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Tos, kas d.,iļ.i.iecerēts, p&rņem
visas mdsu domus un darbus, un

vai veļu aičsrtafam to pie-
pildāmies

Latviešu tautas un ari Katra atsevišķa latvieda-.dzive p&rdzi-

vojamais laikmets ir viens no smagākajiem.

Vai tam butu vajadzīgi vel pierāaljumi? Tauta sacelta trijae

daļās. lielākā čaļa palikusi aiz irontes kiievu puse, otra - dzī-

vo no ienaidnieka vel neieņemtajā mušu tevu zemes stūrīti, ka -

mer trešā - neliela daļiņa - atradusi lielās vācu tau-

tas zeme.

Latviešu tautas materiālas un jrnilturasveitibas sagrautas un

Ciuazas, jo daudzas mum i u'ra.sčtrtsizpostītas ar vi-

su kustamo un nekustamo Īpašumu, iznīdēti mušu lppi,

pārvērstas drupas musu pilsētas lidz ar rApnioām un māsiņām. Lida

ar to aizgājusi bojā J .atsevišķa tau. <s locekļa

Īpašumi, bet ari masu Lielas, tautai nami, mākslas un zinātnes

iestāaes, musu maitftras vērtības, m&&slas un zinātnes

piederumi un sasniegumi. Saglabājies ii tas, ko atsevišķi tautas

locekļi nodotiem gaitās „ar mu&ur' un sainīti rokā"

- kā R.Aasmusu žurnālists gleznaini iz*^.ieies - ir paņēmusi lid.%.

Jet cik daudziem pat nav sis pa.mii s un sainīša!

Tāda Īsumā ir pašreizējā latvieša. L utas stāvokļa bilance -

un sāpina.



nezinām visā pilntd, kas noticis un notiek ar ausa tautas

cāļu krievu puse, bet jau pēc ienākušajām zinām varam spriest, ka

daļa, pie tam vārti&ākā, jau staigā aizsaules ceļos, lielākā vaļa

"brīvprātīgi" mēro tumstošiem km. garos ceļus uz "paradīzes" iek-

šienes platajām tālēm, un tikai pārpalikušie jau tiek atkalaiuĪgi

skoloti marksisma gudrībās, Vkf(b) vēstures Īsajā kursā un par jau-

nu ievadīti aa-ivē pēc Staļina konstitūcijas prasībām. Par šiem

sarkano varmāku rokās palikušajiem latviešiem ir mums jāskumst, jo,

kad vācu armija un tās sastāvā aaudzi latvieši gan atsevišķi vācu

daļās, gan kā patstāvīgas slēgtas latviešu vienbae pārstaigājot

krievu zemi liaz pat volgai un kaukaza vidienai, par Baigā gadā

komunistu varas aizvestajiem ievāsa gaužām maz ziņu un tās pašas,

kas neiepriecina. Tamdēļ ar lielu izbrīnu un nozeļu jāsaņem vēstis,

ka aaudzi lauviesi kurzemes brīvajā daļā labprāt negribot Sekot

iestāžu aicinājumiem un rīkojumiem evakuēties, bet domājot palikt

uz vietas, nobaidīt kara turpmāko norisi un, ja fronte pārvietosies

vel uz rietumiem, nodot sevi salkanās varas ricibā. Tādu lēmumu, do-

mājams-,raea, pirmkārt, žēlums Šķirties no materiālajiem labumiem;

lauciniekiem - no savām lauku mājām, pilsētniekiem - no dzīvokļa

iebārtas _ai pārējo iedzivi, otrkārt'- bailes no varbūtējām brie-

smām vai pat daivibas apuiauucjuma ar uzbrukumiem no gaisa jūras

pārbrauciena laikā vai pēc tā un jaunas dzīves iekārtošanas nezinā-

mos apstākļos svešā tautu vidū. protams, bēgļu gaitas uz-

sākšana prasa atsacīšanos no iepriekšējās, ierastās dzīves ērtībām

un visa tā dārgā un mīļā ,
kas saistīts ai katra cilvēka bērnību,

gimt.ni,tsvu zemi, senčiem, prasa ari spēku un izturību pārvarēt

ceļa grūtības un jaunas dzīves uzsākšanai pēc gala mērĶe. sasniegša-

nas. Veciem, slimiem un vārdiem tas ir grūts pārbaudījums, no kura

tie drīkst atteikties, ja nav izredzes to iz*curēt.Bet pārējie?

katra latvieša un latvietes vienīgais dzīves uzdevums arikat

būt - caivot tā, lai latviešu tauta pastf./'atu.Tamdēļneviena ne-

drīkstētu ilgāki kavēties cr savas dzvlbas glābšanu, dibinoties uz

ienaidnieku piekritēju izlaistām baumām par iespējamo bojā iešanu

pārbrauciena laikā uz jūras, vai vēlāk, nokļūstot apvidos,*ko

ienaidnieks biezi apciemo ar terrora uzlisojumiem, jo kur tad ši-

nī kaļā ir droša garantija, ka nekas neapdraudēs?

ari nokļūt valodu iespaidā par grūtiem dzīvokļu un

uztur,: jautājumiem. Ja paceļosim pa Vācijas keinas apgabalu un ci-

t(m< no gaisa terrora piemeklētajām pilsētām un apvidiem? tad atra-

dīsim un rcezēeim, ka miljoni vācu tautas piederīgo dzīvopavisam



vienkāršos un trūcīgos apstākļos kā dzīvokļu tā iekārtus ziņā.

Tie pieticīgi un apzinīgi, pat <srnumoru dodas savās ikdienas

Vai latvieši drīkstētu būt gļēvāki?

Ir dzirdami kurzemnieku pārmetumi, ka viens otrs skarbs ka-

ravīra zābaks izbradā latvju zeltenes iekoptu košuma dārzu, ČU<-

karnieka cirvis nocērt iedēstītu liepiņu lauku telefona kabeļu

bas:stnm, Īpašnieka atļaujas un dzivs lauk-

EaimniecL.s inventārs nokļūst karavīra dažas citas

nevēlamai un nosodāmas lietas, Tamdēļ? lūk, saka kurzemnieki,ne-

esot nozīmes braukt uz Vāciju, ja jau paāu zemē tik slikti apejo-

ties!

Bet nebūsim sentimentāli romantiķi un skatīsim dzivi ar skai-

drām acim! - Starp daudzajiem miljoniem cilvēku, kas

tagad staigā ietērpti karavīru drēbēs, arvisnu atradīsies kāds ar

morāliskiem trūkumiem. Ari starp mūsu latviešu tautas piederīga-

jiem ir atrodami.- Vai tāpēc viena otra cilvēka ne-

pilnības dēļ un ēādu cilvēku raaite dzīves sarūgtinājuma dēļ

m&g drīkstam novirzīties no mūsu azives galvenā uzdevuma? Tā bū-

tu liela un liktenīga kļūda.

Daßi vārdi vēl par mūsu tautas aarvi Vācijā, mēs, karavīri,
ēe neesam ieradusies, lai glābtu savu mantu vai pamuktu no kara

neērtībām. Mēs devāmies āurp, lai sglābtu savas dzīvības, savas

tautas kodolu kā digli jaunai mūsu tautas dzīvībai, tādai dzīvī-

bai, kas ar savu rosinātāju spēku atgūtu visus zaudējumus, nolī-

dzinātu ienaidnieka cirstos robus, nodrošinātu mūsu tautas pastā-

vēšanu nākotnē.

Tēvzeme mūs sauc, bet ceļu uz turieni mums aizsprosto sarka-

ni asinsvara. Mums tā ir jāiznicina, lai mēs tiktu mājās. Mums

jdcansas kļūt gataviem ciņai un par epiti visām grūtībām jāstei-

dzas iemācīties lietot savi ieroči, lai pēc iespējas ātrāk kopā

ar citjem pretkomunisma cīnītājiem varētu izlauzt ceļu atpakaļ uz

Latviju; ceļu, pa karu pārnākt svešajās ceļmalās izkaisītajai mū-

su nabaga tautai.

Bet vai tas izdosies?

. Ramer cilvēkā mājo griba un apņēmība uz kaut ko,kamēr tas tic

kaut kam, tikmēr tas nevar būi;zaudētājs. Zaudētājs var b&t tikai

tae, kas zauaējis nūēu, jo ar dūšas zaudēšanu ir zudusi griba rtiz

atgūt pazaudēto.

Tamdēļ mums seit, Vācijā, nav iemesla kaunīgi nolaist acie,

jo ar savu šādu nostāju, līdzšinējām ciņām un darbu sev neslavu



Kia'juēi. ciņā pret Kopijām biiesmām mēs ēo ciņu

galvenajam - vācu k^r..virām - neesam bijuši mazāk uz-

ticīgi kaļ aiedri, nekā viņu pasu tautas locekļi, un mēs neesam pie-

derējusi pie tiem, kas no mugurpuses mii savas bultas saut. Savus pie

nākumus, ciktāl mes tos esam uzņēmusies, esam pildījuši, un divkosī-

gu ricibu mums neviens nevarēs pārmest. Tas tomēr'ari nedod jemeslu

mums savai nostājai piešķirt kādu bravūrīgas lielības noskaņu.

M'umsvisur un vienmēr jāatceras, ka Seit, Vācijā, mums jāiekļaujas

vācu tautas dzīves ritmā un izveidotās saezives iormās. kums jāiz-

vairās no tāeām ipatām ārišķībām, kas ēeit noelāņotās ierašas un kar-

,tibd varētu nep..tikami aizkārt vai apgrūtināt. Neļausim ausigai va-

ļībai drupināt mūsu cieņu un m-centīsimies staigāt to pēdās, kas uz-

vedas crokēņna.,niun nesavaldīgi, dažkārt ēķiežotiee

ai nauum nsaizmiisišim, ka (<.izemē visu vēro no plašāka redzes st'-

vokļa, tas mums bija liuz ēim parasta-,ka seit ne reti

trūkst orientācijas spēju, izpratnes, izmaņas un attapī-

bas, rislāgosimiaa tiem, āaiua dienas pav...dapieticīgi,ap-

valditi, laipni un neatrausimies sāņus visur tur, mur jā-

pieliek iekas un pūles, būsim izpalīdzīgi un izdarīgi un sevišķi gā-

dāsim par to, lai mums netrūktu uzvedības un kārtības! Apsauksim un

noiāsim pasi tos, k...skaut kādā kārtā dara mums negodu, un ar sava

darba čaklumu
, atsauciou un pieklājību iegūsim cieņu un uzticību

citu un pasi savās aclsi Būsim absolūti godīgi, jo nekas tā nevar

apēnot spriedumu p-srmums kā aegodign riciba vai kaut kādas melīgu-

ma VLi blēaigum pazīmes: pasi sevi, bet centīsimies

visur last iespēju silt tai svētajā priekā, ko piešķir razigs darbs i

GentisimieL izmantot iespējas savā labā un mazināt savas ek-

sistences sūrumu ar pasu rosmi un -izmaņui

Tas vislabāk Nums'isdosioa, ja'būs mošs kas mudinā strā-

dāt un paturot,prāta, ka Latvj ja nŪH g-nrian,ja dzlvooin pacelaam

galvan un skalāru ur.ercāu akatu nākotnē.



