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Mans žurnāls

1930Jūlijs/Augusts

Mani zvēri.

V. L. Durova stāsti.

Žurkas.

5.

Visi zvēri — brāļi.

Liels krātiņš, pilns žurku, nolikts uz manas palodzes.

Žurkas, kā daždien, mierīgi mazgājas, «matu matam blakus

glauž». Es eju garām, atceros runci, ko nupat glaudīju, un

saucu:

«Minci, minci, minci...»

Viņš pienāk, graciozi sperdams savas mīkstās samta

ķepiņas. Es paņemu to un nosēdinu krātiņam blakus.

Kāds tracis sacēlās mazajā žurku mājiņā! Mazās gū-

steknes, bailēs no negaidītā atnācēja, metās uz krātiņa viņu

malu un piespiedās pie sienas, cita citai blakus. Šajā dzīvo

miesu kaudzē kustējās tikai ūsas un spalva, jo sirds viņām

bailēs pukstēja strauji.

Runcis vairāki lāgi apskrēja apkārt krātiņam un notupās

žurkām priekšā. Kaķiem ir kāda raksturīga īpašība, kas zi-

nāmā mērā piemīt visiem dzīvniekiem: viss, kas ātri kustas,

kairina viņu nervus uņ modina apetiti, bet tiklīdz kustība

rimstas, kaķis vienaldzīgi aiziet. Tā bieži vien kaķis, medī-

dams žurku un nožņaudzis to, neskatās tai vairs ne virsū.

Tiklīdz kāda žurka pielīda pie savām masām, viņu vidū

bailīgi slēpdama savu galvu, runcis saausījās, sakustējās un

metās būrim virsū, satverdams to savām samita ķepām.

Bet žurkas sēdēja, cieši saspiedušās kopā.

Runcis novērsās un izlikās, ka žurkas viņš jau aizmirsis,

tikai viņa astes galiņš ātri kustējās, un lāgiem viņš izlaida

savus līkos nagus. Un viltnieks vienaldzīgi piemiedza acis:

ne es jūs redzu, ne zinu ko par jums.
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Te pēkšņi kāda žurka, kam grūti bija turēties pašā kau-

dzes galā, novēlās un tūdaļ atkal uzrāpās žurku miesu čupā.

Runča spalvu sadrebināja nemierīgas trīsas. Muguras

spalva nervozi raustījās, ausis ciešāk piekļāvās pie pakau-

ša... Es runcim pasniedzu pienu, sutinātu jēlu galu, bet

runcis neredz nekā. Viņš sapņo tikai par žurkām... Bet

caur krātiņa restēm viņš nevar saķert nevienu, un gaida.

leradums ir otra daba, un žurkas pamazām pierod pie

tā, kas lika tik strauji pukstēt viņu sirdīm. Viņas jau pieradu-

šas pie kaķa smakas, kas žurkas degunam nav patīkama, un

ilgās gaidās zudušas ari pirmākās bailes.

Kāda žurka, novēlusies no kaudzes, bija nodomājusi at-

kal rāpties augšā, un sāka mazgāties, sukāties un visādi go-

rīties.

Runcis pielieca galvu, acis nenovērzdams no žurkām,

viņa ūsu gali iemirka piena bļodiņā, viņš sapurinājās, atvirzī-

jās no krātiņa un atkal notupās, asti pavilcis zem sevis.

Bet žurkas sadrošinājās iepazīties ar to, kam ne prātā

nenāca viņām pieskarties. Tās sāka jau ziņkārīgi staipīt sa-

vus sārtos purniņus, ošņāt gaisu, tupties uz pakalķepiņām.

Runcis apgāja apkārt krātiņam un pussāņus notupās pie

gūstekņiem. Te pēkšņi notika brīnums: kāda žurka sadroši-

nājās tik lielā varonībā, ka pievirzījās pie krātiņa restēm un

klusi līda pa tām augšup. Tā sajuta piena un gaļas smaržu

un sāka baudkāri ieelpot gaisu. Pēc brītiņa viņai līdzi jau

augšup līda citas žurkas; tās kļuva aizvien pārgalvīgākas,

sāka jau ložņāt pa krātiņa griestiem, tikai lāgiem brīdi sa-

stingdamas, kad runcis pēkšņi sakustējās. Bet drīz tās runci
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vairs nevēroja un krātiņa dibena saka jau meklēt izsvaidītās

saulespuķu sēklas.

Runcim apnika šī vērošana. Viņš piecēlās, izslēja asti

gaisā, kā skursteni, un mala savas dzirnaviņas. Es noglaudīju

to; viņš sāka mierīgi ēst gaļu.

Nu žurkas jau pilnīgi redzēja, ka briesmas viņām nav

gaidāmas, un kāpaļāja pa krātiņa restēm, ziņkārīgi uzlūko-

damas šausmīgo zvēru, pie kura viņas jau bija tik loti piera-

dušas, ka tas viņas vairs nebaidīja.

No tās dienas es katru rītu pienesu žurku krātiņu pie

sava runča, lai žurkas un runcis varētu pilnīgi sadraudzēties.

Otrā dienā jau runcis, gaļu pieēdies, uzrāpās uz krātiņa

un mierīgi atgulās, žurkām vairs neveltīdams vērību.

Kādu rītu es beidzot nolēmu uz visiem laikiem sadrau-

dzēt mūžīgos ienaidniekus. Es atvēru krātiņa durvis un,

abām rokām saņēmis runci, ar varu viņa galvu iebāzu krātiņā.
Te pēkšņi žurkas, lielās izbailēs, metās uz viņu malu.

Runcim šis mēģinājums nepatika. Savām ķepiņām viņš

iespiedās krātiņa malā, bet galva un krūtis jau bija iekšā.

Drošības dēļ es saturēju viņa ķepas. Ausis pieklāvis pie

pakauša, runcis pikti ausījās...

Bet es savām lūpām izspiedzu maģisko aicinājumu, un

dzīvo miesu kaudze, visa kā viena žurka pēkšņi paceļas uz

pakaļķepām un stiepjas pretim runcim.

Runcis cenšas atpestīties un izrauties, bet es turu to

cieši. Žurkas aizvien drošāk tiecas uz viņu Te viņas

jau no visām pusēm sāk bikli apošņāt savu ienaidnieku, bet

viena žurka jau tup uz manas rokas un saviem zobiņiem uz-

manīgi lūko runča nagus.

Otrā dienā es runci jau ielieku krātiņā, aizslēdzu durvis

un skatos, kā manas bailīgās gūsteknes no visām pusēm

pietek pie viņa, uz pakaļķepām atmetušās, stiepjas pie viņa

spalvas un, apošņājušas to, daudz vairs viņu nevēro.

Un atkal notika brīnums! Lielais runcis, kam vēl ne-

sen acis tik liesmaini zvēroja, redzot aizskrejošu žurku, sāka

baidīties un galvu ieraut plecos, kad žurkas viņam tuvoļās.
Bet žurkas, nemaz vairs nebīdamās no viņa, izturējās pret
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to ka pret gluži līdzīgu; tas līda viņam virsu un mierīgi ie-

gulās viņa mīkstā, siltā kažokā.

Beidzot tās ēda ar viņu kopā no vienas bļodas pienā sa-

mērcētu maizi, bieži vien runcim no mutes rāva barību urt

mierīgi gulēja, iespiedušās viņa spalvā Mozdamies, runcis

modināja arī žurkas, rotaļīgi ķerstīdams tās ar savu ķepu.

Es sāku tiem visiem mācīt lomas, pozdamies uz īpatnēju

izrādi: «Pasaulē nav vairs ienaidnieku. »

Savus četrkājainos draugus es mācīju staigāt pa virvi*

Cirka arēnā cieši savilkta virve. Uz tās es sasēdinu

žurkas un pienesu pie viņām runci. Un pēkšņi... runcis iz-

laiž savus nagus un skrāpē virvi, it kā gribēdams mesties žur-

kām virsū.

Es saku:

«Te žurkas tēlo baltos vergus: pasta un telegrāfa ie-

rēdņus, un runcis viņu bargo priekšnieku. Nu, mani ierēdņi,

ejiet nu pie sava priekšnieka!»

Vistuvāk pie runča esošās žurkas droši dodas uz priekšu'

un izstiepj savus purniņus.

«Lūdzu, skataities,» es saku, «kā kaķis skūpstās ar žur-

kām!» .!

Un žurkas bada runci saviem purniņiem.

Publika aplaudē un jūsmo. Es dzirdu, ko tā saka:

«Kā gan viņš varēja likt tām skūpstīt pikto runci, kas

dzirās tās plosīt saviem nagiem?»

Bet tā nebūt nebija, kā publika domāja: runcis nebūt ne-

bija pikts, viņš bija tikai samiegojies. Runci ienesa arēnā!

tūdaļ pēc miega ; viņš staipījās un skrāpēja virvi, it kā trīdams

savus nagus un taisīdamies mesties virsū žurkām, bet žurkas,

izdzirdušās manu spiedzienu un atnestā krātiņa pazīstamo*

kārdinošo smaku, skrēja pie tā pāri runcim, kas gulēja vi-

ņām ceļā.

«Redziet,» es teicu, «kā runcis skūpstās ar žurku. Es

esmu samierinājis nesamierināmos ienaidniekus!»

Un samierinātie ienaidnieki bija un palika draugi arf

vēlāk, mājās, nevis arēnā vien. Mans baltais runcis mierīgi

gulēja savā gultiņā, un žurkas pielīda viņam pie sāniem, kur

tām bija silta, mīksta un jauka gulēšana...
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6.

Žurku jūras braucieni

Es nolēmu sarīkot jocīgu izrādi ar žurkām.

Kādu programmas numuru izpildīja baltās un lielās žur-

kas kopā. Es noliku pudeļu rindu, izlaidu lielās un baltās

žurkas, un norādīju tām braucienu: baltās pa pudeļu kakli-

ņiem, lielās starp pudelēm. Un viņas uzmanīgi paklausīja ko-

mandu.

Un tiklīdz atskanēja komanda, viņas nāca atpakaļ mai-

nītās lomās: lielās žurkas pa pudeļu kakliņiem, baltās starp

pudelēm.

Beidzot es izrādīju savu «Žurku jūras braucienu». Šī

izrāde beidzās ļoti bēdīgi.

Es uzcēlu kuģi, kurā mani mazie četrkājainie draugi

cēla karogus, palaida buras, grieza stūres ratu, un kad sacē-

lās vējš un nikna vētra plosīja buras, žurkas metās laiviņā un

glābās no kuģa bojā ejas,

Daudzreiz es rādīju šo interesanto izrādi lieliem cilvē-

kiem un maziem bērniem; viss ritēja gludi, līdz lielo žurku

Pinkuli piemeklēja nelaime.

Pinkulim bija tumšpelēka pinkaina spalva, un raksturs

tam, kā daždien lielo žurku tēviņam, bija dusmīgs, ļauns un

nelokāms.

Pinkulis baidīja visas citas žurkas. Tiklīdz krātiņā sā-

kās ķilda, Pinkulis skraidīja un ārdījās kā viesulis, ceļā visu

nogāzdams, un ķildinieki tūdaļ bēga uz visām pusēm.

Izraudzīdamies kuģa komandu, par kapteini es iecēlu

enerģisko Pinkuli.

Sākumā tas godprātīgi strādāja kā virves dejotājs. Bet

es to pacēlu lielākā godā. Jo labāku komandieri es tiešām

nebūtu varējis atrast!

Pinkulim bija varens, stalts un iespaidīgs stāvs un tik-

pat varena balss; šī balss bija kā radīta īsu un neatlaidīgu

pavēļu teikšanai.

Vairākus mēnešus es strādāju, veidodams savu jauno
cirka numuru, un beidzot, pēc neatlaidīga darba, redzēju, ka

mani zvēri savas lomas pilnīgi prot.
Un uzcelts bija arī jaukais kuģis, līdzīgs tiem vareniem
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un staltiem kuģiem, kas peld visās lielākās upēs.

Sākas izrāde. Kuģis piebraukts piekrastē, kas piekrau-

ta saiņiem, mucām, dzelzi; krastmalā paceļas baitas mājiņas

ar glīti koptiem dārziņiem, ielas, skvēri un citas dekorācijas.

No kuģa uz krastmalu stiepjas kāpes, pa kurām uz

priekšu un atpakaļ skraida žurkas, kas tēlo nesēju lomu;

sāņus, uzmanīgi kāpj pasažieri, arī žurkas, un kuģa klājā rīkojas

un skraida matroži, atkal tās pašas žurkas, kas steidzas katra

pie sava masta, tiklīdz atskan svilpiens.

Dobji dun un rīb tvaika celtuve, kviec un gaudo sīrēna,

un kuģim pāri veļas balti tvaiki.

Kapteinim ir sava kajīte. Tiklīdz mēchaniķis piespiež

podziņu un kajītes durvis atveras, kapteinis žāvādamies iz-

nāk uz sliekšņa, notupstas uz pakaļķepām un pakasa ausi, tad

lēni apstaigā visu klāju.

Tas apskata preču telpu, kur samesti maisi un saiņi, tad

pārbauda mašīnu kajīti, apvaicājas, vai pasažieri jūtas ērti,

vai visi matroži un krāsnkuri savās vietās un vai glābšanas

jostas un laivas kārtībā.

Pārliecinājies, ka viss kārtībā, Pinkulis uzkāpj uz ko-

mandas tiltiņa, kur to gaida azaids: dažas lieliski, labi izceptas

saulespuķes.

Tas apgrauž saules puķei malas, apēd visas sēklas un

pieiet pie tālskata, kur to gaida nolikts piens.

Vai apvāršņa malā nav redzams kāds kuģis?

Bet kas tie tur par spiedzieniem? Tur sakāvušies ne-

sēji, plēzdamies ap nolobītu mandeļu vācelīti.

Vienā lēcienā Pinkulis ir lejā. Kā smaga lode tas ie-

gāžas ķildinieku kaudzē, un pēkšņi visi izklīst, bet kārtības

traucētājus kapteinis krietni samiltī.

Cirkū, pēdējās vietās, skaļi smiekli; tur smejas karavīri:

«Tas tikai īsts komandieris!»

«Bez disciplīnas kuģis nevar iet!»

Šo numuru es nepārtraukti rādīju gandrīz divus gadus,,

visur saceldams skaļus aplausus.

Artisti bija labi saspēlējušies, un izrāde bija ļoti val-

dzinoša.

Un ilgi vēl būtu valdījis šis drosmīgais kapteinis, ja ne-

būtu kritis par upuri vienkāršai, nenozīmīgai žurkai.
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Gandrīz pirms diviem gadiem Pinkulis tupēja krātiņā,

kopā ar pelēku žurku, kam bija balts vēderiņš un kam Pinku-

lis piekļāvās ar visu kaislību. Un žurkai no Pinkula piedzima

deviņi žurkulēni.

Pinkulis bija maigs, gādīgs tēvs; midzenī viņš vilka

salmus, papīra gabaliņus, spalviņas, un ziņkārīgi vēroja, kā

draudzene rūpīgi un maigi savām ķepiņām saņēma katru

žurkulēnu, pagrozīja to gaisā kā žonglieris un ātri to aplai-

zīja no purniņa līdz astes galiņam kā konfekti.

Abi mīlētāji man bija jāizšķir...

Pinkuli es ieliku krātiņā kopā ar kādu balto žurku, pret

ko tas bija gluži vienaldzīgs, un viņu neaizkustināja arī žur-

kas nāve, kad kādu rītu to krātiņā atrada beigtu.

Aizritēja divi gadi. Pinkulis strādāja kuģī un, kā daž-

dien krietns kapteinis, no sava komandas tiltiņa vēroja visus

darbus kuģa klājā.

Atskanēja ilgs svilpes kauciens; tuvojās aizbrauciena

brīdis. Divdesmit žurkas steigšus metās pie kāpēm.

Te pēkšņi klājā divi nesēji, Pinkuļa strādnieki, dzīvi sa-

ķildojās rozīņu dēļ. Viena no abām žurkām, jaunākā, vārgi ie-

pīkstējās ...

Pinkulis, atcerēdamies savu lomu, tūdaļ traucās lejup.

Vecā žurka viltīgi novirzījās sāņus, bet jaunā palika,

kur bija stāvējusi. Sākumā Pinkulis brīnījās par bezbailīgās

žurkas pārgalvību, tad pēkšņi saskaitās; spalva viņam izspū-

ra, pazibēja baltie ilkņi.

Bet žurka viņu uzlūkoja, it kā nekas nebūtu noticis.

Pēkšņi Pinkuļa dusmas izgaisa; viņš vairs nesprausloja

un ilkņus ieslēpa. Izrādījās, ka tā draudzene, ar ko

reiz, gandrīz pirms diviem § dzīvoja kopā, vienā:

krātiņā.

Viņi paeina viens otru, un viņu priekiem nebija gala.

Pinkulis aizmirsa savus kapteiņa pienākumus un savu purniņu

badīja draudzenei degunā, un tā viņam atbildēja tikpat mai-

giem glāstiem.

Jāiejaucās bija man pašam. Diviem pirkstiem es dedzī-

go kapteini saņēmu aiz treknā viduča un noliku to uz tiltiņa.

Bet, tiklīdz es novēršos, Pinkulis jau traucās pie savas

draudzenes.
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Man atkal viņš bija jānoliek vietā, un šoreiz jāieslēdz

stikla kajītē.

