otrā gadā augs zied

un tad saknes kļūst ķoksnainas. Pēc ievāk-

šanas un rūpīgas skalošanas saknes sagriel
nelielos četršķautnainos gabalos un žāvē.

Žāvētās cigoriņu saknes grauzdē un maļ

rupjā pulveri. Līdzīgi īstajai kafijai, cigo-
riņiem aroms rodas tikai grauzdējot.

Žāvētas cigoriņu saknes satur 4,1% slā-

pekļvielas, 14,9Bls inulina v. c. vieias; tās

bez tam bagātas ar nātrija, kālija, fosfora

un citiem sāļiem.

Cūkpieneņu saknes (Radix Ta-

raxaci). Tās iegūst no savvaļā augošām
cūkpienenēm (Taraxacum olficinale Wigg.).
Saknes ievāc vēlā rudeni. Tās rūpīgi skalo,
nogriež sīkās piesaknīles, un resnās saknes,
lai labāk varētu izžāvēt, pārgriež gareniski
pušu. Žāvētas saknes maļ pulverī un lieto

kopā ar kafijas aizstājējiem. Dažreiz tās

nemaz negrauzdē.
Cūkpieneņu saknēm (pēc Kocha) ir šāds

sastāvs: 15,6% inulīna, 0,4% tauku, 0,09%
vaska, 0,1% kaučuka, 8.4% gļotu, 4fi% ol-

baltumvielu, 22,5% pelnu v. c. Cūkpieneņu
saknes pēc sava ārējā izskata ur. garšas
stipri līdzīgas cigoriņu saknēm. No cūkpie-
neņu saknēm izgatavo arī ekstraktu, ko liek

klāt aptiekās pagatavojamiem graudiņiem.
B v r kā nu s ak ne s legūst no dārzā au-

dzēirem burkāniem (Daucus Carota L.). Pēc
skalošanas saknes sagriež, tad žāvē. Žāvē-

tās saknes ņegrauzdētas samaļ un liek pie
kafijas. Medz ari saknes samalt svaigas.
Tad iegūto masu izspiež, pēc tam žāvē un
liek pie kafijas vai tējas.

Burkānu sakne satur 2,11% sachamzes,
4,03% glikozes un nedaudz gj,014%) ēte-
risko eļļu Sarkano kfs&a saknei dod ka-
rotīns.

Cukurbiešu saknes, kc zināms,
iegūst no kultūrauga (Beta vulgaris /.., sub.

spec. altissima Doli, var. sacharifera). Ne-
lielos gabaliņos sagrieztas un žāvētas biešu
saknes mazliet apgrauzdē, samaļ un liek
pie kafijas. Cukurbio'es satur 16—19% cu-

kura, kas piešķir kau/ai saldumu. Stipri
grauzdējot, cukurs pārogļoļas un saldā gar-
ša zūd.

Ozola zīļu kodolus (Clandes Quer-
cus excorticatae) dabūjam, izlobot parastā
ozola zīles. Izlobišanu var izdarīt arī pēc
zīļu žāvēšanas. Pēc žāvēšanas zilēs mazliet
grauzdē, kamēr tās kļūst brūnganas. Tādē-

jādi iegūstam grauzdētu zīļu kodolus. Sa-

grauzdētās zīles samaļ un lieto visvairāk

kopā ar citiem kafijas aizstājējiem. Tīras

zīļu kafijas pagatavošanai uz i glāzi ņem
4—B gramus. Sādu kāliju lieto pret caur-

eju un dod vājiem, skrofuloziem bērniem.
Maisījumā ar kakao iespējams pagatavot
zīļu kakao, tikai gatavošanas veids ir diez-

gan sarežģīts.

Zīļu kodolos ir daudz ciešu (stērķeļu),
6—9% miecētā jv ielu, iesalda viela kver-
cīns v. c.

Lai rīļu kodoliem būtu labāka garša un

tie būtu vieglāk samaļami, Latgalē tos pēc
žāvēšanas vāra pienā.
Sērmūkslis (Sorbus aucuparia L.) ir vi-

siem pazīstams krāšņumkoks ar baltiem,
smaržīgiem ziediem un sarkanām ogām. Sēr-
mūkšļu ogas (Fructus Sorbi) pie mums da

Auzu skara

Kviešu vārpa

PAKULAS — PUDEĻU NOSLĒDZĒJAS

A. VĪDNERE,

Madonas apr. mājturības instruktore

f-pÄ kā ir sācies ogu ienākšanās laiks, na-
*

mamātēm nopietnāk kā jebkad būtu jā-

padomā par to uzglabāšanu ziemai. Kaut

arī šogad cukuru nevarēsim izlietot kā kon-

servētāju līdzekli, tad lielāka vērība jāpie-

griež sterilizācijai.

Vislielākās rūpes gan patlaban namamā-

tēm sagādā konservējamo trauku noslēgša-

na, jo maz ir tādu, kurām ir krājumā korķi

(kaut arī lietoti), cellofans vai vate. So no-

slēdzēju vietā tīri labi var lietot pakulas

vai linus. Ar pakulām, tāpat liniem, pude-

les noslēdz, līdzīgi kā to dara ar vati, tikai

no tām vispirms izkrata spaļus, tad sataisa

cietu aizbāžņi un aiztaisa iepriekš labi iz-

slaucītu pudeles kaklu. Lai spaļi neiekristu

traukā, ja tie vēl palikuši pakulās, tad

zem pakulu korķa jāpaliek spirtā vai vā-

rītā ūdenī samitrināts pergaments. Perga-
ments nedrīkst apņemt visu pakulu korķj.
bet tikai līdz pusei, jo papīrs nepiegulēs pie

pudeles kakla un gaiss varēs iekļūt pudelē.
Aiztaisītais korķis jāapdedzina, vienalga,
vai pudeli noslēdz pirms, vai pēc karsēša-

nas, un jānosien ar pergamenta papīru,
lai aizturētu sīkbūtņu iekļūšanu traukā.

Ar pakulu korķi aiztaisītie trauki uzglabā-

jami tikai stāvus uņ sausās, labi vēdinātās

telpās. Ozola zīles Mežrožu augļi
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ios gados nogatavojas bagātīgos daudzu-

mos, bet tās netiek pienācīgi novērtētas un

ievāktas.

Gatavām sērmūkšļu ogām tomēr ir plašs

un vispusīgs lietošanas veids.. Tās žāvē, sa-

maļ un pulveri kā piedevu tiek pie kafijas.

Beidzamajā laikā sērmūkšļu ogas lieto kon-

servu rūpniecībā biezeņu pagatavošanai.
Plaši tās lieto arī dzērienu rūpniecībā; no

svaigām ogām izgatavo pazīstamo „Pīlādzi".

Galvenās piedevas pie cigoriņu kafijas
bez jau minētām ir grauzdēti kvieši, mieži,

auzas, kā arī rudzi. Graudu piedeva kafijai
ir vērtīga ofrī barības ziņā. Lai kafijai pie-

šķirtu īpatnēju garšu, dažreiz miežu grau-

dus izdiedzē, žāvē un tad samaļ, šādā vei-

dā var iegūt kafiju ar iesala piegaršu.
Viena no vērtīgākajām kafijas piedevām

ir sojas pupas, kuras varbūt varētu aizstāt

saldo lupinu sēklas.

Dažos apgabalos pie kafijas liek grauzdē-
tas cūku pupas.

Bez jau minētiem kafijas aizstājējiem vēl

lieto dažādus žāvētus un samaltus augļus

vaj to sēklas: ābolus, bumbierus, riekstus,

kastaņus, vīģes, bārbeļu ogas, saules puķu

sēklas, vīnogu sēklas, sparģeļu sēklas, mež-

i rožu augļus ar visām sēklām u. t. t.

Uz laukiem namamātes kafijas gatavoša-

i nai visvairāk lieto grauzdētus cigoriņus ko-

pā ar grauzdētiem labības graudiem, piem.:
60 svara daļas cigoriņu,
20

„ „
kviešu,

20
„ ,.

miežu.

) Nevarētu teikt, ka šī kafija būtu slikta,

bet, pieliekot tai dažas citas vērtīgas un

i garšīgas augļu daļas, iespējams tās garšu

, uzlabot. Tāpat ieteicams pēc laika mainīt

i kafijas sastāvu, lai tā neapnīk.
Intereses pēc te minēšu kādu kafijas sa-

■ stāvu, ko izgatavo fabrikas un laiž tirgū:
20 svara daļas ozola zīļu,

20
,, „ miežu,

i 10
„ ., auzu,

t 10
„ „ sojas pupu,

10
„ ,, kastaņu,

10
„ „ riekstu,

20
„ „ cigoriņu

1 Kā redzams, šis kafijas sastāvs ir ļoti

s vispusīgs, un pēc tā būtu ieteicams nama-

, mātēm sastādīt arī savai garšai piemērotu

i kafiju.

Sērmūkšļu ogasRieksts Bārbeles ogas

JĀSĒJ SKĀBENES
N. V.

Ī77SL/ sakņu dārzu apkopt un apsēt pava-
"

sari ir visai pagrūti. Dažādos dārzājus tad

varam iegūt tikai vasarā, rudenī, bet pa-

vasarī dārzs nedod itin nekā. Vajadzība

un prieks par paka audzētiem dārzājiem
pavasarī būs sevišķi liels. Visai agrīns

dārzājs ir skābenes. Ja gribam skābeņu
viras gatavot jau nākošajā pavasarī, tad

pašreiz (augustā} ir to sējas laiks. Veikalā

atradīsim parasto 3kābeņu (Rumex acetosa

L.) un liellapaino dārza skābeņu (R. patien-

tia L.) sēklas. Pēdējās sauc ari par angļu
spinātiem, jo nav pārāk skābas, un par zie-

mas skābenēm, jo saknes iestādot trauka,

tās izdzen lapas un lietojamas arī ziemā.

Parastās (savvaļas) skābenes ir ar gariem
tapu kātiem, tumšzaļām smailām lapām. To

kultūras šķirnes ir ar lielākām īskātatnām

lapām: Milzu Belviļas — ar gaišzaļām, ga-

Jainām lapām; Lionas — ar lielām, zaļgani
dzeltenām lapām. 1 gramā ir apm. 1000—

1500 parasto vai apm. 400 dārza skābeņu

sēklu. 10 m
!

apsēšanai vajaga apm. sg.
Tā kā skābeņu sēklas dīgšanas spēju sa-

glabā 4 gadus, tad sēšanai var vēl lietot

ari iepriekšējos gados apgādātas sēklas.

Sēklas izsēj 20—30 cm attālās rindas lēze-

nās vadziņās. Sēj labi reti un sēklas ap-

ber ar plānu (apm. t cm biezu) zemes kār-

tu. Sēklas sadīgst pēc dienām. Sē

jumus vēlāk izretina, atstājot apm. 10 cm

stādu no stāda. Vienā vietā skābenes au-

dzē 3—4 gadus. Sējot augustā, jau nāko-

šajā gadā var iegūt labu lapu ražu, kas vēl

lielāka ir otrā un trešajā gadā

Miežu vārpa

Rudzu vārpa
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UPENES MŪSU VĒRTĪGĀKĀS OGAS
V. NESAULE

•JAU pavasarī Manas mājas dārzkopības
" speciālnumurā agr. E. Pētersons mudināja
stādīt vairāk ogulāju. Mūsu augļu dārzi

iepriekšējo gadu bargajās ziemās sevišķi iz-

saluii. Dārzu atjaunošanai trūkst vajadzīgo

augļu koku stādu, jo salā cietušas arī kok-

audzētavas. Stādīšanai vieglāk iegūt ogu-
lājus, jo to saaudzēti lielāki daudzumi. Ogu-

lāji arī ātrāk ražo un audzējot ir pieticīgā-
ki nekā augļu koki. Bez' tam īpaša nozīme

ir ogu uzturvērtībai. Sevišķi vērtīgas ir

upenes, kas apzīmējamas par mūsu vērtīgā-
kām ogām. Tagad, ogu laikā, jāapzinās

upeņu vērtība, tad citu pavasari atkal iedo-

māsim par to stādījumu palielināšanu.

Upenes dziedniecībai lietotas jau vidus-

laikos. Ziemeju zemēs un arī šeit senāk iz-

mantoja savvaļas upenāju ogas un arī la-

pas. Kaut gansavvajas upenāji ir mazražīgi,
sīkām ogām, to uzturvērtību arī tagad at-

zīst pat pārāku par kultūras upenēm. Arī at-

sevišķām kultūras šķirnēm, kādu ir apm.
100, ir zināmas atšķirības ogu saturā un vēr-

tībā.
Pēc Hotera skaitjiem upenes ir 21,3%

sausnas no ogu svara, turpretim jāņogās
ir tikai 14,5—15,6% sausnas. Cukuru jāņ-

ogās ir 3,35%, bet upenēs 8,57%. Vairāk

ir augļu cukura (fruktozes), mazāk ķekaru

cukura (glikozes) un nedaudz biešu cukura

(sacharozes), kura jāņogās vai nu nav ne-

maz, vai ari atrod Joti niecīgus daudzumus.

Samērā maz cukuru ir tagad vairs neatzī-

tām šķirnēm: Auglīgā Lija, Bang Up. Lie-

lāks cukura, īpaši sacharozes saturs upenēs
mūs viļ, un ēdot jāņogas arvien šķiet daudz

skābākas nekā upenes. īstenībā upenēs

skābju, aplēšot kā ābolskābi, ir 2,52*/*, bet

jāņogās mazāk — 2,34% no ogu svara.

Upenēs ir gandrīz tikai citronskābe (98—

—100% no skābju kopdaudzuma) un ne-

daudz ābolskābes.

