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r}AR daiba nozīmi, vērtību un jēgu neviens apzinīgs cii-

* vēks nešaubās. Ikvienam, kas pazīst cenšanos, pūles un

rūpes, ir zināms, ka vienīgi ar darbu iespējams nodrošināt

savu eksistenci, vienīgi darbā izraisās visas labās spējas,
tikai darbs palīdz atrast savu vietu pasaulē un tikai ar

darbu iespējams attaisnot savu uzdevumu dzīvē.

Bet ar darba nozīmes un vērtības apziņu vien nepie-

tiek. Maz ir to, kas neapzinātos darba nozīmi. Gandrīz

vai visi, kam spējas domāt un saprast, to zinām un sapro

tam. Smaguma punkts šai jautājumā tomēr ir un paliek:
ko strādāt, kā piespiest sevi strādāt un kā strā-

dāt? Tie cilvēki, kam izdodas pareizi izvēlēties savu dar-

bu, kas prot sevi iejūgt darbā un kas zina, kā jāstrādā, ir

īstie darba un lielo darba panākumu cilvēki.

Ko strādāt? Kādu darbu darīt?

šis jautājums, ja to attiecinām uz tagadējiem apstākļiem,
ietver un gaida divi atbildes. Vispirms mums ikvienam jā-

paliek uzticīgam savas specialitātes darbam, un otrkārt —

ai atsaucīgu sirdi jāpieliek palīdzīga roka mūsu dzimtenei

un tautai sisto brūču sadziedāšanai. Abi uzdevumi šobrīd

cieši saistīti. Ikviens, kas paliks uzticīgs izraudzītam

arodam, vai tas būtu praktisks, vai teorētisks, gūs savā dar-

bā panākumus. Viņa darbs nesīs svētību visai tautai. Ta-

gadējā mirklī ar to vien tomēr nevar apmierināties. Jā-

zina, ka mūsu tautā visapkārt rēgojas komunistu varmācī-

bas laikā sistās brūces. Tās vēl asiņo un sāp. Te nepie-
ciešama pašaizliedzība, atsaucība, palīdzība. Sevišķi te

domājam lauku darbus, kas prasa arvien jaunas darba ro-

kas. Mums jāapzinās, ka bez mūsu lauku apstrādāšanas
maizes kumoss kļūs mazāks un rieciens plānāks. No mums

pašiem atkarāsies, cik apstrādāsim un apsēsim savus lau-

kus, ar kādu enerģiju dosimies siena pļavā un kādu ne-

atlaidību uzrādīsim rudenī lauku novākšanā, šis uzde-

vums jāapzinās un jāpiepilda katram, vai tas būtu jauns
vai vecs, sieviete vai vīrietis, zinātnieks vai amatnieks,

mākslinieks vai ierēdnis, audzēknis vai audzinātājs. Zemes

rūķis še nav jāmin: viņš savu uzdevumu zina un izpilda.
Tā tad ikviens savā darbā, visi dzimte-

nes un- tautas darbā, tā varētu atbildēt uz jautā-

jumu — ko darīt, ko strādāt.

Kā piespiest sevi darbā?

Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem darba gaitā.
Darbā parasti spēka netrūkst, bet trūkst gribas. Bet ja
trūkst gribas, it sevišķi neatlaidības un izturības, vislabā-

kie nodomi paliek neizpildīti. Gribas ienaidnieks ir kūt-

rums. Cīņa ar to nav viegla. Pat arī tad, ja vienreiz kūt-

rumu izdodas pārvarēt, otrreiz tas parādās par jaunu. Kā

līdzēt?
t

Kā piespiest sevi darbā un pārvarēt kūtrumu? Te

var līdzēt divi paņēmieni. Vispirms apziņa, ka slinkums

vislielākais negods. Tāpat kā darbs un čaklums ir goda

lieta, kūtrums un bezdarbība — negods. Ja cilvēks, pats

no sevis vai otra ierosināts, par to sāk domāt, viņā pa-

mazām mostas darba griba un gatavība sevi piespiest strā-

clāt. Nav jāaizmirst, ka bezdarbība nevien pati ir neti-

kums, bet pamudina arī citos netikumos, neizslēdzot pār-

kāpumus un noziegumus. Nevienam šādā stāvoklī nav pa-

lika nonākt. To var panākt ar darbu, jo darbā izzūd no ap-

ziņas visas sliktās domas. Jādomā, ka nākotnē kūtrumu

nosodīs vēl vairāk nekā līdz šim. Tā tad bailes krist sa-

biedrības izsmieklā, kaunā un negodā mūs pamudina sevi

piespiest strādāt. Otrs ceļš — panākumu gūšana darbā.

Vērojumi māca, ka nesekmīgs darbs vājina gribu strādāt.

Lai tas nenotiktu, jāmēģina gūt kaut nelielas sekmes. Jā-

vingrinās tiktāl, lai rastos panākumi. Pirmās sekmes, kaut

arī tās sākumā niecīgas, apbrīnojami stiprina gribu un sa-

gādā arvien jaunu atbalstu se\'is piespiešanai darbā. Tā-

dēļ pēc pirmajām neveiksmēm uzsāktajarrttarbam nav jā-

atmet ar roku, bet jāizdara vingrinājumi, kamēr sekmes

rodas. Tas prasa pacietību, bet darba ļaudis zina, ka bez

pacietības neko vērtīgu nevar padarīt un sasniegt. Sapro-

tams, ka šie nosacījumi vienādā mērā attiecas tiklab uz sa-

vas speciālitātes, kā arī dzimtenes un tautas palīdzības
darbu.

Kā strādāt?

Šis jautājums stāv iiešā sakarā ar iepriekšējo un skar

darba metodi. Metode, ko varam uzlūkot par vairāk

piemēroto paņēmienu darba veikšanā, darba izdarīšanā ir

vissvarīgākai r elements. Ikvienai nozarei ii savas meto-

aes. Tomēr var runāt arī par visiem darbiem kopējām, tā

tad vispārējām un principiālām metodēm. Par tādām uz-

lūkosim plānveidību, neatliekamību un pamatīgumu. Plān-

veidība ir pakāpenība un sistēma darbā. Jo vairāk to ie-

vēro, jo lielākas sekmes. Izcila nozīme darba neatlikša-

nai uz vēlāku laiku. Kas šo nosacījumu izpilda, tam

aarbā nav ļoti kaitīgās- gribas un rakstura vājības. Tas

sevi pasarga no darbu sablīvēšanās, paviršības, sasteigLī-
bas. Ķeršanās pie darba īstā laikā, tā pakāpeniska un

sistēmatiska strādāšana ir garantija darba pamatīgumam.
Darba pamatīgums izteic tā labumu. Darbs ir nevien jā-

padara, bet arī labi jāpadara. Nav divu domu, ka darbs,

kas labi padarīts, ir arī ražens un sekmīgs darbs, un kā

tāds tas nes svētību nevien darītājam, bet arī citiem darba k

augļu baudītājiem.

Apzinoties darbu, kas jādara, piespiežoi sevi strā-

dāt un zinot darīšanas metodi, ir likts pamats

ieaugšanai darbā. leaugt darbā nevar vienā mirklī,

bet pakāpeniski un pamazām. Tā rodas nevien sek-

mes, bet arī darba mīlestība. Darba mī-

lestība nodrošina darba prieku, bet dar-

ba pr i c ir pamats dzīves priekam. At-

gūt dzīves prieku un sadziedēt tautā sistās brūces mēs

varam tikai ar darbu un darbā. Ja saka, ka laiks dziedē

visas brūces, tad ne mazāk pareizi apgalvot, ka darbs

dziedē visas, pie tam sāpīgākās brūces. Tāda ir darba

dziļākā jēga. Šādā darba izpratnē mums jāieaug un ar

īstu darba sparu jāapbruņojas.



VĀCUSIEVIETES

UZDEV UMI

KARA LAIKĀ

Dr. H. ZIMMERMANN

KAĶS prasa ne tikai visus vīriešu spēkus frontē, bet an

sievietes mājās pierāda, ka tās var daudz veikt, lai

gan sākumā jaunie kara laika uzdevumi tām likās nepie-

rasti un grūti. Daudzos gadījumos vācu sievietes vienas

turpina uzsāktos darbus. Zemnieces lauku sētās turpina

veikt atbildīgo darbu — nodrošināt Vācijas uzturlīdzekļu

apgādi, gādājot, lai zeme tiktu vispusīgi izmantota un dotu

bagātu ražu. Tāpat tirdzniecības uzņēmumus sievietes va

da tālāk, apgādājot preces un tās pārdodamas, bet vakara

vēl pārbaudot grāmatas un pircēju talonus. Arī daudzus

amatnieku darbus dara sievietes, aizstājot šai darba

vīrieti.

Visus šos darbus sievietes veic pa lielākai daļai aizstā

jot pašas savu ģimeņu galvas, t. i. hirpinot kopējo darbu

bet ir vēl daudz tādu uzdevumu, kurus sievietes pilnīg

par jaunu izmācījušās un kuriem tās brīvprātīgi pieteiku

šās, lai aizstātu tur trūkstošo vīriešu darba spēku. Gāze

skaitītāju kontrolētājas dzīvokļos, pasta iznēsātājas, tram

vaju un dzelzceļu kontrolieres un vadītājas — visur sie-

vietes izpilda vīriešu darbus, cik tālu tie pie-
mēroti viņu spējām. Arī ieroču fabrikās strādā

sievietes. Atsevišķos arodos sievietēm uzticē-

ti atbildīgi uzdevumi, kurus tās ar veiklām ro-

kām un nenogurstošu pacietību veic pat vēl la-

bāk kā vīrietis.

Arī zinātnes laukā vācu sieviete strādā ka-

_ra laika darbu. Ārste bieži izpilda iesauktā

ārsta darbus, skolotāja māca arī augstākās zēnu

klasēs un juriste turpina vadīt advokāta biroju.

Tāpat svarīgi kara laika uzdevumi uzticēti ķī-

miķēm, inženierēm un zīmētājām. Bet lai sie-

viete strādātu kur strādādama— uz laukiem, pil-

sētā, birojā vai fabrikā, — nekur tai nedrīkst

uzkraut darbus, kas pārsniedz tās spēku. Par to

gādā vācu nacionālsociālistisko sieviešu orga-

nizācija. Bet neviens darbs neliekas vairs tik

grūts, ja to veic kopīgi, sadraudzībā un sav-

starpējā izpalīdzībā. Tā daudz pilsētnieču sest-

dienās izbrauc uz laukiem, lai palīdzētu lauku

sievietei Tnē/as un lauku darbos. Daudzas ma-

zāk nodarbinātas sievietes aizstāj fabrikās strā-

dājošās, lai tās spētu izmantot ilgāku atvaļinā-

jumu un varētu atpūsties. Izpalīdzēs namamā-

tēm paTidz iepirkties, apkopt māju un uzraudzīt

bērnus.

Bet ar vislielāko prieku vācu sievietes veic tos darbus,

kur tās karavīriem var pierādīt savu pateicību. Dienu un

nakti tās redzamas baltos uzsvārčos dzelzceļu stacijās gan

karavīru, gan arī māšu, bērnu un slimnieku transportus

apkopjot. Arī karavīru virtuvēs un apģērbu darbnīcās

sievietēm daudz darba. Miljoniem sainīšu vācu sieviešu

organizācija nosūtījusi nepazīstamiem karavīriem uz

fronti.,

Sevišķi rūpīgi tiek apgādāti ievainotie slimnīcās. So

atbildīgo un grūto darbu, kas tomēr aplaimo pašu darī-

tāju, veic vācu žēlsirdīgās māsas. Mēs viņas sastopam

gan kara laukā uz ātru roku ierīkotās ambulancēs, gan

Atpūtas dienās un svētdienās neskaitāmas pilsētnieces dodas

uz laukiem palīdzēt ražu novākt un mājas darbos

Re 'chsfrauenfuhrung Bildarchiv.

Pašaizliedzīgs un grūts, tomēr prieka pilns ir darbs, ko veic

vācu māsas, kopjot ievainotos un slimos karavīrus

Reichsfrauenfuhrung Bildarchiv.
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slimnieku transporta vilcienos, gan slimnīcās, kur tās ka
labi biedri palīdz slimniekiem, mazinot viņu sāpes un da

rot visu, kas veicina viņu ātrāku atveseļošanos. Bet ari

pārējās vācu sieviešu organizācijas locekles apmeklē slim-

nīcas, lai apdāvinātu karavīrus, izdarītu iepirkumus un ci-

tādi tiem pakalpotu. Kad karavīri sāk atveseļoties, jau-
navas gādā par to, lai tiem patīkami pakavētu laiku ar ro-

taļām, dziesmām un teātfa uzvedumiem. Arī kopējai

pastaigas un svētki tiek sarīkoti, jo jautrība palīdz atve-

seļoties.

Karš vācu sievietei rada aizvien jaunus pienākumus.
Vispirms jau vajadzēja gādāt par jaunu mājvietu vācie-

šiem, kas, bēgdami no Polijas ierrora, atgriezās dzimtenē.

Fec tam atkal atbrīvojamo rietumu pierobežu apgabalu ie-

dzīvotājus vajadzēja apgādāt ar pajumti, un tālāk tos tūk

stošus, kas atgriezās no Austrumeiropas, sekojot vadoņa
aicinājumam, vajadzēja uzņemt dzimtenē.

Un arī šeil vācu sieviešu organizācijai daudz jāpalīdz
padomdoluvēs un kursos, kuros speciālistes dod vajadzī-

gos norādījumus, kā vislabāk izmantot barības līdzekļus

veselīgu un pārmaiņām bagātu ēdienu pagatavošanai un

ari kā kara apstākļos uzturēt priecīgu un harmonisku ģi-
menes dzīvi. Vācu sievietes tiecas nest tādus pašus upu-

rus, uzticīgi izpildot uztiktos pienākumus, kā karavīri
iron tē.

Kad vēlāk kādreiz pārskatīs visu to, ko vācu tauta

upurējusi lielajā nākotnes cīņā, tad neaizmirsīs un pratīs

attiecīgi novērtēt arī kluso, bieži neievērojamo sievietes

darbu.

Vācu sieviete aizvien zina pielikt roku tur, kur tas visnepiecie-
šamāk — karavīriem top jaunas zeķes un vecajām aizlāpās
caurumi Reichsfrauenfuhrung Bildarchiv.

VEIDOSIM BĒRNOS DROSMI UN TICĪBU SAVĀM SPĒJĀM
E. UPATNIECE

T 7TSS dabā aug un attīstās pakāpeniski. Arī cilvēka ga-
V rīgā būtība izveidojas pakāpeniski visā bērna attīstības

laikā no dzīves sākuma līdž briedumam. Audzināšanas

gala mērķis vienmēr jāpatur prātā, nedrīkst aizrauties,

piem., no kādas pārejošas ērtības, lai bērns ir kluss, pa-

klausīgs, mierīgi sēž vai citādi padevīgs mūsu prasībai.
Audzināšanas uzdevuma pamats — bērnu sagatavot dzī-

vei, darbam un ģimenei. Kā šos divus noteikumus būsim

piatuši iemiesot audzināšanas gaitā, tāds, protams, zināmā

mērā ievērojot katra bērna dabas dotības, būs nākošais

pilnvērtīgais sabiedrības loceklis.

Vispirms jau bērns jāsagatavo patstāvīgam radošam

darbam. Mēs nevaram gaidīt un tikai jauneklim teikt:

~Nu tu esi pietiekoši liels; lūko nu, kā tu ar saprātu un

e«erģiju tiec galā ar saviem darbiem!" Mums jāuzau-
dzina patstāvīgi domājošs cilvēks, kas ar mierīgu pašap-

ziņu un apdomu veiks savu darbu un vienmēr meklēs ce-

ļus, kā to vislietderīgāk padarīt.
Lai jo pilnīgāk sasniegtu šādu audzināšanas rezultātu,«

mums jāgādā, lai bērnam augot un attīstoties līdzi augtu
ari drosme un ticība saviem spēkiem. Tā jāieaudzina un

jāizveido jau no paša sākuma. Bērnā mums vienmēr jāredz
cilvēks, protams, vēl mazs, neizveidojies, citāds kā mēs,
pieaugušie, bet apbalvots ar visu cilvēcīgo cieņu. Ar bērnu

nav jārunā tādā tonī, it kā mēs runātu „no augšas", kā
x
a*

tādu, kas nav mūsu ievērības cienīgs. Ar visu laipnību,
ko tādās reizēs grib -ievērot, tonis ir samākslots un tāpat
•runas saturā dzirdama doma, ka tu, lūk:, esi vēl mazs un

muļķis, nav vērts ar tevi nopietni runāt. Bērni, kas pie-
raduši, ka ar viņiem runā nopietni, piemērojoties viņu
iietu uztverei, neielaižas sarunā, skatās runātājam acīs un

neatbild. Pret bērniem vienmēr jāizturas vienkārši, bet ar

cienību pret viņu domām un darbiem. Bērnā mums jāredz
plaukstoša gara norises, tās jāsaudzē un jāveicina. Bērns

nekad nedrīkst saprast un sajust savu negatavību darbos,

domās un valodā: „Tu esi mazs, muļķītis, to tu nezini, to

tu nevari." Mierīgi un pacietīgi mums jāuzklausa bērna

domas, jāatbild uz bērna jautājumiem. Atbildot uz bērna

jautājumu, nav tūlīt jānolasa vesela lekcija, bet jautājums

jānoskaidro kopīgās pārrunās ar pretjautājumiem. Piem

tēvs nāk no tīruma ar zirgiem gar aku. Zirgi tiecas pēc
ūdens, tēvs nelaiž. Zēns jautā: ~Kāpēc tu, tēt, neļauj zir

giem padzerties?" — „Paskaties uz zirgiem, kādi tie iz-

skatās, kā tu domā, kāpēc nevarētu tūlīt dzirdīt?" — at-

jautā tēvs. Tā kopīgā sarunā nonāk līdz jautājuma no-

skaidrošanai. Tas piespiež bērnu domāt, novērot, spriest
un secināt. Nekad nevajaga bērna domu risinājumam Jikt

šķēršļus ceļā: „To tev nevajaga zināt, tu esi vēl mazs, w

vēl nesapratīsi, to tu nedrīksti zināt" un tamlīdzīgi. Gluži

otrādi, jāatbalsta, lai bērns katru domu izdomā līdz galam,
y

lai neslīd viegli pa virsu pāri. Tāda nostāja gatavo bērnu

radošam darbam un ceļ viņa spēju apziņu.

Tāpat bērnā jau no mazatnes jāieaudzina drosme un ak-

tivitāte nostājai sabiedrībā. Bērni ar lielu interesi seko

pieaugušo runām. Ja ģimenē, piem., ir viesi, tuvi cil-

vēki un kopējā pulciņā risinās valodas, bērns, vērīrji se
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kodāms, arī iemet savu teicienu, tad pēc iespējas būtu jā-
atturas no asiem un strupiem apsaucieuiem - nemaisies

pieaugušo sarunās, vai citādi. Tādi apsaucieni var bērnu

dziļi aizvainot un apkaunot, sevišķi viesu dēļ,, un jo vai-

rāk tad, ja starp tiem ir kāds bērnam sevišķi mīļš cilvēks.