DARBU SĀKOT

Sai lielu upuru un atsciaanAs laikā, murrs, tālu ceļu gaj6-

jien, grāmatu un laikrakstu trūkums izjūtama aāpl."akpar biez&ku

naizca riecienu, 2. būvpulka žurnāla Degsme nolūkos ir būt par

tadu mazu siltuma un gaismas ataru tiem, kam nveāuma skarbie vē-

ji neparastos apstākļos sāk sasaldēt sirdis vienaldzība un tru -

luma; apņem sirdis sim rūcam, kas tās saād atrak neka dzelsi.Un

žaubu stunda dažam labam personīgo sāpju lieluna liek likt pie

lūpām pat izmisuma biķeri... Daudziem jo daudziem vajag mierinā-

juma un laba vārda tad, vajag gariņa atbalsi tiem vajag ka api-

nim žubura, lai varētu turēties un augāup vīties; tiem vajag k&

izslāpumiem ūdens malka, kā jaunas dienas, ka nāves

apēnotam jaunas dzīvības."

Ar darbu, prieku, spiti un ieroci latvietis cirties cauri

tumšiem gadu simteņiem. Vai n6n, dzīvos spītnieku p6cte6i, lai

salūztu no skaudrā cirtiena, ko c&rt āis laiks? H&s nedrikstan

no rtirkli aizmirst to, ka daudzas daudzas acis raugās uz mums,

karavīriem, daudzas daudzas lūpas viadziļaka lūganā lūdz un sir-

dis gaida dzimtene un tālos coļūs no muma pec kaut ka dārga, svē-

ta, liela, tik mumn veicama un piepil&ama - brīvas Latvijas.

Šodiena ir skarba. Ta prasa izturēt, spitet grūtībām, neno-

laist rokas un nenokārt galvu, likt bedu zem akmens un dziedot

pāri iet. ī.ama nedrīkst pietrūkt np6k&, nejūtot savu zemi zem

kājām. Tāpēc šodienas skarbu v&ju pilnos tālos ceļos ejot, neva-

ram un nedrīkstam pakrist mazdūšībā un nespēkā svcāā ceļmalā,ne-

varam ļaut apdzist degsmei par rītdienu. Degsme jāglabā un jānes

ikviena latvieša krūtis kā sv6ts dārgums, jo uz to „aicina un

sauc mūžigāa Latvijas balss."

Tādu nodomu skubināts un aicināts, aāk sava3gaitas karavī-

ru žurnāls Degsme jauna gada, no kura tik daudz gaidām un lūdzam,

priek&vakarū. Si labi domātā pasākuma tālākai sckn66anai redak-

cija sagaida daudz atsaucīgu siržu un roku, jo talciniekos aici-

nan ikvienu pulka karavīru ar darbiem sildīt nosalu&ās airdis ci-

tiem, sildīties pašiem citu dvēseles saul6 un priekā.



mūsu ipatie apstākļi sve&a zeme ar lāpstu,cirvi un zāģi rokās

dod viela kādai skicei, pastāstām, noveici* dzejolim, anekdotam,

asprātīgam dialogam, zīmējumam, ierosināmajam, nevārējamam, pār-

domām u,t,tt, Bodienan skarbie vēji liek daudziem kavēties pagātnes

atmiņās un dzīvot nākotnei vīzijas. Dievs šodien mums ir iecirtis

pa&a sirdi; tapoo, dziediet, rakstnieki, rakstiet, māk-

slinieka, ziu&jiet! Par katru atzīstamu darbu būs pateicīgi zum&-

la lasītāji^

R E D A i:C I J A

MŪSUSTĀJA

M.KAUĶIS

Visuvarenais liktenis lēmis, ka latvju tautai jāatstāj dzim-

ta, tēvu tavu sviedriem un aniaam slaoita, masu mīļā, dārga dzim-

tene Latvij.9, zeme, Rur karte musu irbulis, kur saule spia

spožāk, kur ķatrs zāles stiebrs, vēja salka, katra taka dves dzim-

tenes elpu, kur paliek masu Kulturālie un materiālie sasniegumi.
KA skaudra rudons vēja rautas lapas masu tautas locekļi, at-

rauti no dzimtenes zemes, spiesti mit evesae un nozināmas takas.

Daļa tautas ar Vācijas valdiban gādību un pūlēm atradusi patvēru-
mu seit, vairākums padoti boļševiku atriebības un asinskārai dzim-

t ene,Āzijas zcmcilvčka acinim/un dubļiem trieptais zābaks iznici-
nā'.'-.inūsunpostīšanas karā-saķin visu, kas mums ir dārgs un māļs.
Mes esam zaudējusi kultūras cilvēkam nepieciešamo dzimteni, ģimeni,
dzimto setu, kulturālos un materiālos sasniegumus, ierasto darbu

'un stāvokli, ' j
Sirds asiņo un sāpēs sažņaudzas. Vājākam zūd spēki un izmisu-

mā skats meklē .labinu,un ja}4tā'.sev vai zaudēts viss, vai vērts

dzvot, ciest un oinitiee, va,ivēl zem kājām rodams pamats,
Nav zaudēts viss. Likteņa sitieni spēj satriekt tikai mazvēr-

tīgo, bet tērauds pārbaudi uķuni un ūdeni norūdās vēl cietāks.
Lidz pēdējam, elpas viloterata, sakostiem zobiem, ar vēl mkad nepie-
redzētu sparu aa nama . +bi\i



vaāa.nu no noavArn .jūga, '^jg

Rua.L-igais un neticīgais, -n vi sana.nni aa.alājoāais, teika,

. -=ļ^r'a^^;'#'^&s&^j^a^a^ta*: 'n'-- i..

Lai tu; iaurteta? labāk saprastu, pašķirsim, māsa vēstures la-

pas un 3f'Utā,a..s;.;:r( atbildi ai sapņa.,.?.aj :atāvnkli,

kusu. zeme-ir pieredzējumi aaa-i'a gratu baižn un izjutusi tik

smagus kap patieēām k&vise p&rciests, un

jauca, kaē tautu ao bojā ejas. kara saka ja karams sveši spē-

ki bradāja mūsu zemi, nesdami postu un .imnēibu. Ziemeļu karā pats

par sevi p,aci ja lielus upurus, bet tā pavadoņi - bads un

mēris 1?09< un 1710.ga&"' - s iznicināja 3

pat iiag iedzīvotāja, 6ini laikā Virzāma bad-ā un mēri tauta

zaudēja no iedzīvotāju k-psaaita, n'ronikas st'āūta, ka pēc lie-

lā meas aaies .a.ovaaoe ceļiniekam nācies nostaigāt vairāk aesmltus

kilometrus
j

lai sastaptu, daiva' cilvēku. -'Irma pasaules kara iedzī-

votāju skaits samazinājās par 27, un procentuāli iedzīvotāju

skaitam, latvieši biju vissmagāk cietusi tauta aiaapā,Tauta tomēr

bet taisni otrādi - sākās uzplaukuma un dzī-

vā spēka pieaugums.. Apbrīno jama'bi ja latviešu tautas vitalitāte,

kas spēja aziedat tik smagos brūces, ka mēria un citas ne-

laimes bija oirtuāas tautas miesa, rec lielā mēra astoņdesmitos ga-

dos n ikgadēja pieaugums bija 1,3a-,,- kādu Itkgadu simteni

nevaram konstatēt aevieaā Liropas tautā,. Pēc pirmā pasaules kara

gan tik st.. aujn. daivā spēka pieauguma nevaram konstatēt, toties

"k^ltur^lie <-M- ik., a..i j c vēro .

= p^^^^^^^igis:m tiatn..:. eniem negāja bojā,

i zskaidro ' 'a;.Y^a'^y,^^^^^^
Atbilaa ja - tautas vitālais spēks bija n. Ja aaeļāma* tautas mo-

rāle n<.iešrugāta, tauta bija spējīga un atdot visus savus

nā atsakoties no un neprasāt, kas .an

man par to būs* t

acāvokiis na'* aauda labākgt Janfašaās, ka Latvijā-

palakusajiam draud bojā -eja, aa'.ā padoti boļševiku asinskārai,.

ļa ies bojā aiaiiijas klajumos un mūza možos* nai būtu cik aāpigi.a-

badamsa K'ēa saam sprosti skatīties acis. Ar Latvija pa-

likušo, boļ&K'vjku varāssoso tautas daļa na-- atkarat kā nevaram rē-

'^inātļ.as;./ Atliek aa tautas aaaa, ķ. ataadaaun vei izbrauka Vācijā.

ka Lautas likteni.

kotnītudar būt vai aalut gulētais ua s it Vācija eaasajiem - tevi,

mani;, uz mums viaien nupa.



garigo ep&Ku, enerģijas, iatur&ae, drosmes, neealau&amaa gribas un

oiņas gara?

Jāsaka, ka nav visa tā, kā vajadzētu būt. Pirmā vietā mēs etādšm

"cc" aM biezi vien "mes" novirzām pēdējā vietā. Pārāk r&pejamiee par

personīgo labklājību. Biezi asirdama kurnēšana, neapmierinātība, kri-

tizēāna un vainas meklēšana citos, nemaz nepadomājot, vai me*epaši

ai neasam vainļ&i. mās aizmirstam, ka ir 6.Kara gads un xa nevar bdt

viss tā, kā to varētu vēlēties. Vel sliktā*, viens otrs no mums kļ&st

apātisks. k.ēsnealkstam aizmirst, ka apātija ir pirmais solis uz in-

divīda un lidz ai to tautas bojā eju. Paldies Dievam, šādu viru nav

daudzJ

Apzinige latvietis, kas par vicu vairāk mii savu dzimteni, savu

tautu, ar šādu stāvokli nevar samierināties. Lum* jāsaprot, ka Jtatrt

tautas dēls un meita ir svariņš loceklis kopējā mecnanismā, nekas un

nekur nedrik&t klibot. Mums jābūt evetitiem un apgarotiem vienai dog-

mai, vienam mērķim - mū&igai Latvijai. Mās nedrīkstam piedzīvot to

bridi, kad pai māsu gļēvulību, tautiskāe apziņas trūkumu un svētākā

pienākuma nepildīšanu senčiem aizķauna un dusmām nebūs mitra vairs ka-

pu kalnā un mūsu bērni, mīdami svešas tekas,bez dzimtenee un mājas,

kādreiz mums to pārmītie. Mās esam atbildei vēstures priekšā. Nepie-

laidīsim tādu stāvokli, ka vēsturē tautai bija iespē-

ja un izdev&o atgūt savu zemi un pdstāvibu, bet tā bija gļāva un iz-

virtusi." Mūsu no senčiem mantoto zemi nedrīkst apgānīt Āzijas aem-

cilvēks. iLLUNStā atkal jāatbrīvo.

