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Latviešivai svešinieki?

Mūsu presē laiku pa laikam parādās ziņas

par latviešu tautas atkritējiem. Tā vācu baz-

nīcu draudžu sarakstos atrodami vēl daudz lat-

visku vārdu, un nupat vācu avīzē publicēti to

vārdi, kas atpirkušies no jaungada vizītēm par

labu vācu biedrībai. ' Viņu pulkā ir atkal cilvēki

latviskiem uzvārdiem. Kā redzams, še ir darī-

šana ar parādību, kas mūsu kultūras vēsturē pa-

zīstama kā „kārklu vācietība".

Bija laiki, kad latviešu materiālā un garīgā

kultūra bija vāja. Tas nemaz nav tik sen at-

pakaļ — tikai dažas paaudzes priekš mums, kad

latvietības atzīšana un turēšanās pie mūsu tautī-

bas bija stipra un cēla rakstura pazīme, jo tā

prasīja lielus upurus. Latvju tautas lielie modi-

nātāji savu dzīvi un personīgo karjēru ziedoja

cīņai par mūsu nākotni. Izglītotam un turīgam

latvietim tos laikus atzīt savu tautību bija varo-

nība — uz ik soļa viņam nācās ciest latvietības

dēļ. Nevienā iestādē savā tēva valodā viņš ne-

varēja griezties, un visur zemu liecās tikai vā-

ciskā un krieviskā priekšā. Latviešiem nebija ne

kredita, ne pretimnākšanas līdzīgos apstākļos

— viņus vajāja un apspieda kā tautību. Vai tad

kāds brīnums, ka gļēvākie, neapzinīgākie un tiku-

miski vājākie krita kārdinājumā atmest savu

tautību un turēties pie tiem, kam vara, manta

un gods. Tā mūsu zemē cēlusies kārklu vā-

cietība.

Arī citās tautās atkrišanas un attautošanās

parādības savā laikā bijušas pazīstamas, bet

tām pavisam citi cēloņi. Tur pārtautošana bi-

jusi kultūrāli augstākas un spēcīgākas nācijas

uzvara par nācionālā kultūrā zemāk stāvošu tau-

tu. Mūsu zemē tas nekad nav bijis. No mūsu

tautas atkrituši un pārgājuši nožēlojamā pus-

vācu stāvoklī provinciālās „madam Birk un Eik",

kuru kultūras prasības nekad nav gājušas pāri

viņu. saimniecību virtuvju sliekšņiem. Patiesi

kultūras cilvēki ar dziļu tos laikos (vācisku) iz-

glītību, kā Valdemārs, Kronvalds v. c. palika pie

latviešu tautas, palika par mūsu modinātājiem

un garīgiem vadoņiem. Tikai nekultūrālākie

un neapzinīgākie tautas locekļi parasti pa-

metuši savu tautu un par lēcu virumu pārde-

vuši augstākās tikumiskās vērtības, kas saistās

ar piederību un turēšanos pie savas tautas.

Bet tas bija mūsu pagātnē, kad latviešu na-

cionālās kultūras spēks vēl bija mazs, un kad

vēl mazāks bija mūsu materiālo vērtību svars.

Pēdējos gadu desmitos latviešu nācionālā kultūra

augusi ne gadiem, bet dienām, un mēs esam pie-

ņēmušies valsts varā un nācionālā bagātībā tādā

mērā, kā reti kāda tauta pasaulē. Ja nu šajā

latvju
~

tautas atdzimšanas laikā, vēl sastopami

atsevišķi atkrišanas gadījumi un pāriešana citās

tautās, tad pret tādu parādību nevaram palikt m

vienaldzīgi, mums jāmeklē šī ļaunuma cēloņi un

tie jānovērš. . ■ JR-
Ir jau tiesa, ka minētie gadījumi par iatvie-

šiem vācu draudzēs un ziedotājiem vācu biedri- r,

bai var attiekties uz vecāko paaudzi, kuras sak- ~

nes stiepjas pagātnē. Bet tāpat var pieņemt, ka

viņu bērni arī ir zuduši latviešu tautai,

Ar pareizu un nācionālu skolu politiku vienu daļu
no tiemvar glābt, kamēr citi ir zuduši mūsu tau-

tai. Kā skalu vācieši, pusvācieši, viņi pieķēru-
šies tai tautības atskabargai mūsu zemē, kuras

vēsture pēdējā gadu simtā ir bēdīgs stāsts par

pagrimšanu. Politisko varu zaudējusi, zaudējus

savu priviliģēto sociālo stāvokli, šī tautības

grupa mūsu zemē mazinās arī skaitliski —■kata-

strofālā kārtā noveco un izmirst.

„Brīvos laikos Baltijas vāciešiem nav nekādas

īstas nākotnes,'' tā piecdesmit gadus atpakaļ jau

rakstīja Krišjānis Valdemārs. Un kāda gan nā-

kotne tagad var būt viņiem un kārklu vāciešiem,

kas no mūsu tautas atkritusi?

Viņi nav devuši mūsu zemei neviena ievēro-

jama mākslinieka un neviena lielāka rakstnieka,

ja par tādiem neskaita vienpusīgos, tendencio-

zos, šauri partejiskos baltvācu publicistus - pole-

miķus. Un arī neviena polītiķa, ja par tādu ne-

skaita Alfrēdu Rozenbergu! Un ja viņi devuši,

tad tikai citai valstij un citai tēvijai, bet ne Lat-

vijai. Saistīt savu likteni vēl ar šādu grimstošu,

izmirstošu tautības grupiņu — vai tas nav ne-

prāts.

Latvju tautas augošā kultūra un briestošais

nācionālais organisms netiek ievērojami vāji-

nāts no atsevišķiem atkrišanas gadījumiem. Mēs

to varējām izturēt, kad tā bija masu parādība,

mēs to nejūtīsim arī tagad, kad tā stipri sašļu-

kusi un ir tikai izņēmuma gadījumi. Bet še ir

principa lieta: mēs varam cienīt svešas tautas,

bet ne mūsu tautas atkritējus. Valsts un pašval-
dības var atvēlēt līdzekļus. citu tautibu nacionālai

izglītībai, bet ne mūsu atkritušo tautas locekļu

un viņu pēcnieku izglītošanai un pārtautošanai
svešu tautību skolās. Viņi var draudzēties un

sasieties ar kādām tautībām vien grib un ziedot

viņu biedrībām cik tik, bet ja tie stājas

sakaros ar valsts un pašvaldību iestādēm, tad

mūsu valsts un nācionālās intereses lai diktē, pār

kādu kārti tos mest un kā ar viņiem apieties;
kā ar latviešiem, vai kā ar atkritējiem un sveši-

niekiem.

No šīs skaidrās atbildes būs labums mums un

varbūt arī viņiem — tie atradīs savu īsto vietu >

atjaunotajā zemē — latvju tautas locekļa vai

svešinieka vietu.
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Jāpāņu

galma mūzika
Neviena mākslas nozare mums ei-

ropiešiem nav tik sveša, kā senā ja-

pāņu mūzika, kādu to vēl mūsu die-

nās spēlē ķeizariskā galmā Japānā.

Veclaicīgo japāņu meistaru glez-

nas runā uz mums, kāds Katsushika

Hokusai darbs mūs apbur ar savām

īpatnējām krāsām, ar kluso un skai-

sto tēlojuma varenību. Mēs apbrī-

nojam japāņu meistaru daudzos ai-

navu un žanra gleznojumus un tu-

šas zīmējumus, kuros mācāmies pa-

zīt citu savdabīgu mākslas pasauli.

Japāņu aušanas mākslas un nepār-

spējamie mākslas amatniecības ra-

žojumi, vāzes, statuetes, ziloņkaula
griezumi, bronzas un lakas darbi tī-

kami mūsu acij un tie grezno mūsu

dzīvokļus, tiem piešķirdami vāru,

gleznainu daiļumu.

Sen senā japāņu dārzu māksla ar

grāciozajiem tējas namiņiem, simbo-

lizētajiem akmeņiem, kas guļ uz ze-

mes kā dzīvas būtnes, ar laternām

un tiltiņiem mums liekas ne tikai

skaista; mēs nojaužam, ka šāds

dārzs piederas japāņu dzīvei, ka viņš
te veidodams izpilda kādu uzdevu-

mu. Te viņš ne tikai atpūšas, bet

arī pārdomā, sapņo un meklē ceļus
uz sevi, uz savu tautu. Japāņu
priekšzīmīgā puķu dēstīšanas māk-

sla traukos atradusi visā pasaulē se-

kotājus. Tāpat puķu sakārtošana

vāzēs.

Bet arī japāņu plastika, viņu ar-

cbitektūra, dzejas māksla un deja
mums saprotama, tā mūs interesē.

Taču, ja kādā skaņu filmā redzam

Japānā uzņemtu svētku ainu un to

pavada sen senie mūzikas instrumen-

ti — sho un flautas-veidīgā, spolgā
hitshiriki un sbakuhatši, tad mēs

PASAULES VECUMS

Pasaulē nekas nestāv uz vietas, pēc vecā

Heraklita vārdiem, viss tek un mainās. Mainīju-
šās zemi apdzīvojušās būtnes, mainījusies viņa
pati. Zem jūru viļņiem atdusas veseli konti-

nenti, mūsu acu priekšā izveidojas jaunas salas,
rodas un iznīkst kalnu masīvi. Izirst un pār-

veidojas ķermeniskie elementi, tāpat arī matē-

rija iziet sarežģītu evolūcijas ceļu un tiecas uz

iznīcību.

Universālajam attīstības likumam nespēj iz-

bēgt arī debesu spīdekļi. Zvaigznes, līdzīgi kā

citi organismi, piedzimst, maina savu sastāvu un

temperātūru. noveco un mirst vai nu izirstot, vai
arī pārvēršoties melnos izdzisušos kosmiskos

ķermeņos. Cilvēka pētošais skats visam cenšas

piemērot „mēru, svaru un skaitli", un dabiski,
ka rodas jautājums arī par zvaigžņu vecumu,

par kosmiskās dzīves apmēriem.

Te nav iespējams dot noteiktus aprēķinus,
bet tikai tuvinošus slēdzienus un novērojumus,
šis problēmas atrisināšanā vispareizāk būs sākt

ar mūsu pašu zemes vecuma noteikšanu. Visas

līdzšinējās hipotēzes apgalvo, ka Saule pastā-
vējusi pirms zemes, tam par labu runā arī ģeo-
loģiskie pieminekļi, kas liecina, ka visagrākos
Zemes pastāvēšanas periodos to apgaismojusi
un sildījusi Saule. Zemes vēsture sadalās di-

vās nevienādās fāzēs; pirmsākuma, astrofizi-

skā, kuras laikā zeme bijusi gāzveidīgs, pēc tam

ugunīgi - šķidrs ķermenis, un otra — ģeoloģiskā,
kad Zeme' apklājusies ar cietu garozu, kurā vē-
lāk izveidojusies dzīvība. Pirmā fāze vairāk

reižu lielāka par otro. Ar .pirmās fāzes aprē-
ķināšanu nodarbojušies astronomi, bet otrai vē-

rību piegriezuši ģeologi, taču iegūtie rezultāti

izrādījušies pilnīgi pretēji.

Astronomiskie aprēķini balstījušies uz Helm-

holca hipotēzes par Saules apmēru samazinā-
šanos izstarošanas dēļ — Saule nepārtraukti iz-



nevaram to salīdzināt ne ar ko citJß

kā īstu ~.kaķu* koncertu"'. Kas japāļ

ņu ausij liekas skaists, to mūsu auj
sis uztver kā augstākā mērā nepareil

zu, kļūdainu.

Lai saprastu japāņu mākslu, citē-

sim dažus teikumus no Tsuneyoshi|
Tsudzumi grāmatas par Japānas!
mākslu. ~Mūsu tautas skaistuma!
ideālā", raksta japāņu zinātnieks,;}

„viss lielais, kas Eiropā kopš helēņu'
laikiem palicis kā nepieciešama skai|
stūma sastāvdaļa, atkāpies otrā plā-

nā, kamēr mazais, sīkais, grāciozais;

izvirzās pirmā vietā. Vadoties no

šīs tieksmes, visas japāņu gaumei

atbilstošās lietas izgatavo mazākas;|
labai gaumei pieskaņotam dzīvoklim

jābūt mazam ;, visi skaistie, mājāšf

lietojamie darba rīki ir sīki, gracio-

zi." Cik dīvaini tas arī neliktos, ari

japāņu mūzikā ir šis pats vilciens,-

arī tā gadu simteņu plūdumā tiecas"

uz mazo, sīko. Japāņu mūzikai ii

pilnīgi pretēja attīstības gaita, kā

vaķarzemju skaņu mākslai.

Senā japāņu mūzika „gagaku" cēj

lusies no .ķīniešu pirmavotiem. Tā

pārnākusi uz Japānu tikai 7. gadsim-

tā, šo mūziku komponēja ne tikai:

pēc noteiktiem formas likumiem, bet

arī saskaņā ar stingru, negrozāmu

harmonijas mācību. Tajā laikā Ķī-

nā, Korejā un Japānā jau pastāvēja

orķestru kultūra un lielais orķestris
daudz agrāk nekā Eiropā te spēlēja

lielu lomu augstmaņu aprindās, šīs

mūzikas dzīvs liecinieks ir japāņu

galma- orķestris. Japāņu filharmoni-'

ķi vēl šodien spēlē to pašu sen seno1

mūziku, kuru nedrīkst pārveidot.

Japāņu tautā tomēr neieguva po-

pulāritāti augstāko aprindu orķestra

mūzika. Viņa neatbilda vienkāršo

ļaužu izjūtai. Atbilstot tieksmei pēc

mazā, niecīgā, japāņu mūzika no

daudzbalsības attīstījās uz vienbalsī-

bū, vienkāršību. Japāņi, gluži pre-

tēji mums, nevēro mūzikā melodisko

plūdumu, skaistos akordus un harmo-

niju, bet pašu skaņu, atsevišķo toni.

Viņu dzejā tādēļ biežāk atrodam

apdziedātu dzeguzes kūkošanu, ne-

kā lakstīgalas krāsaino dziesmu. Tas

japāņiem ļoti raksturīgi. Viņi ne-

klausās melodiju, skaistos dziesmas

locījumus, bet pašu skaņu, kas vi-

ņiem sniedz zināmus, pa daļai nemū-

sviež milzīgus siltuma enerģijas daudzumus.

Saules izstarošanas daudzums un ātrums zināmi,

un ar šiem datiem matēmatiķis Anrī Puankarē

aprēķinājis viņas vecumu uz 32 milj. gadu. Lie-

tojot tās pašas aprēķināšanas metodes, lords

Kelvins atradis, ka Zemes vecums līdzinoties

apm. 20 milj. gadu.

Šie aprēķini izsaukuši protestus ģeologos, jo
šie nožēlojami niecīgie skaitļi nepaužot minēto

izplatījuma ķermeņu īsto vecumu. Arī zināt-

nieki, kas nodarbojas ar Zemes organiskās .pa-

saules vēstures pētīšanu, domā, ka jau dzīvnie-

ku pasaules evolūcija uz mūsu Zemes ilgusi
veselus gadu miljardus.

Beidzot ģeologi izteica gatavību piekāpties

un lika priekšā astronomiem ~noslēgt mieru" uz

100—200 miljonu gadu līnijas. Taču astronomi

palika nelokāmi un nevēlējās atteikties no sa-

viem 20 miljoniem. „Tikai brīnums," teica

astronoms Ņukombs, „varēs piespiest mūs pār-

mainīt mūsu viedokli."

Šis brīnums notika un viņa vārds — radio-

aktivitāte. Uz Zemes jau sen bija atrasti radio-

aktīvi minerāli un tie atšķīrās ar lielo svaru, un

varētu secināt, ka tie galvenokārt atrodas zemes

lodes iekšienē un lielos daudzumos. Zemes virs-

kārtā radioaktivitātes nesēji ir elementi —

urāns, rādijs un torijs, kas sastopami 20 mine-

rālos, lielāko tiesu vulkāniskos slāņos, — urāna

rūdā, toritā v. c.

Radioaktīvo elementu, īpatnība ir tā, ka viņi

nepārtraukti sairst. Zemes virsū viss padots iz-

nīcībai un sairšanai zem laika, temīperātūras

spiediena, mitruma un citiem faktoriem. Radio-

aktivitātes sairšanas procesam ar šo parasto nav

nekā kopēja; šī sairšana notiek pašos atomos

un nepakļaujas nekādiem ārējiem iespaidiem.

Šai procesā lomu spēlē vienīgi laiks. Rādijs un

radioaktīvie elementi sairst ļoti noteiktos laika

sprīžos, pēc kuru notecēšanas tie pāriet citā ķī-
miskā vielā, kas savukārt turpina sairšanas pro-

cesu.

Radioaktīvo elementu sairšanas periodi ļoti

dažādi. Piemēram, parastais rādijs sairst

1600 gados, bet nākošā stadija A-radijs pastāv

tikai trīs minūtes, pēc kam tas pārvēršas B-

radijā, kurš „dzīvo" 28 minūtes un tālāk pāriet

C-radijā ar 19,5 minūšu ilgu mūžu. Torijs sairst

tādā gadu daudzumā, kurš atzīmējams ar skaitli

10 desmitajā pakāpē, bet viņa jaunākais brālis

C-torijs dzīvo neiedomājami īso laika sprīdi —

0,000,000,01 sekundi.

legūstot radioaktīvo elementu sairšanas

ātrumu, mums iespējams aprēķināt, cik ilgu lai-

ku prasījusi tā vai cita minerāla izveidošanās,



zikālus, bet poētiskus priekšstatus.

Japānis, varbūt, visumā nav mūzi-

ķis. Viņš mīl dabu un arī skaņu pa-

saulē meklē dabas patiesībai tuvas

skaņas. Viņš iemīlējies skaņā un

spēj izjust un pārdzīvot tikai to.

Arī senās japāņu mūzikas daudz-

taisīgums eiropieša ausij nepane-

sams. Kam bijusi izdevība dzirdēt

japāņu galma mūzikas kapelli, ne-

gribot dāmās par pārdrošu mūziķu

karnevāla joku: „jo nepareizāk, jo
labāk!" Tāda eiropietim liekas šī

mūzika. Pus un ceturtdaltoņu diso-

nances izveido šīs mūzikas māksli-

niecisko izgreznojumu, un nokavēju-
šies bungu sitieni liekas ar nodomu

vedam cīņu ar mūzikas ritmiem. Vi-

ņu mūzikā nav skaņu gradāciju —

kas radusies kā sarežģītu sairšanas procesu re-

zultāts. Šie aprēķini nav viegli, jo darīšana ar

dažādiem faktoriem, un jāņem arī vērā, ka bla-

kus sairšanas procesiem notiek arī tapšanas pro-

cesi. Taču šie aprēķini dod noteiktākus rezul-

tātus, nekā. visas pārējās metodes.

Ķīmiskais elements urāns ilgu. radioaktivitā-

tes sairšanas procesu rezultātā pārvēršas hēlijāi

šīs pārvērtības laiks zināms. Ja urāna rūdā

ietvertos kristallos atrodam noteiktu hēlija
daudzumu, tad varam aprēķināt, cik ilgu laiku

prasījusi šī daudzuma izveidošanās, tā tad kri>

stalla un viņu ietverošā slāņa vecumu.