Slāpek)vie!u upenēs ir 1,39%, bet jāņogās

1,38—1,5?%. Atzīmējams, ka savvajas upe-

nēs slāpekļvielu atrasts gandrīz 2 reizes

vairāk nekā kultūras šķirņu ogās.
Salīdzinot ar jāņogām, upenēs ir 3—4 rei-

zes vairāk miecētājvielu. Piem., Hoters upe-

nēs atradis 0,33—0,42%, bet jāņogās tikai

0,083—0,173% tannīna. Pelnvielu kā upe-
nēm, tā jāņogām ir — 0,63%, bet to saturs

visai atšķirīgs. Upenēs ir 2 reizes vairāk

kaļķa nekā jāņogās, kur savukārt vairāk

kālija un dzelzs sāļu.

Sevišķi upeņu pārākums par citām mūsu

ogām ir to augstā C-vitamīnu saturā. Pēc

dažādu pētnieku skaitļiem 100 g upeņu ir

100—400 mg C-vitamīnu (askorbinskābes).
Tādā pašā daudzumā jāņogu ir tikai 42—52

mg, bet burkānos, ābolos — 3 mg. Citu

augju un ogu C-vitamīni, enzima askor-

binozes ietekmē, glabājot, pārstrādājot zūd.

Upenēs (tāpat kā mežrožu paaugļos) šis en-

zims nav atrasts un tādējādi izskaidro upe-

nēs esošo C-vitamīnu sevišķu uzglabāšanās

spēju. Upenes tā tad, bez bažām par C-vita-

mīnu zušanu, var kaltēt vārīt, konservēt,

izspiest sulu vai citādi pārstrādāt. Pētīju-
mi rāda, ka C-vitamīnu saturs ir vislielāks,

kad upenes pilnbriedā. Ogām pārgatavojo-
ties, C-vitamīnu saturs nedaudz krīt. Samē-

rā augstāks C-vitamīnu saturs atrasts Auglī-

gās Lijas šķirnes ogās. Upenēs atrasts arī

karotīns — A-vitamīna provitamīns. Tā 1 kg

upeņu bijis 18,1 mg karotīna, bet, piem.,

jāņogās tas nav nemaz atrasts.

Atzīmētie skaitli norāda, ka, domājot par
dažādo ogu sagatavošanu ziemai, pirmajā
vietā jāliek upenes.

ZEMEŅU KOPŠANA UN JAUNU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA
K. ROZE,

dārzkopības instruktors

OGU ražai izbeidzoties, sākas atkal pa-

rastie zemeņu apkopšanas darbi. Tā kā

ražas novākšanas laikā zemenes nav ravē-

tas., tad pirmais darbs ir izravēt nezāles un

apgriezt stigas. Apgriežot stigas, saudzē-

jami stādu pasākumi stigu posmos, kas šo-

gad visi audzējami jauniem stādījumiem.
Jaunos stādiņus, kam aizmetušās saknī-

tes, izstāda uz labi sagatavotas dobes, kur

tie dažu nedēļu laikā labi sazels un izvei-

dos spēcīgu sakņu sistēmu. Jaunos zeme-

ņu stādījumos, kur telpas vairāk, stādu pa-

sākumus atstāj uz vietas līdz izstādīšanai

paliekamā vietā, atgriežot stīgas no mā-

tes stādiem. Ravēšana —

augsnas irdinā-

šana līdz rudenim atkārtojama vairākas rei-

zes, neļaujot nezālēm pāraugt stādus, no kā

varētu ciest nākošā gada raža.

Pēc pirmās ravēšanas, kas šogad iekrīt

augusta mēnesī, lai stādi līdz rudenim labi

saaugtu, dodams mēslojums. Kam būtu pie-
ejami mākslīgie mēsli, var doi tos, rēķinot
3 kg superfoslāta, 3 kg kālija sāls un 3 kg

slāpekļa mēslu uz aru. Ja minēto mēslu nav,

varētu izlīdzēties ar putnu mēsliem, kas se-

višķi noderīgi zemeņu kultūrai. Sausus

putnu mēslus smalki sabēri, apkaisa ap stā-

diem un uzmanīgi iekaplē. Var lietot mēs-

lošanai arī vircu. Vircai piejauc superfos-
fātu, 1,0—1,5 kg uz 100 litriem. Pirms iz-

laistīšanas virca atšķaidāma ar ūdeni, ņe-

mot pusi vircas un pusi ūdens. Uz Im*

izlaista 3—4 litri vircas, kas tūUt pēc stā-

du apliešanas ierušināma augsnā, lai saistī-

tu gaistošās vielas.

Zemenes negrib, ka tās dziļi aprok, dziļi

kaplē vai dziļi ar kultivātoru irdina, jo ze-

meņu stādu saknes atrodas augsnas virs-

kārtā un dziļi irdinot traucējam stādus aug-

šanā, lidināšana izdarāma tikai augsnas

virskāitā. Izņēmums ir celiņi, kur iīdtnāša-

na izdarāma dziļāk. Irdinot augsnu, ieva-

dām tajā gaisu, kas veicina baktēriju darbī-

bu trūdvielu sadalīšanās procesā, kā arī mi-

nerālvielu sadalīšanos augiem uzņemamā
veidā.

Zemeņu apkopšanas darbi nekādā gadīju-
mā nav nokavējami, jo zemenes vēl šoru-

den ierieš un nobriedina ziedu pumpurus,

no kā ir atkarīga nākošā gada ogu raža.

Jaunu stādījumu ierīkošana.

Pēdējā laikā mūsu galvenajos zemeņu au-

dzēšanas rajonos darba spēka trūkuma dēļ

stādījumi netiek paplašināti. Tādēļ nāko-

šajos gados tiem, kas zemenes aribēs lietot

savā uzturā un iegatavot ziemai, tās būs jā-
audzē pašiem savā dārzā. Zemeņu ogu raža

no 1 m*, ja labi kopj, svārstās no 0,6—

— 1.0 kg.
Labākais zemeņu stādīšanas laiks ir au-

gusta mēneša otrā pusē, jo tad stādi labi

ieaugas, labi pārziemo un jau nākamajā ga-

dā dod jūtamu ražu. Zemenes stādāmas no

valdošiem vējiem labi aizsargātā vietā. Jā-

izvairās no pārāk zemām vietām, kur ze-

menēm pavasaros ziedēšanas laikā nakts-

salnās varētu apsalt ziedi.

Augsna zemenēm labākā ir ar trūdvielām

un kaļķi bagāts smilšains māls. Vietās, kur
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pietiekoši mitruma un paredzama rūpīga

kopšana, būtu pieļaujams zemeņu stādīšana

arī vājākās augsnās. Augsnu sagatavojot
stādīšanai, jādod pamatā bagātīga trūdvie-

lu deva ar labu kompostu vai pussatrūdē-

jušiem kūtsmēsliem. Augsnai jābūt tīrai,

sevišķi tajā nedrīkst būt vārpata, kas grū-
ti iznīdējama, kad stādi iestādīti.

leteicamākais stādīšanas veids ir uz lī-

dzena lauka rindās, 70X30 cm, bet kur ne-

būtu nokārtoti mitruma apstākļi, — vagās
vai dobēs 50X40 cm. Mazākos stādījumos
stēdus ieteic stādīt ligzdās: katrā ligzdā 3

stādi, 5 cm viens no otra.

Stādāmo materiālu ieteicams ņemt no I—2

gadi vecām plantācijām. Tādi stādījumi ir

raiīgāki. Stādus iegādājoties jāraugās, lai

jaunos stādus nepaņemtu no izvirtušiem ve-

ciem īpatņiem. Tādi izvirtuši īpatņi ir kat-

rai šķirnei, sevišķi vecos stādījumos. Gal-

venās pazīmes — ļoti spēcīgs stāda augums,

kas stipri pārspēj šķirnes normālo stāda

augumu, lapas spilvotas, spēcīgi stīgo, tā

tad dod daudz jaunu stādu, kas arī ir par

iemeslu izvirtušās šķirnes straujai izplatī-

bai, ogas ieapaļas, sausas, mīkstākas, ar ie-

grimušām sēkliņām, ražas niecīgas.

šogad stādīšanai jāizmanto katrs derīgs
stāds no visām šķirnēm, kādas ir mūsu rī-

cībā, jo ražas patēriņš jaunajiem stādīju-
miem lielāko tiesu būs uz vietas.

Stādījumu kopšana ļoti vienkār-

ša: augsna jāuztur irdena un tīra. Stādiem

teaugotles, ieteicams vēl dot mēslojumā
saberztus putnu mēslus, apkaisot ap stā-

diem un sekli iestrādājot. Rudenī pirms
saltuma iestāšanās ir labi, ja zemi ap stā-

diem piesedz ar satrūdējušiem kūtsmēsliem,

kas stādus aizsarga no spējām temperātūras

maiņām un pasarga no izsalšanas. Mēsli

sekli iestrādājami vai apmetumi ar zemēm,

ko ņem no celiņiem.

Vai zemenes nākošajos gados izlietosim

kā kādu retumu, vai kā nepieciešamu un

neaizstājamu uzturvielu svaigā veidā va-

sarā un konservētu pārējā laikā, atkarājas

vienīgi no tiem, kam ir šim nolūkam pie-
mērotas augsnas.

MEŽA ZEMENĪTES DĀRZĀ

L. LŪSE

T> ETAM būs ienācis prātā, ka saldās, gar-

** šīgās, smaržīgās un sevišķi bērniem ve-

selīgās meža zemenes var audzēt ari dārzā,

dobē, tāpat kā dārza zemenes. Turklāt tas

ir pavisam vienkārši.

Meža zemenes, līdzīgi mājas zemenēm,

vairojas ar dzinumiem, un to ieaudzēšanai

nepieciešami vai nu stādiņi, vai ari sēkli-

ņas. Stādiņus var savākt pavasari vai ru-

denī mežā, vai arī ogu laikā no ogām iz-

spiežot sulu, palikušās sēkliņas tūlīt iekai-

sīt zemē. No tām izaug stādiņi. Zemeņu

stādi mēslotā un koptā zemē aug ļoti spē-

cīgi, auguma un ražības ziņā daudzkārt

pārsniedzot savas mežā atstātās māsas. Tā

kā ceri izaug ļoti lieli un kupli, stādiņi iie-

kami zemē pa 3 kopā, vismaz 20 cm cers

no cera. Meža zemeņu dobes kopjamas
tāpat kā dārza zemenes, uzmanot, lai lie-
kie dzinumi, kas labā zemē sevišķi vairo-

jas, veltīgi nenovājinātu pašu stādu. Tos
vienmēr aplasot, padarīsim pašu stādu spē-
cīgāku un spējīgāku ražot.

Meža zemenes, salīdzinot ar dārza zeme-

nēm, sāk agrāk ražot, ātrāk nogatavojas,
caurmērā raža lielāka un ilgāku laiku, t i

dārza zemenes jau izbeigušās, kamēr me-

ža zemenes vēl arvien zied un dod sSr-

tas ogas, kas sevišķi labi garšo bērniem.

Audzējot meža zemenes mājā, ogu laikā

ik brīdi varam aizskriet uz dārzu un piela-
sīties odziņas, ko ne katrā mežā atradīsim.

OGU UN AUGĻU IEGĀDE

A. ZAĻAIS

TAU sākusies ogu sezona un tai sekos

augļu ievākšanas laiks. Tāpēc svarīgi
zināt noteikumus par to savākšanu un ie-

pirkšanu.
Līdz šim ogu un augļu pirkšana un pār-

došana bija brīva. Kara saimniecības mērķi
tomēr spieduši izdarīt arī šinī nozarē sva-

rīgas pārmaiņas. Jauno kārtību savos pa-

matos nosaka Austrumu apgabala reichsko-

misāra 1942. g. 20. aprīļa noteikumi par

augļu un sakņu savākšanu. Tie spēkā ar

1942. g. L maiju un publicēti Rīkojumu vēst-

neša 84. numurā 1942. g. 15. maijā. Tur-

pat publicēti arī ģenerālkomisāra Rīgā š. g.

5. maijā izdotie pirmie izpildnoteikumi
Austrumu apgabala reichskomisāra noteiku-

miem par augļu un sakņu savākšanu, kas

stājušies spēkā 1942. g. 7. maijā.
Kādu ogu un augļu uzpirkšanas kārtību

nosaka šie jaunie noteikumi?

Reichskomisāra noteikumu 1. pantā no-

teikts, ka augļu un sakņu, kā arī mežogu
un sēņu savākšanai no ražotājiem un vācē-

jiem Latvijā pilnvarota tikai Centrālā sa-

vienība Turība. Tā tad vienīgi Turībai at-

jauta augļu, ogu, sakņu, kā ari mežogu un

sēņu uzpirkšana Latvijā vai nu no

ražotājiem, vai no mežogu un sēņu vācē-

jiem. No šī Turības iepirkšanas monopola
izriet tālākais noteikums, ka ražotājiem un

vācējiem, kas savas saražotās vai savāktās

ogas vai augļus g? b pārdot vai citādā veidā

laist apgrozībā, ve»i pārdošanai paredzētie
daudzumi laikā jāpiedāvā C/S Turības augļu
un sakņu savāktuvēm. Nav jāpiedāvā tikai

tie daudzumi, ko patērē paša ražotāja saim-

niecībā. Tāpat nav jāpiedāvā tie daudzu-

mi, kādus nodod vairuma patērētājiem (pie-

mēram, rūpniecības uzņēmumiem, ēdienu
veikaliem, viesnīcām, kopgaldiem v. c.) uz

stādīšanas vai piegādes līguma pamata, ja
šos līgumus apstiprinājis ģenerālkomisārs.
Beidzot ģenerālkomisārs var atbrīvot no

nodošanas pienākuma zināmus pagastus vai

apriņķus, atjaujot tur ražotājiem vai vācē-
jiem pārdot preci tieši patērētājiem, atkal-

pārdevējiem vai pārstrādātājiem.
Siem pamatnoteikumiem starplaikā ir se-

kojuši vairāki ģenerālkomisāra norādījumi,
kas visumā izveidojuši zināmu praksi ogu
un augļu savākšanā un to iepirkšanā.