Mašīnists, uz pakaļķepām notupies, parāva auklu un pie-

spieda sviru. Mašīna sāka rībēt, regulātors griezties. Skrai-

dīšana, šņākoņa, svilpieni... Kuģi ietina tvaiki. Matroži no

ūdens izvilka enkuru. Taisni tobrīd kapteiņa kajītes durvis,

kuras es aizmirsu aizcirst, tinkšķēdamas saplīsa, un kapteinis

aizsteidzās pie savas mīļākās.

Kā par postu, lūks bija atvērts. Tvaika mākoņos Pin-

kulis to neredzēja un, skriedams pie savas draudzenes, ie-

krita mašīnu telpā.

Atskanēja smalks, vārgs spiedziens.

Es ielūkojos mašīnu telpā: Pinkulis, sasities, atmuguriski

gulēja aizvērtām acīm, uz robainiem ratiem, un raustīja

ķepiņas.

Es saucu to ar spiedzienu. Divas, trīs reizes viņš at-

saucās, tad nekustējās vairs un apklusa.

Asaras žņaudza man kaklu. Bet publika trokšņoja,

smējās, un tai nebija ne jausmas, cik liela drāma te bija no-

risinājusies
...

7.

Arī Pelēcīte sāk artistes gaitas

Daudzu dresētu žurku vidū auga un mācījās strādāt arī

mana Pelēcīte. Drīz viņa bija jau iedresēta un klausīja katru

manu vārdu.

Un viņa man kļuva ļoti mīļa, droši vien tādēļ, ka bija

man prasījusi vairāk rūpju un darba nekā citas žurkas.

«Pelēcīte,» es saucu to, tiklīdz atmodos.

Un mazais, judenais zvēriņš pēc brīža jau bija už manas

gultas segas.

«Pelēcīte, noskūpsti mani.»

Un Pelēcīte uzrāpjas uz manām krūtīm, paceļ savu pur-

niņu pie manas sejas un maigi bada savu deguntiņu pie ma-

nām lūpām.

Augas dienas Pelēcīte gulēja manā kabatā, kur es biju

tai ierīkojis mazu atvērtu lādīti; tajā viņa gulēja, savilkušies

čokurā.

Bet tiklīdz es savām lūpām atdarināju žurkas spiedzie-
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nu, Pelēcīte, staipīdamās un žāvādamās, izlīda no mana kam-

zoļa un nāca mani skūpstīt. Neviena cita no manām audzēk-

nēm nebija tik pieglaudīga un mīlīga.

Es dzīvi atceros mīļo zvēriņu; es redzu, kā uz manas

segas paspīd viņa kažociņš; redzu, kā tas mani skūpsta, kā

tas aizskrej, uzrāpjas uz manas galvas un, ērti notupies, ātri,

ātri ņirbinādams ķepiņas, sāk šķirstīt manus matus, it kā mek-

lēdams tur kukaiņus. Bet Pelēcītei gribas rotaļāties; ātri tā

dodas atpakaļ uz manas segas un, graciozi lēkādama un locī-

damās, skraida pa to un kūvējas. Un drīz viņai gribas ēst, viņa

padzeras pienu un sāk laizīt savu kažociņu.

Bet Pelēcītei bija arī savi pienākumi, tā nevarēja kū-

vēties vien. Viņa bija pirmā gaisa braucēja no visām ma-

nām žurkām, un viņas slavenais gaisa lidojums jau aprakstīts

šīs grāmatas stāstā «Gaisa braucējas». Pelēcīte nebija lido-

tāja vien, tā bija izpētījusi arī dažādu tauku vielu īpašības,

un bija mans mājas eksperts īstā sviesta atšķiršanā no

mākslīgā.

Es nekad Pelēcītei nedevu gaļu, un viņai derdzās gaļas

garša, bet sviestu viņa labprāt ēda; un tādēļ, kad man kādā

tirgotavā pasniedza sviestu, es devu to nogaršot Pelēcītei, un

ja tā no sviesta novērsās, es zināju, ka tas ir margarīns.

Žurkām ir ļoti smalka osma, un sviesta tirdzniecībā tās

var izlietot kā labākos ekspertus.

Pelēcīte nekad no manis nešķīrās; tā bija man līdzi arī

ārzemēs, kur es dziedinājos dažādos kūrortos un kur viņa no

mazas krūzītes dzēra dziedinošus ūdeņus.

8.

Negaidīta tikšanās.

Kādā pilsētas teātrī bija izrāde. Es rādīju žurku va-

dītu kuģi.

Žurkas tecēja pa klāju, tēlodamas matrožus, no ūdens

izvilka enkuru, sakārtoja mastus, nēsāja bagāžu, palaida ma-

šīnas, iededzināja elektriskos lukturus. Un pēkšņi kuģa kā-

pes, kas ostu savienoja ar kuģi, nogāzās; sacēlās dekoratīvi

jūras viļņi, kuros iekrita žurkas, kas kuģī krāva preces, un

nozuda zem skatuves.
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Teātra kalpotāji visu nakti meklēja manus bēgļus, un

citu ritu mēs visi devāmies tālāk, uz citu pilsētu, kur man

bija jārīko izrādes. Mēs aizbraucām, nesameklējuši vienu*

žurku.

Pēc diviem mēnešiem es atkal biju tajā pašā pilsētā, sē-

dēju teātra ložā. Uz skatuves spēlēja jauns zēns, vijolnieks.

Viņš spēlēja labi, tik labi, ka publika klausījās, elpu aiz-

turējusi. Pēkšņi klusumā atskanēja kāda balss:

«Peles!»

Šo balsi uztvēra viss ļaužu bars:

«Žurkas! Žurkas!»

Vijolnieks pārtrauca spēli.

Es paskatījos uz skatuvi. Uz spoži apgaismotās grīdas

tupēja žurka un mazgāja savu purniņu; tā nomazgājās un

sastinga mierīgā pozā, it kā būtu apreibusi no mūzikas skaņām.

Bet kad priekškars nokrita un atskanēja skaļi aplausi, žurka

ātri aizskrēja aiz kulisēm un ielīda grīdas spraugā.

Kas tā bija par žurku un kur tā bija še radusies?

Tikai es viens pats to varēju atbildēt. Protams, tā bija

mana cirka artiste, kas man nozuda pirms diviem mēnešiem.

Izklīstot, publika runāja:
«Te nu mēs paši savām acīm redzējām, cik žurkas

kaislīgi mīlē mūziku!»

«Kā nu nē, jo mazais vijolnieks spēlēja dievišķīgi!»

«Vai redzējāt, cik aizkustinoši un mīlīgi žurka bija sa-

likusi savas ķepiņas?»

«Šie zvēriņi ārkārtīgi mīlē mūziku. Viņu muzikalitātes

dēļ es varētu pat aizmirst viņu riebīgo izskatu.»

«Žēl, ka te nav Durova, viņš droši vien būtu sarīkojis

brīnišķīgu izrādi, kur žurkas spēlētu mūziku.»

Bet Durovs zināja, ka vijoles skaņas bija žurku izvīlu-

šas uz skatuves tādēļ, ka tās bija līdzīgas stabulītes skaņām,

ar kurām viņai saistījās atmiņas par gardu kumosu, ko es tai

devu par viņas darbu. Durovs zināja, ka žurkas nebūt nav

tik mūzikālas, kā publikai likās.

Sabiedrība domā, ka zvēru dīdītāji čūskas apbur ar

mūziku. Tas nav pareizi. Čūsku dīdītāji jeb faķiri, kā tos

dēvē afišās, čūskas baro un dīda, stabules skaņām skanot, un
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ikreiz, kad faķiram jāpasauc savs dzīvnieks, viņš aicina to

ar vienu un to pašu stabules skaņu. Pazīstamo skaņu dzir-

dēdamas, čūskas, gaidot ēdienu, izlien no savas lādes, bet vien-

tiesīgā publika kliedz:

«Vai redzējāt, kādām acīm čūska uzlūkoja iaķiru? Mū-

zika bija apbūrusi čūskas skatienu! Ak, tas ir brīnišķīgi —

mūzikas iespaids uz dzīvniekiem! Par to ir sarakstīti ievē-

rojami zinātnieku darbi.»

Nekādi zinātnieku darbi, protams, par to nav sarakstīti,

un vēl nevienu čūsku mūzika nav apbūrusi.

Kā dzīvnieki klausa dažādām aicinošām skaņām, to

rāda gana stabule, kas ik rītus no visām sētām sasauc savtfe

ganāmpulku. Pats par sevi saprotams, ka stabules mūzika

nebūt neapbur govis un aitas. Ar stabules skaņām

kiem gluži vienkārši saistās domas par zaļo pļavu plašumu,

un trekno barību.

Vēstule draugam.

Arnolds Jansons

Vai vēl kā senāk, draugs, sapņot tu vari,
Aiziedams mežos, virši kad zied,

Kur tā kā pasakās šūpojas zari,

Vēji kad svilpdami pāri tiem iet?

Vai vēl kā senāk tev mijas un tuvas

Stundas tās klusās, abi kad mēs

Klaiņājām apbrīnot briestošās druvas,
Saulrietus vītolu galotnēs?

Vai vēl tu atceries strautus tos zilos,

Ziedoņos dziesmas kas veltija mums;

Zeltainos rudeņus ēnainos silos,

Asarās tvīka kad debesu jums?

Vai varbūt tavas spārnotās domas

Tagad nu smagi salauztas snauž

Kautkur aiz jūras smilšainās jomas,

Vēji kur mūžīgu klusumu pauž?
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Indijas ceļojums.

H. Klopenburgs

IX.

Bruņu rupuču medības.

Mēs izejam medībās seši: ārsts, inženieris, divi asistenti,

viens no virtuves un es. Achmeds, muhāmedānietis, kas vada

medības, mums svēti apsola, ka noteikti noķersim bruņu ru-

pučus; Pa virves trepēm nokāpjam no kuģa un ievietojamies

loti ērtā laivā, lielām trijstūrainām burām. No kuģa atskan

jautri saucieni un laimes novēlējumi. Laiva, kur iesēžamies,

pieder pie tiem ātrbraucošiem iedzimto laivu tipiem, kuras iz-

skats man atgādina vikingu kuģus. Kaut arī mums pretim pūš

stiprs vējš, mēs tomēr ātri dodamies uz priekšu, atstājot mū-

su kuģi vakara krēslā. Pēc karstas dienas šīs vakara stundas

uz ūdens mūs atspirdzina. Kad metas tumsa, ostas iebraukša-

nas vietā pa kreisi un pa labi uzliesmo ugunis. Kā uz spārniem

mēs tumsā dodamies garām dažām zvejnieku laivām, kas iz-

braukušas darbā. Vienmuļīgi atskan no kādas hindusu sādžas

.klusa dziedāšana. Achmeds izkāpj krastā pēc provianta.

Jau tumša nakts. Pār mūsu galvām skaidri vizuļo zvaig-

žņotās debesis. Dzirdama naktsputnu čaloņa un čivināšana.

Nepakustēdamies, kā nedzīvs akmeņa tēls, tup puika fiaruns

gara dēļa galā, ko pārlika treliņiem pāri, lai tādā veidā uztu-

rētu laivas līdzsvaru pret stipro buru spiedienu.

Pēc vairāk nekā stundas brauciena, mēs tuvojamies mēr-

ķim. Jūras krasti pie Karačijas ir purvaini, viscaur izvagoti

lagūnām. Tikai pie pašas jūrmalas stiepjas šaura smilšu josla.

Šeit bruņu rupuči iznāk no ūdens, uzrāpjas kādus 20 metrus

uz krasta un izrušina apm. 1 metru platu un 30 cm dziļu bed-

ri, kur iedēj 300—400 olu. Tad savām lielām spurām aizkašā

bedri un steidzas atpakaļ jūrā. Taisni pēc četrām nedēļām,

ciiti saka — pēc sešām nedēļām, dzīvnieki atkal iznāk krastā,

atrušina bedri un aizved jūrā mazos bruņu rupučus, kas pa šo

laiku izperinājušies siltajās smiltīs.

Mums jānoķer bruņu rupucis, kad tas dodas uz «dēšanas

vietu». Ja izdodas šo dzīvnieku apgāzt uz muguras, tad tas

jau tikpat kā noķerts, jo tā guļot viņš nevar pats apgriezties.
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piecelties kājās un aizskriet— tam jāpadodas. Tik liela kustoņa;

«apgāšana» nav vis viegla, jo tiklīdz tas pamana draudošās

briesmas, viņš aizsteidzas uz ūdeni loti ātri, kā to no tik liela,

un smaga kustoņa grūti sagaidīt. Mēs laivā dodamies uz la-

gūnas augšdaļu. Reiz mēs uzbraucām smilšu solam, bet tas,

padara mūsu ceļošanu jo interesantāku. Mūs jau sāk pārņemt

medību drudzis: savā uztraukumā noturam sagāzušos

nieku būdu par kamieli vai ziloni, vai pat par pašu bruņu rupu-

ci. Viens no mums tur gatavībā virtuves cirvi, citi atkal na-

žus, lai tādā kārtā aizstāvētos pret varbūtējām hiēnām un ci-

tiem plēsīgiem zvēriem. Mēs izkāpjam no laivas. Lielie viļņi

vareni gāžas uz krasta, it kā to gribētu apkampt garām baltām:

rokām. Gaiss neizsakāmi jauks un maigs. Achmeds mūs va-

da. Mums laime: pēc dažiem soļiem mēs smiltīs redzam lie-

las, dziļas it kā ratu grambas. Bruņu rupucis. Mēs steidza-

mies pa pēdām pakaļ un nākošā acumirklī atrodamies pie gan-

drīz pusmetra dziļas bedres, kur kašājas milzīgs bruņu rupu-

cis. Tik lielu nebijām sagaidījuši! Tiklīdz dzīvnieks mūs pa-

mana, tas apklust, bet tad, briesmīgi pūšot un elsojot, ar ne-

ticamu veiklību izlien no bedres un aizskrien uz jūru. Mēs

kliedzot dzenamies tam pakaļ. Neviens neiedrošinās šo zvēru

aiztikt. Tikai viens no mūsējiem saņem dūšu un uzlec bruņu;

rupucim mugurā — viņš bija dzirdējis, ka tad bruņu rupuči ap-

stājoties. Bet nekā! Mūsu biedrs guļ smiltīs visā garumā, bet;

bruņu rupucis skrien tāļāk uz patvērumu sološo jūru. Te —-

hindusu puika fiaruns iesprauž zemē mazu koku, taisni dzīvnie*-

ka galvas priekšā. Bruņu rupuča purns aturas pret koku un

dzīvnieks apmulst. Šinī mirklī hinduss uzmet cilpu bruņu ru-

puča īsajā kaklā, un mēs to raujam un velkam, kamēr dzīv-

nieks guļ uz muguras.

Tas nu vairs mums nevar izsprukt, un tamdēļ mēs to

vienkārši atstājam guļot, bet paši ejam tāļak, uzvaras priekā

lepni un laimīgi, par ko mums īstenībā vienīgi jāpateicas hin-

dusam. Kādu pusstundu mēs nostaigājām gar jūrmalu. Mūs vi-

sus pārņem jūras varenība un tropiskās nakts skaistums. Mēs

klusējam, un mūsu domas gandrīz jau novirzās no medībām.

Šis mūsu pirmais medījums ir arī mūsu pēdējais. Plūdu

laiks jau beidzies, un atplūdos bruņu rupuči vairs nenāk.
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Mēs atgriežamies pie sava gūstekņa. Diezgan grūti

mums nākas nogādāt trīs centnerus smagu dzīvnieku kuģī.

Ap pakaļspurām apliekam virvi, un tad mēs visi astoņi visiem

spēkiem, nosvīduši, velkam dzīvnieku pa kāpām, tad pa šauru

dēli ievelkam laivā. Jūtot zem sevis koku, bruņu rupucis spār-

dās, cik varēdams, tā kā viens no mūsu biedriem saņem

krietnu sitienu pa stilbu. Tad dzīvnieks apmierinājās, pado-
das. Savas dvēseles dziļumos katrs no mums varbūt sajūt

līdzjūtību, — varbūt arī kaunu.

Noguruši braucam mājā. Laiva klusi slīd pa ūdeni. Ach-

meds sēž pie stūres un stāsta dažādas lietas no savas tautas

dzīves, un mēs, atzvēlušies mīkstos spilvenos, klausāmies. Pēc

pīkst. 1, naktī piebraucām pie mūsu kuģa. Ar tvaika ceļamo

vindu bruņu rupucis tiek pacelts uz klāja.

Otrā rītā notiek kaušanas svētki. Mums izvārīja zupu

no bruņu rupuča gaļas, un no olām izcepa garšīgas, treknas

pankūkas visam kuģim. Visvērtīgāko — bruņas — izlozē, bet

galvu paņem ārsts un to uzglabā spirtā.

Ceilona.

Mēs dodamies uz dienvidiem. Pēc vētras, lietus un ban-

gojošās jūras, dienas atkal paliek jaukas un naktis dzidras.

Monsuna tumšie mākoņi izklīst, un debesis klājas pār mums

spīdošā zilgmē. Ar katru nakti zvaigznes pieņemas spožumā.