Tamdēļ svītrosim no masu valodas vārdu "nevar"! Leošās un turpmā-

kās grūtības panesisim &ā viri un Īsti latvieši! Aizmirsīsim personī-

gās rūpes un sāpes! Pavēlēsim sirdij klusēt par zaudēto! Rāsim garā

etipri ciņai un sevi ziedoties gatavi; gatavi tai stundai, kad ap-

stākļi mums būs labvēligāki! Gara stiprums, dvēseles cēlums, sirds

skaidrība un goda prāts lai mājo mūsos, kļūsim disciplinēti, biedriski

un pašaizliedzīgi karavīrit Rāsim gatavi tam brīdim, kad kopā ar Liel-

vācijas slaveno armiju varēsim uzsākt Riropae un lidz ar to musu dzim-

tenes atbrīvošanu no &idu algotņu un salašņu bandām! Būsim gatavi izni-

cihāt uz visiem laikiem māsu nāvīgāko ienaidnieku, lai tā nāvētāja

elpa un salkanā migla nekad vairs nespokojas pie m&su zemes robežām!

Būsim gatavi celt uz drupām jaunu dzivi par godu senčiem un svētību

nākošām paaudzēm!

Tiis jēdzienus, tris vārdus lai mū&am paturam prātā - m a n a s

tautas gods un nākotne, manas vienības

gods un slava, mans personīgais gods!

Ja tādi mēs kļūsim, tad Latvija muzam nezudie.



LATVIJAI

VILISRASA

Ai Latvija, tu atkal stāvi ceļa jūtls!

Cik rai.z tev piedzimt būs arv ie.ua skaudrās mokas';

Vai ilgi ziemeļvēja pār tavām arem pūtis'

Un brīvas nekļūs tavas vazan kaltas rokas?

Ne, cle&i ticam mēs. jau posrn pali plokas, .

Jo, ,-.

Kvčl uguns tā, kas liesmoja jau reiz pie -Slokas,

t^gaA. .jaunās, Ā#. oi^§.-^eūtis. . ...^.;.

Un, kaut vigs krāšņais lauks vāl Kaujas lldumdumos tits,

Kaut arājs spiests ir pna st tēva'māju, -

V3l karavīrs nes cīņas pai aka rtlRO

Un rūgti maldās tas, kas včrtē viņu v&ju.
'

Bet, Latvijai kad beidzot ausis spožais gaviļrits,

'J'.'j.ks gandarīta, viri, jāšu lepnā, spivā spīts.



SĒTASSAUC

R.BRUŽĢULIS

laeza malā stāv lepna lauku seta. Vareni ozoli ka sargādami iz

pletnei <-a.njs pār skaistajām celtnēm, vārti plaši atvērti. leej,

ceļiniek, un raucies tukšajā pagalmā!" Tur tikai vājš* czē-

nā k..ituāāe lapue... Palūkojies nati!, Tur nedzird govju mierīgo

aii,.,u un aitu biējisntu.«
.. āruāp augsto mā-

jos slieksni un ieej istabā. niusnmg;.. Skapju durvis atveltas,

drēbju izsvainlti, pulkstenis āoeļkoka skaistajā rāmi,

kas vairākām p:anezēm skaitījis māzābas mirkļus,tagau mēmi klusē.

Uzvelc to,ceļiniek, un klausies, ko laikrānis stāsta;

. - Pie ozola nss klāts nesen vēl sē -

dēja šis- mājas saimniece un .tikoja ļaa< is. Ta'r klusajās istabās

skanēja valodas ua bērnu jautrie smiekli, klēisis apcirkņos

auļ., :"ai nuaā \alui ja rocība un pārtic&a, jo te no

tēvu-tēvu laikiem dzivoja un strāuāja iatvieēa. zemnieks.

not kādu dienu gaisā atsa..ais,ja dobja rūkoņa un no debesim,

kas lidz šim ai siltiem saules stariem un Īgu Lietu svēti ja

druvas un tagad- baigi krita ienajuaieka

ārdīdamas zeltainās druvas un jaunos sējumus, rātumā bija durdams

Kauju troksnis ua cēlās sarkana blāzmu: tur ienaidnieks

dedzināja mierinās latviešu sēbas,

n.inss'!a.a.,.s saimnieks ai. saimnieci sāka rīkoties, iukēojās

skapji, st uās pāra iānts nu p.i.luljās ceļa somas, ...lenāca diena,

kau saimnieks kā glāstīs. pārl.,iaa siata visām lietām, bija

jāatstāj,un kiusā baisi sievai teica, „Brauksi,u, mlļāt"

Tā viņi.pievienojās latvju putnu pulkiem, atstādami vi-

su, kas paauuāu paaudzēs .aaāts.,

-* Ceļinieki l'u uzirdēji tikai vienu stāstu par atstāto zem-

nieka sētu, k-'S a:t: plaši atvērtiem vāitiem gaida savu saimnieku

atpakaļ, Lj un stāsti visiem latviešiem, atstāts sētas sauci

Lai sveēumā latviešu zemnieka roka neaizmirst arklu un sē-

tuvi, lai katrs latvietis aina, ka viņa ceļā nāks atpakaļ uz dzim-

teni, ktu uz drupām un pelniem būs jāceļ jauna dzive. i'ienāke diena,

kad atkal latvietis varēs savā zemē sēdēt pie sava galda uA baudīt

sava dūiba svētīgos augļus, kā svētceļnieki latvieši nāks atpakaļ

uz zeltaina kviešu zemi Zemgali, ezeru spoguļos mirdzošo Latgali un

baltām birztalām rotāto viezemi.



PieciKAŖAZiemassvētki
A.Taube

lJ3l.G*l*septciibris. Sākas karš. T6c tKm nedšļām Polijas kara-

gājiens sekmīgi nobeigts. Ari Latviju netieši skar karš. Zeme iero-

das pirmie sabrukušas poļu armijas karavīri un bāgļi. Oktobra bei-

gās p6c Padonja. Savienības uzspiesta Ilguma, kaš paredz milit&ro ba-

žu ierīkošana mūsu zeme, ļaužu prāti kļūst Neviens nezi-

na, bet nojauz kaut ko ļaunu. 30. novembri, kad .'jomijanoraidījusi

boļševiku priekšlikumus, Padomju Savienība sāk uzbrukumu Somijas

robežām. Ir atkal jauns temats pārrunām,. Latviešu nostāja ir varo-

nīgās somu tautan pucš.

Tuvojas Ziemassvētki. Latvijā v6l vica papilnam, un ļaudis, tur-

pinot neno tradīciju, icp6rkaa, lai apdāvinātu savus tuviniekus.

Zienaasvatku vakarā latviešu zeraiioki, kamanu zvārguļiem skanot,

dodas uz sirmajiem dievnamiem, kur zvani skandējot všsti, ka „miers

virs zemos un cilv6koi;.ilabs prāts," lai izlūgtos Visuvarenā svšti-

bu nozināmai nākotnei, ('rūti iedomāties, ka fieitvalda miers, bet

kaut kur oitur pasaule oilvhki ierouion rokās izfiĻir stridua.Tau-

ta tonšr tic visa gaišā uzvarai.
,

1340.';.17.jūnija. Iznkaaot ?.)6.d6jioKDaugavpils čzicanu svūtku

akordiem, valsts auetrunu robežu grab6dar.*iveļas boļševiku tan-

ki. No cictnaion izlaiž politiskoa noziedzniekus, kas kopā ar žī-

diem un dažādie?.:salašņām brec p'c muizeo. Zemā sākas haoss.Čekas

ņez&libaa pārspēj katru izdomu. Daudzas sievas vairs nesagaida sa-

vus virus no darba, māten savus dšlaz no aūolban iostādea. Latvijas

armiju pamazām izi'orme. 7)aļn virsnieku, instruktoru un kareivju at-

vaļina, daļu iesloga cietumos, daļa pazūd boz vesto. Zemi pārņšnio

izmisums un āauamao. katrs gaid.. kādu atsvabinājumu.

Ir tkal i,icnasav6tki, tikai boļševiku kalendārā t&du cvštku

ncv. Šie aziati grib iadz&st viou, kas ai kristietību un

ocn6u paradām. Tomēr vakaror dzivokļo.; skar.Ziemassvētku dziesmas

un sveclau mirdzumu latvieši skata kā ticības gaismu tumsā, gara

tunoā, kurā mūc ir ievedis boļševiku zemcilv6ks. Zvanu skaņām baz-

nīcu torņāa šoreiz, liekas, gaiāāka skaņa, s'asir mudinājums nepa-

gurt, izturēt un sagaidīt jaunu, gaiāu ritu austam.



lļAi,g.ž2t jūnijs. m'ū atviegloti pšc maga jū.aa latvieši klau-

sās un sLāsna cits citam ziņu, ka Liclvhcija sākusi dragāt azi-

atu ordas, mēneša laikš. latvij/. ir brīva r.c fjerkanāo ārijas.

Latvija: atbrivohaaA piedalās ari partizāņu vie.itx.s, kas iztī-

ra Latviju no izkliedētām Sarkanaraijas daļām. Lie?s ir lautas -

prieks par atbrīvošanu, bet' tikpat dziļu;; ir fnan.'jas par sarka-

no neliešu aizvestajiem, aonocitagien aa aor,lcpkavot;.jio:a lat -

viešiem. Jau '.''l.oktobri uz fronti dodarj pirnū slēgtā latviešu

vienība.

Riaaaaavātkoa, kaut ir- aa&šči ieroboßtjuad, latvieši atkal

avin ietā, neviltotā, sirsnība, lat bargš.s sioa. n ankatuaa ncspšj

atcaßd6t svatkn siltumā pukstošas sirdis. Ja eglītes

ir mazāk līdzekļu,tad totioo lielāka ir apziņa, ka ari nākošgad

Liclvācijas arai ja:., aisoar-'slbā, varšs svinat gaišos prieka svšt-

kus. S-aisaa pārslām Išni krītot, kā, viņš.s, senās dienā.?.: skan

atkal baHniou'zvani, aici'.T.?tdaiai dievlūčzājuo.

1.

gada dienu, ir prieks un reize iri lop:.r;a: p r gada laikā veikto.

Ir zināmi suauiogu. i zinātnes un r.ākslna laukā. Riar.aļ- un Lien*.

vid-aa-ievijas frontes saadzš par dnimtont stāv vairākas brlvprš.--

tigo vienībai, uz rokas nasot vairogā, Latvijas krāsas un Latvijas

vārdu.