Vispirms par dārzogu un augļu savāk-

šanu. Vai visi drīkst tās vākt un pirkt?
Kāds ir dārzogu ražotāja un viņa^ģimenes
locekļu stāvoklis? Pastāvošie noteikumi

'.'.Jtn neaizliedz patēVēt savas ogas un aug-
ļus svaigā veidā vai tos pārstrādāt savas māj-
saimniecības pašapgādes vajadzībām. Vie-

nīgi tie ogu daudzumi, ko savā mājsaimnie-
cībā nepatērē, pašražotājam jānogādā un

jānodod tuvākajā Turības savāktuvē, Ci-

tiem pārdot vai citādi atsavināt šīs ogas un

augjus pašražotājs nedrīkst.

Nav noliegts pašražotājam arī ogu un

augļu transports paša mājsaimniecības va-

jadzībām. Piemēram, ražotājam pieder ze-

meņu dārzs Rīgas jūrmaiā, ko viņš pats ap-

strādā. Ja šāda ražotāja dzīves vieta ir

Rīva, tad viņam nav aizliegts vest zemenes

uz Rīgu savas mājsaimniecības vajadzībām,

piemēram, pārstrādāšanai ievārījumā, ja
jūrmalā trūktu malkas. Vienīgi jāievēro,
lai pārvadājamie daudzumi atl ilstu pašra-
žotajā un viņa ģimenes locekļ noimālam

patēriņam.
Neražotāji ogas un augļus var iepirkt ti-

kai veikalos. Pilsoņiem obligāti jāievēro,
ka patērētājiem ogu un augļu iepirkšana no

ražotājiem aizliegta. Šī noteikuma pārkā-
pējiem draud sods. Rūpniecības uzņēmu-
miem, kam vajadzīgas ogas un augļi pār-
strādāšanai, iespējama sevišķa vienoša-

nās ar Turību.

Mazliet citāds ir stāvoklis attiecībā par
mežogu un sēņu lasīšanu un ievešanu pil-
sētās.

Pēc Mežu departamentā sniegtiem pa-

skaidrojumiem, mežogu vai sēņu lasīšanai
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Nākošie

1 mēnesi garie

lopkopības pārraugu

sagatavošanas

KURSI
lauksaimniecības un mājturības skolas

beigušiem, ko rīko LGD lopkopības da-

ļa, sāksies 24. aug. Pieteikties LGD lop-

kopības daļā Rīgā, Kalpaka ielā G, ie-

sniedzot lūgumu kopā ar skolas apliecī-

bu. Mācības kursos par brīvu, bet par

uzturēšanos Rīgā jāgādā pašiem kursan-

tiem.



nekādas sevišķas atļaujas vai zīmes nav va-

jadzīgas. Vienīgi ugunsdrošības ziņā lasī-

tajiem jāpieteicas pie vietējā mežsarga, lai

tas zinātu, kādi cilvēki atrodas mežā. Pa-

rasti Mežu departaments izsludina vispārī-

gai zināšanai, ar kādu datumu atļauts lasīt

zināmas mežogas.

Mežu departamenta noteiktie mežogu

lasīšanas termiņi paliek neierobežoti ar jau

minētiem reichskomisāra vai ģenerālkomi-
sāra noteikumiem. Tāpēc arī turpmāk

katram brīv valsts mežos lasīt mežogas un

sēnes atļautā iaiKā, tikai iepriekš jāpietei-

cas pie vietējā mežsarga.

Pēc 1942. g. 21. jūlija ģenerālkomisāra ot-

riem izpildnoteikumiem (Rīk. vēstn. 148. nr.

786. lp.), mežogas vai sēnes, kas lasī-

tas pašpatēriņam, nav jānodod. Normālam

pašpatēriņam atbilstošus mežogu un sē-

ņu daudzumus pats vācējs drīkst arī vest

uz pilsētu savas mājsaimniecības vajadzī-
bām. Turpretim ogu vai sēņu atlikums, ko

viņš nevar patērēt pats savā mājsaimnie-
cībā, tiklab lauciniekam, kā pilsētniekam ir

jānodod pret tūlītēju atlīdzību tuvākajā Tu-

rības ogu un augļu savākšanas punktā, vai

arī Turības pilnvarotiem rūpniecības uzņē-

mumiem, kam dotas šādas uzpirkšanas tie-

sības. Pārdot vai atsavināt mežogas vai sē-

nes citiem ir aizliegts, un pārkāpējiem draud

sods.

Otra mežogu un sēņu vācēju grupa ir tā

saucamie vairuma patērētāji. Te pieder

rūpniecības uzņēmumi, kam pēc ražošanas

programmas jāizstrādā zināms daudzums

marmelādes vai citi ražojumi, kuru izejvie-
las ir ogas un augļi. Tāpat šinī grupā ie-

tilpst viesnīcas, ēdienu veikali, uzņēmumu
un iestāžu kopgaldi, patversmes, mājturības
kursi v. c. Visiem šiem vairuma patērētā-

jiem ir tiesības ar savu darba spēku doties

mežā lasīt mežogas un sēnes. Tikai katram

lasītājam vajadzīga uzdevuma devēja uz-

ņēmuma apliecība, ka viņš lasa un ved

mežogas un sēnes uz pilsētu sava uzņēmu-
ma vajadzībām. Pēc ģenerālkomisāra no-

teikumiem apliecībā jāatzīmē arī pases

numurs. Protams, pati pase arvien jāņem

līdz, izbraucot no pastāvīgās dzīves vietas.

Bet arī vairuma patērētājiem ir jāievēro,

ka tos mežogu un sēņ», daudzumus, kas pār-
sniedz pašpatēriņu, nedrīkst citiem pārdot
vai atdot, bet gan pret tūlītēju samaksu

nododami tuvākajā Turības savāktuvē vai

tuvākajam rūpniecības uzņēmumam, kas

pilnvarots tās vākt.

Lai pavairotu iedzīvotāju interesi par ogu

un augļu vākšanu, izdoti noteikumi par

cukura prēmijām tiem ogu vācējiem, kas

Turības savāktuvēm vai attiecīgiem rūpnie-
cības uzņēmumiem sākot ar 15. jūliju
nodevuši zināmu daudzumu ogu vai

augļu. 0,5 kg cukura izsniedz par šādiem

..iiii vai augļu daudzumiem: par katriem

nodBļHSPI» kg meža zemeņu, aveņu, mel-

leņu, zileņu vai brūkleņu, vai par katriem

25 kg dārza aveņu, upeņu, jāņogu vai

ērkšķogu, vai par katriem 50 kg dzērveņu,
ķiršu, plūmju, ābolu (arī mežābolu) un bum-

bieru.

Ogu un augļu ievākšanai pašreizējos ap-

stākļos veltījama liela vērība. Sinī fron-

tē jāiesaista visplašākos apmēros bēr-

ni un vecāki cilvēki. Arī pieaugušiem
katrs brīvs brītiņš jāizlieto mežogu lasī-

šanai. Sevišķi iestāžu un uzņēmumu

kopgaldiem laikus jāpadomāpar savu dalīb-

nieku noorganizēšanu mežogu un sēņu lasī-

šanai. Tāpat ar savu darba spēku lai katrs

iet palīgā ogu un augļu ražotājiem, lai va-

rētu jo vairāk ogu un augļu iepludināt
tirdzniecības tīklā.

KĀ KALTĒT

DĀRZĀJUS?

A. ADIENIS

"WTSLIELÄKÄ nozīme kaltētiem dārzājiem
* ir kara laikā, kad kaltē arī tādus augus,

kā salātu bietes, kāpostus, burkānus, kartupe-

ļus, spinātus, pat rutkus, mārrutkus un lo-

kus. Pirmā kārtā kaltējami, protams, tie

dārzāji, kuri nevar svaigā veidā ilgi uzgla-

bāties,»piem., zaļie zirnīši, turku pupiņas ar

visām pākstīm un garšaugi. Kaltē arī tā-

dus augus, kuri pilnīgi nobriestot zaudē ti-

kai jauniem augiem īpatnējo garšu, kā: ka-

rotes (strupie burkāni), gluži jaunus kartu-

peļus, kolrābjus v. c. Labi izkaltētie dār-

zāji iegūst īpatnēju, patīkamu garšu un

smaržu, kādas nav svaigiem. Garšas un

smaržas augus kaltē tādēļ, ka tie nav katrā

laikā pieejami, kā dilles, estragons v. c.

Izkaltēt dārzājus ir daudz ērtāk ne-

kā sterilizēt burkās, kur vajadzīgi piemē-
roti trauki, zināšanas un lielāka uzmanība

darbā.

Labu kaltētu produktu ie-

gūst tikai no laba un svaiga

izejmateriāla, kas sevišķi jā-

ievēro, kaltējot gleznos

dārzājus, kā zaļos zirnīšus, jaunās pupi-

ņas, puķu kāpostus un jaunos zaļos garšau-

gus, piem., dilles. Tie jākaltē tūlīt pēc ievāk-

šanas. Pārējiem dārzājiem jāļauj drusku

pastāvēt, vismaz kādu nedēļu. Tā kāposti
stāvēdami izgaro ūdeni un ir garšīgāki.

Dārzāji, pārmērīgi ilgi glabāti, zaudē svaru

un labo garšu.

Tikpat svarīgi ir laba produkta iegūšanai

dārzāju pareiza kaltēšana. Sa-

līdzinot ar augļiem, dārzāju kaltēšana ir

vieglāka, bet prasa nesalīdzināmi vairāk

uzmanības. Nepareizi kaltēti dārzāji, pat no

labākā izejmateriāla, var būt mazvērtīgi un

pat nelietojami. īpaši tas sakāms par gar-

šas un lapu augiem. Pareizi kaltētiem dār-

zājiem jābūt dabiskai krāsai un ar nevai-

nojamu garšu. Tas panākams, kaltējot sa-

mērā zemā temperātūrā, un, pats galvenais,
lai reizē ar to būtu bagātīga gaisa mai-

ņa
— ventilācija. Pretējā gadījumā

arī zemā* temperātūrā tie vai nu zaudē krā-

su, sasūt vai saskābst (zirņi), bet karsējot

ilgāk tie kļūst rūseni, bezgaršīgi.

Garšas un smaržas augus kaltē zemāka

temperātūrā, 30—40°C. Žāvējot saulē, 1 a-

bi vēdinātā vietā, temperatūra var būt

vēl ievērojami zemāka.

Lapu un pākšķaugiera siltums var būt

drusku lielāks.

Dažādie sakņaugi labi izkalst 50—60°C
temperātūrā. Sakņu un bumbuļu augus, kā

cigoriņus, bietes, kartupeļus var kaltēt sa-

mērā augstākā temperātūrā par citiem dār-

za augiem.

LAIKS, KAD DĀRZĀJI KALTĒJAMI

Dārzājus var kaltēt sākot ar pavasara bei-

gām līdz pat ziemai. Kaltējot vasarā, jā-
cenšas izmantot saules siltumu. Kā pirmie
kaltējami garšas, smaržas un ārstniecības

augi, tad pakāpeniski dažādie lapu un sakņ-
augi, skatoties, kad tie nogatavojas.

SMARŽOJOŠIE UN GARŠAUGI

Dilles var izlietot kaltēšanai, sākot ar

visjaunākajām līdz to ziedēšanas sākumam.

Dillēm atgriež tikai saknes. Kaltē vieglā
siltumā (ne augstāk par 40*C). Var kaltēt

arī brīvā gaisā. Dilles var arī smalki sagriezt,
izkaltēt un uzglabāt stikla burkās. Uzgla-
bāt var arī pergamenta papīra iesaiņojumā.
Izlieto pie mērcēm, salātiem un visur tur,

kur lieto svaigas dilles.

Majorāns, timiāns un estra-

gons kaltējami tādā pat temperātūrā kā

dilles.

Ķimenes ievāc vasaras otrā pusē. Arī

pjaujot sienu tās vajaga atlasīt. Kaltē sa-

sietas slotiņās kādā pajumtē stipri vēdinā-
mā vietā. Kad ķimenes pietiekoši izkaltušas,
tās jāizkuļ.

Kumelītes un piparmētras no

tautas dziedniecības līdzekļiem lieto visvai-

rāk. Kumelītes bieži vien aug tiklab sakņu
dārzā, kā laukmalās. Tās cītīgi ievācamas

un saules siltumā (ēnā) kaltējamas. levā-
cami tikai ziedi. Piparmētras var kaltēt art

slotiņās sasietas, līdzīgi ķimenēm. Tāpat
ievācami un kaltējami arī citi ārstniecības

augi.

SĪPOLI UN LOKI

Pašreizējā kara laikā mājturības litera-

tūrā atkārtoti aizrādīts, lai aizstātu sīpolus,
neļaut iet zudumā dažādiem ziemas lociņiem
un lokiem. Tie vasarā saules siltumā jā-
izkaltē. Vēlāk, ievācot sīpolu ražu, ja ne-

nobriedušiem sīpoliem loki vēl būtu sulīgi,
tie smalki jāsagriež, pēc iespējas ātri jāiz-
kaltē. leteicams uzglabāt stikla burkās vai

pergamentapapīra maisiņos.

Sīpolus nepieciešami kaltēt arī tad, ja tie,

no sēklām iesēti (Citavas vai līdzīgi), nav

paguvuši pietiekami nobriest vai citādi bo-

jāti, tomēr lietojami, bet uzglabāšanai ne-

piemēroti.

Rudenī un ziemā kaltē arī normāli pieau-
gušus sīpolus. Notīrītos sīpolus sagriež ri-

piņās. Griešanai var lietot arī sīpolu ripi-
ņās griezēju, kas sagriež sīpolus apm. 3 mm

biezuma. Izkalst labi 45"C temperātūrā, bet

ne augstākā par 60°C.