Dienvidkrusts kā bāla pērļu rota vizuļo Centaura mirdzošā di-

manta gredzenā. Orions stāv pār mūsu galvām, Sirijs un

gaišā Kapella spīd un vizmo neredzētā krāšņumā.

Kam reiz mūžā lemts piedzīvot tādu tropu zvaigžņu

nakti tumšā jūrā, tas ilgi, ilgi glabās dvēselē šo ainu un to ne-

kad neaizmirsīs.

Diena nes jaunus brīnumus. Es stāvu pie kuģa treliņiem

un skatos kā apburts uz pasakaini skaisto krastu. Agrākie sapņi

par paradīzes skaistām Dienvidjūras salām, ar sniegbaltām

smiltīm un tumši ziliem ūdeņiem, šeit paliek par īstenību. Bez-

gala tāla un balta jūrmala, mūža mežs un kokosa palmas snie-

dzas līdz pašai ūdensmalai; mežmalā stāv vieglas, palmu la-

pām klātas būdiņas, tālumā zili zaigojošās kalnu ķēdes. ledzim-
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tie tāli izbrauc šaurās laiviņās, vai izcirstos koka stumbros, vai

uz viegliem plostiem jūrā zvejot. Viena laiva pienāk mūsu

kuģim gluži tuvu klāt. Man tā gribētos uzsaukt brūnajam in-

dietim, kas sēž pie stūres, lai tas mani aizved uz saulaino, bal-

to krastu
. . .

Saules rietā mēs iebraucam Kolombas ostā. Šeit mūs

jau gaida. Ūdenī šūpojas barkas, uz kurām galvu pie galvas

cieši kopā stāv iedzimtie strādnieki. Tiklīdz uz mūsu kuģa

nolaižas karantenes flaga, tā viena laiva pēc otras ātri mums

piebrauc, un pēc acumirkļa viss kuģa klājs pilns puskailu tumš-

brūnu cilvēku, un visur valda briesmīgs troksnis. Nu miera

vairs nav: klaudz lūku vāki, žvadzina tvaika vindas —un

pēc vienas stundas jau tiek izkrautas četras kuģa nodaļas.

Karājošās lampas met spokainu gaismu pār klāju, kur no vie-

nas puses uz otru šaudās melnie singalēži. Darba troksnis ne-

sas pār naktsmierā dusošo ostu un tumšiem kuģa siluetiem.

Visur valda miers, tikai uz mūsu kuģa strādā.

Kad aust blāvais rīts, kokosa palmas un pilsēta iznirst no

nakts ēnas, darba gaita jau paliek gausāka. Nāk dienas sar-

dze, nodziest lampa pēc lampas, un piepeši kā uz mājienu, aiz

kalniem uzlec saule un lej savu siltumu pār ostu un jūru. No

krasta nāk laivas ar jauniem spēkiem naktsstrādnieku vietā.

Tie ir gleznaina izskata vīri, kas uzrāpjas uz kuģa. Singalēži

ir maza auguma, bet spēcīgi un tiešām skaisti. Tie pavi-

sam citi radījumi nekā hindusi Bombejā; viņi ir arī mežonī-

gāki — duncis tiem mūžīgi pie rokas. Dala no viņiem valkā

kā sievietes garus matus, saspraustus pakausī mezglā. Pirms

Ceilonu iekaroja holandieši, singalēži bija šīs salas valdnieki, un

turpat dzīvojošus tamūjus turēja par saviem vergiem. Šodien

Ceilonā dzīvo singalēži un tamūli kopā, ar vienādām tiesībām.

Viņus šķir tikai reliģija: pirmie ir budisti, otrie brachmaņi.

Es dodos no kuģa uz sauszemi un apskatu pilsētu. Eiro-

pieti, kas izkāp krastā, vienā acumirklī ielenc kāds ducis ceļa

vadoņu; pieci, seši važoņi sauc un māj; automobili pūš; tirgo-

tāji skrien piedāvāt savu preci. Tā kā es pusstundu eju kā-

jām, tad šis bars visu laiku man skrien pakal. «You want

postcards, Sahib ?» — «You want a drink?» — Come here, Fil
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show you a nice shop» . . .*) — katrs man ko piedāvā, katrs

.mani kaut kur grib aizvest. Viens bija uzgājies, ka esmu vā-

cietis un visu laiku bļauj: «Hamburg—Berlin, Hamburg—Ber*

lin, Hamburg—Berlin...» Galu galā es iekāpju rikšā un aiz-

māku prom. Rikšas — mazi divriteņu vāģīši, kas mīksti at-

speras uz augstiem gumijas riteņiem. Tos velk iedzimtie,

aulekšodami pa visu pilsētu.

Drīz vien no tirdzniecības pilsētas daļas nonākam plašā,

skaistā priekšpilsētā, kur lielos krāšņos dārzos atrodas eiro-

piešu bengalo'i. Palmas apēno ceļu,. visur zied un smaržo*

maizes un mango koki ; milzīgi baniana koki gandrīz vai aiz-

sprosto ielu. Baniana koks ir savāds augs. No zariem laižas

uz zemi garas tievas, stīgveidīgas saknes, kas, zemē ieaugot,

tur iesakņojas un ar laiku izaug par spēcīgiem stumbriem.

Kādreiz 30—40 tādu stumbru 20—25 cm caurmērā savienojas

vienā koka lapu jumā. Lielais baniana koks Kalkutas botāniskai

dārzā, lielākais koks pasaulē, atstāj vesela meža iespaidu*

Tam pāri par 500 stumbru.

Rikšas vilcējam sviedri tek pār pakausi. Es tam lab-

prāt novēlu atpūtas bridi un izkāpju «Cinamons garden'ā», ve-

cā holandiešu cimta**) dārzā. Koki fantastiski lieliem asins-

sarkaniem un gaišdzeltāniem ziediem; raibi svešzemes putni»

spīdošām spalvām, laižas no koka uz koku; iedzimtās meite-

nes rotaļājas zālītē. Acu uzmetienā atšķiru singalēzietes no

tamūļu meitenēm. Pirmām gaišas sejas krāsa un augstas pie-

res; šās atkal ir tumšas, gandrīz vai melnas. Es nofotografēju

mazu puisēnu, kas nes ūdeni. Garām ejot, tas, protams, übago.

Viņš saņem savu «bakšiš»***) un aiziet. Bet kad to redz

parka sargs, tas viņu saper, pats cerēdams par to no manis

saņemt «bakšiš». Bet šoreiz velti cerēts! —

Es uzsvilpju savam kālijam. «Buddha Temple» es tam

saku, un tad tas aizjoņo, tā ka man gandrīz par viņu paliek

bail. ledzimto pilsētas daļā es vēl paspēju uzņemt veselu bara

ielas puiku, kas sākumā stipri baidījās no mana fotogrāfa apa-

*) „Vai gribat pastkartes, kungs ?" — ,Vai gribat dzert ?"
— .Nāciet

šurp, es jums parādīšu labu bodi."

**) Kanēļa koks.

***) Kukuli, dzeramnaudu. Tulk.
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rāta. Tad mps atrodamies pie kāda budistu tempļa. Ārā uz

trepēm mums jānovelk kurpes un zeķes, tad kāds tempļa kalps

mums rāda tempļa iekšieni. Daudz tur nav ko redzēt. Mil-

zīgs guloša Būdas tēls, dažas bildes ar notikumiem no Būdas

dzīves, tas gandrīz arī būtu viss. Interesantākais ir svētie rak-

sti, ko mums rāda kādā blakus telpā. Tur redz sanskrita rak-

stus uz pergamenta strēmelēm ; te atkal zelta un melnas rakstu

zīmes uz japāņu sarkanlakotā bambusa; redzam arī muhame-

dāņu korānu un ķīniešu bībeli. Šī ir tempļa skolas bibliotēka.

Ejot prom, redzam sētā safrāndzeltānās drēbēs priesteru skol-

niekus, kas šeit pavada skolas starpbrīdi. Daļa no tiem skaisti!

cilvēki, augstu, gudru pieri, lielām, domīgām, labām acīm. Bet

citi izskatās viltīgi, blēdīgi un brutāli. Es vēl labi atceros šā-

du ainu: Būdas priesteris iet garām kādam veikalam, kura

īpašnieks iznāk un dziļi paklanās. Bet priesteris tikko atņem

sveicienu: visa viņa sejas izteiksme izpauž augstprātību un

nicināšanu. Kā tad nu vēl būs Rangūnā — Indijas budisma

cietoksnī, nodomāju sevī.

Atstājot rikšu, izceļas parastā kaulēšanās par maksu. Šinī

ziņā Indijas ostas pilsētas gan nepanesamas, jo katrs eiropietis
tiek uzskatīts par izmantošanas objektu, kas, pēc iespējas, jā-

piemāna. Tas galu galā apnīkst un atņem visu simpātiju pret

iedzimtiem. Arī laivnieks, kas mani aizved atpakaļ uz kuģa*

domā, ka ir atradis muļķi, Bet tā nu vis nebija. Pie mūsu ku-

ģa, starp citu, ir piebraukusi policijas laiva. Kas noticis?

Kāds matrozis gandrīz nositis indieti. Lieta ātri noskaidrojas.
Indietis sviedis matrozim ar kokosa čaumalām. Matrozis sa-

skaities, paķēris smagu ozola koka vāli, ar ko aizbultē kuģa

lūkas, un, to sviežot, ķēris indieti pa galvu, tā ka tas noģībis.

Izceļas ellišķīgs troksnis, atnāk policija: matrozi nopratina,,
bet tūdaļ atkal atsvabina.

Drīz mūsu krava — cements un kondensēts piens — iz-

krauta. Saules rietā atkal dodamies jūrā. Mēs te uzturējāmies
taisni divdesmit četras stundas. Tagad atrodamies mūsu ceļo-

juma dienvidu galējā punktā — dažus grādus ziemeļos no ek-

vātora. Nākošā dienā, kad mēs ap pusdienas laiku tuvoja-

mies Madrasai, saule vairs nestāv kā parasti dienvidos, bet

augstu ziemeļos.
(Turpinājums nākamā numurā.)
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Jaunie latvieši.

Zandis

(Beigas.)

leraudzījis savus zēnus, Alpiņš tiem pienāca. Viņš

palūkojās mazliet aizdomīgi un pētoši. Šeit, otrā stāva kori-

dorā bija nonākuši gandrīz visi viņa zēni. Laikam bija kas

padomā. Žagatiņš arī tak bija apgalvojis
. . .

«Pagaidiet, ko jūs šeit darāt?» tieši vaicāja Alpiņš. «Kā-

pēc šeit atnākuši?» Alpiņš uzlūkoja Ari. Vai arī šis zēns

būtu sācis dzert. Par Āri viņš arvien bija bijis drošs. Viņš

palūkojās uz zēnu, bet tas skatījās droši acīs,

«Pagaidiet zēni, vai tik jūs nedomājat šeit dzert?» nopra-

sīja Alpiņš. «Nu, esiet man atkāti!» aicināja viņš. «Vai jums

nava dūšas atzīties?»

«Mēs neviens nedzersim,» atbildēja Āris. «Jūs varbūt

neticat, jo domājat — kāpēc gan esam šeit nolīduši? Bet tur

augšā mums apnika, un mēs aizgājām. Nepavisam mums ne-

bija prātā slēpties, es tā domāju?» pagriezās viņš pret klases

•biedriem.

«Tad jūs man solāt nedzert, jūs neesat dzēruši?» vēl reiz

vaicāja Alpiņš. Tā nebija stingra uzstāšanās, bet sirsnīgi do-

māti vārdi. Tāpēc zēnii vaļsirdīgi visu pateica, bez liegšanās

>,un spītības.

«Nedzersim tagad,» ierunājās arī Edgars. «Dieva vārds

*nē!» Bet dzēruši esam — katrs vienu glāzīti uz labu izdo-

šanos. Paši no laba prāta vairāk negribējām. Tāpat staigā-

jām un runājām, paši vien par sevi. Nu, un smēķējām lai!»

piebilda viņš pamanījis Alpiņa skatu uz sava papirosa.

Alpiņš pasmaidīja. Viņš jau bija bez rūpēm.

: «Es biju gan uztraucies, ka tik šis vakars nebeidzas bē-

dīgi. Man būtu kauns, ja mani zēni staigātu ar dunduru gal-

•vā, kā es augšā nupat manīju dažus no citām klasēm
...

Ma-

,nīs arī citi. Kā jūs domājat, ko par tādiem zēniem var domāt,

kas pat pēdējā vakarā nevar noturēties, lai nesadzertos? Ja

tas ies no skolas ārā, ko teiks Rīgā? Uz tādu skolu rādīs

pirkstiem, nories. Nelūkosies uz to, ko zina visi — ka visās

.skolās skolēnos iesūkusies dzeršana. Jūs paši zināt vislabā-

ki kā skolās ir ar iedzeršanu?»
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«Kā nu nezināt.
.

.» iesmējās Edgars. «Sametas, tas ir,

es gribēju teikt, iedzer katrā skolā. Jūs varbūt neticēsit:

velk netikvien alu, vīnu, es pats zinu — labi pazīst spirtu lai.

Par dzidro jau nava jāsaka. Saprotams, es Jums neteikšu,
kur un kā ...»

Alpiņš nekā neteica, Viņš zināja, ka Edgars nemelo.

«Divās skolās pastāv «korporācijas», pie mums gan nava,

bet tur ir.» Kautko tādu Alpiņš dzirdēja pirmo reizi, tāpēc

viņa pārsteigums bija tik liels, ka zēni to labi ievēroja. Ed-

gars gan vēl gribēja pateikt, ka «korporācijas» ir kā klājas ar

krāsām, rapieriem un «alus vakariem». Bet tad iedomāja, ka

.Alpiņš sāks taujāt vairāk un no kāda uzzinās visu. Tāpēc ap-

klusa. Alpiņš tomēr vairs nekā neprasīja. Apmierināts ar

zēnu solījumu, viņš atkal uzkāpa augšā.

«Tā Edžu, nu tu samuldēji pārāk daudz!» tikko Alpiņš

bija projām, iesaucās Čarlis. «Sacīsim, par tām korporāci-

jām labāki būtu mēli norijis. Savādi, ja vēl sāks meklēt pa-

kal, tie puikas iekritīs un mēs būsim tie mērkaķi, kas pie tā

vainīgi!»

«Nabadziņ, ko nu tu dziedi — ne ir teikts, kur un kad,

nekā. Lai meklē pa visām Rīgas skolām! Bet Alpiņš nava

muļķis, ka to darīs — tas būtu velti leminies tik kādam di-

rektoram, ka pie viņa skolā ir kautkas tamlīdzīgs. Va velns,

kā šis kliegs !

Ko pie manis? — Kautkas tāds ir pilnīgi izslēgts! Viņš

varbūt zinās, ka puikas viņam saprot šņabim garšu, bet ja

cits to teiks, viņš pateiks — melots, tas nevar būt! Par to nu

nava jākreņķējas ko mēs Alpiņam stāstījām,» viņš bezrūpīgi

smējās. «Šļūksim nu augšā — jau spēlē balli vaļā!» Edgars

kājas švīkodams un griezdamies virzījās uz durvīm.

Kad zēni uzgāja zālē, viņi tūdaļ iejaucās citos. Redzēja,

ka Alpiņam bijusi taisnība par to «dunduru». Vērīga acs va-

rēja saskatīt vienu otru pārāk sakarsušu seju un pārāk spo-

žas acis. Aris pasmaidīja — cik Alpiņš bijis acīgs, laikam

labi zina pazīt vanīgos. Un Āris smaidīdams griezās ar Andu

pa zāli. Viņš smaidīja vēl vairāk, kad manīja Lauferi un Eri-

ķu jautri acis metam uz viņiem abiem.

Anda izskatījās ļoti pievilcīga. Sārta, sprēgājošu skatu.

Kad viņa dejā jautri smējās, mazliet galvu atmetusi, viegli lokā-

-26*
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tie mati aizslīdēja aiz ausīm un viņai smaids kļuva viegli rota-

ļīgs. Visu vakaru viņa bija neparasti dzīvaun asprātīga. Ārim

patika pavadīt vakaru kopā ar viņu. Patika arī tāpēc vēl, ka ar

to kaitināja citus zēnus. Bet galvenais — pati Anda bija reti

jauka .
. .

Agri rītā Āris sadomāja doties mājā. Viņš atvadījās no

Andas, atvadījās arī no Alpiņa. Tad sameklēja visus drau-

gus un atvadījās arī no tiem. Valis gāja viņu mazliet pavadīt.

«Vai tu nepiecērt Andai?» prasīja viņš, kad bija uz ielas.

«Mums tā likās, stipri mīli bijāt abi šonakt. Edgars jau teica

— būšot jaunais pāris
. . .

Āri, Āri, tu, kā rādās, būsi īsts

velna pulveris !»

Āris pasmaidīja. Viņš jau zināja, ka zēni tā būs sprieduši.

Laikam nolūkojuši katru viņa soli.

«Ai nē, Vali! Es nedomāju sasieties ar Andu. Tik prātīgs

tomēr esmu. Mēs abi esam pārāk patstāvīgi, lai pieļautu vie-

nam pārspēt otru. Mums raksturos ir daudz kopēja — stipri

asi. Ne dienu nesatiktu
...