Tuvojoties Zlenaoavotkicm, sājais r-.ni..,a sainīšu gatavo?ana

n&ou frontes cīnītajiem. ir tautas pateicība s.-.viev- cīnītajiem.'

Latv.aauatas Palīdzības un raraviru lalidaiban pārstfaja pavadi--"

ti, Rainis! ceļo uz fronti. Un, kad Kicmnsavštka vakarā bunkuros,

sastājusies ap /.aonasavštku eglīti, karavīri dzied daiosmas, tiem

ir apziņa, ka nav vieni, ka <llz viņiem stāv dzimtene.Vismazākais

nieciņā no dzimtenes liek ticu atcerēties ravuo tuviniekus; ma-

zākā skujiņa uo dzimtenes liek tiem saklaualt caimtor.os ogļu

šalkšanu* Un ja ari "Vtiņka" šonakt nemierīgs, tad karavīriem tas

liekam kā asa.naaaa zvani, kuyns klausoties rokas cie-

šāk ca&ņaudz samteni, aciu iegailas niknuma. Tie apzinās, ka otāv

aardzc par dzimteni..*
'

~
. -. < '

Pzimtena viena, otra ģimene svin Ziemassv&tkaa jau mazāka pie-

derīgo pulciņa vidū, jo daļa latvju viru un jaaao'.ļu savas galvas

nolikuši us ta-.sames brīvības altāra.



1343.f.1' .nņveabris. Lielß sajuaiā tr-utasvin Latvijas valsts 29.

gada sv6tku3. airmais ģenerāldirektors aicma Ļertios pie ieročiem

dažu gada gājunu viriešus. Jau fronte esošām vionib*,, tas ir ieprie-

cinājums, jo dzimtenes sargu rindas kļus ciešākas. ApsinlļAl:& tautas

daļa to apsveic, bot ir ari tādi, kas saka, ka viņu laiks v6l neesot.

Tie ir vai nu gļšvuļi, vai ari savas dzimtenes nedevēji.

Uz Zicmassvštkiem fro:tes vioniban atļ.al saņem saini6us.

klat pieliktas všstul6s ir lab&kic novšlšjumi saviem diltajiem. Ka-

ravīri samoc bunkuros Īsti latviska sirsnībā, svin Zieuasavštkuo.

Ari piederīgie dsiritonevšl jutas Irasenš.3 dien&s. Neviens v6l ne-

nojaus tuvas katastrofas sškumu. flribactiešt, ka nākošgad Kiomas -

svētkus var6s svinšt j.n miera laika apstākļos.

1344.g. jūnija pšdšjās dicnAa boļševikiem izdodas Vitchskas pār-

rāvuma, kura sekas ir Sarkanas armijas dziļa ietriekšanaa Lietuva.

Dažu armijas nodevīgu geaorš.ļudšļ armijas vienībām tiek dota pavš-
le plānveidīgi atiet. Loļšoviku vienības Imušas musu zeme no austru-

miem un dienvidiem. Stipras kā.klintis stš,vnusu leģionāru un poli-

cijas vienības pret boļševiku nezvšru, to,6r pārspēka priekša aa -

daudz jāatiet.Latvieša tautai sākas grūtākais posms šinī viju laiku

lielākajā kara. Latviešu zemniekiem jš.atstajnavas tšvu t6vu sētas.

Tiem jānoskatās, kš.sadog viņu mūža darbs. .'aboidza?jf.svirkn&spa
dzimtenes baltajiem lielceļion plūst bēgļu straumes. Daļa.tautas

*

br&ļu boļševiku pškšņo iebrukumu dšļ tagad padoti to

valdīšanai un teroram. Daļai izbraukumus Licl-Vaciju, bet

daļa všl atrodas mucu pašu zeme- m6.au lursenš k& brivl ļaudis cav&

zemš.

Sestalos kara aiemassvštkoc sirdis klusi všlšaim saviem kjriovEeies
ceļos klīstošiem t&v 1m un nievām un bērniem, brāļiem un ma^

sam nekad nepagurt, bet panesot boļševiku mežoņu varmācības, ea^aidit"
to bridi, kad latviešu viri un dšli ar Latvijas vardu un lupftm un

saules zirnipierš kopā ar Liclvšcijas armiju, i no rietumiem,
ka vštra* drāzīsies uz austrumiem, lai tos atbrīvotu no boļševiku ju-

g*a.Všlecim, lai tiem fio Ziemassvštki, anvadlti tums&, butu tikpat

gaiši ka senāk un lai ticiba Latvijas atdzimšanai nekad nesustu! Lai

katrs,kur Reatractos, varštu at riezties zon6, kūpas krastus apskalo

Dzintarjura un kur cilvški runa latviešu valodu! Lai varštu atgricstica



zeme, ko pats Lievs Laima latviešiem izvelējis par šūpļa vietu

un kur latvieši dzīvojuši, dzivo un mūžam dzvoe.

F&rkžpjOt Jaungada sliegsni, būsim dzelžainas gribas un spara

pilni! Lekau nepagursim priekšā; lenaidnieks var sakaut

m&su skaisaās dzimtenes dievnamus un gaismas pilis, vai uz laiku

okupēt musu Dievzemiti, bet salauzt mue tas nespēs nekad! Stingrš

ticibš Latvijas atdzimšanai gaidīsim 60 bridi, kad varēsim doties

uz austrumiem. Lai Lacvijae vārds mums butu vadmotīvs turpmākam

gaitām! Tā taa augšā!

ATVADOTIES

Edmunds Zirnītis

Ir baigu noslēpumu pilni atmal gaisi.

Kāds bēdu laens, šobrīd to ueapjaud.

Siros, sāpju emeldzes skārta, nodreb baisi baisi

Jn naktis bezmiegainās klusās slsās raud.

i'uatvadoties ilgi ceļa somu taisi,

Vēl visu apmiio un acim glauzear.s glaud.

SĻier, savu ceļu tālo bāiu'skujām k*isi

Un baltu bērza krustu svešās smiltis spiaud.

Ko lēmis liktenis, ko nesis nākošs rits?

l'āprāts man eatraukti un nemitigi taujā;-

Vsi vies, kas sūri celts, tiks pēkšņi izpostite?

Ai, nēi Pret ienaidnieku jātver cieši saujā

Ir zobens liesmainais, kas rudiuāts un trīts,

Lai kaitot pazustu vai uzvarētu kaujā.



ZIEMASSVĒTKUNAKTSFRONTĒ

A.SKRINDA

Tālu no dzimtenes Ļeņingradas traaraā, *ai]:sturigā kalna

sarkanu ķieģeļu drupa:": tālu liecināja, kaaKbijušas celtnes, ioiz

šeit sirmi viri prātoja un poti ja debess telpu, apbrīnoja zvaigz-

nes un to izplatījumu. Šodien to ršgojās drupas un iznīcība, /.rie-

vu smagās a'ronātatos artilērijas darbs. Lai mazāk butu upuru, mH-

sn pozicijas bij kalna pakāje. Drupas palika krieviem.

Pulkovas mur.ru un kalna nogāze bij robeža starp Eiropas kul-

turu un aziatisko barbarismu. Seit sardze par cilvēcisko stāvšja
ari latviešu karravirs. atc bija Ip.btl. viri.

1.;i2.g. 24, decembri visa ši apkārtne jau sen bija balta

sniega segta. lerakumu iznestais sniegs manāmi iezīmēja kaujas

ka te valda .pilnīgs klusums. Tčmšr, cik drau-

dīgs likās šis klusums, zinot to spoku, k..'.ssnauž šini nāves le-

ja. Viens signāls, viens mirklis, un. visa āi ieleja varš ja kvē-

lot un dreb6t. Vai ari šodien, svštku priekšvakarā,bns viss kluss

un mierīgs, par to visi. Si pārliecība.mums auga, un

tai bija ari pamats - svētku priekšvakars.

I.'usu apkārtni uz vakara pusi klāja migla, kas pamazām sa-

juka ar kr&aln..Zostājās tumsa. Frontes josla, atdzīvojās: viss

ritēja parastā nakts rltrā, tikai šoreiz bu. .karos valdļa rosība.

- Vaharlņu nesēji bija pārnākuši, līdz ar bagātīgām dzimtenes vel-

tēm. Šaurajos bunkuros viri spiedās pie maza galdiņa, uz kuya

. mazā oglīte liesmoja daLrarie- svecītes, jo katrs gribšja aa- .
ņemt ko tādu, kas viņam likās visnoderīgākā, rztmtenen meiteņu
rakstītās zīmītes aicināja zemus aaabā.t nospiestu garu, bet prie-

cāties, jo viņas solījās svēti visus savās domās un sirdis at -

ceršties tur, dzimtenš. Rotas viraserāants bija jau laikus pa-

rūpējies ari par ko stiprāku, un viss tas icliķrnola musu gara

stāvokli, lai nāk vaņkas tikai šurp, tūlīt dabūs just, ko nozl-.
mš traucot mās šodien! pt.'

Visi bunkura biedri bunkurā reize- priecāties aevaršjm:

parastā sardze atpūtu nepazīt, Tom.šr katram iznāca savs laiks.

7/usu mājiba ievilkās pāri pusnaktij. Pulkstnaļr. rādija vienu,
kad aizgāju uz poatcņ^SSjS



Tā bija pirmā svātku nakts :aanāmāzā, kad visvairāk izjutu a*ribu

bāt dzimtenā.- bāt pie savājiom un pie oglītes ar viaieu kopā dzie-

dāt skaistās Ziemassvētku dziesmas, bot liktolis toršr bija citāds.

alabiju svarīgas robežas sargs un nesu atbildību no tikai par

saviem ciāu biedri ;bet daudz vairāk.l .n priekšā stāvāja ienaidnieks

un pirmais valnis bija mana pntsautenc un os pats. Taru modrību ne-

drīkstēja kāvāt manas personībās izjātas. Lrizlem klusumu pārtrauca

nana ieroča šāvieni; spīdošās lodes lidoja uz sagrautajiem māriem
.

Pāris raķešu žilbinošā gaisma pārslīdēja pāri otarplaukan, bet bie-

zās miglas d.eļnoredzēja nekā. .alkalklusums, dziļā, licis. Domās

aizmaldījās tālu projām uz dzimto sātu:,acu priekšā redzfju tuvi -

niekus, draugus un skaidri atcerējos pagājušā gada jauko svētvakaru.

Šonakt likās neparasti kluss. Citreiz musu pieredze šo novārojunu

vajadzētu uzl&kot par brīdinājuma, bet šinī svātā nakti tam tašu tā

j&bāt...