ZIRŅI

Zaļie zirnīši, nepareizi sauktie „cukura
zirņi", ir vieni no visvērtīgākajiem kaltētiem

dārzājiem. Kaltēšanai derīgi zirņi ar rievai-

niem graudiem (Marrow), piem., šķirne Ame-

rikas brīnums un arī dažādas citas. Zir-

ņiem jābūt gluži svaigiem, jauniem, sulī-

giem un zaļiem. Pēc izlobīšanas tos tūlīt,

groziņā sabērtus, ievieto katlā, apsautē vai

apvāra. Apvārīšanai pietiek 2—3 minūtes,
tvaikā jāapsautē attiecīgi ilgāk, skatoties,
cik biezā kārtā zirņi sautēšanai sabērti. Vai-

rāk nobriedušus apvāra ilgāk. Arī Izkal-

tēti tie patur savu zaļo zirņu garšu. Lafr

graudi nepiepūstos, tos kaltē vispirms 35",
tad līdz 45° Ctemperātūrā.

Cukura zirņus kaltē gluži jaunus
ar visām pākstīm, tāpat kā pupiņas.

SPINĀTI

Spināti, iesēti pavasarī lielākā daudzumā,
ātri izaug un nobriest. Lai tie nepāraugtu
un nepārziedētu, ieteicams ari tos izkaltēt

ziemas vajadzībām. Spinātus pamatīgi no-

mazgā, gluži rupji sagriež un kaltē svaigus,
vai arī ļoti īsu laiku apsautē vai Vs mi-

nūtes apvāra verdošā ūdenī. 2āvē 45°C
temperātūrā.
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AUGU AIZSARDZĪBAS DARBI DĀRZOS AUGUSTĀ

\7ASARA pašreiz ir pilra briedumā.

* Sakņu, augļu un ogu dārzi sāk atalgot

kopēju pūles ar saviem ražojumiem. Bet

nereti gadās, ka isi priekš dārzāju novāk-

šanas vai augļu un ogu ienākšanās tos sa-

bojā vai pat pilnīgi visu ražu iznīcina kai-

tēkļi un slimības. Šādi gadījumi jācenšas
novērst, kas arī izdodas, ja laikus izdara

attiecīgus augu aizsardzības darbus.

Ja redz lidojam kāpostu vai citu balteņu

tauriņus, tad jāuzmana kāpostu, kāļu im

citu krustziežu stādījumi. Lapu apakšpusē
sadētās oliņas un no tām izšķīlušies kā-

puri jāsaspiež vai arī stādi jāapmiglo ar

nikotīna sulfātu. Uz 10 litriem ūdens jā-

ņem 50 gramu 40*1* nikotīna sulfāta, kam

pievieno 20 gramu veļas sodas vai 50 gramu

kaļķu. Līdzīgi apkarojami arī kāpostu pū-
cītes kāpuri, kamēr tie vēl barojas uz ārē-

jām lapām un nav paspējuši iegrauzties

galviņās. Ja kāpostu stādījumos ir stādi,

kuriem vāji iegriežas galviņas un lapas ir

bālas vai dzeltenas, tad jāaprauga šo stādu

saknes, vai uz tām nav attīstījušies dažāda

lieluma puni. Stipri slimie stādi no stā-

dījumiem jāizvāc. Mazāk slimojošiem stā-

diem jānolauž apakšējās nodzeltējušās la-

pas un jāaplej stādu saknes ar 0,25*1* Ce-

rēšana slapjkodnes šķīdumu, šķidrums jā-

uzlej tā, lai tiek saslapināts stāda stublājs

un zeme ap saknēm. Pēc tam mitrā zeme

pēc iespējas augstu jāpierauš pie stāda, lai

attīstītos jaunas saknes.

Laukā augošiem tomātiem, it īpaši tiem,

kas aug kartupeļu stādījumu tuvumā, vasa-

ras otrā pusē uzbrūk kartupeļu lakstu puve.

Tā rada uz lapām un augļiem dažāda lie-

luma brūnus, kopā saplūstošus, gludus,

sausus plankumus. Lapu plankumu un

augļu puves ierobežošanai tomāti ik pēc

2—3 nedēļām, atkarībā no laika apstākļiem,

jāapmiglo ar sērkaļķa novārījumu 20* Bē

1 :25 vai ar I*l* Solbara šķīdumu.
Šogad dažos apvidos stipri izplatītas lapu

utis. Šajā laikā viņas vairojas bezdzimuma

ceļā. Pastāvot labvēlīgiem laika apstāk-
ļiem, utis var savairoties tādos daudzumos,
ka pilnīgi aptur augu augšanu. Jāuzma-

na augļu koki, pupas, gurķi, dārzāju sēkli-

nieki un citi stādi. Lapu utu nobeigšanai
jālieto nikotīna sulfāts. Uz 10 litriem ūdens

jāņem 25 grami 40*1* nikotīna sulfāta un

20 grami veļas sodas vai 50 grami kaļķu.
Mazo dārzu īpašnieki, kuriem nav pieeja-
mi miglojamie aparāti, var lapu utis ap-

karot ar tabakas putekļiem. Tabakas pu-

tekļi, samaisīti uz pusēm ar kaļķu pulveri,

jāuzpurina rītos uz rasā mitriem lapu utu

apsēstiem augiem.
Ērkšķogu audzētājiem jāievēro, ka ērkšķ-

ogulāju apmiglošana pret mii trašu jātur-

pina arī pēc ogu novākšanas, jo slimība

vasaras otrā pusē un rudens sākumā at-

tīstās uz jaunajiem dzinumiem, uz kuriem tā

arī pārziemo.
Ja ogu krūmiem lapas grauž zāģlapseņu

kāpuri, tad krūmi jāapmiglo ar 2*<* chlor-

bārija vai līdzīgas koncentrācijas nikotīna

sulfāta šķīdumu, kā minēts par kāpostu

balteņa kāpuru apkarošanu. Ogu ienāk-

šanās laikā nedrīkst lietot lapu grauzēju
apkarošanai indīgos arsēna savienojumus.

Zemeņu stādījumos, sevišķi Rīgas jūr-
malā, lielu postu nodara zemenāju ērce.

Stādījumos, kur ieviesies šis kaitēklis, stādi

nīkuļo, liels skaits iziet un ogu ražas ir

zemas. Lai kaitēkli ierobežotu, zemeņu

stādi jāņem tikai no veseliem, spēcīgi au-

gošiem stādījumiem, kufos maz izgājušu
ceru. Zemeņu stādījumi no jauna iekārto-

jami tādās vietās, kur 3—4 gadus nav au-

gušas zemenes.

Lai ierobežotu avenāju vaboles izplatī-
šanos, kuras kāpuri bojā aveņu ogas, tad,
nolasot avenes, atsevišķā ciešā traukā, no

kura tārpi nevar izlīst, jānolasa arī visas

tārpainās ogas. Bojātās ogas pēc nolasī-

šanas jāaplej ar verdošu ūdeni.

Pret kraupi ieņēmigās ābeļu un bumbieru

šķirnes augustā pēdējo reizi jāapmiglo ar

sērkaļķa novārījumu 20* Bē 1 :50 vai ar

I*l* Solbara šķīdumu. Dārzos, kur sagai-
dāma ābolu raža, ābolu tārpa ierobežošanai

ap augļu koku stumbriem jāapliek no tūbas,

vecas maisu drēbes vai salmiem pagatavo-
tas ķeramās jostas.

Lai dārzāji un augļi ziemā uzglabājot
mazāk bojātos, tad pirms jaunās ražas ie-

vietošanas pagrabi rūpīgi jāiztīra, jāizvē-
dina un jāizsēro.

KAS JĀIEVĒRO TRUŠU AUDZĒTĀJIEM?
A. KAIJA

IT\OMÄJU, ka lielākai daļai trušu audzētā-

ju trušu pārošanas laiks jau ir izbeidzies

un jauno trusēnu ir papilnam. Šinī laikā

nebūs lieki daži aizrādījumi par to, kas

darāms, lai trušu audzētāji pēc iespējas
uzaudzētu visus jaunos trusēnus. Galve-

nais tagad ir jauno trusēnu ēdināšana un

kopšana, kā arī jauno un veco vaislas

dzīvnieku ēdināšana. Kā tagad būs ēdināti

jaunie trusēni un turpmāk jaunie un ve-

cie vaislas dzīvnieki, no tā atkarāsies viņu
derīgums vaislai.

Kā zināms, pieaudzis trusis diennaktī ap-

ēd 200—250 g sulīgās barības resp. sakņ-
augu, vai arī tas iztiek ar 45 g spēkbarī-
bas. Zajbarība pieaugušam trusim (dzīv-
svarā 3—5 kg)' vajadzīga apmēram 600—

800 g, bet jaunajiem trusēniem 3—7 mēne-

šu vecumā 350—£00 g. Ja vien iespējams,
jaunajiem trusēniem augšanas laikā būtu

dodama arī spēkbarība, I—21 —2 reizes nedē-

lā apmēram 50—75 g uz galvas. Kā jau
teicu, ja vien iespējams, bet vasarā, kad

zaļbarības pietiekoši, pieaugušiem trušiem

jau nu to nemaz nevajaga dot, bet jauna-

jiem trušiem ja ir — labi, ja nav— var arī

iztikt bez tās.

Jauno trusēnu ēdināšanai jānotiek divos

virzienos: tie, kas domāti vaislai, būs il-

gāk jāpatur pie mātes un labāk jāēdina ne-

kā tie, kas domāti kaušanai. Cik esmu

novērojis, daudzi trušu audzētāji grēko
ar to, ka pārāk agri atšķir jaunos trusēnus

no mātes. Lielu kļūdu pielaiž tie trušu

audzētāji, kuri jau pēc 4 vai 5 nedēļu ve-

cuma sasniegšanas atšķir jaunos trusēnus

no mātes. Kā zināms, pirmais spalvas me-

šanas periods jaunajiem trusēniem ir B—■8—■
10 nedēļu vecumā. Šis pirmais spalvas me-

šanas periods ir jaunajiem trusēniem vis-

kritiskākais, jo spalvas mešanas process

uzstāda jaunajam organismam diezgan lie-

las prasības. Ja nu šinī laikā jaunie tru-

sēni vairs neatrodas pie mātes un nerod

stiprinājumu mātes pienā, daudzi šo laiku

nepārdzīvo un nobeidzas. Statistika rāda,

ka šinī laikā atņemto jauno trusēnu starpā
mirstība ir vislielākā un sasniedz pat 759/«

no kopskaita. Tādēļ nebūtu ieteicams jau-

nos trusēnus no mātes atšķirt agrāk par
10 nedēļām, bet vaislai domātos jaunos
trusēnus būtu lietderīgi atstāt pie mātes

pat līdz 3 mēnešu- vecumam.

Cik bieži ēdināt jaunos un vecos vaislas

dzīvniekus? Zinātniski un praktiski ir

pierādīts, ka nobarojušies truši vaislai nav

derīgi. Tādēļ katram trušu audzētājam jā-

piegriež sevišķa vērība vaislas dzīvnieku

ēdināšanai. Vaislai domātos jaunos trusē-

nus var ēdināt 2—3 reizes dienā. Arī vai-

rāk par paredzēto normu jaunajiem trusē-

niem nevajaga dot, jo tie mīl pārēsties, ro-

das traucējumi gremošanas orgānos un bie-

ži vien tie aiziet bojā. Vecos vaislas trušus

var ēdināt I—2 reizes dienā. Pie vienrei-

zējas ēdināšanas trušus vajaga pieradināt
pakāpeniski. Pārejas laiks apmēram 14

dienas. Biežāka trušu ēdināšana nebūtu

vajadzīga, jo tā būs veltīga barības un lai-

ka šķiešana.
Zināma vērība šinī laikā jāpiegriež arī

trušu krātiņiem. Sevišķi jauno trusēnu

krātiņiem jābūt vienmēr tīriem. Tas zī-

mētos uz tiem trušu audzētājiem, kuriem

jau truši krātiņos ir. Tiem, kuri vēl domā

tikai šinī rudenī uzsākt trušu audzēšanu,

bet kara apstākļu dēl nevarēs ierīkot pie-

nācīgus krātiņus materiālu trūkuma dēļ,

jāaizrāda, ka itin labi varēs izlīdzēties ar

vienkāršāku materiālu un lielāku kopmītņu

ierīkošanu trušiem Krātiņus varētu pa-

gatavot no vienkāršiem kastu dēlīšiem,

kas ar labu gribu ir dabūjami. Arī

aplokus vairāku trušu novietošanai varētu

iežogot ar tiem pašiem kastu dēlīšiem,

vai arī citu vecu materiālu. Lai truši caur

iežogojuma apakšu neizkļūtu ārā, žogu
malas iekšpusē ieteicams aplikt ar akme-

ņiem vai veciem ķieģeļiem. Saprotams,
lai truši aplokā neizraktu alas, būs 2—3

reizes dienā aploki jāapstaigā un izraktās

bedres jāaizrok. Lai truši nesaslimtu, aploki

jāierīko kādā uzkalniņā, sausā vietā, jo
mitrums ir trušiem kaitīgs un ir par cēlo-

ni daudzām trušu slimībām.