Šādi gadījumi bērnu var skart tik dziļi, ka bieži viņš ne-

tiek vaļā visu mūžu. Viņam zūd drosme un brīva izturē-

šanās sabiedrībā. Mēs zinām, cik daudz ir tādu cilvēku,

kas sabiedrībā jūtas ļoti nebrīvi, nedroši un nespēj pieda-
līties spraigās sarunās un pārrunās. Bieži vien šāda nedro-

šība kaitē pat panākumiem darbā. Cilvēka labā pašsajūta

un drosme neapšaubāmi garantē vispār panākumus dzīvē.

Tāpēc jau no pašas mazatnes bērnā jāveicina mierīga un

noteikta pašapziņa un paļāvība saviem spēkiem un spē-

jām, un nav nekāds noziegums, ja bērns šaurā ģimenes
lokā piedalās pieaugušo sarunās. Ja bērns nevar pieda-
līties sarunās, tad viņam nav jābūt tur klāt, vai vecākiem

jānorāda, ka te būs sarunas ar svešiem cilvēkiem un bērni

nevar piedalīties. Bet tanī sabiedrībā, kur mēs pieļaujam
bērna līdzdalību, jāļauj viņam izteikt arī savas domas, ja

viņš to vēlas.

Ļoti svarīgi ir arī katru bērna pasākumu un darbu, lai

viņš būtu arī slikts un kļūdains, ievērot un atzīt viņa pū
les un cenšanos, pasvītrot labo un tikai kā garām ejot aiz-

rādīt uz trūkumiem. Pamācot un aizrādot, tas jādara t..v

lai bērns nejustos aizkārts, lai nezaudētu sparu turpināt
strādāt un labāk veikt. Skatieties bērna sejā un vērojiet
to. Ja bērns piesarkst, acis top valgas, balsī jūtams apvai-

nojums, tad mēs neesam atraduši pareizo pieeju. Bērns ar

lielu neatlaidību pūlējies — racis kanāli, būvējis lidma-

šīnu vai ko citu un tagad grib savos sasniegumos dalīties

ar tēvu vai mati. Vecākiem noteikti jāinteresējas par ro,

jāatrod laiks bērna darbam. Tas ir ļoti svarīgs audzināša

nas moments - veicināt bērnā darba prieku, bet reizē

virzīt uz priekšu ari viņa veiksmi un apķērību. Mēs ne-

drīkstam bērnā radīt sajūtu, ka viņa darbs ir slikts, nekur

nederīgs, bet ka to var veikt vēl labāk.

Lielu nedrošību bērnā varam radīt arī ar to, ka pār-

mērīgi par viņu rūpējamies, ka tik viņš nepakrīt, nesa-

slimst, nepārpūlas v. t. t. Bērnā rodas iespaids, ka viņš

pastāvīgi apdraudēts, ka viņam kas var notikt. Tas ietek-

mē viņa vitalitātes sparu.

Bieži vien jau līdz skolas vecumam bērnā ieguļas tādas

mazvērtības un nedrošības izjūtas, ka viņš klasē baidās celt

roku, baidās atbildēt, šaubās, vai tik būs pareizi. Cits

droši atbild, skolotājs viņu uzslavē, un nedrošajam nosāp
sirsniņa: es tikpat labi zināju! Bet nākošo reizi viņa mēli

saista tā pati nedrošība. Šī nedrošība viņu var pavadi'

arī tālāk dzīvē, darba gaitās. Vienmēr viņš stāv sevī

ierāvies, nomākts ~ es jau nevarēšu, es jau nezināšu. Ja

nu gadās vēl priekšniecība, kas asi un strupi norāda uz

trūkumiem, tad šāds cilvēks galīgi apjūk savā darbā un

var likties gluži stulbs un nevarīgs. Citreiz, sagadoties

labvēlīgiem apstākļiem, kas atņem nomācošo nedrošību, šis

pats darbinieks par lielu brīnumu izrādās pietiekoši spē-

jīgs.
No sacīta izriet, cik svarīgi ir bērnā izveidot drosmi

un ticību savām spējām.

Vīra spēksJĀNIS SĀRTS

rpA.S bija cīrulis. Lidinādamies līkloku skrējienā, jautrais putns

pēkšņi sadomāja traukties stāvu augšup, un apbrīnojami pie-

skanīga šai dejai atskanēja paša lidotāja skandētā mūzika. Un

kad viss tas gaisā norisinājās, tad bija sācies pavasaris. Aiz-

skrēja palu ūdeņi un elpojamā masa šķita ' piesātinājusies neap-

jaušami blīviem dzīvības tvaika kupoliem. Dīdzelīga zeme gai-

dīja, salka un kaislojās. Tā bija zāles vai nezāles sēkla, vien-

alga, bet neiznīcības uzdevumu vajadzēja piepildīt. Uzņemt dīgli

un izauklēt, jo daba allaž vēlējās pārpilnībā aizstāt tukšumu.

Egle izlaida sēklu, lai apkārt kuplotu jauns mežs, dadzis centās

citādā veidā bērnus izplatīt, turpretim cilvēks
—

kamēr vien bija

iemanījies maizi cept — pūlējās katru pavasari parādīt zemei

savas rūpes. Saderīgā kopībā ar cīruli un rīta gaismas staru

viņš nēsāja sētuvi tīrumā, staigāja un kaisīja, lai tukšajā zemē

neieviestos pat zirgam nederīga pārpilnība. Un tā nu šais zemes

jostās kopš neatminamām laika gadskārtām arāja darbu bija uz-

ņēmies vīrietis. Viņš piekopa to uzcītīgāk nekā goda amatu un

tiklīdz kaut kur pamanīja pretišķības, ar pārpilnām tiesībām sa-

cēla brēku.

Apmēram tā tas notika Valgastu pakalnē, kur šopavasar 2em

cīruļa dziesmainajiem spārniem laida lemesi vagā sprigana jau-
nava. Apkārtējie arāji aizvainoti satraucās un it kā gatavojās
kaut kam svarīgam. Lai nu varbūt citā stūri redzēta, bet nevis

Valgastos sieviete ar arklu tīrumā! Saprotams, šī parādība it

spilgti liecināja, ka šejienes vīriešiem piemita krietna tikuma iz-

jūta. Un to arī nepavisam nevarēja teikt, ka viņi saskatītu šai

vienīgajā sievietē konkurenti. Lai ar, lai strādā vīra darbu, to-

mēr patīkami vis tas nebija. Neviena sieviete Valgastu kalnā

līdz šim vīra spēku vēl neiedrosa pazemināt, un kur tad nu viena

tik piepeši tāda cēlusies!

Sērmūkši tikko šķila va}ā tvanīgos ziedu ķekarus. Sis laiks

jau sentēviem bija noteicis miežu sēju, turpretim sievas darbā

ārsēša ceļa gājēja vēl nebija tikusi galā ar auzām. Ap Jurģa
diemi noteikusies apmētāt graudiem pašu visveiklāko vīru, bet

kur palika lielība? Tikai ēna arāja vīra qodam. Šo ēnu tad nu

apņēmās izgaisināt pats visvecākais — lielu gada skaitli piedzī-
vojis arkla pārvaldnieks. Vispirms viņš bija žeiri uzlējis ūdens

lāsi, patecinājis, un raugam paveicot stipri kutelīgo uzdevumu,

saaicinājis it visus kaimiņus pie sevis. Agrs svētdienas rīts

krāšņojās spožumā, kad daži aicinātie jau sēdēja ap galdu
un sarcinājās. Viens viesis, ko taisnākā teka vedusi pār Val-

gastu kalnu, cepuri noņemdams teica: „Velna pulveris, viņa pat
Šorīt jau ecē. Mums ir kaut kas jādara, citādi pazaudēsim ne

tikai svētdienas, bet arī svētkus un sestdienas svētaines. Kas

pats saimnieks, tam nekas. Sēj, kad gribi, vai guli. Man citā-

dāk. Ko domā īpaši mans saimnieks? Viņa var strādāt, es nē."

„Toties mēs ikviens spējam vairāk vienā dienā nekā šī

četrās," otrs iebilda, „tamdēļ nevajag par niekiem duzot."

Alus krūzei turpinot ceļojumu no rokas rokā un apkārt, visi

arī nolēma, ka nav vērts satraukties. Gan jau rudens rādīšot,
kāds graudu birums būšot svētdienas sējai.

Atmostoties

DZIDRA ZEMZARE

Vēl slinkā snaudā pūtās locekļi,
vēl dvēsii sedza sapņu staipekņi

tai rīta, Dievs kad modināja mani,
un atsaucās tam manas dvēsles zvani.

Un aci3atdarot, es iekliedzos aiz

līksmes:

uz sirds man plauka zieds, pilns saldas

tvīksmest

Bij pirmā doma, ziedu ieraugot,
vai ir tāds draugs, kam varu viņu dot?
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Tā viņi miera pilniem vārdiem centās viens otru apklusināt.

Tomēr pēc brītiņa pats alus darinātājs atsāka: ~So lietu mēs ne-

varam vis tik viegli laist galvai pāri. Te jāņem vērā vismaz

daži svarīgi punkti Mūsu dzīve iegājusi pavisam citādākā laik-

metā, nekā bijām paraduši. Tās dienas, kad domājām vienīgi
par sevi, jāpiemirst. Mēs katrs esam kaimiņš kaimiņam, tamdēļ
pienākums godam nest šo cilvēcīgo slavu. Gluži tāpat ikvienai

kaimiņu kopībai jābūt ciešās saistībās ar citām kopām. Tamdēļ
es domāju, ka ir tak īpašs cēlonis, kādēļ Valgastos šopavasar
arklu vada sieviete."

Runātāja vārdi ieviesa klausītāju sejās nopietnību. Tikai
viens, katrā gadījumā paradis atrast vietu zobgalībām, paplēta
nmti piebildumam: „Tas cēlonis mums visiem zināms. Viņa grib
vienkārši vīra spēku izģērbt."

„Un tomēr tā nav tikai lielība," ierunājās cits, „jo es zinu par

jums visiem labāk."

„Kurs cits labāk zinās, tiesa, tiesa! Par iegātni tak biji sagri-
bējis tikt Valgastos, par gūstekni, haha, par zirgu! Neņēma vis.

Rupjš skolotai meitai. Kalps. Un īsāks augumā."
~Nekas tamlīdzīgs. Mūs izšķīra vienīgi mājas jautājums."
„Ak tad gribēji tikt pie sava pakša? Nē, Vīgant, tik turīgu

saimnieku meitiņas mājas nemēdz atdot kalpiem. Būtu tu pats
saimnieks

— cita lieta. Tādā gadījumā tad atmet dzērājam pat
dimanta pilis. Tev ir tikai rokas un kājas. Kūts puika."

VTgants pretojās, negribēdams pieļaut, ka otrs viņa vērt ihn
dzīvē padara tik lētu.

„izbeidziet šo ķildu," atkal ierunājās vecākais vīrs. ~Šoreiz
mums der noskaidrot vienīgi cēloni, kādēļ Valgastu zeme šopa-
vasar jāstrādā sievietei?"

~Nieki! Katrs saimnieks strādā, kā patīk. Gar to mums nav

nekādas daļas."
„Oträdi, draugs

:
Mums ir gan daļa. Ja viņa nepaspēs laikā

apsēt, mes, apkārtējie spēka vīri, par to būsim atbildīgi."
~Nedzirdu. Vienīgi viņas pašas vaina. Kam neņēma kalpu?"
„Vai tad varēja dabūt? Ta, mani draugi, mēs nevaram vis ar

vieglu smaidu acīs noskatīties Valgastu kalnā, kā tur mokās vie-

na sieviete."

„Ej palīgā."

,rJā, es esmu gatavs iet. Tomēr viens pats maz spēšu pa-
līdzēt Cita lieta, ja mēs visi ietu talciniekos."

Atskanēja dzēli smiekli.

„Nesraej ieties, draugi." Viņš palaida atkal gaitā alus krūzi un

turpināja: ..Padomājiet mazliet Cik daudz mēs neesam pārcie-
tuši? Un ja nu gribam paturēt tautas vienību tālāku mūžu ri-

tējumā, it īpaši tagad jānes labdarības ziedarī divkāršā mērā.
Kad Valgastu kalnā zvīļos labi iekoptas druvas, vai nebūs arī

mums prieks? Tur tak skatāma izpalīgu darba dalība. Tālab cel-
simies un iesim palīgā."

Visi klusēdami saskatījās, kā jautādami, vai vecais nav zau-

dējis daļu prata skaidrības. Viens ieminējās par it kā sagaidā-
mu uzbāzību. Cits atsaucās, ka strādnieku trūkums gan nespie-
dis sievietei uzņemties vīra darbu.

~Mani draugi," ierosinātājs centās skatus novērst mērķim, „ti-
kai šoreiz atmetīsim visu pagātnes savtības mantojumu. lesim.
Un droši varu teikt, ka jau vakarā būs iemantota atziņa, cik jau-
ki palīdzēt otram. Kurs sekos man?"

„Es ietu," atsaucās viens, „tak skaidri zinu, ka ar sējas talku
vien Valgastos nepietiks. Vairāk iesēs, vairāk būs arī jānopļauj,
un mūsu kalpībai nebūs gala."

„Lai būtu kaut vai tā. Tak pārstrādājušies līdz šim vēl ne-
esam. Vīgant, vai tu jūgsi zirgus atsperu ecēšā?"

..Nezinu, ko sacīs saimnieks?"

„Tā lieta jau ir nokārtota. Mums atliek vienīgi ķerties pie
darba rīkiem. No visiem stūriem saiesim Valgastu zemē. Septi-
ņi vīri ar divjūgiem. Vai citiem tas nebūs pārsteigums? August
tu esi labs abroča sejejs. Ņemsi sētuvi. Mēs pārējie tos melnos

zemes ielāpus saskrāpēsim skrandu skrandās. Un pēc tam ari

Valgasti bus kopa ar sermūkša ziedu apsējuši pēdējos miežus un

auzas. Sadzersim! Sveiki! Sī krūze būs mūsu'astotā talciniece."
Vairuma gribai beidzot pakļāvās arī gausākie kāju cēlēji. Ne-

lielais skurbulis un darbā līdzi ņemtā alus muca it aši izskubi-
nāja arājus pa savam mājvietām un tūlīt pēc brokasta laika Val-

gastu kalna parādījās talcinieki. Trūka vienīgi abroča sējēia Au-
gusta. Esot pagadījies kads tur neatliekams darbs Viņš tikai
atnāca, padzērās un aizgāja.

Stādamies darbā, katrs talcinieks Valgastu ecētājai padeva
dievpalīgu, un jau šis sveicinājums vien atgrieza jausmās pus-
piemirstu tautas ierašu. Dievpalīgs, ko bija mācījušies daudzi-
nāt sentēvi, savrupas tekas staigātājus cilvēkus nemanot iekļāva
darba kopība, un pusdienlaikā, kad skatu varēja jau droši laist
par padanto. vecākais vīrs sacīja: „Vai es neteicu? Ar talku var
pat meslu apēst, ne tikai labam kaimiņam piepalīdzēt"

Pēcpusdienas cēlienu sieviete tīrumā vairs neparādījās bet
lūdza it visus talcēnus pēc darba iegriezties Valgastos.

niJf i**?*^3 būtu pienācīga, viņa naigi tekāja saim-
nieces gaitas, gatavoja vakariņas un laidara darbus steidza ap-darīt agrāk neka parastā laikā.

H

Te neviļus pār pagalmu atskanēja Vīgan»a balss
saņemiet miežu sēklas pārpalikumu!"

~^aunniec,
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aka.' ViņŠ stāvēīa- maisu turēdams pār plecu. Meičassatrauktas jutas kļuva vēl trauksmainākas
S

Spēka pilns jauneklis. Un vēl taču pavasarī viuš

jau'redzesrt"
P ApCirknī » '* b *

Vīgants sāka iet.

Kaut kas svelmains īezārojās meičas
sirds apkaime un viņa bija pasteigusies pa-
ti atvērt klēts durvis. Lai gan sēklas pār-
palikums bija niecīga smagumā, meiča ne-

viļus pieķērās pie maisa un tā, kopēji izbe-
rot saturu apcirkni, viņu rokas mazliet sa-
skārās, un tas arī bija sīks iesākums kaut
kam lielākam. Manīdams, ka meičas elko-
nis varbūt nevairīsies tvērienā, jauneklis
pievilka pirkstus ciešāk. Stāvi nemanot

tuvīnajās. Jau bija skāršams augumu sil-
tums, ko izstaroja jaunība, ko saņēma un

dāvāja viens otram.

„Ai!" viņa kvēli izsaucās. „Kā gan es
varēšu saviem talcēniem pateikties?"

„Tas bija mūsu pienākums. Vīra gods."

„Kaut tā būtu." Valgastu saimniece maz-

liet atvairījās, kļuva it kā dzedrāka. „Kä-
dēļ ziemā, kad jūs pāris reizes iegriežaties
varbūt aiz nejaušības Valgastos, ne mirkli

nerunājat par pienākumu pret manu vectē-
vu? Ari par krietna vīra godu nedzirdēju
pat niecīgāko vārdu. Mājas taču vectēvs

neaiznesīs kapā. Un es vēl Šobrīd nesa-

protu, vai esmu tik mazvērtīga, lai jūs ne-

varētu mani pieņemt un kaut vai uzskatīt
ka sievieti? Manam vectēvam sekoja trie-

ciens pēc trieciena. Varmākas aizveda dē-
lu. Drīz pēc tam nomira vecāmāte. Burzma
izgaisa ari daļa mantas. Nu, un kad viens
samērā maz pazīstams cilvēks tik aši pie-
prasa tiesības pār Valgastu zemi, ko citu
iai teiktu slims sirmgalvis?"
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Vlgants smacīgi skatījās, lejup. „Jā, toreiz es biju neapdo-

mīgs."

„Patlaban vairs neesat?"

~Domāju, ka tāda pārsteidzība neatkārtosies. Kaut jūs va-

rētu man piedot, Ildze!" Viņš atkal tvēra elkoni, kas tvika lī-

ganā klusumā. ~Vai drīkstu cerēt? Ildze, vai drīkstu?"

~Toreiz?"

„Nē, tagad."

~Ak tagad?"

~Jā, bet varbūt toreiz?"

Viņu mulsās acis mirklīgi sastapās. Toreiz vai tagad — šie

abi vārdi pēkšņi kjuva lieki, nevajadzīgi. Runāja kaut kas cits,

ierunājās, un tā bija mūžam nezūdīgā mīlas valoda.

Kā viss tas bija noticis, to viņi vairs nejautāja. Pleciem ap-

skautās rokas vilkās arvien ciešāk, un tikai pagalmā sanākušo

talcinieku balsis mīlniekus atvairīja.

~Mums jāiet," Ildze trīsami čukstēja. ~Nāc! Ai, nē! Viņi
redzēs mūs kopā izejam zobosies. Ej tu pirmais. Es mazliet vē-

lāk. Pagaidi, kam gan es baidos? Nekas taču nav noticis, kas

cilvēkam nebūtu- atvēlēts. lesim droši. Es tūlīt pieslēgšu
durvis."