No manis pa labi uzlidoja gaiša raķete. ?3satkal pārskatīju

starpluuku; noteikta nekā nerodzāju, kas butu draudājis, bet no-

jautas skaidras ne-bij,ka visa auta kārtībā. Pulkstenis rādija pie-

cus. Driz vajadzāja nākt maiņai, atkal manas patšautencs lodos ār-

dīja starpiauku. Pšc Īsa briza mani nomainīja. Hc bridinju savu

vietnieku uzmanīties un devos uz bunkuru. Te uzreizi mierīgo noska-

ņu pārtrauca rokas granātu, sprādzieni. Noskaņā ja bunkurā trauksmes

zvaniņš, Īsi un skaidri: trauksme! Všl dažas žokundos.un mās jau
ar pilnu apbruņojamu kā lauvas iobrākam grāvi. Krievi, pamanījuši
māsu straujo triecienu, bāga. iatšauteņu rājieni, granātu sprādzie-

ni tos pavadīja.

Aust ļgvātkurīts. lenaidnieks sakauts un padzīts, iegūti d*ās-

tekņi. l'šs, 16 viri, bijām atsituši veselu trieciena _,rupu.Bijām
ļoti priecīgi? mums zaudšjunu nav. Darbs bij padarīts labi. Atska-

ņāja atkal dziesmas un iedegās svocitos oglitā. Visi kā visas bijām
pārliecināti, ka māsu dzimtenes meitenes ir mums šini nakti tiešam

všlšgusaa Irmi un patiesi atcerējušās mās. Tā bija mums laimīga
nakts.



VALODASZiedi

VilisSēja

Katrai tautai ir sava valoda, kas atspoguļo tās ipato dabu un

rakstura Īpašības* Katra tauta cenšas savu valodu padarīt daiļ-

skanīgāku, nacionālāku un cenšas izvairīties no dažādiem nevēla-

miem piejaukumiem, met ar mums, diemžēl, tas ir citādi,

par karavīriem runājot. Dez šaubām ari daudzi citi būsit'novēro-

juši, ka pēdējā laikā attīstījusies nepatīkama parādība - boz

vajadzības māsu skaisto latvieša valodu kropļot un padarīt dzir-

dei netīkamu. Ja ieklausāmies karavīru sarunās, tad tur saklau-

sām ļoti maz no tīrās, literārās valodas. Ir izveidojies kaut

kāds drausmīgs Žargons, pilns sevišķi nejšdzigiom krievu ļumu

vārdiem, pašatvasinātām rupjībām un jelibām. Nezinu, kāds tam

ir iemesls - varbūt nenormāla domāšana seksuālos jautājumos,
varbūt zināmā mOrā paškritikas un savaldības trūkums vai ari vien-

kārši - izlaidība.

Negribu nepelnīti māsu frontes cīnītājiem, bet tomēr

jāatzīst, ka taisni viņu vidā ceļas lielākā daļa māsu valodas '

kropļotāju.

Karavīrs, kas kādu laiku pavadījis kauju grāvjos, piesavinājies

valodu ar specifiski rupju pieskaņu. Varbūt tas tādā veidā grib

parādīt savu varonību? man šķiet, tas gan nav Īstais un pareizais

ceļš. Karavira brašā stāja, dažādos ciņu.laukos gātās goda zīmes

tašu runā savu valodu, pilnīgi nevajadzīgi un lieki sarunās cen-

sties citam ciān pārspēt rupjībās.

Karavīri! Vai tiešam tie trīs- un četrstāvu lamu vārdi pšc
< jāsu.domām ir tik daiļskanīgi, ka nespējat no tiem šķirties?

Padomājiet, ka jāsu nāvīgākais ienaidnieks lieto šos vārdus.bez

pārtraukuma. Vai tiešam gribat ņemt no tā priekšzīmi? Vai Jums

noderdzas šo izdzimumu klaigātās lāmas?

Nenoliedzu, ka karavīriem anjadaiga sava humora izteiksme,sa-

vas asprātības, bet tas viss tašu panākams latviskā, sa-

biedrībā pieņemtā latviskā valodā. Ceru, ka turpmāk vairs neķa-



risit I:6bio&i līda āim, kad, gājāt bariņā pa ielu

ckaļi un bravūrīgi oarunādamies, katra svarīgai teiKunu papil-

dinot ar trekn&u krievu vai m&su paāu rupjib&a.

Atliksim 6os valodas netikumus! Tā butu mana nopietnāka v&-

16&anAe, lai nenāktos vaira dsirdāt vārdus, ko nesen uan teica

kāda tauttiete;
„

r.ad redzu nākan protin nā leģionārus,conu

apiosta pariet otrpus ielai, lai :.e'bā.tujānosarkst viņu nepie-

klājies valodag deļ."

Draugi, kastafad ācit-sve&uaā- bāgļu gaitas nnradiep daudz

m&su tautas brāļu un nācu! .Tusnesiuāt, kur& no pretimn&oejiom

saprot m&su valodu; tamdēļ esiet disciplinēti, apzinīgi un sa-

valdīgi, izvairieties no mms nveāioa valodaO;,zicdiem" un nekad,

nekad neaizmirstiet, ka no katra izturāāanās spriedis par vicu

m&su tautu!

DZIMTENE

Vilis Vilnis

Drūmi egļu eili.

Liepas tumšzaļās.

Virču purvi zili.

Apses drebošas.

Dzirdu: eveto%6li

Salc ka seii&ķvel.

Un par katru soli

Dieva saule kvēil.

Aizput baltas smiltis...

Ko var liķten's epet? -

Mūžam latvju cilļis

Nebeigs art un eet! j ,



VILISSĒJA

Ziemassvētkuvakarā

Ir atkal vakars, sengaidītais, mīļais,

Kas silta prieka jātas sirci dve6.

Kās tiksmus dara sveču mirdzums zviļais,

Kļāst ikdienības gurums tāls un sve&s.

Mums krūtis viļņo svātvakara zvani,

Kas dziļa miera harmoniju au&>

Het domaa aizklīst tālumā, kur gani

Ar jūsmu liele prieka vesti pau&.

Cik svēta mums un dārga ir 61 diena,

Kad Kristusbčrnn dāvā Lielais Gars,

To dzļļi jāt un zina sirds ikviena,

To pauž un stāsta katrs gaismas stara.

Lai bridi 6ajā dziedam svētku dziesmu,

Lai ligsmas skaņas brivi aug&up plāst!

Un lidz ar silti epazo svebu liesmu

Sai vakarā lai cilvēka gai&aks kļūst!



KADbangastrako

K.MILTICS

Jau trešo trakoja vētra. Jau trešo diennakti „Vētras

putna" ara juru, urbās viļņu kalnos, pacēlās augstu pā-

ri tiem, kā lidot lai tad nākamā acumirkli visiem sa-

laidumiem krākšot, tukšumā.

Gaieā viss trakoja un kauca. VētraE un viļņu ātrums vairs nebi-

ja nosakāms. Visui - ādsni, zemajos mākoņos un put gaisā - nebi-

ja cita kā tikai kuut kāas ara.usms pelēkume, kas ārprātīgā

ātrumā rāvās uz visām pusēm, rudiaams neprātību, neaprakstāmu

haosu un spinuzlgu, pat dzirdei sāpinu, nepārtrauktu kaukoņu.

Savi kabīnē pit< sēdējs radiotelegrafists Strauts.

Zema spulaze acīm, gausu roku viņš

&rozlja uztvērēja viļņurādi, uztvert maut ko ēai nak-

tij piemērotu. Pārāk nospiestu bij sirae un pārāk sasprindzināti

nervi. Visa ši trie diennakšu vētra un apstākļi, kādos šobrīd no-

risa atgriešanās dzimtenē, tas vies maksāja nervus, un tādēļ šo-

vakar viss viņā tīri organiski prasijds pēc kaut kāda

jumc.

hirkli atkal viss pazuda negaisa brāzmā. Arā viss rāca, klie-

dza simts ārprātīgās balsis. Šķita, it ka tvaikonis, pacelts gai-

sā, visam varenam drebot,stāvētu uz viebās, lai taa pil-

nā sma&um' gāztos neizdibināmā tukšumā, pēc tam, stenot kā pār-

mocīts zvērs, atkal paceltos viļņu virsotnēs.

īsu bridi ārā viss atkal biju kluss,- kā nepārtrauktā trauk-

smes svilpē viesulis pāts vantis un ritmiski klaudzināja trosi

pie tuasts apkaluma.

Skaļruni atkal skanēja muziķa - kāds maršs un kaut kur

tam blakus smeldzoši (.ziedēja vijole, tad atkal marša un pēc tam

spēcinos akordos - ērģeles. Baznīca., kā tad - bija taču Ziemas

svētku vakars.

Acis aizvēris, Strauts ļāvās māzikas nomierinātājām skaņām,

uz mirkli atraudamies visām acumirkļa biiesmām.

Negaisa briesmas vēl nebija tās ļaunākās. Daudz vētrās rādī-

tam jātniekam negaiss deva drosmi ņ.nspēkpilnu gribu spītēt.

Tā bija ciņa pašam ar sevi pret sevi un ari visiem vaļā palaistiem

dabas spēkiem. Tā varēja i padvērtibā. Tiesa - daba



bij nesaudzīga, ļauna un neLēliga, Lāču.- melu tur un liekulī-

bas nebija viss viņā un caur viņu notika sāpīgi, vuibut asi, tak

taisni.- ņaunums taiviltība bija citur. Tas slēpās citos cilvē-

kos.

Tas sākās jau Lisabonā, uz tvaikoņa uzkāpa greizacains

lielvalsts pārstāvis ar pavauoņiem un, uzrādījis dokumentus, kas

viņu par kaut kāuas tur "tautas vēlētas Padomju Lat-

vijas republikas" pāistāvi, griezās ar strupu pavēli uzņemt tvai-

ku un aotios uz jauno "sociālo republiku, lai tur stātos pie-

nācīgā dienestā. Ari rēaerējas r-.uioziņojums vēstSa to pašu, un

tā nu viņi? latvieēu viri, savas brīvības pretestībā sakostiem

zobiem un naidu sirdi brauca preti apšaubāma labuma liktenim,

jo pārāk labi ka,rs no viņiem atcerējās jau reiz izjusto sarkani

lietuvēna solito "brīvību".

„aiemas svētki i" - Strauts zemapzinigi domāja, ;;tiecilvē-

kos modina visu labo, visu, kas vien vēl glabājies zem dzīves

un eksistences ciņas raupjās ārienes. Un tagad'?"-

Ar sajutumu viņš iedomājās to briui, a.d Latvijas brīvvalsts

karoga vietā tiks uzvilkts salkanais slepkavošanas simbols

ar sirpi un āmuru...

Atvērās durvis un reizē ar sniega un ūdens šaltīm ienāca kap-

teinis kalns.