Es tik gribēju puišus nerrot —

•tas viss!» viņš jautri pasmējās, «Es jau gaidīju, ka tā būs
...

Bet zini —<arī Andai pašai nekas tamlīdzīgs nava prātā! Ta

tad, lai puiši velti nerēķina. Draugs, tu piemirsi arī pašu gal-

veno — man jau ir sava . . ,
Lita! Saproti?» «

Valis padraudēja ar pirkstu. 1 1 : i

«Nu, pielūko, ka neiztaisi kādus jokus. Zini, taisni tad

visvieglākā iekrīt, ja pats to negaida. Tikko, tikko1
. . .

apska-

tīsies —jau gatavs!»

«Nē! Man Lita mīļāka par visu un es gribu, lai viņa

ir man vienīgā,» nopietni teica Āris. «Bet nu, tu ej atpakaļ»

es arī steigšos — skaudīgi nāk miegs!»
,

«Tad uz redzi! Tu jau zini, kad un kur?»

«Jā, es zinu,» atsaucās Āris aizejot. «Bet es .* . nu

staigā laimīgs!» viņš aizsteidzās.

Valis žirgti aizgāja atpakaļ uz skolu, kur vēl bija palicis
lielais vairums. Ejot viņš smaidīja

. . .

XIX. nodala.

Bija jau nedēla apkārt kopš izlaiduma akta skolā.

jau to bija iepriekš nolēmis, Āris neaizgāja uz to vakaru, ko

viņa draugi un citi zēnti bija nolēmuši pavadīt kopā ar savas
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klases meitenēm. Viņš zināja gan, ka draugi bus aizvainoti.

Zināja, ka arī Anda būs dusmīga, jo bija solījis būt.

Bet ceļā sakrita daudzi iemesli, kuri visi kopā aizturēja

viņu mājā. Kā pēdējais un izšķirošais bija pēdējais absolventu

vakars. Āris noskārta, ka viņam sākusi patikt Anda.

Neaizgāja, palika mājā
. . .

Sen nebija nevienu pašu no savas klases saticis. Tikai ar

Edgaru reiz nejauši saskrējās uz ielas, ejot pievakarē uz

«Splendidu».

Sasveicinājās abi draudzīgi. Lauferim bija taisnība.

Edgars bija zēns caur un cauri. Kaut arī agrāk klasē bija

bieži sarāvušies, pat arī kāvušies, viņš nemēdza turpināt naidu

un visam vecam vilka strīpu pāri.

«Nu, kā jums atkritējiem veicās ar mūsu duktēm?»

bija viens no pirmajiem Edgara jautājumiem.

«Kā veicās? Es jau nezinu!»

Edgars iesvilpās vien.

«Na, vai zini! Mēs nu dzīvojām pēc velna, bet atmiņa

man kārtībā. Jei, jei! Ko gan, pie joda, jūs darījāt, ja atmiņa

tā izpūsta?»

«Kas nu par izpūstu! Es teicu — nezinu. Paliku mājās

un neaizgāju. Uznāca tāds gara stāvoklis.»

Edgars pakratīja galvu.

«Kas tev, barometris ieplīsis? Ko, velna dēļ, tu arvienu

gurķojie,s! Paskaties, būsi beidzis skolu un tev nebūs nekādu

spilgtu atmiņu par to. Es gan domāju tā — tik izcilā gadījumā

var kautko virs strīpas tā, lai svilst!
. . .

Ja līdz šim esi bijis atturībnieks, tad šoreiz jau gan va-

jadzēja pielieties pilnam.»

«Es nebūt neesmu nekāds atturības moceklis. Es esmu

bijis gan atturības pulciņā, bet tas bija agrāki, un tad vēl biju

muļķis. Kad redzēju kā tempj šie pulciņu «atturībnieki!» —

cāļa dvēseles, es izstājos. Neesmu ne ar kādu solījumu saistī-

jies. Vienkārši — tāpat negribas,»

«Tad tu esi slims!» nolēma Edgars. «Dieva vārds, ja

es tevi drusku nepazītu, es nezinātu, ko domāt lai. Nu bet

velns ar to
. . .
: , *
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Mēs gan plostojām — kā septiņos vakarā sanācām, tā

vienpadsmitos otrā rītā beidzām.

Ko tik nedzinām cauri — alu, liķierus. Čarlis ar Picu

atstiepa kociņu spirta. Tā tik bija balle!
. .

lesākumā sadziedājām. Spēlīts turēja runas. Kārs, mai-

ta, uz dzeršanu, bet negrib izrādīt. Tāpēc no vienas vietas —...

uz to lai iedzeram! — Laiž rīklē glāzītes kā ogas. Uzsauca

•uz «Cerības pulciņu», zelšanu lai. Bija tak kopā ar Picu sko-

lā pulciņa valdē
. . .

Līdz pusnaktij Spēlīts bija tā uzlādējies, -ka nejēdza vairs

no dīvāna piecelties. Vienā laidā nezko pļāpāja. Taisni jā-

zviedz bija. Bet Čarlis tik ielej un dod šim vēl.

Tāpielicies es lai vēl nekad nebiju. Dieva vārds! Pičus

vilka kā ūdeni, un lai kaut drusku būtu dullā — tam laikam

viss saiet kājās! Ir tādi cilvēki, kam galvā nesij; .. .»

Āris pasmaidīja. Viņam likās, ka Edgars nožēlo, ka na-

va pie tiem, kam neiet galvā. Bet Edgars turpināja.

«Nu, un meitas lai bija kā kūkas. lesākumā gan vēl tie-

lējās, betvēlāk—» Edgars iesmējās, apklusa un jautājoši palū-

kojās Ārī. Tad viņš turpināja atkal,

«Tas ir labi, ka tu nesāc činkstēt un atgriezt manu zudu-

šo dvēseli. Es jau domāju — skaitīsi man kārtīgu sprediķi . . .

Redz, es taču nevienam nepiesienos, ja tas nedzīvo tā,

kā es to domāju par pareizu. Dieva vārds — nevar zināt, kurš

tas normālais un pareizāk dzīvo !

Nu jā, bet tu vēl jauniņš, tāpēc skuķi tā nava vajadzīgi.

Man, paskat, turpat divdesmit divi — cits spēks un jau vīra

skats.

Kā es šeit stāvu — es tak nekad neesmu slēpis savu

seju. Kāds esmu, tāds rādījos. Patīk, nepatīk, nava mana

daļa.

Spēlīts, tas jau ir mērkaķis un diegs. Man ēdās par to, ka

viņš arvien klasē likās par kādu svētuli. Katrreiz līdz nāvei

apnika ar pļāpāšanu par cēliem tikumiem
. . .

Bet, Dievs sodi, lai tik tagad manā klātbūtnē sāk dziedāt.

Es viņam tādas lietiņas atgādināšu . .
.

Smird!»

«Vai tev būs kāds labums? Lai dzied!»

«Man ir zobs, ka viņš, nāvīgs draņķis, arvien plākstera
citus. Ja tu būtu bijis klāt!»
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«Vai ši trača deļ bija vērts skolu beigt!» ar tikko manā-

mu pārmetumu ieminējās Āris.

Edgars paraustīja plecus, iesmējās un uzsita Ārim uz

pleca, Kāds gan Āris muļķītis!

«Čomiņ, saproti mani — ne jau tāpēc es beidzu skolu, lai

to vienu nakti uzdzīvotu. Ne velna! Bet gan tāpēc, ka reiz

no videnes laukā, biju ar mieru kaut ellē pārdoties. Četri ga-

diņi nāves smakas
, . .

Es tiku brīvā. Kad brīvs, tad brīvs, nu un tad dzīvoju!

Ko domā, agrāk bija citādi? Skolu beidzot piedzērās vēl tra-

kāki. Ja tik paklausās, kā dzīvots! Man lai skrien mati

gaisā, bet es jau neesmu no tielm, kam ātri sirds raustās...

Tā ir bijis, būs vēl ilgi. Es, čomiņ, nejūtos būt par kādu

reformātoru!»

Viņi izšķīrās. Kāpēc gan lai būtu griezis Edgaram mu-

guru. .Tāpat kā Edgars nespēs pārliecināt viņu, tā viņš Ed-

garu. Arvien tikai pie strīda tad nonāca. Auga sadursme.

Bet viņi taču bija skolas biedri. Kopīgi staigājuši skolas ceļu,

apburto vidusskolas riņķi.

ledomājās arī par Lauferi, Ēriku, Andu
...

Kā gan tiem

viņu vakarā gājis. Nezināja. Āris būtu aizstaigājis pie Lau-

fera, ja nedomātu to izbraukušu uz Ogri

Mājā dzīvodams, Āris lasīja laikrakstus. Tur tagad ik-

dienu bija ziņas par vidusskolas beigušiem.

Starp daudziem citiem vārdiem bija arī viņa. Bija ievie-

tota arī viņa skolu beigušo kopbilde.

Beidzis vidusskolu
. . .

Šo ziņu tagad lasīs draugi, paziņas dažādos Latvijas

novados. Viņa sirdsdraugi Dobelē. Un tad Āris atcerējās

Litu. Viņš nezināja, kur viņa. Jau vairāk kā viens garš mē-

nesis noslēdzies, kopš pēdējo reizi stacijā redzējās. No tās rei-

zes viņš nekā nezināja. Nerakstīja Lita, kā to bija solījusies...

Varbūt tagad, izlasot laikrakstus.

Bet vēl vakar tik Āris bija saņēmis mazu vēstulīti. īss,,

sirsnīgs apsveikums. Tikai nedaudzas rindiņas, bet tās pašas

mīļiem vārdiem. Paraksta vietā — «Mini, no kā?» Un Āris

zināja —no Airas. Uz aploksnītes bija uzspiests pasta zīmogs

un tas zināja daudz pateikt.
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Tad arī iedūra Litas klusēšana. No viņas nekā
. . . Lita,

Lita!
. . .

Āris gaidīja, cerēja. Bet gāja dienas, velti.

Un tad
. . .

tad sāka apklust ilgas. Bija citas rūpes, citi

prieki. Āris brauca uz Somiju. Tā bija viņam dāvana par

godam veikto darbu. Vēl tikai divi dieSnas, un viņš kopā ar

•kādu ceļotāju pulciņu apmeklēs savu vecāku patvērumu pēc

«piektā gada». Divi nedēļas, varbūt arī ilgāki, viņš varēs

iepazīties ar ziemeļu dabu.

Tas viss bija nācis tik negaidīti. Vienīgi atgriezies no

skolas ar gatavības apliecību, Āris dabūja par savu ceļojumu

zināt. Tikai tad viņš saprata skolotājas vārdus aktā, kad tā

viiņu apsveica. Āris pasmaidīja . .
.

Tagad bija jau ceļa nauda samaksāta. Vietas karte,

braucienam pa dzelzceļu un tvaikonī kabatā. Bija jau visu

•apgādājies, vēl tik pašus sīkumus vajadzēja. Nopirks vēl fil-

mas fotografēšanai, nopirks arī vēstuļu papīrus. Viņam tak

būs jāraksta!

Pievakarā Āris aizgāja uz koncertu Vērmaņa dārzā. Ne-

jauši viņš tur satikās arī ar Andu. Viņa sasveicinājās, bet vēsi

tin atturīgi. Āris zināja kāpēc, bet likās to nesaprotam, neap-

zinoties sevi par vainīgu. Klusēdami viņi sēdēja blakus. Li-

kās, Anda visa bija nodevusies mūzikai. Retumis tikai palū-

kojās kaut kur projām, tikai ne uz Āri.

Starpbrīdī Āris piecēlās, Anda bija paslēpusi seju

programmā un nepacēla acu uz klases biedri. Āris pastāvēja,

paraustīja plecus un atstājis kādu laikrakstu savā vietā,

līdzīgi lielam vairumam klausītāju, devās uz alejām pa-

staigāt.

Anda ātri pacēla galvu, uzmeta Ārim ātru skatu.

«Šausmas!» teica viņa. «Viņš aiziet... Jā, jā!»

Āris apstājās un atgriezās atpakaļ.

«Es gribētu pastaigāt. Nebūt neaizeju!»

«Ak, lūdzu, kas man. Laikam norunāts ar «kādu»? —

mani līdzi neaicina!» pārmetoši izmeta Anda.

«Tu jau nerunāji... Tikko mani ievēroji, tik nevaļīga!»

«Kā nava kauna! Es klausījos mūziku. Un kas vis-

pār par runāšanu koncerta laikā? Tu esi neiespējams!»
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«Ak, saprotams! Es jau nekā nesaku,» pasmaidīja
iAris,

«Bet kad beidza spēlēt, nedrīkstēju traucēt — deguns

programmā, ne dzird mani, ne redz. Laikam sagremoji sa-

klausīto!» viņš joprojām smaidīja.

Anda palūkojās uz vinu un iesmējās.
«Tu esi bezkaunīgs, taisni nepanesams! Derētu tev

satikties ar otru tādu pat tipu kā pats! To es tev novēlu tavā

labā... Bet ko tad es — staigā vien. Mani jau līdzi neai-

cina. Nūja, es jau arī neturu!» Viņa it kā aizgriezās projām

gluži vienaldzīga,

«Ja jau nenāci, es negribu būt uzbāzīgs» tādā pat garā

pateica Āris, negribēdams pirmais padoties.

Ariida atkal iesmējās.

«Esi gan tu! Vai tad es tikpat kā neteicu, ka gribu iet

ar tevi? Aicini tad!»

«Un es — vai neesmu tikpat kā tevi aicinājis? Kam

tad tu nenāc! Nu jau sen, kopš abi tirgojamies,»

Anda piecēlās. Kopā ar Āri, zem rokas, viņa aizgāja

staigāt.

«Tu, Āri, esi tiepums. Bet pret mani kā meiteni tev

vajadzēja pirmām piekāpties,» pamācīja Anda, kad jau stai-

gāja pa dārzu.

«Atradusi tādu!.. Un tu jau uz tādiem sīkumiem

neskaties?»

«Ak, agrāk!.. Tas bija skolā ar skolas zēniem. Saki

patsv kas gan tie bija par zēniem!» iesaucās Anda.

«Paldies tev! Jo brīdi, jo labāki. Esmu kā uz dibena

kritis. ledomājies tik — visu laiku neesi mani par zēnu turē-

jusi! Kas tad mēs bijām — kādi biedēkļi, lelles?»

Anda sāka smieties. Ir gan tas Āris!

«Neuztraukājies — tu un daži citi bija rets izņēmums...

Bet tagad es gribu, lai tu pret mani esi tik uzmanīgs, kā tas

man kā meitenei pienākas. Lūdzu uz «dibena» vairs nekrist!»

uzsvēra viņa.

«Kā jaunkundze vēlās...» zobgalīgi atsaucās Āris. Ko

yēl Anda nesagudros. Tas vēl, likās, tikai visa iesākums.

«Atļauj tik vēl man pateikt — vispirms tev vēl par mei-

teni jākļūst. Vai zini, tas tev būs grūti!»
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«Šausmas! Vai es neesmu meitene, palūkojies!» Anda

izaicinoši uz Āri palūkojās.

Āris piesarka un samulsa. Viņam nekad nebija ienācis,

prātā ievērot, ka Anda ir skaista. Par to viņš nebija pa-

domājis.

Jā, viņai bija taisniba. Meitene viņa bija un vēl kāda!

Mazliet patumša, bet reti svaiga seja. Brūnās acis, zem mel-

nām uzacīm un garām skropstām, gailēja kā ogles. Sārtās

lūpas varētu pat aklu iekārdināt. Ja tās noskūpstītu, tad gan

būtu beigts ar visām kurpēm! Un noaugusi Anda bija reti

skaisti...

levērojusi Āra samulsumu, Anda iesmējās. Bet tad;

Āris atguvās un skatījās droši, sedzoties ar vieglu zobgalību.

«Atzīstos — esi nepārspējama meitene! Viss kā nā-

kas... Es gandrīz esmu tagad bez elpas. Kā es agrāk tevi

neredzēju?»

Bet Anda jau zināja, ka Āris ir uzvarēts. Viņa labi sa-

prata, ka Āris vēl slēpjas aiz saviem smaidiem.

«Bet goda vārds,» turpināja Āris «es neesmu vainīgs —-

tu pati neesi gribējusi, ka ar tevi apietas kā ar meiteni. Es*

piemēram, nedrīkstēju tevis pašas dēļ...»

«Es teicu — mums klasē tikpat kā nebija zēnļu!» pār-

trauca Anda. Tad viņa sāka runāt par citu, jo arī pati jutās

tikpat nedroša par sevi kā Āris.

«Ko tu vasarā darīsi? Kur dzīvosi?»

«Ceļošu, Pēc divi dienām došos uz pāris nedēļām ap-

lūkot Somiju Ko es darīšu pēc tam? Es nezinu pat to*

kur es pēc tam dzīvošu. Laikam jau tai pašā izčākstējušā

jūrmalā, jo tur būs pārējie manējie. Bet es ceru aizmukt pie

sava krusttēva mežos, igauņu pierobežā. Tur, un arī Dobelē*

man patīk. Jauka dzīve. Pavisam kas cits nekā nolādētā

jūrmalā, pie plikiem žīdeļiem!»

«Zini ko, tu esi īsts laimes bērns, Āri! Es arvien esmu

tevi apbrīnojusi. Tev visur veicas, arvien laime!»