Ar šādu metodi Reterfords un Strets aprēķi-
nāja radioaktīvo slāņu vecumu uz I—2 miljar-
du gadiem. Nesenie amerikāņu profesora Ko-

varika aprēķini šo skaitli izteica noteiktāki, —

uz 1,8 miljardu gadu, Meitnera kundze nāca pie
slēdziena, ka Zemes vecums svārstās starp 1,5

J. Rozentāls. Vējos



piāno un forte mūsu nozīmē- Orķe-

stris skan stipri, kad spēlē visi mū-

ziķi, piāno panāk tādējādi, ka spēlē

vienīgi „voteki" instruments, Pro-

tams, japāņu galma orķestrī ievēro-

jama loma piekrīt savdabīgiem in-

strumentiem, kuriem nav ne mazākās

līdzības ar mums pazīstamajiem.

Mūzikas atrašanu pieraksta Fu-ki.

Viņš skaitās arī vecķīniešu filozofi-

jas nodibinātājs. Fu-ki, domājams,

izgudrojis arī pirmo mūzikas instru-

mentu un svinīgos gadījumos pielie-

tojis jaunatrasto skaņu mākslu. Fu-

ki mūzikas instruments bijis veidots

no bambusa niedras. No skanošās

bambusa niedras izveidojušies dažā-

die japāņu pūšamie instrumenti. Vi-

ņiem ir dažādi flautas-veidīgi instru-

menti, kā „voteki", kuram japāņu or-

ķestrī piekrīt apmēram tāda pat lo-

ma kā mūsu vijolei. Mazāka par

„voteki" ir „hichiriki", ar spalgu ska-

ņu, kas kuplina mūziku ar ausis ap-

dullinošām nepareizām oktāvām.

Ērģelēm līdzīgs ir „sho". šim in-

strumentam ir septiņpadsmit stabu-

les. Uz „sho" spēlētie gari vilktie

toņi japāņos izsauc sajūsmu. Pieska-

ņojoties vienkāršības un vienbalsības

principam, „sho" parasti spēlē vien-

balsīgi. Metalla pūšamos instru-

mentus, kā trompēti, ragu v. c, senā

japāņu mūzika nepazīst. Ar ģitāri

varētu salīdzināt „shamisen" trīs-

stīgu instrumentu; tas tautā ļoti ie-

cienīts un viņu daudz spēlē arī teā-

trī, šī instrumenta lielumu pieskaņo

katras dziedātājas vai dziedātāja

balsij. Japāņu mūzikas instrumentos

ietilpst arī zināma veida arfa. Viņa

saucas: „kofco"; tai ir trīspadsmit

stīgas, un spēlētājs stīgas neskar

vis kailām rokām, bet pirkstu galos

uzmauc ziloņkaula uzpirksteņus. In-

struments noskaņots mollā; viņa to-

ņu kārtai trūkst kvartas un sekstas.

Liela loma japāņu mūzikas ritmi-

kā piekrīt dažādajiem bungu vei-

diem. „Suzumi" saucas mazās bungas,

„taiko" — lielās, bet bez šīm vēl ir

citi līdzīgi sitamie instrumenti.

Kopš gadusimteņa maiņas japāņu

pilsētās māca arī eiropiešu mūziku.

Daudzi japāņi apmeklē Eiropas val-

šķu konservātorijas un eiropiešu
mākslinieki un diriģenti mūzicē ķir-
šu ziedu zemē. Eiropiešu mūzikas

līdz 3 miljardiem gadu, Resels apgalvoja, ka

svina rūdu izveidošanās prasījusi ne mazāk kā

4 miljardus gadu.

Jāņem vērā, ka, ja zinātnieks ar radioaktī-

vās metodes palīdzību noteic kāda slāņa vecu-

mu uz 1,8 miljardu gadu, tad tas nozīmē, ka

tāds ir arī pašas planētas vecums. Vispirmat-
nējākie slāņi taču neradās tajā pat brīdī, kad

Zeme atdalījās no Saules, bet tikai pēc ļoti ilga
laika, ko prasīja ugunīgā šķidruma pārvēršanās
cietā garozā, šī laika noteikts ilgums mums nav

zināms, bet katrā ziņā augšā minētie skaitļi būtu

jādivkāršo.

Tādā veidā aprēķināms, ka mūsu planēta pa-
stāv 2—4 miljardu gadu, kādus skaitļus tagad
atzīst arī astronomi.

Ar radioaktivitātes palīdzību tomēr nav

iespējams noskaidrot, kādā veidā Saule papildi-
na milzīgos siltuma krājumus, kurus viņa ik se-

kundes izmet pasaules telpā. Ja Saule pirm-
sākumā būtu pastāvējusi no tīra urāna, vissma-

gākā un pirmatnējākā radioaktīvā elementa, no

kura izveidojās visi citi radioaktīvie ķermeņi, —

tādā gadījumā Saules vecums nepārsniegtu 2

miljardus gadu, bet šis skaitlis nepietiekošs, sa-

līdzinot tās vecumu ar Zemi.

Pēdējā laikā radušās jaunas teorijas, kas iz-

skaidro zaudētās Saules siltuma atvietošanu ar

visai sarežģītu matērijas sairšanas procesu, kas

notiekot Saules iekšienē un izveidojot jaunus ķī-
miskus elementus, šī procesa rezultātā izdalo-

ties milzīgs siltuma daudzums. Balstoties uz šo

teoriju, Saules vecumu no sākuma noteica uz 80

miljardiem, tad uz 5 un pat uz 15 triljoniem
gadu.

Bet Saule tālu nav pati vecākā zvaigzne pie
mūsu debesīm, un mums iespējams novērot ie-

vērojami „sirmākus" spīdekļus, kas tuvojas viņu
kosmiskās dzīves galam, šādu zvaigžņu vecu-

mu aprēķina uz daudziem desmitiem triljonu

gadu. Kas attiecas uz visas mūsu pasaules —

Piena ceļa — vecumu, tad tas jau pārspēj

kvadriljonus gadu un stāv ārpus cilvēka sa-

prašanas spējām.

Jāatzīst, ka visas zvaigžņu vecuma noteikša-

nas metodes dod tikai tuvinošus rezultātus, jo
tās balstās uz maz izpētītiem procesiem, un teo-

rijām, kurām vēl trūkst pierādījumu. Pirms 30

gadiem zinātne noteica Zemes, Saules un zvaigž-

ņu vecumu samērā niecīgos skaitļos, pēc tam

viņa metās otrā galējībā un miljonu vietā ope-

rēja ar triljoniem. Tagad novērojamas reakci-

jas pazīmes pret šiem patiešam astronomi-
skiem" skaitļiem. Daži amerikāņu astronomi

uzstādījuši pasauļu bēgšanas teoriju, kuras bū-

tība izprotama tā. ka atsevišķi spirālveidīgi mi-



profesori apbrīno japāņu audzēkņu

ātro uztveri. Taču viņu virtuozitāte

ir tikai lielās čaklības un izturības

auglis. Tikai nedaudziem japāņiem

izdodas iedziļināties eiropiešu mūzi-

kas būtībā, tajā ietvertā pārdzīvoju-

mā. Eiropas mūziķu autoritātes ap-

galvo, ka japāņi nevarēšot nekad

pāriet no viņu „skaņas pārdzīvoju-

ma" „mūzikas pārdzīvojumā" eiro-

piešu uztverē.

glāji ar milzīgu ātrumu attālinās viens no otra.

Acīmredzot, laiku pirmsākumā visi kosmiskie

ķermeņi atradušies vienkopus, ,pēc tam, neiz.

skaidrojamu iemeslu dēļ, radusies eksplozija un

pasaules izklīdušas dažādos virzienos. Einšteins

nu domā, ka tas noticis „visumā" pirms 10 mil-

jardiem gadu. Rodas jauna pretruna, kuru var-

būt izdosies atrisināt pēc jauniem novēroju-

miem un jauniem atklājumiem. Jo patiesībai

tuvojamies pa maldīgām un grūti ejamām
takām.

J. Rozentāls. Vakars

Pirms 128 gadiem
1808. gadā Parīzē iznāca grāmata

„Aventures parisiennes" divos sēju-

mos, kuru sarakstījis anonīms au-

tors. Ka arī vecos labajos laikos

pastaigāšanās pa lielpilsētas ielām

bija zināmā mērā saistīta ar dzīvī-

bas briesmām, rāda sekojošais izvil-

kums no minētās grāmatas:

Pajūgu un vieglo ratu skaits Pa-

rīzē pastāvīgi pieaug. Policijai tā-

pēc vajadzētu spert stingrus soļus un

katram vāģu vadītājam uzlikt par

pienākumu nekad nebraukt ātrāk kā

soļos. It sevišķi tas būtu attieci-

nāms šaurajās un ļaužu pilnajās ie-

lās, šis un tas tai ziņā jau darīts,

bet cik daudz vēl atliek ko vēlēties!

Ja noskatās, ar kādu ātrumu karie-

Dziesma pavasarim

Vilis Sēja

Spīd saule, kļūst debesis vizoša zilgas,

Urdz strauti, un birstalās pumpuri plīst —

Bet satraukums savāds un varenas ilgas

Kā šalcoši ūdeņi dvēselē līst.

Un ledainais gurdenums atraisās spēji,

■Sāk dzīslās nu straujāk plūst asiņu palts.

Uz jaunotu dzīvi sauc glāstošie vēji,

Kas drebošo ābeļu pazarēs šalc.

Nāk brīnišķas dienas, un plaukstošais zaļums

Pilns tīkama brieduma spēka nu tvan.

Dzied putni, un sajūsmā trīocšais skaļums

Pār mežiem un birzēm kā gaviles skan.

Nav vārdu, lai izteiktu prieku, ko jūtu,

Kad apkārt viss pošas un dzīvībā trīc.

Tad Mekas, ka rūpes man zudušas būtu

Un dabai, kas mostas, es atdzimtu līdz.



tes un puskarietes drāžas pa mūsu

galvas pilsētas ielām, var rasties do-

ma, ka nežēlīgs ienaidnieks iekarojis

pilsētu, un tagad nodomājis iznīcināt

nabaga iedzīvotāju;;, ar saviem ne-

skaitāmiem kara ratiem samaļot tos

putrā. Vīnē, kur ratu ātrums tāpat

ir ļoti liels, sabraukšanas dēļ nāvi

atrod tikai 7 personas gadā, Parīzē

turpretim 20. lespējams, ka šī sta-

tistika pārspīlēta; fakts tomēr pa-

liek, ka še katrs, kura apstākļi at-

ļauj turēt pajūgu, izlieto to, lai

brauktu tik ātri, cik vien iespējams.

Un ārsti, kuru rīcībā jau pietiekoši

daudz līdzekļu stipri pamazināt cii-1

vēku dzimumu, nekautrējas arī šādā

veidā pārvērst s'jvu arodu par cil-

vēku slepkavošanu. Sevišķi bīstamas

ir vieglās droškas (kabrioleti), jo tās

brauc ne tikai ļoti ātri, 'bet arī gan-

drīz bez kāda trokšņa. Gājējs pat
labi nav dzirdējis ratu troksni, kad

tas jau sabraukts. Tagad gan, 1808-

-gadā; pēc izdotā priekšraksta, zirgi

nes kakla lentu ar zvārguļiem, kamēr

pajūgs apgādāts divām laternām.

Neraugoties uz šiem piesardzības lī-

dzekļiem, nelaimes gadījumi tomēr

nav jūtami mazinājušies." Še seko

Parīzes pilsētas domes 1708. g.

augustā izdots rīkojums „par labu

republikas pilsoņiem, kuriem jāiet

Tuksnesī!

P. Klaudijs

Pulkstens jau krietni vien bija pāri pusdienai,

bet vēl aizvien saule svelmaini karsēja, liedama sa-

vus starus pāri sausam, Izdegušam tuksnesim.

Visapkārt nebija ne mazākās dzīvības zīmes, ne

mazākās augu valsts pazīmes, tikai šur un tur za-

ļoja kāds; rets kaktuss. Kur vien acis vērās, tās

atdūrās uz plašo smilšu jūru, kas plētās no vienas

malas uz otru un saplūda kopā ar dzidri zLām

dienvidus debesīm. Un ne mazākā skaņa, ne vis-

sīkākais troksnītis neietrīsējās saules svelmes pār-

kārsētā gaisā.

Mēms klusums un mūžīgā vientulība likās dvē-

sa pretim no šiem neauglīgiem smilšu uzkalniem

un visa tuksneša bezcerību tālēm.

Pa šo tuksnesi vilkās līdz nāvei noguris, gurds
un izslāpis cilvēks. Vakar viņš bija pazaudējis

savu zirgu, tas bija nobeidzies aiz slāpēm, jo visā

šai ilgā ceļojumā viņi nebija atraduši ne pilītes

ūdens, kur dzīvnieks un cilvēks varētu dzesēt sa-

vas slāpes, un nabaga dzīvnieks neiztruēja, viņš
iekrākdamies sabruka un necēlās vairs un varbūt

viņam bija labāk, kā viņa kungam, jo viņš vairs

nejuta slāpes, izsalkumu un šo svelmaino pekles
karstumu, Jā, jā, droši vien viņam bija labāk kā

cilvēkam, kuru viņš visu laiku bija nesis uz savas

muguras uņ kurš tagad viens klīda izmisis ar tuk-

šo ūdens trauku pie sāniem, meklēdams kādu avo-

tu, kur dzesēt savas slāpes, savas mocošas slāpes

un kādu cilvēka mītni, kur apmierināt savu me-

žonīgo izsalkumu.

Bet plašs, bezgala plašs plētās visapkārt tuks-

nesis, sauss un izdedzis, bezcerīgs un tukšs, bet

cilvēks tomēr vēl ticēja savai laimes zvaigznei un

šī ticība dzina viņu uz priekšu pretim jaunām bez-

cerību pilnām tālēm, pretim jaunām vilšanām.

„Lūk, lūk," viņš domāja, „tikai vēl izturēt līdz

tam lielajam uzkalnam, tad vienmuļā tuksneša

skata nogurušām acīm atvērsies burvīgas ainas :

Ēnaina ieleja, kur Musi šalc strūklu akas no mar-

mora baseiniem, kur saulē mirdz slaidi dievnama

torņi un augļu koki līkst pilni tūkstošiem zeltainu

augļu. Tūlīt, tūlīt viņš atradīs patvērumu no de-

dzinošiem saules stariem koku tumšā lapotnē un

dzesēs savas slāpes dzintartīros strautos. Un tur

būs sievietes, šīs liegās, gaisīgās būtnes un tās sa-

vām maigajām, vēsajām rokām, ziedoša parka pa-
vēnī glāstīs viņa sakarsušo pieri un viņš skatīsies

šo meiteņu acīs, kā divās tumšās ezeru dzīlēs un

nogremdēs tanīs visas savas mokas, sāpes, cieša-

nas un noliks pie šo meiteņu brūnajām kājām

J. Rczentāls, Pļāvējs (zīmējums)



kājām, un kas, ņemot vērā milzīgo

ratu satiksmi", nobeidzas ar norādī-

jumu par trotuāru ierīkošanas nepie-

ciešamību visās ielās. Pēc tam grā-

matas autors tālāk raksta:

„Mūsu bērnu bērni varbūt savām

acīm redzēs šīs gudrās ierīces ieve-

šanu un piedzīvos, ka priekšrakstus

par braukšanas tempu Parīzes ielās

ievēros. Līdz šim, neraugoties uz

visiem cilvēcīgiem braukšanas notei-

kumiem, apstākļi dīvainā kārtā pa-

sliktinājušies, un it sevišķi ar izno-

mājamo drošku ievešanu, kurās

katrs par savu naudu var pa ielām'

izdrāzties zibeņa ātrumā, apdraudot

dzīvību sievietēm, bērniem, sirm-

galvjiem, invalidiem, v. t. t."

■ No tā redzams, ka mēii neesam

pirmie, kas dzīvo „satiksmes laikme-

tā". Cilvēces sašķelšanās divās nai-

dīgās pusēs — braucējos un kājām-

gājējos — notikusi jau pirms moto-

cikletu izgudrošanas, pat sen jau

pirms pirmā velosipēda parādīšanos.

Kā jau tajos laikos, šī problēma no-

spieda attiecīgās iestādes, redzams

ne tikai no augšā citētā. Arī franču'

revolūcijas laikā šis temats bija ak-

tuāls, ko norāda deputāta Delbreja

runa 1797. gadā ' „pieci simts vīru

padomē":

~.Mani kungi, gribu jūsu vērību

piegriezt nelāga iekārtai, kas vairāk

nav ciešama, jo tā ik brīdi apdraud

pilsoņu dzīvības; es še domāju ratu

satiksmi, kuru ātrums kļuvis tik

liels, ka tas ik dienas prasa jaunus

upurus. lelas kalpo vispārībai, un

visu savu zeltu. Šo nolādēto zeltu, pie kā līp viņa
drauga asinis."

Tā domājot viņš paātrināja soļus un nonācis

lielā uzkalna virsū, kā sitienu saņēmis, iekunkstē-

damies apstājās; vēl plašāks, vēl izdegu sāks un

tukšāks viņa skatam pavērās tuksnesis.

11.

Pa to laiku asinssārta saule nogrima aiz hori-

zonta un tuksnesis pieņēma zilganu nokrāsu.

lemirdzējās zvaigznes, tālas, nesasniedzamas un

viebaldzīgas un pēc brīža no apvārkšņa pacēlās
liels pilna mēneša disks, visu apkārtni pieliedams,
kā ar sidrabu, bet tuksnesis itkā ietinās savādi

sērā plīvurī un likās, ka dziļa grūtsirdība paceltos
no šīs plašās smilšu jūras mūžīgās vientulības.

Gājējs bez spēka sabruka smiltīs, iespiedis
galvu rokās, viņš elsoja, bet neviens neatbildēja
viņa raudām, visapkārt klusēja silās tuksneša tā-

les, mēmas un" sastingušas. Tāles, par kurām viņš
visu mūžu bija sapņojis un bija ap viņu, mistis-

kas un noslēpumainais, tās nomāca viņu ar savu

stindzošo klusumu un likās itkā tās uzstādītu dvē-

selei tūkstošiem neatminamu mīklu. „Ak, Dievs!

Ak, Dievs 1 Cik tomēr šausmīga ir dzīve." Vēl aiz-

vien elsodams domāja cilvēks. h

Visu mūžu viņš bija sapņojis par šīm tuksne-

ša tālēm, zelta upēm un kalniem, kas slēpa sevī

daudz neatrastu dārgumu, bet tagad, kad viņa
sapnis bija kļuvis īstenība, kad viņš viens atradās
tuksneša vidū ar smagu zelta maisiņu aiz jostas,
kā viņš tagad vēlētos, lai šis tuksnesis, lai šī vien-

tulība, šis garais nostaigātais ceļš un slāpju un

izsalkumu pilnās dienas būtu tikai ļauns murgs,

murgs, no kura pamostas ar smagu galvu un bai-

gām trīsām dvēselē, ka viņš tagad atkal vēlētos

sēdēt mazā ostas krodziņā kopā ar pārējiem bie-

driem sūkt papirosus, dzert vēso alu un klausīties
krogus mūziku, dzērāju klaigas un savu draugu
dēkainos klaidoņa stāstus. Tā bija aizgājušas vi-

ņa dienas, tā bija aizritējis gads pēc gada. Bei-
dzot viņam atriebās šī dzīve un viņš kopā ar savu

draugu aptīrījuši kādu tirgotāju no liekām bank-

J. Rozentāls.
Siena laiks



kājāmgājēji ir šis vispārības daļa,

Tikai to ielas daļu, ko kājāmgājēji

nav ieņēmuši, var prasīt braucēju sa-

tiksmei! Deputāti, uzklausiet cilvē-

cības balsi. Minētā ļaunumā vaino-

jams vai nu iestāžu enerģijas trū-

kums, vai arī robs likumdošanā;

kā vienā, tā otrā gadījumā jūsu pie-

nākums ir šo ļaunumu novērst."

notu paciņām, abi atlaidās te laimi meklēt, šai tā-

lajā, svešajā zemē. Abi ar vienu nodomu krūtīs,
meklēt zeltu, lai varētu reiz izrauties no trūkuma

pilnās pagātnes, ostas blandoņiem un piedzērušām
ielas meitām, kuras par dažiem grašiem piedāvāja
savas sarkani nosmērētās lūpas un savu noval-

kāto miesu.