„
- lādēts:" viņš rāca, lauzdams no āsām ērā iesalušās ledus

pikas.
'

r„katre trsēais gā& pāri, un, kā atkrt, tā jauna ledue?ļ!
kārta atk..J.klāt,"viņš nikni nosvieda sava samirkušo vamzi uz ko-

jas.

„Ja tas vēl tā ilgi turpināsies, tad mēs ar visu to," viņš

zimigi p Meta skatu uz augšu, „lupatu nobrauksim dibenā stā-

vus -"

„ JA," Strauts panodās no savas miera jātoņas, „ir jau ari

pātiena."

„Vienpadsmit jau sen pārsniegts," Kalns piekrita, „an tad rauj

tā, ka domāt dvēsele skries lama*,. Tev ir viens konjaks?"

„ lelej." Strauts pamāja uz kojas skapīša pusi. Kalns atrāva

pudeli, ielēja sev krietnu malku, izršva to vienā metienā, tad

kā jautēaams sniedza pudeli Strautam.

„
ari?"

„
Strauts atoildējs. „ Ir tāda depresija, ka nekas

nesēž.- Visa tā raize tiem tur," viņš norādīja uz uurvim, kam

bija nozibēt pavadītājus krievus, "
un tad vēl tā &orga - un pie,



pie tam šovakar taču ir Ziemassvētki;" viņa smaidīdams teica.

w Jā, tā nu irgan," Kalns, otru konjaka malku iedzēris, pie-

meta, " tikai tādi, kādus mēs tos negaidījām."

Atkal vesels ūdens kalns, gāzdamius pāri tvaikonim, apraka vi-

su sevi. Tvaikonis, šķita, vairs ncizpeldēs virspusē. Pa klaju,

Ildzi noskrejošam ūdenim, valstījās mucas un atrauti koka gaba-

li. Nākamā banga tos tomēr atkal viegli iznesa virspusē. Strauta

kabfie ādons bija ieplūdis kādu sprīdi dziļu kārtu.

„Nav labi, nav labi!" Kalns, ruplgi noglabādams konjaka pude-

li, zddij&s. Aparātā atkal ieskanējās ērģeles.

„glusa nakts, svēta nakts," plūda no tālienes, ienesdams ap-

kārts jā viesuļu ārprātā dīvaina kontrastu. Abi viri klusēdami

klausījās. Dziesma, neskaitāmos svētkos dziedāta jau no bērnu

dienām, dīvaini atmagoja sird?s. Viss šķita vairāk saprotams,

skaidrāks un vienkāršāks. Divi spēcīgi, Krietni viri ar zēna

au maigumu sirdi šādāja un jutās tāla projām no visa politiskā pā*

ridarijuma, no ļaunuma un no vētras. Bij kaut kur eglite, kaut kur

svinēja svētkus,un tā bija labi...

dziesma beidzās. Ērģeles noslēdzot klusi preiudēja,

~Miersvirs zemasu un cilvēkiem labs prāts...'' atskanēja mā-

cītāja balss skaļruni. Jauns bangu brāziens uzvēla tvaikonim sa-

vu smagumu, valstīja, mocija to un nelaida piecelties. Viss ārpu-

sē skalojās, šalca un rībēja. Kaut kas smagi iedrāzās kabines sie-

nā.Svinīgā burvibabija lauzta.

".Jā!" iebrēcās kapteinis Kalns, *'miers virs zemes! Un mums

šeit iet mucas pa gaisu! mod kaut ko jautrāku'"

Staauts meklēja atkal, bet jauns pl&tošs vilnis izsita tvai-

konim virzienu.

"Kas tad tas!" Kalns pietrūkās kājās uh steigā vilka atkal

savu vamzi un jaku mugurā. Pēkšņi pie sienas atskanēja

skaļa Klauvēšana.

,Kapteinis, kur ir kapteinis?" dzirdēja saucam, tad atsprā-

ga durvis un pa tām ieklupa stūrmaņa apledojis stāvs.

'Stāre neklausa", viņš izelsa un atkal devās atpakaļ.

"Ko ?" Kalns jautāja, bet tad dtgidās - saprata sacito,

" Nu - tad mēs esam ellē!" viņš nosauca un devās ārā.

viss griezās un pludoja. Bez stāres tvaikonis bija pa-

dots visām viesuļa iegribām. Pāri klājam nepārtraukti gāzās ādens

lavlnes, augstu virs galvām plisdamas ar lielgabalu lādiņam līdzī-

gu troksni. Stūrmaņa vēsti padzirdējuši, visi viri bez aicinājuma

jau bija uz klāja, izņemot katla maiņu.



Ari ' lielas dzimetenes" pārstāvji bez aicinājuma, nobruņoti šau-

jamiem un peldu jostām, ieņēma, pozīcijas pie glābšanas laivām,

pie tam ar tādu izskatu, kas liecināja, ka tur ir viņu neapstrīda-

ma vieta.

Katlu telpā viss atgādināja elli. Melni, puskaili, uļļaini

ķermeņi, a krāšņu atblāzmā, visi&m spēkiem centās uzturčt*

tvaiku, lai, bez stūres esot, tvaikonis mazākais ar abām skrūvēm

varētu manevrēt. Taču - reiz izsists no kursa, tvaikonis vētras va-

rai vairs nespēja pretoties. Strauji tas tuvojās šausmīgi dārdo -

šai uh plīstošai bangu joslai, un uz komandtilta stāvošais kaptei-

nis ar stūrmani zināja, kāds tam būs gals.
" Abas pilnu jaudu atpakaļ!" viņš zignalizēja uz

, leju, tak zi-

nāja, ka viss ir velti.

" Nai" sakostiem zobiem viņš norūca,
" tad brauksim ar uz ..."

Viņa vārdus pāršalca jauns lūzējs vilnis, tam sekoja smaga brikšķis.

Likās, ka mirkli viss sadrūp šikās druskās . Vēl viens pārzvēliens

un "Vētras putns" nevarigi sagriezās pa vējam.

Ūdenim nepārtraukti pār klāju gāžoties, kapteinis Kalns pār -

baudija savus virus. Bija visi, tikai no krievu pavades trīs bija

avārijas bridi pārskaloti malai. Pārējie, ar pašu "tautas valsts "

pārstāvi priekšgalā cinijās, nolaižot vienīgo glābšanas laivu. Lai

gan tie draudēja un lamājās, neviens no latviešiem tiem negāja tal-

kā. Katram bija šai mirkli darāms kat kas vairāk piemērots. Kaut

kā nomocījuši laivu bangās, tie visi saklupa tajā un mirkli vēlāk

bija jau pazuduši.

~Paldies Dievam! "atviegloti uzelpojot, Kalns paskatījās savos vī-

ros,
"

no tā mēra mēs nu esam vaļā. Tagad apskatīsim, kas darāms tā-

lāki"

"Kuģis sēd labi," bocmanis iemeta, "nogaidīsim ritu, un tad jau

padoms rāsies!"

" Tā ari darīsim!" Kalns nolēma. " Izlaist tvaiku un visi *,

augšā."

Vētra un jūra šos vīrus nebiedēja. Tagad, kad Mz ar krieviem

no tvaikoņa pazuda viss nepatīkamais, ciņa ar jūru nelikās vairs

tik briesmiga. Tā likās, ka negaiss sasniedzis savu nolūku* Niknās

pūsmas sāka norimt. Karšu mājā noskaidrojis, ka viņi atrodas Got -

landes austrumu piekrastē, kapteinis deva rīkojumu ik ceturtdaļ -

stundu izšaut briesmu raķetes, un visi, brvām sirdīm gandriz liķ -

smi, sāka gaidit ritu.

Nakti vējš jūtami rima. Jūra gan nebija neko rāmāka, taču tās

vairs nebija bīstamas briesmas.



Austrumos pamazam sāka sa.rcouias*Strauts pa savas kabīnes durvīm

skatījās, ka viss tvaikonis fap.taliesmojam; vantis, troses, viss

ķermenis un katra ūdens apslacīta vieta vizuļoja ugunīgos ledus

liesmojumos. Pametis skatu augšup, viņa pamāja kapteinim.
" Vai lai tā sagaidām pirmos svētkus?" viņš jautāja un norādīja

uz mastu, kur apledojis, vētras samloslta, karājās kaut kas skran-

dains, kas, atstājot ostu, tiem sija uzspiests; sarkanais sirpja un

āmura karo,s.

" Vellu, kur t'tas vēl te?" kapteinis norūca,
" stūrmani" viņā

aauca un pēc maza briža attiecīgs norādījuma bija izpildīts.

Pāri vēl vienmēr stipri viļņojošai jūņai lēca ~aulo, spoži ap-

mirdzēdama apledojuāo tvaikoni un latvieša vīrus, kas visi vienkopus

pirmo Ziemassvētku ritā stāvēja zem masta un pacietīgi gaidīja tā-

lumā redzamās glābšanas laivas tuvojamies.

Un pāri viņiem gaiss, jaa'nsun lepns plīvoja Latvijas karogs.

KAŖAVĪRAZIEMASSVĒTKI

VILISVILNIS

Zaļā egles zariņā no dzimtenes

Un svecīte, spoži kas plivo,

Mums Ziemassvētku v6atr nes.

Vēl Latvija cin&s un dzalro!

Un, rokas saliekot IdgčanA,

Mēs dzirdam ieroča duna.,

Ko Ziemassvētku vakarā

Mums ;i&teLatvija runas

Jums,dēli, vēl ceļa az dzimteni ies

Pret sarkano austrumu rasa*

P&r Latviju brīvības vanags reiz skries -

Kas bijis, tas mazam būs mdsu!"



Manabērnība

R.Ozols

Mana bērnībai., kā es miiu evin Tavā sejā nav cieēanu, ne rupju.

Uz visu tu. raugies kā uz brīnumu,katrs solis tev ir jauns atradums,

jauns p&rdzivojuma. viss ir saules gaismas pilns. Pat tavas asaras nav

rūgtas; tās ir kā mierinātājas tavai straujajai sirdij.

hana bērnībai.. Dzīves prātos brīžos tu. atnāc pie manis kā miļs,

sengaidīts viesis un manu sirdi pārņem svētlaimīgs siltums, kas tik

lidzige mātes mīļajam glāstam. Tad pa gaišajiem atmiņu ceļiem es aize-

ju uz senām mīļām vietām un atkal osmak. aopa ar saviem bērnu

dienu draugiem.

Pūriņu mājas pagalmā apkārtējo māju zēnu bars salasījās zaldā-

tu spēlei, bilta,klusa vasaras pēcpusdiena, bez mazākās vēja pūsmas,

mājinieki, sagājusi istabās, klusībā kērtoja vēl nepabeigtos dienas

darbus. Pat vietas, galvas ierāvuēae, paspārnes malā uomlgi raudzījās

apkārt, jo aii tās bija pārtraukušas lieto steigu meklēšanā.

