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Grāmata — jauka un vērtīga svētku balva!

Jaunāki daiļliteratūra
Dzeļu krājumi:

Veronika Strēlerte — Vienkārši vārdi. Dzejas, Broš. Ls 2,—,

Krietni dzejnieki nerodas bieži. Tāpēc varam no sirds

nopriecāties par īstu v n gatavu dzejnieci, kas

nāk un stājas mūsu dzejas cerību frontē — blakus visjaunākajiem,
kam tikai pirmās grāmatas — Gedriņam. Bendrupei, Lazdai."

(J. Grīns.)
3. Medenis

— Mūžīga diena. Dzejas. Broš. Ls 1,80. Annas

Brigaderes prēmijas pirmais un Kultūras fonda

divkārtējais laureāts šinī krājumā sniedz jaunības dzeju,
kas, atšķirībā no viņa pēdējā laika darbiem, sacerēta viscaur

klasiskajos pantos. Tās saturā patriotiskie motīvi un mīlestības

lirika, gan brāzmaini kvēla, gan apskaidroti liega. Grāmata

ietver sevī noslēgtu attīstības posmu.

Pēteri» Aigara — Mākoņu dzirnas. Dzejas. Izn. dcc. ~Aigars

jau pazīstams kā dzimtenes, mīlestības un dabas dzejnieks. Viņš

apdzied pavasari, saules gaismu, ziedus un plauksmi. Tie ir gaiši,
dzidri toņi, kas izskan šinīs dziesmās, un pati daba Aigara skatī-

jumā ir kā mūžīgās jaunības iemiesojums.'1 (J. Kadilis.)

Jaunajā grāmatā dzejnieks rāda jau īsti nobrie-

dušu talantu. Tanī netrūkst arī gaiša humora.

Aleksandrs Čaks — ledomu spoguļi. Dzejas. Izn. dcc. Šī

grāmata būs jauns, priecīgs notiku m s Čaka spilgtā
talanta cienītājiem. Tās saturā galvenā kārtā garāki

dziedājumi par pilsētas dzīvi. Brīvais pants te vietām sasniedzis

augstāko virtuozitāti. Pārsteidzošas situācijas, varavīkšņaini salī-

dzinājumi un epiteti — īsta dzejiskās izdomas bagātība raksturo

šo krājumu.
J. Rainis — Aizas ziedi. Dzejas. „Dzejoļu krājums Aizas

ziedi ir jauka velte no tā milzīgā literāriskā mantojuma, kas at-

klājies pēc J. Raiņa nāves. Arī šī grāmata liecina, ka Rainis ir

tāda vēriena dzejnieks, kādus liktenis dāvina tautai tikai reizi

simts gados." (A. Baumanis.)

Pēdējais, pilnīgi viengabalains un sevī noslēgts

krājums no J. Raiņa atstātajām dzejas bagātībām.
V. Eglītis — Mana pasaule. Dzejas. Izn. decembrī. Domām

un atjautībām bagātos pantos V. Eglītis ieliek savas 60 gados
krātās dzīves un mākslas atziņas. Dzejas cienītājiem šī

grāmata interesanta jau ar to, ka satur daudz tīri literāru atmiņu,

vērtējumu, pārdomu.

Daijproza s

J. Sudrabkaļus — Viena bezdelīga lido. Miniatūras. Izn. de-

cembrī. Ar A. Nor ī š a zīmējumiem. Katra ikdienišķākā lieta

dzejnieka skatījumā iegūst sudrabainu mirdzumu. Tās ir krāšņas
fantāzijas caurstrāvotas refleksijas par dzīves sīkajām parādībām,
kas dažbrīd sevī slēpj dziļāku sakarību nozīmi. Mūsu litera-

tūrā šāda veida grāmata parādās pirmo reiz i.

J. Jaunsudrabiņš — Augšzemuieki. Romāns. Broš. Ls 3,—.

Šinī, tāpat kā citos Jaunsudrabiņa darbos, jūtam pašu dzīvi pul-

sējam. Ar dziļu mīlestību rakstnieks tēlo gan traģiskus, gan gaišus,
apskaidrotus cilvēku likteņus. Viņš sasniedzis tādu briedumu,

kas atļauj uz dzīvi noraudzīties it kā no kalnu augstuma. Neska-

toties uz to, ka romānā daudz dziļi traģiska elementa, cauri tam

vijas gaiša atziņa: «Nebēdz no dzīves sapņos, jo pati
d zi v c i r visskaistākais sapnis, ja tikai protam dzīvot

it kā sapnī".
K. Zariņš — Kaugoriesl. Vēsturisks romāns. Brošēts Ls 4,20.

Autors pieder mūsu vēstītājas prozas labāka-

jiem pārstāvjiem. Viņa darbi vairākkārt izpelnījušies vis-

pārēju atzinību un Kultūras fonda godalgoti. Jaunajā romānā

Zariņš rāda mums Kauguru nemieru dramatiskos notikumus.

Rakstnieks pilnīgi reāli atveido šī laikmeta ainu, balstīdamies uz

pamatīgiem vēstures materiālu pētījumiem. Tādējādi notikumi,

kas devuši vielu A. Grīna traģēdijai „Karoga meklētāji", iegūst
šinī romānā jaunu, spilgtu apgaismojumu.

V. Veldre — Dižmuiža. Romāns. Broš. Ls 3,--. Romāns

Dižmuiža ir vairāk nekā tikai lasāmviela, tas ir gabals no mūsu

zemes un dzīves vēstures, un jā jaunais epiķis to spējis parādīt.
las liecina, ka viņš nav bez dāvanām.

(Līgotais, „Br. Zemē".)
J. Lācis ~Moža meža maldi. II un 111 daļa. (Romāna I daļa

iznāca gadu agrāk.) Broš. Ls 3,50. No «izredzētās zemes'1
mūža mežos darbība pa daļai pārcelta Brazīli-

jas lielpilsētā. Parādīts, kā daži atsevišķi kolonisti ar pār-
cilvēcīgiem spēkiem izcīna sev nevien garīgu patstāvību, bet arī

materiālu labklājību. Spēcīgi izskan ilgas pēc dzimtenes.

R, Ērglis — Pelēko baronu senči. Romāns. Izn. decembrī.

Jaunais izdevums aptver 2 agrāk iznākušos un izpārdotos romā-

nus — „Pelēko baronu sentēvi" un „Pelēko baronu tēvi". levē-

rojami pārstrādātais un koncentrētais darbs dod nevien intere-

Santu lasāmvielu, bet ievada mūs arī labākā tuvākās un tālākās

pagātnes notikumu izpratnē. Gleznaini zīmētu dabas skatu fonā

redzam divas paaudzes līdumnieku priekos v n

bēdās.

H. Cukurs — Starp zemi un sauli. Broš. Ls 2,—. Romānam

populārais pasaules aplidotājs izmantojis savus bagātīgos piere-
dzējumus, sasaistīdams tos ap dēkainu fabulu. Grāmata noderēs

par laika kavēkli vieglākas lektīras cienītājiem.
Knuts Lesiņg — Zīmes tumsā. Stāsti. Izn. decembrī. K. Le-

siņam piemīt veikla stāstītāja dāvanas. Savos darbos viņš pa lie-

lākai daļai risina interesantas psīcho loģiskas
problēmas modernā lutvēruraā. Grāmatā uzņemti la-

bākie darbi, kas radušies ilgākā laika sprīdī.

Apcerējumi — esejas:
Zenta Mauriņa — Dante tagadnes cilvēka skatījumā. Broš.

Ls 3,20. ~Autores iejušanās mākslu izceļ viņas spēja attēlot ■—
par Bantes dzejas tēliem tā runā krāsaini un ar visu

sirds karstumu. Viņas teikumi ir spilgti personisks zīmogs,
tie ir it kā iekšēji izauklēti. — Zentu Mauriņu interesē lietu bū-
tība un nozīme. Viņa ir sapratēja, kas atsevišķo parādību
ieauž kādā vispārīgā garīgā kopsakarā, kur noskaidrojas tās vēr-

tība." (L. Perlbacha, „Daugava".)
Zenta Mauriņa — Grāmata par lietām un cilvēkiem. Izn.

decembrī. Dziļi kulturālā skatījumā te ietverti rakstnieces dien-

vidu ceļojuma novērojumi un pieredzējumi. Tas i r sav-

dabīgs eseju krājums, kā visas Mauriņas grāmatas uz-

rakstīts gleznainā un cildenā valodā.

P. Ermanls — Paziņu portreti. Literāras atmiņas. Izn. de-

cembrī. P. Ermanim piemīt reti sastopama talanta īpatība: viņš

prot stāstīt par lietām un personām, izveidojot to portretus it kā

mozaīkas no šķietami nenozīmīgiem ikdienas sīkumiem. Bet taisni
šo sīkumu dēļ tēlotās personas rādās mums tik dzīvas un cil-

vēcīgi saprotamas. Jaunajā krājumā Ermanis kavējas atmiņās
par J. Ezeriņu, J. Sudrabkalnu, Z. Mauriņu, J.

Grīnu, K. Skalbi un c.

Jaunatnes grāmatas:
L. Perlbacha — Ludis dodas pasaulē. Jaunatnes romāns.

Illūstrējusi M. Kovaļevska. Broš. Ls 2,50. Grāmatā rādīts,
kā bāra bērns Ludis cauri dažādām likstām un nedienām izaug
par krietnu un dzīvei norūdītu jaunekli. Interesanti tēloti viņa
piedzīvojumi ceļojošā cirkā un kuģa puikas gaitās, apbraukājot
pasaules jūras. Autore pārsteidz ar sava pirmā
darba gatavību.

Vilma Delle — Laimīgie Jāņi. Stāsts. Ilifistrējis A. Štrā 1 s.

Izn. decembrī. Divi zēni — Atvars un Vilnis paslepen dodas uz

Usmas ezera Moricsalu, lai dzīvotu tur pēc Robinzona Krūziņa
parauga. Pieredzējuši dažādas likstas, viņi ir laimīgi, ka var

atgriezties mājās un kopā ar citiem pilsētiņas bērniem izpildīt
kādu skaistu nodomu. — Grāmatas noslēgumā izskan patiess
prieks, kas rodas, kad cilvēks, vienalga — vecs vai jauns, i r

veicis kaut ko īsti krietnu v n vērtīgu.
M. Hamsune — Langerudas bērni. Broš. Ls 2,50, iesieta Ls

3, —. No norvēģu valodas tulkojusi L. Skalbe. Grāmatā tēlota
vasara Norvēģijas kalnos. Māte ar saviem 4 bērniem —

2 zēniem

un 2 meitenēm —■ pavada brīnumskaistas dienas kalnu ganībās
dziļā saskaņā ar dabu un visu dzīvo radību. Stāstījums viscaur
sirds siltuma un humora apdvests. Ar H. Peco 1 d a illūstrāci-

jām un O. .F re i b c r ģ c s vāka zīmējumu.
R. Kipiings — Jūras varoņi. Romāns. IllGstrēts. Izn. dcc.

No angļu valodas tulkojis E. Ādams o n s. Ļoti
spilgts un pārdzīvojumu bagāts jaunatnes ro-

māns. Tā ir slavas dziesma jūrnieku drošsirdībai un skaists

mājiens jaunatnei, ka nevis manta, bagātība dod īsto laimi, bet

darbs, uzticība, godam veikts pienākums.

Grezni izdevumi:

Kaievala — Somu tautas varenais eps, kas tulkots daudzās va-

lodās, latviski iznāk jaunā izdevumā, greznots ar konģeniālām
Gallona-Kallelas illūstrācijām uz atsevišķām lapām. Šī grāmata
būs sevišķi vērtīga svētku balva v n skaista rota

katrai mājas bibliotēkai.

M. un J. Sleiņi — Dzintarzeme — dzimtene. Latvijas dabas

un kultūras vērojumi. Ar 201 illūstrāciju uz krīta papīra un 2

gleznu reprodukcijām. Brošēta Ls 4,50, skaistā sējumā Ls 6,50.
Grāmata, kas parāda mūsu dzimteni visā tās

krāšņumā. Ģeogrāfiskais apraksts ietverts vieglā valodā un

lasāms kā laba beletristika. leteicama skolotājiem, tūristiem, da-

bas skaistuma un kultūras vērtību cienītājiem. Sevišķi no-

derīga balvām un dāvanām.

VALTERA un RAPAS AKC. SAB.

ABONĒŠANAS MAKSA: par 1 mēnesi Ls 1.20, par 3 mēnešiem Ls 3.—-; uz ārzemēm: par 1 mēnesi Ls 1.60,



Kara virsprokurors ģenerāli» Verners Tepfers ar kundzi Aldonu, meitām Barbaru un Jānu.
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AKMEŅAINAIS CEĻŠ

(9. turpinājums.)

— Slikti, ka tev tik drīz jāaizbrauc, — Valfrīds teica,
kad viņi bija sasnieguši Lāčplēša ielu — tur vajadzēja
šķirties. — Mēs varētu kādreiz satikties.

— Ja patīk, atnāc uz atvadībām, — Ēriks pieklā-
jības dēļ ieteicās, — Tur gan nebūs nekā sevišķa. ..

— Tu domā, man diezin ko

vajaga... — Valfrīds pasmaidīja.
— Tukšā es neiešu. Bet, varbūt,

es jūs apgrūtināšu?
— Kas par niekiem. Es tikai

domāju, ka tev pašam nebūs in-

teresanti. Visi vienkārši zēni...

— Vienreiz es taisni gribētu
būt ar tādiem kopā. Es vēl at-

ceros no skolas laikiem. Tie

bija jautri gadi.
Valfrīda nodoms Ēriku nevisai

sajūsmināja, bet viņš pats bija

iekustinājis šo lietu un atteikt

vairs nevarēja. Un tā iznāca, ka

nejaušās satikšanās beigās viņi

norunāja tikties atkal svētdienas

vakarā. Valfrīds neslēpa, ka

šāds iznākums viņam sagādā

prieku, bet Ēriks, atvadījies no

viņa, domu pilns gāja mājās un

pukojās sevī, ka sameklējis at-

vadu ballītei vēl vienu viesi, kas

bija citas pasaules cilvēks un ne-

iederēsies viņu sabiedrībā. Ko

teiks citi zēni? Ko sacīs Alīse?

Vai viņi vairs varēs justies tik brīvi kā savā pulciņā?
— Vajadzēja man vārīties tik daudz...

6.

Roberts, tāpat kā Alīse, ļoti mīlēja slidot, bet šo

prieku viņš varēja atļauties tikai svētdienās. Tā bija

vienīgā diena, kad viņš dabūja izgulēties astoņas, devi-

ņas stundas, mierīgā garā sagatavot savus skolas uzde-

vumus un pēcpusdienu pavadīt pēc paša patikas. Daž-

reiz viņš gāja kopā ar Alīsi, bet visbiežāk viens, jo
māsai pēdējā laikā bija it kā zudusi interese par slido-

tavu — tās vietā viņa kopā ar Ēriku apmeklēja sporta

sarīkojumus.
Arī to dien, kad Ēriks ar biedriem rīkoja atvadības,

Robertam vajadzēja iet vienam uz slidotavu. Viņš aiz-

gāja agrāk nekā citas reizes, lai pēc pāris stundām do-

tos pie māsas, kur Ēriks tos gaidīs ar motociklu. Tā

bija pavisam maza slidotava, kādā privātā dārzā. Le-

dus laukums pilns pusaudžiem. Spēlēja elektriskais

grammofons. Apāvis slidas, Roberts iejuka raibajā pūlī,
kas atgādināja spēcīga vēja pūtiena iekustinātus pu-

tekļus, kas sijājās uz ledus, apriņķoja viens otru, trau-

cās cits citam garām, dažreiz sadūrās vai salipa kopā

VIĻA LĀČA

ROMĀNIS

V. Valdmaņa viņete un illūstrācijas

un tad turpināja kustību divatā. Līdzās nemākuļiem,
kas stīvām kājām mēģinājās šā sporta gudrībās, joņoja
matadori, zīmēdami uz ledus dažādas figūras. Daži

prata pat valsēt.

Viegls sals, piesārtušas sejas un elpas garaiņi... Sa-

sildīdamies, Roberts dažas reizes strauji apskrēja lau-

kumam apkārt, tad sakrustoja
rokas uz krūtīm un ar skrējiena
inerci izzīmēja uz ledus astoto

numuru. Tas bija nieks, viņš
prata arī grūtākas figūras un lē-

cienus, bet mazajā un pārpildī-
tajā laukumā nepietika telpas lie-

lākām demonstrācijām. Tas arī

nebija viņa nolūks. Galvenais —

pāris stundas sniegt savam ķer-
menim kustības prieku un brī-

ves izjūtu, būt svaigā gaisā jautru
un bezrūpīgu cilvēku pulkā un

aizmirst uz brīdi visas vakar-

dienas un rītdienas rūpes. Viņa
sapūlētiem nerviem tā bija kā

dziedinoša vanna. Nekādu domu,
nekādas garīgas piepūles. Kājas
piekusa, bet atpūtās gars. Ja

viņš katru dienu tā varētu!

Tā pagāja pirmā stunda.

Elektriskais grammofons raidīja
laukumā valšu un polonēžu ska-

ņas, dažs noāva slidas un gāja
mājās, citi atnāca vietā. Un ne-

jauši Roberts pamanīja slidotāju
drūzmā pazīstamu seju. Tā bija Niklāvu Ella. Arī

agrāk viņš Šad un tad to bija redzējis slidotavā, bet

viņa vienmēr turējās pa gabalu. Tāpēc Roberts ap-
mierinājās ar vieglu galvas mājienu un nelikās par
Ellu zinis.

Brītiņu vēlāk viņa gadījās tam itin tuvu un kā ne-

jauši pastiepa roku uz Roberta pusi. Viņš satvēra

Ellas roku un, ne vārda nerunādami, viņi pārī slidoja
laukumam apkārt.

-— Tu viens pats? — Ella vēlāk iejautājās.
— Kā parasts, — Roberts atbildēja.
— Tavs draugs laikam neprot slidot? — Ella tur-

pināja, izklaidīgi raudzīdamās viņam garām.
— Kuru tu domā? — Roberts jautāja.
— To, kas bija atnācis darbnīcā.

—- Viņam šodien nav laika. Parīt jāiet prom kara

dienestā.

— Ak tā? — Maza pauze, tad draiskulīgs aicinā-

jums. — Skriesim ātrāk, cik ātri vien var.

Viņi skrēja, kamēr abiem kļuva silti, tad lēnināja
tempu.

— Es nezināju, ka tu tik labi proti slidot, — Ella

teica.

Ko teiks citi zēni?
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— Tu nemaz neshdo sliktāk, — Roberts sacīja.
— Kā tavu draugu sauc?

— Tas ir Buliņu Ēriks.

— Ak tā? Skriesim atkal.

Viņi saņēma krusteniski viens otra rokas, bet necik

ātri paskriet nevarēja, jo laukums bija pārāk pilns.
Pēc brītiņa Ella atkal iejautājās:

— Ko tu šovakar darīsi? Laikam mācīsies?

— Nē, es izmācījos priekšpusdien.
— lesi uz kino?

—■ Nevarēs. Man jāiet pie Ērika uz atvadībām.

— Vai tu proti valsēt? Nē? Es iemācīšu. — Un

kamēr grammofons spēlēja, viņi
griezās ritmiskos lokos. Ro-

bertam tas bija kaut kas jauns.

Viņš jutās labi.

— Nu gan esmu piekususi,
— Ella teica. — Atpūtīsimies.

Viņi aizgāja nomaļā stūrī

un palika stāvam. Kāpēc viņa
šodien tik laipna? Roberts

domāja.
— Es nezinu, ko lai šovakar

dara, — ieteicās Ella. — Nekur

nav kur iet...

— Vai tā nu var būt? —

Roberts pasmaidīja.
— Kad es tev saku, — Ella

šķelmīgi pasmējās. — Ja tu

būtu īsts kavalieris, tad pa-

ņemtu mani līdz uz atvadībām.

Bet to jau tu nedarīsi.

Viņa smējās atkal un zibo-

šām acīm vēroja Robertu.
— Ja tu būtu agrāk teikusi...

— Ak tur tikai ar iepriek-
šēju pieteikšanos?

— Nē, bet tad es būtu ie-

kārtojies citādi. Ēriks mūs ve-

dīs ar motociklu, bet tikai tri-

jiem ir vietas.

— Kas tas trešais ir?

— Mana māsa.

Pavisam īsu mirkli Ellas
zobi iekodās apakšlūpā un

piere savilkās krunciņās, tad

viņa paskatījās Robertam acīs

un ironiski pasmaidīja.
— Un tu laikam tici, ka es

nopietni domāju? — Nu? — viņš brīnījās. — Uz re-

dzēšanos, mans kungs! — Ellas balss skanēja dzestri.

Viņa pagriezās un nozuda slidotāju drūzmā. Kad pēc
brītiņa Roberts lēnām apskrēja laukumam apkārt, vi-

ņas nekur vairs neredzēja. Laikam aizgājusi mājās.
Jocīgs skuķis... Roberts domāja. Par ko viņa sa-

dusmojās uz mani?

Drīz arī viņš gāja mājās. Bija laiks doties pie
Alīses un Ērika.

Otrā nodaļa

1.

Simts metru no ceļa un tikpat tālu no tuvākajām
kaimiņu mājām, mežmalā stāvēja vecs koka nams.

Kādreiz, priekš kara, tā bija bijusi vasarnīca. Arī ta-

gad vasaras mēnešos tajā dzīvoja cilvēki, bet veco ēku

neviens vairs neapkopa, zaļais krāsojums bija sen iz-

balojis, dažam logam izbirušas rūtis un sēta* stabi !s-

-ļodzījušies katrs uz savu pusi. Ēkas iekšiene nebija

labāka par ārpusi. Nosmulētas un saplaisājušas ta-

pētes, čīkstoša grīda, greizas durvis un peļu caurumi

visās malās.

Kad Ēriks jautāja savam radiniekam, vai viņš
drīkst vasarnīcā vest savus draugus uz atvadību ballīti,

tas bija atbildējis: — Ved kaut vai kamieli.

Dienā puiši bija mazliet apkopuši pāris istabas.

Lielākās telpas, vidū atradās garš, vienkāršs galds bez

segas un šādi tādi salasīti sēdekļi: krēsli, soli un ta-

buretes. Pie sienas dega petrolejas lampa. Blakus

istabā bija novietots dzērienu krājums un uzkožamie.