«Es gan tā nedomāju, nopietni...» nopūtās Aris. «Man

dažreiz ir tā ap .dūšu Bet tev jau arī nestāv uz vietas!»

uzsmaidīja Andai. «Vai tu vari par savu laimi sūdzēties?»

«Ak, kas nu man... Tādi Somijas braucieni vis klēpi

nekrīt!»
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«Man šoreiz iekrita, tas taisnība. Bet vai tā laime?»

«Es būšu Kandavā. Arī jauka vieta. Zini ko, tu vari

man no Somijas rakstīt. Vēstules, skatu kartes
... Saprotams

— rakstīsi, kā iet, par saviem ceļa iespaidiem... Tas būs

jauki! Vai tu vienis brauksi, jeb kādam pavadā?»

«Es pavadā? Nē! Būšu pats sev uzraugs. Es gan

braucu kopā ar kādu ceļotāju pulciņu. Bet cik zinu, tie visi

man sveši.»

«Tev gan māte dod daudz vaļas. Es nezinu neviena,

kam būtu tāda brīvība kā tev. Te es atkal tevi apskaužu!»

«Tu domā ? Mani tāpat uzrauga kā visus citus. Mani tik

grib izaudzināt par patstāvīgu, uzņēmīgu. Tas viss — mani

grib iemācīt nebīties dzīves...

ledomājies mūs visus uz milzīga ceļa. Burzma! Vecāki

iet un velk savus bērnus, lielus, mazus. Tura pie rokas bai-

lēs no kā ļauna. Kad bērns grib kaut tikai solīti sānis, kaut

ari uz tā paša ceļa, viņam jāprasās un viņš nedrīkst. Tā

viņš pilnīgi nezin, kas apkārt notiek un viss viņam svešs...

Bet ja nu vecāki tikai uz mirkli neuzmana, bērns ie-

brien putekļos, dubļos. Viņš jau nekā nezina. Dzirdējis par

tiem ir, bet redzējis nava. lekrīt grāvī, bezspēcīgs iejūk

burzmā. Viss tas ir tāpēc, ka bērns ir neziņā, un arī tāpēc*

tā arī bieži ir, ka tas ir noliegts. Nava brīv! Bet tas tā pie-

velk. Tu pati to zini...

Citi vecāki palaiž savus bērnus ceļā. Lai jau staigā

vien. Vai nu gluži svempsies grāvī. Gan jau citi arī pieskatīs!

Paši tad jūtas ērti. Bet kas notiek ar «sabiedrībai» nodoto

bērnu, arī ir skaidrs. Kas gan tagad pieskata cita bērnus?

Un tie jau arī paši neļaujas!...

Savu māti un sevi iedomājos tā. — Mēs ejam abi. Maniļ

netur pie rokas, ļauj brīvi iet. Man ir teikts, ka ir tādi dubļi,

putekļi. Es zinu, ka uz ceļa ir burzma, nedrīkstu tālu aiziet.

Zinu, ka ir dziļi grāvji, no kuriem grūti izkāpt. Visu to esmu

solījies ievērot, apstiprinājis ar «Vīrs un vārds!» Tā es

varu iet. Esmu sevi it kā saistījis ar šo solījumu, bet es to-

mēr jūtos brīvs. Jūtu savu topošo «es», kā arī pats viņu

veidoju. Es pats!

Pašam jāmācās izdibināt, gar kuru ceļa malu pareizāks

ceļš. Pašam jāsaprot — vai pa vidu, lēnāk, ātrāk. Pašam
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arī jāuzmanās, lai citi nesamin. Saprotams, ka māte man

rūpīgi seko. Arvien patur acīs, un ja nepieciešams, sniedz

padomu un roku.

Saprotams, ja es uzdūros kam svešam un nepazīstamam,

pirmo reiz man būs grūti izšķirt — labs vai Jauns ? Jāprasa

mātei. Bet otro un trešo jau mācēšu uzdomāt pats. Ja jau

sākšu kļūdīties ar vai bez nolūka — man tomēr seko!..

Redzi, es varbūt nemāku pietiekoši skaidri izteikties.

Tu saproti — neesmu tik maziņš, ka galvenos vilcienos ne-

zinātu, ko varu, ko nē., Spēju jau pats izšķirt. Tāpēc arī man

uzticēta pašuzraudzība. Ar savu goda vārdu esmu solījis to

nelietīgi neizlietot. Kamēr spēju sevi saturēt — esmu brīvs!

Kad man būs pašam jāiet pasaulē, es viņu nebaidīšos un ne-

būt nejutīšos nevarīgs. Es pat vēlos izmēģināt savu spēku!»

Aris pasmaidīja, kad bija beidzis.

«Es nu tagad gribēju gudri runāt, tā laikam tu tagad

domā. Bet patiesībā tā nava. Gribēju tik pateikt tev, ka

mani nebūt nelutina Bet labi, runļāsim ko citu un liksim

bērnus mierā. Citi, ja ieklausīsies, domās mūs pārgudrus!»

«Šausmas! Sev runājam, ne citiem!...

Tu laikam tagad neesi nevienu no saviem draugiem sa-

ticis?» pētīja Anda.

«Pat no visas klases nevienu! Edgaru tik... Bet kā-

pēc tu par to prasi?»

«Birīnums! Kāpēc lai nepavaicāju par saviem klases

biedriem?»

Arim tomēr likās, ka Anda no kā vairās. Tad viņam

iešāvās kas galvā.

«Kā tad jums tai vakarā gāja?» kā pa roku galam ie-

minējās viņš. «Tu droši vien biji?»

«Tu tā vaicā, it kā tur kas sevišķs bijis! Kā nu gāja...

nekā jau nebija,» tieši neatbildēja Anda. «Bet uz tevi esmu

briesmīgi dusmīga. Kā tev nava kauna — man solījies būt,

bet neatnāci. Būtu to zinājusi, es ari nebūtu nākusi!»

«Un tad citas meitenes arī nē. Kā aitiņas pēc auna, tā

viņas tev pakali Bet es nebiju domājis, ka esmu īsti tik

svarīgs tips, no kura atkarājas tava piedalīšanās vai nepie-

dalīšanās!»

Anda uz viņu palūkojusies, gandrīz asi atteica:
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«Šausmas! Neiedomājies par sevi un mani nezko vēl?

Man tik dusmas, ka neesi turējis vārdu. Tev nevajaga mani

pārprast!»

«Skaidrs! Tas būtu muļķīgi» atzinās Āris. Varēja ma-

nīt, ka viņš atkal zobojās. Acis smēja vien.

«Mēs gan nevaram ne pāris vārdu parunāt, lai jau viens

otram nedzeltu.

Bet kas man, ja tu vairies teikt, pajautāšu LaufinL,

Rītu abi esam norunājuši tikties, arī Ēriks solījās būt.» Visu

to Āris bija sacerējis uz vietas. Nekāda tikšanās ar draugiem

nebija norunāta. Viņam tik likās, ka Andai kas aiz ādas un*

to viņš gribēja izvilkt.

«Pasveicini no manis ar',» vienaldzīgi izmeta Anda.,

Pēc brītiņa viņa tomēr jau citādi ierunājās.

«Zini ķo, ne visai tomēr tici tam, ko viņi tev stāstīs.

Sevišķi Ērikam nfe — tam briesmīga mute! Sarunās vēl ne-

zin ko, lai gan patiesībā nekas nebija...»

«Ja nekas nava bijis, neko arī nestāstīs. Nevajaga tāa

uztraukties!» 1

«Ak tu mūžs! Kas tad uztraucas?»

«Nu — tu!»

«Es? Smejas! Par ko tad, es nesaprotu?»

«Es arī nē. Varbūt par neko!» smējās Āris. Viņš sa-

prata, ka ir drusku Andai iedzēlis un ka tā kautko i

«Tu esi galīgi neciešams. Ja vēl turpināsi, es tevi no-

saukšu par idiotu! lesim labāki savā vietā, būs jau sācies

koncerts.»

Viņi aizgāja atpakaļ uz koncertlaukumu. Orķestris jau

spēlēja, un ļaužu bija biezs. Ar labu spiešanos tik nokļuva

savās vietās.

Drīzi Anda sadomāja uz māju. Āris gāja viņu pavadīt

uz autobusu. Kad dārzs palika aiz viņiem, Anda vairs negri-

bēja tūliņ iet uz «busīti». Laiks bija kluss. Gribējās pastai-

gāt. Tā arī viņi aizklīda apstādījumos, visklusākās un vien-

tuļākās vietās.

Āris saprata, ka ir sācis rotājāties ar dzirkstelīti. Bet:

tas uzreiz iepatikās, negribējās arī rādīt, ka būtu bail. Visi

šie reibinošie vārdi, staigāšana un smaidi uzbudināja, sa-
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trauca. Bet viņš tik ilgi jau bija dzīvojis miegainas dienas...

Un Aris droši ķērās pie rotaļas. Viņš zināja, ka vajadzēja tik

mazliet vien, lai iekristu un būtu «beigts».

Staigāja, Beidzot tukšā stūrītī apsēdās. Runāja par ie-

mīlēšanos, zēnu un meiteņu attiecībām. Par to, cik tālu

drīkst iet draudzība, vai pieļauj arī ko vairāk...

Anda sēdēja tuvu klāt un likās, ka juta viņas silto, vi-

jīgo augumu. Brīžiem bija spēcīga vēlēšanās viņu apskaut,

tā — atmest visam ar roku. Aizmirsties, skūpstīt kairinošās

Andas lūpas...

Bet viņam loti patikās spēlīte par lielo kārdinājumu un

savaldīšanos. Un tā Āris turējās, «neiekrita». Varbūt, ja

Anda pirmā būtu padevusies, tad arī viņš. Bet Anda bija

tam par lepnu, tāpat kā Āris. Gaidīja viens uz otru...

Aris aizvadīja Andu uz busīti. Viņi nostājās pie pietu-

ras vietas un gaidīja. Ilgi klusēja.

«Tad raksti man no Somijas, neaizmirsti — es gaidīšu!»

pirmā sāka Anda. Viņa sniedza Ārim roku un tā savādi ska-

tījās acīs. Sejas bija tik tuvu kopā, ka elpa sastapās. Daži

garāmgājēji ziņkārīgi uz viņiem lūkojās. Pasmīnēja, domā-

dami redzam līdz nāvei samīlējušos pārīti atvadāmies.

Ugunīm raustoties vakara tumsā, grabot tuvojās busīts.

Aris to redzēja, bet vēl klusēja.

«Sveiks!» Anda palaida viņam roku. Cita guntiņa ielē-

cās viņai acīs. Nebija vairs tā sološā... Atkal Āra priekšā

stāvēja agrākā Anda — spridzīga, zobgalīga. Tad arī Āris

kļuva agrākais.

«Dzīvo vesela! Bet zini — ceļotāji slinki rakstītāji. Vēl

Icas —es taču šovakar neiekritu! Tu jau saproti...»

«Ko tu ar to gribi teikt?»

«Nekā... Atceries, šodien pat man novēlēji satikties ar

tādu pat tipu kā pats. Tad lūk —es domāju, biju saticies!

Un kas tur iznāca, tu zini pati,» viņš viegli iesmējās, kad

Anda klusēja.

«Mēs abi. esam vienlīdz lepni, uzmanīgi... pareizāk —

abi esam vienlīdz bailīgi! Tāpēc nekas nav noticis.»

Autobuss pieturēja uz mirkli. Tad no jauna sāka krākt

un elst. Grīļodamies un stenot, smirdošus dūmus kūpinā-
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dams, aizļodzījās projām. Tikai sarkanā numurlampiņa vēl

ilgi bija redzama. Anda aizbrauca...

Domīgs Aris pa tumsu vilkās mājā. Bija gan vakars !

Valim taisnība — Anda bijusi vairāk nekā tikai draugs vien.

Nebija tik viņš to ievērojis. Atvērās acis, un cik tur vajadzēja,

un šis vakars būtu abus sagūstījis. Un tad...

Bet vispār, vai gan var starp zēnu un meiteni pastāvēt

tikai draudzība vien? Ja agrāk Aris bija tam ticējis, tagad

sāka šaubīties. Kā gan nē ?

Pēc laiciņa tik viegli nonāk pie skūpsta. lesākumā,

varbūt, tās pašas draudzības vārdā. Bet tas vienalga. Pēc

tam beigta balle! Tālākais iet ātrāki par skrējienu no ledus

kalna.

Viņš jau arī bija domājis starp sevi un Andu vienīgi

draudzību, kā ar zēnu.

Droši vien citi zēni, ja visu zinātu, nosauktu viņu par

muļķi. Bet ja būtu citādi darījis, tad bija jāsaka ardievas

Litai!

Atceroties Litu, kļuva skumji. Neviena vārdiņa no vi-

ņas. Nezināja nekā. Vai viņa būtu jau aizmirsusi? Liela

vientulības sajūta izauga Ārī.

XX. nodaļa.

Agrs rīts. Tikko septitā stunda. Saule jau līdz namu

jumtiem uzkāpusi un lūkojās ielās.

Ripoja pirmie miegainie tramvaji. Kārtībnieks ielas vi-

dū retumis slinki pamāja rokām garām skrejošiem taksīšiem.

Tad viņš atkal pussnaudā šņāca degunā, līdz atkal auto sīrēne

griezīgi un uzbāzīgi brēca sev ceļu...

Ar prāvu ceļasomu rokā, Āris ātri steidza uz vilcienu.

Viņam gan bija vēl sīknauda Latvijas valūtā, citu jau bija sa-

mainījis igauņu kronās, somu markās. Varēja braukt ar tak-

sīti, bet Āris sadomāja, ka tik jaukā rītā der svaigā gaisā pa-

skriet kājām. Izdzīs miegu no acīm un atsvaidzināsies. Ta-

gad pustukšas ielas, ērta, ātra iešana. Tik taisni projām. Cik

viegli bija soļi, tik vieglas arī domas.

Atvadoties no mātes, bija jāsolās būt uzmanīgam. Vi-

ņa nebaidījās, ka viņš varētu paklīst. Baidījās tikai, ka kādā

pārgalvībā nekrīt nelaimē.
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Ir gan mātes pārlieku rūpīgas. Kurš, gan, jauns zēns

nav pārgalvīgs? Cits vairāk, cits mazāk. Nopietna apdomī-

ba piederas vīra gadiem, miers vecumam. Vai gan mazliet

dzīvības, jaunības straujuma ir jau pārgalvīga trakošana?

Droši vien arī māte tā nedomāja. Bet lai viņai būtu mierīgs

prāts, teicās būt apdomīgs.

Divi nedēļas svešā zemē, starp svešiem ļaudīm. Pilnīgi

pats savs kungs, bez uzraudzības. Kas gan tie citi ceļabiedri

būs viņam par aizbildņiem? Jā kāds mēģinās par tādu uzme-

sties, paldies kungs! Nebūs vajadzīgs! Jau iesākumā to aiz-

rādīs. Lai arī viņš jauns, liekās visjaunākais brauciena da-

lībnieks, tomēr, ja māte viņam uzticas, citu uzskatītāju un aiz-

bildņu nevajaga!

Kad bija aizgājis pieteikties par dalībnieku interesentu

pulciņā vasaras braucienam uz Somiju, viens otrs, kas arī tai

reizā bija gadījies, brīnījās. Kā gan viņu tā laižot, bez «uz-

raudzības» ? Kāds «kungs», daudz ja ap divdesmit piekto ga-

du, iesaucās, ka labi zinot tādus «ziķerus». Viņš protot tādus

jaunus puikas valdīt. Saitē tādi turāmi, nu gan jau viņš eelā

labi pieskatīšot. Āris bija sapratis, ka tas viss ir uz viņu

mests. Asi atcirta pretim, šaudams svešam tieši sejā.

«Puiku uzraudzībā varat vingrināties tepat Rīgā, Espla-

nādē. Nemaz nevajaga pūlēties uz Somiju braukt. Lūgtu ie-

gaumēt — neesmu jums nekāds «puika», un jūs man nekāds

pieskatītājs!»

Visi bija smējušies, bet «uzraugs» sakaunējies. Kautka

murmināja, ka tā neesot bijis domāts.

Diegs tāds! Ko tad pļāpā, ja nedomā!

Āris izmetās cauri vēl tukšam un klusam Vērmaņa dār-

zam. Drusku mitrās grants sīkie akmentiņi nogurkšķēja zem

kājām. Pameta ātru skatu uz pulksteni. Ja tas nemeloja,

vēl 25 minūtes laika. Ja ies tikpat ātri, 5 minūtēs būs

O, vēl daudz laika! Varēs vēl Rīgā sapazīties ar pārējiem ce-

ļotājiem. Varēs arī ko fotografēt, nu, kaut mazāku pulciņu

braucēju, vagonā iekāpjot.

Netālu no stacijas izdzirda sev aiz muguras kādu uz-

saucam^
«Ari!» Viņš atskatījās — Lauferis.

«Laufi! Kur tad tu tā, naksniņā?»
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«Saule virs pakauša — šim naksniņa! Es, draugs, uz Ju-

ru pie tantes. Jau no paša rīta...

Bet kur tad tu ar tādu troksni. Ne panākt vairs. Nesas !

Soma kā skapis...»

«Nav i ko nest ! Es šodien aizlaižos uz Somiju.»