Vienīgi zēni pagalmā urnuLaini kara gājienam uz krastu.

Lēnu skaļās klaigas atoalsojāt: ,uvējo māja sienās, aet biezi kāvs no

vecākiem cilvēkiem, nevarēdams panest skaļo klaigā*a,,u, iznāca no ista-

bas ai sikM.,u rokā draudēdams ar to, ātriem soļiem tuvojās baram.

Labi bija, ja uzbrucēju laikā pamanīja* tad mazie karotāji laida*s

katrs uz savu pusi. bieži gadījās, ka neuzmanīgākais saņēma vai-

rākus cirtienus, pēc kam, protams, viņā raudādams aizgāja uz

mājām.

Šo.eiz mums stāvoklis nebija draudošs. Niknākais māsu ienaidnieks,

kāds vecs Kk'.odeiie, ko nezin kādu iemeslu dēļ. visi bija iesaukusi

par „Žurku jzeni'*, bija aizgāds uz pilsētu. Sācu notikumu pirmie vien-

mēr uzzinājām mēs. steigā ierodas. xoka zobenus,kas bija

pagatavoti no platu skala ar pāisjstu. ;.rustu pie roktura, šķērsām uz-

kārām piecās, katrs slavēja savu ieroci un mēģināja ar vislielāko,

skubu to iztēlot pārāku par citiem. To izdarīja aa stipru klaigāēanu

un vajadaāas Mi attiecīgu divkauju. Lazi no mums, uzlikuēi

kautkap atrastus vecus kareivju uzplečus, lepni apstaigāja vienu riņ-

ķi, dziedot kādu marša motīvu* pārējie, ēai bridi klusi noskatī-

jāmies un katrs sevi lolojā.;i cea.'ous ari tādus uzplečus maut kur

iegāt, viss māsu bars bija kapā aruaza pilns. Un citādi tas novarēja

but, jo ;,ara gājienu uz upmalu rīkojām 1915*g. vasarā.



M&su vidu todien atrauās ori garais Jēpie. Viņš.bija ne tikai

bet ari spēcīgākais no mums. Tas bija neskaitāmas reizes

pārbaudīts, i-atlepnajam kalēju Ādolfam vajadzēja apmierināties ar

otro vietu reizēs? kad garais Jēpis atradās pie mums. tani kā ma-

zāko uēpis vienmēr izraudzīja par kaņa sulaini. Tas nebija nicināms

pienākums, ns jutos pagodināts jau tai ziņā vien,ka, uzliktos

pienākumus pilaot,mau nebija jāatrodas ierindā, bet ārpus tās, vien-

mēr Jēpim aizmugurē, neviens neievēroja komandiera garā jēpja ko -

mandae, bet bļaustījās cits ar citu. ūn tikai komandiera piedraudē-

jumuspar izslēgšanu no līdzdalības kaujā spēja troksni apklusināt

un ievest vēlamo kārtibu. neviens tiēpjapavēlēm ilgstoši nepretojas,

jo tad viņu piekautu un aizdzīta uz mājām, iuikas nostājās rindā

viens aiz otra. maliņu dānis bija sameklējis vecu trumuli un bez ai

ļaujas nostājās rindas ~alā.viņsdeva komnnau gājiena uzsākšanai'

„I*.sim, bg spēlēsā!" aājlens kusiēmtss un Jēpim bija jāsamieri-

nās ar notikuēo.. viņā ic.uēmavietu rindas 'noa un es, pro m aa, tam

aizmugurē, gājiens izbeidzās ar nonākšanu upmalā.

Jā, tā mēs karojām toreiz laimīgā bērnībā.t.

KAŖAVĪRALĪGAVAI

Vilis Sēja

Svaigām kaitēm istabiņu kaisi,

uultai uzklāj lina palauziņu:

bova/,ai Tu viņu...

matu klaiaā raisi:

A'onāks vias pilnām kaujām.

Lai ar Tevi vientulībā butu,

lai savu mīļi ..

neliedz sevi viņa ro&ām straujām!

kad viņa ciņāe norāuito vaigu .

lavas krātis glaudis,

Saldo miesas noreibumu jauais.

Lāvā viņam glāstu kaisli maigut

lelej viņa dzislās jaunu sparu,

Lemae asins pulsējošo smeldzi.

Lai viņš, atkal guvis spirgtu veldzi,

Oinitjs pret pārspēku un varu!



AkskaistieZiemassvētki!

JjM/j - a :-airt'.*"o;;iß.

Agiā=.v cilvēkiem .ziemsvētkus paziņoja zvaigznes, kas

uzlēca a?.kL.ī.. tagad, kr-d stingri jāievēro aptumšošanas

noteikumi, nemisa
,
aa i, met., lai nu kā, Ziemsvētki tomēr at-

kal ir lar 'lem svētkiem mēs esam jau priecājusies Spārni

būdami, un priecājamies ani tagad, un kāda starpība starp mums un

bērniem? nērni spēlējas sailtiņās,cep smilān kūciņas un rok smil-

tiņaa spainīšos, ari
,
..ss roaam mīlītis, taisām un uzaram

telšu ar ,raaei-:ļjom, ...abās ēie svētki gluži tādi, kādi bi-

ja agrāk? kad mato cepa spaaa pii'=<_.as un tēvs brūvēja alu, bet mēs,

bērni, gaidījām aioasvct.au .Bet vai tad daudz kas mainījies?

Ari ne. Tapa;, jau a.o dod paaknkuii baltmaizes an gala&a mēr-

ci ar pusvārītiem kartupeļiem, un alus? Jā, ari alus ir,jo četri

ar normu baroti zirgu sugas dzivniekimr atvilknē! vienu muca. tumēā

brūvējuma, un tagad māsa zēni pie mucas vien sēz un'dzied "J'*āc, bēr-

niņi, nāciet ~u:'t,,,"



Kā jau to apstākļi, prasa, Ziemsvētku veciuis nodzinis savu g

i-o, balto bā.tou>. iestājies kaiotāju uznoeas par "kau-

tiņos"*vecīti" iun vai var vairs bāt kas jaukāks, kā saņemt tieši uz

Ziemsvētkiem kantini'; laāi pat jau ii iemācījusies ziedāt "is skaistu

.rozit ziuu../-- iā, vispār ņemot, jespai.ds ii svinīga, kā

jau visur,tā ēeit ir cilvēki, kas saprast, ir

miera svētki--, un tie .aenzied vis nakti", bet gan.
''''-.o ' .'' ;\ -'' a*a. *n ra.- \?n ..i *; aa.p;*'*a* -a " . ..' * ."*..*** *-**a *'-

*

~Ak. nāc .pa- manis tuvāk.

. inPijĻ raugies manās .biksēs ,

aus vairāk nekā vārdi p

Visskaidrāko tev sacīsi.<"

jau auzas dienas pirms svētkiem un

... _ņn^
— * - - ta_aa ~a\ēj,.n.. ai- piedomājot

......
. .-

klāt svecītes, tā ka gaismas aiez-<

g..n, bn, iouzeiot tienu otru aantiues ue,aa lāsīti, viri sāk spriest

-^,paļL-,nākotnes iz., e'-zēm...

~-bak.,Andioj, kO gan mēs darītu, ,ia tagad beigtos a.arē?"

..Jā, tas nu gan ykirlit.,.butu pavisam bēdīgi!,.nez vai no mumu vairs

kārtīgi cilvēki iznāktu? Slaisti un ēoseju "ien mēs bātu.

ledomājies tik, cik i1,..,a laJnu mēs kārtīgu dilbu strāddļuāi-

'kāvuāiss vien, kēvusies vien. Goaigs trarba aat j u-.aizmirsies..."

~
Jā, Andis j, tiesa gan: i'at mājas, k.a biju atvaļinājumā, es ar

sieviešiem vairs nemācēju saian'tissl la ēām klarēju par "katjū-

su", par "trošu", gan par "paiku" un pat'par- pasu "ēpisu", bet

šās negiib un negrib s-apras***. Un kur bud nu vēl. ja pa starpām

izskrien kāds "matvai" vai kaut kas cits pa krievu mēlei;,.Ak tētīt,

nudien, jāsāk vai pas.m saikt, bet nelaime - p^t'sarkt esmu aizmir-

sis;.. bēdīgs liktenis/

Un kaut kur citur atkal divi, kas, cik spriežams, tikko nesen

nākusi no mammītes vai no skolas soliem, spriež par jau-

niem ieročiem. Viens no tiem noteikti ir elektriķis, jo viņa j-unais



ierocis ii m<^nct&...

"un kad "vaņicas" uzbruzs

ar saviem zārkiem, tad, Jē-

cit', es pagriezīšu savu "v"

uz augšu, un Las rau-

tin pieraus klāt bez liekiem

trokšņiem un pulvera dūmiem?

ja nu viņi nebrauc

vis ar zā.kiem, b-.t nāk kāja

tev viisu, ko tad?"

tad pagriezīšu tik ua

pusi, un mans "V" izrsu

viņiem visus icirčus un cita

dzelzs preces no nagiem."

~'fad jau pc< kara tu pui-t

kām vaiēei stāstīt briesmu

lietas... rct vecajam skolo- ļ

tājam izspiedisit)S acis āri un palins mute vaļā..."

~unuzvaras parādā *s tad, droši vien, vareeu kā pate

pirmrie 'jrizgāstu krūti un ierautu vēderu... le tik gcku: tae

tik b&s baigs paskatst.."

Citi pa to laiku vai nu sit zolīti vai ari raksta brūtēm vē-

stules. Ņn, kad skaistie Ziemevētki j v nāk uz beigām, māsu viri

atkal sāk skatīties ar baltām acim uz lāpstām un tām duree...

J. Yipi zinātu, k s izgudroja lāpstu, viņi noteikti to nodotu če-

kai. Tomē., nii tas vēl nav notiek lietas trakākas, bbt par

to citreiz...



Klusāsmedības

( lo kareivja Ok6ķcya papīriem

izokšķerējis V.S. )

kudens ir kā radīts visādām bāšanām un nebāšanām. naa gan

viss nenotiek melnās tumsas aizsegā!

Dažam labam plats smaids atplauks padogunā, atceroties brī-

nišķīgo romantiku, kad tiši vai ncaiši tumsā gadījās, piomšram,

saskrieties ar platinblondu daiļavu, kas papēdīšus, kā collštokus

cilājot, kādreiz pagadijuaies

ceļā. Citam turpretim seja iz-

stiepsies kā mucā aizmirsts,

aizpām skābēts gurķis, jo vi-

ņam si saskriešanās bijusi tik

spēcīga, ka blondo skaistuli nā-

cies pilnīgi korboret uz sava

vārda un driz pec tam izjust rī-

ta tupeles vai gardinstangac

svātibu, kad gadījās pšc zolī-

tes vai "Svarīgas apspriedes"

tā agrāk ( uz rita puni )pārnākt

mājās. '
'

Jā, bija reiz, kad ielās

klida vienaldzīgi jaunekļi ar

biezām gurnijzolemun polsterē-

tiem žaķetes pleciem.Dot tagad?