Paši sameta naudu kopā, paši visu apgādāja. Un nu

viņiem bija divas kastes alus,

sešas pudeles degvīna, tikpat
daudz vīna, pāris liķieru, vesela

panna ābolkūku un trauciņš
nēģu. Dāmām bija pirktas kon-

fektes un šokolāde. Arī par

mūziku bija gādāts. Viens pui-
sis atnesa patafonu, otrs gitaru,
trešais mandolīnu, citiem bija

skanīgas balsis un plašs reper-

tuārs veco un jauno grāvēju.
Septiņos vakarā visi atradās

savās vietās — astoņi puiši un

četras meitenes; puišu tāpēc

vairāk, ka tikai dienestā gājē-
jiem bija atļauts ņemt meitenes

līdz, bet tādu bija tikai četri.

Nu ballīte varēja sākties.

Un tā sākās. Klusi, ne-

veikli, ar kremšļošanu un pa-
klusiem uzmudinājumiem: —

Nu, kas ir? Vajaga atkorķēt.
Ko skatās?

Pirmās glāzes tukšoja bez

tostiem, pirmos nēģus ēda dom-

pilnā mierā.. Meitenes svinīgi,
ar lūpu galiņiem pieskārās vīna

glāzēm. Aizrīšanās, kāss, gan-
drīz vai asaras acīs: — Vai die-

viņ, cik stiprs!
Tas bija sākums. Vēlāk puiši

dziedāja dziesmu:

Es var' dzert un uzdzīvot,

Kamēr zila gaisma aust...

Savus draugus — Alīsi, Ro-

bertu un Valfrīdu — Ēriks bija
nosēdinājis vienuviet. Pats

viņš spēlēja it kā namatēva lomu un kurināja tempu.
Tas viņam nenācās grūti, jo puiši bija apzinīgi un da-
rīja savu pienākumu. Kaktā strauji vairojās izdzerto

pudeļu skaits. Sāka zūzot pļāpības bite, acis vairs ne-

vairījās acu un dejotājiem nebija kauns iziet telpas
vidū uz pirmo deju.

Valfrīda klātbūtne sākumā it kā apspieda pārējos,
bet drīz viņi pārliecinājās, ka svešais nav no „lauzī-
gajiem". Pats pirmais viņš cēlās augšā un teica galda
runu,- novēlēdams jaunajiem karavīriem labas sekmes

dienestā. Runa beidzās ar kopīgu glāzi. Pirmais

viņš mudināja padejot un priekšzīmi rādīdams uzlūdza

Alīsi, par ko Ēriks viņu domās atzina par malaci.
Ērikam pašam nebija laika dejot. Vislielākās pūles
viņam bija, kamēr izkustināja Robertu.

— Negudro jaunu kalendāru, bet iedzer, — Ēriks
mudināja. — Reiz mūžā jau var. — Tad Roberts, lai

iepatiktu draugam, dxēra glāzi alus. Vēl&k viņam va-

Pasta un telegrāfa dep-ta inž. H. Resnais

ar kundzi Mildu un audžu meitu Emīliju. 30. nov.

inž. Resnais svinēja 60. šūpuļsvētkus.
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jadzēja nogarzot arī degvīnu.

Pēc tam vairs nebija tik neērti.

Vēl glāzīte un vēl viena, un viņš

jau meklēja sarunu biedru. Viņu
pārņēma savāda līksmība. Dzīve

bija jautra lieta, tikās par to pa-

runāt. Un visi šie zēni un mei-

tenes bija tādi krietni cilvēki,

jauni, dūšīgi, bezbēdīgi. Viņš vē-

lēja viņiem labu. Par visiem

draudzīgāk pret viņu izturējās
Valfrīds, lai gan šodien viņi sa-

tikās pirmo reizi. Valfrīds bija

draudzīgs arī pret Alisi, bet ar to

viņš kautrējās runāt tik brīvi

kā ar Robertu. Varbūt viņš ne-

kautrētos, ja šeit nebūtu Ērika.

Balsis kļuva skaļākas. Visi

runāja un neviens neklausījās.
Puiši aplika rokas meiteņu ple-
ciem un viņas nevairījās. Tagad
nēģus ņēma ar pirkstiem un alu

dzēra no pudelēm, viens sāka

staigāt uz rokām un visiem par
to bija gardi smiekli. Bet kamēr

citi priecājās, Ēriks otrā istabā

taisīja boli. Tā bija tik garžīga
un viegli iedzerama, ka pat mei-

tenes vēlējās otru malku.

Uguntiņas iedegās Valfrīda

acis katrreiz, kad viņš paskatījās
Alīsē, bet viņš savaldījās un neko

neteica. Vējāk viņš arī netika

tai klāt, jo Ēriks beidzot bija at-

brīvojies no saviem saimnieka

pienākumiem un vairs neatkāpās
no Alīses. Vai nu viņš bija ma-

zāk dzēris, vai vairāk varēja pa-
nest, bet pie viņa vēl neredzēja
nekādu skurbuma pazīmju. Viņš
negrīļojās, nerunāja skaļi un ne-

plātījās ar rokām. Vakar treniņā
viņš bija pirmo reiz pieveicis
kluba meistaru pussmagā svarā.

Un to neviens vēl nezināja. Ding-
vūds vēlējās, lai līdz Latvijas
meistarsacīkstēm par to nerunā.

— Vai mēs nesadzersim tū

brālības? — Valfrīds jautāja Ro-

bertam.

— Kāpēc ne! — Roberts pie-
krita.

— Kur jūs ar māsu dzīvojat?
— Valfrīds apjautājās vēlāk, kad

draudzība bija oficiāli nodibi-

nāta.

— Mēs dzīvojam katrs par
sevi, — Roberts atbildēja.

— Tā, jūs nesatiekat? —- Val-

frīds brīnījās.
— Mēs labi satiekam, bet tā

tas iznāca.

Nekad neviens cilvēks nebija
tā lipis Robertam klāt, kā to-

vakar Valfrīds, bet viņš bija pā-
rāk apskurbis un to nemanīja.
Tagad Ēriks dejoja ar AIīsi un

Valfrīds skatījās. — Pēc dažām

dienām viņa paliks viena... jau-
nais Taumanis domāja, un viņam

kļuva labi no šīm domām. Dau-

gavpils ir tālu. Pirmos trīs mē-

nešus jaunkareivjus nelaiž atva-

ļinājumā. Visas vienkāršās mei-

tenes jūsmo par studentiem.

Vēl vienu glāzīti, Robert!

Ap pusnakti nēģu trauciņš
bija tukšs un visas ābolkūkas ap-

ēstas. Grīļie stāvi un kliedzošās

balsis liecināja, kur palicis dau-

dzo pudeļu saturs. Puiša galva
atdusējās uz meitenes klēpja,

viņš žagojās un raudāja.
— Es teicu, nedzer tik daudz...

— meitene pārmeta. — Nu tu

pats redzi.

Divi puiši saderēja, ka uzrāp-
šoties gar fasādi līdz vasarnīcas

tornim, bet Ēriks viņus nelaida

laukā. Robertam pēkšņi kļuva
nelabi, piere nosvīda un mute

pieskrēja pilna siekalām. Tad

Valfrīds viņu izveda ārā. — Ne-

kas, tā daudziem gadās... — viņš

mierināja Robertu. — Tev neva-

jadzēja maisīt alu ar šņabi.
— Es nekad vairs nedzeršu...

— Roberts murmināja.
Tumšā stunda bija klāt. Kas

pēc tam notika, to viņš vairs ne-

atcerējās. Bet visi, kas tovakar

bija vientuļajā vasarnīcā, vēlāk

apgalvoja, ka tas bijis brīnišķīgs
vakars. Par saplēstām glāzēm
un telpu tīrīšanu samaksāja
Eriķs viens pats.

2.

Dienu priekš aizbraukšanas

Ēriks atvadījās no Dingvfida un

saņēma pēdējo mēnešalgu.
— Jūsu vieta tiks rezervēta,

— amerikānis teica. — Tiklīdz

atgriezīsities no kara dienesta,
varēsit stāties vecajā darbā. Ti-

kai vienu es jums lieku pie sirds:

neizlaidieties no formas. Raugait
atrast sev treniņa partnerus un

strādājiet dūšīgi.
— Boksa cimdus un treniņa

bumbu es ņemu līdz, — Ēriks

atbildēja. — Ceru, ka manā die-

nesta vietā būs arī sporta klubs.

Ja priekšniecība nāks pretim,
mēs varbūt redzēsimies Latvijas
meistarsacīkstēs.

— Cik jūs patlaban sverat?

— Dingvūds apjautājās.
— Astoņdesmit trīs kilo.

— Tad gādājiet, lai līdz

meistarsacīkstēm būtu četri kilo

mazāk. Jums jāstartē pussmagā
svarā. Jaunie dzīves apstākļi
palīdzēs nodzīt svaru. Jā, un

DZIESMA PAR DAUDZDAUDZAJIEM

V. PLŪDONS

Cilvēki

Tev dvēselē nav miera.

Tava sirds alkst laimes un prieka.
Tu slāpsti baudu.

Jā, cilvēk,
Tu nemāki būt laimīgs
Pats ar sevim;
Tu nemāki būt priecīgs
Pats iekš sevis,
Kā cīrulis gaisā,
Kā vāvere mežā.

Dzīve tev apkārt
Šķiet pelēka, drāma.

Tu gribi bēgt no tās.

Tu gribi bēgt no sevis paša.
Tu — neprātnieks !

Jā, kurp?
Pie kā?

Kurp var no sevis paša aizbēgt kāds? —

Nē, bēgt tu negribi.
Tu meklē tikai aizmirsties no dzīves

Un tādēļ gribi Bakchum skaujās krist.
Tu —vieglprātīgo dzīves noliedzēj,
Tu gribi draudzēties ar dzīves lielo mānu ? . .

Vai viņš jel kad ir kādu svētījis?
Vai viņš jel kam ir īstu laimes kausu sniedzis,

Sjs saldkārīgais vieglprātīgo pavedējs, <
Sis viltus makšķerāķa izmetējs ? . .

Āl tur jau sēž viņš —

Zelta šķeistu rokā —

Pie dzīves jūjas dzintardzidrā krasta

Un savas taukainglaimās acis blisina

Un smīn un gaid',
Kad kāda muļķa zivs

Pie viņa makšķerāķa pieķersies...

Vai, cilvēk, tu

Nu gribi būt par viņa makšķerēmas baudnieku?

Es redzu, redzu:

Veits ir bijis brīdinājums mans;

Es esmu runājis tik kurlām ausīm.

Es redzu:

Tu jau kārpies, tirinies,
Pie Bakchus makšķerāķa pieķēries.
Un, saldkārīgi blīnot, smīnot

Viņš izceļ tev' iz valgmes dziļuma
Un nosviež zemē — taisni pašos dubļos —

Par kaunu pašam tev

Un puikām, resgaļiem,
Par lieliem smiekliem.

. .

Tu —nelaimīgais !

Tu —vieglprātīgais !

Nu tu skumsti,
Nu tu skundi

Un dusmojies uz sevi,
Un uz visu pasauli,
Un sevi nolādi

Un savu kfūmo nesoli,
Un solies vairs ne māžam nelīst

Sai Bakchus vilinošā stichijā.

Tu — neprātnieks !

Kālab tu sevi apmelo ?

Tu atkal uzķersies
Uz Bakchus makšķerāķa
Ne tikai vienreiz vien,
Bet simtām reižu un vēl vairāk.

Gan vēlies pacelties tu aiterdzidrumā,
Kur šķīsti, balti mākonīši dus —

Lai mieru gūtu mellā dvēsele.
. .

Bet tavam gaiskuģim trūkst tēraudgribas stūres,
Trūkst lielā, modrā spēka motora,
Lai paceltos no zemes pīšļiem augšup :

Uz domu dzidri

Un uz mērķu tāli;
Tur—pretim baltai, siltai, spožai saulei.

.
.

Ai, nabaga cilvēks !

Tu — radības kronis ! —

Tu — nožēlojamais baudkāres vergs!.
.
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neaizmirstiet paņemt līdz arī angļu grāmatas. Jūs zi-

nāt, kam tas vajadzīgs.
— Es saprotu, mister Dingvūd... — Ēriks nosarka

aiz prieka. Amerikānis nebija aizmirsis savu solījumu
— ņemt viņu līdz uz Ameriku. — Bet ja nu jūs aiz-

braucat agrāk?
— Neaizbraukšu. Man ir līgums. Bet ja sabiedrība

sadomātu citādi, tad Savienoto valstu sūtniecībā sa-

ņemsit attiecīgos papīrus un varēsit sekot.

— Pateicos, mister Dingvūd.
— Labu veiksmi!

Otrā rītā Ēriks atvadījās no mātes un devās uz

Kazāku ielu. Viņam līdz bija paprāvs čemodāns un

kastīte ar iedzīves sīkumiem. No savas iekrāju-

šās naudas viņš paturēja klāt tikai trīsdesmit latus, bet

pārējo» atstāja mātei, ļai viņa šad un tad atsūtītu pa

druskai. — Pa ceļam Ēriks lika ormanim pieturēt pie
frizētavas un iegāja atvadīties no

Alises. Pie viena viņš turpat

nogrieza matus līdz ādai, lai aiz-

taupītu rotas frizierim darbu.

Viņi šķīrās priecīgā noskaņā.
Abi bija jauni un abi zināja, ka

šis ir pēdējais šķērslis, kas vi-

ņiem jāpārvar ceļā uz savu laimi

— lielās dzīves vārti jau atradās

saskatāmā tuvumā.

— Tu man rakstīsi, Erik,

bet labi bieži, — Alīse atgādināja.
— Katru dienu pa vēstulei.

— Vai nebūs par biežu? —

Ēriks smaidīja. — Ar tādu sparu
mēs ātri nodeldēsim visus mīļos
vārdus un vēstulēm nebūs vairs

smaršas.

— Varbūt tev taisnība, —

Alīse padevās. — Bet divreiz ne-

dēļā tev tomēr jāraksta, citādi es

būšu dusmīga.
—- Nu labi, mazais. Bet tu

man apsoli vienu. HHHHH___

— Es jau zinu, ko tu gribi JJj
teikt. Tu baidies, ka es staigāšu

pa ballītēm un amizēšos ar citiem puišiem. — Maldies,

draudziņ. Manis dēļ tev nemaz nevajaga dzīvot kā

normai un bēgt no cilvēkiem. Bet... — Ērika skats

kļuva nopietns un balss it kā ķērās, — ja tev gadās
kaut kas tāds, ar ko tu viena netieci galā, tad ziņo man.

—- Labi, Ērik... — Alīse apsolījās. — Bet kas gan
tāds var gadīties.

— Es jau nesaku, ka taisni jāgadās, bet visu mēs

nekad nevaram zināt. Tu vari palikt slima, pazaudēt
darbu vai tamlīdzīgi. Tad zini, ka manai mātei ir di-

vas istabas, un vienu viņa katrā laikā atdos tev. Viņa

par tevi labi domā.

Viņiem bija jārunā klusi, jo visapkārt grozījās citi

cilvēki. Un, lai gan tie zināja par viņu attiecībām, tik

jauni viņi vēl bija, ka atvadoties kautrējās sniegt viens

otram pēdējo glāstu. Ciešs rokas spiediens, draudzīgs
smaids un viņi gāja katrs savu ceļu. Tādiem, kā šo-

dien, viņiem nebija lemts vairs satikties, jo aiz durvīm

jau glūnēja liktenis.

Līdz pusdienai Ēriks nostāvēja kapa apriņķa pār-
valdes pagalmā, kamēr jauniesauktos sakārtoja pa

pulkiem. Vēlāk viņu, kopā ar citiem daugavpiliešiem,
ielaida kādā telpā. Visu pēcpusdien] vtņš spēlēja
dambretu ar dažādiem pretiniekiem. Vēlu vakara

jaunkareivjus atkal sapulcināja pagalmā, sakārtoja
rindās un, orķestrim spēlējot, veda uz staciju. Uz ielas

daudzus gaidīja pavadītāji, draugi, vecāki. Viņi
skrēja kolonnai līdz, sasaucās ar piederīgajiem un rau-

dzīja vēl kaut ko pateikt, spiest aizbraucējam roku un

pasniegt kādu nieku — papirosus, sviestmaizi vai

naudu. Nezin kāpēc dažs raudāja.
— Cik labi, ka man neviens nav atnācis, — Ēriks

domāja, vērodams sentimentālo kņadu.
Bet kad viņš jau bija vagonā, un noskatījās pava-

dītāju pūlī uz perona, arī viņam uzmācās sīka, smel-

dzoša vēlēšanās: ja Alīse būtu te un varētu viņai vēlreiz

paskatīties acīs...

Kaunēdamies pats no sevis un slēpdams saviem

biedriem, viņš salūkoja kabatas grāmatiņu. Izlikās, it

kā ko pieraksta un zagšus paskatījās Alīses ģīmetnē
Viņam kļuva siltāk. Pēkšņi Alīse viņam šķita tik tuva

kā nekad agrāk. Visā lielajā pil-
sētā, kas palika blāzmojam pus-
nakts uguņu mirgā, bija viena

vienīga būtne, par ko viņš do-

māja sakarā ar šo pilsētu. Viņas
dēļ tam kļuva skumji un žēl bija
aizbraukt.

No vagona uz vagonu viļņoja
dziesmas. Izbraucot ceļā, skar-

bākas kļuva pavadoņu - instruk-

toru balsis. Savvaļas dzīvei bija
pienācis gals.

3.

Visu nedēļu Niklāvu Ella ne-

rādījās darbnīcā. Tā viņa arī ne-

dabūja redzēt, kā Roberts mocī-

jās ar paģirām.
— Pirmā un pēdējā reize, —

viņš teica saviem darba biedriem

Galva sāpēja un reiba, dūša bija
tik nelāga, ka nevarēja brokastīs

apēst ne kumosiņa.
— Nerunā niekus, — Lakstī-

gala smīnēja. — Šīs mokas var

izdziedēt viena rāviena. Uzdzer

tikai virsū pāris šļūciņas un viss

nelabums būs projām. —Tagad dzert? — Roberts no-

skurinājās. Jau domas vien, ka vajadzētu ņemt mutē

petrolejai līdzīgo dzērienu, sacēla viņā riebumu. Nē

to viņš nekad vairs nedarīs, lai viņam solītu vai ne

zin ko.

Arī darbs neveicās. Ēvele slīdēja kā pa miegam un

plēsa nevienādu skaidu, āmurs netrāpīja uz kalta. Sa

gatavotie skolas uzdevumi bija izkūpējuši no galvas
Pāris stundas tā izmocījies, Roberts lika darbu pie
malas un iegāja blakus telpā pie Niklāva.

— Meistar, man šodien nevedas, — viņš nokaunējies
atzinās. — Esmu laikam slims.

■— Es jau ar tā skatos, — Niklāvs norūca. — Par

agru tu, Robert, sāc.

— Draugs gāja dienestā, tā tas iznāca. Man pašam
tagad dusmas.

— Nu labi. Ej tagad mājās un izgulies.
Roberts nelika sev divreiz teikt. Pārgājis mājās

viņš tūliņ likās gultā un nogulēja piecas stundas. Kat

pamodās, pulkstenis bija četri. Galva vēl bija smaga

un ēst negribējās it nemaz. Rīkle izkaltusi. Roberts

izdzēra pudeli piena un nomazgājās aukstā ūdenī. Tas

mazliet palīdzēja. Atlikušās pāris stundās atkārtoja
piemirstos uzdevumus un vakarā aizgāja uz skolu

— Meistar, man šodien nevedas
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Laimīgā kārtā viņu ne reizi neizsauca, laikam skolo-

tāji redzēja, cik viņš saguris, un drusciņ pasaudzēja.
Fiziskām paģirām sekoja morālās, un tās bija vēl

grūtākas. Hobertam likās, ka viņš izdarījis nepie-
dodamo, kļuvis lupata un pļēguris, beigts cilvēks. Vis-

vairāk viņš sev nepiedeva izputināto darba dienu. Lai

izpirktu to, visu nedēļu strādāja melnās miesās un

naktīs mācījās ar tādu kaismi, ka beigās pietrūka ko

mācīties. Tikai kad nokavētais bija iedzīts, viņš maz-

liet apmierinājās un atguva cieņu pats savās acīs. Tik-

mēr arī nedēļa bija pagalam.
Svētdienas pievakarē Roberts aizgāja uz slidotavu.

Niklāvu Ella bija jau priekšā. Viņa slidoja pārī ar

mūsainu ģimnāzistu, zeņķis bija mazāks par savu dāmu.

Varbūt viņa gribēs paslidot kopā ar mani? Roberts

iedomājās un, spēcīgi atspēries, ieslidoja laukumā

tieši Ellai uz ceļa. Viņš to

sveicināja.
Ellas uzacis saraucās uz

augšu. Izbrīnā viņa pa-

raustīja plecus un, kā ne-

pazinusi Roberta, mierīgi
aizslīdēja viņam garām. Mū-

sainais zeņķis saintriģēts
paskatījās atpakaļ un kaut

ko jautāja Ellai, bet viņas
nicīgais vaibsts lika Ro-

bertam saprast, kādu atbildi

viņa devusi.

Atkal dusmīga... Bet par
ko? Vai es viņai ko darījis?
—- Ech, lai iet bekot... viņš
iekaisis nodomāja un vai-

rāk neievēroja Ellu. Bija
taču vēl citi cilvēki pasaulē.
Tepat, viss laukums pilns
dažu dažādiem.

Brītiņu vēlāk kāda roka

piegrūdās Roberta plecam.
—- Uzgaidi, kur tu ne-

sies tik strauji! — jautri vi-

ņam sauca Taumaņu Val-

frīds.

Viņi sarokojās un palika
stāvam laukuma vidū. ■•"

— Tu viens pats? — Valfrīds jautāja.
— Tā iznāk, — Roberts atbildēja.
— Vai tava māsa neslido?
— O, viņa ir lieliska slidotāja. Tikai šoziem ne-

esmu vēl redzējis uz ledus.
— Jūs tomēr laikam nesatiekat?
— Nekas tamlīdzīgs, — Roberts pasmaidīja. — Bet

tā vienmēr sagadās, ka viņai savas darīšanas, bet man

savas.

— Tagad viņai būs vairāk vaļas, — Valfrīds teica,
vērodams savu slidu purngalus. — Ēriks ir projām.
Vai tu ļausi viņai nīkt mājās? Pierunā, lai kādreiz
atnāk uz slidotavu. Būs jautrāk,

—- Mums ir vaļas tikai pa svētdienām.
— Tad nākošu svētdien, vai ne? — Valfrīds neat-

laidās.