Lauferis pastiepa seju. Ak tā... Tad pamāja ar galvu —

nav ko gudrot, lieta skaidra. Tad uzreiz prasīja:

«Kāpēc tu mums piešuvi, neatnāci kā biji norunājis?»

Āris nekā neteica, tikai pasmaidīja.

Viņi bija pie Vidzemes stacijas durvīm. Apstājās, jo

bija jāšķiras.

«Tev vēl daudz laika,» ieminējās Āris, «ienāc līdzi. Pa

otru izeju varēsi pāršaut tieši uz Jelgavas staciju. Kā domā?»

Lauferis bija mierā. Viņi abi iegāja. Āris sameklēja

barjērā eju ar uzrakstu «Uz Tallinu», tad viņi uz perona, pie

barjeras apstājās, lai vēl parunātos, atvadītos.

«Tagad pasaki — kāpēc viņreiz nebiji?» atkal prasīja

Lauferis.

«Es jau sākumā nolēmu nebūt. Neteicu, lai jums neiz-

čākstētu. Kāpēc nebiju ? Es laikam gan to nepateikšu... īsi

sakot — tāpat!»
«Par nieku jau mājās nepaliki... Bet žēl gan, ka nebiji.

Bija diezgan kārtīgi.»

«Ko tad jūs darījāt ?»

«Kā jau parasti. Sākām ar kakao, kūkām. Vēlāk pa glā-

zītei vīna. Visvēlāk limonāde.

Dziedājām... Stāstījām dažādus savus piedzīvojumus.

Runājām par to, kā kurais uztvēris mūsu klases raksturus.

Visādi izpļāpājamies...

Starp citu — Anda iesākumā bija stipri skāba, jo nebiji

tu. Uz tevi viņa tagad nāvīga ! Nu, bet vēlāk nekas.»

«Esmu jau saticis Andu!»

«Tā? Nu, ko šī?»

Āris tikai pasmējās. Tad Lauferis turpināja.

«Gājām rotaļās. Saprotams, meitenēm bija jādod mu-

tes, saprotams, visiem. Bet Ēriks ar Andu visvairāk. Pa-

šķielē tikai — arvien abi kopā. Tā nu tev Anda gar degunu!

Ēriks izgriezis pogas.»
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Āris neskaidri pasmaidīja. Viņš atcerējās savu vakaru

kopā ar Andu.

«Tu visu laiku mal tikai par Andu. Pastāsti ko citu.

Varbūt drusku atlaid — man liekas mazliet pūti miglu?»

«Pie joda — nē! Bet viss jau arī ir pateikts. Būtu pats

bijis, pats būtu visu pieredzējis.»

Viņi sarunājās un neievēroja garām steidzošos ļaudis.

Visi ātri aizsteidzās garām barjēras sargam. Uzrādīja biļetes

un teciņus laida uz vilcienu.

Pienāca kāds kungs ar dāmu un jaunu meiteni. Kamēr

kungs meklēja kabatās biļetes, meitene ieraudzīja abus drau-

gus. lesākumā tik uzmeta īsu mirkli. Bet tad viens likās la-

bi pazīstams, ielūkojās labāki. Nebija šaubu — viens bija

Āris, otrs Lauferis. Viņi smiedamies sarunājās, turpat gu-

lēja ceļa soma. Laikam viens no viņiem brauks ar šo pašu

vilcienu.

Meitene jau gribēja zēniem pieiet. Viņai vaigi bija pilni

sārtuma. Gribēja jau spert niecīgos trīs solus līdz zēniem,

bet te vecais kungs bija sameklējis biļetes, un viņai bija jāiet.

Vilcinādamās un arvienu atskatīdamās gāja meitene. Bet ne

ļĀris, ne Lauferis to nemanīja. Abi sarunājās, aizmirstot pat

laiku.

«...Kad runājām par to, cik tagad puiši ir uzticīgi savē-

jām, Ēriks atkal visus izsmēja. Tikai tevi zinot kā tādu, kas

briesmīgi iegrābies Litā. Uzticīgs tai un ar citām nepinoties.
/Andai uz tevi tagad zobs — šī apgalvoja, ka esi tikpat viegls
kā visi. Ja tik viņa gribētu, tavi skūpsti un tu pats piederētu

viņai!» stāstīja Lauferis.

Viņš ziņkārīgi palūkojās Ārī un ar jautru uguntiņu acīs

gaidīja viņa atbildi.

Aris spēji! piesārka. Tad viņa uzacis dusmīgi savilkās.

Starp tām saslējās divas krunciņas, īsas, bet dziļas. Lūpas

noraustījās un lepni savilkās. Tā viņa bija teikusi? Lauferis

jau domāja Āri par ļoti aizkārtu, kad tas spēji sāka smieties.

«Ak, velna meitene!» iesaucās Aris smejot. Lauferis

nemierīgi gaidīja. Viņš nekā nesaprata.

«Vai tu, Laufi, zini — divi dienas atpakaļ Anda vairāk

stundas mēģināja mani pavest, iegāzt! Tas tik bija vakars...
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Brīžiem es tiešam biju vai traks, sirds dega ka svece, bries-

mīgi kairinoša viņa bija. Bet velns parauj — es noturējos!

Paskat, kādus mēģinājumus taisa! Bet goda vārds — ja

būtu kritis es, arī viņa tāpat. Vai es neredzēju, kā bija! Kai-

rinot mani, dega arī pati. Laufīt, ja tu būtu visu dzirdējis un

redzējis! Tā tik bija spēlīte... Es jutos kā uz spices— Ak tu

tāda! Kas to būtu domājis no Andas. Velna pulveris!»

Lauferis atdzīvojās. To visu viņš gribēja zināt. Bet

Āris pakratīja galvu. Viņš negribēja tagad stāstīt.

«Laufīt, es tagad neteikšu, tāpēc ka negribu vairs par to

domāt...»

Uz perona nosvilpa konduktora svilpe.

«Va vētra — mans vilciens!» attapās Āris. Steigšus viņš

paspieda Lauferim roku un ar savu somu aizmetās garām bar-

jēras sargam. Tas gan gribēja aizkavēt, jo vilciens jau bija
sācis kustēt, bet nepaguva.

Āris skrēja uz vilcienu. Panāca pēdējo vagonu, bet tas

nebija īstais. No kāda tāļāka vagona, no vaļējiem logiem ska-

nēja uzmudinoši saucieni, māja ar rokām.

Āris pasmaidīja. Satvēra somu labāki un vēl ātrāki

skrēja turp, garām trijiem pēdējiem vagoniem,

Aiz viņa kāds sekoja smagiem soliem, skali sauca.

«Ei, jaunais cilvēk, pilsoni! Es aizliedzu lēkt ejošā vilcie-

nā! Apstājaties, es pavēlu!»

Āris atskatījās. Tur bija kāds resns dzelzceļu policists. No

astes vagona ar roku dusmīgi māja konduktors, arī brīdinot

nelēkt ejošā vidcienā.

Vai šo nieku dēl lai izputētu viņa Somijas ceļojums?

Tad viņš būtu nelga!

Āris panāca savu vagonu. Pameta ātru skatu vaļējām

durvīm, manīdamies ar veiklu grūdienu ielaist tajās sa-

vu somu. Divas rokas sniedzās viņam pretim — durvīs stā-

vēja Aira.

«Pasniedz man somu! Mīļais, ka nepalieci!» sauca viņa

ļoti uzbudināta. «Ātri! Būs vieglāki ielēkt!»

Āris viņai gaiši uzsmaidīja. Viegli ielaida somu durvīs

un veikli palecies uzlēca uz kāpnēm, iekāpa vagonā. Tad

viņš ātri elpodams, bet jautri smejot atskatījās uz dusmīgo

27*
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policistu. Tas stāvēja aizkusis un smagi elsa. Konduktors

astē smaidīja, bet draudēja ar pirkstu, un aiz tālās barjeras

ilgi plīvoja kāda balta kabatas drāna. Tur bija Lauferis*

Rīga...

Tad Aris lēni pagriezās pret Airu. Asinis sakapā vai-

gos un viņš nespēja pateikt ne vārda. Liels bija viņa pārstei-

gums. Klusēdams viņš saņēma viņam sniegtās rokas un pa-

cēla tās pie lūpām.

«Tas ir mūsu liktenis, Āri! Redzi, mēs tomēr atkal sati-

kāmies
...

Būsim nu viens otram..Mīļais...» klusi, bet

priecīgi teica Aira. Laimīga viņa Ārim pieglaudās, pielieca

savu galvu pie pleca, slēpjot asaras.

«Liktenis, Āri! ...» lūpas sniedzot čukstēja Aira.

I. d. beigas.

Bigs-Žargals.

Viktors Igo

Autora pirmais romāns, ko tas sarakstījis jau 16 gadu vecumā..

No franču valodas tulkojis Sigurds Melnalksnis

XX.

Galifē forts bija izpostīts, mūsu ēkas noslaucītas no

zemes virsus; ilgāki šinīs drupās palikties vairs nebija ne-

kāda pamata un nebija arī nemaz iespējams. Tanī pašā va-

karā mēs atgriezāmies Kapā.

Tur -es vārīgi saslimu ar karsoni. Neskatoties uz manu

gribas spēku nenodoties izmisumam, mani spēki bija par

vājiem, lai izturētu līdz galam. Līdz neiespējamam saspīlētā

atspere bija trūkusi, un es sāku murgot: manas pieviltās cerī-

bas, sagānītā mīlestībā un draudzība un sabojātā nākotnē bija

aptumšojušas manu prātu. Dzīslās sajutu plūstam ko šķidram,

sakarsētam svinam līdzīgu, galva taisījās kā uz plīšanu, un

sirdī bangoja dusmas. Es iedomājos savu Mariju cita rokās,

verga-pavēlnieka, nožēlojama Pjero varā! Man pēc tam

stāstīja, ka es esot lēcis stāvus no gultas, un vajadzējis veselu

sešu cilvēku, lai mani saturētu un neļautu sašķaidīt pieri

pret sienu. Kamdēļ gan es toreiz nenomiru!

Bet krize bija jau pāri Ārsti, Tadeus rūpes par mani un
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mans jauneklīgais dzīves spēks tomēr uzvarēja manu slimību

un neļāva tai izdarīt man šo pakalpojumu. Pēc desmit die-

nām biju jau atkal kājās un to nemaz nenožēloju, jo gribējās

dzīvot, lai atriebtos.

,
Vēl lāgā neizveseļojies, jau ierados pie Blanšlanda kun-

ga un lūdzu mani uzņemt dienestā. Viņš man gribēja uzdot

kāda posteņa aizstāvēšanu, bet es tam lūdzos, lai mani ie-

skaita vienā no tām skrejošām kolonnām, kas laiku pa laikam

tika izsūtītas, lai iztīrītu apkārtni no nēģeriem.

Kaps bija paspējis jau nocietināties. Sacelšanās bija

gājusi uz priekšu lieliem soļiem. Port-o-Prensa nēģeri bija

sākuši pieslieties kustībai; Dondonas, Lembē un Akūlas nē-

ģerus vadīja Biassū; Žans-Fransuā bija sevi izsludinājis par

maribaru ielejas dumpinieku ģeneralissimu; Bukmens, kas

vēlāki tika slavens ar savu traģisko galu, ar savu bandu siroja

gar Limonādas krastiem; un — visbeidzot — Sarkanā kalna

nēģeri sev par vadoni bija izraudzījušies kādu nēģeri B'igu-

Žargalu.

Gāja baumas, ka pēdējā raksturs esot spilgts pretstats

pārējo mežonībai. Kamēr Bukmens un Biassū saviem gū-

stekņiem izgudrojot arvien jaunas mocības, Bigs-Žargals tur-

pretim tiem dodot iespēju atstāt salu. Pirmie esot stājušies

sakaros ar piekrastes spāniešu korsāriem un jau iepriekš iz-

pārdodot nelaimīgo bēgļu mantas; Bigs-Žargals vairākus

šādus korsāru kuģus nolaidis dibenā. Tāpat —uz viņa pavēli

— tikuši atsvabināti deviņi kolonisti, ko Bukmens piesējis

pie rata.

Tika minēti vēl neskaitāmi citi viņa augstsirdības pie-

mēri, ko atstāstot būtu jāziedo daudz laika.

Manas cerības uz atriebšanos nelikās vēl piepildāmies

tik driz. Par Pjero vairs nekā netiku dzirdējis. Dumpinieki,

Biassū vadībā, turpināja Kapa aplenkšanu un vienreiz pat ie-

drošinājās mēģināt ieņemt ar joni kalnu, kas pacēlās pilsētas

sānos; citadeles lielgabalam ar mokām izdevās tos atsist

Gubernātors nolēma tos atspiest uz salas iekšieni. Mūsu ar-

mija pastāvēja no Akūlas, Lembē, Hanamiitas un Maribarū

zemessargiem, apvienotiem ar Kapa pulku, un slavenām dzel-

tāno un sarkano rotām. Pilsētas garnizonu sastādīja Dondo-

nas un Dofina kvartāla zemessargi, kam palīgā bija pie-
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dots prāvs brīvprātīgo korpuss, tirgotāja Ponsinjona virs-

pavēlniecībā.

Gubernātors gribēja vispirms pabeigt ar Bigu-Žargalu*
kas to loti uztrauca, un izsūtīja pret to uanamitu zemessargus

un vienu no Kapa bataljoniem. Divas dienas vēlāk izsūtītais

atgriezās mājās galīgi sakauts. Gubernātors tomēr ietiepīgi

turējās pie sava un izsūtīja tad pret Bigu-Žargalu to pašu

korpusu no jauna, bet šoreiz tam piedeva klāt pussimtu dzel-

tāno dragūnu un četrus simtus Maribarusas zemessargu.

Šis, otrais izsūtītais karaspēks tika sakauts vēl smagāki

par pirmo. Tadeuss, kas arī bija piedalījies minētā ekspedī-

cijā, jutās galīgi sašutis un zvērēja pie visiem dieviem, ka

Bigam-Žargalam par to atriebsies.

D'Overnē acīs iemirdzējās asaras, viņš sakrustoja rokas

pār krūtīm un brīdi skumji klusēja; tad atkal turpināja.

XXI.

Pienāca ziņa, ka Bigs-Žargals atstājis Sarkano kalnu un

ar visu savu karaspēku devies pāri kalniem, lai savienotos ar

Biassu. Gubernātors no liela prieka sāka lēkāt un rokas ber-

zēdams teica: «Tagad viņš pats ieskries cilpā!» Nākošā

dienā koloniālā armija atradās jau veselu jūdzi no Kapa.

Mums tuvojoties, dumpinieki steigā izvācās no Por-Margo un

Galifē forta, ko tie bija apcietinājuši un apbruņojuši no pie-

krastes noņemtiem lieliem lielgabaliem; viņu bandas atkāpās

kalnos. Gubernātors priekā trina rokas, bet mēs arvien vēl

turpinājām doties uz priekšu. Katrs no mums, ejot garām no-

postītiem, neauglīgiem laukiem, uzmeta pa sēram skatam tai

vietai, kur kādreiz bija viņa lauki, ēkas, visa bagātība; bet

bieži vien tās vietas nevarēja vairs pazīt.

Brīžiem mums ceļu aizkrustoja aizdedzināti meži un

savannas. Šai klimatā, kur zeme vēl jaunavīga un augu

valsts līdz neiespējamam krāšņa, mežu ugunsgrēki loti dī-

vaini. Ugunsgrēku var sadzirdēt jau no tālienes; vēl viņu ne-

redzot, jau dzirdams it kā ūdenskrituma troksnis un dunoņa..
Plīstošie koku stumbri, lūstošie zari, sprāgstošās saknes

zem zemes, garās zāles šņākoņa, liesmu sprakstoņa un svil-

pieni, — viss tas, kopā saplūstot, rada neaprakstāmu troksni,

kas brīžiem līdz ar ugunsgrēka paša stiprumu paliek te vā-
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jāks, te atkal pieņemas. Vietumis milzīgo sārtu vēl ilgi iežogo

zāļu un neaizkārto koku josla. Tad piepeši vienā galā uz-

šaujas ugunīga mēle, zilgana uguns čūska aši izvijas caur

zāli, un vienā acumirklī viss mežs pazūd zeltītās liesmās:

Tad, vēja dzīta, laiku pa laikam pār degošo mežu nolaižas

dūmu sega un apsedz liesmas. Dūmi te izplūst, te savelkas

blāķos, paceļas un nolaižas atkal uz zemi, paliek te biezāki, te

plānāki, te galīgi melni un tad atkal viņu melnās segas malu

izrobo ugunīgas bārkstis, atskan stiprs plirkšķis, bārkstis iz-

zūd, dūmi paceļas, un no viņiem izšaujas sarkanu pelnu stabs,

kas vēl ilgi līst pār zemi.

XXII.

Trešās dienas vakarā mēs iegājām Lielās upes aizā.

Visi domāja, ka nēģeri atrodas kalnos, kilometrus divdesmit

vēl uz priekšu.

Mēs uzcēlām nometni kādā uzkalniņā, kas jau acīm-

redzot, bija kalpojis šim mērķim, jo bija galīgi nopostīts.