Kā jau minēts, atkarībā no tā, kā būs

ēdināti jaunie vaislas dzīvnieki, kā arī no

tā, kad jaunos vaislas dzīvpiekus būs sākts

lietot pārošanai, trušu audzētājs iegūs vai

nu sliktus, vai labus vaislas dzīvniekus. Bet

labi vaislas dzīvnieki ir galvenais pamats
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panākumiem trušu audzēšanā, jo no labiem

vaislas dzīvniekiem rodas arī labi un spē-

cīgi pēcnācēji. Tādēl jaunie vaislas dzīv-

nieki labi jāēdina un tos nav ieteicams un

lietderīgi pārāk jaunus lietot vaislai. Kā li-

kums katram trušu audzētājam būtu jāievē-

ro, ka par 8 mēn. jaunākus trušus nedrīkstē-

tu lietot pārošanai. Praksē ir pierādījies,

ka no vēl nenobriedušiem trušiem, t. i. kas

pāroti pirms 8 mēnešu vecuma sasniegša-

nas, dzimst mazvērtīgi un bieži vien dzīvot

nespējīgi pēcnācēji, bet uzauguši un zinā-

mā vecumā tie svara ziņā tālu palikuši iepa-

ka) tiem, kas dzimuši no pilnīgi nobriedu-

šiem vecākiem Ja kāds tagad rudeni grib

uzsākt trušu audzēšanu, ieteicams iegādā-

ties 3—4 mēn. vecus trusēnus, kuri tad pa-
vasarī būs pilnīgi nobrieduši un vaislai de-

rīgi. Izvēloties vai arī iegādājoties trušus

vaislai, jāraugās, lai tie būtu pilnīgi veseli,

ar pareizu miesas barojumu, jo slimīgus

trušus vaislai lietot nevar.

Tagad, kad zaļbarības papilnam, barības

sagāde trušu audzētājiem nekādas rūpes ne-

radīs. Arī vēlāk, kad pļavas, dārzi un

grāvju malas vairs nedos pietiekoši daudz

labas zaļbarības, sakņu dārzs vēl dos pietie-
koši daudz barības lielākam skaitam trušu.

Sevišķi labi trušiem varēs izēdināt burkā-

nu, kāļu un biešu lapas, bet pa reizei varēs

dot arī kāpostu, runkuļu, cukurbiešu un ci-

tas lapas. Ja kādam lapu daudz un izēdi-

nāt pakāpeniski trušiem nav iespējams, ie-

teicams pagatavot skābbarību, kuru truši

labprāt ēd. Kad zaļbarības laiks būs pagā-

jis, tad būs pienācis arī laiks padomāt par
to trušu likvidēšanu, kuri nav domāti vais-

lai. Kā zināms, trušu kaušanas periods ir

ziemas mēneši, no oktobra beigām līdz feb-

ruārim. Tikai šinī laikā kautie truši dos tru-

šu audzētājam labas un vērtīgas, kažok-

ādu izstrādājumiem derīgas ādiņas. Sapro-

tams, trušus var kaut kurā katrā gada laikā,
bet tad jau uz labām ādām trušu audzētājs
nevarēs cerēt. Tagad, kad pārtikas jautā-

jums ir diezgan akūts, irušu audzētājiem ie-

teicams tā iekārtoties, lai truši nāktu kau-

šanai visu cauru gadu. Pavasarī, vasarā un

agrā rudenī kauto trušu ādiņas gan nebūs

piemērotas kažokādu izstrādājumiem, bet

tās it labi varēs izlietot dažādu priekšmetu,

piem... rīta kurpju, aproču v. t. t. pagatavo-
šanai.

Tā tad tagad viss trušu audzētāju darbs

būtu pareiza jauno trusēnu ēdināšana un uz-

audzēšana, lai kaušanas periodam iestājo-
ties tie būtu jau labi paauguši, izspalvoju-
šies un kaušanai derīgi. Kaušanai trusēni

derīgi jau 5—6 mēnešu vecumā.

tur plecu daļu. Trešais veids ar plecu len-

cēm, kas krusteniski iet pāri mugurai.
Piegrieztne domāta 96 cm lielam krūšu

apkārtmēram, vidus mērs 78 cm, gurni 104

cm

Piegrieztni var palielināt vai samazināt.

Vispirms pārbauda muguras platumu pāri
lāpstiņām, attiecīgi pielaižot vai nolokot no

muguras piegrieztni visgarām. Tad pārbau-

da krūšu mēru, saliekot piegrieztni sānos

kopā, mērījot no muguras vidus līdz priek-

šas vidum. Priekšas vidus — punktētā lī-

nija uz jaciņas piegrieztnes.

Ja tērps nedaudz jāpaplašina vai jāsašau-
rina, tad to izdara sānu vīlēs, ja vairāk, tad

mugurdaļu un priekšdaļu pārgriež gare-

niski un attiecīgi palielina vai samazina.

1. piegrieztne — jaciņas mugurdaļa, 2.

piegrieztne — jaciņas priekšdaļa. Jaciņu var

pēc vēlēšanās arī pagarināt vai saīsināt. Ja-

ciņai pēc vēlēšanās var pielikt atlokus vai

apkaklīti, vai arī nēsāt gludu.

3. piegrieztne — kleitas aigšdaļa vidēji
aizsegtai kleitai. Ja vēlas vairāk aizsegtu,
tad piegrieztni griež pa punktēto līniju.

4. piegrieztne — kleitas augšas priekš-
daļa; rokcaurumā punktētā līnija norāda

vairāk aizsegto tērpa daļu. Dažādi punktē-
tie kakliņi norāda attiecīgus kakla izgriezu-

ma fasonus.

5. piegrieztne — kakla daļa, kas satur

plecus, ja tērpam četrstūrains izgriezums ar

atsegtu mugurdaļu.
6. piegrieztne — jostas daļas priekšpuse,

7. piegrieztne — jostas daļas mugurpuse. Ja

grib atsegtu muguru, tad lietojama 8. pie-

grieztne, ja aizsegtu, tad 3. piegrieztne, pie
kam to sakroko, liekot pie jostas.

9. — piedurknes piegrieztne, augšā pie-
vilkta, apakšā ieliktas un nošūtas krokas.

10.
— svārku piegrieztne, ņemot 6 šādus

gabalus.
Šujot kleitas augšdaļu ar plecu lencēm,

pēdējās ņem taisnas vajadzīgā garumā.

VASARĪGS TĒRPS
V. BRAKMANE

ŠIS vasaras tērps domāts darbam pļavā
vai dārzā. Valkājot šo tērpu, bagātīgi

tiek apsauļots ķermenis. Uzģērbjot jaci-

ņu, Šo tērpu ērti var valkāt arī tel-

pās. Pagatavot var no jaunas drānas vai

arī kombinējot kopā divus novalkātus tēr-

pus. T8 no viena pārveido jaciņu, bet no

otra kleitu. Kleitai, kā zīmējumā redzams

un piegrieztnēs parādīts, var būt dažāda

veida izgriezumi, pēc valkātājas vēlēšanās.

Pēc pirmā veida parastai kleitai var izņemt
novalkātās piedurknes un, ja vajadzīgs, var

ielikt jaunu jostas daļu un pielikt atlokus.

Otrs veids ir vairāk atsegts. Mugura gan-
drīz pavisam kaila, ap kaklu drāna, kas sa

7
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VĀKSIM PINUMU MATERIĀLUS

J. MAZULĀNS

LAUKOS aug daudzas vērtīgas izejvielas,

kuras cilvēki maz izlieto ~avu dzīves

apstākļu uzlabošanai un ērtību sagādāšanai.
Daudzas no šīm mantām tiek pamestas pil-

nīgā novārtā un tikai retais tās savāc un

prot no tām pagatavot skaistas lietiņas.

Apskatīsim, kas ir šīs vērtīgās izejvielas.

Savu zemi mēs nevaram uzskatīt par pie-
tiekoši lietderīgi izmantotu, mums ir ļoti
daudz nederīgu zemju, kuras aizaugušas ar

krūmiem un dažādām nezālēm. Mūsu

daudzo upju krastos aug kārkli, kurus pa-

vasaros ledus noberž un aplauza. Vasarā

šie kārkli dzen atvases, kuras vietām iz-

aug par slaidām kārklu klūdziņām, šīs

klūdziņas ir vērtīga manta un izej-
materiāls daudzu skaistu un lietderīgu

grozu, murdu un citu lietu paga-

tavošanai. Mūsu daudzie grozu pinēji sa-

grieztas un savāktas klūdziņas pērk katrā

vairumā. Kārklu klūdziņas griežamas tai

laikā, kad jaunie dzinumi ir apstājušies

augt un pietiekoši nobrieduši, t. i. au-

gusta sākumā, un griežamas tik ilgi, kamēr

miza lobās nost. Grozu pinēji pilsētās klū-

dziņas pērk mizotas un izžāvētas. Mizošanu

izdara, velkot klūdziņu starp spīlēm, t. i.

šim nolūkam pagatavotu ipašu dzelzi, kuru
iedzen zemē un, ieliekot tajā klūdziņas galu,
ar kreiso roku saspiež spīles un ar labo

izvelk nomizotu klūdziņu. Vienkāršāk šo

spīli var pagatavot, ņemot apaļu cietāku

koku, kuram izgrieztas divas pretējās ce-

turtdaļas.

Klūdziņu griešana un mizošana ir izdevīgs
darbs skolniekiem, kufi vasaru pavada lau-

kos kā gani un izpalīgi. Par savāktām, no-

mizotām un izžāvētām klūdziņām noteiktā

maksa ir 17 feniņi par kilogramu, nemi-

zotām 6 feniņi. Klūdziņas vislabāk mizoja-

mas saulainās dienās, lai tās ātrāk varētu

izžūt. Lietus laikā mizotas un žāvētas klū-

dziņas ir pelēkas un dažreiz tām uzmetas

pelējuma sēnītes, kas tās padara neglītas.

Klūdziņu griešana izdevīga ne tikai pār-
došanai, bet arī pašu mājā un saimniecībā

vajadzīgo grozu pīšanai. Jāņem vērā, ka

šogad un arī nākošgad maisi jātaupa labī-

bai, bet kartupeļi un saknes jāber

grozos. No klūdziņām var pīt ne tikai

grozus, bet arī citas vērtīgas, saimnie-

cībā vajadzīgas lietas. Tagad grie-
zīsim un nopīsim dažus grozus nākošiem
rudens darbiem, bet lielo griešanu izdarī-

sim tad, kad birs lapas, vai būs nobirušas,

un laukos lielie darbi būs apdarīti, vai arī

ziemā. Ziemā grieztām klūdziņām mizu var

novilkt, klūdziņas iepriekš paturot 10
—15

min. karstā ūdenī vai tvaikā.

Otra svarīga izejviela ir lūk i, kurus no-

plēš gremzdu laikā no jaunām liepiņām. Se-

nāk no lūkiem pina vīzes, dažādi ts grozus,

somas, zirgu pinekļus un lietoja kā siena-

mo dažādiem lauku darbiem. A.rī tagad ir

vajadzīgas šīs mantas, ko ko lūkiem paga-

tavo, tāpēc, kamēr vēl atlec miza, saplēsī-
sim lūkus, un ja pus dienu ziedosim šim dar-

bam, tad to būs tik daudz, ka pietiks vi-

sas saimntecības vajadzībām. Plēšanu izda-

ra tā, ka sagriež jaunās liepiņas un pēc tam

noplēš mizu, to saloka rituļos, sasien un

noliek, lai žūst. Senāk lūku rituļi bija sasto-

pami katrā mājā un tie stāvēja pakārti ve-

selām virtenēm. Arī tagad tie būs node-

rīgi daudzās vietās, kur no tiem varēs da-

rināt dažādas lietas, kas aizstās pastalas,

maisus, valga galu vai auklu. lekams pie
šī darba stājas un grib plēst lūkus, jādabū
no tuvējā mežziņa atļauja lūku plēšanai at-

tiecīgā valsts mežā. Šo atļauju neliedz, un

to var dabūt katrs, kas grib un kam ir va-

jadzība. Vislabākie lūki ir no liepiņām,

kuras augušas bez zariem un ir no 1,5 līdz

5 cm resnas. Dažviet kā lūkus var lietot

arī kārklu mizu, bet tā nav tik stipra un iz-

turīga.

Pie kokzāģētavām un finieru fabrikām ir

sastopama vēl viena vērtīga izejviela — bēr-

zu kluči vai baļķi, no kuriem var noplēst
tāsi s. Bērzu tāsis var lietot ne tikai dar-

vas tecināšanai un kā izolācijas materiālu

būvēs darvotas papes vietā, bet arī kā pinu-
mu materiālu, gluži kā lūkus. No bērzu tā-

sīm, kas sagrieztas attiecīga platuma slok-

snēs, var pīt vīzes, grozus un vēl cita

veida traukus. Savāksim, ja tas iespējams,
arī tāsis, vēlāk, vai arī tagad, ja kāds prot,

no tām var gatavot derīgas lietas.

Mūsu upju, ezeru un dīķu ūdeņos aug

skaisti gari meldri, kuri, tāpat kā lūki un

salmi, ir vērtīgs pinumu materiāls, un paš-
reiz ir īstais laiks to ievākšanai. Vēlāk, kad

no lietus gāzēm ūdens upēs sacelsies, tad

to izdarīt būs grūtāk. Meldri tagad sa-

griežami, nopļaujami vai izraujami un iz-

žāvēti sasienami kūļos. Ziemā un rudenī,

brīvākā laikā no tiem var darināt paklā-

jus, grīdtegas, aizkarus un daudzus pinu-

mus.

Kalves, skalbes — arī ir vērtīgs
materiāla, kas aug grāvjos un citās mitrās

vietās. Tās tagad nopļaujamas, izžāvēja-
mas un noliekamas, lai vēlāk, tāpat kā sal-

mus un meldrus, varētu izlietot pīšanai.