— Es parunāšu, varbūt, ka nāks.
— Nu tikai. Un ja tu satiec, tad pasveicini viņu no

manis. Ko, vai tas nebija jauks vakars?
Man nejauki sāpēja galva.

~ Un man laikam ne! — Vālfrīds pasmējās. —

Jāpierod, mīļais, kamēr dabū aknas. Bet tagad nāc,

es iepazīstināšu tevi ar manu māsu. — Viņa bija īsta

gaišmate, astoņpadsmit gadu veca, maza, bet slaida.

Ja Valfrīds bija tēva dēls, tad Valdai vajadzēja būt

mātes meitai, jo vairāk līdzības viņiem abiem nebija,
kā tikai pelēkās acis. Valfrīda neveselīgā sejā Šīs acis

likās par lielām un gluži blāvas. Valdai bija veselī-

gāka sejas krāsa, salā mazliet iesārtuši vaigi, plānas
krāsotas lūpas un tikko manāmi liekts deguntiņš. Droši,
drusciņ koķeti viņas skats raudzījās Robertam pretim.

Viņa tam patika.
Visu vakaru viņi slidoja kopā. Sākumā sarunas ne-

gribēja veikties, bet tur bija vainīgs Roberts ar savu

pārlieko respektu pret Valdu. Vēlāk, redzēdams, ka

viņai iedomība tikpat sveša kā Valfrīdām, viņš kļuva
drošāks, bet jokot arī tad vēl neprata.

— Jūs ļoti labi slidojat, — Valda teica pēc kāda

kopīga figūras slidojuma.
— Es arī gribētu tā mācēt.

Roberts nosarka aiz

prieka.
—

Ja nebūtu tikdaudz

skrējēju, mēs varētu pa-

vingrināties, — viņš teica.

— Aiziesim rītvakar uz

pilsētas slidotavu, — Valda

turpināja. — Tur ir ērtāk.

— Rītvakar man jābūt
skolā.

— Jūs mācāties vakara

skolā? Zēl...

Viņa sataisīja noskumušu

seju, bet tūliņ atkal smējās.
Šīs pēkšņās pārejas bija tik

jaukas un negaidītas. Ro-

berts nekad nepaspēja tām

laikā pieskaņoties, un tad

iznāca tā: kad viņš bija no-

pietns, Valda bija jautra,
bet kad viņš sāka smiet,
viņa jau bija kļuvusi no-

pietna. Vēlāk viņš uztvēra

Valdas ritmu un vairs ne-

nokavēja pārejas. Tas bija
patīkami. Valfrīds gluži at-

klāti garlaikojās un Valda

viņu ķircināja: — Tava simpātija nav atnākusi, vai ne?
Varbūt viņa gaida pie Splendida?

— Ēj, apskaties! — attrauca Valfrīds. — Ja satiec,
tad pasveicini.

— Kāda viņa izskatās? — Valda nerimās.
— Tu viņu viegli pazīsi. Viņa ir skaistāka un as-

prātīgāka par tevi.

Tā viņi kaitējās. Un lai gan lāgiem vārdu rotaļā
pavīda apzinīgi tēmēti asumi, Roberts visu uztvēra kā
joku un smējās abiem līdz.

Tik ātri neviens vakars nebija pagājis. Niklāvu
Ella iztālēm vēroja jautro trijotni. Kopš Roberts uz

ledus vairs nebija viens, viņa jutās vientuļa un ne-

piegrieza savam mazajam partnerim vērību, Ar skau-
dīgu uzmanību Ella noskatījās, kādi Robertam šo-
vakar smalki draugi.

(Turpmāk vēl.)

25 gadi audzinātāja darbā

Valmieras pag. Ausekļa pamatskolas pārzinis Otto Lapiņš
ar kundzi īdu un 10 bērniem (5 dēli, 5 meitas). Skolotājs Lapiņš
nesen nosvinēja 25 gadu darba svētkus un 50. šūpuļsvētkus.
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BALTIE TĒVI

(15. turpinājums.)

Sarunas neveicās, tikai viens otram centās piedāvāt
no pārpilnā galda ēdienus.

— Uūdzu, ēdiet, — skubināja namamāte.— Aņuse, ēd!

Abi jaunie kavalieri vai reizē piedāvāja bļodas

kautrīgai meitenei. Pane He-

lēna gandrīz strupi noraidīja

pana Bžezinska pakalpojumus
— Velti mēs uztraucamies

par zemnieku neierašanos šīs

dienas svinībās, — pirmais
iesāka tēvs Remigijs, — to es

jau paredzēju pēc pirmā diev-

kalpojuma.

— Tomēr tik sāpīgi vilties,
— no jauna uzkvēlojusi sār-

tumā, centās aizstāvēties pane

Šostovicka. — Līdz šim es

biju pārliecībā, ka dzīvoju
kristīgā zemē, kas Romā at-

zīmēta ar slavenu un goda

pilnu vārdu „Terra Mariana",

bet izrādījās, ka še ir īsta pa-

gānu zeme. Mani šausmas

pārņem iedomājoties, ka mui-

žas ir kā mazas kristīgo sali-

ņas lielajā pagānu jūj"ā. Ja

ViŠkovai kaimiņos nebūtu je-
zuītu draudze, jau šodien es

postos aizbraukšanai uz dzīvi

Lietuvā.

Panu bailes no pagāniem

piešķīra tēvam Remigijam
sparu.

— Jūs, pane, ļoti skaisti un

pareizi apzīmējāt muižas par

kristīgo saliņām pagānu jūrā. Tomēr man ar ganda-

rījumu jāatzīmē, ka Viškova ir viena no krietnākām

saliņām, ka šeit kristīgs cilvēks var atrast drošu ap-

mešanos uz dzīvi. Mēs būtu netaisni, ja domātu, ka

Māras zemes bīskapi un garīdznieki nebūtu šo tautu

atgriezuši pie ticības. Arī agrākos laikos te bijušas
baznīcas pie pilīm, no kurienes garīdznieki gājuši pie
zemniekiem sludināt Kristus mācību. Ja ņemam vērā

tanīs laikos reti apdzīvoto zemi, šeit ir bijis gandrīz

pietiekošs skaits ir garīdznieku, ir baznīcu un, jādomā,
ka visa tauta bijusi jau kristīta. Bet pēc Livonijas
valsts sairšanas ilgajos kapi un juku laikos izmirusi

kristīgā paaudze. Kristīgā ticība vēl nepaspēja iesūk-

ties ļaužu asinīs, kad atkal nopostīja baznīcas, un pie-
trūka garīdznieku.

— Tomēr, — ieminējās pane Šostovicka, ~— ja or-

deņa laikos te būtu bijuši ticīgi ļaudis, šo ticību būtu

nodevuši arī nākamām paaudzēm. Vecāki būtu no-

kristījuši bērnus pēc kristīgā rituāla un devuši tiem

kristīgus vārdus. Bet kas tie par ķēmu vārdiem:

ANTON RUPAINIS

R,OMAN/ f
NO LATGALE//ENATNE/l

R. Kasparsona viņete un illūstrācijas

Usans, Leitans, Sahnīks? Un sājos vārdos nosauktas

veselas sādžas! Skaidrs, ka pirmie tādu apdzīvotu
vietu dibinātāji saukušies šajos vārdos, un tas nav bi-

jis pārāk sen.

— Tie, pane, ir skaidri latviski vārdi. Ja zemnie-

kiem kādus simt gadus pie-
trūka svētā ūdens, viņi savus

bērnus kristīja ar avotu ūdeni

un lika savus vārdus, bet vē-

lāk arī kristīšanu atmeta pa-
visam.

— Un tā pati pulcēšanās

Upuru kalnā, par ko man

stāstīja no Putāniem Dore —

vai tā nav pagānu dievu pie-

lūgšana? Līdz šim es domāju,
ka zemnieki tur pulcējas uz

savām izpriecām, bet izrādās,

ka tie pielūdz savu dievieti

Laimu-Māru. Es tur neesmu

bijusi, un katram kristīgam
bailes tur iet, bet jādomā,, ka

šodien pat tie tur pulcējas pie-
lūgt savu Māru. Nu sakait,

vai tie nav tīrie pagāni?
— Es esmu dzirdējis, ka arī

no manas muižas zemniekiem

tur daži ejot, — piebiedrojās

pans Bžezinskis.

— Kā nu ne! — iekaisa pa-

ne Šostovicka. — Jau Rušonu

muižā dzīvojot es daudz dzir-

dēju par Upuru kalnu. Do-

māju, ka no turienes, ir no

Kamences, ir no Birzgales iet

Upurkalna Māras pielūdzēji.
Un tas viss netiek manā dzimtā apkārtnē! Es šodien

pat braukšu pie savām radiniecēm: panes Selickas, pa-

nes Felkerzambas tin panes Sokolovskas, lai šo lietu

—Haļa, esi prātīga, pie mums taču ciemiui

Peruinziepes



pārrunātu. Izdosim visstingrāko noliegumu tur pul-
cēties! Ja vajadzēs, tur izliksim sardzē apbruņotus vī-

rus, lai tie ķer un turpat uz vietas soda nelabojamos

pagānus!

— Necentīsimies lietu pārspīlēt, — valdīdamies ru-

nāja misionārs. — Es šodien pat gribu aizbraukt ap-
skatīt bīstamo Upufkalnu un ievākt tuvākas ziņas.

— Tas ir ļoti bīstami; es gan tur nebrauktu, — ie-

runājās pans Francis.

— Es nebaidos, un braukšu tikai viens, — pašpa-

ļāvīgi noteica tēvs Remigijs. — Es nedomāju tik ļauni

par zemniekiem. Viņiem līdz šim nebija dievnamu un

tāpēc meklēja pulcēšanās vietu mežā, lai godinātu kādu

pārāku būti, jo katram cilvēkam uz to ir iedzimta

tieksme. Slikti bija tas, ka līdz šim nebija kristīgās
ticības skaidrotāju, kas prastu zemnieku valodu. Ļau-
dis vēl nekad nav izpratuši kristīgās ticības patiesību.
Tā viņiem sajuka ar agrāko pagānismu. Viņi senos

laikos pielūdza Laimu, bet vācu misionāri lika pielūgt
Māru. Nu viņi pielūdza arī Māru, bet to iedomājās kā

Laimu. Bet pa ilgiem gadiem bez garīdzniekiem un

baznīcām būs atkal nogrimuši tikai pagānismā. Šinīs

apstākļos grūti man uzņemties lielo misijas darbu, bet

visas cerības lieku uz latviešu valodas prasmi. Aņuse
man jau ir stingri ticīga. Es viņu gribu izskolot, lai

būtu palīgs. Viņa saistīs pie Kristus mazos bērnus.

Kungu saime, dzirdot par Aņuses svarīgiem pienā-
kumiem, ar lielu neuzticību palūkojās mūkā, bet, iedo-

mājoties viņa augsto stāvokli, saplaka cienībā pret viņa
domām un sāka lūkoties uz Aņusi kā uz gandrīz cie-

nīgu atsēsties pie kungu galda; Jaunais pans Francis

priecājās, ka no Aņuses var iznākt labāka draudzene

kā Haļa. Pans Bžezinskis uzplauka smaidā pret Aņusi.
Šī pana Bžezinska kvēle pret Aņusi aizdedzināja panes

Helēnas sirdī kā pulvera mucu.

Pēc pusdienām viņa, neteikusi ne vārda, ieslēdzās

savā istabiņā, iekrita gultā, pagrūda galvu zem spilvena,
lai neko vairs ne redzētu, ne dzirdētu, un ļāva asarām

vaļu.
— Haļa, esi prātīga, pie mums taču ir ciemiņš. Tū-

liņ nāc laukā! — paklusu rājās aiz durvīm māte.

— Haļa, ielaid, es tavā istabā atstāju tēva Remigija

grāmatu, — centās pierunāt brālis.

Bet Haļa spieda ar rokām ausis ciet, lai vārdi ne-

vestu kārdinājumā, un nenāca.

Pane Šostovicka parādījās ļoti uztraukta.

— Lūdzu, pan Bžezinski, jūtieties kopā ar tēvu Re-

migiju un citiem kā savās mājās, es braukšu pie ra-

diem aprunāties, kas darāms, lai ātrāk izskaustu pa-

gānismu.
— Paldies, pane, — piecēlās pans Bžezinskis, — man

laiks steigties.
— Bet es braukšu apskatīt Upurkalnu, — sakustējās

tēvs Remigijs.
—■ Māt, ņem mani līdzi ciemos! — lūdzās jaunais

pans Francis.

— Nav gan labi mājās atstāt Haļu vienu, —• norai-

zējās pane Šostovicka, bet žēl bija labā dēla, kas mājās
mocītos līdzi nelabojamai, kaprisai meitai. — Nu, ja tā

ļoti gribi, brauksim!

Visi saposās un aizbrauca.

Bet tad tikai Haļas istabā sāka skanēt vēl nedzir-

dētas bazūnes.

5.

Divi stalti bēri, iejūgti vaļējā karietē, ar kučieri uz

bukas rikšoja pa līču-loču lauku celiņu, kas gan uz-

vijās kraujā kalnā, gan atkal laidās lejā. Tanī sēdēja
tēvs Remigijs un viņam blakus Aņuse, ko viņš bija pa-

ņēmis līdzi kā savu mācekli.

Pievakares saules staros krāšņi mirgoja starp krau-

jiem kalniem paslēpušies dzidri zilie ezeri ar stāviem

krastiem, izrotātiem ar pussalām, līčiem, birzīm un

zaļumu puduriem. Starp kalniem, līču loču vīdamās,

čaloja Tartakas upe: vietām kā zagdamās paslēpās
krastmalu krūmājos, bet vietām uzliesmoja saules staru

vizmā un kā spīdoša lenta aizlocījās tālumā.

— Cik skaisti! — iesaucās Aņuse un lūkojās dabas

ainavās.

— Vai tu līdz šim te nekad neesi bijusi?
— Biju... — meitene aprāvās un samulsa.

—Tu nebaidies no manis. Vienmēr stāsti taisnību.

Melošana ir slikta lieta, bet visļaunākais, ja kļūst par

ieražu. Cilvēks melo ne tikai runājot nepatiesību, bet

arī noklusējot atbildi uz svarīgiem jautājumiem, — tēvs

Remigijs samulsa arī pats, jo daudziem bija noklusējis
savu pagātni, bet centās attaisnoties: tas dotu vairāk

ļauna, nekā laba.

— Es pa šo pašu celiņu gāju pāris reizes uz Upur-
kalnu, — atzinās Aņuse.

—■ Tas nav negods, par to nav ko kaunēties, — dro-

šināja tēvs Remigijs. — Slikti, ja cilvēks nepazīst pa-
tiesu Dievu, bet tomēr tas labi, ka ir kaut kāda ticība.

Bez ticības augstākai būtei, cilvēks ir līdzīgs lopam, zina

Slīmesta Zelta svētdiena J. Dreslera zīmējumi un teksts

Zelta svētdienā no rīta,

Pasaule kad krēslā tīta,
Slīmests tiek no gultas celts:*

„Rīta stundai mutē zelts!"

Puisis, jūdzies pats par zirgu,
Zaļo zeltu ved uz tirgu.
Lai gan ļoti agrs rīts —

Pavada to skuķēns glīts...

Egļu vezums stājas sliedēs:

„Ceļa malas retās priedēs
Notiek kaut kāds dīvains joks —

Cilvēks kustas tur, vai spoks!"

Runā „spoks": „Te zemes klēpis
Zelta kalnus sevī slēpis...
Mūsu noruna lai skan:

Puse tev, bet otra —
man!"
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tikai pats sevi, ir rupjš un ļauns pret citiem. Vai tu ta-

gad pilnīgi apzinīgi tici tikai patiesam Dievam?

— Ticu, tēvs, ticu simtreiz vairāk kā senču dieviem.

—■ Redzi, tev dziļa ticība radusies tik īsā laikā tādēļ,

ka tu jau iepriekš ticēji dzīvei aizsaulē. Vai tu biji

stipri ticīga senču dieviem?

—Es nevaru pastāstīt. Man šī lieta nebija skaidra,

jo maz apmeklēju Upurkalnu. Tomēr es ticēju: man

likās, ka vajaga nākt veļu valstī kaut kam labākam, ka

tur izbeigsies dzīves ciešanas, ka tur vienmēr spīdēs
saule labiem cilvēkiem un pati Laima glaudīs sērdieņus.

— Nu redzi, bērns, šī ticība ir Dieva balss cilvēka

sirdī, bet mirstīgā cilvēka prāts pats no sevis nespēj pa-

zīt patieso Dievu. Tāpat ir ar latviešiem: tie tic, bet

patieso Dievu nepazīst, nepazīst Kristus mācību. Un

mums būs viņiem jāmāca Kristus patiesības.

— Tēvs, es labprāt to darītu, bet es nezināšu, ko

stāstīt, — baidījās no pienākumiem Aņuse.

— Tu, Aņuse, stāstīsi zemniekiem to, kam viņi no

maniem vārdiem neticēs. Vispirms saki, kas tev vis-

vairāk iepatikās Kristus mācībā,?

— Vispirms es iegaumēju, ka Dieva priekšā visi cil-

vēki vienlīdzīgi; ir bagāti, ir nabagi, un ka visus pēc
nāves gaida taisnīgā Dieva tiesa.

— Lūk, to zemnieki man neticēs, jo viņi mani uz-

skata līdzīgu kungiem. Tev zemniekiem klusītiņām

jāstāsta, ka es neesmu nekāds kungs, bet tikai Kristus

svētās mācības sludinātājs, ka visiem vēlu tikai labu

un ka to viņi pēc kristīšanas drīz sapratīs, tā kā tu pati.
Te tēvs Remigijs aprāvās. Sabijās, ka vēl nesagata-

votai meitenei pārāk daudz atklāj savus nolūkus, un viņa
savā naīvumā izpļāpājoties varētu sagādāt lielas nepa-

tikšanas.

— Bet par to mēs vēl izrunāsimies mājās, pagaidām
nevienam neko nesaki. Ak, tad tu arī apmeklēji Upur-
kalnu? Vai tev līdzi no muižas vēl kāds gāja?

— Nē, dažas meitas gan bieži taisījās iet, bet baidī-

jās, ka var dabūt zināt lielmāte.

— Un tad tu gāji viena pati?
— Es biju atstāta un vientuļa. Bieži dzīvē klājās

tik grūti... sirdi nospieda kā akmens... nevarēju nekur

mieru rast... Tad es pa naktīm izzagos no mājām un

skrēju... — Meitenei asaras kāpa kaklā un aprāvās
valoda.

— Nerunāsim, bērns, nekad vairs par pagājušo, —

asaras valdīdams, ierunājās tēvs Remigijs. — Skaties

labāk, kā brīnišķi jauki saules vizmā margo ezers, klau-

sies, kā Tartaka urdz. Droši vien tu līdz šim te nejuti

skaistumu, kā to nejūt visi pārmērīgām rūpēm un bē-

dām nomāktie ļaudis.
— Man līdz šim nebija laika uzmest skatu dabas

krāšņumiem. Tikai tagad es sāku saprast, cik te ir

skaisti.

— Skaista, bērns, brīnišķi skaista ir pasaule, ja ti-

kai pašam ir skaista sirds.

— Man liekas, ka nekur nav tik skaisti kā pie mums.

— Tas labi, bērns, ka tu tā domā; centies domāt un

just to vienmēr. Te ir tava dzimtene. Un nekur pa-

saulē nav tik skaistas vietas kā dzimtenē. Pats Dievs

tev liek mīlēt savu dzimteni un tautu otrā vietā pēc se-

vis. Dzimtenes mīlestība ir nevien svēts tikums, bet

arī liela laime.

Ceļš iegriezās ciemā. Gar abām ielas malām tupēja

mazas, pussakritušas zemnieku mājiņas ar sūnotiem

salmu jumtiem un zemām, platām durvīm, bet bez lo-

giem un skursteņiem. Logu vietās sienās bija tikai

šauras spraugas ar aizbīdāmām dēļu durvtiņām. Pie

dzīvojamām mājām bija vēl pa vienai ēkai: tās vienā

galā varēja saprast kūti, bet otrā šķūni. Nabadzīgākiem
zemniekiem kūts bija piebūvēta klātu dzīvojamai ēkai

un iešana istabā bija cauri kūtij. Visas ēkas vecas un

sakritušas, bez kokiem.

— Ja tev, Aņuse, dotu brīvu vaļu, kur tu labāk dzī-

votu: muižā vai ciemā?

— Muižā. — Meitene nosarka.

— Te, bērns, dzīvo no sendienām zemnieku arāju
cilts, kas strādājot dienām un naktīm sūrā darbā sagādā

sev pelavmaizīti un dod muižām uzturu, — smagi no-

pūzdamies teica tēvs Remigijs.
— Tēvs, es minēju muižu tāpēc, ka man kā kristī-

gai bailes no pagāniem.

— Kas sviedros maizi pelna, tie nav, bērns, plēso-
ņas; kas tik daiļas dziesmas dzied, to sirdis ir tīras.

Vai tu nejūti, kā tavās miesās rit šo ļaužu asinis, kā

tavā mutē skan šo ļaužu vārdi? — runāja tēvs Remigijs,
apzinādamies, ka sāpina meiteni, bet savā sirdī sajuta
vēl lielākas sāpes, un tās traucās uz āru vārdos.

Aizvainotā Aņuse šņukstēja raudās; arī pats tikko

spēja valdīties. Beidzot abi nomierinājās, kad uz ceļa

parādījās rējošs pinkains suns, ko kučieris gainīja nost

ar pātagu.

Tikai tagad braucēji ievēroja, ka ciems bija kā iz-

miris. Pa pēdējās mājas vaļējo lodziņu pabāza balto

galviņu mazs bērns — braucējiem sirdis kļuva vieglā-
kas. Otrs mazs zēns pie istabas, pamanījis braucam

kungus, lielās bailēs iesteidzās istabā. Tūliņ bērna gal-

Slīmests lūdzas, loka ceļus:
„Saimniek, tavus kartupeļus
Otrs blēdis nāca zagt,
Solīdamies zeltu rakt!"

Rīgā Slīmests balsī skaļā
Aicina pie zelta zaļā.
Un pēc stundām divām, trim

Nav ko bļaut un pārdot šim.

Gredzenu, kas mirdz un laistās,
leteic vīrs kas apkārt slaistās:

„Lēti došu, ņem un brauc,

Līgavai to pirkstā mauci"

Ziemas aukstums sirdis skāris,
Šķilas mīlētāju pāris:
Mīlas frontē pieteikts karš —

Zelta vietā pasniegts —
varš!
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viņa ierāvās aiz mazā lodziņa un noklaudzēja aizbīdā-

mais dēlis.