Un tiešām liktenis viņiem uzsmaidīja un viņi
atrada kalnos zeltu, bet šis pats liktenis bija pa-

modinājis vienam zelta meklētājam drudžainas

slāpes pēc šo dzelteno metallu un viņš kādā saulai-

nā rītā, pametis savu biedri guļot ar spožu tērau-

da asmeni kaklā, viens jāja atpakaļ,

Un tagad, tagad, viņš pēc daudzu dienu grūti
bām, slāpēm, badu un ciešanām, raudot, bezspēkā
sabrucis tuksneša smiltīs, saprata, ka viņš ir no-

maldījies, ka šis tuksnešis viņu nosmacēs un var-

būt tikai pēc dažiem gadiem viņa saulē izbalinā-

tos kaulus atradīs kāds ceļotājs, šī apziņa bija
tik smaga, tik bezgala smaga, tā iegulās dvēselē

kā smags slogs, žņaudza un aizspieda elpu, likās,
ka kāriem pirkstiem tā taustījās ap viņa kaklu

un dziļi, dziļi miesā iespieda savus asos nagus.

Viņa plaušām sāka aptrūkt gaiss, viņš šausmīgi
slāpa un galvā iegulās dīvaina dvinga, tūkstoš ne-

skaidru domu sāpīgi skrēja cauri smadzenēm un

pēkšņi viņam likās, ka tuksnesis ļauni, nežēlīgi
smietos par viņa sāpēm, nespēku un viņa nepie-

pildītām cerībām un šie smiekli, kā asām pātagām

plosīja viņa miesu.

Pēkšņi viņš iesāka kliegt, kliegt zemei, ellei un

debesīm un Šie kliedzieni tālu, tālu atbalsojās bal-

tajā naktī. „Nolādēta un apstulbota ir cilvēce, ka

viņa aizmiglotām acīm, pāri līķiem, traucās pēc
zelta, pēc šī nolādētā zelta, no kura nāk vaidu,
līķu un asiņu smaka. Tauta nokauj tautu, lai ie-

gūtu vairāk sev zeltu un visu laiku priesteri pie-

lūguši izdomātus dievus, lai vairāk sev gūtu šo

nolādēto metallu." Tad viņš apklusa, kā dzelts

pietrūkās un kā ārprātīgs skrēja projām no vie-

tas, kur bija gulējis. Norāvis sev pie jostas pie-

stiprināto zelta maisiņu, viņš vienu pēc otra lie-

los, spožos, dzeltenos metalla graudus izkaisīja
sev visapkārt smiltīs.

Ass un sauss tuksneša vējš klusi šalkdams

vienmuļu dziesmu un veldams sev līdz vieglu smil-

šu mākoni pamazām aizputināja gājēja smiltīs at-

stātās pēdas un lielos zelta graudus, kas izkaisīti

visapkārt smiltīs, mēneša bālajā gaismā blāvi

mirdzēja un izskatījās kā spožas asaras drūmā

tuksneša sejā.

Paskrējis dažus soļus, nomaldījies zelta meklē-

tājs atkal smagi gārdzot bezspēkā sabruka smil-

tīs. Viņam vairs nebija spēka piecelties un iespie-

dis galvu rokās, viņš gaidīja nāvi. Dziļa, dziļa
vienaldzība pret visu pasauli, nāvi un dzīvību bija
nolaidusies kā biezs miglas plīvurs pār viņa dvē

Prāvas un baznīcas

lāsti pret dzīvniekiem

(Vecie labie laiki)

Tas nav nekas neparasts, ķa baz-

nīckungi Eiropā viduslaikos un ari

vēl vēlāk nolādējuši kukaiņus, put-

nus un dzīvniekus. Vecas kronikās

un tiesu aktīs, jā, pat vēl pirmajos

laikrakstos par šādu prāvu vai lā-

stu gadījumiem uzglabājušās pievil-

cīgas ziņas. Cik apga;smoti viņosļ
..labajos" laikos bijuši

augstu garīdznieku un mācītu vīru

prāti, spriežot no tā, ar kādu no-

pietnību kungi vadījuši prāvas, vai

izsacījuši lāstus pret kāpuriem, sise-

ņu bariem vai pelēm. Nabaga dzīv-

nieciņi nostādīti pilnīgi formelā ap-

sūdzības stāvoklī, viņu „lietu" iz-

meklējuši tiesneši, aizstāvējuši ad-

vokāti un tad prāva beigusies ar

spriedumu. Viena tāda milzu prāva

pret lauka pelēm iztiesāta 1519. g.

Glumzā (Šveicē) spriedums bijis īsti

„salamanisks":

«Noklausījusies apsūdzību un at-

bildi (?), liecinieku izteikumus un

aizstāvju runas, tiesa pēc sava aug-

stā amata, labākās sirdsapziņas un

zemes likuma nolēma, ka kaitīga-

jiem dzīvniekiem, proti: lauka pelēm

no visiem tīrumiem, norām un pļa-

vām šinī apvidū 14 dienu laikā jā-

izvācas uz mūžīgiem laikiem. Tām

pelēm, kuras būtu grūsnējas, vai tā-

dām, kurām sava kusluma (jaunu-

ma) pēc tālāks ceļš vēl nebūtu pa

spēkam, dodama tālāka, 14 dienu il-

ga uzturēšanās brīvība, bet tad arī

tām jāvācas."

Par to, kas tālāk noticis, proti:

vai peles patiesi godīgi izpildījušas

humānās tiesas spriedumu, kronists

gudri klusē .. .



sēli, viņš nejuta vairs ne sāpes, ne izsalkumu un

badu un viņam likās, ka dziļš miers, dziļš un no-

slēpumains kā šis tuksnesis, būtu saņēmis viņa
sirdi savās maigajās rokās un turētu to cieti ie-

skautu savos mistiskos apskāvienos. Bet tas viss

nevilkās ilgi, pēkšņi mēmā vienaldzība, kas bija
nākusi pār viņu, kā uz burvja mājienu izzuda un

viņš atkal sajuta mocošās slāpes un mežonīgo iz-

salkumu, kas viņu mocīja jau vairākas dienas, bet

viņa dzēselē pirmītējās vienaldzības "vietā pamo-
dās neapklusināmas alkas pēc dzīves un asas sā-

pes, sāpes par to, ka viņam tik jaunam un tik

maz izbaudījušam laimi jau jāmirst.

Saņēmis pēdējos spēkus, viņš mēģināja pie-
celties, bet visi viņa locekļi likās svina smagi un

kā salauzti. Iz viņa izkaltušām un no karstuma

sasprēgājušām lūpām izlauzās skaļšs vaids un

viņš atkritis atpakaļ smiltīs zaudēja samaņu.

Kad viņš atvēra acis, spoša saule spīdēja pār
viņu un viņš sajuta, ka tiek vieglā, līgojošā gaitā
nests uz priekšu. Pacēlis nedaudz galvu viņš re-

dzēja, ka viņš ir noguldīts" uz starp diviem zir-

giem izstieptā telts audekla un ka abi dzīvnieki,
kas viņu nesa, mierīgi soļoja pārējai karavānei

iepakaļ.

„Glābts", ibija pirmā doma, kas iešāvās viņa
prātā un līdz ar šo domu viņa krūtīs iešalka kluss

prieks. Pār viņa seju pārlaidās gaišs, līksms
smaids un viņš atviegloti nopūtās. Dziļi, dziļi
viņš krūtīs ievilka elpu un aizvēris acis bezgala
laimīgs domāja par atgūto dzīvību, vīnu, mīlu un

sievietēm, šīm vieglām, gaisīgām būtnēm, kas ar

vienu smaidu spej dziedēt visas sāpes un par vi-

sām tām tūkstoš neskaitāmām lietām, kas viņam
tagad būs iegūstamas ar sava zelta palīdzību, 'bet
kas viņam pirms šī zelta atrašanas bija tik tālas

un nesasniedzamas.

Bet tad pēkšņi smaids sastinga un nodzisa no

viņa lūpām un viņa seja sadrūma un satumsa kā
nakts. Pieķēris roku pie sāniem, kur viņam visu
laiku bija karājies smagais zelta maisiņš un to
neatradis vairs tur, viņš nemierīgi sakustējās un

šī spējā kustība piepēši atmodināja vina atmiņā
visus pagājušas nakts notikumus. Viņš atcerē-
jās savu ārprāta lēkmi, savu nespēku un tuvo
nāvi, no kuras viņu bija izglābusi šī svešā kara-
vane un visu to atceroties viņam aizžņaudzās elpa
un krūtīs kā milzīga straume ieplūda spējš iz-
misums.

Tā tad viņš bija atkal nabags, vēl nabadzīgāks
un nožēlojamāks, kā līdz šim un visas šīs lietas,
par kurām viņš visu laiku bija sapņojis un kuras

cerēja iegūt ar sava atrastā zelta 'palīdzību, pa-
liks tāpat tālas, svešas un neizbaudītas, kā agrāk.
Viņš domāja drudžaini, rokām žņaugdams savu

Četrdesmit gadu vēlāk Saksijas

kūrfirsts Augusts savam sekretāram

Tomasam Nebelam ziņo par rīkoju-

mu attiecībā uz baznīcas nolādētiem

zvirbuļiem. Svētā krusta baznīcā

pa dievvārdu laiku lidojuši pa mūra

dobumiem iekšā un ārā zvirbuļu

pulki, sametušies uz šķērskokiem

dievnama augstajās ailēs, čivinājuši,

notriepuši lejā baznīcēnus un „bez

kādas goda un kauna sajūtas svētā

vietā dzinuši neķītrības..." Traucēts

savās augstās domās un sprediķī,

baznīckungs' Daniels Greisers iede-

dzies taisnās dusmās un nelietīgos

zvirbuļus viņu lielās trokšņošanas

un piedaudzīgās uzvešanās pēc ap-

krāvis baznīcas lāstiem. Kūrfirsts

nu ziņo sekretāram, lai tas atrod ce-

ļus un līdzekļus, kā zvirbuli „ar vi-

,su savu nemitīgo kņadu un pārmē-

rīga nešķīstību no dievnama bez se-

višķiem laika un naudas termiņiem

uz visiem laikiem izvācami." „Tam,"

kūrfirsts raksta, jānotiek labas baz-

nīcas kārtības uzturēšanai un par

godu Dievam un cilvēkiem —
Drez-

denē, 1559. g. 18. februārī."

Ar baznīcas lāstiem, kā redzams,

nepieticis —■ un sekretāram nācies

ķerties pie tīri laicīgiem līdzekļiem.

Lāsti pret dzīvniekiem, kā saka,

bijuši modē vēl pat 18. gadsimtenī.

Tā, piemēram Hamburgas avīzē

1725. g. ievietots šāds ziņojums:

„Romā, 19. jūnijā. Pagājušā
svētdienā viņa gaišība svētais tēvs

(Pāvests Benedikts 8.) no laternas

balkona nolādēja siseņus, pavēlēdams
tiem doties prom jūrā. Nepārskatā-
mos pūļos tie pārklāja Romas laukus

plašā apkārtnē, tā, ka ļaudis bīstas,
vai viņi nenodarīs bezgalīgi lielu po-

stu labībai."

— Reizums kronikās lasāms, ka

prāvai vai jo sevišķi baznīcas lāstiem

„bijuši panākumi". Taču citos ga-

dījumos — un taisni tādu nav ma-

zums — ziņotājs vaļsirdīgi atzīstas:

„Jāsaka gan, līdz šim vēl nemaz nav

redzams, ka tiesas lēmums kukaiņus
būtu aizdzinis"; vai atkal kronists

nopūšas: «šoreiz lāsti, dievamžēl, ne-

līdzēja."



'galvu un viņa gara acu priekšā nostājās viņa ag-

rākā dzīve: Mazā piesmēķētā krogus istabiņa, vē-

sais alus, ostas blandoņas un piedzērušās ielas

meitas. Tā tad viss šis garais ceļš, šīs slāpju un

izsalkumu pilnās dienas un viņa drauga asinis bi-

jušas veltas, viņš vēl aizvien domāja, aiz sāpēm
raudot kā mazs, vārs bērns un līdz asinīm sa-

kozdams savas rokas. „Viss velti, velti", šie

vārdi spokojās viņa galvā, dedzināja un žņaudza
to. „Viss velti, velti", dzīve tikpat kaila, vien-

muļa, pelēka un smaga, kā līdz šim, atkal māja
tam pretim. „Viss velti, velti." Viņš nespēja iz-

bēgt no sevis un sava likteņa.

Dzīve

Jānis Māliņš

Kas ir gan dzīve šī, kas anūsu dienas saista? —

Sīks, niecīgs puteklis, ko likteņvēji jauc.

Gan šķiet tā brīnišķa, kā pusnakts sapnis skaista,

Bet viņas pamatos sirds atrod sāpju daudz.

Tā ir balts rozes zieds, kam saldi smarša dvašo,

Tā ir tik moku pilna neprātību nakts.

Tā važas sien, liedz brīvību sniegt tāli plašo,

Skan viņas augstai dziesmai līdzi skumju takts.

Mēs dzīvē maldāmies kā putni vētras dzīti,

Par katru skaisto mirkli cits mums tiesu lem.

Vēl sapņu kalns nav sniegts, jau maldu aizā krīti —

Vai brīnums kāds, ja dažs sev smiedams nāvi ņem?

Vai brīnums kāds, ja izgaist viss kā smarša vējā,

Un lāsts uz lūpām smagi dzimst par visiem tiem,

Kas mīlu salauza, kas jaucās prieka dejā,

Un laimi satrieca uz ielas akmeņiem?
Gan sauc mūs cilvēkus, bet esam meža zvēri,

Kas prot te uzsmaidīt, te atriebties un nīst.

Kaut reiz mēs atmostos kā rītos saules stari,

Kad viņu zelts pār mežu galiem klusi līst.

Kaut mēs tad atmostos kā rītos saules stari,

Un jaunu skaidrību sev spētu iemantot.

Nest mīlu dvēselēs, saukt viņās pavasari,

Vēl dzīvi dzīvotoi no jauna pārdzīvot.

Bet gadi aizsteigsies, skums jūras kāpās priedes,

Par zvēriem — cilvēkiem, kas otra laimi jauc.

Stings rokas lūgšanā kā saltas tēraudsliedes,
Un naida pasaulē vēl būs tik daudz, tik daudz . . .
— Mēs dzīvē maldāmies kā putni vētras dzīti,

Te kopā lidojam, te rīts mūs tālu šķir.

Vairs daudzreiz nezinām, kur vakari, kur rīti,

Bet — kas gan. laime, draudzība un mīla ir? —

Sīks, niecīgs puteklis, ko likten's smiedams vajā,

Kas šodien svēts un dārgs mums ir, būs malds tik rīt.

Vēl paliek atmiņas tad sirdī salauztajā,
Un —- lēni priekškars dzīves traģēdijai krīt...

Franču tiesas atzīst

mākslinieka morāliskās

tiesības

Parīzes tiesā nesen iztiesāta prfc

va par mākslinieka morāliskām tie-

sībām, un spriedums bijis par labu

māksliniekam.

Pazīstamais gleznotājs Kamvens

pirms daudziem gadiem saplēsis vai-

rākas gleznas, kas viņam šķitušas

viņa vārda necienīgas. Vēlāk viņš

nejauši iemaldījies mākslas priekš-

metu tirgotāja Fransa Carko gleznu

ūtrupē un bijis bezgala pārsteigts

ieraugot, ka dažas saplēstās gleznas

salīmētas kopā, skaisti ierāmētas

un pārdotas vairāksolīšanā. Sašu-

tušais mākslinieks nekavējoši pie-

prasījis, lai šīs gleznas izņem no pār-

došanas. Viņa vēlēšanās tomēr nav

ievērota. Tad Kamvens ierosinājis

tiesā sūdzību. Pēc viņa. domām,

gleznas, kuras saplēsis viņa radītājs,

paliek iznīcinātas uz visiem laikiem

un nevienam vairs nav tiesības tās

atjaunot. Apsūdzētie turpretim tais-

nojušies, ka viņi neesot zinājuši, ka

gleznas saplēsis pats meistars, bet ja
arī tas tā būtu, tad šādas saplēstas

gleznas nepiederot nevienam un
tās

varot ņemt kurš katrs atradējs.

Prāva ilgusi vairākus gadus un tā

devusi izdevību «spīdēt" daudziem

slaveniem franču advokātiem. Tā

beigusies tomēr par labu mākslinie-

kam, pie kam katram apsūdzētam —

to bijis pavisam 3 — nācies samak-

sāt 400 latus. Bez tam atjaunotās

gleznas paša Kamvena klātbūtnē par

jaunu saplēstas.

Piemineklis

pirmām tūristam

Starptautiskā kalnu kāpēju apvie-
nībā ierosināts jautājums par piemi-
nekļa celšanu Eiropas pirmām tūri-

stam. Par tādu izrādījies itāliešu

dzejnieks Petrarka, kas nelaimīgas
mīlestības plosīts devies kalnos, lai

briesmās un skaistumā aizmirstu un

apdziedātu savu dievināto Lauru.

Petrarka esot pirmais tūrists, kas jau
600 gadus atpakaļ uzkāpis Provan-

sas Alpu virsotnē Mont - Bentoux,

kur arī paredzēts viņam celt piemi-
nekli.



Nākotnes būvmateriāls —

stikls
Londonā notikušā starptautiskā

architektūras izstādē par labāko būv-

materiālu, kam vislielākās izredzes

nākotnē, atzīts stikls. Izstāde pārlie-

cinājusi arī skatītājus, ka dzīve stik-

la namā nebūt nav neērta, ka tā sie-

nas nespīd cauri, un tās nevar pār-

sist pat ar akmeni. 'Būvmateriālu

stikls ārēji līdzinoties pienotam stik-

lam, esot elastīgs un no tā nevarot

atsist šķembeles. Izstādē redzamas

metriem biezas stikla sienas. Stikla

nami esot nevien ļoti silti, bet arī

izturības ziņā varot pilnīgi sacen-

sties ar modernajiem namiem, ko

cel no tērauda un betona.

Vecpuišiem patversmes

nevajagot
Sakarā ar projektu par jaunu

valsts patversmju celšanu nespējnie-

kiem Vācijā, ierosināts arī priekšli-

kums celt ērtas un lētas mītnes vien-

tuļiem cilvēkiem, kam jāpārtiek no

mazas pensijas vai niecīgiem ienā-

kumiem, šī projekta apspriešanai

daži žurnāli ievadījuši polēmikas,

kurās daudzi sabiedriski darbinieki

prasot, lai vecpuišus šādās vientuļu

mītnēs neuzņem. Ar savu egoistisko

vairīšanos no ģimenes, tie neesot pel-

nījuši, ka valsts vai sabiedrība sa-

gādā tiem ērtu dzīvi vientuļu vīrie-

šu mītnēs, kuras jau tagad dēvējot

par vecpuišu paradīzi.