Mūsu stāvoklis šai vietā nebija gan pārāk izdevīgs, bet mums

arī nebija ko uzmanīties. Uzkalnu no visām pusēm ieslēdza

biezu mežu apaugušas stāvas klintis. Klinšu šķautnes še bija

tik asas, ka šo vietu bija iesaukuši par Mulatu savaldī-

tā ju. Aiz muguras mums tecēja Lielā upe, kas, lauzdamās

ar pūlēm caur divām klintīm, šai vietā bija šaura un dziļa.

Viņas augstie, stāvie krasti bija pārklāti necaurredzamiem

krūmiem. Bieži arī viņa pati galīgi izzuda zem liānu zaļā

juma, kas stiepās no krasta uz krastu, jaukdamies un vīda-

mies cita caur citu. No blakus klinšu virsotnēm uz tām noskato-

ties likās redzam vēl no rasas gluži mitras pļavas. Un tikai

no apslāpētā trokšņa, vai arī kad no zaļās segas iznira savā

lidojienā kāda meža pīle, varēja spriest, ka zem viņām

tek upe.

Drīz vien saules beidzamais atspīdums jau izzuda no

Dondonas klinšu galiem; nometni pamazām pārņēma klu-

sums, kur laiku pa laikam atskanēja tikai kādas dzērves brē-

ciens un sardzes vienmērīgie soļi.

Tad piepeši virs mūsu galvām drausmīgi atskanēja nē-

ģeru kara dziesmas, un uz klintīm aizdegās palmas un ciedru

koki; ugunsgrēka tumši sārtā gaismā ieraudzījām, ka blakus
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virsotnes pārklātas neskaitāmiem nēģeru un mulatu pulkiem,

kuru sejas blāzma krāsoja gluži sarkanas. Tā bija Biassū

banda.

Briesmas mums bija turpat jau vai pašā degungalā. No

miega uztrauktie komandieri kā apdeguši sauca kopā savus

zaldātus, bungas sita trauksmi, taures pūta, mūsējie stājās

nekārtīgās rindās, bet dumpinieki, acīmredzot, negribēja iz-

lietot šo vārīgo brīdi, lai kluptu mums virsū, un mierīgi noska-

tījās uz mums, turpinādami dziedāt savas dziesmas.

Uz vienas, zemākas klints parādījās milzīga auguma

nēģeris; virs vina galvas plīvoja ugunssarkana spalva, labā

rokā tas turēja satvēris cirvi, bet kreisā — sarkanu karogu;

tas bija Pjero ! Ja man pa rokai būtu bijusi karabīne, es, bez

šaubām, tai brīdī būtu izdarījis ko nepiedodamu. Viņš atkār-

toja revolūcionārās dziesmas piedziedājumu, iesprauda zemē

sarkano karogu, nosvieda uz mums savu cirvi un ielēca upē.

Nodomāju, ka tam nav lemts mirt no manas rokas, un to

rūgti nožēloju.

Tad nēģeri sāka velt uz mums klints bluķus un akmeņus;

tiem sekoja vesela ložu un bulšu krusa. Mūsu zaldāti bija pār-

skaitušies, ka nespēja nokļūt līdz dumpiniekiem, un mira izmi-

suši, klintsbluķu saspiesti, zem nāvējošā ložu lietus. Karaspē-

kā valdīja vislielākais apjukums. Te, kā no pašas Lielās upes

nākdams, atskanēja šausmīgs troksnis. Tur notika kas nepa-

rasts. Dzeltānie dragūni, kas bija sevišķi cietuši no negaidī-

tās lavīnas, bija sākuši meklēt patvērumu zem liānu nojūma,

virs upes. Pirmais to bija uzgājis Tadeuss...

Te stāstītāju pārtrauca.

XXIII.

Jau vairāk par stundas ceturksni seržants, ar pārsietu

roku, nepamanīts bija nostājies telts stūrī, un tikai žestiem

izrādījis savu interesi par stāstīto; beidzot viņam bija licies,

ka pienācis brīdis pateikties d'Overnē par tik tiešu uzslavu.

Un viņš kaunīgi nomurmināja:

«Ļoti pateicos, kapitāna kungs.»

Visi skaļi iesmējās. D'Overnē apgriezās un bargā balsī

uzsauca:

«Kā! Jūs še! Un jūsu roka?»
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Pie šiem neparastiem vārdiem vecā kareivja seja aptum-

šojās; viņš sagrīļojās un norija acīs saskrējušās asaras.

«To gan nebiju domājis,» viņš klusu noteica, «nekad ne-

biju domājis, ka kapitāna kungs tā var apvainot viņa veco ser-

žantu, to nosaucot par jūs.»

Kapitāns strauji uzlēca kājās.

«Piedod, vecais draugs, piedod, man tas notika negribot.

Nu, Tad', vai piedosi?»

Seržantam sāka līt asaras. «Jau trešo reizi,» viņš

šļupstēja, bet šoreiz no priekiem.

Miers tā tad bija atkal noslēgts. Brīdi valdīja klusums.

«Bet saki, Tad',» kapitāns tam mīļi taujāja, «kamdēļ tu

atstāji hospitāli un esLše?»

«Atvainojiet, kapitāna kungs, bet es atnācu jums apvai-

cāties, vai rītdien jūsu zirgam nebūtu jāuzliek grezni, galū-
niem apšūtie sedli?»

Anri skaļi iesmējās.

«Būtu gan labāki, Tad', apvaicājies pie pulka feldšera,

vai rīt jums nevajadzēs ievainotai rokai uzlikt divas uncijas

ikorpija.»

«Vai arī uzzinājis,» teica Paskals, «vai drīkst ieķert kā-

du kraukšķīti vīna; uzgaidot ņemiet šo ruma glāzīti, jo tā

jums ļoti labi noderēs. Nogaršojiet, vecais draugs!»

Tadeuss pienāca, godbijīgi paklanījās, atvainojās, ka ņem

glāzīti ar kreiso roku, un to iztukšoja vienā paņēmienā, uz-

saukdams laimes savai rotai. Viņš it kā atdzīvojās.

«Jūs nonāciet līdz tai vietai, kapitāna kungs, kad jūs...

Nu jā, es biju tas, kas liku priekšā paslēpties zem liānām, lai

kristītus, labus cilvēkus neapkautu ar akmeņiem. Mūsu ko-

mandieris, nemācēdams peldēt, tam pretojās visiem spēkiem,

jo baidījās noslīkt, kas bija ļoti dabīgi no viņa puses, bet tad

ieraudzīja, ka liels akmens, kas viņu tikko nesaspieda, ieripo-

ja upē, bet negrima, jo zāles to nelaida dibenā. «Tad labāki

arī mirsim Ēģiptes faraona nāvē, un nevis kā svētais Stepiņš.

Jo fāraons taču bija tāds pats zaldāts kā mēs.» Kā redziet,

mūsu komandieris bija no mācītiem; un tā viņš beidzot nolē-

ma piekrist manam priekšlikumam, bet ar vienu noteikumu —

man tas bija jāizmēģina pirmām. Es arī devos uz upi, nokāpu

pa krastu līdz ūdenim un palēcu zem nojūma, pieturēdamies

409



pie augšējiem zariem; bet, iedomājaties tikai, jūsu labdzimtī-

ba, kāds mani sāka vilkt aiz kājām; es pūlējos izrauties, klie-

dzu, lai nāk palīgā, jo mani sāka apstrādāt arī ar zobenu, bet

tad visi dragūni, apskaitušies kā paši nelabie, metās pa galvu,

pa kaklu liānās. Izrādījās, ka tur bija paslēpušies Sarkanā

kalna nēģeri un, acīmredzot, gatavojušies klupt mums matos.

Bet tie bija izvēlējušies nelāgu brīdi savai zvejai. Visapkārt

juka un griezās, visi kāvās, lamājās un kliedza. Tā kā viņi

bija puskaili, tie varēja rīkoties drusku svabadāki, bet totiesu

mums bija taisnas rokas. Ar vienu roku airējāmies, un ar

otru tikai cirtām pa labi, pa kreisi, kā jau pienākas tamlīdzī-

gos gadījumos. Tiem, kas nemācēja peldēt, gāja plānāk; tie

turējās ar vienu roku pie zariem, un, iedomājaties tikai, kapi-

tāna kungs, nēģeri tos vilka aiz kājām ūdenī. Pašā cīņas

karstumā ieraudzīju, ka kāds garš nēģeris ar Belcebula spēku

mēģina atkratīties no deviņiem, desmitiem maniem biedriem ;

es devos peldus tiem palīgā, un nēģerī pazinu Pjēro, citos vār-

dos Bigu... Bet tam taču laikam bija jāatklājas tikai vēlāk,

kapitāna kungs ? Es, tā tad, pazinu Pjēro. Kopš forta ieņem-

šanas, mēs bijām saķildojušies; es to saķēru aiz rīkles, bet

viņš no savas puses taisījās jau mani nodurt ar dunci, kad ie-

skatījās cieši manā sejā un — padevās! Un īstā laikā, jo, ja

tas nebūtu padevies, kapitāna kungs... Bet par to jūs uzzinā-

sit vēlāk. Tikko nēģeri ieraudzīja, ka esam saņēmuši to

gūstā, tie metās tam palīgā; arī zemessārgi jau taisījās grūs-

ties ūdenī, bet tad Pjero, laikam redzēdams, ka mēs apkau-
sim visus nēģerus, piepeši noteica dažus vārdus savā velnišķī-

gā mēlē, un visi sāka mukt. Tie panira zem ūdens un dažās

minūtēs jau bija pazuduši kā circeņi pelnos.

Kauja zem ūdens būtu bijusi tīri jauka, ja viņā nebūtu

pazaudējis vienu pirkstu un samērcējis desmit patronas. Un

ja... nabadziņš! Bet tam tā laikam bija jābūt, kapitāna kungs ?»

Un seržants, ar kreiso roku godbijīgi nodevis godu, to

ar pacilātu skatu pacēla pret debesīm.

D'Overnē, redzams, bija stipri uzbudināts.

«Jā,» viņš teica, «tev taisnība, vecais, tā bija zīmīga

nakts.» .

Viņš būtu nogrimis savās parastās pārdomās, ja klāt-
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esošie nelūgtu to turpināt. Un viņš no jauna turpināja savu?

stāstu.

(Turpmāk vel.)

Čigāni.

Pilsoņu Jēkabs

Etnografiski-vesturiska skice.

Visos laikos šī klaidoņu tauta griezusi uz sevi kulturālās

pasaules vērību.

Mēs čigānus pazīstam viņu lielā vairumā kā šaubīgus sub-

jektus: zirgu mijējus, lopu «ārstus», aitu zagļus, blēžus, krāp-
niekus un gandrīz bez izņēmuma lielus sliņķus.

Cik vien apstākļi pieļauj, viņi tiecas vest īstu nomadu

(klaidoņu) dzīvi. Vēl pirms pasaules kara ļoti reti kādai či-

gānu dzimtai bija pastāvīga, noteikta un legāla mājvieta. Va-

sarā tie dzīvoja pa mežu un krūmiem. Vīrieši vienkārši slai-

stījās bezdarbībā. Uzturas līdzekļu sagādāšana gulēja uz sie-

viešu kamiešiem. Tās ar bērniem klaiņoja pa visu apkārtni,

mangodamas, zīlēdamas un visādi krāpdamas vietējos ie-

mītniekus. Izdevīgā gadījumā, protams, piekopa arī zādzības.

Katrs zemes īpašnieks, uz kura gruntēs čigāni bija ap-

metušies, centās ar visiem līdzekļiem tos aiztrenkt projām, tā-

pēc ka šie nevēlamie viesi nopostīja un piemēsloja visu apvidu.
Bet padzīt čigānus no apmīļotās vietas nebija vis viegli.

Parasti viņi savu nometni ierīkoja uz divu īpašumu robe-

žas. Kad atnāca viens no īpašniekiem un dzina viņus projām,,
sākumā tie necēla ne ausu, jo kauna tiem nebija ne mazākā

mērā. Projām dabūt viņus varēja tikai ar varas līdzekļiem

un iedvešot tiem bailes. Kad nu ilgāk nebija iespējams preto-

ties, tad čigāni daļu no savām teltīm, kas celtas no zemē ie-

spraustiem koku zariem, pārnesa uz blakus esošo grunti un tur

mājoja tik ilgi, kamēr ieradās pēdējās īpašnieks un no turienes

viņus dzina projām. Tad čigāni pārcēla savu nometni atpakaļ

uz pirmā īpašnieka zemes. Tā ka gandrīz nebija gadījuma, kur

abi blakām gulošās grunts īpašnieki uzstātos reizē un solidāri,,
tad čigāni; gandrīz aizvien nodzīvoja, kur apmetušies, tik ilgi,
cik tiem patikās. Parasti tas vilkās 3—4 nedēļas, līdz pirma-
jam gada tirgum apkārtnē. Lai varētu taisīt rebes un iegūt

kādu peļņu ar zirgu mīšanu un citām nelietībām, gada tirgus

čigāni nekad nemēdza palaist garām neapmeklētus. Pēc tam

atpakaļ uz agrāko vietu vairs nebrauca, bet apmetās citā ap-

gabalā. Vasarā zirgu barība, protams, nekā tiem nemaksāja —

tad lopiņus ganīja nometņu tuvumā pa mežiem un krūmiem.

Zirgus mijot, tie mēdza krāpt lētticīgos un naivos latvie-

411



sus ar dažādām negantībām. Piem., kad tiem rokā nāca klibs

zirgs, viņi to «izārstēja» uz pēdām un iesmērēja neapdomī-

gam saimniekam. To viņi panāca tādējādi, ka lopiņam aiznag-

loja otru blakām esošo — priekšas vai pakaļas — kāju. Un

tur zirgs klibot vairs nevarēja. Ar karbaču nežēlīgi sists, tas

bija piests skriet itin kā būtu vesels. Kāda dala tur čigānam,

ja tāds sabendēts lops, aizvests jaunajās mājās, nosprāga! Ci-

tā reizē stīvam un tizlam zirgam pirms izvešanas uz maiņu,

ielēja slepeni rīklē glāzi degvīna. Piedzirdīts, lops skrēja kā

negudrs, ar ko neizrādīja savus fiziskos trūkumus. Ārkārtīgi
-slinkus zirgus čigāni mācēja pataisīt par visai mudīgiem ar

to, ka pirms rādīšanas pircējam paslepšus pabāza zirgam zem

astes terpentīnā iemērktu lupatu, vai kādu citu kodīgu vielu.

Caur gļotādu sajūtot negantu sūrstēšanu, kūtrais lops skrēja
vai bez elpas. Vecus zirgus pataisīja par jauniem, novīlējot
tiem attiecīgus zobus, v. t. t.

Pa ziemu, kad «zaļajā muižā» dzīvot neļauj sniegs un sals,

čigāni palūdzās kādās mājās, lai ielaiž istabā vai pirtiņā, kauču

uz brīdi apsildīties. Bet, kad bija ielaisti, tad tos vairs neva-

rēja dabūt ārā. Zirgiem barību, kad nevarēja izlūgt atklāti,
tad mēdza zagt caur pažobelēm no saimnieka šķūņa.

Lai nesaceltu aizdomas un galīgi nesadusmotu pret sevi

vietējos iemītniekus, čigāni uzmanīgi mēdz pieturēties pie tā-

das taktikas, ka tanīs mājās, kur tie patlaban apmetušies, kā

arī tuvākos kaimiņos viņi nezog, bet iet nočiept ko vien var

labi tāļu no turienes — vismaz 3—5 km atstatu.

Saprotams, ka kultūrālās valstīs tādus sabiedrības para-

zītus-klaidoņus necieš, jo kur viņi ir, tur nav iespējams sek-

mīgi cīnīties pret noziedzībām. Tāpēc visur, arī pie mums,

gluži dabīgi, valsts vara piespiež čigānus ievērot likumus un

turēties pie vispārīgiem saistošiem noteikumiem. Piem., tagad
arī katram čigānam obligātoriski jābūt savai pasei, kas jāre-
ģistrē pēc dzīves vietas policijas kanclejā; bez pierakstīšanās
tiem neļauj nekur uzturēties; zemi arvien vairāk sadala, un

īpašnieki vērīgi rūpējas, lai čigāni viņu krūmus un mežus neiz-

mantotu kā nometņu vietu, v. t. t.

Tas brīvajiem un slinkajiem mežu bērniem gan stipri ne-

patīk, bet viebies cik gribi, skābajā ābolā taču jākož. Arvien

vairāk tiem atņem iespēju izvairīties no vispār pieņemtā kul-

turcilvēku dzīves veidā.

Tagad čigāniem nākas apmesties līdzīgi citu tautu piede-
rīgiem apdzīvotās mājās un dzīvot tur legālā veidā. levēro-

jot kopīgu valodu,- kopīgas tieksmes un intereses, viņi mēdz ap-
mesties grupām, īpašās kolonijās. Ta Rīgā tie apmīļojuši
Kundziņsalu un vairākas vietas Latgales priekšpilsētā. Pārējā

Latvijā čigānu visvairāk ir Latgalē. Tur viņiem vēl ir ziedu
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laiki, jo, pateicoties iemītnieku garīgai neattīstībai, tur aizvie-

nam var vilkt bagātus lomus gan ar lopu dakterēšanu, gan ci-

tādu pesteļošanu.

Latvijas čigāni ik gadus Dagdā sabrauc uz kongresu, ko?

notura ar lielām svinībām agrīnā rudenī, kamēr svētkus vēl

var sarīkot zem zilās debess telts.