— Redz', kā nobijās bērni, — ierunājas tēvs Re-

migijs.
— Baidās no pēriena. Arī es tāpat baidījos, —

no-

pūtās Aņuse.
Tēvs Remigijs nenocietās, lika pieturēt. Viņi iz-

kāpa no karietes. Aņuse atvēra zemas durvis, pa ku-

rām saliecies iekšā iegāja tēvs Remigijs. Tumšajā telpa

atskanēja bērnu raudas un vaimanas. Aņuse atrāva

loga aizbīdāmos un viņi ieraudzīja tumšā kaktā uz lā-

viņas divus raudošus bērnus.

— Neraudiet, maziņie, mani pati Laimiņa atsūtīja,

lai atnesu jums gardus saldumus, — ar sirsnību un

maigumu tiem tuvojās tēvs Remigijs, izvilcis no kulītes

ābolus un saldumus, bet bērni, bailēs sarāvušies, elsāja

un birdināja asaras.

— Man Laimiņa stāstīja, ka jūs ēdot tikai melnu

maizīti, ka jums trūkstot pieniņa, ar ko aizbelēt put-

riņu, un lika atvest jums gardumus; stāstīja, ka jūs esot

labi bērni un, ja jums Laimiņas sūtītie gardumi patik-
šot, solījās vēl atsūtīt.

Bērnu raudas aprima, bet no noasarojušiem vai-

dziņiem vēl ar neuzticību un bailēm raudzījās svešniekā

plati ieplestas tumšzilas acis, šad tad nobirdinādamas

pa lielai asarai kā pēdējās lietus lāses.

— Nu, ņemiet, — piedāvāja tēvs Remigijs.
Bērni kārām acīm raudzījās uz saldumiem un aug-

ļiem, rija liekalas, bet neņēma.
— Ja jūs neēdīsit, es apēdīšu pats. — Un pats kāri

ēda ābolu. — Ai, cik gards 1

Beidzot bērnu rociņas izstiepās. Satvēruši saldu-

mus, sāka nogaržot, saskatījās un uzsmaidīja.

Ļaudams bērniem iedrošināties, tēvs Remigijs laida

skatu apkārt istabai. Zemnieku dzīves iekārtā nekas

nebija labojies: vēl arvien bija tikpat liela nabadzība

un trūkums kā viņa atmiņā uzglabājušos laikos. Tādas

pat melni nokvēpušas apaļo baļķu sienas un griesti,
tāds pat dobumains māla klons, tāda pat liela melna

akmens krāsns ar pavardu priekšā, uz kuļ*a akmeņiem
atbalstīts stāvēja putras katls. Uz plauktiņa stāvēja no-

lauzts melnas, rupjas pelavmaizes gabaliņš. Tēvs Re-

migijs pielika to pie mutes: garžoja pēc sūnām un

papardēm.
Tikai tagad pie krēslainās tumsas pieradušās acis

kaktā pamanīja no resna koka bluķa izdobtu šūpulīti,
kurā lupatās ietīta gulēja jauna dzīvība.

Bērni, kāri ēdot saldumus un augļus, bija kļuvuši
tik droši, ka vairs nebaidījās no Laimiņas sūtītā tētiņa;
mazākais pat glauda tēva Remigija balto mēteli un spē-

lējās ar lielajām pogām.
— Kurš no jums auklē mazo brālīti? — iejautājās

baltais tētiņš.
— Māte Gunāram liek šūpot, bet man dod auklēt,

— paskaidroja vecākais.

— Un kā tevi sauc?

— Laimdots.

— Un mazo brālīti?

— Ceriņš.
— Vai jums vēl ir brālīši un māsiņas?
— Vēl ir Smuidris, Ūsiņš, Čaklis, Školda un māsiņa

Zieda.

—• Lūk, šī ir manas tautas jaunā audze! — priecā-

jās tēvs Remigijs. — Cik svētīgas šīs zemās būdiņas, kas

uzglabā tautu! Cik svētīgi tie vecāki, kas audzē tik

kuplu jauno saimi!

Tēvs Remigijs nolūkojās bērnos kā divos balodīšos.

Vēl reizi noglauda baltos matiņus, atstāja istabu un

iesēdās karietē.

— Un pats kāri

(Turpmāk vēl.)

— iejautājās

— Ai, cik gards!

JAU VAR PARAKSTĪT

VU ŽURNĀLA ATPŪTA

F^gfe^ 1938
.
q ABONEMENTU1

VISPLAŠĀKAIS LATVIEŠU ILLUSTRETAIS ŽURNĀLS SNIEDZ:

Mūsu labāko rakstnieku dzejas un romānus. levērojamāko mākslinieku gleznu reprodukcijas un zīmēju-

mus. Latvijas un ārzemju ievērojamo personu un notikumu foto attēlus (katrā numurā ap 80 illustraciju).

Mūsu rakstnieku, mākslinieku, aktieru, mūziku v. c. kultūras darbinieku personību un mājas dzīves aprakstus.

Praktisku zinību kursus un atsevišķus rakstus: padomus dažādos arodos, mājturībā, rokdarbos, kosmētikā.

Rakstus par jaunākajiem zinātnes sasniegumiem. Šacha nodalu. Modes apskati. Jaunatne A TPŪTĀ

atradīs: piemērotus piedzīvojumu stāstus un eksotiskus tēlojumus, atjautīgus uzdevumus un mīklas.

Humors un anekdoti sagādās jautrus brīžus ikvienam.

ILLŪSTRĒTO NEDĒĻAS ŽURNĀLU ATPŪTA LASA VAIRĀK KĀ 50.000 ĢIMENES

ABONĒŠANAS MAKSA: par 1 mēnesi Ls 1.20, par 3 mēnešiem Ls 3,-; uz ārzemēm: par 1 mēnesi Ls 1,60



Ochidžeza

(10. turpinājums.)

Č.A. Jstmens.

Vecais karavīrs deva zīmi, un mēs kā suņu bars, kas

metas virsu svešiniekam, traucāmies uz alu. Mežonīgā

dejas virpulī griežoties ap telti, mēs kliedzām, spiedzām
un brēcām, cik jaudājām. Likās, ka viss norisinās lielā

nekārtībā, tomēr katrs dejas dalībnieks acīgi vēroja
visniecīgāko Lāča kustību.

Pēkšņi kāds no mums brīdinoši iesvilpās, un mēs

pa galvu pa kaklu skrējām pa mazu ieleju starp alu un

ciemu. Likās, ka katrs glābj savu dzīvību. Pēkšņi es

pamanīju, ka esmu drusku palicis citiem pakaļ. Kaut

gan es skrēju, cik spēdams, tomēr reizes divas pajau-

dāju paskatīties atpakaļ uz savu vajātāju, un man likās,

ka viņš ir daudz briesmīgāks par īsto lāci. Lai bie-

dētu ļaudis, viņš bija uzmaucis kaut kādu dīvainu

kostīmu un attiecīgi notriepis savu seju. Es negribēju,
lai citi pamanītu bailes, kas mani bija pārņēmušas, un

tādēļ pats izgrūdu ka-

reiviskos kliedzienus.

Bet no bailēm mana

rīkle tā izžuva, ka

mans kliedziens drī-

zāk līdzinājās nožēlo-

jamai pīkstēšanai.
Taisni tajā brīdī,

kad Lācis jau bija
man pavisam klāt, de-

jotāji palēnināja savu

skrējienu un sāka Lāci

kaitināt ar tukšiem

šāvieniem un garām

šķeistām. Tagad viņi
sāka to dzīt un piespieda atgriezties alā. — Mēs at-

pūtāmies. Bet drīz vien atkal atskanēja tam-tama

skaņas, un mēs ar divkāršu enerģiju devāmies uzbru-

kumā. Šoreiz es biju uzmanīgāks. Pirms atskanēja
brīdinošais sauciens, es jau pagriezos atpakaļ, jo ievē-

roju, ka Lācis taisās lēkt virsū dejotājiem. Tādā kārtā

es biju ārpus briesmām un varēju novērot notiekošo.

Lācis no jauna vajāja kliedzošo un bēgošo pūli, bet vis-

labākie skrējēji nežēlīgi apsmēja viņu. Lācis bija ļoti
satraukts no šīs dzenāšanas un izmisumā metās vajāt
kādu pusmūža indiāni, kas bieži šāva viņā. Bet

pēkšņi indiānis paklupa un nokrita. Vajātājs metās

viņam virsū. Visi apjuka. Lācis atgriezās pie sava

drauga, bet dejotāji sagāja kopā nelielos pūlīšos un

klusu runājās.

„Nu ir gan nelaime, — viņš taču bija vislabākais

skrējējs. — Vai patiesi viņš mirs? — Varbūt, mirs viņa
skaistā meita?"

Cilvēks, ap ko lieta grozījās, stāvēja klusu, galvu no-

dūris. Tad, saņemdamies, viņš teica noteiktā balsī:

~Visu cilvēku liktenis ir jau iepriekš noteikts, un

kad Lielais Noslēpums mūs aicina, mums vajaga at-

saukties ar tādu pat prieku un gara moŠumu, ar kādu

Siu cilts indiāņa jaunības atmiņas

Jaunavu svētki

mēs sekojam jebkura mūsu virsaiša aicinājumam šeit

uz zemes. Par sevi es nebēdājos, bet ja likteņa pirksts
skars manu Uinonu, mana sirds neizturēs."

Neviens viņam neatbildēja. Tad atskanēja bungu
aicinājums, un deja sākās no jauna. Nelaimīgais neie-

jaucās dejotāju pūlī, bet gāja pie telts, kurā sēdēja
vecie, gudrie indiāņi un smēķēja pīpes. Izbrīnījušies, tie

paskatījās uz viņu. Viņš apsēdās uz bizoņa paklāja,
atspieda galvu labajā rokā un

stāstīja, kā viss noticis.

„Viss piepildīsies," iesaucās

vienā balsī vecājie. Cilvēks ne-

teica neviena vārda.

Pa to laiku mēs priecājā-
mies dejojot, un. kad beidzot

Lācis paslēpās, mēs salasījāmies
oie mazās telts, lai ap-
iveiktu slimo puiku.
Ko gan mēs dzirdē-

jām? „Viņš nomiris,

ļarkanradzis — Lācis

lomiris." Mēs visi me-

āmies tam klāt. Mans

īabaga draugs Sarkan-

•adzis gulēja alā miris.

Un pēkšņi uztrau-

kums atkal pārņēma
lometni. Visi skrēja
>ie telts, kur sēdēja
mūsu vecājie. Uz tu-

rieni steigšus izsau-

ca pazīstamu burvi.

Diemžēl, bija jau par vēlu: cilvēks, kas paklupa rota-

ļādamies ar Lāci, gulēja miris — viņš bija miris pēkšņi.
Tā vēlreiz piepildījās pareģojums.

Senajiem indiāņiem bija īpatas paražas viņu tautas

rakstura uzturēšanai un uzglabāšanai. Viena no vis-

ievērojamākām šāda veida paražām bija ikgadējie
jaunavu svētki.

Pēdējo reizi es piedalījos šajos svētkos 1871. gadā
Ellisas cietoksnī, Manitobē. Aiz vecā tirgus, metrus

trīs simt aiz čalojošās Asiniboinas upes, līdzenā vietā

Betpēkšņi indiānis paklupa...
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atradās dabīgs amfiteātris, ko iežogoja mežs. Vienā

kaktā stāvēja vecais cietoksnis, kur no 1830. gada zie-

meļu ciltis pārdeva kažokādas, saņemot pretim pulveri,
lodes un citus priekšmetus.

Tā bija nošķīrušos siu, asiniboiniešu, kri un Ka-

nādas indiāņu cilšu sapulcēšanās vieta. Visas šīs ciltis

dzīvoja ļoti draudzīgi, un, kaut gan nepastāvēja nekādi

noteikumi, visas ciltis parasti šeit sapulcējās katra

gada jūlijā.
Gudsona līca sabiedrība turēja seit lielus sarkano,

zilo, zaļo un balto segu un spilgti raibu audumu krā-

jumus, tā ka Vasarsvētku laikā indiāņiem netrūka gaišu,
raibu apģērbu. Katrs indiānietis pirka sev drēbes pēc

paša izvēles. Mode prasīja, lai valkātu briežu ādas

apģērbu ar īsām piedurknēm, bagātīgi izgreznotu eža

adatām un raibām pērlītēm. — Kad indiāņiem klājās
labi, tad tā bija vislaimīgākā
tauta pasaulē. Diena pagāja ne-

mitīgās izpriecās, un katrs va-

rēja tām nodoties ar visu sirdi.

Nabadzīgie visvairāk varēja prie-
cāties par šiem svētkiem, jo tad

viņi saņēma bagātīgas dāvanas.

Pēc nodibinājušās paražas turī-

gām ģimenēm vajadzēja sarīkot

atklātus svētkus un apdāvināt
visus ieradušos ar vērtīgām dā-

vanām.

Kādā jaukā vasaras rītā, kad

mēs ēdām sausas bizoņu gaļas

šķēlītes, mūsu nometnē parādī-
jās uz ābolaina zirga uačpeton-
vāniešu ziņnesis.

~Sarkanā Zvaigznīte, Lielā

Ērgļa meita aicina savos svētkos

visas cilts jaunavas. Svētki no-

tiks uačpetonvāniešu nometnē,

pirms saule sasniegs savu augstāko
stāvokli. Lūdz ierasties visas go-

dīgas jaunavas. Arī jaunekļus
lūdz pagodināt svētkus ar savu

ierašanos."

Kad ziņnesis apjāja visu no-

metni, meitenes sāka pulcēties
vienā vietā un taisīties iešanai uz svētkiem. Visā no-

metnē valdīja priecīga dzīvība. Šie īpatie svētki gan-
drīz līdzinājās dievkalpojumam. Tajā pašā laikā tas sa-

gādāja jaunekļiem izdevību iepazīties ar stingri tiku-

mīgām savas cilts jaunavām.
Dienas beigas mēdza būt pilnas negaidītiem notiku-

miem. Katram jauneklim bija tiesības publiski apvai-
not jaunavu, par kuras netikumību tas bija pārlieci-
nāts. Bet vai viņam, ja apvainojums izrādītos nedibi-

nāts. Vīrietim, kas bija netaisni apvainojis jaunavu,
vajadzēja slēpties, lai izvairītos no drošas nāves.

Jaunavas ieradās svētkos pa vienai vai arī pulciņos.
Viņas bija uzvilkušas gaišas kokvilnas drēbes vai arī

smagu briežu ādas apģērbu, kas bija bagātīgi izšūts un

izgreznots ar bārkstīm. Vaigus un spīdošos matus gal-
vas vidū tās notriepa ar cinobru. Visas atnesa līdz

trauciņus ēdienam. Jaunavas, kas dzīvoja tālu, atjāja
zirgos, dažas jāja divatā uz viena zirga.

Jaunavas sapulcējās pie kona veida klints. Akmens

apakšējā daļa bija nokrāsota sarkanā krāsā, bet tā abās

pusēs zemē bija viegli iespraustas divas jaunas bultas.

Sis iekārtojums līdzinājās it kā altārim, un katrai jau-
navai, pirms ieņem viņai nozīmēto vietu lokā, vaja-

dzēja iet pie tā un pieskarties papriekšu pie akmens,

bet pēc tam pie bultām. Kad kāda jaunava tuvojās al-

tārim, skatītāji sāka uztraukties. Gadījās, ka kāds

rupjš jauneklis izteica par jaunavu šādas piezīmes:

„Uzmanies! Skaties, ka nenogāz! Tu taču kāp

virsū bultām!"

Tādas piezīmes, protams, uztrauca jaunavu, sevišķi,

ja viņas sirdsapziņa nebija gluži tīra.

Tūdaļ aiz jaunavu loka sākās otrs loks, kurā sēdēja
vecākas sievietes un mātes. Uz tām bija tikpat intere-

santi paskatīties kā uz jaunavām. Vecās sievietes uz-

manīgi raudzījās uz jaunavu sejas izteiksmi, ievēroja
vismazāko viņu kustību, jo jaunavas atradās viņu aiz-

sardzībā. Cik daudz laika un pūļu nebija tērējušas
mātes, lai izmācītu savas meitas izturēties svešu

priekšā kā pienākas!
Svētku sapulce, par kuru es

gribu pastāstīt, bija vislieliskākā,

kāda jebkad te bija notikusi. Bija

jauka diena. Šeit bija kri cilts in-

diāņi, kas bija apmetušies atse-

višķā barā un modināja vispā-

rēju sajūsmu ar savu jāšanas

prasmi. Asiniboinieši atbrauca

kupli sacirtoti, viņu mati laistī-

jās sarkanā krāsā. Dažādās siu

ciltis bija ģērbušās savās labākās

drēbēs, un ar savu izturēšanos

uzsvēra senās paražas, ko pie-

kopa šīs ciltis. Uz svētkiem at-

nāca arī visi iedzīvotāji, kas dzī-

voja cietokšņa tuvumā, un baltās

jaunavas parādīšanās starp in-

diāņu jaunavām skatītājos nesa-

cēla sevišķu izbrīnu.

Kad visi bija sapulcējušies,

jaunavas kautri iegāja loka vidū.

Pirms pacienāšanas bija jāizpilda
dažas vienkāršas paražas, un tās

jau bija gandrīz pabeigtas, kad

uačpetonvāniešu cilts jaunavu
vidū izcēlās apjukums. Visas jau-
navas ziņkārē pagriezās, cenzda-

mās izdibināt, kas noticis. No

skatītāju pūļa iznāca slaids jauneklis un tuvojās jau-
navām. Sievietes meta uz to tādus skatus, ka varēja pa-
brīnīties, kā viņš tos var izturēt. Neievērojot tos, viņš
droši gāja uz priekšu un piegāja pie jaunavām.

Apstājies pie jaunas asiniboiniešu jaunavas, kas bija
cēlusies no labas ģimenes, viņš teica:

„Zini, mīļā, tev šeit nav vietas!"

Jaunava nosarka, bet ātri savaldījās.
„Ko tev vajaga?" dusmīgi viņa tam jautāja. „Trīs

reizes tu nāci pie manis, lūdzi manus glāstus. Katru

reizi es tev atteicu un aizgāju no tevis. Divas reizes tas

notika Matčinnai klātesot. Trešo reizi tu centies mani

pierunāt, kad es gāju viena pēc ūdens. Es tevi nepa-

zinu un atteicu. Makatopaiji zina, ka tajā vakarā es

izgāju no mājām tikai īsu brīdi. Bet vispār es tevi ne-

pazīstu un vairāk nekur tevi neesmu redzējusi."
Jauneklis neko nevarēja iebilst uz šiem vārdiem, un

visi saprata, ka viņš vienkārši grib izmantot gadījumu,
lai atriebtos nelaimīgai jaunavai par viņas atteikšanos.

„Sodīt viņu par to, sodīt!" pavēlēja indiāņu policijas

priekšnieks. Nekaunīgo jaunekli iedzina tuvākā gravā

un tur nopēra kā nākas. — Jaunava, kas bija saņēmusi

gandarījumu par sava goda apvainošanu, mierīgi at-

parādījās uačpetonvāniešu ziņnesis.
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griezās jaunavu pulkā. Sākās viesu pacienāšana. Tad

jaunavas sāka dziedāt un dejodamas četras reizes ap-

gāja apkārt altārim. Pirms aiziešanas mājās, katra

jaunava vēlreiz nozvērējās būt tikumīga.

SENAS TEIKAS

Stāsts par Svēto Ezeru

Pēc Dūmainās Dienas nāves par labāko teiku stāstī-

tāju uzskatīja veco Veijuchu, uačpetonvāniešu cilts in-

diāni.

Kādu vakaru es lūdzu Veijuchu pastāstīt man kaut

kādu notikumu par viņa tēva dzimteni. Es zināju, ka

apgabalā, ko tagad sauc par Ziemeļdakotu un Dienvid-

manitoboju, agrākos laikos

medīja mūsu cilts. Vecais

Veijucha sēdēja mūsu teltī un

ēda, un unčida atjāva man iz-

teikt viņam šo lūgumu. Vei

jucha atdeva pīpi tēva brālim

un sāka savu stāstu:

Priekš daudz, daudz ga-

diem mēs jājām no Odzes

Astes upes uz Mini-vakanu,
Svēto Ezeru. Pakalns, zem

kuj-a atdusas Čatanka, tajā
laikā bija redzams jau iztālēm.

Čatankas tautieši bija parūpē-

jušies par viņa kapa uzkop-
šanu.

Šis pakalns, zem kura pa-

glabāts lielais burvis, atrodas

Svētā Ezera sirdī, visaugstākā
šī apgabala kalnā. Pēc sava

veida tas atgādina dzīvnieka

sirdi, kas nolikta uz platākā
gala, bet ar smailo galu pa-

celta uz augšu.

„Es gribu pastāstīt tev, kā-

dēļ šo pakalnu sauc par Minni-

vakan Čante jeb Svētā Ezera

Sirdi. Šis nosaukums gājis no

paaudzes uz paaudzi, un tā

sākums slēpjas tālā senatnē.

Teikas bija saistītas ar Čatan-

kas ģimeni, un tās uzskatīja

par svētām. Bet kad Čatanka

nomira, teikas kļuva pieeja-
mas visiem, un neviens tām vairs neticēja. Lūk, kā

mums stāstīja šīs teikas."

Es sēdēju vecim pretim un skatījos viņam taisni

sejā, elpu aizturējis, aizrāvies no viņa stāsta. Kad viņš

apstājās, es atņēmu elpu un nosēdos tā, lai neviena

mana kustība nevarētu traucēt viņa stāstu. Mūsos bija
ieaudzināta pieklājība, bet es biju ļoti dzīvs puika un

dažreiz aizmirsu, kā vajaga izturēties.

„Priekš daudz, daudz gadiem sarkanādaiņi dzīvoja
visā zemē, sākot no visaukstākiem ziemeļiem līdz mū-

žīgās saules apgabalam. Acīm redzot, viņiem bija ko-

pīga valoda un viņi nekad nekaroja savā starpā.