Vai jūs zinat, ko nozīmē

vārds „dāma?"
Daudzas mūsu laipnās lasītājas

droši vien nekad nav padomājušas

par to, ko īsti nozīmē vārds „dāma".
Tās arī būs ļoti pārsteigtas dzirdot,
ka faktiski ir ļoti dīvaini saukties

šai vārdā. Dāma vecos laikos bija
dievības vārds, tas cēlies no romiešu

„Dominus". No tā vēlāk radies vec-

franču vārds Dam, Dame, kuru sā-

kumā pievienoja Dieva nosaukumam

(Dame dieu jeb Dame le dieu).
Vēlāk Francijā arī karaļus sauca par

dāmām, līdz beidzot Francijas ka-

raļa galminieces iemīlējās šai vārdā

un ar glaimiem un laipnībām ieguva
šo vārdu sev. No tā laika katru gal-
ma jaunkundzi sauca par dāmu un

tagad gandrīz neviens vairs nezin šī

vārda pirmatnējo nozīmi.

Čūsku kults

INDIJĀ
A. Vinklērs

Indijas tipiskākā čūska ir kobra Naia

Tripudians, kurai uz pakauša atrodas riņķ-
veidīgi zīmējumi un kura, gatavojoties uzbruku-

mam, piepūš kaklu. Kam nācies ar kobru dzīvē

sastapties, tas gan var saprast tos cēloņus, sa-

karā ar kuriem šīs čūskas ir devušas vielu tik

neskaitāmam vairumam teiku un leģendu, kā arī

to, ka indietis viņām par godu ceļ tempļus un

viņas dievina ar sevišķu cienīšanu, jo patiesībā
šīs čūskas atstāj nepatīkamu, noslēpumainu ie-

spaidu.

Kobras dzēlums ir nāvīgs, pie kam sadzeltais

mirst mierīgi un bez sāpēm. Sākumā dzeltais

cilvēks top gurdens un it kā iestājas pamirums.

redzesspēja un jušana pamazām atslābst, mie-

sas virspuse paliek auksta kā līķim, un maz pa-

mazām viņš top nevarīgāks un nevarīgāks, līdz

pēdīgi bez jebkādām krampju pazīmēm aizver

acis uz mūžu.

Visbriesmīgākais ir tas, ka uz šiem gadīju-
miem nav iespējams sagatavoties, lai aizsargā-
tos, jo viņi var rasties pēkšņi, un ja kādreiz pats
esi šais briesmās atradies un no viņām sveikā

ārā kļuvis, tad tik tu vari atviegloti un brīvi uz-

elpot.

No mūžīgiem laikiem indieši ap sevi pielieto
dažādus aizsarglīdzekļus pret čūskām. Daudz

tūkstoš gadus atpakaļ, Vedas laikos, sarīkoja
lielus svinīgus svētkus par godu čūsku ķēniņiem
un dieviem. Viņiem tika nolikti pildīti ūdens

trauki, kuros varēja mazgāties, pie kam, lai vēl

jo labāki čūskas sakārtotu savu tualeti, tika

noliktas ķemmes, sminkis, .acusmērs, puķes un

Indijas čūsku dīdītājs



diega pavediens apģērba gatavošanai; vai arī

tika nesta kāda dāvana, ar kuru tad pagriezās
pret ziemeļiem un skaitīja sekojošus vārdus;

„šņācējas, trokšņotājas, meklētājas un uzvarētā-

jas čūskas, saņemat jums atnestās dāvanas". Un

ar šāda veida .pielūgšanu, piesaucot visas gaisa
un visas pasaules pušu čūskas, jo indieši iedomā-

jas, ka šīs čūskas izplatījušās pa visu pasauli, vi-

ņi sevi kā arī savus tuvākus nodod šo daimoniski

pārdabīgo čūsku sargāšanā un glabāšanā.
Varbūt varētu iebilst, ka arī mēs, pētot savus

senatnes materiālus, uzduramies uz līdzīgām

teikām, un ka arī vēl šodien pie daudzām tau-

tām atrodam čūsku pielūgšanas kulta pēdas.

Jā, tā tas tiešām ir, bet pie indiešiem gan

jāizceļ sekošais — ka ne pie vienas tautas čūsku

pielūgšanas kults nav palicis tik stabils kā pie

viņiem, jo Indijā ari šodien viss norit pēc tā

paša stingri noteiktā pielūgšanas veida, kā tas

bijis sirmā senatnē. Un šī stabilitāte pastāvē-

jusi galvenām kārtām tamdēļ, ka caurmēra im

dietis senatnē tāpat kā tagadējos modernos lai-

kos nav bijis spējīgs atšķirt teiku no patiesības.

„Mahabharata" eposā tiek stāstīts par
kādu Bhima, kas piedzīvojis brīnumainu at-

gadījumu, un viņa brāļi Yudischthira, kas vi-

ņam glābis dzīvību. Reiz, kad Bhima klejojis pa

mežu, viņš ieraudzījis milzu čūsku, kura nikni

metusies uz viņu un viņu apvījusi. Bhima nebi-

jis spējīgs no čūskas atsvabināties, šādā stā-

voklī viņu atradis brālis — Yudisc!hthira. šī

čūska nebijusi nekas cits, kā vecais slavenais

ķēniņš — Nahuscihna, kurš kāda lāsta dēļ
izraidīts no debesīm un pārvērsts čūskā. No šī

lāsta apburtais ķēniņš varējis tikai tad atsvabi-

nāties, ja atrastos kāds cilvēks, kas būtu spē-

jīgs atbildēt uz visiem ķēniņa jautājumiem. Un

Indijas pitons (Python moluras), kas ir ārkārtīgi
bīstams ar savu drausmīgo muskuļu spēku

Ļaudis, kuŗus „tikumi" spiež
būt noziedzniekiem

Indija ir vienīgā valsts pasauli

kur ļaudis piedzimst par noziedznie

kiem, tāpat kā mēs eiropieši pie

dzimstam vai nu par protestantiem

vai arī katoļiem. Tāpat kā daudi

citas Indijas dīvainības, arī šīs pa-

rādības saknes meklējamas hinduis-

mā, kuras kodols ir kastu iekārta

Tāpat kā Indijā ir braminu, kareiv-

ju, tirgotāju v. d. c. kastas, tur pa-

stāv arī atsevišķas noziedznieku ka-

stas.

Noziedznieku kastu piederīgie pa

rasti ir klaidoņi, vai arī tiem ir sa-

vas īslaicīgas apmešanās vietas, ne

kurām tad tie dodas savos siroju

mos. . Noziedznieki uz savu kasti

ir lepni un nemaz neslēpj piederī-

bu pie tās. Tikai tad, kad tiek ga-

tavots kāds noziegums, viņi, pro-

tams, savu kārtu neizpauž, un ne-

kad viņi neizpauž, kas ir viņu va-

doņi.

Visa Indija ir sadalīta rajonos,

tā kā katrai noziedznieku kasti

bandai ir savs „medību lauks".

Dažādu noziedznieku kastu In-

dijā ir krietni daudz un katras ka-

stas loceklim ir svēts pienākums,

izdarīt noziegumus, kuru veids kat-

rā kastā ir citāds. Noziedznieku

kastu piederīgo skaits liekas tīri

neticams. Piem., Koli kasta, kas

nodarbojas ar sādžu izlaupīšanu,

izplatīta vairākās Indijas valstiņās,

bet Guceratā vien tai esot ap pus-

otra milj. piederīgo. Bedam kastai

esot ap 180.000 piederīgo. Tā

„darbojas" vienīgi Bombejas apga-

balā, un tās „speciālitāte" ir lopu

zādzības.

Visvairāk noziedznieku kastu to-

mēr piemīt Orisā — svētākajā no

visām Indijas valstiņām. Starp

citu, te piemīt arī zagļu kasta

„Pau", kuras piederīgiem aizliegts

precēties, kāmēr tie nav parādīju-

ši savas spējas zagšanā. Ziemeļ-

indijas zagļi ir tik veikli, ka pāris

nakts stundās var iztukšot visu

māju, gulētājiem to nemaz nema-

not. Kāda angļu virsnieka „bun-

galo" reiz iztukšots, tā ka no rīta

pamostoties virsnieks brīnīdamies

pamanījis, ka guļamistabā bez v:-



tā kā Yudischthira varējis visus uzstādītos filo-

zofiskos jautājumus atbildēt, tad viņa brālis

Bhima tika atbrīvots no čūskas žņaugiem, un

čūska tikusi atkal pārvērsta ķēniņā, kurš atgrie-
zies debesīs.

šī teika indietim liekas īstā patiesība, un

bieži, pēc apstākļiem, indietis pēc sava prāta

var teiku pārvērst īpatiesībā un patiesību teikā.

Kā piedevu šeit var minēt vēl otru tikai indietim

piederošu raksturīgu īpašību — vēl joprojām

pie viņiem sastopams uzskats, ka īsā brīdī cil-

vēks var pārvērsties dzīvniekā un tāpat otrādi

—« dzīvnieks cilvēkā, jo caurmēra indietim pa-

matprincipi izšķirībā starp cilvēku un zvēru

bieži paliek apslēpti.
Piemēram — ļoti izplatīts uzskats, ka cil-

vēks, kurš savam ienaidniekam kaut kā grib at-
riebties, visbiežāk naktī ipārvēršas čūskā, lai tā

viņu saindētu ar čūskas indi. šī iedoma ir gadu
simteņu veca, bet indu tautā vēl šodien dzīva.

Un šī izpratne attiecībā uz cilvēka pārvērša-
nos zvērā un otrādi, kā jau teicu, ir otrā dīvaini

pārsteidzošā indieša iezīme. Tamdēļ arī hindu

ortodoksiem čūskas ir svētas un neatvietojamas.
Arī tagad čūsku nonāvēšanu Indijā uzskata par
lielu grēku un tic, ka noziedznieks tiek visādā

ziņā sodīts vai nu ar spitālību, neauglību jeb arī

ar acu iekaisumu

Milzu kobra uzbrukuma laikā

ņa paša gultas nav vairs ne mazākā

nieka.

Ļoti interesants ir arī «jogija"

jeb svētā übaga triks. Zaglis pus-

kails ienāk sādžā un ar savu üba-

gu trauciņu nostājas zem bagātākā

sādžinieka harēma logiem. — Drīz

vien logā parādās sievietes galva

un trauciņā skanēdams iekrīt nau-

das gabals. «Übags" pateikdamies

uzmet trauciņam vecu lupatu, un

pēc brītiņa trauciņā no viena nau-

das gabala neizprotamā kārtā radu-

šies divi. ■— Tas, protams, jāredz

arī pārējām sievām un naudas ga-

bali viens pēc otra krīt übaga

trauciņā. Un brīnumi atkārtojas

— katrreiz viena naudas gabala vie-

tā rodas divi.

Pēc pāris dienām übags atkal

atgriežas, un šoreiz viņš piesola

laipnajām naudas devējām atmak-

su. — Viņš viņu bagātības dubultos.

«Atnesiet savas dārglietas, ieliekiet

brīnumu traukā, un tās dubulto-

sies!" Sievietes, protams, paklau-

sa un „uabaga" trauciņš pildas se-

nām rotas lietām, dimantiem, ru-

bīniem, pērlēm. šoreiz viņš ir se-

vi, ir trauciņu apsedz ar lielu mel-

nu lakatu un ilgu laiku skaita da-

žādas noslēpumainas lūgšanas, bet

pēkšņi viņš atceras, ka ceremoni-

jas iz,pild"šanai nepieciešami va-

jadzīgs arī svaigs Gangas ūdens.

Diemžēl, sievietēm tāda nav (ja

ūdens tomēr atgadās, «übags" pazi

ņo, ka tas nav svaigs). Tāpēc

«svētais" lūdz sievām uzmanīt la-

katu un nekādā gadījumā neskatī-

ties zem tā, kamēr viņš pats aiz-

skriešot pēc ūdens. — Kad vīri pār-

nāk mājā, «jogijs" ar dārglietām,

protams, vairs nav sadzenams.

Cik neticami tas arī neizklausās.

zag]u kastai pieder arī divi ra-

džas. Katru dienu gan viņi ar

zagšanu nenodarbojas, bet savu re-

liģisko pienākumu izpilda tādējādi,
ka reiz gadā apmeklē viens c.tru,
un tad katrreiz otra pilī kādu nie-

ciņu nozog.

Taisni šī ticība, ka noziegums
ir svēts pienākums, ir tas, kas In-

dijas policijai sagādā nepārvarā-

mas pūles. Bieži vien induss, kurš

ikdienas dzīvē «nevar pat mušu no-



Kad tikko biju no Eiropas iebraucis Indijā,
lasīju kādā indiešu laikrakstā sekojošu satrici-

nošu notikumu, kas bija norisinājies Assamā,
čūskas „Pyton" dzimtenē.

Kāds ļoti pārticis tējas plantācijas īpašnieks

sev nesen bija pārvedis sievu no Anglijas. Viņa
bija ļoti sajūsmināta par visu, ko redzēja Indijā,
bet no čūsku šausmām viņa nekādi nevarēja at-

kratīties, kaut gan viņas vīrs pielietoja vislielā-

kās pūles, lai savu atvesto sieviņu atsvabinātu no

šīm drausmīgām bailēm.

Kādā dienā plantātors uzdūrās uz viesu Py-

tonu; šīs čūskas ir 15—18 pēdu garas un roku

stilbu resnumā. Viņš čūsku nonāvēja un, stingri
piekodinādams saviem ļaudīm, viņa sievai nemi-

nēt ne vārda, lika Pvtona ādu piekārt savā kabi-

netā pie sienas. Jaunais vīrs šo ādu gribēja izlie-

tot kā palīglīdzekli, lai sieviņu izārstētu no čūsku

bailēm. Bija viesības. Pēc vakariņām, kad

saruna virzījās patīkamā gaitā, tējas plantātors
lūdza sievu viņam atnest no kabineta tur uz

rakstāmgalda atrodošās cigaretes. Neko ļaunu
nenojauzdama, viņa laulātā draudzene cēlās un

gāja pēc prasītā. Kad vīrs to redzēja, viņš sevī

smīnēja, jo bija pārliecināts par savu iedomu la-

bajiem panākumiem — ka viņa mīļotā sieviņa,

ieraugot pakārto čūskas ādu, tiks svabada uz

visiem laikiem no muļķīgām bailēm. Bet pēkšņi
viņš izdzirda šausmīgu iekliedzienu, pēc tam

otru un... — iestājās kapa klusums. Pilns bai-

gu nojautu vīrs skrien kabinetā un ar šausmām

konstatē, ka viņa pārvestās sievas ķermenis Pv-

tona apvīts guļ uz grīdas.

Šis Pvtons, sava pārinieka ādas smakas vili-

nāts, bija ievilcies kabinetā un viņam par upuri
bija kritusi jaunā sieviete. Vīrs, redzēdams šo

šausmīgo atgadījumu, ,palika ārprātīgs.

Bieži man vajadzēja piedomāt pie šī traģiskā

likteņa. Un reiz, kad kādam izglītotam indie-

tim šo notikumu stāstīju, viņa uzskats šajā lietā

bija sekojošs: „Tas bija sods par izdarīto nozie-

gumu, bet mēs, indieši, darām citādi — mēs

čūskas pielūdzam, bet nevis nositam," par piem..
ja kāda čūska mūsu mājās ir ienākusi, tad vis-

pirmām kārtām mēs no viņas apslēpjamies un

tad viņu lūdzam nevienu neaizkārt un neievai-

not. Bet vienīgais un vēl pielaižamais, ko var

darīt —ir čūsku saķert, ielikt pcdā un podu
izlikt vientuļā vietā. Un ja kāds, neskatoties uz

šiem aizsardzības līdzekļiem, tomēr tiktu sa-

dzelts, tad sadzelto noved pie kāda burvja jeb
dziedināšanas mākslinieka, kurš dzeltai vietai

uzliek svētos govsmēslu pelnus un mezglus sie-

dams skaita buramvārdus. Pēdīgi slimajam ie-

lej acīs 7 saujas ūdens, šie un līdzīgie ārstnie-

sist", uz «dievu pavēli" upurē pats

savu dēlu.

Noziedznieki gan no kastas tiek

izstumti arī tad, ja tos iebāž cietu-

mā, bet tādā gadījumā viņi var ka-

stā atgriezties, ja ir izgājuši cauri

dažādām šķīstīšanās «ceremonijām".

Stuarpuramā, Dienvidindijas no-

ziedznieku metropolē, parastākais

«šķīstīšanās" veids ir „todi kristības".

T. i. noziedzniekam jāpiedzeras līdz

pēdējai iespējamībai. Jo vairāk tad

viņš dzērumā dauza savus piederī-

gos, plēš traukus un salauž visu, kas

pie rokas gadās —jo tīrāks viņš

kļūst.

Angļi jau ilgi nopūlējušies ar In-

dijas noziedznieku kastu iznīcināša-

nu —• sākumā galvenām kārtām va-

ras līdzekļiem. Tā, piemēram, pulk-

vedis Steemans līdz 1836. g. pilnīgi

iznīcināja bīstamo žņaudzēju kastu

«Thugs". Vairāk tūkstoš «Thugus
'

pakāra vai notiesāja ūz mūža cietu-

mu, bet 1836. g. atlikušos 25(10 in-

ternēja. Šīs drausmīgās kastas lo-

cekļi bija zvērējuši neizliet asins —

tāpēc viņi vienmēr savus upurus

nožņaudza. Bet toties viņi ibija ār-

kārtīgi aktīvi. (Izmeklēšanā tika

konstatēts, ka kāds «Thugs" viens

pats bija nožņaudzis 400 cilvēkus!)

Tomēr daudz labākus panākumus

dod šo iedzimto noziedznieku pārlie-

cināšana, resp. atgriešana. Pa lie-

lākai daļai viņi ir sirds dziļumos la-

bi cilvēki, kurus uz noziegumiem pa-

mudina vienīgi reliģija.

Kā elpo putni lidojuma

laikā?

Līdz šim pieņēma, ka putni lidoša-

nas laikā pārtrauc patstāvīgās elpo-

šanas kustības un iztiek ar spārnu

augšup uh lejup vēdieniem, lai būtu

iespējama gaisa ie- un izelpošana.
Nesen izvestie mēģinājumi pierādī-

juši, ka te, tāpat kā visur dabā, ne-

pastāv viens noteikts likums. Pierā-

dījās, ka, piemēram, žubītes arī lido-

jot-izdara elpošanas kustības, kamēr

baložiem pietiekot tikai ar spārnu

vēdieniem, lai uzturētu ķermenī pai

stāvīgu gaisa maiņu.



čības paņēmieni pamudina čūsku ņemt atpakaļ

ļaunumu, kuru raidījusi uz sadzelto.

Jā, vislabākais aizsardzības līdzeklis ipret
čūsku kodienu ir — čūsku godāšana uh pielūg-
šana.

Tamdēļ arī daudzās mājās atrodam čūskām

līdzīgus attēlus; sādžās redzamas iekārtotas

čūsku svētnīcas,ar dzīvām čūskām jeb raibi krā-

sotām čūsku bildēm, kā arī tiek ņemti govsmēsli
un ar viņiem apvilkta čūskveidīga līnija mājai

apkārt, šie pēdējie uzskaitītie līdzekļi uzska-

tāmi kā aizsargs pret čūsku nākšanu mājās.
Čūsku godināšana un dievināšana ir izplatī-

jusies pa visu Indiju, Dažos apvidos augusta
mēnesī viņām par godu tiek rīkoti lieliski svētki.