Viņi izgāja norieta saules ziedainajā gaismā, pārpilni veldzes

un spirgtuma. Talcēni atturējās uz klēts pusi skatīties, jo viss

jau šķita pietiekami skaidrs. Gandrīz stundu jaunie purinājuši

apcirknī miežu pārpalikumu. Kāzu tiesa. Par to neviens skau-

dīgs nebija, gluži otrādi, kalpa cilvēks priecājās par kalpu, kas ie-

gūs patīkamu saimnieka meitu, un saimnieka cilvēks ari nerāvās

sāņus, jo viņa kārtas meita dabūs krietnu vīru. Tikai pie va-

kariņu galda talkas ierosinātājs uzsāka sarunu, par ko jaunajiem
nācās drusku pietvīkt.

„Valgastu daijä saimniece," viņš sacīja, „kā īsti tas notika,
ka šopavasar jūs palikāt bez kalpa?"

~Neviens nenāca," viņa atjokoja, ~varbūt izskatā esmu at-

baidīga?"

„Tas nu gan nav tiesa."

~Varbūt baidījās, ka nepratīšu labu brokastu pagatavot?"
„Ari tas nav tiesa."

„Tad es nezinu."

~Jūs tomēr zināt."

~Labi. Tik neatlaidīgam prašņātajam arī pateikšu. Kad viena
jauna sieviete uzsāk saimniekot, parasti {audis katram darbā pie-
ņemtam vīrietim iztēlo blakus lomu. Aiz šiem iemesliem es at-

turējos kalpu līgt." Ildze pievērsa skatu Vīgantam un turpināja:
~Un tā man vajadzēja uzņemties it visus vīrietim piekritīgus
darbus. Neskumstu. Lauksaimniecības skolā esmu diezgan mā-

cījusies. Sākumā bija gan drusku it kā kauns, bet nākama die-

nā jau apradu. Kad izdzirdu kaimiņus mani saukājam par ..vel-
nu Valgasta tīrumā", es tikai pasmējos. Lai saukā. Kā redzat,

vienīgi šādā veidā jums izdevās to velnu savaldīt. Pateicos jums
visiem."

Tobrīd no dibenistabas iznāca Ildzes vectēvs. Mēnešus kaut

pavadījis slimības gultā un vēl vakar bēdājies, kur varēšot da-

būt zārku, patlaban izskatījās atžirdzis, smaidīgs, un pirmie vārdi,
ko viņš teica, bija — Dievs, svētī azaidā!

„Tēt," mazmeita noraizējusies iebilda, ..nestāvi kājās, sēdif"

„Nedomä, ka zemē kritīšu, kad Valgastiem visi lauki apsēti.
Nē, nē, Ildzīte. Kad apkārt mums stāv tik daudz labu cilvēku,
mēs ceļamies arvien augstāk. Taisni šī talkas diena man atņē-
musi šaubas. Kopējiem spēkiem mēs panesīsim vislielākās dzīves

likstas. Katru naidnieku uzvarēsim. Prieks lika man šodien

vairākkārt apraudāties. Tagad es zinu, ka kaimiņi vairs neapsmej
kaimiņu nespēkā, bet izpalīdz. Tā labākā ķīla nākamajai dzīvei."
Apsēdies galda galā, Valgastu sirmgalvis smiedamies vaicāja, kas

talcēniem labs esot krūzē? To saņēmis un mazliet nogaršojis,
viņš pievērsa skatu Vīgantam. ~Jaunekli, mani gaužām iepriecina
arī vēl kaut kas cits. Tu neturi pret mums Jaunu prātu. Tā

vajag. Laiks ritējis, un ari es esmu apdomājies. Ja nu aribi,
tad darīsim tā: es tev došu Valgastu zemes pusi, bet ja mans

dels, pašreiz drūma tāluma šķirtais, nepārnāks, tad varēsi sa-

ņemt visu. kas mums te saskatāms. Nu, esi tā ar mieru?"

Vīgants saskatījās ar Ildzi. Viņa sēdēja piesarkusi Un saņē-
mis šai skatā nepieciešamo atbalstu, jauneklis atbilda: „Lai nu

zeme pagaidām paliek svētajā auglības mierā. Arī es nodzīvošu,
kapā to līdzi nepaņēmis. Jums pašreiz vajag tikai vira spēka.
Es varu nākt kaut vai rīt un priecīgs strādāšu."

Vectēvs kļuva vēl možāks. „Vai tad Jāņos mēs varētu?"

Istabā plētās klusums.

„Mazmeita, nu, kā tad tu domā?"

~Labi.domāju, vecotēv. Jāņos mēs visi kaimiņi vienkopus pa-
līgosim."

KOKI

JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ

KAD
es sāku tā pa īstam cilvēkus pazīt, manam krust-

tēvam bija gadu trīsdesmit. Viņš bija izmācījies par

galdnieku un dzīvoja Ģēģeru mazmājā, kādas mūsu pusē,

pēc lietuviešu parauga, sauca par istabiņām. Atceros, ka viņš
turēja zirgu, divas govis, dažas aitas, cūku, vistas, pat

savs suns un kaķis viņam bija. Saimnieks istabiņai bija
iedalījis katrā laukā pa divi pūrvietas zemes un sūnakļa
malā atmērojis četras pūrvietas pļavas. Vēl bija neliels

dārzs visām vajadzīgām saknēm un dārzājiem. Vardu sa-

kot, viņš bija tikpat kā saimnieks, ar to starpību, ka va-

rēja kuros katros Jurģos kraut savas grabažas vāģos, siet

govis pakaļā un pārcelties uz citu vietu, ja vairs pašam

te nepatika, vai ja saimniekam ienāca prātā ieņemt ista-

biņā citu dzīvotāju.
Pati istabiņa bija pārdalīta uz pusēm. Viens gals izpil-

dīja priekšnama un reizē tādas kā klēts vietu, otrā galā

varēja dzīvot. Dzīvojamā telpa bija pāršķirta vēl uz pu-

sēm. Lielākajā istabā, ar diviem gaišiem logiem, stāvēja
krusttēva gulta un ēvelsols. Te viņš dzīvoja un strādāji^
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grauza kokus, kā pats izteicās. Aiz šķērssienas bija šau-

rāka telpa, ko vēl vairāk sašaurināja maizes krāsns ar plīti

priekšā. Te mita krusttēva vecāki, mans vecaistēvs un

vecāmāte, kas bija īstenie mazmājiņas saimnieki, jo vie-

nīgi viņi apstrādāja laukus. Tēvs nopļāva pļavas, kūla,

brauca uz sudmalām, kulstīja linusmāte vērpa, auda,

cepa, vārīja, apkopa māju un lopus.

Bet kādēļ es to stāstu? Virsrakstā taču stāv ~Koki",

un man vajadzēja kaut ko teikt par kokiem, kas ir katras

mājas, lielas vai mazas, neatņemama sastāvdaļa. Veci,

kupli koki bija sētai par lielu košumu; ābeles bija saim-

nieka turības paudējas, tāpat ķirši un plūmes. Kad mēs

ar māti kādreiz aizgājām pie krusttēva ciemos, māte tūlīt

pēc apsveicināšanās parasti teica: ~Vēl tu neesi iedēstījis
neviena kociņa." Viņa to teica kā pārmezdama, kā žēlo-

damās, jo kailo sētu tiešām žēl bija uzskatīt.

„Ko es dēstīšu?" krusttēvs katrreiz atteica. „Vai man

te paliekama vieta?"

~Paliekama vai nepaliekama. Cilvēki būs arī tie, kas

pēc tevis dzīvos. Es, kad vēl Damasānos ganos gāju, at-

nesu no Zablačiem trīs ķiršiņas un iestādīju dārza stūrī.

Kad tu redzētu, kas tie tagad par kokiem! Jāliek redele

klāt, lai tiktu pie ogām. Un ogas spīd kā bruņas."
~Kas tev no tā tiek?"

~Man? Arī man kaut kas tiek. Ogu laikā vismaz pie-
min manu vārdu. Saka: sitos ķiršus atnesa no Leišiem

Saknes leva, ne lielākus par kaņepēm."
Beidzot krusttēvs pielaidās tik tālu, ka solījās dārza

stūrī iestādīt kādu plūmīti, jo plūmes viņam garšoja par

visām ogām labāk. Solījums tomēr palika tikai solījums,
aiz tā paša iemesla, ka kuru katru pavasari viņi varēja ar

saimnieku izšķirties.

Bet krusttēvs nodzīvoja Ģēģeru istabiņā astoņpadsmit

gadus un, aiziedams uz Krivickiem, atstāja to tikpat kailu,

kā bija atradīs,

Krivickis bija vecs, vienkāršs vīrs. Viņš pie derēšanas

krusttēvam bija teicis: „Es nemainu zirgus, man arī nepa-

tīk, ka cilvēki mainās. Tu, Jāni, dzīvo tanī istabiņā kaut

visu mūžu, ja tikai patīk." Krusttēvam Krivickos patika.

Istabiņa bija sila malā, pavisam nost no lielajām mājām,
tuvu lielceļš, netālu krogs, ne pārāk tālu baznīca un pa-

gastmāja. Te visādi bija labi, un krusttēvs būtu stādījis
dažus augju kokus prāvajā dārzā; tikai nu bija atkal cita

ķeza. Tēvs un māte bija kļuvuši veci. Kad tie viens vai

otrs krīta, viņš nevarēja tādā vietā palikt. Tad viņš ne-

bija ne zemes strādnieks, ne amatnieks. Ko te līdzēja plēs-

ties vēl ar liekiem darbiem, jo tāda ābele taču prasīja kop-

šanu.

Tā krusttēvs nodzīvoja atkal divpadsmit gadus, nere-

dzējis savā dārzā neviena augļa, nevienas ogas, neviena

zieda, pat ne zaļas lapas, kaut gan labprāt ēda ābolus, ja

gadījās kur kādu noķert.
Mana māte turpretim, lai dzīvoja kur dzīvodama, gā-

dāja par kokiem. Aizvien viņai kabatā gadījās kāda sēkla

ko iebāzt zemē, kāda zīle, kāds kastaņu rieksts vai kas

cits. Atradusi kaut kur lauka malā uzdīgušu ābelīti, viņa
to apsprauda ar mietiņiem, lai nenopļauj un nesamin. Viņa

nesa no ganībām un stādīja gar sētmali mazas apses, Sēr-

mūkšus, bērzus. Mežmalā izgrieza ar lielu velēnu pērnās

eglītes un, izgriezusi tādas pat bedrītes, iesēdināja kociņus

vijas malā, aiz klētīm. Es biju mazs un baidījos, kad tikai

saimnieks nebārtos, ka māte tā piebāza visas malas ar

kokiem, t>et viņš nebārās, jo zemes bija atliku likām. Reiz

pat dzirdēju, ka viņš teica:

~Lai tikai aug. Kad uzaugs pāri jumtiem, izskatīsies

pēc muižas."

It kā gribēdama izpirkt brāļa vainu, mana māte visu

savu mūžu stādīja un sēja. Nepagāja neviens pavasaris,
neviens rudens, kad viņa nebūtu pārlikusi labākā vietā

dažus kokus, iekaisījusi kaut kur sēklas vai iespraudusi

spraudēkļus. Skaitīdams nevarētu saskaitīt šos kokus,

kaut gan pati stādītāja nevienu no tiem nevar saukt par

savu, jo tie aug svešā zemē. Vēl šinī vasarā, deviņdesmit

gadu vecumā, es viņu redzu dārza stūrī līkņajam. Kad es

vaicāju, ko viņa tur dara, rūpju pilna balss atbild:

„Es te reiz iebāzu dažas zīles."

Acu gaisma vecajai mātei kļuvusi vāja. Es eju palīgā
un par abiem mēs atrodam trīs spirgti uzdīgušus ozoliņus.

„Es jau domāju," viņa apmierināta atbild „Būs jā-
iestāda vēl otrā stūri. Man liekas, ozoliem te vajag augt.

Koki ir līdzīgi bērniem. Mēs viņus neliekam pasaulē

sev un tagadnei, bet nākotnei un vispārībai.

Asaras

ALBERTS CAUNE

Klusa zaļā sēta bija,
Miera saule istabās.

Kad no tavām acīm lija

Skropstās mirdzot lāses tās,

Dvēsele ko mēram pāri

Dziļi saviļņota dzen.

Sāpes ko vai prieks tāds skāris,

Kas ir mūžīgs, liels un sens.

Mūžu iesi, nezināsi,

Cik var tuvs un dzīvs būt viss,

Ja nevienu skaidru lāsi

Nebūsi tu raudājis.

NO RĪTA UZ ČETRĀM
Dr. med. A. BIEZIŅŠ

PAZĪSTAMAIS sakāmvārds saka, ka

no rīta cilvēks iet uz četrām kājām,

pusdienā uz divām un vakarā uz trim.

Šim izteicienam liela praktiska nozīme.

Diemžēl, daudzas mātes un aukles

to pietiekami neņem vērā, pat le-

pojas ar to, ka mazulis agrāk kā citām

jau sēž vai stāv. Tā ir aplama rīcība:

pārāk agri ceļot bērnu sēdus vai stā-

vus, viņa spēki pārāk mazi, lai noturētu

auguma svaru. Ja bērns pārāk agri vai

daudz sēd, aukle to nēsā uz rokām —

tad bojājas mugura, tā kļūst apaļa, pat

ar kupri vai sānu izliekumu. Ja bērns

pārāk agri un daudz stāv, tad bojājas

kājas, kļūst līkas O-veidā, retāk

X-veidā, plakanas vai platas.
Kādēļ tas tā? Zīdaiņa muskulātūra un

skelets ir pārāk vāji. Pēc Murka Jan-

sena jaunpiedziroušā muskulātūra ir

25%, bet pieaugušā — 43% no ķermeņa

kopsvara,- skelets jaunpiedzimušam ir

13,5%, bet pieaugušam f7,5% no kop-

svara. Zīdaiņa muskulātūra vāja, saites

nestipras, kauli mīksti. Viņa ķermenis

tādēļ vairāk padots ārējo apstākļu ie-

tekmei.
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Vispirmā kārtā svarīga tā guļu

vieta, kar zīdainis vai mazbērns guļ.
Ja tā ir pārāk mīksta, kā, piem., pēlis,

spilvens un tml., tad bērna ķermenī tis

ieguļ bedrīti. Tur nu bērns guļ nevis

ērti saritinājies, bet gan nedabiski sa-

liekts, kā pagadījies.

Aplama ir bērna galviņas balstīšana,

piem., ar spilvenu. Dūnu spilvens vis-

pirms sautē galviņu un kakliņu. Otr-

kārt, ar šādu galvas balstu nevajadzīgi
liec bērna mugurkaulāju. Jaunpiedzi-

musa bērna mugurkaulājs veido vienu

lielu loku ar izliekumu uz mugurpusi kā

četrkājainiem radījumiem. Ja nu mēs

vēl balstām galviņu ar spilvenu un tml.,

tad mēs šo iedzimto loku vēl pavairo-

jam, pastiprinot izliekumu ar galviņas
celšanu. Tādēļ galviņas balstīšana šādā

veidā bērnam nav vēlama. Pie tam gan-

drīz visi augļi mātes miesās pirms dzim-

šanas ieņem stāvokli ar galviņu uz leju.
Tā tad celt bērnu tūliņ pēc piedzimša-

nas ar galviņu uz augšu, neierastā stā-

voklī, nav labi. — No otras puses, ja

zīdaina galviņa stāv zemu. pēc baroša-

nas barība viegli nāk atpakaļ. Pretēji

pieaugušiem, tas notiekbez jebkāda ne-

labuma: bērns vienkārši „atlej? barību

kā pudele bez korķa, ja tās kakliņu no-

stāda zemāk.

Tā tad, no vienas puses, liekt galviņi
uz augšu nav labi, bet, no otras puses, te

uz leju turēt arī ir slikti. Ko tad īsti

darīt? Izeja ir vienkārša. Zīdaiņa, tā-

pat mazbērna gultiņai galvas balsts, it

Bērnam sēdot, muguriņa izliecas

Bērnu auklējot klēpī, muguriņa izliecas

arī uz sāniem

Izliekums kļūst lielāks, ja bērns sēdot

saliecas uz priekšu, piem., sniedzoties

pēc kāda priekšmeta

Bērnu paņemot uz otras rokas, muguriņa
izliecas uz otru pusi

Arī lielākam bērnam sēdot muguriņa
izliecas

Bērnu nesot, muguriņa arvienu ir iz-

liekušies
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sevišķi spilvena veidā, nav vajadzīgs.
Tā vietā bērna guļu vietas galvgali no-

stāda augstāk, uzkabinot ar āķiem, uz-

liek gultiņas galvgaļa kājas uz koka

klučiem vai vienkārši grāmatām, galv-

galī paliekot kaut ko apakšā, lai visa

guļu vieta pieņemtu vienmērīgu slīpu-
mu un paliktu gluda un stingra, t. i. pie-
tiekami cieta, kā tas vajadzīgs.

Turpmāk īsumā pakavēsimies pie da-

žiem ikdienišķiem auklēšanas grēkiem.
Vispirms te domāta bērnu sēdināšana

un nēsāšana uz rokām. Mātes parast]

lepojas ar to, ka viņu zīdainītis jau sēž.

Nenogaidot bērna ķermeņa attīstību,

māte ar spilveniem un tml. mazajam

~palīdz" sēdēt jau no agriem dzīves mē-

nešiem. Bet kā šāds mākslīgi piecelts
zīdainītis sēž? Ķermeņa svars viņa mīk-

stajiem kauliem, vājajām saitēm un

muskuļiem ir par lielu. Bērns turas sē-

dus mākslīgi: sevī saknupis zem au-

guma svara, ar muguriņu, kas stipri iz-

liekta uz robežas starp apakšējo krūšu

daļu un jostas vietu. Ja šāda sēdinā-

šana notiek bieži, tad ar laiku izveido-

jas īsts sēdēšanas kupri?, t. i.

izliekums, kas neizzūd arī guļot uz vē-

deriņa. Rachitiskiem bērniem, t. i. vai-

rāk pavasara pusē, sēdēšanas kupris iz-

veidojas ātrāk. Vēlākā dzīvē tas labo-

jams tikai ar grūtībām. Labošana no-

ti' k dabiskā kārtā bērnu guldot uz vē-

deriņa un Jaujot viņam rāpot. Speciā-
liem vingrinājumiem ar tik jauniem bēr-

niem nav praktiskas nozīmes.

Minētais sēdēšanas kupris, bērnam

uzsākot staigāšanu, t. i. otrā dzīvības

oada sākumā, kavē mugurkaulāja da-

!>>skc pārveidošanos no vienlo-

ka formas, kas raksturīga če.rtkājainiem

radījumiem, uz trīsloku formu, kāda tā

ir uz divām kājām staigājošam cilvē-

kam. Gala rezultātā pie mugurkauiā-

ja atliekšanas šās pārveidošanās laikā

var rasties nepareiza mugurkaulā ja sa-

griešanās. Tā sākas t. s. skoliozes, t. i.

raugurkaulāja sānu izliekumi, un tādēļ

rachītisko sēdēšanas kupri apzīmē arī

par skoliozes dīgli. Protams,

ne visiem sēdošiem bērniem tāds ir un

Mt visām skoliozēm tas ir vienīgais ie-

mesls. Bet tas var notikt, ja zīdaiņi

un bērni pārāk agri un pārāk ilgi sēd.