Tajā laikā ļaudis uzskatīja visur dzīvniekus par sev

līdzīgiem. Sevišķu cieņu bija ieguvis bizonis, vapiti un

antilope. Lāčus uzskatīja par mazāk ievērojamu cilti,

bet arī viņi bija pakļauti Lielā Noslēpuma gribai un

bija tās mīluļi. Tādēļ tiem piemita sevišķa dziedniecī-

bas zināšana un ļaudis izturējās pret tiem ar sevišķu
cieņu. Tajā laikā vilkus arī uzskatīja par labiem dzīv-

niekiem, bet tomēr pirmā vietā stāvēja bizonis, briedis,

vapiti, antilope. — Visi šie dzīvnieki bija ļoti iedomīgi,

uzskatīja sevi par neuzvaramiem. Bizonis medīja sīkā-

kus dzīvniekus un iznīcināja tos lielā daudzumā. Bet

reiz Lielais Noslēpums nolēma pārgrozīt dažādu cilšu

valodu un ārējo izskatu.

Lielais Noslēpums uzcēla lielu telti un neapgaismoja
to veselas desmit dienas. Teltī bija saaicinātas dažādas

dzīvnieku sugas. Kad tie tur nodzīvoja kādu laiku, vi-

ņos notika stipra pārmaiņa. Dažas sugas vispār vairs

nevarēja runāt. Tiem deva zīmju valodu, kas nav sa-

protama nevienam cilvēkam, izņemot tikai nedaudzos

burvjus, un ko tiem nebija tiesības stāstīt citiem, jo
citādi tiem draudētu visbriesmīgākais sods.

Visnekustīgāks un neveik-

lāks no dzīvniekiem bija bizo-

nis, kad viņš iznāca no telts.

Vapiti un alnis bija apbalvoti
ar lieliem ragiem, bet antilo-

pēm un briežiem bija dotas

spējas ātri skriet un ar to

glābties no citiem dzīvniekiem.

Visi pārējie dzīvnieki bija pa-
mesti saplosīšanai lāčiem un

vilkiem.

No tā laika cilvēks palika
viens. Lielais Noslēpums ne-

pārmainīja ne viņa ārējo iz-

skatu, ne valodu. Viņš bija
visu dzīvnieku valdnieks, bet

dzīvnieki viņu neklausīja. No

tā laika cilvēka gars līdz sa-

vai piedzimšanai dzīvo dzīv-

niekos. Tur viņš iemācās zvēru

valodu, bet pēc savas ieraša-

nās pasaulē viņš to nevar vairs

izteikt savā cilvēku valodā.

Viņa saite ar dzīvniekiem uz-

glabājas, bet runāt ar tiem tas

var tikai sapnī.

Jāsaka, ka Lielais Noslē-

pums uzcēlis savu telti taisni

šai apvidū. Pēc dažiem no-

stāstiem Minni-vakan Čante

pati bija šī telts, bet pēc tam

pārvērtās par akmeni un zemi.

No dzīvniekiem daudzi mazgā-

jās Minni-vakanas brīnišķīgajā
ūdenī un pārgrozīja savu ārējo izskatu. Tas ir vienī-

gais sālītais ūdens, ko mēs zinām, un neviens dzīvnieks

tajā nevar dzīvot."

~Saki man," es viņu pārtraucu, ~vai ļaudīm arī tas

ir bīstams?"

~Jā, tā mēs domājam," atbildēja viņš, ~neviens in-

diānis nav uzdrošinājies iet pie šiem ezeriem. Tādēļ

mēs arī tos saucam par Lielā Noslēpuma glabātājiem.

Tagad es tev pastāstīšu par Čatanku tālāk. Viņš

bija visievērojamākais burvis, kāds jebkad dzīvojis pa-

saulē. Viņš stāstīja, ka līdz savai atnākšanai pasaulē
cilvēka izskatā tas dzīvojis grizli-lāča veidā."

Veijucha pēkšņi kļuva ļoti nopietns un sāka stāstīt

par Čatankas dzīvi lāča izskatā.

„Parasti Čatanka stāstīja par sevi tā: mana dzim-

tene, kad es biju lācis, atradās Minni-vakan Čankas

tuvumā. Vienu ziemu es nodzīvoju kopā ar savu

māti. Par tēvu man uzglabājušās atmiņas tikai no vis-

agrākās bērnības.

(Turpmāk vēl.)

Ceļu bērnībai!

Fotostudija.
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STRĀDNIEKI

Kad pār pilsētu vēl klājas krēsla, fabriku skursteņi
stalti paceļas pret debesīm, sāk velt melnus dūmu mutuļus,

iegaudojas sirēna, aicinādama cilvēkus stāties aiz mašīnā]

pildīt savu pienākumu. No visām pilsētas pusēm strādnieki

dzas katrs uz savu darba vietu, kur raženā darbā aizrit as

stundas. Pēc tam lielā strādnieku armija atkal steidzas māj

gan kājām, gan tramvajos un autobusos. Pievakare ir s' ļd

atpūta, kuru viņi var izmantot, kā katrs vēlas. Kam māji

mene, labprāt pavada savējo vidū, daloties ar viņiem prieki
bēdās. Darba kamera gādājusi, lai strādnieki arī ārpus ģii
brīvo laiku varētu pavadīt lietderīgi un patīkami. Tā rūpēj

tikai par strādnieku darba apstākļu un izpeļņas uzlabošam

arī viņu kulturālām vajadzībām. Vairāk nekā 70.000 dažādu i
strādnieki apvienoti attiecīgās arodbiedrībās, kas katra a

savu biedru intereses un par viņiem gādā. Pie katras strād

arodbiedrības kamera noorganizējusi attiecīgas kopas, kur

var ļaut izpausties savām garīgām interesēm. Ka šāds darbs

nepieciešams, liecina ārkārtīgi lielā strādnieku atsaucība,

dījuši dienu smagā darbā, vakaros viņi atkal pulcējas savos

bos, kur pārrunā savas vajadzības un jaunākos dienas notiki

lasa laikrakstus vai arī klausās radiopriekšnesumus. Pārējie

prāt pulcējas kopās. Jauno strādnieku saimi sevišķi aizrā

dažādas mākslas nozares, kurām tā ziedo savu brīvo

gūstot tanī pašā laikā garīgu atpūtu. Pie daudzām strād

Strādnieki brīvas stundas pulcējas savos klubos: lasa laikrakstus

un klausās radio. Kas jauns nolicis pasaulē?

Darba rūdītie pirksti prot arī no mūzikas in-

strumenta izburt melodiskas skaņas.

Strādnieku ķermeņi vingri ne tikai pie fabriku
mašīnām, bet arī vingrošanābrīvajās vakarastundās.

Dziesma dod patīkamu atpūtu un raitākas padara str

čaklās rokas.

Klubā patīkami sacensties ar saviem darba biedriem novusa

spēles veiklībā.
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arodbiedrībām un kameras darbojas labi noorganizēti kori, kas

jau cienīgi var nostāties līdzās mūsu pārējiem dziesmu skandinā-

tajiem. Strādniekiem nav sveša arī dramatiska māksla. Atse-

višķi dramatiskie pulciņi ir gandrīz visam arodbiedrībām; tie sa-

gatavo teātra izrādes savas arodbiedrības sarīkojumiem. Līdzas

šīm drāmatiskām kopām darbojas arī īpaša teātra skola strādnie-

kiem, ko uztur kamera. Tāpat mūzikai strādnieku brīvajā laiku

ievērojama loma. Gan darba vietas, gan arodbiedrībās nodibināti

vairāki orķestri, kas pulcina jauniešus — mūzikas mīļotājus. Iz

cila vērība strādnieku brīvajā laika arodbiedrības piegriezta arī

sportam. Šeit pirmā kārtā minama šacha, dambreta un citas

spēles. Sevišķi labi noorganizētas šacha kopas, kur dalībnieku

savstarpējās sacensības bieži vien pulcina ap 300 strādnieku-

šachistu. Netrūkst arī tādu strādnieku un strādnieču, kas lab-

prāt nododas vingrošanai, plastikai, tautisko deju studijām un ci-

tiem sporta veidiem. īstos sporta cienītājus gan ap sevi pulcna

LAS — Latvijas arodbiedrību sports, kas audzina vairākus jau-

nus rekordistus visdažādākās sporta disciplīnās. Arodbiedrību

sporta kopas turpretī sportu piekopj kā strādnieku veselības

stiprinātāju un veicinātāju, nedzenoties pēc rekordiem. Minētās

arodbiedrību kopas dod mūsu strādniekiem ne tikai iespēju labi

pavadīt savu brīvo laiku un gūt atpūtu, bet tās audzina viņus

jaunā laika garā, sagatavojot strādniekus par patiesiem atjaunotai

Latvijas līdzcīnītājiem un veidotājiem. A. B.

strādnieku Manas rokas ir stipras!; Zem tām lokās tērauds

un mašīnas izpilda manu gribu.

Ikkatrā darbā nepieciešama apķērība un prāts. To strādnieki

vingrina šacha spēlē.

Visskaistākais atpūtas bridis ir savā ģimenē,- kur mazās rociņas

var mācīt lielajam nākotnes darbam.

Strādnieku soli vieglāku padara plastika

Basketa bumba veiklilidogaisāun vienmer sasniedz

savu mērķi.



Mācīsimies zīmēt
Mākslinieks Roberts Šterns

(8. turpinājums.}

Pagājušā lekcijā sākām apskatīt formu modelēšanu zīmēša-

nas līdzekļiem. Speciāla ciļņu un iedobumu māksla ir skulptūra.
Bet tā izteicas smagā materiālā, kamēr zīmējums ir garīgāks. Te

lielā mērā skulpturālu saturu var dot pavisam niecīgs materiāla

daudzumus, sevišķi bareljefu, t. i., lēzeno ciļņu novadā.

Saskaņā ar materiālu, tēlnieki dažos gadījumos vairāk izceļ
reljefu, citos atkal meklē iedobtās formas, jo marmors, granīts,
bronza vai koks — dažādi atsaucas uz ciļņu un iedobumu spēli.

Senāk zīmēšanā vairāk ievēroja ciļņus. Vēlākā laikā pasvītro
iedobumus, kam veltī īpašu uzmanību un dod arī stipru gaismu.
Daži modernie zīmētāji vai grafiķi ciļņus ņem jau tik tumšus,

ka viņu zīmējumi atgādina foto negatīvus. Katrā ziņā iedobtām

formām jāveltī pienācīga uzmanība. Tādējādi zīmējumu var pa-

darīt spēcīgāku un bagātāku.
Lai vieglāk varētu orientēties, arī te der ņemt palīgā ģeo-

metriskās pamatformas. Un ģeometriskie ķermeņi taču nozīmē

tikai telpu, tā sakot, zināmas formas trauku, kādu ieņem fiziskais

ķermenis. Ja uz bareljefa redzam pusbumbu, tad viegli iedo-

māties šai formai atbilstošu iedobumu. Pirmo varam saukt par

plus-formu jeb par pozitīvu formu, otro par minus-formu jeb par

negatīvu formu. Gluži tāpat arī cilindru, olu un c. bieži sasto-

pam kā plus vai minus formas. Ja blakus atrodas iedobumi un

ciļņi, tad ēnošanā jāņem vērā, ka iedobtās formās ēnu partijas
ir ciļņu gaismas pusē un arī gaismas būs taisni pretējā pusē nekā

ciļņiem.
Enošanā lieto dažādus materiālus: zīmuli, spalvu, ogli, san-

guinu, melno krītu, tušu, ūdens krāsas un c. Saskaņā ar šiem

materiāliem, lieto arī dažādus paņēmienus. Parastākā ir ēno-

šanā ar zīmuli. Te ņem mīkstāku zīmuli (Nr. 1, vai 2 B — 6 81,
lai švīkas vieglāk salējas un nebojā papīra graudu. Vispār, jo

rupjāks papīra grauds, jo zīmulis var būt cietāks un otrādi: jo
smalkāks papīra grauds, jo nepieciešams mīkstāks zīmulis. Zī-

muli te nemēdz pārāk noasināt un pie tam — švīkas velkot to

turēt stipri guļus. Sakarā ar attēlojamā priekšmeta materiālu

un virsmu, švīkas velk vai nu tikai vertikāli, vai tikai horizon-

tāli, vai vienīgi slīpi. Dažreiz arī virzienus maina, lai pasvītrotu

modelējamās formas virsmu. Savā laikā sevišķi iemīļota bija siet-

veida ēnošana, ar sīkiem rombveida caurumiņiem. Tumšākās

vietās rombveida sietu atkārto citā virzienā. Ja kāda daļa par

tumšu, tad to nedzēš ar gumiju, kā parasts, bet gumiju tikai

stipri piespiež, lai daļa grafīta tai pieķertos un tad pēdējo noberž

uz blakus papīra. Šo procedūru atkārto vairākas reizes, līdz sa-

sniedz vēlamo gaišumu. Lielos zīmējumos šim nolūkam lieto arī

speciālu lipīgu gumiju („kļačku"). Vispār, te jārūpējas, lai pa-

pīra grauds būtu tīrs gaišākās un lai tas būtu jūtams arī vis-

tumšākās vietās, citādi zīmējums liekas samocīts, nepatīkams.
Vieglāks ir izberzēšanas paņēmiens. Ar mīkstu zīmuli pār-

klāj vēlamo laukumu un tad to viegli un vienmērīgi izberzē. Ja

tonis par gaišu, tad klājumu ar zīmuli atkārto. Te jāsargās pa-

pīru sataukot. Tādā gadījumā rodas nevēlami tumši plankumi,
kas neiekļaujas vispārējā klājuma raksturā. Šis otrais paņēmiens
daudz neatšķiras no zīmēšanas ar ogli vai sanguinu un tuvāks

Zīmēšanas kurss pašmācībai

gleznošanai, kamēr pirmais vairāk līdzinās zīmēšanai ar spalvu,
asēšanai un vispār grafikai. Grafīta zīmuļa vietā, pārmaiņas
dēļ, abos paņēmienos var lietot arī brūnu, olīvu vai zilu krā-

sainu zīmuli.

Formu modelēšanu var mācīties, zīmējot dažādus dabas

priekšmetus, bet kā bagāts vingrināšanās materiāls sevišķi noder

ornāmenti. Ornāmenti ir tukšu laukumu izrotājumi. Ar formu

valodas līdzekļiem te var drīzāk iepazīties, nekā priekšmetos, kas

darināti pavisam citiem praktiskās dzīves nolūkiem.

Zīmējums 47-a — ēģiptiešu ornāments, un arī turpmākie būs

jau sarežģītāki, tādēļ atvēlēsim katram veselu lapu. Vispirms

zīmējam četrkantīgo laukumu vai dēlīti, stingri turoties pie kār-

tības, kāda aprakstīta jau zīmējot logu, tāfeli un c. četrkantīgas
formas (Atpūta Nr. 682). Uz noteiktā augstuma pamata jāatrod

attiecīgais dēlīša platums, kas katram ornamentam var būt ci-

tāds. Ja šie samēri nepareizi, tad neizbēgami visa ornāmenta iz-

ķēmojumi. (Augstumu vislabāk norobežot tā, lai augšā paliktu

viena pirksta platums un apakšā divu pirkstu platums brīvs līdz

papīra malai.) Šī ornāmenta galvenā skeleta līnija sakrīt ar dē-

līša viduslīniju 1, 2. Platākā ornāmenta daļa — pumpuriņi at-

rodas dēlīša vidū. ko apzīmējam ar jumtiņiem 3, 3. Pumpuriņu
robeža apakšā ir dēlīša ceturtdaļā (4). Zieda platākā daļa atrodas

dēlīša augšējā ceturtdaļā, ko parādām ar knābjveida zīmēm 5, 5.

Lielā zieda apakšējā daļa iegrimst līdz pumpuriņu vidum (lo-

ciņš 6). Pirmā pārsējuma līnija (7) atrodas pusē starp 2 un 4,
bet apakšējā pārsējuma līnija atrasto sadala atkal uz pusēm (8).

Pārsējums sastāv no diviem stiebriņiem, kurus atdalām ar švīku

9. Pumpuriņu apakšējās daļas atrodas viena no otras pārsējuma

platumā (10, 10). Tālāk apzīmējam zieda izliekto daļu ar 11, 11,

ieliekto daļu ar 12, 12, pumpuriņu platumu ar 13, 13, kas atro-

das drusku augstāk par vidu. Apmēram šim platumam līdzinās

arī lielā zieda vidējā lapa 14, 14. Visa augšējā daļa balstās uz

loku. Turoties pie grupēšanas principa, vispirms izdalām lielākās

lapas 15, 15 un tad „16". Tagad atliek papildināt iztrūkstošās

linijas un apzīmēt detaļus. Ēnojot jāņem vērā gaismas virziens,
ko norāda bultiņa augšā.

Apmēram tāpat, kā to jau rāda apzīmētie cipari, atrisināms

ari augu ornāments 48, bet „līlija" (49) sadalāma kā vertikāli, tā

arī horizontāli trijās vienlīdzīgās daļās. (Turpmāk vēl.)

ATPŪTANr. 685. 18

Ziemassvētku eglīšu izgreznojumus
lielā izvēlē piedāvā Aleksandrs Iljukevičs

Rig3. Grēcinieku ielā 2t. Tālr. 34407. Pieprasait cenu rādītājus.



Vispārējs grāmatvedības kurss
(11. turpinājums.)

Praktisks grāmatvedis Fr. Jansons

Kases konts Virsgrāmatā ir tas pats, kas Kases grāmata, kam

sakarā ar to arī tāds pat virsraksts kā Kases kontam šeit. Uz

šiem pamatiem Kases kontam Virsgrāmatā vajadzētu būt tikpat
sīki detalizētam, kā darījumu ierakstiem Kases grāmatā, lai

saimniecības vadītājs varētu iespējami pilnīgāk informēties par

Kases stāvokli un attiecībām vienīgi no Virsgrāmatas, neatņemot

šim nolūkam uz laiku Kases grāmatu kasierim un grāmatvedim.
Bet tā tas būtu nepieciešams tikai tad, ja saimniecības vadītājs
Kases dienišķajiem darījumiem nevar klātbūt personīgi un tas sa-

viem ziņotājiem negrib uzticēties. Tomēr — pārāk reti tie ga-

dījumi, kad tik krasa neuzticēšanās savam kasierim un grāmat-
vedim patiešām būtu kaut cik vietā, un tādēļ gandrīz it visur

iespējams vest Kases kontu Virsgrāmatā tikai kā kontroles kontu

Izdevumu kontam, kā redzams, var būt arī savi „ieņēmumi"
Kreditā pusē, — tas iespējams tad, kad par šo vai to izdotā

summa vai daļa no tās kaut kā pārvēršas kādam citam kontam

piekritīgā vērtībā.

Izdevumu konta detalizējums atrodams Kases grāmatā, tādēļ

Virsgrāmatā dienišķo izdevumu kopsumma var tikt atzīmēta

vienā skaitlī ar paskaidrojumu —
šīs dienas dažādie izdevumi.

Bet tā ka lielākai daļai saimniecību ir ļoti svarīgi zināt izde-

Kases grāmatas gala summām, bez sīkākas to detalizēšanas un

ar vienkāršu paskaidrojumu vienā teksta līnijā par to, cik Kases

Dēbets šodien ~ieņēmis" un cik Kases Kredits šodien „izdevis".
Mēs šeit ieturam nedaudz plašāku paskaidrošanas veidu, atbildot

vēl arī saimniecības atsevišķām nozarēm piekritīgo jautājumu —

par ko ieņemts un izdots, pie kam attiecīgās dienas atlikumu

Kasē uzrāda gala summu saskaitījuma starpība starp Dēbetu un

Kreditu, meklējamās dienas ciparus līdzskaitot.

Pārnesot posteņus no Kases grāmatas uz Kases kontu

Virsgrāmatā, jāņem vērā, ka šis konts Virsgrāmatā ir vienīgais,
kam Kases grāmatas Dēbetu ierakstām Dēbetā un Kreditu —

Kreditā, kurpretī visi pārējie Virsgrāmatas konti uzņem Kases

Dēbetu Kreditā, bet Kreditu uzņem savā Dēbetā.

vuma apmēru ikkatrai vajadzībai par sevi, tad, īpašas palīga
grāmatas vai papildu kontus šīm vajadzībām nevedot, Virs-

grāmtā izdevumu summu uzrādīšana pēc piekritības atsevišķām
vajadzībām pilnīgi nepieciešama, jo sameklēt tās katrreiz pa da-

žādām lappusēm Kases grāmatā būtu pārāk ilgs un pareizību
ziņā visai nedrošs darbs. Un tādēļ mēs savam Izdevumu kontam

esam izraudzījuši paskaidrojumu tekstu, kas mazliet plašāks par

augšminēto viensummas tekstu, dodot ar to iespēju atsevišķām
vajadzībām izdotās summas viegli un droši saskaitīt katru par

sevi pēc Virsgrāmatas ierakstiem vien. (Turpmāk vēl.)
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Liela izvelē elegantas, modernas tH

damu rokas somiņas Ml

un modes preces. M/J\
B. Fogelmans, \M\

Jaunākais franču jaunatradums

PŪDERIS „MAT"
speciāls pūderis bez talka, kas dara

/"X seju blāvu.

KRĒMS „MAT"
lĒfcJĒil pret grumbām un ādas atjaunošanas

\§*|/ līdzeklis.

LŪPU POMĀDE „MAT"
Skaistie toņi, uztriepuma elastīgums un

krāsu izturība dara to nesalīdzināmu.

»Mat« dabūjami drogu unparfimēriju tirgotavās.



KO DĀVINĀSIM SVĒTKOS SAVIEM TUVINIEKIEM
Ziemsvētki visā pasaulē kļuvuši par sirsnīgākajiem, gaišāka-

jiem svētkiem- Tas ir instinktīvs prieks par lielo dabas dāvanu —

par visas dzīvības uzturētājas saules atgriešanos. Un, lūk, tāpēc
arī cilvēki grib izteikt savu prieku viens otram kaul ko dāvina-

dami. Arī šī jaukā paraža izplatījusies visā pasaulē un vienmēr
Ziemsvētkiem tuvojoties mēs sākam domāt par to, ko dāvināsim
saviem tuviniekiem. Kati pasniedzam dāvanu, tad mēs smaidām.

Dāvinātajā prieks ir pats cēlākais no visiem priekiem.

Neaizmirsti bērnus! Dāvini viņiem mazu aeroplānu, baltu vai
brūni pinkotu lācēnu, jātnieku uz zirga, nelielu papes mājiņu,

kiosku, automobili un paijas, paijas un brīnumsvecītes!

Dāvini mātei, sievai, māsai, līgavai un draudzenei cimdus, ro

kas somiņu, kakla lakatu, rīta kleitu, zeķes, siltu jaku, saktu, tua-

letes garnitūru, kabatas lakatiņu, puķes, pūderi, ziepes, smaržas

uh citas jaukas lietas.