0; nopietnāk pašpionājot,
" * ari tagad var novārot šo to in-'

tereaantu, lai gan tā padarīšana

iegājusi drusku citādās sliedēs, mazāk*prāti nu nesās meitu nekā

citāda veida medībās. Tā tas, piemēram, ir ar trim karā lauvām,

kareivjiem kaļķiti, Dumiņu un Tabaku.

tumsā rudens vakarā-viņi nodomājuši iziet svešas zemes

medību laukos - kartupeļu medībās.

Tumsa kā nēģeru kabatā. Husu tris varoņi, gar stūriem

slapstoties, izlien pa cc.urunudzeloņdrāšu žoga, tad atviegloti .



uzelpo: novietojuma rajona laimīgi atstāto. Nu tikai uz priekšu,

lidz divarpus smēķu attālais tupcņlauks sasniegta. Visi jautrā

prātā, tikai Dāmiņā bažigi novelk

„Vai tikai kāds mās nepamanija?"

..Tādskā auna galvai" nospiedz Tabaka.

~'aavvārtadēļ milas raudāt!" filozofa mierā piemetina Kaļķitis.

"Tev, kanak, vieali runāt, bet man?"

uNu, kas tad tev ir, mātei?"

„Vata nezini? Vakar jau divas stundas;čabrju lauloni stutēt!"

„Jā, to npēliti vajaga prat!' atteic Tabaka un izvelk no

kr&uiea jau dieni noglabātas lāpstas. Dparigā duāā aākartapaļo,

zelta izrakumu darbi.,bet jau -ar pirmajiem dūrieniem draugi aa*

prot, ka bus krietni jāpacīnās, jc zeme maķenīt par daudz unaa-

luai. mēness, kā par nelaimi, galīgi noziedējis; vājo zvaigzņu

atblāzmā ne \elna novar saredzēt, muguras kļūst slapjas, bet

rasa rodas gaužām lēni. Kartupeļi, 3asaluāu zemi un dubļiem ap-'

lipuši, reti grāti sadzenājami. Mednieki vāc somā visu, kas

kaut cik apaļā un ciets.

~Hci!Panāk sarp, vecie, nupat ir krietna ķ6Yions!" prie-

cīgi .jiņoTKbakn. Abi -sauktie metam draugam talkā un ir tieēam

lieliskās mednieku laimes pārsteigti. Tiklīdz pagrābājas druoku



Ķptz oopp lte-Ķ yap ļplļļ

Nļtiaho il&ļ negudro, atapa pilnas ;*pokt(ļfn%Pt,r?P
. t&s bikses, Api tur drīz mv vaira vlwtaa, piespilttc, 90??

%aņ neturas eavu uzdevumu caurumoo, Jhc&ķ vien atpa3:aļccļß,

Kā baionigi viy*?anauioe tHi, smagi s&seHd*tmieL,trio viri

oteltlzao pajav,

„Var*na 6aydķļļi ķaf laht itto, priac&jao ta-

baku,

uja, bat tam36ļ t*v nav itataia mtititi piptt", so4tttUß& at-

cērt DAniņA, i

MĪleturi savu klaudzamo, vai ari M,*Ru laba roku:* noa&aitiaa

bilat %abaka*

i,Prtslaiki* aai taa rupuaizac pīpmanis. Visu laiSat jau #rjp .

btju teikt, ka naatrodiao 3ta111."

t,R6uutsiru, velni! Vai neradziet, ka sēta jattklAt!" aar&j
abue Kaļķitio. Striķu nfkac baigt un kluci j&zojm; pa s&tao aat**

rumu atpakaļ. Neaprakstāma uztraukuma beidzot sanniegta istabi-

ņa. Visi jau guļ dziļa miega. Vajās, svilpotājas cknņaa atbalso-

jas sienfts.Dažreiz gan izlaužas ari trompetei lif.slgs skaļāka

krācieur. Het tac netraucē slavenos medniekus gatavotie nečlba,

nobeipurta mielastam. Krāsna jsutmit kuian Tīksme par gaidāmo

maltitivipi steidz meklēt traukus kartupeļu misofanai un vārī-

šanai, bet Tabaka no. ntf*rit savāc platas bikses. Te nu atklā-

jas kas neredzats. Zeme izbirst atkusu&i zirgaboli, daži noH-

lojani kartupeļi, akmeņi un v6l ('andz bēdīgākas lietas. Ka

apstulbis Tabaks stāv istabas vif& un muļķigi blisina aoio.

Ari pārējie kā ar vircu aplieti. Kaļķitis gurdi pievelkas pil?

najai soaiai. Tas saturs nav neko labāka. Telpu pār6alc tris

smagas nopūtas un piestiāvo kute aronats. Nasp6k6 tabaka at-

krīt krēslā, trīcošiem pirkrtiem a!;&ņor& Zābakus, norauj vienu

ua visā spēkā triec nagloto tanku pagulte. Varens lasto pavada

viņa ricibu.

;;Nomierinies!.."'z6li novelk aaļķitis, nobubinādams turp-
mākos vārdus sevi. KaĻemic pilno „??edijtuiu-'oonu, viņo lēni iz-

velkas pa durvim.

.

- . ;A,;a )y.



Kareivim Idlitim itcvejcas.

Kareivim lilitim sviat kājas.

Taisni drausmīgos apmēros! Tas

jau izmēģinājis visus patentli-

dzckļus, bet no nepatīkamās kliz-

mas netiek un notiek vaļā. Dcidzot

Kilitis pierakstīs uz ambulanci.

Ārstam ēāda kāju sviēana nav

nekas jatms, tao haa

apskatoo pretsviedru pā.dori.

„To esmu jau lietojin, ārsta

kungs, bet bez aokmēm!"

Aratn padomā un ielej pudeli-

tē formalīna atšķaidījumu,

„Ari to esmu jau nesekmīgi iz-

mēģinājis, bez tam vioua cptiokāo

pērkamoo līdzekļus url, bet kājao

jo projām ovist un smako,
'i**-?

ka nekur glābties."

Ārsta praksē tas nebijis

gadijamo; tāpēc ta3 iein-

teresēts liek kājau noaut.

Tad rupigi apskata un

jautā:

„ i)ct,kareivi Hilit',

vai jās kādreiz esat mā -

Zinājis kājas nomazgāt?"

„N&, ārsta kungs? to nu

gan es lidz'&im neesmu

mēģinājis!"



VEFDARBINIEKUSAIMĒ

10.decembra pēcpusdiena VnA darbinieku saimā viesojās l.bāvpul-
ka Koris. Tās bija jaukas stundas, ao pavadīja kayaviri VmF dar-

biņienu vidu jauki aoaorčta.darbnīcas halle. P6c vācu un latvi§6u

direntoru uaranāa un klausītāji vienojās kopijā lāgsnā Dievs,

svēti Latviju, kas bija sirdis dziļi izjusta latviešu lūgšana Dievam,

,J)aua/as- daiosma', Dārziņā uiaužam iii ir Latvijas kalni"

klausītajās šalcošajās batvijaa birztalās un Daugavas kras-

tos mudinādama noizsikt v-iroņu Melodiskajās "ii'akts'un
"mežezers" klausītāji aizmirsa alionu un kavējās dzimtenes ezeru

atmiņās, kons aar.TaLlija /adilā.aaskaiuoc dažas nuizdovuāās rian-

aes lirisaod os, sniclaa visu labāko, tāpat deklamētāji, kas

starp kora dziesmām uzstājis ar laki sagatavotām dekiamācijām.
Trio nodziedātas karavīru dziesmas, kar.ludvillo numorigii

dialogi un stāstījumi sagādāja jautrība.
Starpbrdl Vmu lāmas viesus pacienāma ar kalmju un maizītēm. Pār-

runās tālu no dzimtenes izraisi isti latviaKa sirsnāa, ko izjuta
ari so rindiņu r.dtstitājs kopā pavadītās stundās.

_

FRONTESTEĀTRISCIEMOSPIE5.UN6.ROTAS

v tkara pirmo roini nauvioāu frontes teātris viesojās pie
s.un b, rotas kaņavlnam.

Rigas operas bat;i,dejotajā Aina azergailo izpildīja natvju deju.
3pri ;aaA latvieša meitēnu pui§inm tiri laba patika, sevišķi viņas
kopā ar baletdejotāju Arvidu Fi.bigu izpildiM Jūrnieku nejā.Tumš-
matainā "spānietu'' Marija Anoāao ienesa eksotiku temperamentīgi iz-

pildītās Spāņu dejās.Labā tocnnikā izpildčā pādājā spāņu deja kopā
ar Rl ars operas baletsolistu Rūdolfu Sauli guva skatītāju nedalītu

piekrišanu. Liepājas operas solistos Ņinas Krā iiņas izpildītai de-

jai no salūta smagas, sasteigtas doj s iespaids. Te pa da-

ļai vainojamas manās skatuves iuspājas.
Dejas nomainīja aKordeonista Ģibiosa un klavieru virtuoza

lobi izpildītie solo. kurzimčtājs dduards Koiss dažas zlmigāltos ti-

pus ao karavīru vidus darija 'nemirstīgus",sniadzot attālus katram

Ildzi. Divus oddājos )ozātājus mākslinieka pat pacienāja ar

alus no viņa veidotās muciņas. Burvju mākslinieks Dr. Ermo skati -

tājas s tīstīja savos burvju māuslas trikos.

Frontes teātra diro,tors aoutoransjā lomā un ario&R-

smīdināja ar kaņaviru braucienu atvaļinājumā, gan deklamē-

jot, gan art graizot aaauālos ikdienas notikumus un parādības.

Skatiūāju velēšanās gan ir, Lai Vārnaoka nākotne sniegtu ko jau-
nu, jo va: .rā dzirdētais bija dzirdāts jau vairākkārt.

Un,kod i... iinaf- . . ,ņā izrāde bij , galā, skitltā.ji un māksli-
nieki sņirās apmierināti, sakot "uz redzēšanos!"

- at -

Atbildīgais redaktors lan. kdaiundsairnltrs.

Redakcijas .'.oiidģijānoar,vilisnrongulis, kar. Rai'aols

Bruzguliu, scr-ž.Arvias T-iaoe,v.v. Kārlis malties.

Vāku zīmējis un iekārtojis kar. Jānis Valtera,
grafiski )auilLināju . Jānis Duvidonis.

Pielikumā māksi. kar. K.Zllcs kokgrebums.
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