Minēsim dažus vārdus par otro nevē-

lamo paradumu; nēsāšanu uz*rokām un

t. s. bērna auklēšanu. Mēdz teikt: kas

tā par aukli, kas bērnu neņem rokās.

Sis nopēlums ir pareizs vienīgi mīlestī-

bas pierādījuma novērtējumā, bet kā rī-

cība tā tomēr ir aplama: šāda auklēša-

na ir aplams mīlestības apliecinājums.

Jo nav labi bērnu ņ c m t uz ro-

kām un nēsāt vai auklēt

klēpī.

(Turpinājums sekos)

BOJĀTAS UZTURVIELAS

VAR BŪT PAR SLIMĪBU CĒLONI
Priv.-doc. Dr. med. N. VĒTRA

\7EMSANA un caureja ir ķermeņa pašaiz-
sardzības paņēmieni, ar kādiem tas cen-

šas atbrīvoties no kaitīgām vietām, kas iekļu-
vušas kuņģī un zarnās no ārpuses (ieēstas
indīgas sēnes, sabojājušies produkti v. t. t.),
vai no iekšpuses (nieru slimniekam ķerme-
nī uzkrājušās indes), bet tikai retos gadīju-
mos vemšana ir nelietderīgs nervu kairinā-

juma seku stāvoklis. Tāpēc dažs labs, kas pēc
ba/ības vielu uzņemšanas pārcieš īslaicīgu
vemšanu un caureju, var būt laimīgs, ka

tādā veidā viņa ķermenis pats atbrīvojies
no indem kas varētu būt par smagas sa-

slimšanos vai pat nāves cēloni

Ja saindējušies ar konserviem, kuros sa-

vairojies botulina bacilis, tos neizvemj, bet

šī inde. par nelaimi, reti rada vemšanu, tad

izceļas slimība, ko sauc par botulismu
un ķas raksturojas ar dažādu muskuļu pa-

ralizēju (traucēta acu muskuļu darbība, grū-
tības rijot, runājot, elpojot, vēdera aizcie-

tējums) un kas nereti 3—lo dienu laika

noved nāvē. Tāpēc katru reizi, ja pēc
konservētu produktu ēšanas, sevišķi vairā-

kiem šās barības lietotājiem, sajūtams mute

gausums, rodas līšanas grūtības, traucēta

re dze, aizcietināts vēders, ieteicams neka-

vējoties meklēt ārsta palīdzību. Pie tam

jāatceras, ka botulina bacilis, kas pats cil-

vēkam nav kaitīgs, vairojas un ražo savu

indi — botulina toksīnu kā gaļas, tā stādu

konservos, ja bacilis ir tādā vietā, ka tam

nevar piekļūt gaiss, un ja apkārtnē 25—

3H" G temperatūra. Baciļu sporas ļoti iztu-

rīgas, vārot tās vai pilnīgi iznīcināt tikai

3—6 stundu laika. Ja nu konservējamie
produkti iepriekš tā nav apstrādāti, pēc tam

neh'ek lietderīgi aukstā vietā glabāti, novie-

toti bezgaisa telpā (piem., skārda bundžā),
tad tie var būt ēdējam par nāves cēloni.

Šai ziņā var būt bīstama žāvēta gaļa,
šķiņķi, desas, bet arī stādu konservi (olī-
ves, spināti, pupas, sparģeļi, kāļi un t. t.).
Parasti šas bīstamās uzturvielas ievērojami
pārveidotas, vai būt pat iepuvušas, tām

neparasta smaka, tā šķiņķis bāls, pupas

savādi mīkstas, konst-rvos nereti gāze, bet

var gadīties, ka pēc izskata un garšas ne-

kā nevar spriest. Ja nu vēl reiz pasvītro-
ju, ka šī ir ārkārtīgi bīstama inde, tā ka

var saindēties pat tikai nogaršojot attiecī-

go barību, tad katram skaidrs, cik svarīgi
uzturvielas pareizi konservēt un pareizi uz-

glabāt, bet apšaubāmu konservētu« barību

neēst, pat nogaršot to nedrīkst. Tomēr

šī bīstamā mdc iznīcināma ar vārīšanu. Tā-

pēc šaubu gadījumā šāda barība jāuzvāra,
pie tam vismaz 15 minūtes. Ja nelaime

notikusi, jāsteidzas ar vemšanu, kuņģa ska-

lošanu, klizmām no indes atbrīvoties un

katrā ziņā nekavējoties meklēt ārsta pa-
līdzību.

Reizēm tomēr ķermenis pat ar vemšanu
un caureju no iekļuvušās indes nevar at-

brīvoties, sevišķi ja „mdc" ir dzīva, t. i. ja
iekļuvušas bīstamas sīkbūtnes, kā. piem,
asinssērgas (dizentērijas), para-
tīfa, enterītu baciļi. Paratīfa un ente-

rītu baciļus parasti ieēd ar nepietiekami
vārītu gaļu, sevišķi ar desām, kas pie tam

nemaz nav negaršīgas un arī neizskatās

bojātas. Arī piens var būt par slimības

starpnieku, sevišķi ja kūtī govslopi vai teļi
slimo, ar caureju. Visuzmanīgāk jāapietas
ar olām, kuras nedrīkst likt pie barības jē-

las, jo tad ātri var saslimt ar paratīfu.
Visbīstamākā no šām slimībām ir asins-

sērga. Tā gan visbiežāk pielīp no cil-

vēka cilvēkam, pie kam baciļus pārnes
tieši ar rokām, veļu un taml., vai arī pārnes
mušas, tomēr tos varam uzņemt arī ar ūdeni

urb (rību. Saslimšanu sekmē visādi gre-

mošanas traucējumi, kas cilvēku piemeklē.
Visbiežāk ar to saslimst vasaras mēnešos,

oel sastop *rī citā laikā aplipušiem cilvē-

kiem, pie kam slimības izcelšanos sekmē

piepūle, saslapēšanās, saaukstēšanās.

No tā laika, kad slimība pielipusi, līdz

tam, kad rodas pirmās slimības pazīmes,
paiet 3—6 dienas. Var sākumā būt īslai-

cīga vispārīga nevarība, bet var sākties

pavisam negaidīti ar viegliem drebuļiem,
mazāk vai vairāk paaugstinātu temperātūru,
gaivas sāpēm, nelabu «lūšu, reizēm gadās arī

vemšana, bet parasti vairāk vai mazāk stip-
ras vēdera graizes un caurejas, kas ātri vai-

rojas. Slimības gadījumi var būt vieglāki vai

smagāki, bet katra slimnieka izkārnījumi
satur asinssērgas dīgļus, kas var būt par
cēloni citu cilvēku saslimšanai. Arī zarnas

tīrīšanās var būt tikai reizes 10 diertā, bet

arī 20—30 reizes dienā, pat katru Vi stundu

un vēl biežāk. Izkārnījumi vieglos gadīju-
mos putrveida — pašķidras masas ūi gļotu
un asiņu piemaisījumu, pie kam asinis nav

eaurjaukušās, bet parādās svītrām. Jo gadī-

jums smagāks, jo vairāk izdalās gļotas, asi-

nis, strutas, bet īsto izkārnījumu redz pavi-
sam maz. Gadās asinssērga, kad izkārnīju-
mos nav asinis, bet izdalās porcelāna vai

galerta izskata masas. Tam visam pievie-

nojas asins riņķošanas nevarības pazīmes,
nervu darbības traucējumi, un var beigties
arī ar nāvi. Akūtās parādības pārcietušie
var vēlāk saslimt ar sāpēm locītavās, kas

atgādina leimatismu un var vēl ilgi cilvē-

ku vārdzināt. Citos gadījumos izveidojas
chroniska dizentērija, kas prasa nopietnu
ārstēšanu un kuras laikā slimnieki arvienu

bīstami savai apkārtnei, citiem cilvēkiem.
No teiktā saprotams, ka katram saslimu-

šam jācenšas dabūt ārsta palīdzību. Tomēr

dažus vispārējus aizrādījumus par ārstēša-

nu gribu arī dot šinī rakstiņā.
Atcerieties, ka slimība var viegli sākties,

bet tālāk noritēt ļoti smagi. Tāpēc gādāsim
slimniekam mieru (ja iespējams, izvairoties

no pārvešanas, sevišķi neērtos satiksmes lī-

dzekļos), rūpēsimies par siltām telpām, sil-

tām segām un vispār siltumu. Laikus jāpa-
domā par atejas ērtībām, lai sakarā ar bie-

žām caurejām nesaaukstētos. lai atkritumi

tiktu dezinficēti, tiem nepiekļūtu mušas un

sērga neizplatītos uz citiem cilvēkiem.

Pirmajās dienās noder badošanās, var dot

tikai labi nokāstas plānas tumes vai tēju.
Ja slimība ieilgst, tad vēlāk barība ir jādod,
tomēr jārūpējas, lai tā būtu nekairinoša,
viegli sagremojama, jādod bieži un katru

reizi maz. Var derēt tumes, šķidras miltu

viras, caur sietu izspiestas rīsa vai putrai-
mu putras, beztauku buljons, drusku bez-

cipslu, smalki sakapātā gaļa, sārmains biez-

piens (ja biezpiens skābs, tam iepriekš jā-
piejauc dzeramā soda), drusku vecāka balt-

maize ar labu sviestu, plāna aveņu limonā-

de, melleņu novārījums an L t

No zālēm sākuma var lietot 1,0—1,5ēdam-

karotes ricīneļļas vai Karlsbades sāli. Tālāk

zāles tikai pēc ārsta norādījumiem
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LABĪBASGRAUDI UNTO PRODUKTI

K. ANDERSONE

J ABIBAS graudi — rudzi, kvieši, mieži,

auzas —
dod mums ļoti vērtīgus uztur-

līdzekļus. Lai pilnīgi izprastu graudu pro-

duktu vērtību, jāzina grauda sastāvs.

Katru graudu pārklāj plāna plēvīte —

augļa miziņa. Tā sastāv no šķiedrvielas,

un to cilvēka organisms nevar sagremot.
Šķiedrviela ir arī katras šūnas apvalkā. Bez

tam graudā ir olbaltumvielas (apmēram

10—15%), ciete (apmēram 60—70%;, tauk-

vielas (apmēram 1%), bet auzās vairāk.

Bez tam graudā, ārējās kārtās, ir ievēro-

jams daudzums Bi-viiamīna. Ciete graudos
novietota vairāk vidus daļā, bet olbaltum-

vielas, minerālvielas, taukvielas un vita-

mīns — lielāko tiesu novietots grauda zem-

mizas kārtiņā.
Tā tad iabibas graudi satur ļoti daudzas

mūsu organismam vajadzīgās uzturvielas.

Bet ne visi graudu produkti satur visas mi-

nētās vielas. Ir graudu produkti, izstrādā-

jumi, kuros ir maz vai nemaz no minēta-

jām, graudos atrodamām uzturvielām. Tie

ir: baltie, smalkie milti un visi to izstrādā-

jumi, kā baltmaize, nūdeles, makaroni v. c.

Samērā vērtīgāki, bet ne tik vērtīgi kā

graudi jeb pitngraudu izstrādājumi, ir grū-
bas un putraimi. Par pēdējiem jāsaka: jo
tie baltāki, jo mazvērtīgāki.

Kādēļ baltie graudu produkti mazvērtīgā-
ki par tumšajiem?

Ja samaļ, piemēram, miltos visu grau-

du, tad iegūstam pilngraudu maluma mil-

tus. Tā kā tajos ir visas tās pašas uztur-

vielas, kas graudos, tad arī varam teikt, ka

pilngraudu maluma milti ir ļoti vērtīgi. Tā-

pat ļoti vērtīga ir maize, kas no tiem cep-

ta (rupjmaize no rudziem, kviešiem vai mie-

žiem). 1a gribam iegūt baltus miltus, tad

jānoņem graudam miziņa, zernmizas kārtiņa

un diglītis. Ar šādu rīcību zaudējam olbal-

tumvielas, minerālvielas, vitaminus, šķiedr-
vielas. Jo baltāka maize, jo vairāk no

grauda ārējām daļām noņemts un jo ma-

zāk tā satur visas uzturvielas, kas ir grau-

dā, izņemot cieti (tā ir vidus daļā un ap-

strādājot mazāk iet zudumā).
Grauda olbaltumvielas, kaut gan tās nav

gluži pilnvērtīgas, sedz ievērojamu daudzu-

mu no mūsu ikdienas uzturā vajadzīgām
olbaltumvielām. Tā tad šis zudums jau ir ne-

vēlams. Samērā grūti aizstājamas arī tās

minerālvielas, kas, gatavojot baltos miltus,
iet zudumā. Tādēļ arī nav ko brīnīties, ka

tiem cilvēkiem, kas patērē daudz baltmaizi

un smalko miltu cepumus, ir slikti zobi un

tie mana ari citādus traucējumus organis-
mā, šķiedrvielas trūkums baltajos miltos

resp. baltmaizē rada vēdera aizcietējumus.
Bet gandrīz pilnīgi neaizstājams mūsu ap-

stākļos ir Bt-vitamīna zudums, izmaļot no

graudiem tikai vidus daļu. Tas tādēļ, ka

neviens dabisks produkts mūsu apstākļos
nesatur tik daudz Bt-vitamīna kā pilngrau-
du produkts. Noskaidrots, ka cilvēkam

dienā jāuzņem ne mazāk par 0,5—0,7 mili-

gramu Bi-vitamīna, bet vēlams būtu, lai

uzņemtu I—2 mg. 100 g kviešu satur

0,4—0,6 mg resp. ar 100 gramiem kviešu

cilvēks sedz jau gandrīz minimālo B-vita-t-
mīna vajadzīgo daudzumu. 100 g rupjo
kviešu miltu satur 0,3—0,5 mg Bt-vitamī-

na. Svarīgi zināt, ka Bi-vitamīns ir

ļoti izturīgs: vārītās putrās, cepumos, mai-

zē Bt-vitamīna nav mazāk kā bija miltos,
izņemot tad, ja cepumi gatavoti ar cepamo

pulveri, sodu, briežraga sāli. To klātbūtnē
vitamīns zaudē aktivitāti. Smalkajā balta-

jā rīsā Bt-vitamīna nav nemaz, bet 100

gramos rīsu kliju 1,0— 1,5 mg.

Mūsu uzturā Bt-vitamīna Hdz šim ļoti
daudzos gadījumos bija par maz. Visi tie

ļaudis, sevišķi pilsētnieki, kuru galvenā
maize bija baltmaize, kas daudz ēda cepu-

mus, pankūkas v. c. smalko miltu ēdienus,

sajuta traucējumus, ko radīja Bt-vitamīna

trūkums: nogurumu, ēstgribas trūkumu, vā-

ju zarnu darbību, bālumu. Bt-vitamīns arī

vajadzīgs ogļhidrātu —
cukura un cietes

— izmantošanai. Tādēļ dabā arī tā šīs vie-

las sakārtotas produktos, ko tur, kur ir

ogļhidrāti, ir arī Bt-vitamīns (graudos ļoti
daudz cietes, tādēļ arī daudz Bt-vitamīna).

Patērējot baltos miltus un cukuru, kas ir

nedabiski produkti, kuros nemaz nav Bt-vi-

tamīna, skaidrs, ka šos produktus organis-
mam grūtāk izmantot, rodas organismā da-

žādi gremošanas traucējumi, par kupem
bieži nemaz nezina, no kā tie radušies. Ja

tādi ir bērni, tad māte tos „ārstē', izmetot

no viņu uztura pavisam rupjos miltus. Iz-

nākums
—

lieta kļūst vēl ļaunāka.
Sievietēm arī jāzina, ka Bt-vitamīna zī-

dīšanas laikā vajadzīgs daudz vairāk. Arī

zīdainim tas nepieciešams. Ja mātes uztu-

rā Bi vitamīna maz, tad arī pienā tā maz

un zīdainim par maz.

Vēl svarīgi zināt, ka no graudu produk-
tiem Bt-vitamīnu var ari izskalot, jo tas

šķīst ūdenī. Ja rīsu vai grūbas izvārot

ūdeni nolej, aizlejam arī lielu daļu šo dzī-

vībai nepieciešamo vielu.

Šī nelielā raksta nolūks bija rādīt nama-

mātei, ka nevietā tās sūdzēšanās par balt-

maizes trūkumu tirgū. Rupjās pilngraudu
maizes lietošana uzturu ne Ūkai nepaslik-
tina, bet pat ievērojami uzlabo, tādēļ ir no

tautas veselības sargāšanas viedokļa tikai

apsveicama.

(Skat. pedejo vāku)

Rauga pagatavošanaM. MIEZÄNE

garšīgais sestdienas plācenis
U

paliek neizcepts, jo lai kā namamāte ir

centusies, viņai tomēr nav bijis iespējams
iegādāties maizes uzraudzēšanai tik nepie-
ciešamo raugu. Šādi gadījumi biežāk at-

kārtosies vasarā, siltā laikā, un apgrūtinā-
tā transporta dēļ.

Jā, bet kā tad izlīdzēties, lai nodomātais

svētku plācenis nepaliktu neizcepts?
Mazos daudzumos maizi cepot, katra na-

mamāte var raugu pagatavot pati. Tas ne-

prasīs daudz- pūļu un arī daudz izejmate-
riāla. 400—500 g lielam miltu daudzumam

ieraugu var pagatavot samērā ātri un vien-

kārši.

Rauga pagatavošanai nepieciešamās izej-
vielas ir šādas: 2 vidēji lieli kartupeļi. 1

ēdamkarote rūgušpiena un 1 tējkarote cu-

kura.

Izvārītus, atdzesētus kartupeļus ar koka

karoti labi sö&kaida, pieliekot 1 ēdamkaroti
rūgušpiena un cukura. Labi samīcīto sting-
ro masu novieto uz dažām dienām siltā tel-

pā, piem, virtuvē uz plaukta, uzrūgšanai.
Pagatavoto masu pa rūgšanas laiku ietei-

cams pārklāt ar mitru drāniņu. (Pārāk
straujš siltums nav vēlams, piem, novieto-

jot uz siltas plīts.) Pēc pāris dienām paga-

tavotais ieraugs lietojams rauga vietā mai-

zes iejaukšanai. Sī pašu ražotā rauga dau-

dzuma pietiek 200—500 g miltu uzraudzē-

šanai.

Ja paredzēts cept lielāku vairumu maizes,

piem., pāris litros šķidruma, vispirms no

paredzētā šķidruma, miltiem un pagatavotā

rauga gatavo ieraugu, kuru raudzē
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vairākas stundas. Kad ieraugs labi uzrūdzis,

piemīca pārējo miltu daudzumu un tālāk rī-

kojas kā parasti.

Ķimeņu maizītes. V* I vājpiena
vai ūdens, ieraugs, 400—500 g kviešu mil-

tu, nažgals sāls, ķimenes pārkaisīšanai,

piens vai kafija pārziešanai.
Uzsildītā šķidrumā iejauc pagatavoto ie-

raugu, izsijātus miltus un sāli. Mīklu labi

samīca, kamēr tā vijīga, viegli atdalās no

rokām, un siltā vietā uzraudzē. Uzrūgušu
to sadala nelielos gabaliņos, kurus ar ro-

kām save| apaļās bumbiņās. Liek uz plāts,

vēlreiz uzraudzē, pārziež ar pienu vai ka-

fiju un pārkaisa ar ķimenēm. Cep vidējā
siltumā 10—15 minūtes.