Bez skalbēm un meldriem dīķos, upēs un

ezeros sastopamas arī niedres. To ie-

vākšanu var izdarīt tagad un arī ziemā,

kad ūdeņi pārsaluši ar ledu. Niedres ir

stingrākas, un tās nenoliecas un nenolūst

kā meldri, tāpēc itin labi tās var ievākt

vēlāk. Ziemā izdevīgāk ievākt arī tai ziņā,
ka tad niedrēm nobirst lapas un tās bez la-

pām Ir gludākas. No niedrēm var gatavot
dažādus paklājus un segas, lietojot niedres,
kā audus pakulu metos. Niedres ļoti daudz

senāk lietoja aužamo šķietu gatavošanai,
bet tagad to vairs tikai retais prot. Pašlaik

bez jumtu segšanas niedres visvairāk iz-

lieto dārzniecības lecekļu pārklāju gatavo-
šanai.

Mitrās vietās aug arī vālītes, to la-

pas ir kā skalbēm, bet drusku stingrākas un

tāpēc ~rī izlietojamas dažādiem audumiem

un pinumiem. Pašas vālītes lietojamas spil-

venu gatavošanai. Pēc zināma laika gan

šādi spilveni kļūst cieti, tomēr kādu laiku

tie kalpo.

Skaitus pinumus mūsu tēvi darināja no

priežu saknēm, un arī tagad no tām

var pīt sētuves, groziņus un daudzas sīkas

lietiņas. Grūtāka ir priežu sakņu savākša-

na, jo to var izdarīt vienīgi tāda gadījumā,
kad Izcērt krāmus, kur aug arī prledīles. šā-

dos Izcirtumos, nākošā plēsumā, ievāc prie-
žu saknes. No priežu saknēm gatavotie
priekšmeti ir glīti un noderīgi katrā saim-

niecībā.
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IESĀKUMS
Lūku

AIZMIRSUŠĀS daudzas senās mākas uu

dzīves gudrības, kuras p
Tata cilvēks, kad

viņa rīcībā nebija tās ērtības un sasniegumi,

kādi ir mūsu laikos. Grūtos pārbaudījumu
brīžos apstākļi spiež atteikties no daudzām

dzīves ērtībām. Labos laikos mēs staigājām

chromddos zābakos un lakādas kurpēs, un

ja tās vēl nav noplīsušas, tad jātaupa un,

kur varam iztikt, jāvalkā tādi apavi, kādus

paši varam viegli no vienkāršiem materiā-

liem pagatavot.
Grūti būs atrast laukos tagad tādus cilvē-

kus, kas mācētu tik vienkāršu lietu kā vīžu

pīšanu. Senāk to prata katrs ganu zēns, uo

tas viņam bija pašam jādara, lai būtu ko

kājās aut. Arī tagad šī lieta ir katram jā-

prot, lai neaizmirstos mūsu tēvu tēvu zi-

nāšanas.

Vīžu veidi ir vairāki, un to pīšana ir pa-

viSoin vienkārša. Pīšanai lieto lūkus vai

bērza tāsis, sliktākā gadījumā arī kārklu

mizu. Labāki ir lūki, kurus noplēš mizas

atlēkšanas laikā no jaunām liepiņām. Lūr

kus s doka rituļos un ļauj izžūt. Pirms pī-

šanas tos izmērcē ūdenī. Sākot darbu, ievē-

rosim visas lietas ir daudz vienkāršākas,

kā r.iēs to iedomājamies.
Ar asu nazi izgriezīsir- apm. 1,5 cm pla-

tas lūku sloksnes. Katrai vīzei vajadzēs
6 sloksnes, drusku garākas par 1 metru.

Pīšanu sāksim ar papēdi. Pārlieksim vienu

lūku vidū pušu un pieliksim tam klāt 3 lū-

kus tā, kā redzams 1. attēlā. Tas ir sākums.

Tālāk kreisajā pusē esošos galus pa vienam

pārlieksim un piepīsim, kā tas redzams 2. at-

tēlā. Pinuma nākošais gājiens 3. attēlā Pēc

tam katrā malā pieliksim vēl pa vienam lv-

V jtu 1:8 4. attēlā parādīts, un turpināsim pī-
šanu pēc 5. un 6. attēla parauga. 7. attēli

jau redzams, ka mums šis darbs iet uz

priekšu un katrā pusē ir 6 lūku gaii Tā

360



vīzes

turpināsim pīšanu t*k ilgi, kamēr sasniegts

vajadzīgais garums — tik, cik gara pēdu, to

piemēri ar liesti 8. attēlā. Liesti pagatavo
vienkārši no kāda attiecīga garuma koka

klucīša mazākai kājai. Lai varētu pīt lie-

lākai kājai, liesti vidū pārzāģē un starpa
ieliek vajadzīgā lie'uma ķīli.

Kad vēlamais vtzes garums sasnipgts. tad

katrā pusē trešo lūku ieliec, ka tas re-

dzams 9. attēlā, un pin uz priekšu, kā parā-

dīts 10. attēlā. 11. attēlā redzams, ka mums

jau izveidojies vīzes purngals un atkal katrā

pusē ir 6 lūku gali. Tagad vīzi stiepjam uz

liestes, galus labi savelkam un no vidus

sākam pa vienam lūkam atliecot pīt atpa-

kaļ, kā tas redzams 12. attēlā. Lūku galus

aizbāžam — iepinām nopītā vīzes daļā, kā

tas redzams 13. attēlā. Aizpīšanu vislabāk

itdarīt ar koka vai kaula irbuli, paceļot lū-

ku kārtu uz augšu un aizvelkot. Visus ga-

lus iepin apakšā un cieši savelk, lai vīze

būtu glīta un izskatīga.
Mūsu pinums jau dabūjis vīzes izskatu,

varētu ņemt nost un aut kājās, bet vēl jā-

pin sāni. Lai tie būtu augstāki, iekams

to sāk, vīzi aiz sāniem un galiem kruste-

niski ar lūkiem piesien pie liestes, tad ņem

četrus 1,5 sprīža garus lūkus nn to galus ie-

pin papēža daļā, kā tas reazams 14. at-

tēlā, un atliecot pin zem pēdas kā 15.

attēlā. Kad viss nopīts, tad izskatās kā 16.

attēlā redzams. Brīvos oalus iepin apakšā,

tas padara vīzi . iezāku un izturīgāku. Tā-

pat rīkojas ar otriem sāniem. Ja grib sānus

izveidot citādāk, kā tas ir 17. attēla, tad jau

no i3. redzamā stāvokļa divus pēdē-

jos lūkus nepin apakšā, bet atstāj kā 18.

attēlā sānu osu izveidošanai.

Viena vīze ir gatava. Tā varbūt tik glī-

ta neizskatās, bet pīsim otru, — tā noteikti

būs labāka!
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Linu

Latvijas daiļamatniecības kopdarbības sabiedrības, M. Melnalksnes, I. Prie-

dītes un E. Krūkles darbi
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blūzes

M. LANDMANE

Dievam tika, ļaudīm žēl,

Ka ražena es staigāju;

Augs liniņi, vērpšu smalki,

Vēl staigāšu jo raženi.

j\TERAIZES!MIES, ka šogad dažādie modes jaunumi
l V mums aiziet garām. Iztiksim bez tiem un padomā-

sim, varbūt mēs vēl raženākas un lepnākas varēsim būt,

jo tagad vairāk kā jebkad savā apģērbā varam parādīt

savu gaumi un izdomas bagātību. Arī paraugu un rotā-

jošo rakstu mums pašiem ir tik daudz, ka nav jābrauc

tiem pakaļ uz ārzemēm. Palūkosimies mūsu etnogrāfis-

kajos rakstos, kā mūsu vecmāmuļas ir pratušas katru ap-

ģērbu daiļi pagatavot un daiļi nēsāt.

Varbūt mūsu atvilktnēs ir kāds gabaliņš linu vai pa-

kulu auduma, tad arī varēsim pagatavot kādu skaistu ja-

ciņu, blūzīti vai vismaz kādu mazu rotājumu: apkaklīti, ap-

roci tes vai vestīti.

Varam lietot kā ba'inātu, tā arī nebalinātu audumu,

gan rakstaini austu, gan vienkārtni. Rotāšanai varam lie-

tot linu diegus, vai arī kādus izšujamos diegus, kas pa-

likuši pāri no citiem rokdarbiem. Jāraugās tikai, lai krā-

sas būtu saskanīgas an krāsojums izturīgs, lai mazgājot

neiekrāsotu audumu. Izšūšanas veida ierosmi varam gfU

no mūsu tautisko kreklu, villaiņu un ņieburu rakstiem.

1. un 2. attēlā pakulu auduma jaciņas, rotātas ar Nīcas

ņiebura rakstu variantiem. Jaciņu pagatavošanai var iz-

lietot rupjāku linu vai pakulu audumu. Izšūšanai ņemtas

linu vai vilnas dzijas tumši zilā vai melnā krāsā.

3. attēlā nebalināta linu auduma jaciņa, izšūta baltiem

linu diegiem.

4. attēlā blūzīte, pagatavota no nebalināta linu auduma,

rotāta ar divkrāsainu izšuvumu.

5. attēlā blūzīte, rotāta ar vienvirziena izvilkumu un

mazu krāsainu rakstiņu. Audums jāizvēlas rupjāks, lai

vieglāk varētu izšūt, jo nepareizi ir rakstu uzzīmēt, bet tas

jāšuj, skaitot auduma diegus. Ja audums smalkāks, tad

katrai rakstu rūtiņai ņem četrus diegus, bet ja rupjāks,

tad pietiks ar diviem diegiem.

6. attēlā blūzīte, pagatavota pēc.Bārtas blūzes parauga,

tikai piegriezuma veids modernizēts. Blūzes izgriezums

noslēgts ar mazu vienvirziena izvilkumu. Raksta izšūša-

nai ņemti melni izšujamie diegi.
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KRĀSOŠANA AR SVAIGIEM AUGIEM

E. FRICBERGA

£> AŠREIZ vasarā ir vesela virkne augu,
* kurus varam izlietot krāsošanai svaigus,
kā, piem., tomātu, burkānu, kartupeļu lak-

stus, strutenes, rasas podiņus, biškrēsliņus,
koku lapas v. c. Tie jāņem apmēram 4

reizes vairāk pēc svara kā krāsojamā šķied-
ra. Var rīkoties tādējādi, ka svaigus augus,

darbojas uz šķiedru ne tikvien kā kodinā-

liek kārtām ar krāsojamo šķiedru katlā, pie
kam apakšējā un virsējā kārtā jābūt au-

gam, pārlej ar aukstu ūdeni un tad vāra.

Turpretī ja augu būtu grūti no šķiedras at-

dalīt, tad iepriekš krāsojamais šķidrums jā-
novāra un jānokāš. Pašreizējos apstākļos,
kā kodinātājus nevarēsim vienmēr izmantot

ķīmikālijas, bet būs jāmeklē to aizstājēji

augi. Apskatīsim tuvāk, kā tādā gadījumā

jārīkojas.

Skaisti sarkanu krāsu bez brūnganās no-

krāsas dabū, ja madaru (Rubia tinctorum)
saknēs krāsojot šķiedru kodina ar staipek-
ņiem (alauna vietā). Staipekņi (Lycopodium

complanatum un Lycopodium clavatum) ie-

darbojas uz šķiedru ne tikvien kā kodinā-

tāji, bet piešķir tai ari pelēcīgi dzeltenu

krāsu un padara vidēji sarkano madaru

krāsu tumšāku. Ar staipekņiem kodina šādi:

uz 100 g šķiedras (domāta vilnas) ņem 100 g

kaltētu staipekņu un tos tur 3
—

4 dienas sil-

tā ūdenī, tad uzvāra un nokāš. Pēc tam

tanī ieliek vienmērīgi saslapinātu šķiedru

un to tur remdenā ko-

dinātājā apm. 3—4

dienas, tad uzvāra un

jauj atdzist. Ar to ko-

dināšana ir nobeigta
un var sākties krāso-

šana. Labi ja krāsotā-

jas rīcībā ir vārāmā

kaste, jo tad vieglāk

iespējams kodināmo

šķidrumu uzturēt sil-

tu; citādi tas bieži

jāsilda.
Ar madarām rīkojas

šādi: uz 100 g šķiedras
ņem 500 g svaigu ma-

ddru saknīšu, kuras
sasmalcina un pārlie-
tas ar ūdeni (2H—3 1)
silda. Kad šķidrums
silts, tanī ieliek noko-

dināto šķiedru un lē-

ni silda līdz 70°—80*

C un patur šajā tem-

perātūrā vienu stun-

du. Vārīt nedrīkst, jo
madaru saknes bez

sarkanās krāsvielas

satur arī brūno, kura

šķist 100*. šo īpa-
šību izmanto un

vāra, ja grib iegūt

brūngani sarkanu krā-

su, šai gadijumāšķied-
ru tur pie 70—SO" C

temperātūrā 1 stundu,

vāra 30 min:, tad

šķiedru izņem, pie-

ber klāt 6 g smal-

ki sagrieztas oiolu

pangas, tās pavāra 5 min., liek atpakaļ šķied-
ru un vāra apm. 30 min. Vēl tumšāku nokrā-

su iegūsim, skalojot šķiedru pēc krāsošanas

rāvainā ūdeni. Jāievēro tik., ka nedrīkst

ņemt pārāk jaunas madaru saknes. Tās la-

bi jāsasmalcina. Staipekņu novari /urnu kā

kodinātāju mēs varētu izlietot visiem dzel-

teniem un gaišākiem krāsojumiem, kur

agrāk likām alaunu, krāsojot, piem., ar stru-

tenēm, tomātu lakstiem, dzelteno pīpeņu zie-

diem un citiem. Krāsojot ar augiem, kas

dod pelēcīgi zaļu krāsu, kā kodinātāju labi

varam izmantot skābenes (Rumex acetosa).
Krāsošanai var izmantot (visu augu) rasas

podiņus (Alchemilla vulgaris), kaņepes (Can-
nabis sativa), kartupeļu lakstus, vasarā vāk-

tas bērza lāpas v.c. Šķiedru kodina skābeņu

novārījumā, ņemot uz 100 g šķiedras apm.