Lūk, skaista austa dīvāna sega, persiešu technikā austs pa-

Dāvini tēvam, vīram, brālim, līgavainim un draugam rīla svār-

kus, rīta mēteli, šalli, platmali, ceļa segu, virskreklu, kravati,
cimdus, zeķturus, puloveru, zeķes, pidžamu, kabatas lakatiņus,
zeķes. Bet labi noder arī latviski koka svečturi, koka tintnīcas,

Šīs jaukās lietas nesmādēs ne rads, ne draugs. Dāvini labi ie-

sietu albumu, krietnu portfeli, mazu statuetu, kaut ko no mūsu

keramikas; dažam der arī tabakas kārba, kāršu kārba, nagu kop-
šanas piederumi, tintnīcas, albumi dzejai, atziņām, aforismiem.

klājs, gobelēns, sienas sega, silts villains lakats, galdauts ar serv-
jetēm pusdienu galdam, dīvāna spilvens, vilnas paklājs, izšūta se-

dziņa, rotas lielu lādīte, izdaiļota vāze, šķīvis, krūze, pelnu trauks,
jauka grāmata, audumi grāmatu iesiešanai. Šīs lietas var pirkt
par 2 latiem, bet, protams, var izdot arī 78 latus.

koka šķīvis, dīvāna sega, mazs skaists paklājiņš, pelnu trauks,
austa kakla saite, dzēriena kauss, laimes figūriņa, kāršu kārbiņa,
ada iesiets piezīmju bloks, naudas maks un laba grāmata. Šīs
lietas var pirkt pat par 1 ls, bet par 58 ls dabūsi jau pašu labāko.



KO BĒRNI GAIDA ZIEMSVĒTKOS

Ko rakstīsim Ziemsvētku vecītim?

PĒTERIS AIGARS

Vai nabaga puisēns ir neprātis, Ziemsvētku vakarā sapņo-

dams par staltu kuģi 3 mastiem? Varbūt tas ir tikai viņa dzīves

mērķa pirmmets, kas ar gadiem apaugs patiesām iespējām. Nē,

bērnu sapņi nav neprātīgi. Tie ir kā burvja vārdi, kas klusībā

teikti pārvēršas īstenībā.

Pašreiz atnākušas tās dienas, kad atkal bērnu domas un

sapņi kavējas pie Ziemsvētku vecīša, kas svētku priekšvakarā ne-

izsakāmā labsirdībā ar dāvanu maisu apstaigā katras durvis,

kur mīt viņa gaidītāji. Katrai tautai ir savs svētku vecis ar sa-

vādu vārdu un bārdu, bet viņu uzdevums ir vienāds — piepildīt

bērnu gaidasun sapņus. Dažs puisēns varbūt visu gadu vientulībā

slepeni čukstējis savas vēlēšanās un tādēļ Ziemsvētkos viņam ir jo

lielāka tiesība cerēt to piepildīšanos. Bet jāsaka, neba bērni

vien gaida Ziemsvētku veci. Kaut arī pieaugušais aizgājis tālu

no sapņu ticības un vientiesības, arī viņa sirdī iezogas slepenas

ilgas pēc svētku laimes. Gadi var aiziet un kalendārs nomai-

nīt kalendāru, bet dažs labs līdz pat vecumam stāv pie savu ie-

A nm» bārtiem un gaida teiksmaino Ziemsvētku balvu, kaut arī

nesagaida. Bet ja nav citas laimes, tad pati gaidīšana

kļūst par gaišāko prieku.
— Ko jūs gaidāt šogad no Ziemsvētku vecīša? —es

prasu nomales strād-

nieku bērniem, kas,
vecākiem darbā esot,

guvuši pajumti un

uzraudzību pilsētas
bērnu dārzā. Div-

desmit gaišas galviņas
noslīgst domās, bet

pēc tam paceļas tik-

pat daudz mirdzošu

acu pāru un mazo il-

gas izskan vārdos.

— Es gribu lelli,
kas mirkšķina acis un

guļ pati savos ratiņos,
— kautrīgi saka mazā

Lidija, pielikusi pirk-
stiņu lūpām. Un vi-

ņas smaids ir tik silts

un vēlīgs, it kā viņa

jau auklētu rokās iz-

sapņoto rotaļlietiņu.
— Es gribētu jaunu

mētelīti un jaunus zā-

baciņus, — roku pa-
cēlis šļupst Valclis. Viņam gan esot mētelītis un zābaciņi, bet uz

svētkiem gribētos jaunus— dzeltenus. Mātei ar tēvu esot grūti ie-

gādāt pieciem zēniem un četrām meitenēm katram uz Ziem-

svētkiem kaut ko labāku. Runājot ar Valdi, ttejauši atklājas
bērna sapņu praktiskums. Tikai pēc tam, kad viņam apsolīts
mētelītis un zābaciņi, viņš vēl piemetina, ka vēlētos arī bilžu

grāmatu ar zvēriem.

Piecus gadus vecais Indulis turpretī ļoti noraizējies, vai

beidzot šogad Ziemsvētku vecītis atnesīs jau pērn solīto rotaļu
auto. Tādu, kurā Indulis pats varētu sēdēt un vadīt.

— Vai tu cita nevēlies; saldumus vai grāmatas?
— Nē, es gribu auto. Konfektes apēdīs māsiņa, auto labāks.

Tā viņš paliek pie sava un smaida.

Mazā Vilma Ziemsvētkos noteikti vēlas eglītes konfektes krā-

sainos, spožos papīros, bet mazā Zaiga ilgojas pašu Ziem-

svētku vecīti, lai tas paliktu dzīvot pie viņas visu gadu un ne-

nestu dāvanas uz citām mājām.
Varbūt, te runā maza bērna patmīlība. Tomēr patmīlīgi viņi

nav. Bērni labprāt uzdāvinātu kaut ko arī tētiņam, māmiņai un

brāļiem, lai visiem bū-
tu gana svētku prieka

Tā sešus gadus vecā

Skaidrīte saka: — Ja

man būtu tik daudz

naudas, ko piebērt

pilnu veļas grozu, es

mātei uz svētkiem no-

pirktu jaunas kurpes.
Mazais Videvuds,

kļuvis bagātnieks, no-

pirktu tēvam jau-
nu nazi, ko viņš pa-

gājušo vasaru nozau-

dējis, un brālim laivu

baltām burām, ko

svētdienās braukt pa
Ķīšezeru.

Piecus gadus vecā

Birutiņa vēlas uzdā-

vināt vecmāmiņai brilles, lai viņai būtu vieglāk lasīt bērniem pa-

sakas. Birutiņa pati vēl nav tiktāl tikusi, tomēr savu vārdu pa-
rakstīt zem vēstules, kas domāta sVētku vecītim, viņa prot. Lūk,
viņa vēlas, lai būtu tāds pats mazs brālītis ka Veltiņai. Tagad
Velta sakot: — man ir brālītis, bet tev nav.

Bērnu sapņi tiešām ir brīnišķīgi. Bet jo lielāks kļūst sapņo-
tājs, jo viņa sapņi zaudē varavīkšņaino spilgtumu. Piemēram,
pamatskolas pēdējās klases meitenes jau vēlas svētkos jaunus
priekšautus, jaunas kurpes, slēpes. Dažas sapņo par grāmatām un

būtu ļoti priecīgas saņemt no Ziemsvētku vecīša A. Grīna „Dvē-
seļu puteni" un Annas Brigaderes „Akmeņu sprostā".

Divpadsmit gadu vecais Jānītis apmierinātos, ja māmiņa vi-

ņam uzdāvinātu slēpošanas tērpu. Viņš tomēr nekļūtu īgns, ja arī

sapnis nepiepildītos. Nākošo vasaru iešot ganos, sapelnīšot naudu

un pats nopirkšot ir jaunas slēpes, ir jaunu tērpu.
Kamēr bērndārznieki tikai domā par vecāku apdāvināšanu,

skolas meitenes — mazpulku dalībnieces klusībā jau gatavo saviem
tuviniekiem Ziemsvētku pārsteigumu. Viena lielajam brālim šuj
izrakstītu kreklu, otra mātei no krāsainas dzijas ada cimdus.
Viņas zina, ka dāvanu saņemt ir tikai puse no svētku prieka, bel

otra puse ir tad, ja var kaut ko pretī dāvina*.

Šujammašīna tarkšķ un mazās rokas naski kustas darbā.

Dāvanas, kas ar tādu prieku darinātas, šo prieku tiešām arī sa-

gādās to saņēmējam. Bet iedama pa ielu, kāda meitenīte pie
sevis dudina:

Aizdedzinu svecīti —

Gaidu svētku vecīti.

Kad viņš durvis vaļā vērs —

Pilnu klēpi mantām bērs.

Ziemsvētki tiešām stāv pie durvīm. Lai nevienam neaiz-

mirstas jaukais dāvināšanas tikums!

Vecīti, neaizmirsti māsu māju

Vai tu jau redzi viņu nākam?
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Sargieties no pakaidccinājumiem



ISTABAS PUĶU KOPŠANA

ZIEMAS MĒNEŠOS

ŅINA BERGA

Mūsu istabas puķēm jāiztur ziemas mēnešos smags pārbau-

dījums. To sekmīgu pārziemošanu kavē pārāk siltais un sausais

istabas gaiss un pa daļai arī gaismas trūkums.

Arī jums būs gadījies novērot, ka rudenī, kamēr istabas ne-

tiek vēl pārāk bieži un stipri kurinātas, istabā novietotās puķes

jūtas lieliski, bet ziemā, tikko sāk telpas stiprāk apkurināt, dau-

dzas puķes sāk acīm redzot nīkuļot. Siltumā tās nīkuļo tādēļ, ka

pārliecīgais siltums rosina augšanu un stādi nemaz netiek pie

nepieciešamās ziemas atpūtas.

Puķu kopēja gūst vislabākos panākumus, ja tai iespējams

puķes ziemas mēnešos novietot vairākās telpās: siltā, pavēsā un

vēsā. Tā, piemēram, puķes, kas siltumu pacieš, kā: lapu begonijas,

papardes (bieži gan jārasina), Ziemsvētku un lapu kaktusi un

arī izturīgā vairogpuķe — sauc arī par mājas svētību — var at-

stāt stipri apkurinātā dzīvojamā istabā. Turpretī daudzas ista-

bas puķes, kā: gumijas koks, istabas kļava, puķu sparģeļi, dažādi

kaktusi, tradeskancijas un arī ziedošas Alpu vijolītes, novieto-

jamas vājāk apkurinātā istabā vai pasiltā gaišā dzīvokļa priekš-
namā, bet mirtes, fuksijas, hortenzijas un pelargonijas novieto-

jamas tādā telpā — gaišā koridorā vai pagrabā — kur tempe-
ratūra nepārsniedz 4—6 gr. C.

Ja visas puķes tomēr jātur vienā telpā, tad vēsumu mīlo-

šās puķes, laikā, kamēr ārā stipri nesalst, novieto starp dubult-

logiem, bet aukstā laikā uz palodzes. Starp logiem vai uz pa-

lodzes novietotās puķes pasargā no ārējā vēsuma, ja starp puķu

podu un logu noliek papes gabalu.

Saprotams, silta telpā novietotas puķes jāaplej daudz biežāk

par vēsā telpā novietotajām, jo siltumā ūdens straujāk izgaro.
Siltā un sausā istabā puķes ne tikai jāaplej, bet arī jāap-

rasina. Kā liešanai, tā rasināšanai izlietojams tikai istabā no-

stāvējies ūdens, t. i. tāds ūdens, kas pieņēmis istabas temperā-
tūru. Aplejot vai aprasinot puķes ar vēsāku ūdeni, mēs tās

varam apaukstēt. Ziedus un pumpurus neaprasina, jo tie mēdz

dažkārt no ūdens kļūt plankumaini.

Telpās, kas tiek apsildītas ar centrālās apkures palīdzību,

jāuzstāda arī vēl speciāli māla ūdens iztvaikotāji, jo citādi gaiss
tādās telpās kā puķēm, tā arī cilvēkiem pārāk sauss.

Ja gadījies kādu puķi atstāt ilgāku laiku bez vajadzīgās
ūdens devas, zeme puķu podā ļoti izkaltusi un puķe savas lapas

ļengani noliekusi uz leju, tad ar parasto apliešanu vien vairs

nevar līdzēt. Puķu podam uzlietais ūdens strauji plūst starp

poda malu un sažuvušo sakņu kamolu uz ūdens noteku, puķe

nepaspēj atdzerties un joprojām cieš slāpes. Tādēļ, lai puķe
varētu kārtīgi atdzerties, puķu pods novietojams ūdens bļodā

(ūdenim jābūt istabas temperātūrā) un jāatstāj tur 20—30

minūtes.

Pie puķu pārziemošanas svarīgi ievērot puķu prasību pēc

gaismas. Ir puķes, kas gaismas trūkumu labi panes, piem., vai j

rogpuķe, un ir atkal tādas puķes, kam nepieciešams ļoti daudz

gaismas, kas labi jūtas tikai loga tuvumā. Stādi smalkām un

gleznām vai mīkstām un biezām lapām vēlas daudz gaismas, bet

stādiem cietām, sīkstām lapām gaismas ziņā nav lielas prasības.

Pārējā istabas puķu kopšana ziemas mēnešos tāda, ka lapas,

ja tās putekļainas, apmazgājamas ar remdenā ūdenī iemērktu

sūkli vai mīkstu lupatiņu; zeme puķu podā, ja tā sablīvējusies,
ik pa laikam ar neasu kociņu uzirdināma, un kaitēkļi, ja tādi

tiek pamanīti, apkarojami.

Pārnesot jauniegādāto puķi no veikala, puķu pods nekavē-

joties jāatsvabina no aptītā zīda papīra, jo tas, pielīpot pie

poda sieniņām, aizkavē gaisa piekļūšanu zemei un sakņu sistē-

mai. Aiz tā paša iemesla puķēm arī visnoderīgāki vienkārši, ne-

glazēti māla, bet ne porcelāna puķu podi.

Tikai vienkāršs, nekrāsots māla puķu pods nodrošina vaja-

dzīgo gaisa cirkulāciju.

Ja jau par katru cenu vēlas brūno māla podu aizsegt, uzskata

to par neglītu, tad māla puķu pods ieliekams citā, krāsainā puķu

podā, kas ir tik liels, ka starp īstā un greznuma puķu poda sie-

nām gaiss var brīvi cirkulēt.
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3) pilnīgas alus nogulēšanās.

Un tikai šīs trīs lietas ir tās, kas tik spilgti

izceļ a/s. „ALDARIS" alus augsto labumu.

Alga viena — vai

aisais

vai

umsais

vai

umslase

— tie ir katrs savas šķiras virsotnes.

Akc. sab.

„ALDARIS"
Rīgā, Daugavgrīvas ielā 34, tālr. 39289



Adīsim ziemai siltas kakla šalles un cimdus
Specialraksts Atpūtai

Aleksandra Rugāja

1. attēls. Kungu kakla šalle, adīta Davos dzijā. Materiāls:

4 šķeteres (200 gr.) vietējās sporta dzijas un 2 garās adāmās ada-

tas Nr. 3%. Šalles platums 30 cm, garums bez bārkstīm 110 cm

Bārkšķu garums 9 cm. Uz 2 adatām uzmet vaļīgi 46 v. un ada

pirmās 6 kārtas turp un atpakaļ tikai labiski. Kārtu sākot, pir-
mais valdz. arvien jānoceļ. Noceltais valdz. veido šalles malās

glītu pīnīti. 7. kārtā ada maiņus 2 v. lab., 2 v. kreiliski. 8. kārtā

ada tā, kā redz, proti: virs labiskiem valdziņiem labiski, virs krei-

liskiem kreiliski. 9. kārtā rakstu maina: virs labiskiem v. ada

kreiliski, virs kreiliskiem labiski. 10. kārtā ada kā 8. k. Tā no-

ada pavisam 240 kārtas, pēc tam vēl 6 kārtas tāpat kā sākumā,
tikai labiski, un tad vaļīgi norauc. Galos iesien 9 cm garas

bārkstis. Katrā galā iesietas 25 diegu grupas. Grupā 2 pavedieni.
Katrs pavediens 20 cm garš. Lai pavedieni būtu vienādā garumā,
tad uztin dziju uz 10 cm plata papes gabala. Papriekšu uztin

vienu kārtu, vienā malā diegus pārgriež, tad tin nākošo kārtu

un t. t. Ar tamborējamās adatas palīdzību ievelk adījuma malā

pa 2 pavedieniem, kā rādīts 2. attēlā. Mezgla veidošanu skat. tai

pašā att. b. Kad visi pavedieni iesieti, tad nolīdzina galus. Kungu
šalles var adīt arī smalkākās dzijās. Adot jāievēro, lai šalle būtu

viegla un mīksta, tādēļ ada 2 reiz rupjākām adatām nekā dzija.
Šallēm piemēroti raksti, kas no abām pusēm daudz maz vienādi.

(Kā darināt kungu šalles, skat. Atpūtu Nr. 621., 22. lapp.)
3. attēls. Dāmu šalle, adīta tumši brūnā ķemmdzijā, saliktā 2

kārtām. Šalles gali adīti tumši brūnā un tumšā sinepju krāsā.

Šalles platums 25 cm, garums 100 cm. Materiāls: 60 gr. ķemm-
dzijas un 2 garās adāmās adatas Nr. 2i%. Šalle adīta rievainā

rakstā, proti: no labās un no kreisās puses tikai labiskā adījumā.
L ai šalles gali izveidotu stūrus, tad ada šādā kārtībā: vienu kārtu

izada labiski, katrā otrā kārtā abos adatas galos pieaudzina pa

vienam valdziņam un adatas vidū norauc 2 valdziņus. Pieaudzi-

nājumus un noraukšanu izdara šalles labajā pusē, no kreisās pu-

ses izada visu kārtu labiski, bez raukšanas un bez pieaudzinā-

juma. Šallei, adītai divos gabalos, uzmet 80 valdz., noada pirmās
2 kārtas labiski un ar gaišu pavedienu iezīmē vidu. 3. kārtā no

pirmā valdziņa izada 2 valdz., vidū 39. valdz. noceļ neizadītu,
40 valdz. izada labiski, 39. pārvelk, 41. un 42. valdz. saada la-

biski kopā, kārtu beidzot no beidzamā valdziņa izada 2 v., citiem

vārdiem — pieaudzina vienu valdziņu. Turpmāk ada kā jau
minēts. Kad noadīts 42 cm garš gabals, tad abos adatas galos
vairs nepieaudzina, bet norauc pa vienam valdziņam. Vidū tur-

pina noraukšanu kā parasts. Katru kārtu no kreisās puses iz-

ada tikai labiski. Kad uz adatas paliek 8 valdziņi, tad 1. noceļ

neizadītu, nākošos 2 valdz. saada labiski kopā, pirmo pārvelk, at-

kal nākošos divus v. saada labiski kopā, iepriekšējo pārvelk, un

lā līdz beigām, kamēr noraukti visi valdziņi. Gals jānošuj nere-

dzamiem dūrieniem. Tādā pat kārtībā noada šalles otro pusi,
beigās abus gabalus sašuj kopā pārmaļus dūrieniem.

Šalles galos krāsu sakārtojums ir šāds: 24 kārtas tumšā dzijā,
16 kārtas gaišā dzijā, tad vienā pusē turpina ar gaišo dziju 16

kārtas, pretējā pusē tikpat daudz kārtu tumšā dzijā. Tad ada

virs gaišās dzijas 16 kārtas tumšā dzijā un pretējo pusi gaišā
dzijā. Beidzamās 16

kārtas atkal gaišā dzi-

jā. Šalles vidus daļu
ada tumšā dzijā. Krā-

sas un svītras katra

adītāja var sakārtot

pēc savas gaumes.

4. attēls. Kungu
pirkstains cimds, adīts

tumši brūnā Angoras
dzijā. Materiāls: 7 ka-

moli (70 gr.) rupjas
tumši brūnas Angoras
dzijas, valnītim 10 gr.

gobelēna dzijas un 5

rupjas adāmās adatas.

Lai valnītis būtu stin-

grāks, tad ada Ango-
ras dziju kopā ar go-
belēna dziju. Valnītim uzmet 44 v. un ada turp un atpakaļ 2 v.

lab., 2 v. kreiliski. Noada 22 kārtas, pēc tam ada tikai Angoras
dzijā. Pēc valnīša pieaudzina visā kārtā 4 v., izadot no katra 10.

valdz. pa 2 valdziņiem. Noada vēl 4 kārtas turp un atpakaļ, pēc
tam ada apkārt piecām adatām. Visu cimdu ada labiski. Cimds

adīts ar ielaistu īkšķi. Kreisās rokas cimdam īkšķi sāk otrās

adatas vidū, labās rokas cimdam — trešās adatas vidū. Uz katras

adatas ir 12 valdz. Pirmo reiz pieaudzina no 6. un 7. valdz., iz-

adot pa diviem valdz. no katra. Pēc tam izada 3 kārtas bez au-

dzināšanas, nākošā, ceturtā kārtā, atkal pieaudzina 2 v. īkšķa ie-

laidumam pieaudzina pavisam 7 reiz pa 2 valdz., starpā piemet
vēl 2 valdz. Tad ada taisnā gabalā 20 kārtas līdz mazam pirksti-
ņam. Mazam pirkstiņam uzvelk 12 v. uz diega, starpai uzmet 4

valdz., pavisam 16 v., tad noada 3 kārtas apkārt un iedala pā-
rējos pirkstus. Rādītājam nodala 14 valdz. (7 valdz. rokas virs-

pusē un tikpat iekš-

pusē), starpā uzmet 4

valdz. Noada rādītāja
pirkstu, pārējos v. uz-

velk uz diega. Tad

ada vidējo pirkstu.
Vidējam pirkstam no-

dala 12 v. (6 v. no

iekšpuses, 6 v. no ār-

puses) un katrā pusē

starpās pa 4 valdz.,

kopā 20 valdz. Zelt-

nesim atliek 10 valdz.

(5 v. no ārpuses, 5 v.

iekšpusē) un 2 star-

pās pa 4 valdz., ko-

pā 18 valdz. Katru

pirkstu ada 3 adatām

un norauj 3 stūros. Pirkstu galus ada līdz nagam un tad no-

rauj katrā kārtā, saadot 3 stūros pa 2 valdz. kopā. Beidzamos

3 valdz. savelk uz diega un nošuj no kreisās puses. Beidzamo

noada īkšķi 3 adatām un norauj kā parasti. Valnīša malu ap-

šuj ar ziemišķa ādiņu. Cimds sapogājams ar pogu, ko dod ie-

spiest kurā katrā cimdu veikalā

1. att. Davos dzijām adīta

šalle.