Ķimeņu maizītes iegūst spoži brūnu krā-

su, ja tās pirms cepšanas pārziež ar dedzi-

nātu cukuru. Uz karstās pannas uzber

1 tējkaroti cukura, sabrūnina un atšķaida
ar % glāzes ūdens. Padzesēto cukura šķī-
dumu lieto maizes pārziešanai.

Rabarberu maize. % 1 šķidru-
ma, ieraugs, 400--500 g miltu, 100—150

g kartupeļu, Vj tējkarotes cukura, nažgals
sāls, piens vai kafija pārziešanai,

0,4—0,5 kg rabarberu, cukurs — pēc g«r

šas. Uzsildītā šķidrumā iejauc pagatavoto ie-

raugu, piemira izsijātos miltus, novārītus,

saspiestus kartupeļus, sāli un cukuru. Labi

samīca. Izrūgušo mīklu liek uz plāts pirksta
biezumā. Pārziež ar rabarberu masu, vēl-

reiz uzraudzē, cep vidējā siltumā apm. 20

minūtes. Virsas pārziešanai var lietot kuru
katru savārītu ogu masu. Ja nav laika sa-

vārīt rabarberu masu, rabarberus sagriež
sīkos gabaliņos un pārkaisa uz plāts uzrau-

dzētai mīklai, pārbārsta ar cukuru un cep
kā parasti.

Piens
UN PIENA PRODUKTI VASARĀ

E. FRICBERGA

T)IENA uzglabāšanā mēs izšķiram 3

veidus — atdzesēšanu, sakarsēša-

nu un konservējošo vielu piemaislšanu.

Silts, tikko slaukts piens ir ļoti laba vide

dažādu sīkbūtņu attīstībai. Tādēļ jo āt-

rāk pienu atdzesē pēc slaukšanas un jo

zemāka ir uzglabāšanas temperātūra, jo

ilgāk to iespējams uzglabāt svaigu. Vē-

lamā temperātūra piena uzglabāšanai
līdz izlietošanas brīdim būtu ne aug-

stāka par 10—12° C. Pilsētas apstākļos

pienu viegli uzturēt šādā temperātūrā,

piekarot pudeli ar pienu zem pastāvīgi
tekoša ūdens.

levērojot to, ka gandrīz visu lipīgo
slimību baktērijas, iekļuvušas pienā,

var ar to tālāk izplatīties, sevišķi paš-
reizējos kara apstākļos, pilsētās piens

pirms lietošanas katrā ziņā jāuzvāra.
Pēc novārīšanas, tāpat kā pēc izslauk

šanas, piens ātri jāatdzesē un jāuzglabā
vēsā vietā. Tas pats jāsaka arī par da-

žādām zīdaiņu un mazbērnu uzturā lie-

tojamām putrām:%o rīta tās var izvārīt

vairākām ēšanas reizēm, kārtīgi atdze-

sēt un ēšanas reizē uzsildīt karstā ūde-

nī. Mājas apstākļos atdzesēšanu un uz-

glabāšanu var izdarīt aukstā ūdenī, ti-

kai jāraugās, lai ūdens tiešām būtu

auksts, pēc vajadzības tas jāpārmaina.
Ar nožēlošanu jāsaka, ka to maz ievē-

ro, un var teikt, ka vasaras laikā mūsu

bērnu kuņģu un zarnu iekaisumu epidē-

mijas izceļas pa lielākai daļai tieši šī

iemesla dēļ.
Ar vārīšanu nonāvējam gan visas sīk-

būtņu veģetatīvās formas, bet pārveido-

jam arī piena sastāvu. Jo augstāka ir

karsēšanas, temperātūra un jo ilgāk

karsē, jo vairāk pārmainās piens un

mazinās tā barības vērtība.

?*iena saskābšanu var aizkavēt arī ar

dažu neitrālizējošo vielu, piem., tīrītās

sodas palīdzību. Ja piens kjuvis ieskāņš.
to var uzvārīt ar mazu tīrītās sodas pie-
devu, pie kam tas nesaskābs. Jāievēro

tikai, ka tīrītā soda netraucē baktēriju

vairošanās gaitu un neaiztur kaitīgo
vielu rašanos. Saistot pienā esošo pien-

skābi, soda atņem pienam tā dabisko

aizsargāšanās līdzekli pret kaitīgajām

puvuma baktērijām.
Pienu var uzglabāt, to saraudzējot.

'

Karstā laikā arī sviesta uzglabā-
šana prasa zināmu prasmi. Pārnests no

veikala, tas būtu jāizņem tūlīt no pa-

pīra un jāievieto traukā, jo, pirmkārt,

papīrs var būt par bojāšanās cēloni, un,

otrkārt, sviestam iesūcoties un pieķe-

roties pie papīra, iegūstam mazāku

sviesta devu. Sviests būtu jāglabā vē-

sās, labi vēdinātās, tīrās un tumšās tel-

pās. Ilgi uzglabājot, arī labs sviests

sīkbūtņu, gaisa un gaismas ietekmē bo-

jājas: piena taukiem sadaloties, tas

kjūst balts, taukains, ar nepatīkamu

rūgtu piegaršu. Arī metalla trauki var

dot metalla piegaršu; labi neiztīrīts, ne-

izmazgāts trauks, kaut arī tajā jau būtu

stāvējis sviests, tāpat veicina sviesta

bojāšanos. Lieli sviesta ienaidnieki ir

arī pelējumu sēnītes, kuras sviestam

dod pelējuma garšu.

Pašreizējos apstākļos rīkosimies šādi:

ņo veikala pārnestu sviestu tūlīt ielik-

sim tīrā traukā, kuru ievietosim

aukstā ūdenī un novietosim tumšā vietā.

Lai arī no virspuses sviests nebojātos,
to pārliesim ar uzvārītu un atdzesētu

sālsūdeni. Sliktu sviestu namamāte va-

rētu uzlabot, to apmēram 2—3 reizes iz-

mazgājot ar uzvārītu un atdzesētu sāls-

ūdeni. Mazgājamie ūdeņi kat'-u reizi jā-

miaina.

No pārējiem piena produktiem mūsu

rīcībā visbiežāk nonāk biezpiens.
Ja biezpiens ilgāk jāuzglabā, tad, lai

tas nepārskābtu, to pēc sildīšanas un

suliņu nolaišanas izskalo vienā vai di-

vos ūdeņos. Jo mazāk suliņu paliek

biezpienā, jo tas ir izturīgāks. Labam

biezpienam jābūt mīkstam, valgam, ar

patīkami skābu garšu un tīru smaržu.

Pārskābis, drupans, pārāk mīksts un

kunkuļains biezpiens liecina par nepa-

reizu biezpiena pagatavošanu vai sliktu

izejmateriālu.
Ko iesākt ar sliktu biezpienu? Tādā

gadījumā namamāte var izlīdzēties, to

kārtīgi samīcot (vai izmaļot gaļas ma-

šīnā) un pieliekot rūgušpiena, sāls un

bagātīgu garšvielu piedevu (ķimenes,
sasmalcinātus lokus, dilles, za)ā siera

āboliņa lakstus, arī kaņepes. * Lai

mazinātu skābes garšu, biezpie-

nam var pielikt arī nedaudz so-

das. Masas pavairošanai var likt klāt

arī sasmalcinātus gurķus, radīsus, rut-

kiņus. Vecāku, sastāvējušu,
pat iepelējušu biezpienu var

izmantot biezpiena sieriņu

pagatavošanai. Šai gadījumā

biezpienu samīca ar sāli un ķimenēm.

Ja tos gatavo ilgākai uzglabāšanai, tad

sāls liek vairāk, tūlītējai lietošanai —

mazāk. legūto masu ar rokām izveido

nelielos konveidīgos vai cilindriskos

sieriņos. Izveidotos sieriņus uzliek uz

dēlīša, pārsedz ar tīru drānu, vasarā ar

dadžu lapām, un novieto siltā un mitrā

vietā uz dažām dienām, līdz to virsa

sakrunkojas, apklājas ar balto piena pe-

lējumu un iegūst no virspuses speķainu
izskatu. Tad tos var jau lietot uzturā.

Parasti sieriņus vēl apžāvē. Ilgākai gla-

bāšanai žāvē sausus.
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Ķimeņusieriņusstarp dadžu lapām novieto

apglumēšanai

Pudelisar pienunovieto zem tekoša ūdens

No veikala pārnests sviests jāievieto

traukā
Sviestu uzglabā ūdens peldē, pārlejot pāri
sālsūdeni

Sliktubiezpienupārstrādā ķimeņu sieriņos



Tapai vecāku appelējušu biezpienu
labi var izmantot vārītā siera pagatavo-

šanai. Samēri šādi:

1 kg biezpiena, 50 g sviesta, 0,5 1 vāj-

piena, 1 oīa, sāls, ķimenes — pēc gar-

šas.

Biezpiemi samaļ, pieliek sviestu, vāj-

pienu, sāli, ķimenes un liek ar sviestu

izziestā katliņā vārīties. Vāra maisoi

un tik ilgi, līdz masa, uzpilināta uz šķīv-

ja, ātri sastingst un ir caurspīdīga. īsi

pirms gatavības pieliek sakultu olu. Ga-

tavo siera masu salej ar aukstu ūdeni

izskalotā veidnē vai šķīvī un ļauj sa-

stingt. Gatava siers ir pamīksts,

caurspīdīgs, iedzeltena krāsā, ar īpatnē-

ju garšu. Kā garšvielu ķimeņu vietā

var likt arī lociņus, tikai tad siers ātrāk

jāizlieto, jo bojāsies. Ja sieriņus gata-

vojot biezpiens ir skābs, var pielikt ne-

daudz sodas

Parastais saldpiena siers, tāpat kā

piens un citi piena produkti, jāuzglabā
vēdinātās telpās un jāpasargā no izžū

šanas. Sasmakušā gaisā arī ātrāk at-

tīstās kaitīgie pelējumi. Mājas apstāk-
ļos sieru var labi uzglabāt, ietinot sāls-

ūdeni iemērktā drānā. Mazākus gabaJi-

m,s 'j!r:bū zem stikīa kupola. Ja siers ir

sakaitis, to der ielikt labā rūgušpienā,
kas spēj uzlabot zaudētās labās siera

īpašības. Pretējā gadījumā to izmanto

saberztā veidā.

Nogrieztās siera miziņas nav jāiz-
sviež nelietderīgi prom, tās vai tālāk

izmantot kā līmējamo līdzekli. Miziņas

izkaltē, saberž pulverī un uzglabā no-

slēgtā traukā. Lietojot sajauc pulveri

ar ūdeni. Šo līdzekli izmantosim šogad

olas baltuma vai miltu klīstera vietā

etiķešu pielīmēšanai konservu traukiem

un citur.

SVAIGAS ZEMENES

VISU GADU
J. MAZULĀNS

T) IRMĀS ogas, ko mēs iegūstam vasarā

ir zemenes. Meža un māju zemenes ir

visiem Jabi pazīstamas. īsa ir zemeņu se-

zona, tikai dažas nedēļas, un tad pietrūkst
tik garšīgo ogu.

Ir vēl viena zemeņu šķirne —
mēneša

zemenes. Sīs zemenes pie mums maz izpla-
tītas, bet tās būtu audzējamas pie katras

mājas, kur aug saknes vai zied puķes, jo
šīs zemenes zied un dod ogas visu vasaru,
līdz vēlam rudenim, kad sasalst zeme.

Mēneša zemeņu ir vairākas šķirnes, bet

pie mums pazīstamākā ir „Zolemachers", bez

stīgām, kuras audzē vienā otrā dārzniecī-

bā vai lauku sētā. Stāds aug krūmveidīgi.

ziedi un lapas līdzīgas meža zemenēm, bez

stigām un pavairojamas no sēklām. Sēklas

ievācamas no gatavām ogām un iesējamas
•kastītēs Izdīgst pec 2 vai 3 nedēļām
Pietiekoši lieli stādiņi pārstādāmi dobēs,
kur tie iesakņojas un, ja pavasari iestādīti,
tad rudeni jau ir ogas. Mīl labu, pietieko-
ši mitru, smilšainu māla zemi. Aug arī sa-

mērā labi citās augsnās. Ziedēt sāk tajā
pašā laikā, kad meža zemenes, bet turpina
visu vasaru, līdz vēiam rudenim, un ari

ogas gatavojasvisu laiku, kamēr zied. Ogas
vienai šķirnei irX baltas, otrai sarkanas, ie-

garenas, līdz 2,5 cm garas un 1,5 cm caur-

mērā, tikpat saldas kā meža zemenēm, ve-

Jelgavas dārznieks

Kress, kuram izdevies

izaudzēt mēneša ze-

meņu šķirni, kas dzen

stīgas un dod stīgu
stādiņus

Mēneša zemenes ziedi ir

līdzīgi meža zemenēm,

ar 5 ziedlapiņām. Stīgo-
jošās mēneša zemenes

krūms



selīgas ēšanai svaigas, bet var ari, gluži kā
citas ogas, dažādi konservēt ziemai. Noga-
tavojušās ātri kļūst mīkstas, nav ilgi uzgla-
bājamas. Ja šodien novāc, rit jāizlieto.
Varbūt mazāk izdevīgas tālākai pārsūtīša-
nai, bet ļoti izdevīgas audzēt pašu vaja-
dzībām, jo ir ļoti ražīgas. Bez tam var au-

dzēt siltumnīcās un podiņos mājās uz loga,
no kurienes tad var iegūt zemenes jau ag-

rā pavasarī.
Priekš dažiem gadiem Jelgavas dārznieks

Kress ļoti daudz nodarbojies ar mēneša ze-

meņu audzēšanu un mēģinājis tās dažādi
krustot ar lielajām māju zemenēm, lai at-

rastu šķirni, kas dotu lielākas ogas. Dažādi

mēģinot, viņam izdevies izaudzēt mēneša

zemeni, kura dzen arī stīgas, un tāpēc šo

viņa atrasto zemeņu šķirni iespējams pa-

vairot no stīgu stādiņiem, kas ir daudz

vieglāk un izdevīgāk kā no sēklām. Šai

stīgojošai mēneša zemeņu šķirnei ogas ir

apaļākas un arī saldākas. Vēlāk audzējot
stādiņus no sēklām, šai šķirnei stīgojošās

bijušas ap 50—60%, bet pārējās bijušas bez

stīgām. Dārzniekam Kresam bijis nodoms

izaudzēt lielāku skaitu no šīs šķirnes un tad

laist pārdošanā, bet boļševiku un kara gadi

viņa nodomus izjaukuši. Pašlaik pie viņa

iespējams dažus stādiņus pirkt Kresa mē-

neša zemene ir ļoti izturīga nevien pret sa-

lu, bet arī pret pārstādīšanu. Stādīt var ne

tikai pavasarī vai rudenī, bet arī vasarā,

ogu ienākšanās laikā. 2. attēlā redzamo un

vēl dažus citus stādiņus iestādīja podiņos

un tie tagad aug, zied un nes ogas tā, it kā

augtu zemeņu dobē.

Mēneša zemenes ir gar-
šīgākās un aromātiskā-

kās ogas, ievācamas sā-

kot ar agru pavasari un

beidzot ar ziemas sā-

kumu

ZILENES VAI MELLENES
N. V.

MES visi pazīstam un labprāt ēdam mellenes, bet pēc tam pukojamies par nokrāsotām ro-

kām, zobiem un muti. Tas pa daļai tāpēc, ka neapzinām zileņu (glāzeņu) vērtību, kas

aug taču pie daudz augstāka un lielāka krūma, ir lielākām ogām nekā mellenes, un tanīs

nav arī atrasta melleņu krāsviela mirlillīns. Skābju zilenēs ir mazāk nekā mellenēs. Abās

Pārsvarā ir citronskābe (0,794%-. 0,912%), bet ābolskābes zilenēs ir samērā vairāk nekā

nellenēs (0,283% : 0,139%). Cukuru zilenēs ir nedaudz vairāk (5,9% .-5,73%», bet visai ie-

vērojama ir C-vitamīnu starpība. Kā zināms, visās mežogās ir samērā maz vitamīnu, bet

zilenes ir izņēmums. 100 gramos melleņu ir atrasti 5 mg, brūklenēs — 6 mg, dzērvenēs

— 11 mg, bet zilenēs 25 mg C-vitamīna. Gluži tāpat kā mellenēm, kālija, nātrija un kal-

cija sāļu dēļ arī zileņu pelnvielu reakcija ir sārmaina. Miecvielas, kuru dēļ mellenes lie-

to ārstniecībā (pret caureju), atrodamas arī zilenēs, pie tam mellenēs miecvielu ir 0,22%,
bet zilenēs 0,17%, t. i. tikai nedaudz mazāk. Salīdzinājums rāda, ka blakus mellenēm

uzturā jālieto arī zilenes, ko jau dara arī dažas sulu rūpnīcas, kas kopā ar mellenēm iz-

spiež ari zileņu sulu (piem. Aldaris apm. 10%). Augstā C-vitamīnu satura dēļ zileņu

lietošana pat būtu jo sevišķi palielināma. No zilenēm var gatavot nevien ievārījumu, iegūt

sulu, bet tās, aplietas ar ūdeni, vai vēl labāk ar verdošu 10% cukura sīrupu un pēc tam

pasterizētas, labi glabājas arī ziemas patēriņam. Reizē jāiznīdē arī aplamais aizsprie-
dums, ka no zileņu ēšanas paliek „slikta dūša' vai rodas galvas sāpes. Šeit izskaidro-

jums vienkāršs: vainīgas nevis zilenes, bet vaivarāji, kas aug kopā ar zilenēm. Vaivarāju

spēcīgo smaržu visi nepanes. Ogas lasot, ar rokām aizskar arī vaivarājus un, pieliekot

pirkstus vēlāk pie mutes, vaivarājs rāda savu nepatīkamo garžu.
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DĀRZĀJI LAIKĀ UN LABI JĀAPKOPJ
T\AUDZI jauniekārtotie dārziņi, uzplēstās
*-* atmatas un noras kā arī krāšņumaugu
vietā palielinātā dārzāju audzēšana visai

palīdzēs mazināt rūpes par nepieciešamā
uziura sagādi. Labas un augstas ražas to-

mēr iegūs tikai tie audzētāji, kas dārzājus
rūpīgi apkops visā augšanas laikā.

Vispirms nepieciešami, lai augsnas virs-

kārta dārzājiem arvien būtu irdena. Sablī-

vējusies augsne visai iztvaiko dārzājiem tik

nepieciešamo ūdeni. Kā zināms, mūsu dār-

zāji satur ap 90% un pat vairāk ūdens, ko

tie ar savām saknēm uzņem no augsnas.

Mitruma (ūdens) trūkums augsnā samazi-

na īpaši lapu dārzāju (kāpostu, spinātu, sa-

lātu), an gurķu ražu. ūdens šķīdina ari

augsnā esošās barības vielas, kuras augi pa-

rasti uzņem loti vāju šķīdinājumu veidā. Tā

tad, ja augsnā trūkst mitruma, tad ari mēs-

lošanai nav nozīmes, un dažreiz (piem., pār-
liecīgā sausumā) tā var pat augiem kaitēt.