500 g skābeņu ar visām saknēm, un tālāk

rīkojas kā parasti kodinot ar vara vitriolu.

No kādas lapsenes kodiena ozolu lapās ra-

dušās pangas (gaiļus riekstus), kas satur

miecētā jskābi, izmantosim par kodinātāju
tumšākiem brūnganiem un zaļganiem krāso-

jumiem dzelzs un vara vitriola vietā. Pie-

mēra pēc aplūkosim krāsošanu ar viršiem

(Calluna vulgaris). 100 g šķiedras kodina

vispirms staipekņu novārījumā. Krāsošanai

ņem 400 g svaigu viršu, sasmalcina un

vāra 3 stundas, nokāš, tad tanī ieliek

kodināto šķiedru un vāra apmēram 11/tl l/t

stundas. Vārīšanas puslaikā jāpielej dzelzi

saturošs ūdens (tas vaf- būt rāvas vai arī

tāds, kurā bijuši sarūsējuši dzelzsgabali)
un apmēram 10 g sasmalcinātu pangu. Gala

iznākumā iegūsim tumši zaļu krāsu. Šai

gadījumā rāvas ūdeni lej klāt, lai krāsu pa-

darītu vēl tumšāku, jo miecētājskābi satu-

roši augi ar dzelzi dod pelēku krāsu. Izejot

no teiktā, mēs ar rāvas ūdeni un pangu pa-

līdzību varam iegūt daudz un dažādus to-

ņus, sākot no gaiši pelēkā un beidzot ar

tumši zilganpelēku. No citiem ar miecēlāj-
skābi bagātiem augiem vēl varētu minēt ievu

ogas, ozola un alkšņu mizas un retenāļu

(Potentilla tormeniilla Schrank) stumbrus

tie satur ap 20% miecētājvielu).
Dažas nokrāsas varam iegūt, krāsojot

šķiedru pēc Kārtas vairākos augos. Tā,

piem., violeti pt ēfcu krāsu iegūsim pārkrā-
sojot zilgani pele <v krāsu ar sarkanu. No

augiem, kas dod vislielāko krāsu dažādību,

var minēt ķērpjus, kurus mēs redzam au-

gam uz kokiem. Tā parastie koku ķērpji

(Parmelia physodes) dol dzeltenīgu zaļi pe-

lēku krāsu, zarvetaigie (Ramalia Sarinacea)
dod brūni dzeltenu un bārdai līdzīgie (Us-
nea barbata) pelēcīgi oranžu. Ar ķērp-

jiem varam krāsot arī bez kodināšanas.

Ja šķiedras krāsu grib vēl nostiprināt vai

mainīt pēc krāsošanas, tad šķiedru var ska-

lot vai pat uz īsu laiku mērcēt pelnu sār-

mā, tā iegūstot tumšāku nokrāsu. Mērcējot
vai skalojot skābē ouliņās, nurūgušās
bērza sulās), iegūstam gaišāku nokrāsu.

Bārdai līdzīgie ķērpji

(Usnea barbata)

Koku ķērpji (Parmelia physodes)

STIPRĀKU DZIJU
M. NIEDRA

TPATNEJU, sevišķi stipru dziju var iegūt,
liekot klāt vilnai pakulas. Tāda dzija vi-

sai noderīgā darba cimdu un zeķu adīšanai.

Vilnai var piejaukt V-t—Vs pakulu no vilnas

svara. Liniem nosukātām pakulām iz-

purina spaļus, sagriež tās 5 cm garās

šķipsnās. Sagrieztās pakulas liek katlā

krāsas ūdenī (paciņu krāsu šķīdinājumā vai

krāsaugu novārījuma) un vāra, ar ko-

ka lāpstiņu bieži un pamatīgi maisot. Pa-

kulas ieteicams krāsot tumšos toņos. Pēc

nokrāsošanas pakulas labi izskalo un žāvē,

izklājot tās plānā kārtiņā. Žāvēšanas laikā

pakulas ar rokām vairākas reizes pārcilā
un rūpīgi izplucina, lai nebūtu savēlušas

pikās. Sausas pakulas ar rokas kārstuvī-

šiem pamatīgi izsukā, kamēr dabū irdenus,

viscaur vienādus rullīšus. Fabriku kārstu-

vēs tādas savārītas pakulas sukāt parasti

neņem, te nepieciešami roku kārstuvji. At-

tiecīgu vilnas daudzumu arī tāpat rokas

kārstuvjos sasukā un saveļ ruļļos. Tad sa-

liek kopā sakārstās pakulas ar vilnu un visu

labi samaisa ar rokām. No šā vienādā sa-

jaukuma ņem pa šķipsnai un vēl reizi ar

kārstuvjiem sakārš, tad saveļ rullīšos un

vērpj. Otrreizējo sukāšanu (kad iepriekš
izsukātās pakulas un vilna saliktas kopā)

ņemas izdarīt arī fabriku kārstuvjos. Sa-

vērpto dziju sašķeterē vajadzīgā resnumā

un lieto adīšanai. Protams, no tādas dzi-

jas adījumi nav tik silti kā no tīras vilnas,

bet toties ir daudz izturīgāki. Pakulu vietā

ņemt linus nav vēlams, jo, pirmkārt, tas

nav saimnieciski izdevīgi, otrkārt, liniem

ir resnāka šķiedra kā pakulām, tos nevar

tik smalki sasukāt un tik vienmērīgi sa-

jaukt ar vilnu. Ja vilna ir dabiski tumšā

krāsā, tad klāt liekamās pakulas var arī

nekrāsot, tomēr tās ūdenī jāsavāra tāpat.
Pakulu vietā pie vilnas var jaukt klāt ve-

cu vati no izvalkātām segām, apģērbiem.

Rīkojas sekojoši: vati saplucina mazākās pi-
kās, tad liek vārīt krāsas vai tīrā ūdenī.

Savārīto vati pa daļām ņem laukā, stingri

nospiež, tad karstu un slapju rokas kār-

stuvjos labi sakārs. Sakārsto irdeno vates

masu izžāvē un jauc klāt pie izsukātās vil-

nas. Sausu vati nevar kārst, tad tā visa

saveļas piciņās. Sukājot slapju vati, tā arī

nedaudz saiet piciņās, bet to ir visai maz.

Lai pavairotu vilnas daudzumu, tai bez pa-

kulām un vates var jaukt klāt arī dažādu

dzīvnieku vilnu — kazu, suņu, trušu un pat

govs spalvu, pēdējā gadījumā iegūstot diez-

gan asu un spurainu dziju.
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RĀDĪSIM PŪĶI!
E. KRŪMIŅA J. Kugas illūstrācijas

■ fasarā ir tik jauki un patīkami parotaļāties zaļajā mauriņā vai plūdmales
™

baltajās smiltīs. Ko gan visu tur nevar izdarīt! Zaļajā zālītē kūleņot, rāpot

un velties un upes vai jūras malā no smiltīm izveidot mājas un pilis. Visu

dienu laukā — saulītē un vējā, vaidziņi kļūst sārti, bet paši — braši un ņipri.

Tā tad, bērni, parotaļāsimies!

Kas no jums var atvēzties zālītē, turot uz izstieptas delnas nū-

jiņu? Vispirms lēni atsēsties uz ceļiem un tad pamazām atvēzties tā, ka

kājas priekšā izstieptas. Varbūt, ka varat arī piecelties stāvus, noturot nūji-

ņu uz delnas.

Bet nu iesim skrieties! Bet kā? Skriesim pa divi, bet ar trim kā-

jām. To dara šādi: divi nostājas blakus, iekšējās kājas sasien ar saitītēm

kopā virs ceļiem un pēdas locītavu,- rokas apliek viens otram ap vidukli un

tad tik uz priekšu! Kur esat vairāk draugu kopā, tur sadalieties pa diviem

un skrieniet līdz kādam mērķim. Kurš pāris pirmais nonāks galā?

Kurš dabūs ūdens šalti? Nolieciet zemē mazu trauciņa ar

ūdeni. Paši nostājieties viens otram pretim vienādā attālumā no trauciņa.

Kurš pirmais pieskries pie trauciņa un to satvers, tas savam pretiniekam var

uzliet ūdens šalti virsū.

Bet kas no jums, mazie draugi, var parādīt pūķi ar divām gal-

vām? Tas gan nenāksies viegli! Viens nostājas attālinātām kājām, bet otrs

(seju pret seju) apmetas tam ar kājām ap vidukli un sakrusto kājas aiz mu-

guras (zīm. a). Tad pirmais nometas rāpus, bet otrs izlien pa kājām cauri un

1atbalstās ar rokām uz pirmā kājām — un pūķis gatavs (zīm. b)! Tagad tas var

lēnām virzīties uz priekšu.

Varam izveidot pūķi ari mazliet citādi. Pirmais atguļas uz muguras, pa-

ceļ abas kājas uz augšu. Otrs pārkāpj tam pāri (ar seju pret paceltajām kā-

jām). Pirmais aptver stāvošo ar kājām apkārt un sakrusto tās uz muguras

(zīm. o), tad otrs nometas rāpus, bet pirmais atbalstās ar rokām uz otra kā-

jām un te — pūķis atkal gatavs (zīm. b)\
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VAIRĀK VĒRĪBAS VALODAI

Doc. E. ŽUBECKIS

AUGĻU un dārzāju konservēšana ne tikai

kā mājturības, bet arī kā rūpniecības uz

zinātniskiem pamatiem nostādīta nozare pie

mums samērā jauna. Tā kā konservēšanas

jautājumi pašreizējos apstākjos stipri akūti,

tad par tiem daudz raksta. Pie tam raksta

nevis kā agrāk, kad deva tikai kailas ra-

žošanas receptes, bet mēģina apskatīt un iz-

skaidrot arī dažādas bio un ķīmiskas nori-

ses augļos un dārzājos. Līdz ar to šo jau-

tājumu populārizētājiem bieži jāsaduras ar

dažādiem ķīmiskiem un citiem speciāliem

apzīmējumiem. Diemžēl šinīs jautājumos,

cik tālu tie skar konservēšanu, nav darbo-

jusies neviena izlīdzinātāja roka, un tādēļ

kā periodiskā presē, tā arī speciālās grāma-

tās, atkarībā no autora izjūtas un garastā-

vokļa, lietoti dažādi sinonīmi, kādēļ termi-

noloģija ļoti raiba. Minēšu dažus vārdus

ķīmijā: ogļhidrāti — ogļūdeņi, ciete — stēr-

ķele, glikoze — ķekaru cukurs - - deksiro-

ze, fruktoze — augļu cukurs, skābeņskābe
— oksālskābe v. t. t.; tālāk dažus vārdus

bakterioloģijā: sīkbūtnes
— mikroorganis-

mi; un dažus vārdus augļu un dārzāju tech-

noloģijā: kaltēšana — žāvēšana, plaucēšana
— blansēšana, tvaicēšana

— skoldēšana,

pilpa — masa v. t. t. Varētu minēt arī rindu

citus konservēšanā bieži lietotus vārdus,

piemēram, barības līdzekļi — uzturlīdzekļi
— barības vai uztura vielas (tai pašā nozī-

mē) v. t t. Pie tam periodiskā presē atro-

dam žurnālus, kuros vienā un tai pašā nu-

murā lietoti gandrīz vai visi visvairāk izpla-
tītie sinonimi.

Šāds stāvoklis rada grūtības ne tik.ii rakstu

lasītājiem, bet arī rakstītājiem, jo nereti

par lietojamiem vārdiem dažādās domās ir

ne tikai autors, bet arī redaktors un korrek-

tors. Tādēļ ierosinu, lai visi rakstītāji, kaut

arī šoreiz pārstāvētu šauru grupu, iesūtītu

žurnāla ~Mana māja" redakcijai vārdu sa-

rakstu, par kuru lietošanu neskaidrības; re-

dakcija tos apstrādātu un nodotu tālākai si-

jāšanai J. L. akadēmijas terminoloģijas ko-

misijai. Komisijas atziņas būtu publicēja-
mas, un šādā ceļā arī šinī nozarē iegūtu
pieturas punktus saskaņotai terminoloģijai.

Kurze Zusammenfassungen der

wichtigsten Fachschriften

Das Sammeln von Flechtmaterial

J. Mazulāns

Auf Feld und Flur gibt es viele wert-

volle Rohstoffmateriale, die noch wenig
zur Aufbesserung der Lebensverhältnisse

ausgenutzt werden.

An den Ufern der Flüsse wachsen Wei-

densträucher, deren Wurzelschösslinge

im August geschnitten und als Material

zur Herstellung verschiedener Gegenstände
dienen. Die Wurzelschösslinge der Wei-

den müssen im August geschnitten wer-

den, wenn die Weiden das Wachstum un-

terbrechen.

Als zweites wertvolles Material kann

der Bast betrachtet werden, der von jun-

gen Linden geschält wird. Der beste Bast

wird von jungen Linden, die ohne Zweige

gewachsen sind, geschält und ist 1,5—5,0

cm dick. Von Birkenklötzen (Stubben) und

Balken kann die obere weiße Rinde ge-

schält werden. Airs der Birkenrinde wird

nicht nur Teer zubereitet, sondern sie

dient als Isolationsmaterial bei Bauten
und als Material für Flechtarbeiten.

In unseren Flüssen, Seen und Teichen

wachsen schöne Binsen und Röhricht, aus

welchen man Fusswischer, Teppiche, Vor-

hänge und Geflechte machen kann; An

sumpfigen Stellen findet man Kalmus

(Schwertlilien) und die Saatkolben des Rohrs,

die ebenfalls zu verschiedenen Flechtar-

beiten verwendet werden können. Augen-
blicklich wird das Röhricht meist zum

Dachdecken gebraucht oder es werden

auch daraus Decken für Mistbeete verfer-

tigt.
Unsere Väter haben schöne Flechtarbei-

ten aus den Wurzeln der Fichte gemacht,
und auch jetzt kann man aus ihnen Saat-

körbe, Körbchen und verschiedene ande-

re nützliche Gegenstände für die Wirt-

schaft verfertigen.