Šīs svinības visbiežāk notiek kāda dīķa tuvumā,
kurā atrodas divas čūskas, pie kam kobras bil-

des priekšā tiek nolikti rīsi, piens un puķu veltes.
Kas mums liekas muļķīgs, smieklīgs un pat

pretīgs, tas indietim nav nekas cits kā skaidras

un dabīgas sekas pats par sevi saprotamam ap-
stāklim, šī ticība netiek arī tad satricināta, ja
bojā iet cilvēku dzīvības, kas nereti notiek, ko

gribu tuvāk paskaidrot ar personīgi piedzīvotu

redzējumu.
Reiz kāda sieviete gribējusi ņemt malku

lieveņstūrī pavārda aizkuršanai, kad viņa ieklie-

gušies, jo tikko viņu sadzēlusi kobra, kura bi-

jusi ielīdusi malkā, šo sievieti redzēju sēžam

bezsamaņas stāvoklī pie lieveņa sienas, savu tu-

vinieku atbalstīta. Atsauktais indiešu ārsts kon-

statēja jau iestājušos nāvi. Māja un sēta bija
vaimanu pilna. Aptaujājos, vai vainīgā čūska

saķerta. „Jā," man atbildēja. Un kāds, kas ar

čūskām mācēja rīkoties, atnesa apaļu māla po-

du ar platu kaklu, ko indieši sauc par „Giharra",
un kurās liek saķertās čūskas. Uz šī poda
kakla bija uzlikts māla šķīvis un pāri pārsieta

lupata, lai čūska nevarētu aizbēgt. Tā kā ne-

Konversācijas darbi

Viļņas pilskalnā

Pag. g. 4. decembrī konservācijas

darbus Viļņas pilskalnā apmeklēja

Speciāla komisija, kuru uzaicināja

konservātors Dr. Pivockis, lai tā

nolemtu, vai sakarā ar nelabvēlī-

giem atmosfēriskiem apstākļiem —

zemes darbus var turpināt šais vie-

tās bez zaudējumiem zinātnei. Šeit

skaidri redzami slēgti slāņi, kas bei-

dzas ar XIX. gadu simteņa slāmi.

Komisijas sastāvā iegāja: konser-

vators Dr. Pivockis, ģeogrāfijas
fes-ors un senās Viļņas topogrāfijas

pazinējs Mečislavs Limanovskis, kla-

. siskās archailoģijas profesors Raj-

munds Gostkovskis, senvēstures

Dr. Helēna Cehak - HoluboviČova,

Tuvu Austrumu aizvēsturisko kul-

tūru pētītājs Dr. Francišeks Tič-

kovskis —• izrakumu
*

pētījumu zi-

nātnisko metodu pazinēji.

Komisija pēc slēdziena, ka secnlie-

tu saturošo slāņu metodiskie pētīju-

mi Polijas klimatā ziemā vispār ne-

iespējami, nolēma, ka zemes darbus

var izvest pie ziemeļu puses dzīvo-

jamās ēkas sienas ar to, ka noņems

tikai slāni no XIX. gadu simteņa un

eventuāli arī no XVIII. un XVII., šo

pēdējo gadījienā, ja tas nesaturēs

senlietas, šos darbus izvedīs meto-

diski. Izstrādās plānus, šķērsgriezu-

mu zīmējumus un fotogrāfijas. Uz-

raudzību par šiem darbiem uzticēja

Stefana Batorija ūniversitātes aiz-

vēsturiskās archaiolcģijas pārzinei

Dr. Helēnai Cehak - Hdlubovičovai.

Pilskalna konservācijas darbu va-

dība atrodas konservatora Dr. Pi-

vooka rokās, turpretim darbus uz

vietas vada inž. Borovskis.

Zemes darbi pilskalnā iesākās šī

mēneša vidū. Slāņu zinātniski meto-

diskie pētījumi, kas satur senvēstu-

riskos, kā arī aizvēsturiskos priekš-

metus, iesāksies pavasarī.

Ziemas laikā konservators Dr. Pi-

vockis domā iesākt pētījumus pils

apakšējā laukumā tanī vietā, kur

projektē celt pieminekli Maršalam

Jāzepam Pilsudskim. šie pētījumi
pašlaik aprobežosies ar dažiem iera-

kumiem.

Zvaigžņu pļavas .. .

Edvarts Tūters

Vakars zvaigznes izsējis ir debess pļavā;

Tur pa Putnu Ceļu balto aiziet sirds
...

Sirds grib uzvaru sev, grib lai varoņslava

Dienām pelēkām un rūpēm pāri mirdz.

Nevar sirds tā deīvot vienai dienai vien,

Sirds grib mūžos ienirt, gaišos zvaigžņu staros,

Kas spēj dvēs'li satraukt, mīlēt likt arvien

Un kā koks, kas dārzā — ziedošus vērt. zarus.

Gaišās-zvaigžņu pļavas lielas audzē dcimas;

Neļauj garam apsīkt, liek tam dziļāk just...

Liek tam tālāk traukties — pāri seklai jomai;

Liek ar kosmosu mums sirdīm kopā kust.



laimīgai sievietei vairs nebija iespējams līdzēt,
tad mēs visi izgājām sētā.

Biju apņēmies pielietot visu iespējamo, lai

šī čūska tiktu nonāvēta. Visi — kaimiņi un

daudz ziņkārīgo, kas bija sapulcējušies, aplen-

ca godbijīgā attālumā vīru, kas zemē sēdēja,
darbodamies ap māla podu. Vispirms viņš at-

sēja lupatu un drusku, bet ļoti uzmanīgi, pacēla

šķīvi no trauka kakla tikai tik daudz, ka čūska

varēja izibāzt galvu, kuru vīrs uz poda malas

iespīlēja; pēc kam ar vislielāko rūpību satvēra

no augšas čūskas galvu un lēnām izvilka rāpuli

no trauka. Čūska tūliņ aptinās ap vīra kailo

roku. Patiešām tas bija skaists eksemplārs,
vismaz 5 >pēdas garš, kurš no klātesošiem tika

apbrīnots ar māņticību un ziņkārību. Man uz-

krita brīnišķīgā krāsa, kādu līdz šim pie kobrām

nebiju vēl redzējis — jo zvīņas bija pārmīšus

— gaiši pelēkas un melnas, un no attāluma mir-

dzēja kā sidrabs.

Vēl vienmēr vīrs viņu droši turēja virs gal-
vas saņemtu, turpretim savu roku viņš bija at-

brīvojis no čūskas ķermeņa, un tas tagad sva-

badi nokarājās uz leju. Tad šis vīrs apdomīgi
atvēra čūskas rīkli, rādīja indes zobu, uzspieda

uz dziedzeriem un skaidri varēja redzēt, ka

ži dzeltenbāli pilieni nokrita zemē — tā bija
kobras inde.

Kā jau teicu, gribēju šos ļaudis pierunāt čūs-

ku nogalināt, pirmkārt —• viņas bīstamības..dēļ

Pils drupu konservācijas darbu

laikā Viļņas pilskalnā nejauši atra-

stas interesantas aizvēsturiskās sen-

lietas droši vien no 14. gadu simte-

ņa: kaujas cirvis, kas tipoloģiski sai*

stās ar līdzīgām latviešu-lietuviešiļ

senlietām ino senvēsturiskā perioda.

Bez tam atrasti dzelzs šaujamie rī-

ki, ļoti daudz primitīvo keramiku ar

viļņveidīgiem ornāmentiem un krū-

ka ar interesantu ornāmentāciju. Jā*

piemetina, ka aizvēsturiskās archai*

oloģijas muzejs pirms dažiem gadiem

vadīja izrakumus Bekešu kalnā Viļ-

ņā, kur atrastas līdzīgas senlietas.

Krāsviela austeru aknās

Austeru aknās uzieta zaļa krās-

viela, kuras ķīmiskā uzbūve uzrāda

lielu līdzību ar cblorofilu, augu lapu

zaļo krāsvielu, kam tik liela nozīme

augu dzīvē. Tas ir jauns pierādi-*

jums pēdējos gados arvien lielāku

vērību radošai atziņai, ka augu un

dzīvnieku dzīvi noteicošām galvenām

ķīmiskām Vielām ir tālu ejoša

dzība.
.■
i

Rumānijas gani Tara Casuli apvidū pēc veca paraduma saņem Jauno gadu ar

īpatnējas gaŗas taures skaņām



un otrkārt — lai gūtu savā īpašumā skaisto ādu,
kuru būtu ņēmis līdz uz Latviju kā piemiņu, bet

šeit nelīdzēja pat vilinošā nauda, kuru viņiem

piesolīju, jo man neizdevās viņus nekādā ziņā

pierunāt pārkāpt viņu likumus. Un tā čūska ti-

ka ielikta atpakaļ traukā, neskatoties uz ma-

niem enerģiskiem aizrādījumiem, ka viņa nākot-

nē apdraudēs atkal citus cilvēkus. Un man sev

bija jāsaka — šie cilvēki tomēr domā citādāki

nekā es, viņu smadzeņu rieviņas ir savādāki vei-

dotas un tamdēļ viņu prāts citādāki atspoguļojas.

Pateicoties mācībai par dvēseles ceļošanu, tiek

pat ticēts par pastāvošu asinsradniecību starp dzīv-

nieku un cilvēku, Tā piemēram — ķēniņa cilts

„Tschota-Nagpur" uzskata savu cilti cēlušos no

čūskas, un tam par zīmi šīs augstās mājas locek-

ļi ap galvu nēsā čūskveidīgi aptītu turbānu, un

viņu spiedogā redzams cilvēks ar kobras galvu.
Vēlreiz pasvītroju, ka šī ticība ir ļoti dziļi ie

sakņojusies Indijas tautas sirdī, neskatoties uz

Melo zaudējumu skaitu, jo sakarā ar čūskas dzē-

lumu upuriem Indija ik gadus zaudē ap 20.000

cilvēku. Tamdēļ arī hindusi, kas sastāda lielāko

iedzīvotāju skaitu, uz jautājumu par čūsku ap-

karošanu — izturās pasīvi, un tādā veidā nav

iespējams samazināt čūsku upuru skaitu tik ilgi,

kamēr uz priekšu tādā pat mērā kā šodien tiks

cildināts un piekopts čūsku pielūgšanas kults.

Danciga

Saimnieciskās un politiskās pasau-

les skati pašreiz vērsti uz Dancigu,

kuras jautājums var novest pie no-

pietniem sarežģījumiem starp Vāciju

un Poliju. Pati pilsēta atstāj jauku

iespaidu ar saviem veclaicīgiem na-

miem. Bet netrūkst arī modernucelt-

ņu, platu ietņu, plašiem dēstījumiem.

Pilsēta ir tīra. ledzīvotāji kustīgi,

satiksme rosīga. Galvenās ir vācu

un poļu valodās. Danciga pieder ve-

cākām ostas pilsētām, par ku-

ru chronikas jau I'OOO gadus atpakaļ
zin stāstīt. Teicamie ģeogrāfiskie

apstākļi lielā mērā veicināja Danci-

gas ostas un pilsētas uzplaukšanu.

Ja sākumā galvenie eksportmateriāli

bija koki, tad drīzi vien apstākļi gro-

zījās. Eksports pieauga un līdz ar

to eksportējamo preču dažādība, kas

prasīja Dancigas ostas attiecīgu iz-

būvi. Visaugstāko pakāpi ostas ro-

sība sasniedza no XV.—XVIII. gadu

simtenim, XIX. gadsimta sākumā

Dancigu piedalīja Prūsijai, bet pēc

pasaules kara Polijai, kā brīvpilsētu

ar savu pārvaldi, kuru nodibināja

1920, gadā 9. novembrī. Darbvedī-

bas valodas noteiktas vācu, poļu un

franču, kā oficiālas. Karogā ir Dan-

cigas un Polijas emblēmas.

četrus gadus atpakaļ man bija iz-

devība iepazīties ar pilsētu un plašo

ostu, apbraukājot ar kuģīti visu ostu.

Interesanta ir vecā osta, ar savām

senlaicīgām noliktavām un krāvās

izkrāmēšanas ierīci, kuru darbināja

gūstekņi, resp. vergi, kājām skrieda-

mi pa cilindra iekšieni, tādējādi to

griezdami, gluži kā vāverītes krā-

tiņā.

Modernā osta lieliski izbūvēta ce-

ļamiem krāniem, noliktavām, pieved-
dzelzceļu tīklu, pārvaldes ēkām, ku-

ras pārvalda bez minētās vienības

saimnieciskā un tecbniskā direkcijas,

pārvaldes un finanču nodaļas.

Ostas izbūvei lieliski izmantota

Visla, attkas un Motlava. Tāpat

jūra. Tagad jūras ostas garums ir

30,8 km, no kuriem 8,3 km izmūrēta.

Ostas ūdens platība jūrā 211 ha,

iekšējā ostā 685 ha, dziļums no

9 10 m. Kravas noliktavas platība
ostā 2 milj. kv. m., uz ūdens 2,5 milj.
kv. m., dzelzceļa līnijas garums 330,8

Balineziešu jaungada mielastā nedrīkst iztrūkt labi izcepts
sivēns, kuŗu kauj agrā rītā rīsa laukā. Šajā dienā ciemus

un svētnīcas krāšņi izgrezno un vīri un sievas lūdz un

ziedo dieviem. Kad dievi iebaudījuši ēdienu smaršu,
balinezieši pēc tam apēd upurim nestos ēdienus. Dejas,

mūzika un gaiļu cīņas noslēdz svētku programmu.



km., peldošie-ceļamie krāni 77, no-

liktavas ostmalā ieņem 205,000 kv.

m., noliktavas grandiem un cukuram

l&O.'OOO tonnām, tvertnes minerāliem

93.000 ton. Darbojas 4 verftes, brau-

camie lādējamie tilti un daudzas ci-1

tas ierīces. Sevišķi labi un praktiski
izbūvētas ir jaunas noliktavas.

Dancigā ienāk 6 dzelzceļu līnijas.

1913. gadā ienākuši 2910 kuģi uņ

izgājuši 2855. 1928. g. ienākuši 6198

un izgājuši 6183. 19i35. g. ienākuši

6815 kuģi, izgājuši 6801 kuģi no 28

dažādām valstīm, starp tiem no Lat-

vijas 59 ar 19.758 netto reģistrton-

nām. No viss Polijas ēksporta cau»

Dancigas ostu eksportēti produkti un

materiāli 38%, kas liecina svarīgāko

lomu, kādu Danciga ieņem Polijas

saimnieciskā dzīvē.

Dancigas tuvumā atrodas daudzi-

nātas peldvietas, starp kurām izcilus

vietu ieņem Copota, kurā sabrauc

daudzi laimes meklētāji, lai izmēģi-

nātu roku spēļu Kazīno. Vasarnīcu

rajons izbūvēts kā pilsētā, asfaltē-

tiem, bruģētiem ceļiem, glītām mā-

jām un vasarnīcām.

Šķiet, Dancigas liktenis par jaunu

izšķirsies tuvākajā laikā.

O. Krolls.

O. Lanka

Džons Barimors beidzot apprecējies

Kashas Ara upes ielejā, Marokā

Kā
vectēvs

maldījies

Kad es vēl biju pusaudzis un gāju pamat-

skolā, mana mīļākā izklaidēšanās bij izrauties

no sakarsušās istaibas, no grāmatu žūkšņiem,
iemesties sirmi un aizšaut līdzi vectēvam uz

mežu. Heisā! uzsaukt joņojošam zirgam, sa-

raut grožus un pēc šāda ugunīga brauciena iz-

kārpīt sniega piemestās acis; tas jau šķita kaut

kas no liela cilvēka darbiem un sirds gavilēja!

Smagos bluķus kraut ragavās, protams, vectēvs

man neatļāva, bet tas jau ari daudz ko nozīmē-

ja, ka lielākiem piespiedu arī es savu krūti.

Atpakaļ Ibraucot es nesēdēju uz sava vezu-

ma, bet blakus vectēvam un sirmi ņēmu pa-

vadā. Tā mēs braucām svilpodami, tērzēdami

un reizēm uzņēmām arī pa dziesmai. Tomēr

dziedāšana mums kopīgi neveicās. Es dziedāju

pavisam meitenes balsī, bet vectēvs rūca kā ēr-

ģeļu kontroktāvas pēdējā stabule un mūsu

dziesma iznāca kaut kas līdzīgs oda sīkšanai un

lauvas rūkšanai. Vienīgi man patika vectēva

dziesmas vārdi: „Cielaviņa velējās'i jūras vidū

uz akmen'". vai arī ..Dzirnavas klabina tur

Ainas plašā pasaulē

1. Lielās berbeŗu valsts atliekas.

Zinātne nav vēl pilnībā noskaidro-

jusi, kādā. kārtā Ziemeļ-Afrikā mel-

no iedzīvotāju starpā radusies fber-

beru tauta, kas ārējā izskatā tik ļoti

atgādina eiropiešus. Berberi lielāko

tiesu ir gaišu ādas krāsu, un vai-

rāku cilšu piederīgie Terulā ir gai-



augstu kalnā", un arī tas, ka viņa dubultsmakrs,
sirmu bārdu apaudzis, dziedot stipri trīcēja.
Tad es viņā lūkodamies nemanot aizmirsu dzie-

dāt līdzi un viņš vilka solo.

Tomēr visam pāri mani mulsināja vectēva

brīnišķie piedzīvojumi. Liels un stiprs bij šis

vectēvs, bet vēl lielāki un varenāki šķita viņa
stāsti par spokiem, gariem un maldīšanos. Un

katru reizi, kad viņš, no brūnā kaļķa ievilkdams

biezu dūmu, manī šķelmīgi paskatījās un solī-

jās man stāstīt tādu un tādu notikumu, es no

prieka
_

gandrīz saķēru viņa bārdu. 0, šis vec-

tēvs, viņš tik labi zināja,'cik ļoti es mīlu vinu
un vina stāstus!

Luk, vms jau velk zīmīgo dūmu, lūk, vina

vaigos jau iekrīt smīna grumbiņas, tad šķelmīgi
paskatās manī un es jau zinu, ka viņš teiks:
„Redz, dēļuk, kad tu izaugsi liels" v. t. t. Esmu
uzminējis! Viņš paskubina zirgu un saka:
„Redz, dēļuk, kad tu izaugsi liels un sāksi pats
uz savu galvu staigāt, tad redzēsi, ka dzīvē ne-

et vis tik gludi kā pa šņori. Gadīsies visādi

āliņģi, kur dažā var samērcēt tikai kājas, bet
dažā arī noslīkt. Iziesi cilvēkos, tad nevajaga
būt kā vēja rādītājam, kā no gaisa kritušam,
bet turēties stingri, kā jau visu redzējušam un

zinošam.

šiem matiem un zilām acīm. Pēc

dažu pētnieku domām berberi ir Pla-

tona aprakstītās teiksmainās At-

lantīdes pēcnācēji. Atlantīde kādā

lielā zemestrīcē nogrimusi jūrā; ber-

beri esot izglābušos atlantīdiešu pēc-

nācēji.

Par berberu dzīvi, ierašām un ti-

kumiem ziņas sniedz kāds mūsu tau-

tietis, kas vairākkārt šķērsojis Zie-

meļ-Afriku un guvis interesantus

pieredzējumus:

Visa Ziemeļ-Afrika ir liela berberu

valsts bez sava valdnieka. Berberi

ir drošsirdīgi, bezfbailīgi un ārkārtīgi
mīl brīvību. Lai tikai atceramies rif-

kabiļu („kabilis" — iedzimtais) cī-

ņas ar moderni bruņotiem spāņiem.
Šie rifkabiļi bija berberi, un daudzi

no viņiem tagad cīnās Spānijā, spā-
ņu nacionālistu pusē, tādējādi pie

spāņiem atriebdami savu zaudēto

brīvību. Bez tam viņi cer, ka Spāni-

jas cīņās nestais upuris dos viņiem
iespēju kļūt neatkarīgiem Berberijā.