3. att. No smalkam ķemmdzijām
adīta dāmu šalle.

2. att. Bārkšķu veidošana

4. att. Silti kungu cimdi — tumši bruņa

Angoras dzijā.
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Kad cilvēka vēl nebija...
Dr. H. Graupners

Bombejas radio nesen ziņoja, ka angļu Himalāja ekspedīci-
jas loceklis F. E. Smiss kalnu virsotņu sniega tuksnešos atradis

kāda milzīga, noslēpumaina zvēra pēdas. Šīs pēdas izmērīja un

nofotografēja, un iegūto materiālu pētnieks aizsūtīja uz Londonu.

Mēs vēl nezinām ļoti interesantā notikuma izmeklēšanas rezul-

tāta. Taču, tūliņ pēc šī atraduma parādījās cilvēku būtiskā īpa-
šība — dzejošanas prieks. Daži sāka tāpaļāt, ka šīm pēdām va-

jagot būt kāda cilvēcīga milža pēdām; pats Smiss apgalvoja, ka

tās droši vien esot milzu kalnu lāča ķepu pēdas. Citi teicās esam

pilnīgi pārliecināti, ka darīšana ar kāda zaura pēdām, jo pār-
runas par aizvēsturiskajiem zauriem pašlaik modē īpaši Amerikā.

Kāda būs Londonas zinātnieku atbilde, kad tie iepazīsies un

izpētīs Himalāju kalnos iegūto materiālu, tas vēl nākotnes ziņā.
Necentīsimies uzminēt. Taču, mūs var ļoti ieinteresēt jautājums
— vai mūsu dienās zauri vēl dzīvo?

Atbilde — iespējams, ka dzīvo I Ķirzaka, kas ložņā pa žagaru

žogiem, čūska, kas lokās zālē, leguāns, kas sildās tropu saulē —

ir milzu zauru — kas mūsu fantāzijā šķiet bijuši aizvēsturiskos

laikos zemes lodes apdzīvotāji — pēcteči. Šie dažādie seno milzu

radījumu mazbērni mums neļauj par saviem sirmsenčiem no-

jaust gandrīz tikpat kā neko.

Mums vienmēr jājautā, kāpēc īsti šie sirmās senatnes milži

izbeigušies? Vai tā bijusi varena zemes katastrofa, kas viņu dzīvi

izbeiguši? Milzu zauri, agrākie zemes valdnieki, taču būtu va-

rējuši kaut kur atrast sev mitekli arī mūsu dienās. Cilvēks par

viņu izmiršanu nevar būt vainojams, jo kad viņš sāka zemes lodi

iekarot, zauri jau sen bija pazuduši, iegrimuši aizgājušo laiku

mistiskā tumsā. Taču puslīdz noteikti zinām, kāpēc viņi no ze-

mes virsus nozuduši. Viņu pašu vēsture mums paver šo noslē-

pumu. Šīs varenās ģints dzīves stāsts aizpilda zemes vēstures pār-
steidzošākās un spraigākās lappuses.

Sākumā viņi bija mazi. Rāpuļu sirmsenči bija strauji, kustīgi,
neapbruņoti radījumi, kas apdzīvoja sauszemi; viņu, Šo valdoņu
cilts priekšteču ķermenis bija vidēja lieluma. Viņu pēcnācēji un

radinieki sāka izveidot jaunas formas, sāka pielaikoties jauniem

dzīves apstākļiem un — ar to viņi iekaroja visu, kas apakš de-

bess. Cēlušies no cietzemes, viņi piepildīja visas noderīgās vietas.

Īpaši pielaikojušās sugas apmetās kokos, ar saviem milzu ķerme-
ņiem lauzās cauri varenajiem mūžu mežiem; citi kā antilopes vai

ķenguri lēkāja pa stepēm. Viņi nebaidījās arī no ūdens, izraudzī-

jās mitekļus gan purvos, ezeros. Arī jūras nepalika neapdzīvo-
tas; tur, piekrastes jomās, ichtiozauri medīja senjūru lielās zivis.
Gaisā šalkoja milzīgo, nereti ap astoņi metri garo lidotāju zauru

spārni — to apliecina daudzi izrakumi.

Tā bija nesalīdzināma, apbrīnojama attīstība. Zauri bija
kļuvuši laupītāji, zāles ēdēji, lēcēji, skrējēji, lidoņi, gan arī pel-
dētāji. Viņi sadalījās visdažādākajos veidos un pasugās; viņu

ķermeņi aizsniedza tādus milzīgus apmērus, kādus līdz tam ne-

bija aizsniedzis neviens zvērs. Viņu valdonība kļuva absolūta.

Un šīs savas attīstības augstākajā stadijā zauriem, šiem zemes val-

doņiem, vajadzēja tomēr iznīkt. Viņus gan neiznīcināja ienaid-

nieks, kāds jauns zemes iekarotājs. Bet bija citi, iekšēji likumi,
kas viņus spieda padoties. Viņu attīstība bija pārspīlēta, viņu at-

tīstīšanās spēki izsika tik tālu, ka viņus iznīcināja sugas pagu-
rums. Milži nozuda, palika un turpināja attīstību viņu cilts ma-

zākie pārstāvji, kas vairs nekad nepretendēja uz pilnīgu valdo-
nību zemes virsū. No viņu dzimuma radās zīdītāji, un cilvēks

nebija pēdējais. Zauru laikmeta vietā iestājās zīdītāju laikmets.

Kad nu mūsu acu priekšā notēlojusies milzīgo reptiļu attīstība un

sabrukums, tad jājautā, vai domas, ka vēl šodien kaut kādā mūsu

zemes lodes neizpētītā malā dzīvotu milzīgie zauri, nav tīrais ab-

surds. Jo, ja mēs jautājam: — Vai zauri vēl dzīvo? — tad ne-

domājam par mazajiem, mums pazīstamajiem rāpuļiem. Mēs do-

mājam par viņu milzu pirmsenčiem. Nav droša pierādījuma, ka

viņi neeksistētu. Ar to, ka viņi pazaudējuši savu valdonību
apakš debess, vēl nav pierādīts, ka viņi neeksistē nepieejamās
kalnu ielejās, jūru dzelmēs (kā „jūras čūskas") vai citādā veidā.

Jābrīnās tikai — un tas ari biologiem liek šaubīties par sen-

sacionālajām zauru pēdām Himalajos — kāpēc gan līdz šim vēl

neviena zaura nekur neesam ieraudzījuši? Kāpēc vēl nevienas

„jūras čūskas" skelets nav izskalots; vai viņas būtu nemirstīgas?

Dimetrodons ir gaļas ēdējs, kas vairāk

dzīvoja uz sauszemes, nekā ūdenī.

Šo milzi — ķengura un degunradža apvienojumu— sauc ceratozaurs

Ne gleznotāja fantāzija, bet — 7 metri lielais

centozaurs.

Maza, mīlīga ķirzaka — lūk, kas pa-
licis pāri no sirmās senatnes milžiem.

Skaistums TS2OV2CL
un elegance »

Tirdzn. un rūpn. A./S.

«Gentleman»
Rīga, Kaļķu ielā 22/24

Jaunākie dāmu un kungu apģērbu modeļi
plašākā izvēlē.

Piemērotas Ziemassvētku dāvanas.

Pasūtījumu nodaļa. Kažokādu darbnīca.

Mūsu nodaļas:
Manufaktūra.

Modes preces, dāmu un kungu veļa.

Apavi. Cepures.



J. Madernieka paklāja mets.



Modems tērpu rotājums —

aplikācijas un izšuvumi

Rokdarbi, kas ilgu laiku modes no-

zarē bija pamesti pilnīgā novārtā, ar šīgada
modi atkal ieguvuši redzamu vietu kā tērpu
rotāšanas līdzeklis. Mākslinieciski ornā-

menti un izšuvumi klāj tērpa apkaklītes,
kabatas, piedurknes vai svārku vīles un pie-
šķir tērpam nevien personīgu raksturu

—

ja tos darinājusi pati valkātāja — bet dod

tam arī tā saukto „moderno seju", šinī

lappusē sniedzam dažus ierosinājumus par

modernajām aplikācijām un izšuvumiem,
kas darināmino vizuļiem, pērlītēm, zīda vir-

vītēm, velteņa vai samta, atkarībā no tā,
vai uzšuvumi grezno vakara, pēcpusdienas
vai vienkāršo darba tērpu.

1. Vienkārša griezuma vilnas tērpa rotā

tumšs zīda virvīšu uzšuvums un tumša sam-

ta josta ar spožu sprādzi.

2. No melna samta darināts glīts pēc-
pusdienas tērps ar vizuļu un pērlīšu rotā-

jumu, kas klāj kabatiņu uzlokus.

3. Bolero tērps no melna vilnas auduma

ar mēļu vilnas auduma blūzi. Aplikācijas
uz bolero jaciņas pleciem darinātas no blū-

zes materiāla.

4. Tumšā vilnas krepa stūrainie atloki

apšūti melniem vizuļiem un pērlītēm.

o. Vienkāršs melns vilnas tērps pēcpus-
dienai gafām piedurknēm un platiem, kro-

kās saliktiem svārkiem. Tērpu apjož krā-

saina samta josta un legrieztās kabatiņas
rotā vienkāršs ornāmenta, kas darināts no

šauras krāsainas samta lentītes.

6. Gaiši brūns vieglas vilnas tērps pēc-
pusdienai ar trijstūrainām kabatiņām, kuras

klāj lauzta līnijā uzšūtas lentītes zelta un
melnā krāsā. Šis pats rotājums atkārtojas
pie izgriezuma un aprocēm.

7. Melns vilnas vai zīda tērps pēcpus-
dienai. Blūzes daļas un garo piedurkņu
roboto apmallti darina no šauras melnas
samta lentītes.

8. Sarkanā vilnas džerseja tērpa plecu
daļu un svārku apakšmalu rotā aplikācijas
no olīvu zaļas vilnas drānas. Aplikāciju
kontūras pasvītro vilnas dzijas apšuvumi
divās rindās.

9. Priekšā pogājams vilnas auduma tērps
ar platu krāsainu samta jostu un vizuļu ap-
šūtām krūšu kabatiņām.

10. Gaiši brūna samta blūzīte garām pie-
durknēm ar tumšāki brūnu, svārku krāsai

pieskaņotu vesti, ko ietver zelta lame ap-
malīte un rotā lamē c.nāmeot».



ATPŪTAS BRĪŽIEM
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Atmini manu mīklu!

Liktenīgie skaitļi
Kādā vēstures grāmatā atrodam šādus datus: — Austrijas

ķeizars Kārlis I dzimis 1887. g. 1916. g. viņš uzkāpa tronī, valdīja
2 gadus un atteikšanās laikā bija 31 gadu vecs. Ja šos 4 skaitļus
saskaita: 1887+1916+2+31=3836. Tālāk lasām:

— Vācijas ķei-

zars Vilhelms II dzimis 1859. g. Tronī viņš uzkāpa 1880. g., val-

dīja 30 gadus un 59 gadu vecumā parakstīja atkāpšanās doku-

mentu. Ja saskaitām šos 4 skaitļus: 1859+1880+30+59— atkal

iznāk 3836. Citā lapā atrodami šādi dati: — Bavārijas Ludviķis 111

dzimis 1845. g. 1913. g. tas

kļuva Bavārijas karalis, val-

dīja 5 gadus un atteicās no

troņa 73 g. vecumā. Sa-

skaitot šos 4 skaitļus: 1845+
1913+5+73 — atkal dabū-

jam 3836. Ja šo mistisko

skaitli dalām ar 2, dabūjam
1918, t. i. gada skaitli, kad

visiem šiem valdniekiem bija
jāatteicas no valdīšanas. Vai
tā nav likteņa dīvainība, ka

viņu dati dod vienu un to

pašu iznākumu?

Kur paslēpies Ziemsvētku vecītis?

Uz kurieni?

Tirgotājs Strautiņš bija saņēmis no kādas ārzemju firmas

pasūtījumu. Uz kādas valsts galvaspilsētu bija jāsūta 3 kastes
dažādu preču. Lai

kastes varētu rēķinā
labi atzīmēt, viņš tās

apzīmēja katru 3 bur-

tiem. Kad tas bija pa

darīts, viņš ievēroja,
ka no burtiem sastā-

dās tieši tā galvaspil-
sēta, uz kurieni preces

jāsūta. Uz kurieni

Strautiņš preces sū-

684. numura uzdevumu atrisinājumi

Latvju tautas mikla-rēbus II

Sarkans vēzis deviņām ādām; kas to dīrās, tas pats raudās.

(Sīpols.)
Cik šinī zīmējumā trīsstūru?

Astoņi trīsstūri: ABF, ACD, AFE, ADE, ABE, ACE, FDE, BCE

Pokāla veida dārzs

Gājēja ceļš parādīts zīmējumā.

Kur paslēpies trešais slidskrējējs?

Slidskrējējs stāv augšpēdu bildes

kreisā malā — tā galva gandrīz skar vī-

rieša labo kāju.

Diezgan komplicēti
Rekrūtis (re — -krūtis).

Mīklainās vizītkartes

Ģenerālis Franko. — Pianists.

Atmini manu mīklu!

Oderu neslīkst, uguni nesadeg. (Ēna.)

Dīvains gadījums
Izskaidrojums vienkāršs: Braucējs

sēdēja blakus šoferim, kas automobili va-

dīja, un tādēļ varēja gulēt bez rūpēm. - - ■

PAJAUTĀ VĒL!
lespiežam nākamos desmit jautājumus. Katra principā pil-

nīgi pareiza atbilde vērtējama ar 2 punktiem, daudz maz pareiza
vai nepilnīga — ar 1 punktu, bet pilnīga nezināšana — ar 0.

121. Kas ir hernhūtieši?
122. Kas ir dalai-lama?

123. No kura laika Ķīna ir republika?
124. Kas ir telemarks?
125. Kas ir tornado?

126. Kas ir kokss?

127. Kurā pasaules ostā pienāk un atiet visvairāk ku£u>
128. Kas atklāja Brobdignagas zemi?
129. Kā sauc seno ēģiptiešu kristīgos pēcnācējus?
130. Kas ir konklāvs?

Atbildes

uz iepriekšējā numurā iespiestiem jautājumiem:

111. Mats, pats, neizšķirti.
112. Pie frakas un smokinga.
113. Odeni (veselas divas trešdaļas!).
114. Jūras putnu mēsli.
115. Paganini.
116. Dāņu rakstniece Karina Michaēlis._
117. Ar šo vārdu apzīmē Eiropu un Āziju kopā kā vienu

kontinentu.

118. Suns, kas grammofona priekšā „dzird sava kunga balsi".

119. Ali Baba
120. Viena ceturtā daļa.

Ūdens un maize

Tā plata upe Krievijā,
Kas tek līdz jūras krastam.

To pašu vārdu ieraugām
Ik dienas mūsu Latvijā,
Kad maizes klaipu sagriežam

Kā tas iespējams?

Muciņa kundze

priekšpusdienā saņē-

ma vēstuli no sava

brāļa Kārļa, kas dzīvo

Amerikā. Viņas vīrs

bija jau sešos rītā aiz-

gājis darbā. Kad tas

pēcpusdienā pārnāca
mājā, viņš tūliņ jau-
tāja: „Ko tad Kārlis

labu raksta?" Kā Mu-

ciņš varēja zināt, ka

Kārlis rakstījis, ja
vēstules uz galda ne-

bija, un sieva viņam
par to nekā nebija
teikusi?

Mīklainās vizītkartes

Kas ir šie kungi?

ATPŪTA Nr. 685.27

Ed. Rozits, Rīgā,
Lāčplēša ielāNr. 52/54 DACAC
un Dzirnavu ielāNr. 66 W\ī\āAW«w



Noteikta atbilde

Čikāga. Banku rajons.
Kāds šefs pasauc savu kasieri.

— Kasē iztrūkst 100 dolāru, — viņš dzedri saka, — bet ka-

ses atslēgas nav nevienam citam, kā tikai jums un man!

Kasieris pasmaida:
— Tad jau ļoti labi, šefa kungs, ieliksim kasē katrs 50 do-

lāru un par to vairs nerunāsim.

Dzīves ačgārnības
— Lejiņš aizceļoja slimības atvaļinājumā ārstēties.

—
Tik dūšīgs cilvēks un pēkšņi slims? Vai nav aklā zarna?

— Nē, virsstundas! Viņš pārstrādājās pelnīdams naudu iz-

priecas ceļojumam.

Vectētiņš pošas ķekatās

L. Vūda zīmējums.

Anekdoti par mūsu rakstniekiem

Mārtiņš Ziraks strīdas ar Dievu

Zurnālists-korrektors M. Ziraks, kas bija pazīstams arī kā

..Ziemciešu Marija", necieta jaunos, iedomīgos rakstītājus. No

viena nevietā ielikta kommata tas jau zaudēja pacietību. Viņš
pamazām apmierinājās tikai tad, kad dusmas bija izklāstījis
draugiem un apslacījis ar dažiem kausiem alus. — Zinību kom-

misijas vasaras sapulču laikā Zīrakam reiz gadās labot kāda

studenta rakstu, kurā vairākkārt atkārtots no krieviskā „otno-
sitsa" aplami atdarinātais vārds „atnesas". Zīraks ilgi nespēj
apmierināties: lādas, draud piekaut rakstītāju, kas tikdaudz reiz

..atnesies". Kad vēlā naktī Z. ar draugu pulciņu dodas uz „Su-

vorovu", tas pie tēlefona staba Vērmanes dārza tuvumā apstājies
dūri vicinādams vēl draud latviešu valodas nepratējam. Šai acu-

mirklī norīb stiprs pērkona grāviens. Zīraks atlec no staba.

— Zīrak, nestrīdies ar Dievu, iespers! — uzsauc Ezerietis.
— Nebīsties! Dievs zina, ka gramatika ir manā pusē un

taisno nesodīs! — atbild korrektors. A. M.

Mirušā Kiplinga vēstule redaktoram

Kādā rītā pie kafijas galda angļu slavenais rakstnieks Redi-

jards Kiplings izlasa avīzē ziņu par savu nāvi. Paraustījis plecus,
viņš sēžas pie galda un raksta avīzes redaktoram: — Tā ka jūsu
god. laikraksts vienmēr labi informēts, tad sapratīsit, ka tagad tas

man vairs nav vajadzīgs, jo mirušie avīzes nelasa. Lūdzu pār-
traukt avīzes piesūtīšanu. Ar patiesu cieņu jūsu mirušais abo-

nents R. Kiplings.

Nav trāpīts

Kolportieris: — Man ir kāda |oti laba grāmata, to

varu ieteikt ari jums: „Simts ceļi, kā tikt pie sievas".

Solidais kungs: — Pienāciet tad, kad jums būs grā-
mata: Vienīgais ceļš, kā tikt no sievas vaļā.

Zvejnieks mani aicināja Tautas dziesmu ilhlstrējis Reinis Birzgali s

Zvejnieks mani aicināja:
„Nāc, meitiņa, laiviņā!"

Saule vaigus balina,
Vējiņš matus plivina."

"Es neiešu, zvejnieciņi,
Tavā oša laiviņā —

„Vai tu nāksi, vai nenāksi,
Es jau tevi ņemšu!"

Tev' vējiņis tāli pūta,
Saule vaigus balina.

„Nu ir rokā, nu ir rokā,
Nu vairs vaļā nelaidīšu!"
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Valsts Ķemcru „Baltfl pHs"—vlesnlcn-pcldu iestāde K||MH|
Ideāla atpūtas vieta ziemā. Lēta dzīve un ārstēšanās.

Izcili panākumi reumatisma, nervu sāpju, locītavu-, sirds-, vielu maiņas-, sie- gg?**Ufe£_ •''-: m ;,'("''ffil|f ! £
viešu slimību un neauglības ārstēšana, kā arī augšējo elpošanas orgānu iekaisumu, , m ~-~>^~
vispārēja saguruma un nervozitātes dziedināšanā.

Ārstēšana ar diētu. Moderni izmeklē Šanas un ārstēšanas aparāti. Romiešu un ij»
krievu pirtis dāmām un kungiem. — Peldu iestāde pieejama ārpus viesnīcas dzīvo- Hl

jošiem un atvērta arī svētdienās. &*^^B^^^^B^EmHl^^w«CTii»

Pilnvērtīgs ārstniecības kurss ar dažādām peldēm un citiem ārstniecības līdzekļiem izmaksā ap Ls 40—60 mēnesī. —

Ārstiem, žurnālistiem, valsts darbiniekiem un lauku iedzīvotājiem paredzēti maksas pazeminājumi.
Lieliskais parks ar plašo, arī ziemā kopto un lietojamo celiņu tīklu, tuvie ezeri un jūrmala, skaistie dabas skati, kā arī

„Baltās Pils" plašās, mājīgās, ar lielām ērtībām iekārtotās sabiedriskās telpas izveidojušas Ķemerus par iemīļotu atpūtas

vietu, kas sevišķi noderīga nedēļas beigu pavadīšanai.
Plaša bezmaksas bibliotēka un lasītava ar grāmatām un laikrakstiem dažādās valodās. Salona orķestra mūzika divas

reizes dienā. Deja. Ziemas sports — slidošana, slēpošana, vizināšanās ar kamanām, ledus jacbtas.
Viesnīcā moderni iekārtota istaba ar pilnu pansiju dabūjama jau par Ls 6,50 dienā un dārgāk. Ārpus viesnīcas istaba

ar apkurināšanu maksā Ls 15,— mēnesī un dārgāk, uzturu iespējams sagādāt par Ls 1,— līdz Ls 1,50 dienā. — Privātās

pansijās istaba ar pilnu uzturu maksā Ls 3,— dienā un dārgāk. Apsildāma auto garāža. Vajadzīgās ziņas sniedz Ķe-

meros — sēravotu iestāde, tālr. 77, viesnīca, tālr. 05; Rīgā, Brīvības ielā Nr. 24, dz. 3, tālr. 30555.

Hnu mūziķus—nav svētku!
» « « tnsiiUisMumeiiti:

mutes harmonikas no Ls —,50

fjļ harmonikas. ..no Ls 35,—

mandolīnas, gi taras, vijolesv.1.1.

lielākā izvēlē.

Edgars Rode, Rīgā,
Šķūņu ielā Nr. 15.

Skaistākās un praktiskākās dāvanas:

Dāmu rokas somiņas, ceļa somas, portfeļi,

naudas maki. Visi formas tērpu piederumi.
si medn*eku

> jāšanas un citu sportu pie-
derumi. Biedrību un organizāciju karogi.