Unsere wertvollsten Gartenbeeren —

schwarze Johannisbeeren

V. Nesaule

Der Wert der schwarzen Johannisbeeren

besteht in ihrem hohen C-Vitamingehalt.

Nach den Zahlen mehrerer Forscher enthal-

ten 100 g schwarze Johannisbeeren 100—

400 mg C-Vitamine. Die C-Vitamine ande-

rer Früchte und Beeren verschwinden mit

der Zeit beim Aufbewahren oder Umar-

beiten der Beeren durch die Berührung
mit Ensim Askorbinose. Schwarze Johan-

nisbeeren (auch Hagebutten) enthalten

nicht diesen Ensim, weshalb auch sie be-
sondere Fähigkeit haben, die C-Vitamine

nicht zu verlieren. Deshalb können die

schwarzen Johannisbeeren in getrockne-
tem, gekochtem, eingemachtem und noch

anderem Zustande, sowie auch ihr Saft, ge-
braucht werden. Ausserdem enthalten die

schwarzen Johannisbeeren auch den Pro-
vitamin des A-Vitamin —

Carotin.

Das Einsauern der Gurken

Vor dem Einsäuern der Gurken muss

das Fass gut gereinigt werden, wobei man

dasselbe mit heisser Lauge oder Sodawas-

ser ausbrüht. Glasierte Lehmtöpfe sind

nicht zu empfehlen, da die Glasur der Ge-
sundheit schädliche Stoffe enthält, die

unter dem Einfluss der Säure sich zerset-

zen und in die Gurken übergehen.
Gewöhnlich gebraucht man beim Säuern

der Gurken aromatische Zutaten, wie:
schwarze Johannisbeerenblätter, Dill, auch

Kirschen- und Meerrettichblätter, Thimian,
Meerrettichwurzeln und Knoblauch.

Um das Geschirr besser auszunutzen,
legt man die Gurken stehend. Die Gurken

werden mit warmem Salzwasser (auf 10 1

Wasser 250--400 g Salz) und 20—50 g
Weinsteinsaure übergössen.

Das Gefäss muss warm gehalten werden
(20—30° C), doch sobald die Gurken sauer

geworden sind, müssen sie in einen küh-
len Raum gelegt werden.

In nicht geschlossenen Gefässen verder

ben die Gurken schneller, und es ent-

wickelt sich auf der Oberschicht Schimmel,
welcher immer entfernt werden muss.

Zum Beginn der Pilzsaison

Doz. H. Skuja

Durchschnittlich sind einem jeden 20—30

verschiedene Pilzarten bekannt, es gibt aber
auch solche die 40 und mehr Arten können.
Um Pilze sammeln zu können, muss man al-
le giftigen Pilze kennen. In Lettland und
auch in ganz Mittel- und Nordeuropa gibt
es nicht mehr als 14 bis 15 giftige Pilzarten.
Zu den gefährlichsten der giftigen Pilze ge-
hören die 6 Fliegenpilze: der blasse, weisse,
grüne, graue, gewöhnliche rote und brau-
ne Fliegenpilz. Fliegenpilze sind leicht zu

erkennen, denn sie haben gewöhnlich ein

gesprenkeltes Hütchen und der Stengel ist

unten Kugelartig vergrössert und mit einer

Krause versehen. Auch die übrigen gifti-
gen Pilze zeichnen sich durch ihre grelle
Farbe sowie ihre besondere Form aus.

JAUNAS GRĀMATAS

Redakcijai piesūtīti šādi jauni Latvju grā-
matas izdevumi:

Alfrēds Dzijums, Saplēstā krūze.

Romāns.

F. Strauchs un L. Alksne, Vācu va-

lodas pašmācība. 2. izdevums.

Agr. R. Virsnieks, Maizes cepšanas
technoloģija. 2. izdevums.

No izdevniecības „Die Wehrmacht" Ber-

līnē: Otto Lēman, Vācu karavīri.
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Arodbiedrību centrālas savienības

Lauksaimniecības nozare

saziņā ar arodizglītības daļu no š. g. 21.—30. augustam rīko govju

slaukšanas kursus
Jaunpilī — lopkopības skolā. Kursu beigušie saņems apliecības. Kursus no-

slēgs ar slaukšanas sacīkstēm, labākie slaucēji saņems balvas.

Pieteikšanās personīgi vai ar rakstu Rīgā, Skolas ielā 23, 6. ist., tālr. 92481,
iemaksājot 15,— RM mācības un pārējiem izdevumiem, uzdodot pilnu vārdu, uz-

vārdu, adresi un nodarbošanos.



SAGATAVO CEĻU JAUNĀS EIROPAS IDEJĀM

TZGLITIBAS un kultūras ģenerāldirekcija

šovasar daudzos provinces centros noor-

ganizējusi skolotājiem vācu valodas kur-

sus. Plašākā mērogā kursi — nometne bija

Jelgavā.Tajos bija līdz 200 dalībniekuun da-

lībnieču nevien no Zemgales, bet arī no pā-

rējiem Latvijas apgabaliem. Kursu vaja-

dzībām ierādīta Jelgavas kurlmēmo skola,

kur ērtas telpas un kuplu dārzu bagātība.
Nometnes ikdienas darba gaitas sākas ar

rīta jundu, ko ievada „Morgenspruch"

dzejas pantiņš, karogus uzvelkot mastos.

Seko brīva vingrošana. Pēc brokastīm līdz

pl. 12.30 valodas mācības, šais apmācībās

viens no galvenajiem uzdevumiem izkopt

pareizu izrunu. Tās pamatā t. s. skatuves

valoda (Bühnenaussprache). Kā izsakās

kursu organizators, Jelgavas apriņķa taut-

skolu inspektors J. Čermaks, kursantiem

sākumā pagrūtāk veicas ar o, 1, h izrunu.

Pareizākas izrunas sekmēšanai tāpēc apmā-

čībās piepalīdz arī ar dziedāšanu. Šim no-

lūkam skandina īpaši sacerētas dziesmiņas.

Panākumi labi.

Pie pusdienu galda un tāpat arī citos

azaidos kursanti ievadījumā noklausās

sauksmes no vācu dzejnieku darbiem un

noslēgumā nodzied pa pantiņam no mūsu

tautas dziesmām. Pēc pusdienu pārtrauku-

ma atkal teorētiskas mācības. Seko sporta

spēles, dziedāšana. Pēcpusdienā arī poli-

tiski priekšlasījumi —

par nacionālsociā-

lismu, rases un taml. jautājumos. Darba

gaitu noslēgumā pl. 22 junda ar karogu
nolaišanu.

Nometnes vadītājs Gecheler's un pārējie

lektori, kas ieradušies no Lielvācijas un

pirmo reizi iepazīstas ar Latvijas apstāk-

ļiem, ļoti apmierināti ai panākumiem kur-

sos. Viņi braukuši uz mūsu zemi. lai ciešā

saskarē ar latviešu jaunatnes audzinātājiem

un skolotājiem stiprinātu vācu un latviešu

tautu draudzību, kopību un idejas, kas

apstrāvo tagad visu Eiropu. Pārdzīvojamā

laikmetā skolotāju darbam sevišķi liela

nozīme, jo viens no viņu svarīgākajiem uz-

devumiem jaunatnes audzināšanā būt par

ceja sagatavotājiem jaunās Eiropas idejām.
lepazīšanās kursos ar plašajām skolotāju
aprindām — latviešu lauku kulturālās dzī-
ves veicinātājiem un stiprinātājiem devusi

Lielvācijas paidagogiem iespēju pārliecinā-
ties, ka Latvijā ir augsts kultūras līmenis.
Vāciešiem esot patīkami konstatēt, ka lat-

viešu tautai piemītot viscaur veselīgs gars,
uzņēmības spars, liels darba un dzīves
prieks.

Ciešās saprašanās un draudzības saites,
kas nodibinājušās vācu un latviešu skolotā-

ju starpā vairāku nedēju kopējā darbā kur-

sos — nometnē, cerams, nāks par labu abu

tautu nevien kulturālai, bet tāpat arī po-

litiskai un saimnieciskai sadarbībai.

VĀCU VALODAS MĀCĪBA
F. ŠTRAUCHS un M. PĒTERSONE

Izruna:

1. sp vārda vai zilbes sākumā izrunā kā

šp: der Spiegel (der špīgel).
2. vor — o izrunā gari (för).
3. hinter — h jāizrunā (hinter) un c ir

plats.
4. der Stuhl — st izrunā kā št (der štūl)

un h ir garumzīme, neizrunā;

5. h vārdā der Hirt ir skanis (hirt).
6. die Pfote — o izrunā gari.
7. Vārdā Knochen ch izrunā cieti.

Gramatika:

1) Pagājušajā lekcijā iepazināmies ar sa-

tiksmes vārdiem an, auf, in, kas uz jautā-

jumu wo? stāv ar datīvu, bet uz jautājumu
wohin? ar akuzatīvu. Sinī lekcijā iepazī-

simies ar satiksmes vārdiem vor (priekš,

priekšā), hinter (aiz), neben (blakus), unter

(zem, apakš), über (pär); zwischen (starp),
kas tāpat uz jautājumu woT stāv ar datī-

vu, bet uz jautājumu wohin? ar akuzātīvu.

Wohin stellst du den Stuhl? Ich stelle

den Stuhl zwischen den Spiegel und das

Klavier. Wo steht der Stuhl? Er steht

zwischen dem Spiegel und dem Klavier.

Wohin springt die Katze? Sie springt
Über den Zaun. Wo schwebt das Luftschiff?

Es schwebt Aber dem Platze. Wohin setzt

sich die Tante? Die Tante setzt sich neben

den Vater. Wo sitzt die Tarne? Sie sitzt

aeben dem Vater. Wohin geht Anna? Sie

geht vor den SpiegeL Wo steht sie? Sie

steht vor dem Spiegel. Wohin stellt der

Bruder den Korb? Er stellt den Korb un-

ter den Tisch. Wo steht der Korb? Der

Korb steht unter dem Tische. Wohin gehst
du? Ich gehe hinter den Zaun. Wo bist du?

Ich bin hinter dem Zatue.

2) Tagadne no darbības vārdiem: wollen,

können, dürfen, müssen, sollen, mögen.

Präsens,

ich will ich kann ich darf

du willst du kannst du darfst

er, sie, es will er, sie, es kann er, sie, es darf
wir wollen wir können wir dürfen

ihr wollt ihr könnt ihr dürft

sie wollen sie können sie dürfen

ich muß iCh soll ich mag
du mußt du sollst du magst
er, sie, es muß er, sie, es soll er, sie, es mag
wir müssen wjr sollen wir mögen
ihr müßt ihr sollt ihr mögt
sie müssen

s[ e sollen sie mögen

Infinitiv Präsens Imperativ
brechen du blichst, er bricht brich! brecht!

(lauzt)
essen du ißt, er Ißt iß! eßt!

(ēst)
geben du gibst, er gibt gib! gebt!
(dot)

helfen du hlifst er üJlft hUf, helfl,
(palīdzēt)
nehmen du nimmst, er nimmt nimm! nehmt!

(ņemt)

sprechen du sprichst, er spricht sprich! sprecht!
(runāt)

treffen du triffst, er trifft triff! trefft!

(sastapt, trāpīt)
treten du trittst, er tritt tritt! treten!

(iet, stāties)
werfen du wirfst, er wirft wirfl werft!

(mest)
lesen du liest, er liest lies! lest!
(lasīt)
sehen du siehst, er sieht sieh! seht!
(redzēt)

3) Stāstāmajā teikumā darbības vārds
stāv otrā vietā: Paul steht am Fenster. Ja
stāstāmais teikums sākas ar kādu saikli,
tad šo saikli (jo saiklis nav teikuma lo-
ceklis) neskaita: piem., Paul ist nicht in
der Schule, denn er ist krank,

4) zu Hause — mājā, nach Hause — uz

māju.

5) Daudziem darbības vārdiem ar patskani
c celmā ir viensk. 2. un 3. personā tagadnē
un imperatīvā vienskaitlī c vjetā i vai le

Izdevēja: SĢ Literātūraa apgāds Rīgā, Ļaudona (Baznīcas) ielā 4-a. Atbildīgā redaktore M. ĶEŅĢE. Redakcijas kollēģijā darbojas,
mag. oec. A. Simone, Z. Kampe un agr. B. Radziņi. lekārtojis E. Dzenis. Iznāk 2 reizes mēn. Atsevišķs numura maksā 0,35 RM.
Abonēšanas maksa gadā 7 — RM, pusgadā 3,50 RM. Tālruņi: redakcija 32716, grāmatvedība 30313, apgāda vadītājs 23549.

Redaktore runājama no pl. 10—11.
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Mākslassasniegumi kara laikā

Lielā vācu 1942. gada mākslas izstāde ir sestā pēc skaita, kuru sarīko

vācu mākslas muzejā Minchenē (Haus der Deutschen Kunst) un trešā, kūju

sarīko šī kara laikā. Šais trijos kara gados liela mākslas izstāde nav bijusi

pakļauta nekādiem ierobežojumiem.

Redzam šeit 680 māksliniekus, kas izstāda 1254 darbus, no kuriem

606 ir gleznas, 243 graiikas un 398 skulptūras. Šī izstāde ir plašākā skate,

Erast'a Krause's glezna „Adolf'a Hitler' a miesas-

sargu SS bruņinieku krusta nesēji".

Wilhelm'a Hempfing'a glezna "Akts"

Rudolf 'a G. Werner 'a glezna „Maršs"

Pa labi: Fritz'a Kaiser'a glezna „Lauku pasta

vēstule'
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