Liels vairums berberu ir klejotāji;
viņu bagātība ir milzīgi aitu, kamie-

ļu un kazu pulki. Ganāmpulki mek-

lē sev barību, un berberi tiem seko.

Cauru gadu tie dzīvo vieglās teltīs

un nekad neceļ ne dzīvojamo ēku,
nedz noliktavu. Viņu lielākās rūpes

Tirgus Bon-Malenā, Marokā

Berbers ar kamieļiem Aggā, Marokā

Poleta Godard — Čaplina sieva



„Bet, vectēv, pastāsti tak, kā tev toreiz 'ga-
dījās?" — es viņu pārtraucu, zinādams viņa
stāsta ikreizējo pagaro ievadu.

„Nu, jā, nu jā, es jau tev, dēļuk, gribēju stā-

stīt. Lūk, tepat tās pļavas, vai redzi to šķūneli
meža malā? Toreiz vēl tas nebij, bet sienu me-

tām kaudzē. O, kur tie gadi, no petreļļas vēl

nebija ne smakas, vakaros plēsām skalus, ko

speltē spraust. Nu un vienu vakaru, laikam

Dimlejās, bij vēlīns siena talks, tā ilgāk uzka-

vējos. Pļāpājām, spēlējām kārtis un nu paska-
tos pulkstenī, va velns!, jau pāri pusdivpadsmi-
tiem. Nu atvados, izeju ārā, bet tumšs kā mai-

sā. Laikam jauns mēness bij un tas tik lēca no

rīta. Bij vakarā lijis — ceļš dubļains, sak, iešu

pa ežmalu lejā uz pļavu un tad pa taku pāri

tepat uz mūsu miezaini. Nieks, cik tas gabals,
pa vecam rēķinot, Dimlejas no mūsmājām pus-
otru versti. Nu tā, eju, eju, noeju pļavā, bet

migla un tumšs kā kūtī! Taku neredzu, bet eju
tāpat tieši pāri. Nedomā, dēļuk, tos laikus

man galva bij kā kompass! Eju, eju — siena

kaudze! Va velns, nospļaujos — aizgājis šķībi.
Nu noņemu taisni uz miezaini, nieks, cik te tālu,
dienā var visu redzēt taisni kā uz delnas! Eju
labu laiku — redzu, kaut kas liels, tumšs manā

priekšā. Pieeju — siena kaudze! Ptu, velns,
sāku spļaudīties, tā pati siena kaudze, kura pir-
mīt! Apstājos, pagudroju, nu tur tak ir un ir

miezaine. Velku vaļā! Nu eju labu brīdi, sak

nu jau būšu tūdaļ no pļavas ārā — nekā! Pie

siena kaudzes atkal. Brīnum, ak tu brīnumiņ,
tavu negalu, pašam tā ērmīgi, sak, šonakt no

pļavas ārā netikt. Te uz reizi, švīks. švīks. mil-

ii* sagādāt saviem lopiem vajadzīgās
ganības, un īieīā māksla ir — zināt,
kurā apgabalā patlaban līst lietus.

Tie seko ganāmpulkiem no Sacharas

uz Atlasa kalniem un atpakaļ.

Ar nicināšanu šie klejotāji norau-

gās uz saviem tautas brāļiem, zem-

turiem, kas vaiga sviedros apstrādā

zemi un dzīvo tumšās mālu būdās.

Klejotājam pieder visa plašā zeme,

viņš ir lepns uz savu neatkarību.

Bezbēdīgi un priecīgi karotāji, vi-

ņi bieži aizstāv sevi un savus ganām-

pulkus ieročiem rokās. Viņi atro-

das pastāvīgās ķildās ar citām cil-

tīm, un bieži izžuvis strauts ir ie-

mesls nebeidzamām cīņām un strī-

diem. Klejotāji nelaiž garām arī ga-

dījumu, kur kāda bagāta, bet vāji

apsargāta karavārie var noderēt par

brangu laupījumu. leročus viņiem

apgādā starptautiski kontrabandisti.',

Berberu zemkopji dzīvo māla vai

akmens mājokļos* Ap saviem dār-

ziem tie uzcēluši augstas akmens sē-

tas. Ikviens berberis nekavējoties

ķeras pie,ieročiem, ja pamana nelūg-
tu kaimiņu sava īpašuma robežās.

Turpretī pret viesi tie ir ārkārtīgi

laipni un gatavi to aizsargāt ar savu

dzīvību. Tāds ir nerakstīts berberu

pieklājības likums.

Viss šeit Āfrikā atkarīgs no lie-

tus. Lielās lietus gāzēs māla māji-

ņas sagāžas un pārvēršas dubļu kau-

dzēs. Tamdēļ berberu ciemos ne-

kustamiem īpašumiem" nav nekādas

vērtības.

Ir periodi, kad zināmos apgabalos
lietus nelīst gadiem ilgi. Lielu upju

gultnes pārvēršas par dziļām iele-

jām. lekoptie augļu dārzi nokalst

un iznīkst. Tad zemkopis berberis

kļūst par klejotāju un nekad vairs

nemeklē paliekamu mājas vietu.

• Cīnīdamies ar sausuma postu, ber-

beri ierīkojuši „upes" apakš zemes,

šie ūdens kanāli ir desmitiem kilo-

metru garumā; tie sākas augstu kal-

nos, kur mūžīgais sniegs izveidojis
nežūstošas upes un strautus. Sigijas

(kanāli) būvēti 15—20 metru dziļi
zemē; ik pa 30 līdz 50 metriem ierī-

kotas konusveidīgas akas. Kanālu

ūdens dod dzīvību palmu oāzēm, ku-

rās mīt simtiem cilvēku. Bez šīm

pazemes upēm nebūtu apdzīvojami

veseli apgabali.

Pazīstamā kino aktrise May Vong
atstāj Hollivudu un atgriezas savā

dzimtenē Ķīnā



zīgs putns uzmetās kaudzes mieta igalā. DomiU

ju. lūk pagāns, tas nu ir tas vadātājs, ka tevi

jupis rautu! Sameklēju čakārni — metu: paukš,
tas atsitas pret mietu, putns aizlaižas. Paliek

tā vieglāk, ka vadātājs aizbiedēts, un mi cērtos

pavisam uz otru pusi. Tā, dēļuk, jādara, ja va-

dātājs apsēdis. Nekad neiet uz to pusi, kur lie-

kas pareizi — bet pretējo. Nu, tagad sāku iet,
kā tad, ,pēc maza laiciņa miezaine, pāri tai gar
akmens Čupām uz ceļa un mājā iekšā. Bet nu

tik sākās briesmas ! Kur tu Dieviņ, no nelabā

tik ātri vaļā tiksi. Tikko esmu gar kūts stūri pa-

gājis, švīks. švīks man pār galvu tas pats lietu-

vēna putns. Gandrīz ar spārniem cepuri nosita,
cik zemu. pagāns, skrēja. Es apstājos, pieploku

pie sienas un vēroju, ko šis darīs? Bet riņķo, sā-

tans, ap mani vien, ap mani vien, lūk, nelietis,
grib aizvilināt atpakaļ uz purvu. Nu. brat, man

sāk dusmas vārīties. Paķeru milnu un speru
šim. .pakaļ gaisā! Sameta tādu kā kūleni un aiz

ērbērģa nozuda. Nu mierīgi prātu varu i§t ista-
bā. Bet kur tu iesi ? Nu tik sākās īsta cīna ar

nelabo garu. Beržu kājas jau uz sliekšņa —

ieraugu, šis uz velētavas sēd kā ķipa. Bet nu

liels un resns kā maiss! Nu, tu pagāns! lespļau
ju saujā. Dzīvs vai miris tu būsi manās rokās."

šinī brīdī mūsu vezumi ieslīdēja pagalmā un

zirgi apstājās. Vectēvs pārtrauca stāstu, kaut

■ Sigiju uzturēšana kārtībā prasa no

berberiem daudz pūļu. Naktīs (jo

tad ūdens esot siltāks) tiek izsūtīti

klaušinieki, kas ielaižas sigijās un

ar kurvjiem smeļ piesērējušo zemi.

Kad atstarpe iztīrīta — tiek dots sig-

nāla šāviens.

Ceļojot pa Maroku, esmu ievērojis

atšķirību dzīves veidā starp ziemeļu

un dienvidu berberiem. Ziemeļu daļā

kara briesmas sen vairs nedraud;

tamdēļ tur iedzīvotāji dzīvo izklai-

dus ciemos. Mājokļi celti no māla,

ar vienu ieeju, bez logiem. Ap katru

māju ir ērkšķu un dzeloņainu kak-

tusu žogs.

Dienvidos, kur mierīgos iedzīvo-

tājus pastāvīgi apdraud mežonīgās

Sacharas tuksneša ciltis, iedzīvotāji

mitinās kasbās — viduslaiku cie-

tokšņiem līdzīgās būvēs. Tās apdzīvo

pilnā noslēgtībā berberu ciltis ar

kaīdu priekšgalā. Kasbu mūros ie-

rīkoti sargu torņi, no kurienes dienu

un nakti modrīgas acis novēro ap-

kārtni. '

Berberi, kā jau teicu, par visu vai-

rāk mīl brīvību un neatkarību. Tam-

dēļ saprotams, ka pirmie iekarotāji,

arābi, nav atstājuši dziļas pēdas viņu

kultūrā. Berberi gan tic islamam,

daļa no tiem prot arī arābiski, bet

nav visai stipri Muchameda ticības

izpratnē. Labs sofists, tērpies sa-

plēstā burnusā, zibošiem zobiem, ap-

audzis matiem, netīru seju —■ tāds

spēj tos aizraut fanātiskos darbos

un nedarbos, sevišķi vēl, ja tas spre-

diķo pērkonīgā balsī un prot dažā-

das burvības: izsaukt lietu un likt

čūskām dejot.

Pret saviem jaunajiem kungiem,
frančiem un spāņiem, berberi izturas

puslīdz vienaldzīgi, jo tie viņiem pie-
šķīruši puslīdz vienādas pilsoņu tie-

sības, kā arī sola vēl tālākas brī-

vības. Daudz sliktāk tie sadzīvo ar

Āfrikas žīdiem. Berberijas žīdi gan

dzīvo Āfrikā jau kopš I'OOO gadiem,
bet nekad nav spējuši nodibināt la-

bas attiecības ar berberiem un arā-

biem.

Taisni žīdu jautājums ir izšķiro-
šais, kamdēļ Spānijas un Francijas
kolonijās iedzimtie ir nacionāli no-

skaņoti un pieslejas Eiropas nacio-

nālistiem. Lieta tā, ka kreiso par-

Anija Ondra filmā „Meitene no baleta"



gan es visādi diņģējos, lai izstāsta līdz galam.
Pienāca puisis vezumus līdzēt izkraut un vec-

tēvs nekad nemēdza, man stāstīt uzsākto noti-

kumu, pabeigt citu klātbūtnē. To viņš apsolī-
jās vakarā — mūsu divatnē, kad ies uz riju
kartupeļus cept. Nezinu, kā tas iznāca, bet tanī

vakarā biju ļoti noguris un pāragri aizgāju gu-

lēt. Otrā dienā vectēvu nesatiku, jo viņš bij

sudmalās, es — skolā. Brmišķā kārtā šī pie-

dzīvojuma epilogs man palika nezināms līdz

otra gada pavasarim, kad mēs siltā, miglainā
maija vakarā abi ar vectēvu izjājām zirgus pie-

guļā. Tad- es jau biju pamatskolu beidzis un

rudenī man bij nolemts posties uz pilsētu. Kad

pļavā, pie gaiša ugunskura kaudamies ar odiem

mēs ar vectēvu mīļi pļāpājām, mums nejauši
pār galvām pārlidoja liela pūce. Tūdaļ man

atmiņā uzausa vectēva vadātājs un nu bij izde-

vība šo stāstu nobeigt. Un vectēvs arī neliedzās

to darīt, kaut gan ne tik dzīvi un aizraujoši, kā

toreiz uz malkas vezuma. Stāsta nobeigums

apmēram sekojošs :

Vectēvs novelk svārkus, izpleš rokas un tu-

vojas lietuvēnam. Tas sēd uz velētavas, pat ma-

zās ausis, kuras tam kā radziņi, nepakustinā-

dams. Vectēvam, kļūst baiss, jo viņš domā, ka

arī milzīgais .putns glūn uz viņu. Tomēr mājas
tuvums to iedrošina. Ar veiklu lēcienu viņš ir

klāt un uzmet milzīgam putnam svārkus. Tad

savām spēcīgām rokām kampj putna viduci.

Tiju pārstāvju Tunisā un Maroiā

lielā daļa ir žīdi. Tamdēļ arī spāņu

marokāņi tik labprāt iet karot pret

Madrides valdību, ka aiz internacio-

nāles saskata savu seno ienaidnieku

Varu teikt, ka berberi, šie zil-

acainie afrikānieši, ar lielu interesi

seko komunistu un nacionālistu cī-

ņām Eiropā un apzinās, ka šo cīņu

iznākums skārs arī viņus.

Betija Fērnese

Elizabete Bergner filmā

"Kā jums tīk", pēc Šekspira
šī filma ir patīkams pārstei-

gums visiem kino cienītājiem. Bet

galvenais moments ir bez šaubām

ģeniālās mākslinieces Elizabete*

Bergneres līdzdalība — Rozalindas

lomā. Jāatzīmē, ka Elizabete Berg-

nere tēloja Rczalindu uz skatuves

jau vairāk kā 600 reizes, bet ne-

vienu reizi angļu valodā. Viņa so-

lījās .tikai tad spēlēt uz angļu ska-

tuves, kad pārvaldīs valodu tikpat

labi kā iedzimtā angliete. Un ti-

kai neilgi atpakaļ viņa paziņojusi,

ka esot pienācīgi labi piesavināju-

sies, lai spēlētu Rozalindu filmā

Šēkspīra orTģināltekstā.

Jau savas dzīves 15. gadā Eliza-

bete Bergnere guvusi uz skatuves

pirmos panākumus. Viņa dzimusi

Vīnē 1900. g. 22. augustā kā pazī-

stama ārsta meita. Bergneres ve-

cāki lieli teātra cienītāji. Tās bi-

ja pirmās dzirksteles, kas aizdedzi-

nāja lielā talanta svēto uguni. Vi-

ņa sāk apmeklēt Vīnes konservāto-

riju un speciālus kursus, ko> beidz

pēc 3 gadiem. Tikai pēc pašaizlie-

dzīga darba ūn pamatīgas sagata-

vošanās Bergnere iedrošinājās de-

bitēt Cīriches teātrī Ofēlijas lomā-



Spalgs brakšķiens izskan klusajā pusnaktī. Lie-

tuvēns salauzts, ar troksni sabirzuši viņa kauli,
vectēvs uztraukumā trīc un domā, tad norauj
šim ērmam svārkus. Tavu brīnumu! Aiz brī-

numiem vectēvam paveras mute. Putns pārvēr-
ties par tītavām! Viņš salauzis pats savas tīta-

vas, uz kurām tikko vakar sievietes bij uztinu-

šas smalku linu dziju! „Jā, tā bija visai spocīga
nakts manā mūžā!" — viņš nobeidz.

Jau šinī debijā viņa iegūst .publikas

simpātijas un panākumus. Ar katru

jaunu uzstāšanos tā gūst jaunus

laurus un populāritāti. Ar savu

īpatnējo spēles veidu viņa vērš uz

sevi pazīstamā režisora Maksa

Reinharda uzmanību. Viņš arī bija

viņas pirmais padomdevējs un

mākslinieciska ceļa rādītājs.

Viņas panākumi filmā nav ma-

zāki, ja pat ne lielāki kā uz skatu-

ves. Arī skaņu filma, kas pat ļoti

apdāvinātus1 māksliniekus nobīdīja

pie malas, Bergneres slavas vaiņa-

gā iepina tikai jaunus laurus. Berg-

neres Rozalindas tēlojums filmā

„Kā jums tīk", pēc V. šēfcspīra ne-

mirstīgā darba, izsauca apbrīnoju-

ma vētru.

Glēdisa Svorsaute

Atceres janvāra

otrajā pusē
23. janvārī rakstniekam A.

Laiviņām būs 48. dzimša-

nas diena. (Dz. 1889. g. 23.

janv.).

2(8. janvārī rakstnieks un pub-

licists Kārlis Lap i ņ š kļūs 42

gadus vecs. (Dzimis 189-5. gada

28. janv.).

28. janvārī zinātnieks pr o f.

Mārtiņš Zīle paliks 74 g. v.

(Dzimis 1863. gada 28. janvārī).

29. janvārī publicists ag r.

Pēteris Starcs un 31. jan-
vārī gleznotājs Kārlis Mies-

nieks būs dzimuši pirms pus-

simts gadiem—
1887. gadā.

Arvēds Sproģis

Padomi daiļuma un veselības kopšanā
Jautājums: Deguna āda taukaina un cieta,

āda itkā sabiezējusi. Kā uzlabot deguna ādu?
Ja. mazgāju ar ziepēm, āda kļūst vēl cietāka un

sāk spīdēt. Neviens krēms nelīdzēja līdz šim.
Atbilde lasītājai: Degunam vakaros uzlikt

maiņu kompreses; ļoti karstas un ļoti aukstas.
Divas reizes nedēļā likt to elektrizēt. Vakaros
to ieziest_ar labu, hormonus saturošu krēmu, rī-
tos norīvēt ar ēteri. Mazākais 2—3 reizes ap-
starot ar kalna sauli, lai āda krietni nolobās.
Seju mazgāt ar mandeļu klijām, ziepju vietā. Die-
nā zem_pūdera nepieciešams dienas krēms.

Jautājums: Lūdzu paskaidrot, kā novērst se-

jas sarkanumu? Sarkanās asins dzīsliņas nav

redzamas, ir vienmērīgs sarkanums. Vai'ir kādi

arēji līdzekļi, ar kuriem var gūt panākumus?
Vai vajadzīga operācija? Kāpēc gan laucinieku

sejas sarkanas, un pilsētnieku baltas?
Atbilde Annai E.: Jūsu sejas sarkanums ir

apsaldējuma, saules un asa vēja sekas. No tā

grūti izsargāties lauciniekiem, jo nav pieejami
ārstēšanās un kosmētiski kabineti. Seju vismaz

3—<s_ reizes apstarojiet pamatīgi, bet no liet-
pratēja. Tad ieziežiet katru vakaru ar hormo-
nus saturošu krēmu. Kādu, vislabāk varētu no-

teikt, ja redz Jusu sejas defektu. Pēc 2 nedē-

lam seju 3 reizes nedēļā jāelektrizē ilgāku laiku.

Katrā ziņā seja mazgājama tikai vakaros, nekad
rītos. Bez taukojošas ziedes nekad neiziet ārā.

Jautājums: Man ļoti daudz matiņu (bārdā) uz

zoda. Esmu tikai '24 g. veca un esmu ļoti nelai-

mīga, jo kā gan izskatās sieviete ar bārdu un

ūsām? Visi vīrieši pastāvīgi uz mani nicinoši

skatās. Esmu izmēģinājusi bārdu noņemt ar re-.



nolu, ar vasku, skūšanu v. c. līdzekļiem. Gribētu
no tiem galīgi atsvabināties. Ko lai daru un kur
lai eju?