Bez tam irdināta augsna labāk sasilst un ta-

nī vieglāk iekļūst sakņu elpošanai nepie-
ciešamais gaisa skābeklis, un izdalās

augiem un dzīvniekiem elpojot radusies

egļskābe, kas, uzkrājoties augsnā pārāk lie-

los daudzumos, kaitē sakņu attīstībai.

Pastāvīgi augsnas virskārtu irdinot, iznīcina

arī nezāles, kas sazeļot patērē milzīgus
daudzumus dārzājiem tad trūkstošā ūdens

un barības vielu.

Auņsna jāirdina arvien, pirms nezāles sa-

zēlušas, irdināšana jāatkārto pēc katra lie-

tus vai dārzāju apkopšanas darbiem, kad

staigājot esam augsnu sablīvējuši. Jāirdi-

na nevien rindstarpas, bet arī celiņi un rin-

da-' starp atsevišķiem augiem. Darbs daudz

vieglāks, ja sēts vai stādits rindās un ir di

nešanai var lielot kapli vai piemērotu kul-

tivātoru. leteicams šaurs, plāns kaplis, ar

kuru nevis cērtot, bet velkot sekli uzirdi-

na tikai augsnas virskārtu. Nepareiza ir dzi-

ļa irdināšana (kaplēšana), jo tā nevajadzīgi
izkaltē augsnu un iznīcina zem virskārtas

esošās dārzāņi saknes, kas visai fauni ie-

tekmē to tālāku attīstību.

Dārzāju spēcīgās augšanas laikā, kad tie

attīsta lapas, stublus, ziedu aizmetņus, sāk

uzkrāt barības vielas, sevišķi liels ir barī-

bas vielu patēriņš. Dažkārt augsnu sagata-
vojot rudenī vai pavasarī dotais pamatmēs
lojums nav pietiekošs un dārzājiem to aug-
šanas laikā nepieciešams attiecīgs papild-
mēslojums. Sevišķa nozīme ir papildmēš-
lojumam, ja augsna ir vāja, vai arī pamat-
mēslojums ir dots nepietiekošs. Papildmēs-
lojumu ieteicams dot apm. 10 cm dziļās va-

dziņās, kas izvilktas pa rindstarpu vidu, vai

ari apm. 15 cm no dārzāju rindas. Vodzi-

ņās lej atšķaidītu vircu vai mākslīgo mēslu

šķīdinājumu. Kad lējums iesūcies augsnā,
vadziņas aizrauš. Mēslošanu labāk veikt

pievakarē, vai pēc lietus, kad augsna mitra.

Sausā laikā augsna iepriekš jāsalej, lai mēs-

lojums tiek mitrā vidē. Kūts vircu papild-
mēslojumam atšķaida ar ūdeni 3—4-kārtīgi
un uz 1 spaini pieliek krietnu sauju super-

foslāta, jo virca satur ļoti maz fosforskābes.

Vircu var arī pagatavot, ja kādā traukā

(mucā, spainī) līdz pusei iepilda putnu vai

govju mēslus un trauku pielej pilnu ar ūde-

ni. Tiklīdz mucas saturs uzbriedis un to var

samaisīt, virca derīga mēslošanai. Vircas

iepriekšēja norūgšana nav vajadzīga, jo
rūgstot izgaist vērtīgais amonjaks. Šādi sa-

gatavotu mēslu vircu atšķaida apm. 10-kār-

tīgi, t. i. 1 spainim ūdens pielej apm. 1 lit

ru vircas. Ar 1 spaini atšķaidītas vircas

pietiek 10 m garai rindai vai 10 atsevišķiem
stādiem.

Gurķiem papildmēslojums jādod visu ra-

žas laiku, tomātiem — augļu nešanas sāku-

mā. Kā gurķiem, tā tomātiem sevišķas pra-

sības pēc losforskābes (superfoslāta piede-
va pie vircas). Kāpostiem papildmēslo-

jumu dod, kad sāk riesties galviņas, pirms
lapas pilnīgi nosegušas zemi. Kāpostiem un

ari citiem lapu dārzājiem nepieciešama lie-

la slāpekļa deva (virca, salpetris). Savukārt

:ickņaugiem (bietēm, burkāniem, selerijām)
vajadzīgs kālija mēslojums, bet pārliecīgs
slāpekļa mēslojums aizkavē saknes attīstību

un samazina to izturību glabāšanā. Tāpat
no pārākas slāpekļa devas cieš sīpolu iztu-

rība, dažreiz tie rudenī pat nepārtrauc aug-
šanu (nenobriest).

Ja dārzāju audzēšanai lietojamā platība
ierobežota, zināmu ražas palielinājumu var

iegūt, audzējot vairākas dārzāju kārtas. At-

brīvotās dārza zirņu, agro kāpostu un kar-

tupeļu vietas no jauna apsējamas ar ātr-

audžiem: radīsiem, rutkiem, salātiem, spi-
nātiem. Sie ālraudži noderīgi arī slarpau-

dzēšanai, t. i. audzējami starp citiem dār-

zājiem, kur vien kāda brīva vietiņa. Izman-

tojamas, iepriekš labi uzirdinot, art visas

iznīkušo vai uzturā izlietoto dārzāju vietas.

Nav jāaizmirst, ka vasaras beigās jāstāda
rabarberi, jāsēj dārza skābenes. Centīsimies

no viengadīgiem dārzājiem, gurķiem, tomā-

tiem, zirņiem, pupām, dillēm, varbūt pat ra-

dīsiem, izaudzēt un ievākt savām vajadzī-
bām dažas sēklas: cita gada sējumiem.

Rūpīga apkopšana, zemes pilnīga izmanto-

šana ir drošākie pamati labas dārzāju ra-

žas iegūšanā.

GRIEZTO ZIEDU IZTURĪBU VAR PAILDZINĀT

V. NESAULE

skaistums cilvēkiem rada prieku,
" puķkopis, pats to nemanīdams, rod jo
ciešu tuvību ar zemi. Savukārt klusais prieks
un zemes dvesma dod spēku darbam. Vai tā

gan ir cilvēka vaina, ja viņa acu priekam
ir par maz, ka puķes brīnišķā košumā, ne-

apjaušamā daudzveidībā zied laukā un

dārzos? Kopš sendienām ļaudis kopj un

plūc puķes, kārto, vij vai stāda un nes sa-

vās telpās. Cilvēkam tīk ziedi un zaļumi
nevien vasarā, kad brīžiem visas pļavas,
pat grāvmalas ir viena vienīga nepārre-
dzama ziediena, bet arī ziemā, kad ārs

sprakšķ salā un lielām pārslām pār dār-

ziem un pļavām krīt sniegs. Kara apstākļi
liek daudz ko pieciest. Samazinātais darba

spēks, nepieciešamo materiālu trūkums liek

ierobežot krāšņumaugu audzēšanu. Ziedi

ir grūtāk sadabūjami un līdz ar to kļūst

vērtīgāki. Ja tā, tad ir nozīme apcerēt, kā

šos tagad tik vērtīgos ziedus var ilgāk sa-

glabāt, kā gūt par tiem vairāk prieka un

saskares ar zemes atjaunotājiem spēkiem.

Šur tur rakstos var sameklēt brīnumai-

nus ieteikumus, retus pulverus, ar kuriem

varot paildzināt katra zieda mūžu. Lasītā-

jam tomēr jāpierod pie atziņas, ka mūžu

pagarināt viņš gan vēl neiespēs, bet ļoti
daudz var darīt, lai novērstu apstākļus, kas

samazina ziedu izturību un liek tiem no-

nīkt priekšlaikā. Praktiski ziedu izturību

ietekmē to griešana, t. i. kad, kādus un kā

ziedus nogriežam un kā tos tālāk kopjam.

Nekaitējot izturībai, lielāko

daļu ziedu var griezt jebkurā

laikā. Niecīga priekšrocība ir ziedu grie-
šanai vakarā, pēc saules rieta. Dienvidū

griezto ziedu izturība ir nedaudz mazāka, bet

šo trūkumu mazina, ja ziedus tūliņ ieliek

ūdeni Ilgstošā lietū griezti ziedi ir izturī-

gāki ,iekā griezti pastāvīgā sausā laika vaļ
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saules tveicē. Izņēmums ir salmenes un

citas sausziedes; tās griežamas tikai

lamā un sausā laikā. I
Jāizvēlas neizplaukušie zied|

(pumpuri), resnos, ne pārāk gafos kātos.

Pumpuros nogrieztie ziedi traukos stāv il-

gāk nekā uzziedējušie. Izņēmums ir orchi-

dejas, lielziedainās mārtiņrozes (chrizante-
mas), apalltes (ciklameni), kas jāgriež pil-

nīgi uzziedējušas. Vienāda lieluma ziedi,

'vienāda garuma resnos kātos turas ilgāk
nekā tievākos kātos. Vienas un tas pašas
sugas ziedu izturība savukārt ir lielāka

īsos, mazāka garos kātos.

Ziedu kāts nogriežams slīpi.
Ziediem ar kokainiem zariem, tāpat koku

f''tt» krūmu zariem, slīpi nogriezts kāts paga-

rina ziedu izturību. Slīpi nogrieztā kāta

iesĶelšana vai mizas atlobīšana ziedu iz-

turību sevišķi nepavairo. Tāpat lauztu zie-

du izturība nav sliktāka par ziediem ar

slīpi nogrieztu kātu. Protams, ziedus ar

pārāk mīkstiem kātiem nolauzt nevar. Izņē-
mums apalītes (ciklameni), tās ieteicams

labāk lauzt, nevis griezt Ziediem ar mīk-

stiem zāļveidīgiem kātiem slīps griezums
nav nepieciešams. Ziediem ar pienainu su-

lu, piem i magonēm pienainēm (euforbi-
jām) tūliņ pēc nogriešanas uz kvēlojošas

ogles vai nokaitētas dzelzs ātri apdedzina
griezumu.

Nogrieztos ziedus dažas stun-

das var atstāt gaisā (bez ūdens). Pa-

rasti ziedu izturība ir lielāka, ja tos ūdenī

ieliek tikai 3—4 stundas pēc nogriešanas.
Tas nozīmē, ka ziedus varam griezt, nest,

sūtīt, glabāt zināmu laiku bez ūdens. Ap-
vītināšanai atstātos ziedus nevar turēt (nē-
sāt neiesaiņotus) saulē vai vējā. Protams,

arī ziedu apvītināšanu nedrīkst pārspīlēt, jo

pārāk savītušu ziedu izturība ir mazāka.

Ziedu kātus pirms ielikšanas ūdenī no

jauna griezt (griezumu atjaunot) nav vaja-
dzīgs.

Uzsākot kārtošanu traukā,
ziedu kātiem noplūc visas la-

pas no ūdenī savietojamās dajas,
bet pārējās lapas tik daudz, cik tas nekaitē
zieda (pušķa) labam izskatam, ūdeni ie-

mērktās lapas ātri sāk pūt, sabojā ūdeni,
kas kļūst uzņemšanai augos nederīgs un tā

visai cieš ziedu izturība. Pārējo lapu no-

piūkšana samazina iztvaikotāju virsu un

savukārt ziedu izturību palielina.

Ziedus arvien liek tīrā

traukā, svaigā ūdenī. Arī vis-

skaistākais trauks ātri pieglumē un piepelē.
Rupjā sāls vai grants palaikam rada ne-

pieciešamo spodrību arī trauka iekšpusē.
Ziedu savietošanai der svaigs akas, avota

vai strauta ūdens. Ļoti daudzi ziedi ir iztu-

rīgāki, ja tos pastāvīgi tur seklā ūdenī, t i.

trauks nav jālej pilns. Vienīgi ūdens dzi-

ļumu nedrīkst tad mainīt Ūdenim der pie-
likt vielas, kas aizkavē pūšanu, piem., eti-

ķi, kokogles.
Dažu sugu ziedus labāk likt

verdošā vai siltā ūdenī. Silts

ūdens ziedu izturību palielina, jo samazina

iztvaikošanu, un augi ar savu virsu silto

ūdeni uzsūc labāk nekā aukstu. Pilnīgi
verdošs ūdens noderīgs mārtiņrozēm (chri-

zantemām), lauvmutītēm, saulenēm un zie-

diem ar pienainu sulu. Ziedi ar mīkstiem

kātiem nepanes karstāku ūdeni par +30
līdz 50° C, jo kāti tad viegli pārlūst vai

pat izvārās.

Ziediem ar mīkstiem kātiem

ūdens jāmaina ik dienas, bet

vērtīgiem ziediem jāapgriež
arī kātu gali. ūdens mainīšanai nav

sevišķas ietekmes uz ziedu izturību. Zie-

diem, kuru kāti stingri, kokaini vai pār-
klāti ar vaska kārtiņu, piem., narcisēm,

•

ūdeni pal labāk nemaz nemainīt. Ziediem

ar mīkstiem kātiem, kas ūdenī ātri var sākt

pūt, ūdens maiņa ieteicama ik dienas. Rei-

zē labi jāizmazgā arī trauki un rūpīgi jā-
noskalo vai ar suku jāapmazgā ūdenī ie-

mērktā kātu dala. Ziediem, kuru izturība

jau tā neliela, kātu griezumu atjaunošanai
nav nozīmes, ja vien rūpējas, lai ir tīri

trauki un svaigs ūdens. Griezumus der at-

jaunot ziediem ar pienainu (magonēm, pie-
nainēru) vai gļotainu sulu (narcisēm). Arī

}oti vēitīgiem ziediem tikai dažu stundu

ilgākas ziedēšanas dēļ ir vērts pūlēties ar

griezumu atjaunošanu.
Ziedi ilgāk iztur vēsās tel-

pās, mitrā gaisā; labāk glabā-
jas tumsā. Trauku ar ziediem nevar

likt saulē, krāsns vai apgaismošanas ierīču
tuvumā. Ziedu izturība ir lielāka, ja tos

kādu laiku, piem., naktīs, tur lielākā mitru-

mā (mitrā pagrabā). Sevišķi ieteicams ir

augsts gaisa mitrums pirmajā dienā pēc zie-

du nogriešanas.
4

Pārvadājot ziedi cieši jāie-
saiņo. Lai sargātu ziedus no saules un

vēja, nesot un vedot tie cieši jāiesaiņo,
vislabāk avīžu papīrā. lesaiņotie ziedi tad
ir tumsā un iesaiņojums saglabā tiem arī

mitrumu. Aukstā laikā ziedus' var pārvadāt
tikai labi iesaiņotus, un neder no āra tos

tūliņ nest siltās telpās. Arī ar atsaiņošanu
neder pārāk steigties.

Apvītušus ziedus atdzīvina,
ieliekot verdošā vai dziļā
aukstā ūdenī. Ja ziedi nesot vai pār-
vadājot savītuši, tos līdz pat ziedam ieliek

plašā traukā aukstā ūdeni. Arī verdošs

ūdens noder savītušo ziedu, īpaši lielzie-

daino mārtiņrožu (cbrizantemu) un dāliju at-

dzīvināšanai. Savītušiem ziediem noplūc
daļu lapu, kātus saliek traukā ar verdošu

ūdeni un novieto vēsā vietā. Vienā naktī
ziedi parasti ir jau atveldzējusies un tos

varam kārtot izraudzītos traukos.

Dažādo ziedaugu sugu ir visai daudz, at-

šķirīgas arī to prasības. Seit pieminēts ti-

kai svarīgākais, neskarot dažādās īpatnības.
Darbs un pasa vērojumi dos arī šinī nozare

vajadzīgo pieredzi.

Ziedus traukā nedrīkst saspiest

Grieztie ziedi jāliek piemērotā traukā
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Salmu
IZSTRĀDĀJUMI

R. ZVĪGZNE

Q KAISTS ir viļņojošs rudzu lauks, skaistas

*3 ir smagās vārpas un skaisti ir... vieglie
salmi. Jau pirms brieduma vērojam, kā tie

posmu pa posmam kāpj pretim saulei un jo
dienas vairāk piesūcas tās zelta, Vidz bei-

dzot koši kā pati saule pārzveļas pār aso

izkapti.

šis ir īstais bridis. To nedrīkstam palaist
garām. Kamēr vēl kujammašīna nav salau-

zījusi slaidos stāvus, izlasām vienāda res-

numa stiebrus, lai izdevīgā brīdī ķertos pie
darba.

Vispirms sadalām salmus pa posmiem, iz-

griežot saauguma mezglus. Uzvārām ūdeni

un iemērcam tajā sagrieztos salmus. Kad

salmi krietni itmirkvši. tie ir mīksti un

lokani. Tad var sākties pati pīšana.

Visiem salmu izstrādājumiem pamatā ir

pīne. Visparastākā pīne vīta tāpat kā ma-

tu pīne, tikai matus pa laikam pin ar trim

posmiem, kamēr salmus pin atkarībā

no tā, cik platu pīni grib veidot, pa četri,

pieci, seši a. t. t. stiebriem. Cepurei pietiek

ar 4 stiebriem, kurpju virsām ~^^BSs
— ar 6, bet somai — vismaz 8.

Interesantāks veidojums ir uzņēmumā

parādītais četru stiebru pinums ar roboto

maliņu. Sevišķi labi šis pinuma veids iz-

skatās cepurē. Šujot pīni kārtu pa kārtai,
liek robiņu uz robiņa. Tāpat jo3tiņām labi

piemēroti īpatnējāki pinumi.
Kurpju zolēm pīnes veidojam no nesa-

grieztiem salmiem. Salmus ar visiem pos-

mu mezglojumiem sakārtojam trīs mazos

saišķos un pinam gluži kā matus.

Uzsākot pīšanu, jāraugās, lai visi stiebri

nebūtu vienāda garuma, jo tad visiem reizē

būtu jāliek galā jauni stiebri. Lai pinums
neirtu, jauni salmi jāpievieno ik pēc gaba-

liņa pa vienam. Pieliekot klāt jaunu salmu,

jāatstāj sākumā brīvs galiņš. Vēlāk, kad

salms iepinies, brīvo galiņu nogriež.
Kad pīnes gatavas, cepuru, somu, kurpju

virsu, zoļu pīnes — visas ar veserīti iz-

dauza, lai tās šūšanā vairāk padotos un

vieglāk ļautos nepieciešamiem veidoju-

miem.

Salmu pīnes gatavo-

šana

Salmu cepure un so-

ma. Valsts vēsturiskā

mūzeja īpašums
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Cepuri sāk šūt no galvvidus. Mazam pīnītes galiņam tin aizvien spi-

rālveidīgi apkārt kārtu pa kārtai, šujot virspusē pēc iespējas maz redza-

miem dūrieniem un veidojot cepures dibenu pēc valkātājas galvas. Tā-

pēc šujot cepure ik brīdi jāliek galvā, lai pārbaudītu, vai top pareizā
forma. Malas veido taisnas un pēc patikas lielas. Izliekumu malām pie-
šķir pašās beigās, — gatavo cepuri samitrina un malas izloka tā, kā tās

vislabāk ietver seju. Protams, var darināt arī platmali bez galvai pie-
laikota vidiņa. Šāda cepure — saulessargs redzama mūsu uzņēmumā.

Rotājumam uz šīs salmenīcas uzšūti krāsaini dzīparu ziedi.