Piemiņas lietiņas (bloki, piezīmju grā-

*c&
tnatiņas v. c.) ar Rīgas skatiem v. t. t.

Pasūtījumus izpilda nekavējoši

yly 4m apl p* P astu
-

A/S A. RATFELDERS, Rīgā
Kaļķu ielā Nr. 11. Tālr. 23216, 20182

Speciāla ceļošanas sporta un formas tērpu piederumu rūpniec.

VISS MODEI un

ROKDARBIEM

MANA SPECIALITĀTE:

pret kodēm aizsargātas dziļas

.

C. GOERKE

Marstaļu ielā Nr. 2/4, Brīvības

JĒĒĒSBBĒĒmĒk ielā Nr.' 31, Kr. Barona ielā Nr. 26

Labi ģērbta sieviete gūst panākumus visur!
I & Dāma, kas to vēlas, apmeklē mūsu konfekc.

3"JT namu — salonu, kur atradis vai pasūtīs sev pie-

i mērotu elegantu dienas, pēcpusdienas vai va-

MW
"*

k»ra tērpu. Pasūtījums neskaitās dārgāk, bet

ļļ\p \y
tiek izpildīts ar sevišķu rūpību. Katrās 14 die-

\\| \ nās tiek izlaista jauna modeļu kollekcija pēc

\| i pēdējiem Parīzes paraugiem.

U / Cenas visiem pieejamas.

}} A. un J. Kronberģi
iT Brīvības ielā JVS 17.

ftļl Tālrunis 26304,

Kvalitātes kalngali

Dabūjamas visos labākos veikalos

Ūtrupju nama I
RĪGA, L. Kalēju iela 18/20, tālrunis 30291 I

_ (bij. Privātā Lombarda telpās),
ienākuši

I 500 gab. mufes, liela partija dai. H
H kaiokmēteļu, puskaioki, grīd-

MĒ segas, gleznas un vērtslietas. Viss H
WĒ tiek pārdots. Pērk —zeltu, sidrabu,
H vērtslietas, antīkas mēbeles un Hj

lombarda zīmes.



ŠACHS
Fr. Apsenieka vadībā

Divas smagas «vieglās44 partijas
Abas partijas spēlētas Rīgā, šīgada 22. novembrī.

Baltie: Fr. ApŠenieks. Melnie: M. Feigins
1. e4, e6 2. d4, d53. e:ds, e:ds 4. Ld3, Zc6 5. c3, Ld6 6. Ze2,

Dh4 7. Zg3, Zf6 8. De2, KdB 9. Zfs, L:fs 10. L:fs, TeB 11. Le3,

Lf4 12. Kd2, Dgo 13. g4?(l), Dh4!(2) 14. h3?(3), g6 15. Ld3, Z:g4
16. Df3(4), Z:e3 17. f:e3, T:e3 18. D:ds, Ke7 19. Kc2, Df2 20. Kb3,

TdBt(s) 21. Dcs, Ld6S 22. Dgs, f6 23. Dh6, T:d3 24. D:h7, Ke6 25.

Za3, Z:d4! 26. Kc4, L:a3 27. Tai—cl, Te3, baltie padevās. (6).

1) Šķiet, ka pareizais gājiens ir 13. Lh3.

2) Gājiens 14. h4 draudēja izbeigt melno uzbrukumu.

3) 14. Df3ī vēl varēja glābt balto spēli. Piem., 14... L:e3 15.

f:e3, g6 16, Ld3 un t. t.

4) Ja 16. D:g4, tad, protams, 16... D:f2 un t. t.

5) Gājienu 20... T:d3? atspēkotu 21. De4 un t. t.

6) Melnie visu partiju nospēlēja priekšzīmīgi.

Baltie: M. Feigins. Melnie: Fr. Apšenieks
1. d4, d52. c4, e6 3. Zf3, c64. Zc3, Zd7 5. e4?!(l), d:e4 6. Z:e4,

Zf6 7. Zc3, Le7 8. Ld3, o—o 9. o—o, TeB 10. Zes, ZfB 11. Tel,

Zg6l 12. Z:g6, h:g6 13. Le3, e5! 14. d:es, Zg4 15. Lf4(2), Lcs 16.

Ze4(3), Ld4! 17. h3, Z:es 18. L:es(4), T:es 19. Dc2, Db4 20. Zd6,
L:h3! 21. T:es!(s), L:es 22. Z:f7, K:f7 23. L:g6, Kf6l 24. Tel (6),

Dgs 25. Le4, ThB! 26. Dd3, Lg4 27. f4?l, Thl! 28. K:hl, Dh4 29.

Kgl, D:el 30. Kh2, L:f4 31. g3, Dd2, baltie padevās.(7).

1} Apšaubāms gājiens.

2) Protams, nevis 15. f4??, Z:e3 16. T:e3, Lcs un melnie

uzvar.

3) Ja 16. Lg3, tad Ld4! 17. Lc2, Lfo! un melnie ar labu spēli

atgūst upurēto bandinieku.

4) Draudēja 18... Z:d3 19. D:d3, L:f2 un t. t.

5) Laidņa upuri nevarēja pieņemt, jo pēc 21. g:h3? sekotu

Dg3! 22. Khl, D:h3 23. Kgl, Tgs mats.

6) Ja tagad 24. g:h3, tad, protams, Dgs un t. t.

7) Glīts revanšs par iepriekšējo zaudējumu.

Dambreia atklātnes
Fr. Apšenieks

(7. turpinājums.)

Baltie: V. Vaslļjevs. Melnie: A. Borodinskijs
1. a3—b4, b6—as 2. b2—a3, dfr—es 3. g3—f4, es:g3 4. h2:f4.

a7—b6 5. al—b2, b6—cs 6. b4:d6, e7:cs 7. c3—d4? (Bojāeja! Va-

jadzēja spēlēt 7. f2—g3.) 7... es—b4! 8. a3xs, h6—gs 9. f4:h6.

fB—e7 10. h6:d6, c7:al un melnie uzvar.

Baltie: A. Tuvaļevs. Melnie: V. Stoļarovs
1. c3—b4, f6—es 2. b2—c3, es—f4 3. e3:go, h6:f4 4. g3:es,

d6:f4 5. al—b2, b6—as 6. b4—cs, g7—f6 7. c3—d4? (Kļūda. Va-

jadzēja spēlēt 7. f2—e3, lai gan arī tad melno partija paliktu

pārāka.) 7... f4—e3!, d2:f4, f6—go 9. f4:h6, fB—g7 10. h6:d6,

c7:al un melnie uzvar.

Baltie: A. Preobraženskijs. Melnie: P. Bodjanskijs
1. c3—d4, h6—gs 2. g3—h4, d6—cs 3. i'2- ~g3, g7—h6 4. b2—c3,

e7—d6 5. al—b2, f«—eo 6. d4:f6, go:e7 7. c3—d4? (Kļūda. Pa-

reizais gājiens bija 7. g3—U.) 7... d6—eo! 8. d4:f6, e7:gs 9.

h4:f6, co—b4 10. a3:ca, b6:hl baltie padevās.

Baltie: S. Voroncov». Melnie: A. Ovodovs

1. c3—b4, b6—cs 2. b2—c3, f6—gs 3. c3—d4, g7~-f6 4. d4:b6,
a7:cs 5. al—b2, fB—g7 6. g3—f4, f6—es 7. f2—g3, e7—f6. (Ja 7...

gs—h4, tad 8. d2—c3!, h4:d4 9. gl—f2, es:g3 10. c3:es, d6:f4 11.

b4:fB un baltie uzvar. Pēc gājiena 7... c5—d 4 baltiem būtu

dāma.) 8. g3—h4, es:g3 9. h2:f4? (pareizais sitiens bija 9. h4:f2).
9... f6—es! 10. h4:b6, c7:al un mēmie uzvarēja.

Baltie: V. Ļlsenko. Melnie: M. Ivanovs

X, c3—-d4, d6—es 2. b2—c3, e7—d6 3. g3—h4, b6—as (pa-
rasti še spēlē 3... d6—cs) 4. f2—g3, c7—b6 5. e3—f4, b6—cs 6.

d4:b6, as:c7 7. c3—b4, a7—b6? (Kļūdains gājiens. Vajadzēja

spēlēt 7... c7—b6 ar līdzīgu spēli.) 8. b4—cs!, b6:d4 9. f4—gs,
b6:f4 10. d2—e3, f4:d2 11. cl:gs un uzvar.

Baltie: Polousovs. Melnie: Kazass

1. c3—b4, b6—cs 2. b2—c3, f6—es 3. al—b2, g7—f6 4. e3—f4,
16—g5 5. b4—as, gs:e3 6. d2:f4, c7—b6? (Kļūda. Parasti šīs at-

klātnes sajā variantā turpina ar 6... c7—f6 vai 6... hB—g7; var ari

6... c6—b4 7. a3:co, d6:d2.) 7. as:c7, dB:b6 8. f4—gs!, h6:f4 9. a3—

b4, cs:a3 10. cl—d2, a3:e3 11. f2:as, mēmie padevās.

Baltie: M. Ivanovs. Melnie: S. Bulanovs

1. c3—b4, b6—as 2. b4—cs, d6:b4 3. a3:cs, f6—gs 4. g3—f4,
g7—f6 5. b2—c3, hB—g7 6. al—b2, c7—b6 7. c3—d4, dB—c7 8.

b2—c3, e7—d6? (Sis gājiens zaudē partiju. Vajadzēja spēlēt 8...

gs—h4.) 9. cs:e7, f6:dB (ja 9... fB:d6, tad 10. f2—g3, un ja gs—h4.
tad 11. f4—gs un baltie uzvar). 10. c3—b4!

( as:g3 11. f2:hB, mel-

nie padevās. (Turpmāk vēl.)

164. krustvārdu mīklas atrisinājums

(Vārdi seko viens otram pagājušā numurā doto definīciju
kārtībā): Kakadu. Pincete. Strauss. Anketas. Daugava. Ba-

seins. Vistas. Žargons. Skapis. Pipars. Pankūka. Ostende

Ešafots. Kibitka. Tiepša. Ruslans. Kvinta. Oskars. Bēniņi
lesnas. Ritola. Trauki. Tulūza. Gaigala.

165. krustvārdu mīkla. Atpūtas speciāluzdevums

Līmeniski: 1. Persona Vecā derībā. 4. Nebrīvs cil-
vēks. 7, Naudas iestāde. 8. lerēdņi senajā Romā. 9. Ipats
mežs. 12. Saīsin. uzruna kungam (svešvalodā). 13. Franču politiķis.
14. Pilsēta Tibetā. 15. Pilsēta Beļģijā. 16. Upe Krievijā. 18. Sla-

vens cīkstonis. 21. Dod nemirstību. 24. Pajūga sastāvdaļa. 25.

Kādas ļoti pazīstamas Ibsena drāmas varonis. 27. Garžīga zivs.

28. Sieviešu vārds.

Stateniski: 1. Auglis. 2. Melna, lipīga masa. 3. Jē-

dziens ģeogrāfijā. 4. Gaisa strāva. 5. Svara vienība. 6. Mozus

grāmatu nodaļa. 9. Koki. 10. Liela upe Eiropā. 11. Ēnains

ceļš. 16. Lielāks par peļķi, bet mazāks par ezeru. 17. Katoļu
svētdiena. 19. Latvju dzejnieks. 20. Ostas pilsēta Krievijā. 22.

Piliens. 23. Anglijas parlamenta liberālo locekļu nosaukums,

26. Ķīm. elem. saīsin. apzīmējums.
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rerenS jaKOVICS, Kaļķu ielā Nr. 1
f Rīgā.



Kas darāms sejas atjaunošanai
Dr. Klāra Stakena

Jautājums: Ap acīm un muti sīkas krunciņas, vēlētos tās

iznīcināt. 12 gadu esmu sirgusi ar grūtu nervu kaiti, tādēļ, at-

griežoties dzīvē, lūdzu man neliegt savu padomu. Atbilde (Vio-

lai): Sīkās grumbiņas sejā vislabāk izgludināmas ar diatermijas
palīdzību, jo diatermija iedarbojas visos ādas slāņos, uzlabojot

asinsriņķošanu, nervu un dziedzeru darbību nevien sejā, bet arī

visā organismā. Tāpēc jūsu gadījumā diatermija būtu sevišķi pie-
mērota un dotu vislabākos panākumus, jo diatermija ir kompli-
cēts medicīnisks aparāts, kas prasa lielu prasmi lietošanā un pa-

reizi lietots dod visiepriecinošākos rezultātus. Diatermijas lab-

vēlīgā ietekme izplūst pa visu ķermeni, izved savu atdzīvinošo un

atjaunojošo darbību katrā ķermeņa daļiņā, katrā šūniņā. Tāpēc
modernā medicīna bez diatermijas lietošanas nemaz nav domā-

jama. Grūtākos gadījumos vēl pievieno ādas atjaunošanas iešļir-

cinājumus. Ārīgi, protams, seja prasa kopšanu ar labu baro-

jošu krēmu un t. t.

Jautājums: Vai diatermija līdz arī pret sīkām grumbiņām
pie mutes, vai tikai zem acīm? Vai lietošanai arī tad panākumi,

ja persona nav vesela un ar sliktu miegu? Atbilde (Zentai — Tu-

kumā) : Diatermija līdz visām grumbām, ja tikai tās nav par
daudz dziļas, kur grumbās piedalās jau muskuļu slāņi, ne tikai
āda. Tuvāk par diatermijas iedarbību izlasait iepriekšējo at-

bildi — Violai. Diatermija uzlabo arī vispārējo veselības stāvokli,
sevišķi nervu un sirds darbību, bet ja jums būtu vēl citas zāles

vajadzīgas, tad tās dabūsit no ārsta, kas jums diatermiju pie-
lietos. 6 reizes diatermijas pielietošana ir par maz, vajadzīgas
vismaz desmit reizes, lai gan tās var būt ari ar starp-
laiku vidu. Vajadzīgo adresi jūs varat dabūt zināt katrā ap-

tiekā un drogu veikalā.

Jautājums: Pieres āda grumbaina un veca, un tā padara
visu izskatu vecu. Kā pataisīt pieri gludāku? Atbilde (Abonen-

tei): Pieres grumbām ir tā nejaukā īpašība, ka tās nepadodas
nekādai izlīdzināšanai, pat ne ar operāciju. Tāpēc apsveicams
pēdējā gada atradums — ar mazu elektrisku operāciju izglu-
dināt katru atsevišķu krunku. Nekādas zīmes acumirklī nepa-

liek, tā ka operācija nav nemaz traucējoša un to atkārto vai-

rākos paņēmienos, kamēr krunka pilnīgi izgludinājusies.
Jautājums: Esmu 21 g. vecs. Zem acīm dažas dzijas krun-

kas un daudz sīku rieviņu, kas rada sejai vecu izskatu. Kārtīgi

piekopju masāžu, bet neko nelīdz. Kā izdzīt krunkas? Atbilde

(īslīcietim): Jūsu krunkas rodas tikai no slikta vispārīgā vese-

lības stāvokļa un no dzīves veida. Masāža krunkām neder. Ar

to krunkas tikai vairosies, jo ādu stiepj, izpleš, un kā lai izstai-

pītā āda novietojas? Tā sakrīt krunkās. Tāpēc krunku apka-
rošanai masāža tagad galīgi atmesta, nedarait to. Kāds jums
asins sastāvs? Vai neesat mazasinīgs? Dzeriet zivju eļļu ar

citrona sulu, ēdiet burkānus, 2 stundas uzturieties svaigā gaisā,
guliet labi izvēdinātā istabā 9 stundas. Vakaros ejiet gulēt priekš
pusnakts, nelasait vakarā pie mākslīgas apgaismošanas, vispār
nepiepūlējiet acis, nepīpojiet, neuzturieties sapīpotās telpās.
Krēmu varat lietot ādas barošanai un krunku iznīcināšanai, tikai
uzlikt to gar acīm pavisam viegli, kā Atpūtas 631. numurā

norādīts.

Jautājums: Man ļoti iegrimušas aels un zem acīm stipri
lieli maisiņi un grumbas, kas piešķir neglītu izskatu. Gribētu to

novērst. Nieres kārtībā. Atbilde (P. 0.): Pareizo norādījumu
jūsu defekta novēršanai jums var dot tikai pēc apskates un iz-

meklēšanas.

Jautājums: Esmu 23 g. veca, sāk jau parādīties krunkas zem

acīm un pierē. Savā dzīvē esmu vairāk raudājusi nekā smē-

jusies. Man stipri biezas lūpas. Vai būtu iespējams, lai izska-

tītos plānākas? Atbilde (L. M. — Zemgalē): Ko vēl esat panā-
kusi ar raudāšanu, izņemot iegūtās grumbas? Vēl nav par vēlu

laboties, arī grumbas būs labojamas, ja tikai mitēsities raudāt.

Pieres grumbas var aizdzīt sākumā ļoti labi, nesot matus atsu-

kātus un stingri atspraustus atpakaļ, tā ka lai izvelk pieres ādu

gludu. Pa nakti vēl var apsiet zīda lentu ap pieri. Zem acīm

krunkas jums izies no barojošā krēma. Minētais ir tieši šim no-

lūkam. Vakarā notīrait seju ar eļļu, pa nakti uzlieciet krēmu

kā 631. Atpūtas numurā teikts. No rīta nomazgājiet seju vēsā

ūdenī un pa dienu zem pūdera lieciet to pašu krēmu, ko naktī.

Ja ejat aukstumā ārā uz ilgāku laiku, pūderi nelieciet, bet labi

pārklājiet visu seju ar eļļu. Lai lūpas izskatītos plānākas, ne-

ievelciet ar sarkano zīmuli visus lūpu apmērus, bet tikai iekšējās,
mutei piegulošās malas. Arējās malas atstājiet neizkrāsotas.

Jautājums: Augšējie plakstiņi ir ļoti grumbaini un āda ļoti

vaļīga — sāk jau nokārties pāri plakstiņiem un skropstām. īsti

pastiprinātā kārtā tas ir no rītiem, kad uzceļas. Kā novērst?

Atbilde: lemesls tam acu plakstiņa pampšana naktī, dienā pam-

pums atlaižas. Te nu jāzina pampšanas cēlonis, lai varētu to

novērst. Un cēloņi var būt: sirds slimība, nieru kaite, maz-

asinība, acu piepūlēšana, nekārtīga gulēšana. Jāizmeklē, kurš ir

īstais cēlonis. Ja jūs būtu vecāka, jau esošo defektu varētu no-

vērst operācijas ceļā. Tagad jums jāatrod un jānovērš tikai cē-

lonis, un arī acu plakstiņš, pareizi to kopjot, uzlabosies.

Jautājums: Vai diatermija ir tā pati vienkāršā sejas ma-

sāža, kas sasniedzama katrā kosmētiskā kabinetā, un vai to lie-

tojot var iznīcināt mazas krunciņas ap acīm? Kā jālieto un cik

ilgi? Atbilde (Zentai — Jelgavā): Diatermija ir ārstēšanas veids

ar aparātu, kā lietošana uzticēta tikai ārstiem. Ar masāžu te

nekādas līdzības nav. Tuvāk par diatermijas iedarbību izlasait

atbildē Violai. Krunku iznīcināšanai diatermiju lieto 10—15

reizes, 2 reizes nedēļā. '
Jautājums: Zem acīm grumbas un āda vaļīga. Vai derētu

operācija? Atbilde (Cillai — Bauskā): Bez redzēšanas nevar pa-

teikt, kāds paņēmiens jums būtu vispiemērotākais.
Jautājums: Zem acīm maisiņi, ļoti bojā sejas izskatu. Kā

tie būtu izlabojami? Mazasinīgs neesmu, arī citādi vesels. 20

g. vecs. Atbilde (D. ML): Divi līdzekļi jums ir — diatermija vai

operācija, grūti noteikt bez redzēšanas, kurš tieši būtu labākais.

Izlasait atbildi „Islīcietim", varbūt tomēr varat arī sev kādu no-

rādījumu atrast, jo operāciju taisīt jūsu gados vēl būtu par

agru. Maisiņi jāmēģina likvidēt citādi.

Jautājums: Esmu ļoti nervoza un vāja. Sejas āda novītusi,
citādi normāla, pa retam kāds izsitums. Kā pasargāt seju no no-

vecošanās? Esmu 20 g. veca. Atbilde (Dzintrai G.): Notīrait va-

karā seju ar eļļu, tad nomazgājiet vēsā ūdenī ar ziepēm. Pa nakti

katrā ziņā pārklājiet seju ar barojošo krēmu, kā 631. Atpūtā teikts.
No rīta nomazgājiet seju ļoti aukstā ūdenī bez ziepēm. Arā ejot,
sevišķi aukstumā un uz ilgāku laiku, seju pārklājiet ar eļļas kār-

tiņu. Izsitumi mazināsies, kad uzlabosit veselību. Dzeriet dienā

noteikti 2 ēdamkarotes zivju eļļas ar citronu sajauktu. Tas uz-

labos kā nervus, tā vājumu un arī sejas ādu.

Jautājums: Esmu maiznieks, 38 g. vecs, mazasinīgs. Pēdējā
laikā uz sejas sarodas daudz krunku, zem acīm un gar muti it

kā nokarājusies vaļīga āda. Svarā neesmu krities. Kā atbrīvo-

ties no krunkām vai vismaz apturēt to pavairošanos? Atbilde
(Slokā): Domājams, ka vainīgs ir jūsu darbs. Mazasinīgs jau
esat, tad vēl ilgstošā uzturēšanās karstās telpās, varbūt pat nakts

stundās, kas sevišķi kaitīgi. Kā līdzēt — bez apskates grūti pateikt.

Pirmais vāks: Piesnigušie koki — V. Upīša fotostudija.

lespiests „Jaunāko Ziņu" dobspiestuve Rīgā, Kalēju ielā 29
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Nevienas krunkas nebūs Jūsu sejā, ja kopsit savu seju pareizi: vakarā notīrīt Laboratorija

seju ar ideālo ziedu eļļu ULUS, kas noņem pūderi un putekļus, tīra poras Jfļtk.

un dziedē ādu. Pa nakti seja jāapklāj ar Dr. Klāras Stakenas sastādīto JĒbĒ^L
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sejas ādas barošanai un atjaunošanai. Atņem nogurumu un savitumu, izlīdzina krunkas. jĶ*m» ļļJKBk

Zinātniski pamatoti, medicīniski sastādīti, praktiski izmēģināti. R igā ļ^r Barona ielā 26,
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