Atbilde Marijai A.: No jūsu liekiem matiem
— bārdas Jūs galīgi atsvabināsaties vislabāk ar

elektrību. Tas jāuztic tikai speciālistam. No
skūšanās jābrīdina, jo matiņi noskūtās vietās ar
laiku top tumšāki un rupjāki. Manā iestādē to

izdara ārsts-speciālists.

Jautājums: 1) Kopš 5 gadiem man sākušās
uzmesties karpas pa visu roku. Tagad jau ir 11
gabalas. Vai tik daudz kārpas drīkst uz reizi
iznīcināt un kā būtu to vislabāk izdarīt ? 2) No
pagājušā gada sāk nosirmot mati, tāpat uzacis

un_ ūsas. Ka atgūt savu agrāko krāsu ? Vai bez
krāsošanas nav līdzeklis tās atgūt?

Atbilde L. M. kgam: Jūsu kārpas var visas
reize iznīcināt ar diatermiju. Matus var izmē-
ģināt apstarot ar kalna sauli; bieži tie atgūst
savu dabīgo krāsu. Uzacis un ūsas jākrāso.

Jautājums; Kā iznīcināt matiņus uz pieres un

deguna? Cik tas varētu maksāt, kādā laikā to
varētu izdarīt un kur?

Atbilde Gr. kgm: Matiņus iespējams iznīcināt
uz visiem laikiem ar diatermiju. Par seansu ņe-

mu Ls 1.50—2.—. Vienā seansā var iznīcināt no
s'o—6>o matiņus.

Jautājums: Esmu 25 g. veca, slimoju ar plau-
šām un nerviem. Sejas āda ir lielām, melnām
porām. Par krāsu nevaru žēloties, ņemot vērā

manu slikto veselību. Vēlētos veco ādu noņemt.
Nezinu, ka to darīt! Dažas paziņas ieteic ķīmis-

kus līdzekļus, dažas kalna sauli. Kurp lai eju
un kā lai lieku ādu nolobīt ? Cik bieži var sekot
viena nolobīšana otrai ?

Atbilde R. jkdzei: Tā kā Jūsu veselības stā-

voklis ir slikts, tad neieteicu nekādu nolobīšanas
veidu, lai gan vislabākais ir ar kalna sauli. Par
lobīšanu ņem no 2—6 ls. Labāk liekat sejiņu
kosmētiskā kabinetā iztīrīt un iedot preparātus,
lai tie dziedē un tīra sejas ādas poras. Lietpra-
tējam tas viegli izdarāms.

Jautājums: Kad sākas ziema, visa seja un it
īpaši deguns kļūst zili-sarkans. Kas būtu da-
rāms un kurp lai griežos pēc palīdzības ?

Atbilde Āboliņa kgm: Saudzējiet savu seju,
barojiet to rītos un vakaros ar hormonus satu-

rošu krēmu, jo tikai tāds krēms ir spējīgs uz-

labot sejas ādu. Gādājiet par kārtīgu zarnu dar-
bību. Lai izplēstos sarkanos asinsvadiņus uz-

labotu, jāpielieto 3 reizes nedēļā, apmēram 30

reizes, elektrizāciju. To izdara arī manā kabi-
netā ļoti sekmīgi speciālists.

Jautājums: Man ļoti izkrīt mati, bet nav

blaugznas. Pagājušā gadā liku matus apsaulot,
rezultāti bija ļoti labi. Vai var atkārtot ?

Atbilde M. kgm: Vislabāko iespaidu, kā jau
paši redziet, uz matiem atstāj apstarošana ar
kalna sauli. Atkārtojiet to pašu arī šogad kā-
das 10 reizes. Kalna saule stipri tīra, nonāvē, iz-
nīcina slimības dīgļus, matu un galvas ādā. Ār-
ste arī adas mazasinību.

.

Mana iestādē, Rīgā, Ģertrūdes ielā 37, iz-
sniedz padomus speciālisti no 9 r. — 9 v. un svēt-

dienās,no 9—12.

Pēcpusdienai

Blakus pa kreisi:

Pēcpusdienas mētelis, da-

rināts no melna vilnas

auduma ar mazu stāv-

apkaklīti un modernu,
lauztā līnijā izstrādātu

sānu pogājumu. Piegulo-
šo mēteli rotā ļoti platas

sudrablapsu aproces.

Pa labi: Piegulīgs
ziemas mētelis, darināts
no moderna, rakstaina,

zaļa vilnas auduma, ar

platu plecu apkakli no

zeltainas lapsādas. Mē-
telim raksturīgas šķiņķa
piedurknes un ādas jo-
sta. Filca cepure ar

augstu malu.



Sacīts
E. F. VALCIŅA vadībā,

Nr. 21.

T. Geldmons — Budapeštā.

„,Schach Ecļio" &. I. 19@7. g.

Mats 2 vilcienos.

(Uzd. atrisināšanas termiņš 22. febr.)

Mats S vilcienos.

Uzd. Nr. 22. piedalās izsludinātā sacha uzd. sastādīšanās turnīrā

Rīgā, Artilērijas ielā 34, dz. 14, tālr. 97795

Nr. 22.

E. Gīze un P. Keirāns — Rīgā.

Pirmpublicējums.

1. Starptautisks trijvilču informal/urnīrs.
Žurnāls „Magazina" izsludina starptautisku tieša mata trijvilču informālturnlru.

1) Uzdevumi ar pilnu autora vārdu un adresi jāiesūta šacha nodaļas vadītājam

E. F. Valciņam, Rīgā, Aitilerijas ielā Nr. 34, dz. 14

līdz 1937. g. 30. augustam.

2) Četriem labākiem uzdevumiem paredzētas šādas godalgas: 1. —Ls 20.—, 2. —

Ls 15—, 3. —Ls 10.— un 4. — žurn. „Magazina" gada abonements.

3) Godalgas piešķirs K. Bētiņš un
E. F. Valciņš.

4) Rezultātus pasludinās 1 mēneša laikā pēc iesūtīšanas termiņa notecēšanas.

Ist International Three-mover Informal Tourney.
The „McLgazina" is arranging art international three-movers problem competition.

1) Problems, ivith the composer's nams and address, fally indicated, are to be sent

till August 30th 1937 to the chess editor

E. F. Valcins, Rīga, Artilērijas iela Nr. 34, dz. 14, Latvia.

2) The four best problems ivill be aivarded the folloiving prices: Ist Ls 20.—,

2nd Ls 15.—, 3rd 10.— and 4th — a yearly seguel of the ~Magazina".

3) Jndges: Mr. K. Behting and Mr. E. F. Valcins.

4) The results will be published Oktober Bth 1937.



Sludinājumi
Katram sludinājumam jāpievieno 50 sant. pastmarkās,

Pieņem tikai nopietni domātus precību sludinājumus. Jā vēlaties atbildēt sludinājuma autoram,
tad ieliekat savu slēgto, apmarkoto vēstuli un sludinājuma pseidonima atzīmi otrā aploksnē un

iesūtiet kantorim. lekšējā vēstule tiks nosūtīta pēc piederības. Katrai pārsūtāmai vēstulei jāpie-
vieno 10 sant. pastmarka, techniskiem izdevumiem.

lesūtot sludinājumus pa pastu, jāuzdod pareizs vārds un adrese.

Ja Tevi interesē cilvēks un viss cilvēcīgais un

cēlais cilvēkā, ja meklē draugu dzīvē, kuram sa-

va īpatnēja doma un dzīves ceļš eiams — raksti

nop. pr. nol. Gribu Tevī redzēt sievieti, kura

nav šaura egoiste, bet vīrietī meklē sapratēju sa-

vām domām un jūtām. Esmu 26 g. v., 166 cm.,

Meklētājs 8170.

Sirds ilgojas Tevis, ar kuru pavadīt garos zie-

mas vakarus. Meklēju nop. pr. nol.