Somu visvienkāršāk izpīt, ja iepriekš aprēķina somas lielumu. Atka-

rībā no tā pīnes sadala trejādos gājumos: vienas, kas izviļās no vienas

augšmalas pāri somas pamatam līdz otrai augšmalai, otras — cauri pir-
majām pīnēm visapkārt somai, līdz abi gali sastopas un noslēdzas aplī,
trešās — visgarākās — vijas cauri pirmajām un otrām pīnēm pamatnē
un sānos. Somu tā tad pin līdzīgi vīzēm vai skalu grozam. Somas augš-
malā visus brīvos galus- iestrādā, uzšujot no abām pusēm pa noslēguma
pīnei. Rokturiem novij stipras salmu pīnes, piešuj piemērota izturīga
auduma saites vai arī piestiprina īpaši izgrieztus koka rokturus. Uzņē-
mumā parādītā soma ir nelielu apmēru, tāpēc arī tai pamatne un sāni

nav krasi iezīmēti. Tā darināta divi krāsās
—

dabiskā un zaļā krāsā.

Salmu kurpēm galvenā daļa ir zoles. Tās veido no salmu pīnēm lī-

dzīgi auklu zolēm. Vispirms izgriež no stingra auduma pareizā lieluma

zolīti. Uz tās, sākot ar zoles vidu, spirālveidā izloka salmu pīni un iz-

turīgiem diegiem piešuj pie auduma. Salmu zoli var veidot arī no divi

daļām — papēdi un zoli atsevišķi, pie kam papēdim, tad lie-

to biezāku pīni. Pie auduma zolītes piešuj arī virsas, kuras darina vai

nu no drēbes, vai no salmu pinuma. Pēc tam ielīmē vēl īpašu zolīti kur-

pes iekšpusē. Tā nosedz dūrienus un drēbes malu vai salmu galus. Pēc

vajadzības iestrādā arī starp auduma zoūtēm papes zolīti. Ja vien ie-

spējams, tad der ielikt arī tūbas zolīti. Sevišķi labi tūbas zolīte der

iepriekš minētās pirmās auduma zolītes vietā. Lai palielinātu salmu zoļu
izturību, tās ieteicams impregnēt. Tāpat izturības labā der palīmēt vai

pasist zem papēžiem un puszolīlēm kārtiņu izturīgāka materiāla, piemē-

ram, ādas vai gumijas atlikumu. Salmu spirālēs, ja vien pīnes biezas un

stingri novītas, var droši sist nagliņas. Tās pat ir nepieciešamas, jo bie-

za salmu zole ar šūšanu vien neturēsies, tā pēc iespējas blīvi jāsaspiež
un ar nagliņām jānostiprina.

Uzņēmumā redzamās salmu kurpes ar drēbes virsu ir Vācijā dari-

nātas.

Tāpat kā kurpju zolēm, arī traukiem lieto salmus visā to garumā (ar
posmu mezglojumiem). Uzņēmumā parādītajā krūkā un lielajā vācelē sal-

mi ievīti starp klūdziņām.
Un visbeidzot audumi — grezni un dekorāfīvi vai vienkārši un prak-

tiski. Grezni, ja salms ieausts rakstā starp krāsainiem diedziņu velkiem.

Kā smagā brokātā tad mirdz druvu liegais zelts starp diedziņu blāvi tuat-

šajiem pavedieniem. Vienkāršs ir salmu celiņš un praktisks ar savu nie-

cīgo materiāla patēriņu — nedaudz izturīgu audu.

Kur vel paliek jostiņas un rotātāji tērpu motīvi, bērnu paijiņas, grā-
matu vāki un mākslinieciski izstrādātas kārbiņas? Visam tam salms no-

derīgs materiāls. Savāksim zeltainos stiebrus un izstrādāsim vaļas brī-

žos, — nebūs šogad, būs nākošgad lepna salmenīca, ērtas kurpes vai

viegla soma.

Salmu ielas kurpes ar drēbes virsu

Salmu mājas kurpes

Apakšā: Salmu pinuma trauki augļiem, graudiem un pākšķ-

augiem. Valsts vēsturiskā mūzeja īpašums



Iepirkumusomas

UN TĪKLIŅA
PAGATAVOŠANA

R. Z.

jyÄ pircējam, tā pārdevējam tagad rūpessļ
sagādā pirkumu iesaiņošana, unšai jautā-

jumā bieži vien rodas domstarpības. Bet

tās viegli novērst, ja iegaumēsim, ka kara
apstākļos jātaupa, — jātaupa drēbes, jātau-
pa apavi, jātaupa papīrs; un iesaiņojamo

papīru jau nu pavisam viegli taupīt. Ja kā-

dai namamātei vēl nav īpašas iepirkumu
somas, tad tā ar steigu jāgādā.

Tām namamātēm, kurām pieejami izturīgi,
rupji linu diegi vai arī kaņepāju aukliņas,
somu var aizstāt visai parocīgais tīkliņš.
Tukšu tīkliņu, kas 18 cm garš un augšgalā
34 cm apkārtmērā, var salocīt tik mazu, ka

tas it viegli novietojas nelielā naudas mu-

ciņā.
Tīkliņu izstrādā uz diviem lilē kociņiem

— i cm un 1,5 cm platu kociņu. Darbu sāk

ar 26 mezgliem palīgcilpā, kas apmesta ap

šaurāko kociņu. Pēc tam met cilpas vien-

kārši turp un atpakaļ ejošās rindās, pie
kam otru rindu sien atkal ap šaurāko ko-

ciņu, no trešās līdz 34. rindai — ap platā-
ko un divas pēdējās rindas

— 35. un 36.

rindu — atkal ap šaurāko kociņu,
Kad pabeigta 36. rinda, tad, nepārraujot

pavedienu, aptamborē visapkārt vienu kār-

tu, lai tīkliņam piešķirtu vēlamo iormu.

Tamborēšanu iesāk no stūra cilpas un tur-

pina gar tīkliņa garo malu, satamborējot
kopā ik pa trīs lilē cilpas. Kad aiztambo-

rets līdz pirmajai — sākuma cilpai, tad iz-

velk palīgpavēdienu, atraisa mezglus un

untamborē šauro malu, bet šoreiz katru li-

lē cilpu atsevišķi. Kad īsā mala aplambo-
rēta, tūlīt izveido rokturi. Ar to pašu pa-

vedienu tamborē tālāk virkni, taisa cilpiņu,
ko nobeidz, ietamborējot galu atpakaļ
iepriekšējā stūrī. Darbu apgriež, un gaisa
cilpiņu virkni cieši aptamborē. Pēc tam,

nenoraujot pavedienu, turpina malu aptam-

borēšanu. Otru sānu malu aptamborē tāpat
kā pirmo — ik tamborējuma cilpiņā ie-

saista trīs tīkliņa cilpas. Pēdējo — šauro

— malu aptamborē atkal tāpat kā iepriek-
šējo šauro malu —• ik tamborējuma cilpiņā

pa tīkliņa cilpai, Pašas beigās vēl Izstrādā

otru rokturi, gluži tāpat kā pirmo, un tīkliņš

gatavs.
Ja nav tīkliņam nepieciešamo diegu vai

aukliņu, tad gabala biezas mēteļa vai svār-

ku drānas jau nu katrā ziņā atradīsies starp

nevalkājamām lietām.

26 cm augstai un 42 cm platai somai ne-

pieciešami divi 2&X44 cm lieli galvenie
gabali. Zem tiem paliek divus tikpat lie-

lus stingrās drēbes gabalus. Sīs trīs kārtas

sadiedz kopā un nošuj rotātajām šuvēm vai

nu zigzagu līnijās, apmēram ik pa 3 cm, vai

rūtīs. Pēc tam no neizveidotā gabala iz-

griez somas iormu, noapaļojot apakšējos
Btūrun un Izveidojot augšmalu ar apaļiem
stūriem un mazliet leliektu vidu. Piegriežot

jāievēro, ka apmēram centimetra platums

jāierēķina šuvju vlrsmēram.

Lentai, kas sasaista abus galvenos gaba-
lus, vajadzīga 84 cm gara un 11 cm plata
drēbes sloksne. Arī tai liek apakšā divas
kārtas stingrās drēbes un tad nošuj ar slī-

pu kvadrātu tīklu. Nošuves izstrādā 3,5 cm

atstatumā vienu no otras.

Galvenos gabalus visapkārt noslēdz ar

īpašas ripsa lentītes vai no attiecīgas drē-

bes piegrieztu sloksnīšu ierāmējumu. Lai

ripsa aplocite iznāktu gludāka un apaļāka,
to pilda ar aukliņu. Tāpat ap aukliņu ap-

šu/ ripsa lentīti arī savienojuma lentas ga-
los. Kad lentas gali šādā veidā noslēgti,
lentu iešuj starp galvenajiem gabaliem.

Rokturiem visvairāk piemērotas ir ovālas

koka osas. Tās piestrādā pie somas ar

trim cilpām. Lai cilpas būtu izturīgā-
kas, tās nošuj gareniskām šuvēm. Cilpas
visstingrāk un visglitāk piestrādāt pie so-

mas, ja somā iegriež tik platu spraudziņu,
ka pa to var iebāzt iekšā un tā apslēpt ap

osu apmestās cilpcs galiņus. Galiņus pie-
stiprina pie somas, stingri nošujot ar ma-

šīnu, pie kam tas tomēr jāizdara pēc iespē-

jas glīti, jo nošuves ārpuse ritamas un, m.

nevīžīgi izstrādātas, varētu

ārējo izskatu.

Somas pamatu padara stingrāku, izliekot

to ar biezu papi. Pēc tam somu izoderē

Vislabākā odere, protams, ir vaska

drāna. Ja vaska drānas nav, tad tās vietā

it labi var izlietot veca lietus mēteļa gabalu.
Sliktākā gadījumā ūdeni necaurlaidīgu ode-

ri var iegūt, mājās impregnējot kādu no

parastajiem audumiem. Ja tomēr ūdeni ne

caurlaidigas oderes vietā iešuj vienkāršas

drēbes oderiti, tad gan katrā ziņā mazgā-
jamu, lai to katrā laikā varētu izārdīt un

atsvaidzināt.

Oderējot somu, var pēc patikas izstrādāt

somas iekšpusē vienu vai vairākus atse-

višķus nodalījumus, piemēram, naudai.

JAUNAS VEĻAS POGAS NO VECĀM
M. NIEDRA

"\7"EĻU valkājot un mazgājot, veļas po-
* gām diezgan ātri nodilst ārējais drē-

bes pārvalks. Tagad veļas pogas nav tik

viegli dabūjamas, tādēļ jāprot izlīdzēties

ar vecajām, tās atjaunojot.
Viens pogu atjaunošanas paņēmiens ir

šāds: kā izejmateriālu ņem diegus — li-

nu, pērļu, burtu šujamos, tamborējamos,
spolīšu vai tml. Diegus ņem vidēji rup-

jus. Ar piemērota rupjuma tamborējamo
adatu izmet no diegiem trīs cilpiņas garu
pīnīti, satamborē tai galus kopā un tad

tamborē af cietajiem valdziņiem, val-

dziņu skaitu stipri pieaudzinot, lai vei-

dotos apaļš ripulis. Tamborē, kamēr ri-

pulis ir apmēram par vienu tamborējuma
kārtu lielāks nekā aptamborējamā poga.
Tad tamborējamam ripulim valdziņus
strauji norauc — vienā pamata valdziņā
ietambore, otrā ne v. t. t. Nodilušo pogu

iebāž tamborējamā pārvalkā un noraucot

aiztamborē pārvalka galu. Tamborējamo
diega galu atstāj garāku, ar to pogu pie-
šuj pie attiecīgā veļas gabala. Aptambo-
rēta poga redzama 1. paraugā.

Otrs pogu atjaunošanas veids ir, kad

nodilušās pogas apvelk ar drēbi. Drēbi

ņem ne pārāk biezu un tādu, kas ātri ne-

irst. No drēbes izgriež ripuļi, apm. pus-

otras reizes lielāku kā poga. Vidēja lie-

luma veļas pogām ripuļi uz drēbes apzr-
mē ar lielāku diegu spolīti. Drēbes ripu-
lim noloka 2 mm platu maliņu un nodiedz.

Tad gar ārējo malu nošuj diegu sīkiem

dūrieniem un, ieliekat ripuļa vidū apvel-
kamo pogu, stipri savelk krokās, kamēr

pārvalka malas saiet kopā un pogas virsa

ir stingri apstiepta ar drēbi. Tad diega
galu nostiprina aizšujot un pogu piešuj
veļai. 2. paraugā redzams drēbes ripulis

ar nolocītu maliņu un krokošanai ievilkto

diegu. 3. un 4. paraugā redzama gatava

apvilktā poga no labās un kreisās puses.

Pēc šiem paņēmieniem var pārvilkt ne

tikai veļas pogas, bet ari kleitu un mēte*

Ju pogas, izlietojot vecās, no lietošanas sa-

sprēgājušās pogas, vai ari veikalos dabū-

jamās koka pogas.
Ja nav nekādu vecu pogu ko apvilkt, tad

var pagatavot pogas no diegiem vien. Die-

gu neņem pārāk smalku. Ap zīmuli vai

spalvaskātu aptin diegu 10—20 reizes., at-

karībā no diega rupjuma. Tad tinumu no-,

mauc no zīmuļa un ar to pašu diegu cieši

nošuj ar rišeljē dūrieniem visapkārt riņ-
ķim no vienas vietas. Beidzot ripulim vi-

dū iešuj krusteniski diegu un to, aptin.
Aiz šī krustojuma pogu piešuj pie auduma.

5. paraugā redzama diegu pogas pagatavo-
šana. 6. paraugā — gatava poga.
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Peļuballe

Manfred'a Kyber'a stāsts

Tulk. Zigrīda Andersone

bija vecs pagrabs, un šajā vecajā

pagrabā dzīvoja čaklas un miermīlī-

*gas pelītes. Sīs pelītes dzīvoja. tādu ģi-
menes dzīvi, kas varēja noderēt citiem par

paraugu, un viņas dalījās viena ar otru

visās lietās. Vienu dienu viņas atrada

muciņu ar sviestu, un tad viņas pīkstēja
tik lielā priekā, ka nolēma svētīt sviesta

svētkus un sarīkot peļu balli.

„Ka tikai runcis pie tam kādu no mums

nenoķer," bažījās kāda maza un pabailīga

pelīte, ~tdri mums tūlīt vienas trūktu de-

jā — un žēl arī būtu.'

„Par to es parūpēšos," sacīja kāda veca,

ļoti piedzīvojusi pele, kura bija daudzkārtīga

vecmāmiņa un kuru visas peles augsti

cienīja, „es runāšu ar runci un viņam šo

lietu izskaidrošu."

Viņa uzkāpa uz pagraba loga, kas bija
labi aizrestots, un laukā viņa redzēja run-

ci sēžam saulē un spodrinām ķepas.

„Labdien, mīļais, runča kungs," sacīja
vecā pele.

„Labdien," atbildēja runcis.

..Mīļais runča kungs," teica vecā pele,
,mēs esam atradušas muciņu sviesta, un

mēs esam nabaga pelītes un ari gribam
mazliet papriecāties. Mēs pazemīgi jūs lū-

dzam šonakt nenākt pagrabā. Varbūt

jūs pastaigātos pa lauku, ir tik skaista

mēness gaisma, un jūsu kundze, droši vien,
arī ieradīsies. Mēs ļoti labprāt gribētu būt

vienas, mēs tad esam mierīgākas, kā jūs
to sapratīsit. Mēs gribam sarīkot peļu

baili, peļu mājas balli."

,JMu gan jātur ķepas uz vēdera un jā-

smejas," sacīja runcis.

~Tur nav nekā ko smieties, cienījamais

kungs," piezīmēja vecā pele, „peļu balle ir

ļoti svinīgs sarīkojums. Mēs neesam slik-

tākas kā citi ļaudis."

„Zagji jūs esat, sviestu gribat zagt,"
teica runcis.

„Ak mīļais kungs, kas tie par izteicie-

niem," žēlojās vecā pele un ar ķepu norau-

sa aizvainojuma asaru.

„Mēs nekad nezogam, un ko šonakt gri-
bam ēst, tas ir godīgi uzošņāts sviests."

„Mēs ēdīsim sviestu un dejosim skaisto

liņķa deju," pīkstēja kāda maza bezkaunī-

ga pelīte, kas bija klusi aizlīduši aiz ve-

cās un pie tam ļoti vieglprātīgi grieza ar

asti gredzenus.

JEsi klusu," sacīja vecā pele norūpēju
sies.

„Pelēkas peles — pelēkas peles un skais-

tā riņķa deja — tur jau ķepas jātur uz vē-

dera un jāsmejas," teica runcis.

~Lūdzu, lūdzu, mīļais kungs," sacīja ve-

cā pele, „tür nekas nav smejams. Šonakt

mēs arī nebūsim pelēkas peles.
Pelēkās drānas ir mūsu ikdie-

j nas tēiļps un ir ļoti noderīgs,
J kā jūs to arī atzīsit. Šonakt

J\ mēs dejosim raibos tērpos —

kostīmos. Tā taču būs peļu

I balle, peļu mājas balle.*

>
. ..Kostīmos?" brīnījās runcis

un iepleta acis vēl apaļākas kā

parasti, ~to es gan gribētu noskatīties."

~Kā jums patīk, mīļais kungs, kā jums

patīk," vecā pele pazemīgi teica, „tas būs

mums gods, ja jūs noskatīsities, bet tikai,

lūdzu, ārpusē, caur pagraba logu. Tas ir

drošības dēļ, mīļais kungs, kā jūs to sa-

pratīsit."
„Es tik un tā nevienu neapēstu, ja reiz

apsolu," noteica runcis, kuram kā visiem

kaķiem bija ļoti cēls raksturs. „Cikos ir

jūsu mājas balle?"

„Ļoti laipni, ļoti laipni," sacīja vecā pe-

le un vairākkārt palocījās, ~peļu balle ir

ap pusnakti, ap pusnakti, mīļais kungs, ja
jūs.mums gribat parādīt tādu godu."

*

Ap pusnakti runcis sēdēja pie pagraba

loga un apaļām acīm lūkojās pagrabā.

~Pelēkas peles, pelēkas peles — raibos tēr-

pos un skaistajā riņķa dejā, par to man jā-

M. Kovaļevskas illūstrācijas

brīnās, kā gan tas viss sader kopā," runcis

murmināja, un ikviens būtu brīnījies, ja
būtu varējis kaut ko tādu noskatīties.

Bet bija pusnakts, un pusnaktī viss iz-

skatās citādi kā parasti, un tas ir tāpēc, ka

pasaka vērpj smalkus sudraba pavedienus
no savas sudraba kodeļas — ap kalniem

un lejām, mājām un sētām, tā ka visu

apņem mirdzošs sudraba tīkls, un kas caur

to raugās, tas redz lietas, kuras vēl nekad

nav redzējis. Tikai jāuzmana īstais brīdis,

kad pasaka ņem rokā sudraba kodeļu

Un pasaka vērpa smalkus sudraba pa-

vedienus ap veco pagrabu, un pa šiem sud-

raba pavedieniem pagrabā nokāpa ļoti
mazi un dīvaini vīriņi un nonesa pelēm
skaistākos tērpus — raibus svārkus peļu

kungiem un raibus ģērbus peļu dāmām,

un viņi palīdzēja pat tajos ietērpties.