draugu. Esmu 25 g. \ _'. , w
liww* •

~~~ ii i aug.

Rakstait, kam īsta, latviska sirds.

Hera 8171
— Liepājā.

Tautu dēls, ar Tevi vēlas iepazīt, nop. pr. nol.

22 g. v., tumšmate ar pastāvīgu nodarbošanos.

Tev jābūt maigas dabas sirdsizglītotam. Atbilde

garantēta. Vija 8672 — Daugavpilī.

Ja mīli ilgas, mīli mani; ja mīli sapņus, —

tad sapņo man līdz...! Vēlos iepazīt, nop. pr. nol.

ar solīdiem kungiem. Esmu 24 g. v., izglīt., slai-

da tumšmate ar pastāvīgu nodarbošanos. Atbil-

dēšu katrai vēstulei.

Gertruda 8173
— Daugavpilī.

Esam divas jaunas zeltenes, dzīvespriecīgas:

mīlam sauli un smaidus... Meklējam dzīves drau-

gus, slaida aug. Margita —20 g. v.; Anta —

212 g. v.; tumšmates. Vēlama biogr. un ģīmet-

nes. Ja varam interesēt — rakstait nop. pr. nol.

Sniegsim jums patiesu mīlu...

Margita, Anta 8174 — Vidzemē.

Meklējam sev dzīves draugu. Bārenīte-— 20

g. v., blonda; brunete —
25 g. v.

_

Kungi, kas ne-

vēlas mantu, bet gan sirsnīgu dzīves draudzeni,

atsaucaties nop. pr. nol. Katrai nop. dom. vēstu-

lei atbildēsim.

Bārenīte, brunete 8175 — Jelgavā.

Mīļo zeltenīt, sniedz roku man — būsim dzīves

draugi! Vēlos iepazīt, nop. pr. nol. ar intelliģ.

jaunkundzi, ne vecāku par 20 g. Atbildēšu visām

vēstulēm. A. B. 8176 — Rīgā.

Mēs meklējam ceļu uz saulainām dienām...

Esam divi jauni cilvēki formās, kopv. 46 g. Vē-

lamies iepazīt, nop. pr. nol. ar dzīvespriecīgām

zeltenēm, ne vecākām par 28 g. Mater. stā-

voklis nav noteicošais. Vēlama ģīmetne.

Leo, Arno 8177 — Rīgā.

Kur esi mana laime? Atcaucies, latvju zel-

tene, nop. pr. nol. tumšmatim, slaida aug., 29 g.

v. Atbildēšu visām nop. dom. vēstulēm.

Zvejnieka dēls 8178 — Rīgā.

Esmu tumšmatis, slaida aug., 29 g. v., ierēd-

nis, atturībnieks. Vēlos iepazīt, nop. pr. nol. ar

vienkāršu, patiesu un sirsnīgu zelteni līda 25 g.

v., kurai patīk grūtā, bet skaistā lauku dzīve.

Vēlama ģīmetne. Medulājs 8179 — Rīgā.

Vai būtu kāda latvju zeltene, kas sekotu mūsu

aicinājumam? Esam divi patīk. izsk. tautieši,

kopv. 48 g., vidēju izglīt., bez skanošās bagātī-
bas. Mūsu vienīgais kapitāls •—• stipra griba, pa-

tiesa mīla. Tev jābūt ne vec. par 30
— laulība.

i-; vecākais 8180 — Zemgalē.

_.*«Bfn« 34 g. v., slaida aug., skaists neesmu,

varbūt tikai simpātisks. Meklēju sievieti, dzīves

draugu no 25—4® g. v., korpul., piln. aug. ar no-

droš. stāvokli, vai nekustamu īpaš. Ja būtu kāda,
kas mani spētu saprast — lūdzu rakstait. Mēr-

ķis — laulība.

Vientulis 8181 — Vidzemē.

Esam divi amatnieki. Meklējam dzīves laimi

starp sirsnīgām dāmām, kas vēlētos nodibināt ģi-
menes dzīvi. A. —• šķirtenis ar >5> g. v. dēlu, pa-

stāvīgā valsts darbā, 32 g. v., vidēja aug., tumš-

matis. Ž. —■ar savu uzņēmumu, 22 g. v., vid.

aug., gaišmatis. Mērķis — laulība.
'

A., Ž. 8182 — Jelgavā.

Par savu dzīves sauli vēlos jaunu zelteni. Nāc,
meklēsim laimi un mīlu. Esmu cēlu, jūtu bagātu,
dvēseli, 23 g. v., tumšmatis, slaida aug., glīta iz-

skata, atklāts, mater. nodrošināts. Tevi vēlos

glīta izskata, saticīgas dabas. Mērķis —• laulība.

Sapņotājs 8183 —
Kurzemē.

Ja esi vientuļš, tad ļauji dvēseles liegajām
skaņām ieskanēties! Būsim dzīves draugi! Tevi

vēlos ar mūzikas saprotošu dvēseli, ārēji glītu,
no 26-—4O g. v. Sapraš. gadījumā — laulība.

Apklusis akords 8184 — Rīgā. -

Esmu atraitne, 38 g. v., brunete, slaida augu-

ma, pastāvīga; pūrā skaidra sirds un bāreni.

Nop. pr. nol. lūdzu atsaukties kungus līdz 50 g.

v., kuriem būtu drosme ar mani dzīvi turpināt.

Vilija 8185 — Jelgavā.

Esmu slaida aug., 25 g. v., nevainojama izska-

ta, pastāvīgs, vid. izglītību. Vēlos iepazīt, nop.

pr. nol. ar sirsnīgām un patstāvīgām zeltenēm.

Vēlama īsa biogr. un ģīmetne. Flirts izslēgts.
Marss 8186 — Daugavpilī.

Meklēju dzīves draugu, sievieti. Tev jābūt vid.

aug., sirsnīgai, mājturības pratējai, klusas lauku

dzīves mīlētājai. Esmu 34 g. v., latvietis, katoļ-
ticīgs, atturībnieks, vid. aug., tumšmatis ar no-

droš. stāvokli. Mērķis —■ laulība. Biogr. nepie-
ciešama. Viesturs 8187 — Latgalē.

Ir sāpju vērts šī dzīve, kamēr mums līdzi mī-

ļas acis raud...! Esmu 28 g. v., vid. aug. tumš-

matis, saticīgas dabas, mater. nodrošināts. Vē-

los nop. pr. nol. atrast dzīves draugu, ar kuru
varētu kopēji baudīt garām slīdošo dzīvi. - Tevi

vēlos ar labu sirdi, čaklām rokām, kopējai lauku

sētai. Vidzemnieks 8188 —
Vidzemē.



To straumi, kas caur dvēseli plūst, to nevar

izteikt, tik vienīgi just... Ja gribi saprast manas

klusās ilgas, tad atsaucies nop. pr. nol. 23 g. v.,

blondai zeltenei. Tevi vēlos no 25—35 g. v., slai-

da aug. Vēlama-, biogr. un ģīmetne. Atbildēšu

tikai non. dom. vēstulēm.

Lidija 8189 — Rīgā.

Gaidu Tevi rītā agri, gaidu vēl, kad saules

riets kvēl... Kas pārvērtīs manu sapni īstenībā?

Tev jābūt vid. aug., 28—34 g. v. Sapraš. gadīj.

— laulība. Jausma 8190 — Rīgā.

To, kā Tev nava, es neprasu; to ko man ne-

varēsi dot — nevēlēšos... Atsaucies ne jaunāks

par 28 g. v, Mērķis — laulība.

Inta 8191 — Rīgā.

Ir darbs, ir maize, ir pajumte sava, tik mīļa

dzīves drauga vēl nava... Nop. pr. nol. vēlos ie-

i pazīt, ar sirdsizglītotiem kungiem no strādnieku

kārtas; no 35—45 g. v. Vēlama biogr. un ģīmet-

ne. Atbildēšu pirmo reizi katram.

Sirds 8192 — Rīgā.

Skaistāko nākotnes sapni Tev stāstīšu... Ja

esi ar nopietniem dzīves uzskatiem — atsaucies

nop. pr. nol. 25 g. v. latvju zeltenei. Tevi vēlos

gO—4lo g._ v-i slaida aug. Atbildēšu tikai nop.

dom. vēstulēm. Vēlama biogr. un ģīmetne.
Ticība 8193 — Rīgā.

Mana dvēsele neprasa ķīlu; Tava mīla —
tas

esi Tu pats' Esam divas draudzenes; 20 g. v.,

gaišmate — 162 cm; tumšmate — 164 cm. Vē-

lamies iepazīt, ar intelliģ. kungiem, 24—30 g. v.

Mērķis — laulība.

Gaišmate, tumšmate 8194 — Liepājā.

Es gaidu, gaidu ikdienas, ka brīnums pie ma-

nis nāks, un visas pelēkās dienas kā saule vizu-

ļot sāks...! Esmu 34 g. v., intelliģ., dzīvesprie-

cīga, bet ļoti vientuļa. Vēlos nopietnu, labu dzī-

ves draugu. Varbūt zudīs skumjās jūtas... Mēr-

ķis —■ laulība.

Sila zieds 8195 — Daugavpilī.

Vai starp vīriešiem varētu atrast domu biedri,,

ar. kuru būtu iespējams dalīties domās un izjūtās

un dzīves jautājumos, kā sirsnīgu draugu, ar

kuru varētu saprasties? Esmu gluži vientuļš,
vecāks vīrietis, dzīves nesaprasts. Viņam jābūt

progresīvam, patiesam.
Narcis 8196 —

Kurzemē.

Nāc, svešais dzīves draugs — cilvēks ar sirdi,
— iznirsti no zilās tāles, klusumā, sāpēs un izmi-

sumā cietušai sievietei, tumšmatei ar dvēseli un

jūtām...! iSniedz roku, stāsti par dzīves gaišām

pusēm, ja vēl tādas Tavā dvēselē ir. Nenobīsties

no manām sāpēm, — spēju arī caur tām vel smai-

dīt. ledomājos Tevi slaida aug. 30—40 g. v.
Mēr-

ķis —- laulība. . Ilona 8197 — Rīgā.

Kad būs mūsu mīla stipra, nebūs ilgi jāvai-
cā...! Nop. dom. kungi, slaida aug. no 35—45 g.

v., lūdzu rakstait nop. pr. nol. tumšmatei. Nop.
clom. vēstulēm atbildēšu.

Pelnrušķīte 8198 — Rīgā.

Tev jābūt ļoti slaidai no 160—170 cm, polietei
vai krievietei, tumšmatei ap 19 g. v. Gribu sevi,
28 g. vecu, dāvināt Tev. Mērķis —

laulība.

Latvietis 8199 — Rīgā.

Tavs sapņu princis gan nevaru būt materiālā

labuma ziņā, bet ja to neprasi no manis, — bū-

sim
_

dzīves draugi 1 Esmu amatnieks, 29 g. v.,

nopietniem dzīves uzskatiem, bet arī jautrs. Vē-

los iepazīt, nop. pr. nol. ar zeltenēm bez vecuma

izšķirības, kas vēlas iegūt sev patiesīgu, atklātu

dzīves draugu. R. 8200 — Rīgā.

Esam divi jūras mīluļi, dzīves nemiera plūsmu

redzējuši dažādās zemēs. Vēlamies atrast mīļu
dzīves draugu šeit dzimtenē. Rakstait ikviena,
kuras mīla tiecas pēc pretmīlas, kas dzīvē raugās
reālu skatu, ir brīva no- aizspriedumu nastas.

Atbildēsim visām. Ideālists —22 g. v., 178 cm ;

reālists —26 g. v., 168 cm. Mērķis — laulība.

Ideālists, reālists 8201 — Rīgā.

Nāc, mans nezināmais dzīves draugs! Stāstī-

šu Tev par mīlu un laimi, jo arī vietulībai reiz

pietrūkst spēka. Dvēsele alkst patiesas mīlas, tā

klusi skumst viena... Vēlos iepazīt, nop. pr. nol.

ar turīgu zelteni, vai besbērna atraitni. Vēlams

kapitāls, lauku māju atmaksai. Esmu latvietis,

26 g. v., atturībnieks.

Kurzemes dēls 8202 — Rīgā.

Nop. pr. nol. griežos pie bezb. šķirtenēm un

zeltenēm, strādniecēm vai amatniecēm. Tev jā-
būt tumšmatei, vid. korpulentai, 32—39 g. v.

vienkāršas dzīves cienīt., ar savu dzīves iekārtu,
not. raksturu, kura sniegtu klusu, mīļu ģimenes

pavardu — dzīves vētrās rūdītam vientulim.

Esmu šķirtenis, 40 g. v., slaida aug., 180 čm,

tumšmatis, pagaidām bez mater. stāvokļa, vidus-

sk. izglīt.; alkoholu un dejas necienu; esmu mū-

zikāls, satic, dabas. Vēlama īsa biogr. un ģī-
metne. Mērķis ■— laulība.

Strēlnieks 8203 — Ventspilī.

Esam brāļi, apmierinoša izskata, labām rak-

stura īpašībām, atturībnieki. Vēlamies iepazīt,

nop. pr. nol. ar mater. nodroš. tautietēm, kurām

netrūktu patiesi mīļas sirds un labas izglītības.
Amadiss — 27 g. v., 175 cm, Rodrigo — 25 g. v.,

165 cm. Atbilde garantēta.
Amadiss, Rodrigo 8204 — Jēkabpilī.

Ja pazīsti sāpes un vientulību, ja mīli mūziku,

literātūru, mūsu sniegotos laukus, baltās birzes

un puķotās pļavas; ja neilgojies pēc bagātības,
bet klusa, sirsnīga dzīves drauga, tad veltīsim

viens otram savus jaukākos sapņus un ilgas...
Tev jābūt īstai latvietei. Esmu 26 g. v., meln-

matis, 166 cm. Vēstules rakstait ar pareizu biogr.
Mērķis — laulība.

Dabas draugs 8205 — Vidzemē.

Tu nebūsi vīlusies manī, ja sapratīsi manas

skumjas un ilgas pēc mīļa dzīves drauga, kurš

nesoda, bet spēj piedot un saprast... Esmu vid.

aug., brūnēts, 27 g. v.; mīlu tikai patiesību un

dvēseles skaistumu. Vēlos iepazīt, nop. pr. nol.

ar vid. aug. zelteni līdz 26 g. v. Mantu nemeklē-

ju. Vēlama ģīmetne.
Ādolfs 8206 — Zemgalē.

Ja sirds vietā mums dimants būtu, tad katrs
tiektos, lai to gūtu; bet man ir tikai vientuļa
sirds, kura sānēs mirdz... Divas zelteņu sirdis

ilgojas mierinātāja maigās mīlas. Tumšmate —

22 g. v., 170 cm; gaišmate —20 g. v., 169 cm,

Rakstait nop. pr. nol., vēlams ar ģīmetni.
Gaišmate, Tumšmate 8207 — Zemgalē.

Sen skaistie vārdi man tāli kļuva, tik sirds un

saule man tuva... Rakstiskai domu izmaiņai mek-

lēju draugu. Esmu 28 g. veca. Sapr. gad. —

laulība. Adele 8208 — Rīgā.

Mana dzīves daļa ir ārējais :neglītums, maldi

un sāpes. Un tomēr, meklēju cilvēku, kurš snieg-



tu -glāstu ikdienas ietaisnībā sāpinātai sirdij.
Esmu 28 g. veca. Rakstait nop. pr. nol.

M. S. 3209 — Rīgā.

Un tur, kur ceļš tik garš, un putekļains —

mani gaida kautkur klusa, maza taka... Ja Tu,
zemes dēls, ar zvaigžņu mirdzas piestaroto
dvēseli, šo taku zini, tad sniedz man savu roku,
steigsim abi turp... Nāc drīz, jo nemiers mani

sauc; tikai nezinu kurp, —uz kuru pusi.... Mēr-

ķis — laulība.

Mazais zieds 8210 — Zemgalē.

Sniedz roku — dalīsim dzīvi... Ilgojos pēc
patiesa, mīļa dzīves drauga. Esmu atraitne, glī-
ta izskata, slaida aug., tirgotāja. Sirsnīga būšu

tikai pret Tevi... Atbildēšu nop. dom. vēstulēm.
Rakstait kungi no 40—50 g. v. Mērķis — lau-

lība. Cerība 8211 — Jelgavā.

Tev vienīgai lai pieder mani skaistākie sapņi.
Esmu vid. gados ar pastāvīgu nodarbošanos un

nodroš. stāvokli. Vēlos Tevi sev līdzīgu. Atbil-

dēšu tikai nop. dom. vēstulēm. Vēlama biogrā-
fija. Mērķis — laulība.

Nopietnība 8212 — Rīgā.

Nāc, kad ilgās acis mirdz, nāc, kad mīļā kvēlo

sirds! Esmu 22 g. v., slaida aug., nodroš. stā-

vokli. Nevēlos mantu, bet mīļu, saticīgu zelteni.

Rakstait nop. pr. nol. — nevilsaties.

Artis 8213 — Rīgā.

Kur laime mīt, kas to lai zin? Esam divi dar-
ba rūķi, 45 un 21 g. v. Vēlamies gūt dzīves drau-

gu — sievieti. Tev jābūt patiesai, neliekuļotai.
Sapr. gadījumā — laulība.

Vecākais, jaunākais 8214 — Rīgā.

Vai ir kāda tautu meita, kas pēc manis ilgo-
jas... ? Divi brāļi vēlas iepazīt, nop. pr. nol. ar

zeltenēm, ne vec. par 25 g. Vecākais — 25 g. v.,
IT3 cm; jaunākais — 23 g. v., 172 cm.

Vecākais, jaunākais 8215 — Rīgā.

Tautietis, atsaucaties! Divi jūras dēli vēlas
ar jums iepazīt, nop. pr. nol. Aivars —25 g. v.,
slaida aug.; Ēriks —24 g. v., vid. aug. Ja inte-
resējam — rakstait!

Aivars, Ēriks 8216 — Rīgā.

Dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls... Esmu
valsts darbinieks, 24 g. v., blonds, slaida aug.,
174 cm. Vēlos rast dzīves draugu starp nop.
rakstura zeltenēm, kas saprot dzīvi un viņas īste-

nību. Rakstait nop. pr. nol.

Romāns 8217 — Rīgā.

Skumji aiziet ziemas dienas vienam, drūmo
egļu 10kā... Latvietes — rakstait nop. pr. nol.
brašam, 23 g. v., 170 cm, gaišmatim, lauku māju
īpašn., veikalniekam. Mīlu deju, dabu un klusu,
s_askanīg u ģimenes dzīvi. Tevi vēlos slaida aug.
līdz 22 g. v., sabiedrisku. Mater. stāvoklis nav

svarīgs. Lūdzu ģīmetni, ko sūtīšu atpakaļ.
Viktors 8218 — Zemgalē.

Vēlos iepazīt, nop. pr. nol. ar mīlu, patīkamu
zelteni, 19—21 g. v., slaida aug., glīta izskata.
Esmu 21 g. v., 182 cm, brūnēts, ar nekustamu
īpašumu. Dzimis 8219 — Zemgalē.

Zeltenes, atsaucaties! Ar jums vēlas iepazīt,
nop. pr. nol., 26 g. v. ierēdnis, ar nodroš. mantas

stāvokli, tumšmatis, ar augstskolas izglīt. At-

bildēšu nop. dom. vēstulēm. Vēlama īsa biogr.
un ģīmetne. Aizmirstais 8220 — Kurzemē.

Studente, jauka tumšmate, meklē draudzeni —ļ ļ
dāmu, kura varētu drusku mater. atbalstīt.

Betija 8221 — Rīgā. J '
Vai nevar notikt brīnums un sen sapņotais

sapnis kļūt īstenība? Esmu maigas dabas, 28

g. v., lauciniece, vidussk. izglīt. Vēlos iepazīt,
nop. pr. nol. ar noteikta rakstura zemgalieti, at-

turībnieku, 28—35 g. v., lauku māju īpašnieku.
Patiesība 8222 — Zemgalē.

Kas dāvās skaistāko sapni un pats sevi nezau-

dēs... ? Esam divas jaunas nopietnas dabas zel-
tenes. Vēlamies iepazīt, nop. pr. nol. ar solī-
diem, nop. rakstura kungiem, sirdsizglīt, līdz 30 ļ
g. v. Vēlama biogr. un ģīmetne.

Lisija, Ina 8223 — Jelgavā.

Vai būtu starp sievietēm kāda, kura spētu
sniegt patiesu mīlu? Esmu 26 g. v., 174 cm, pa- ļ
tīk. izskata, jūtīgu sapņotāja dvēseli. Tevi vēlos iļ
ne vec. par 30 g., slaidu, sievišķīgu, literatūras,
mūzikas mīļotāju. Vēstulēm ar īsu biogr. atbil- !
dc garantēta. Mērķis — laulība.

Aizlauztie spārni 8224
— Rīgā. ļ

Daudz manās krūtīs ir nogūlies sāpju, daudz

vēl ir jāstrādā, bet nava vairs spēka... Sniedziet
man roku, ja esiet mācījusies ciest un pazīt sā-

pes un mīlēt... Esmu 23 g. v., slaida aug., 178 cm,

patīk, izskata, tumšmatis. Nelietoju alkoholu un

arī nesmēķēju. Rakstait, kas spētu mani arī

mater. atbalstīt, — kursu beigšanā. Atbildēšu ļ
tikai nop. pr. nol. vēstulēm.

Censonis 8225 — Rīgā.

Līdzdalībnieci dzīvei un darbam ar lielāku ka-
pitālu — meklē atv. ierēdnis, tumšmatis, gara

aug., 30 g. v. Dāmas lūdzu atsaukties tikai nop. I
pr. nol. lerēdnis 8226 — Rīgā.

Atsaucaties nop. pr. nol., diviem valsts ierēd-
ņiem, kopv. 50 g., nevain. izskata. Tumšmatis —

jelgavnieks, gaišmatis — cēsinieks. Vēlamas

sportistes, dzīvespriecīgas, daiļas tautu meitas»
Tumšmatis, gaišmatis 8227 — Kacēnos.

Esmu laucinieks, nop. rakstura, slaida aug.,

gaišmatis, atturībnieka. Vēlos nop. pr. nol. iepa-
zīt, ar tautu meitu, līdzīga rakstura, lauku dzī-
ves cienīt., mater. nodrošinātu.

Gaišmatis 8228 — Vidzemē.

Vai Tev nav skumji vienai krēslas stundās?
Esmu 21 g. v., blonds, 170 cm, ar ilgām pēc pa-

tiesa, mīļa dzīves drauga; tas ir arī gandrīz viss,
kas man pieder. Atsaucies, ja esi tikpat vientuļa
kā es. Mērķis — laulība.

Vientuļais 8229 — Daugavpilī.

Tautietes ar lauksaimn., vai mājturības skolas

izglīt. — atsaucaties! Jūs meklē zemgalietis, lau-

ku māju īpašnieks, 26 g. v., slaida aug., pilnīgs
atturībnieks. Vēlams mater. nodroš., bet ne gal-
venais. Vēlama ģīmetne un īss dzīves apraksts.
Mērķis — laulība.

Zemgalietis 8230 — Zemgalē.

Amatnieks meklē sev dzīves draugu starp
vientuļām dāmām; vēlams mater. nodroš. Ve-

cums, tautība nav svarīga, galvenais pats cil-

vēks. Esmu 25 g. v., 170 cm, slaids tumšmatis,
nedz., nesm. Rakstait — atbildēšu ikvienai. Sa-
prašanās gadījumā — laulība.

Tumšmatis 8231 — jūrmalā.
Mēs divi stalti saules dēli, mums sirdīs kar-

stās saules ilgas kvēl...! Mīlam visu cēlo un skai-



Skaistums un elegance

SLUDINĀJUMI

Eleganta sieviete

vairs nestaigā kažokā no rīta līdz vakaram, arī

tad nē, ja viņai ir vairāki kažoki. Mode un ele-

gance prasa mēteli — kā priekšpusdienā, tā pēc-

pusdienā, katru, protams, savā stilā un izveduma.

Parīzes lielie modesnami diktē tumšus' mēteļus

—. dominē tumšzilā, melnā, tumšbrūnā krāsa,

garnētus vai nu ar lapsu, lūsi, skumksu, vai gan

visvairāk ar īsspalvainām ādām — nutria, kotiku,

karakulu, breitšvancu. Mēteļi pa lielākai daļai
no vilnas auduma, kaut gan redz arī samtu, bet

tas skaitās „vieglāk_a žanra" un aprobežots tikai

kā pēcpusdienas mētelis. Viselegantākie ir bie-

za, īsti mēteliska vilnas auduma mēteļi, audums

var būt sevī musturots — bet ne uzkrītoši! —-

Vai vislabāk šķietami gluds, kaut gan pilnīgi

gludus — ar neatšķiramu dzijas rakstu — au-

dumus nenēsā.
Mūsu lielākā vilnas rūpniecība — slavena jau

sen pirmskara gados — „Rīgas Tekstilfabriku

Akciju Sabiedrība" — uzmanīgi seko vilnas audu-

mu modei Parīzē uņ Londonā, tamdēļ viņas krā-

jumā arvien vismodernākie audumi. „,Rīgas

Tekstilfabriku Akciju Sabiedrība" izstrādā vie-

nīgi angļu preces, kamdēļ viņas audumi ne

tikai moderni un skaisti pēc izskata, bet arī bū-

tībā — jo izejviela noteic izstrādājuma kvali-

tāti. Ziemas mēteļiem jāizvēlas labākais no labā

— tas nedrīkst burzīties un mitrumā rauties

vai izstiepties — to nedara „Rīgas Tekstilfabriku

Akciju Sabiedrības" audumi. Veci tie tikpat
skaisti vēl, kā jauni.

SEJAS IZDAIĻOJUMS BALLEI

uzstāda īpatas prasības. Balles zāles spilgtā un

mainīgā apgaismojumā ar parasto, ikdienišķo se-

jas izdaiļojumu — makijāžu — Jūs izskatīsaties

bāla, neievērojama. Jo greznāks Jūsu tērps, jo
oriģinālāks matu sakārtojums, jo lielākas prasī-
bas pec Jūsu sejas, kā visa šī greznuma vidus-

punkta. Makijāža nozīme izšķiroša taisni balles

zālē. Ar dažiem jauniem vilcieniem Jūs varat

noslēpt defektus un radīt efektu" —
izcelt to, kas

Jusu sejā visdaiļākais. Pirmais noteikums
iegādāties sejas, matu un acu krāsai piemērotus
preparātus, labāko no labā, un izmēģināt tos ne-

vis pēdējā vakarā, stundu pirms balles, bet _gan
krietni agrāk. Vispirms vajadzīgs labs masāžas
krēms, ar ko seju nedēļu pirms balles ik dienas
masēt (piespiežot, klauvējot, vaigus iepliķējot),
sāds masāžas krēms, kas reizē seiu dziļi iztīrīs
un labvēlīgi ietekmēs, ir jaunais „Sei'as tīrīšanas

krēms_ Ārija" (provizora Tomberga laboratorijas
zinātniski sastādītais un medicīniski pamatotais
preparāts). Otrkārt vajadzīgs sejas ūdens (lo-
sions), kas veicina asinscirkulāciju un savelk po-

ras. Sausai sejai «Zelta Lotoss", normālai „Six
tlowers", taukai „Aida" losions. Pēc tam —

zempūdera krēms, plāns un dzidrs, neķepejošs un

vienmērīgi sedzošs — Tomberga „Dienas krēms".

Un nu pats galvenais —
Jūsu īpatnībai pieskaņots

vaigu sārtums — rouge, plakstienu un skropstu

grims, lūpu zīmulis un pirmklasīgs pūderis. Ja

Jūs savu rouge toni ziniet, tad ir labi, bet_ja vē-

laties to speciālu ballei un esat nesapratne, kāds

tonis Jums īsti piestāvētu, nekautrējaties to pa-

vaicāt skaistumkopšanas speciālistēm Tomberga

veikalos — Rīgā,. Aspazijas bulvārī 6 un Brīvības

ielā 24. Spoguļi, lietpratēju padomi un visdaudz-

pusīgākie kosmētisko līdzekļu sortimenti tur būs

Jūsu rīcībā.

ZINĀTNISKĀ SKAISTUMA KOPŠANA

ir radījusi mūžam jaunās sievietes tipu. Ikdie-

nas jūs viņu sastopat — sievieti, kas prot ne-

palikt vecākā. Jūs varat mēģināt uzminēt viņas

vecumu, bet tas paliks tikai jautājuma zīmē. šīs

sievietes būtība un izskats valdzinoši atstaros

dzīvības pilno jaunības Tik iemīļoti ir

šī mūžam jaunā, mūžam pašapzinīgā modernā

sieviete, jo pati dzīve — sievietes darba un mīlas,

laimes un sacensības cīņa, — tai atziņu,
ka pats svarīgākais ierocis cīņā dēļ sieveites tie-

sībām ir viņas skaistums un tas īpašības, ko

skaistums piešķihr. No viņas lūpām jus dzirdat

gudrus vārdus,'viņas' prāts ir skolots un asināts,

piedzīvojumu rūdīts, un jūs brīnāties, kur gan

jauna meitene ņēmusi šo intellekta caurstrāvoto

būtību, — jo . .
.'šī sieviete izskatās kā jauna mei-

tene. Kā viņa to var Vai viņa jums atklās

savas burvības noslēpumu? Tas ir viens vie-

nīgs īss vārdiņš, maģisks vārdiņš — „Panacea"»
Mūžam jaunās sievietes graciozi pašapzinīgā iz-

turēšanās, viņas personības šarms, viņas avot-

svaigā, dabīgi skaistā, veselā sejiņa — to visu

dod — „Panacea".
Un mati? Jā, patiesi, vēl vakar mums nebiia

neviena sirma mata. Un šodien mēs to nejauši

ieraugām. Rīt, varbūt, būs jau divi, desmit...

Uzmanāt savus sirmos matiņus! Nav prātīgi no-

sirmot, ja izskats un sirds vēl jauni! Un vai te

nu nav tāds burvju aplis: sirds mums jauna tik

ilga, kamēr mēs labi izskatāmies, un ja mūsu

izskats liecina vecumu, arī sirds pagurst ticēt un

cerēt, cerēt un mīlēt. Modernā skaistumkopšanas
zinātne vairs neakceptē pasē ierakstīto gadu.
Mums var būt piecdesmit un vairāk, kas par to,

ja mēs gribam, mēs izskatāmies un līdz ar to ari

jūtamies daudz jaunāki. Tāpēc neļauiat rasties

vienam sirmam matam pēc otra. Ņemat jau
laikus „Neo-Sirmolu". (Pirms lietošanas mati

pilnīgi attaukojami, ko vislabāk panāk ar šam-

ponu ~Neo-Sirmols".) Apkārtnei pilnīgi nema-

not pazudīs Jūsu sirmie mati, atjaunosies agrākā

dabīgā krāsa, veselīgs, kupls un spožs matu iz-

skats. Lady D.

Atbildīgais redaktors: R. Zariņš.
lespiests akc. sab. „R ITI" spiestuvē, Rīgā,

Dzirnavu ielā Nr. 57.

Redaktors: ž. šulcs.
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