Un katrs pe|u kungs paņēma pie ķepas
vienu peļu dāmu, un viņi palocījās un sā-

ka dejot —

ap kādu apaļu šķīvi, apkārt
vien, apkārt vien, tā ka tiešām izskatījās

ļoti svinīgi. Un mēness apspīdēja peļu
balli ar sevišķu rūpību. Pie tam peles

svilpoja kādu jūsmīgu melodiju, un divas

pelītes, kurām bija sevišķi skaista balss,

dziedāja vislielākā aizkustinājumā slaveno

peļu dziesmu:
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Cap pagrabā un klusā mājā,
Kad citi mierā, mēs tad kājas,
Mēs septiņas tad naski kājās.

Ap šķīvi pagrabā mēs dejām
Ar grieztām astēm, līksmām sejām,
Mēs septiņas ap šķīvi dejām.
Cab pagrabā un visā mājā,
Mēs septiņas kad esam kājās.

Bija patiesi ļoti brīnišķīgi noskatīties, kā

mazās pelēkās pelītes savā peļu ballē de-

joja skaisto riņķa deju savos raibajos

tērpos.
Bet kad viņas bija pašreiz dejan vidū,

steigšus atskrēja vēl divas mazas peļu

meitenes. Viņas sauca par Lizlti un Lienīti

Laizulīti, un viņas bija aizkavējušās tā-

pēc, ka viņas jau bija sēdējušas sviestā un

pieēdušās resnasun apaļas. Un arī.viņas gri-

bēja dejot, bet viņām bija taukainasķepiņas

un sviestainas kājas, un viņas vienmēr

paslīdēja, tikko sāka dejot, un vecā pele
bija ļoti sašutusi par tādu uzvešanos. Jo

tas neiederas tik svinīgā sarīkojumā, kāds

ir peļu mājas balle. Bet kad runcis redzē-

ja Līzīti un Lienīti Laizulīti vienmēr pa-
slīdam un kūleņojam, viņš vairs pie pagra-
ba loga nevarēja izturēt. Viņš ielīda pa

kādu slepenu, viņam zināmu caurumu pa-

grabā un ar briesmīgu lecienu ielēca pa-
šā peļu mājas balles vidū.

Izbiedētās peles izjuka uz visām pusēm,
tā ka raibie svārki un raibās kleitas lidoja
pa gaisu. Tikai Līzīte un Lienīte Laizulī-

te nevarēja tik ātri aizbēgt, jo viņām
vienmēr paslīdēja sviestainās kājas, un

runcis noteikti būtu viņas apēdis, ja vien

viņš nebūtu apsolījies to šodien nedarīt

Jo runcis bija ļoti dižciltīgs kungs, un tā

bija liela laime.

Līzīte un Lienīte Laizulīte vēl paslīdēja
daudz reižu, kamēr viņas laimīgi nokļuva
pie savas ģimenes, un visas peles sēdēja
kopā sviesta muciņā un ēda sviestu.

„Tur jau ķepas jātur uz vēdera un jā-

smejas," sacīja runcis, un to viņš arī da-

rīja. To darīja arī mazie vīriņi, kad viņi

salasīja raibos svārkus un raibos ģērbus.
Jo pasaka satina savus sudraba pavedienus

atpakaļ uz sudraba kodeļas, un pusnakts

bija pāri. Viss bija kā parasti, un mazas

pelēkas pelītes sēdēja sviesta mucā un

ēda sviestu.

Bet ir jauki, ka mēs to visu pieredzē-

jām. Jo nu mēs zinām, te arī mazās pelē-
kās pelītes var raibos tērpos dejot skaisto

riņķa deju.

JAUNAS GRĀMATAS

Redakcijai piesūtīti jauniznakušie Latvju

grāmatas izdevumi:

Hilda Vīka, Laimīgā dziesma. Ro-

māns.

Fridrichs Gulbis, Vilkābele. Dze-

jas.

Agr. R. Vi r sn i c k s. Ziepju vārīšana.

Saistošo cenu kopojums Latvijas ģenerāl-
apgabalā. Sakopojis Mag. oec. A. Pla-

kans.

erhält man am besten frisch, wenn er gut

mit Salz vermengt wird, oder mit einigen
Zutaten vermischt zu Käse verarbeitet wird.

KURZE ZUSAMMENFASSUNGEN DER WICHTIGSTEN FACHSCHRIFTEN

Strohgeflechte
Das reife Stroh muß gesammelt werden

— möglichst gleiche Halme — bevor die

Dreschmaschine es zermürbt hat Das Stroh

wird zerteilt, indem man die Knoten aus-

schneidet. Das geschnittene Stroh wird in

heissem Wasser aufgeweicht, und dann ver-

arbeitet Die Grundarbeit der Strohverar-

beitungen stellt die Flechte dar. Beim

Flechten muß man darauf achten, daß alle

Halme nicht derselben Länge sind. Wurde

man ihnen allen auf einmal neue Halme

zufügen, so geht das Geflecht auseinander.

Für Hüte, Taschen, Schuhoberteile kann

man das Stroh in derselben Art wie das

Haar flechten. Doch eignen sich kunstvol-

lere Flechtensarten noch besser für den Hut

sowie einen Gürtel.

Die fertigen Flechten werden mit einem

kleinen Hammer geschmeidiger gemacht.
Und dann beginnt das Zusammennähen.

Beim Hut beginnt man mit der Mitte des

Hutkopfes. Die Tasche kann genäht und
auch von den angefertigten Flechten ge-

flochten werden.

Bei den Strohschuhen sind die Sohlen der

wichtigste Teil. Die Flechte für die Sohlen
wird wie das Haar geflochten, und die gan-
zen Halme — mit Knoten — werden dafür

verwendet Die Strohsohlen werden ähnlich

den Schnursohlen angefertigt Die Obertei-

le können aus Stoff oder Stroh verarbeitet

werden.

Weiter stellt man noch aus dem Stroh

Geschirr und dekorative Gewebe her.

Frische Erdbeeren das ganze Jahr

Die Erdbeerenzeit ist kurz —
bloß ein

paar Wochen. Es gibt eine Art Erdbeeren,

Monatserdbeeren, die das ganze Jahr

blühen und bis zum späten Herbst Früchte

bringen. Die bekannteste Sorte der Monats-

erdbeeren sind die „Zolemachers". Die Bee-

ren sind entweder rot oder weiß, ebenso

süß wie die Walderdbeeren, können frisch

gegessen sowie konserviert werden. Sie

eignen sich aber nicht für den Transport
Im Frühjahr gesetzte Pflanzen bringen
schon im Herbst Früchte. Im Blumentopf
auf dem Fensterbrett gezogen, bringen sie

Früchte bereits im Frühjahr.

Der Gärtner Kress in Mitau hat sich sehr

viel mit den Monatserdbeeren beschäftigt.
Es ist ihm gelungen, eine Sorte zu ziehen,
die — im Gegensatz zu den gewöhnlichen
Monatserdbeeren -—

durch Schösse und

nicht nur mit Samen vermehrt werden

können.

MiJch und Milchprodukte
E. Fricberga

Es gibt 3 verschiedene Arten für das Auf-

bewahren von Milch — Abkühlen, Hitzen

und das Anwenden von konservierenden

Mitteln. Die optimale Temperatur zum Auf-

bewahren von Milch ist 10—12« C.

Mit dem Kochen vernichtet man wohl alle

Mikroorganismen, die in der Milch sind,
doch auch der Milchbestand wird verän-

dert Das Sauerwerden der Milch kann mit

basischen Stoffen, wie z. B. Soda, verhin-

dert werden. Milch kann auch in gesäuer-
tem Zustand aufbewahrt werden. Bei heißem

Wetter ist es auch schwierig die Butter auf-

zubewahren, denn sie verdirbt dann viel

schneller unter dem Einfluß verschiedener

Mikroorganismen, Luft und Licht Quark
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VĀCU VALODAS MĀCĪBA
F. ŠTRAUCHS un M. PĒTERSONE.

4. Vācu vai. daudz sieviešu kārtas liet-

vārdu atvasināti no vīr. k. lietvārdiem

ar galotni In. Visi šie sieviešu kārtas liet-

vārdi daudzskaitlī pieņem galotni nen:

der Lehrer
—

die Lehrerin,
die Lehrerinnen;

der Schüler —
die Schülerin,

die Schülerinnen;
der Freund — die Freundin,

die Freundinnen;
der Gärtner — die Gärtnerin.

die Gärtnerinnen;
der Arbeiter — die Arbeiterin,

die Arbeiterinnen.

Izruna:

1. Vārdos der Hof (hof), das Holz (hole),
wohin (vohin) — h ir skanis.

2. sp vārda vai zilbes sākumā izrunā kā

šp: spielen (špīlen).
3. eu un āu izrunā kā oi: Scheune (šoine),

der Freund (frointl, er läuft (loift).
4. Ch vārdos die Küche, der Teppich, die

Bäche (strauti), die Dächer (jumti) izrunā,
kā to izrunā pazīstamajos vārdos: technika,
Fridrichs. Vārdos: das Dach, der Bach —

eh izrunā cieti.

5. Vārdos: wo, der Boden, wohnen, die

Wohnung, wohin — o ir garš un to izrunā

kā svešvārdos: fotogrāfs, fonds.
6. a izrunā kā šauro, īso vai garo c ska-

ni, piem: der Bäcker (beker), das Mädchen

(mētehen). a vel izrunā arī kā plato c,

piem.: der Gärtner (der gertner).
7. Atceries, ka divskanis ci vāciski izru-

nājams ar plato c, piem.: eilen, der Flei-

scher, reiten, einige, das Bell, der Arbeiter.

Liec datīvu vai akuzatīvu!

1) Wohin geht die Mutter? (in d— Küche.
Wo ist sie? in d

— Saal, an

d— Fenster, an

d— Tür, auf

d— Boden, in

d— Keller, in

d— Stube.)
2) Wohin stellst du den (an d— Bett, an

Stuhl? • d— Wand, an

Wo steht der Stuhl? d
— Klavier, an

d
— Tisch, auf

d— Teppich,
auf d— Fußbo-

den.)

3) Wohin eiien die Jungen (in d
— Garten,

und die Mädchen? auf d— Wiese,
Wo pflücken sie in d— Wald,

Blumen? auf d— Feld,
an d— Fluß,

an d— Bach,
auf d— Straße.)

4) Wohin fliegt der Vogel? (auf d— Baum,

auf d— Dach,
auf d— Zaun,
auf d— Linde.)

5) Wo hat er ein Nest? (auf d—Baume,
in d— Busche,
in d— Strauch,
auf d— Linde.)

Pārtulkojiet!

Uz kurieni tēvs brauc? Viņš brauc uz pil-

sētu. Kur viņš pērk slotas, sukas, zāģus un

cirvjus? Pilsētā viņš pērk suku, cirvi, divus

zāģus, dažus cirvjus un lāpstu. Kur novieto

strādnieks pulti? Viņš novieto pulti pie sie-

nas. Kur stāv tagad pults? Pults stāv ta-

gad pie sienas. Kur skolniece noliek grā-
matas un burtnīcas? Viņa liek grāmatas un

burtnīcas somā. Lineāls un penāls ir somā.

Uz kurieni iet bērni? Vai viņi iet uz p|avu
jeb uz lauku? Kur viņi rotaļājas? Viņi ro-

taļājas pļavā un dārzā. Viņi rotaļājas pļa-
vās un dārzos.

Par tulkojuma pareizību pārliecinies nāk.

lekcijā.
6. lekcijas pareizs atrisinājums.

I sērija.
Er (sie, es) bebt ein Bein, er hebt beide

Beine, er macht einen Schritt, er macht
vier Schritte, er bleibt stehen, er streckt ei-

nen Arm aus, er streckt beide Arme aus,

er senkt beide Arme, er kehrt sich um, er

hält den Kopf gerade, er atmet tief.

Sie heben ..., sie machen . .., sie bleiben

stehen, sie strecken ... aus, sie senken

..., sie kehren sich um, sie halten ...,
sie atmen tief.

II tulkojums.

Wem gibst du das Heft? Ich gebe der

Lehrerin das Heft. Wem gibt das Kind den
Bleistift? Es gibt dem Vater den Bleistift.
Wem dankt der Arbeiter? Er dankt der Mut-
ter, dem Großvater, der Großmutter

(den Großeltern). Womit schälst du

den Apfel? Mit wem sprichst du?

Sprichst du mit den Eltern oder mit
den Großeltern? Womit schreibt der Bru-

der? Er schreibt mit dem Bleistift. Wieviel
Fuße hat jeder Mensch? Wieviel Finger
hat jede Hand? Wer turnt? Wer streckt den

Arm aus? Wer macht zwei Schritte? Wie-
viel Schritte machst du? Wer kehrt sich
um? Ich kehre mich um. Wir kehren uns

um. Hans, kehre dich um! Hans und Karl,
kehrt euch um!

9. lekcija.
Am (-ran dem) Baume ist ein Kasten. Im

(= in dem) Kasten hat ein Star das Nest.

Auf einem Aste sehen wir den Star. Er

hat eine Raupe im (= in dem) Schnabel.
Vor dem Hause wächst eine Eiche. Un-

ter der Eiche ist eine Bank. Über der Bank

sitzen auf einem Aste zwei Sperlinge. Hin-

ter dem Hause ist eine Scheune. In der

Scheune sägen zwei Arbeiter Holz. Neben
der Scheune steht der Hirt. Er hat eine

Peitsche in der Hand. Er will die Kühe,
die Schafe und die Lammer auf die Weide

treiben. Er kann nicht länger auf dem

Hofe bleiben, denn er hat keine Zeit.

Auf der Straße steht ein Wagen. Auf dem

Wagen ist Holz. Zwei Männer tragen das

Holz in die Scheune. Neben dem Wagen
steht ein Auto. Zwischen dem Wagen und

dem Auto steht der Fahrer (der Schofför).
Ein Junge spricht mit dem Fahrer. Er darf

aber nicht ins (=in das) Auto steigen, denn

er muß mit dem Besen die Straße fegen.
Paul steht am Fenster und sieht den Ar-

beitern zu. Er kann aber den Arbeitern

nicht helfen, denn er muß zu Hause blei-
ben. Es regnet. Die Menschen eilen
Paul sieht die Mutter auf der Straße. Sie
hat einen Regenschirm in der Hand Sie
geht über die Straße. Sie eilt nach Hause
denn sie muß das Mittagessen bereiten
Sie will heute Pilze kochen. Wer mag die
Puze essen? Wir mögen die Suppe nicht
essen.

Gebrauche den richtigen Kasus!

{Lieto pareizo locījumu!)
Der Schnee fällt auf d—- Dach Der

Schnee liegt auf d- Dach. Der Hirte
schlaft unter d— Baum. Er legt den Rock
unter d— Baum. Der Hund nimmt den
Knochen zwischen d— Pfoten. Der Junge
sitzt neben d— Onkel. Er setzt sich neben
d- Onkel. Der Schüler geht in d— Schu-
le. Er ist fünf Stunden in d— Schule. Der

Sp-.eqel steht zwischen d— Fenster und
d— Schrank. Über d— Tische hängt eine

Lampe. Der Vater hängt die Lampe über
d— Tisch. Das Mädchen stellt sich vor

d—Spiegel. Das Mädchen steht vor d—

Spiegel. Wer setzt sich neben d— Tante?
Wer steht neben d— Tante? Zwischen d—
Ffmstei hängt ein Spiegel.
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Verwandle die Sätze in die Einzahl!

(Pārveido vienskaitlī!)
Wir müssen Tische kaufen. Ihr könnt

heute kommen. Die Jungen dürfen nicht

auf die Dächer steigen. Wir wollen Bücher
und Hefte kaufen. Die Hirten müssen die

Kühe auf die Weiden treiben. Die Knechte
müssen auf die Felder gehen.

Vārdi:
der Kasten — kaste (būris); der Star (e) —

strazds; der Ast (*e) — zars; die Raupe (n)
— kāpurs; der Schnabel (šnābef) — knābis;
die Eiche (n) — ozols; die Linde (n) — lie-

pa; der Busch ("c) — krūms ; unter — zem;
über der Bank — virs sola; der Sperling (e)
— zvirbulis,- der Hirt (en) — gans; die
Peitsche (n) — pātaga; er will — viņš grib;
wollen — gribēt; das Schaf (e) (sāf) — aita;
das Lamm("er) — jērs; treiben— dzīt; er

kann nicht
— viņš nevar; die Zeit — laiks j

neben — blakus; ein Kraftwagen (Auto) —

spēkrati; zwischen — starp; der Fahrer (der
Schofför) (fārer) — braucējs; er darf nicht
— viņš nedrīkst; er muß zu Hause bleiben
— viņam jāpaliek mājā; es regnet — līst;
eilen —steigties; ein Regenschirm (e) (rēgen-
širm) — lietussargs; das Mittagessen —

pus-

diena; bereiten — pagatavot; heute (hoite)
— šodien; der Pilz (e) — sēne; kochen —

vārīt; mögen — varēt, gribēt; wir mögen
nicht essen — mēs negribam ēst; die Sup-
pe (n) —

zupa; die Brücke (n) — tilts, der

Knochen — kauls; die Pfote (n) — ķepa;
der Spiegel — spogulis; vor dem Spiegel
— spoguja priekšā; ihr könnt kommen —

jūs varat nākt; sie dürfen nicht — viņi ne-

drīkst; sie müssen treiben — viņiem jādzen;
stellen — novietot; die Katze (n) — kaķis;
schweben — lidināties; das Luftschiff —

gaiskuģis; wollen — gribēt; können — va-

rēt; dürfen — drīkstēt; müssen — vajadzēt;
sollen

— vajadzēt (aiz pienākuma); ich soll
— man vajaga; mögen — gribēt (aiz
tieksmes); ich mag — es gribu.

Izdevējs: SQ Literatūras apgāds Rīga, Ļaudona (Baznīcas) iela Nr. 4-a Atbildīgā redaktore M. ĶEN Ģ E. lekārtojis E. DZENIS.
Iznāk 2 reizes rren. Atsevišķs numurs maksa 0,35 RM. Abonēšanas maksa gadā 7,—RM, pusgadā 3,50 RM. Tālruni:redakcija 32716,

grāmatvedība 30313, apgāda vadītājs 23549. Redaktore runājama no pīkst. 10—11.
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RUPJĀKS IZMALUMS —

VĒRTĪGĀKA MAIZE

Grauda ārējā daļā atrodam daudz vērtīgu vielu, kā, piemēram, viu-

mīrtus fermentus un minerālvielas.

-i Ati olbaltumvielas novietojas lielāko tiesu grauda mizā un tis tuvā-

kās dalās. Graudtts bīdelējot, iegūstam gan izskatīgos mirtus un gar-

f;Uģu maizi, b*t tie bioloģiski mazvērtīgi. Pārspīlēta baltmab.es lietošana

noved mūs pie gremošanas procesa traucējumiem, rada nervozitāti.

Arī no rupjiem miltiem var;

pagatavot garšīgas maizītes /

Saldie vai sāļie cepumi no

Pietases kafijasrupjo

miltu burkānu torti

Daudz olbaltumvietu., vilami

Daudi cietes un ļoti

Haudzētus klimpas, kas pēc novārīšanas

apceptas sviestā, ari var gatavot no rupjiem
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