Laba daļa čigānu dzīvo arī Jēkabpilī.

Dažās vietās Kurzemē čigāniem esot pat savas lauku mā-

jas, un tie nodarbojoties ar lauku kopšanu un lopu audzināša-

nu, Šur un tur, kā dzirdams, krūmu bērni iestājoties kā algā-
dži pie lauku darbiem.

Nezin kāpēc čigāni nemīl, ja tos sauc par bēri n i e-

kie m. Tādu nosaukumu čigāni ieskata par lielāko apvaino-
jumu. Kad ar šo palamu tos apveltī pieauguši cilvēki, kas ir

pulkā, čigāni loti lādās un atbild ar lielākām neķītrībām. Bet:

kad to uzdrošinās izdarīt kādreiz ganu zēni, tad čigāni tiem:

uzbrūk un krietni; nomizo, ja vien tie nepamanās aizbēgt laikā.

Kā lieli brīvības, īstenāk patvaļības cienītāji, čigānu pui-
ši stipri vairās no kara dienesta. lesaukšanā tie cenšas ar vi-

sādiem niķiem piekrāpt ārstus, uzrādot sev dažādas neesošas

slimības.

Vispārīgi ņemot, čigāni ar lielu stūrgalvību turas pie sa-

vām vecām tradīcijām un tiecas vest parazītisku dzīvi — dzī-

vot uz citu tautu rēķina. Derīgu darbu strādāt tiem riebjas;

par visu vairāk pasaulē. Pie darba čigāns ķeras tikai galīga
bada gadījumā.

Saprotams, ka čigāni neatrodas pie mums vien, bet art

daudzās citās valstīs.

Nejauši rodas jautājumi — kur cēlušies čigāni? Kur viņu

dzimtene? Kāda šīs tautas pagātne? Cik liela apmēram va-

rētu būt Šī tauta?

Parakņājoties dažu citu nāciju vēsturiskos pieminēkļo_s,
man izdevies sameklēt tikai visai niecīgas_ ziņas, kas tomēr

met mazliet gaismas uz čigānu tautas pagātni un kauču pa

daļai dod atbildes uz augšā minētiem jautājumiem.

Senlaiku chronikās_ atzīmēts, ka 1417._g. Ungārijas pilsē-

tu ielās parādījušies savādu cilvēku bari, kādus agrāk tur ne-

viens nebija redzējis. Tie bijuši brūni, kalseni ļaudis, ģērbu-

šies skrandās, gariem, melniem matiem. Tie gājuši blakām

saviem zirgiem un ēzeļiem, kas bijuši apkrauti ar teltīm un vi-

sādiem mājas dzīvei nepieciešamiem priekšmetiem. Kailie

bērni un raibos uzvalkos tērpušās sievietes — jaunas loti skai-

stas, bet vecenes pārliekam nejaukas — sēdējušas ratos un

rokas izstiepušas lūgušās dāvanas. Visu to transportu pava-

dījusi suņu nikna riešana un kumeļu skaņa zviegšana. Lagu
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lāgiem bijusi dzirdama ari lāču rēkšana, ko veduši sev līdz

tie ērmotie cilvēki.

Viņu vadoņi jājuši pa priekšu raibos uzvalkos ar milzī-

gām sidraba pogām (pogas bija zoss olu lielumā). Tie dēvē-

jušies par mazās Ēģiptes valdniekiem.

Übagodami un dejodami, badu ciezdami un dziedādami,
tie nepazīstamās tautas ļaudis, kas iedvesa visiem māņticīgas
bailes, devās uz priekšu, kad viņiem vaicājuši_— kas viņi tādi

ir, — tie atbildējuši, ka viņi esot cēlušies no Ēģiptes un nesot

Dieva lāstu par to, ka viņi neesot devuši patversmi Pestītāja

mātei Marijai ar mazo Jēzus bērnu un Jāzepu, kad tie meklē-

juši glābiņu viņu zemē. Kā krietni kristīgie, viņi esot bijuši

Romā un lūgušies pāvestu. Tas viņiem esot uzlicis epitēmiju
(baznīcas sodu) septiņus gadus bez apstājas ceļot un pārtikt ti-

kai no citu žēlastības dāvanām.

Tā leģenda, kas šiem klaidoņiem devusi iespēju iekļūt

katoļu zemēs, piešķīrusi Viņiem «ēģiptiešu» nosaukumu. (Arī
pie mums čigānus lāgiem dēvē par «faraona bērniem».) Tā

viņus sauc vēl tagad Anglijā un Francijā, bet Ungārijā un Krie-

vijā tos sauc par faraoniem.

Atnācēji bija paguvuši izdabūt rekomendācijas vēstuli no

Ungārijas palatina Nikolaja Garas, adresētu ķeizaram Sigis-
mundam. Šās rekomendācijas ietekmēts, ķeizars atļāva at-

nācējiem brīvi ceļot caur viņa zemēm. Ja izceltos kādi pār-

pratumi, tos iztiesāt bija iecelts īpašs tiesnesis — kāds aug-
stāks ierēdnis.

Pēc trīsdesmit gadiem tādi pat trokšņaini, raibi bari, pā-
vesta sodītu «sarāceņu» ieradās Francijā, pie Orleānas. No

turienes tie devās uz Barselonu, Spānijā, kur viņus dēvē par

«grieķiem».
XVI. g. s. pašā sākumā tās savādās tautiņas milzīgus ba-

rus redz Polijā un Krievijā, Volīnijas apgabalā, no kurienes

caur Somiju tie ierodas Zviedrijā. Tur viņus pirmo reizi ie-

rauga 1512. gadā.

No kurienes šī klaidoņu tauta cēlusies?

Vienīgais avots, no kura var kādas ziņas par šo tautu

smelt, ir viņu valoda, ar kuras izpētīšanu nodarbojas zināt-

nieki. 1777. g. profesors Ridigers izteicis pirmo reizi domas,
ka čigānu dzimteni vajaga meklēt Nīlas upes krastos. Bet citi

valodnieki, vistilu Miklovičs, pierādīja, ka čigānu valoda pieder

pie Kaukāza tautu dialektiem, īpaši Grelmanis un Pots pierā-

dīja, ka čigānu valoda līdzīga zendu un sanskrita valodām, kā

arī Kafiristānas un fīindukušas cilšu valodām. Tāpēc čigānu

dzimtene esot nevis Nīlas krasti, bet Indijas ziemeļrietumu
daļa..
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Čigānu valoda izšķir Eiropa un Āzija līdz 14 izlokšņu, pa

daļai tur ietilpst dažādu tautību zagļu žargoni.

Kas spiedis čigānus atstāt savu dzimteni? Vai viņus iz-

spieda kāda cita tauta, kas ieradās no viņpus Persijas, kā vē-

sta teikas, jeb vai viņus aizdzinis uz rietumiem Tamerlans, kas

precējis pēc čigānu karāļa Sinto meitas, bet ticis atraidīts. Zi-

nātnieki nav vēl par šo lietu skaidrībā.

Nosaukumu čigāni, Miklošičs atvasina no Mazāzijas
samariešu sektes vārda «atingani». Citi apgalvo, ka tas cēlies

no indusu sektes «čingari».

Izdibināts tikai tas, ka, pametusi savu dzimteni Āzijā, šī

tautību šķila dzīvojusi ilgu laiku Grieķijā. Viņu valodā sasto-

pami daudz grieķu vārdu, kas gan stipri sakropļoti. Šie no

citām kultūrtautām uzņemtie vārdi rāda diezgan gaiši to ceļu,
kādu čigāni noklejojuši. Kā pierāda lingvisti, lielākā daļa* či-

gānu pārvietojušies uz Valaķiju, kur vēsture viņus pirmo reizi

-atzīmējusi 1340. g. Otra čigānu tautas nozare apmetās Ungā-

rijā, bet avangards, neapstādamies Septiņkalnē, izvirzījies uz

Franciju un Spāniju.

Leģenda par čigānu izcelšanos no Ēģiptes darījusi savu

darbu. Pateicoties tai, čigānietes izdaudzinātas kā zīlnieces

un pareģes. Bet viņu kaislība uz zādzībām drīz vien sarūgti-

nāja pret viņiem visas tautas, ar kurām tiem nācies sadurties.

Drīz viņus visur sāka vajāt.
1561. g. Orleānas parlaments pavēl čigānus iznīcināt ar

uguni un zobenu. Spānijā karālis Filips IV. aizliedz tiem sauk-

ties par «gitāniem». Bet Filips V. padzen viņus no Madrides,
un 1745. g. nodod nāves sodam tās čigānu bandas, kas klejo
apkārt un negrib saistīties pie vienas vietas. Bonemijā Leo-

polds I. izdod dekrētu, pilnīgi iznīcināt čigānus, ko notvers vi-

ņa zeme.

Bet nebija vis tik viegli tikt galā ar šo zaglīgo cilti. Či-

gānus par zādzībām nikni sodīja. Pēc Kārļa VI. pavēles pie-
augušus čigānus sodīja ar nāvi pakarot, bet pusaudžiem no-

cirta labo roku un uz visiem laikiem padzina no ķeizaristes ro-

bežām, piedraudot atgriešanās gadījumā ar nāves sodu.

Noslēpumainā tauta lāgiem nozuda, bet vēlāk atkal iera-

dās, tā tad neizmira. Tur, kur tautas aizņēma cīņa ar turkiem,

čigāni dziļi iesakņojās, un tur visspilgtāk parādījās viņu nacio-

nālās īpatnības — netikumi un talanti.

Ungārijas čigāni ir labākie kalēji un kaislīgākie muzi-

kanti. Ungārijas un Turcijas armijā sastopami daudz čigānu

kara orķestros. Vidus laikos no čigāniem nākuši viscietsirdī-

gākie bendes ar apbrīnojamām spējām izdomāt un lietot vis-

šausmīgākos spīdzināšanas paņēmienus.
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Krievija čigāni mēdza turēties lieiu tirdzniecības pilsē-

tu un galvas pilsētu tuvumā.

Čigānu mūzika arvienu iesākas no andante un pāriet vēt-

rainā allegro. Pēc slavenā mākslinieka Franča Lista, ko či-

gānu mūzika esot ļoti aizrāvusi, šai tautai uzglabājusies atlie-

ka no čigānu tautas epa, ko tie atnesuši sev līdz no tāļās dzim-

tenes.

Ungārijas līdzenumos čigāni atraduši viesmīlīgu patver-

smi, un aiz pateicības apbalvojuši ungārus ar to, kas pēdējiem
trūcis — ar mūziku.

Tā, jau 1550. g. top minēts čigāns Dmitrijs Karmans, ko

par viņa mūzikas talantu pārvilinājuši Turcijas dienestā. XVIII.

g. s. bija čigānu mūzikas ziedu laikmets. Lai atceramies kar-

dināla Čaki galma vijolnieku Miķeli Barno un čigānu kapel-
meisteru Bigari, kas iekļuva pat Marijas-Luizes galmā.

Tagad čigāni klejo visvairāk pa visu Eiropu un lielāko

daļu Āzijas. Sastopani tie arī Āfrikā un pat Amerikā.

Zinātnieki domā, ka Bizantijā tie bijuši jau IX. g. s., Krie-

vijā ap 1500. gadu.

Pēc pagājušā gadusimteņa statistiskiem datiem, čigānu
Eiropā bijis vesels miljons, un tie apdzīvojuši šādas valstis :

Citās pasaules dalās viņu skaits nav izdibināts. Bet

etnogrāfi domā, ka visā pasaulē čigānu esot ap divi miljoni

dvēseļu.

Rumānijā tie agrāk bijuši klaušu cilvēki.

Slavenais gleznotājs Solāri un prātnieks Džons Buni-

jāns esot bijuši čigāni.

Par čigāniem ir diezgan prāva literatūra, visvairāk vācu,

angļu, pa daļai arī krievu, spāniešu un citu tautu valodās.

Turpretim pašiem čigāniem savas literātūras nav, jo
tiem nav savas kultūras. Čigāni nav pacēlušies līdz tādai iz-

glītības pakāpei, ka apdāvinātākie šīs tautas priekšstāvji būtu

radījuši savu rakstu valodu.

Latvju literatūrā un tautas mutē atrodas daudz un dažā-

du nostāstu par čigāniem, kas barbaru naīvitātē slēpj sevf

daudz viltības un asprātības.
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Rauda.

Arvīds Atvars

(Leuciscus rutilus.)

Kas gan nebutr* redzējis raudu, šo mūsu ūdeņos visbiežāk

sastopamo dzīvespriecīgo zivi? Droši vien ikviens no mums,

kam bijusi darīšana pie ūdeņiem, būs arī raudu redzējis līksmi

izšaujoties un iēkujot no ūdens, gan tvarstot barībai_ dažādus

kukainīšus, gan bēgot no saviem vajātājiem — pa lielākai daļai

no asariem un saļsvārcēm — līdakām.

Rauda pie tām zivīm, kas sasniedz svara ziņa

ļoti IMus apmērus. Reti gadās sastapt tādas raudas, kas bū-

tu garākas par 30 centimetriem un smagākas par % kilogra-

ma. Bet jāsaka, ka maz apdzīvotās vietas un pie labas barī-

bas raudas sasniedz arī lielāku svaru. Tā Uralu ezeros zvej-

nieki ķerot raudas no 2—2,5 kilogrami smagas, kas gan esot

kāda rraudas pasuga, bet ne pie mums sastopamā rauda.

-Rauda izplatīta visā Eiropā, tad Sibīrijā, izņemot Kam-

čatku, un arī Vidusāzijā; turpretim Kaukāzu kalnu upēs rauda

navkonstatēta.

Rauda sastopama arī jūrās ar sevišķi sālu ūdeni, kur viņa
vairāk uzturas upju ieteku tuvumā. Raudas visvairāk mīl kln-

-sus, siltus ūdeņus, tamdēļ ziemeļu ūdeņos raudu ir mazāk neka1
dienvidu ūdeņos. 1 ;

Raudas nārstot sāk tūliņ pēc asaru_ nārsta, tā ap maija

beigām. Vispārīgi sakot, raudu_ nārsts pēc kalendāra datu-

miem nav nosakāms. Bet tomēr ir ļoti pareizi, kā veci mak-

šķernieki saka, ka jaudas nārstu sāk tad, kad alkšņiem pumpu-
ri sāk raisīties vaļā, un beidz tad, kad alkšņi ir pilnīgi izplau-
kuši. Vienu vai divas nedēļas pirms nārsta, raudu zvīņas pa-
liek asas. No sākuma it kā sabiezē gļotas uz zvīņām baltu
punktiņu veidā. Drīz šie punktiņi kļūst tumšāki un cietāki,
beidzot zvīņas ir tik asas, ka, raudu noglaudot, roka stipri jūt
zvīņu asumu. Šis augstāk teiktais attiecas tikai uz tēviņiem,
kamēr mātītes manto šos asumus ļoti mazā mērā vai pat ne-

maz. Raudas nārsto ļoti lielos baros, kur dažureiz ir vairāki
tūkstoši eksemplāru. Nārstojot raudas, tāpat kā visas citas
zivis, uzmeklē zāļainākās vietas, mazas saliņas ezerā, krūmu
pudurīšus v. t. t. Pa lielākai daļai nārsts notiek visvairāk rī-

tos un vakaros, bet pusdienā taisa pārtraukumu. Raudu ikri ir
loti mīksti, caurspīdīgi, un zaļganā krāsā. Ikri cieši pielīp pie'
zalem, koķiem un pie ezera dibena. No ikriem raudu mazuļi
attīstās jau pēc 7—lo dienām, kuru dažreiz ap nārsta vietām

ir tik daudz, ka ūdens izliekas netīrs. Lielākā daļa gan no

visiem raudu mazuļiem krīt par upuri citām zivīm.

Agrā pavasarī raudas uzturas tuvu pie krasta. Rauda
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necieš neskaidru ūdeni un, tāpat kā visas zivis, cenšas iet pret

straumi, uz skaidrāku ūdeni. Šādos ceļojumos gan raudas ne-

aiziet tik tāļu kā sapaļi un šķaunadži, bet vislielākais 2—3 ki-

lometrus no savas agrākās dzīves vietas. Pēc nārsta raudas

sastopamas tādās vietās, kur ir daudz zāļu un ūdens klusāks,

jo pēc nārsta raudas ir ļoti rijīgas. Vasaras karstumā_ raudas

uzturas vai nu bedrēs, vai tuvu pie pašiem krastiem zālēs, un

kur ūdeni apēno koku zari.

lestājoties rudens un ziemas aukstumam, rauda sāk uz-

meklēt bedres, kur viņas;, tāpat kā asari, salasās lielos baros.

Ziemā rauda baroties iziet atkūšņu laikā. Tad viņa cd

ūdens kukainīšus un dažādus tārpus dibena tuvumā.

Raudas galvenā barība ir dažādi ūdens augi, bet raudas

it sevišķi mīl zaļumus, kas aug uz akmeņiem, siekstām v. t. 1.

Labprāt raudas ēd mušas, visādus kāpurus un arī maizi.

Raudu makšķerēšana starp sportsmeņiem nav visai iecie-

nīta, kaut gan, pēc manām domām, raudu makšķerēšana ir

loti interesanta un prasa no makšķernieka sevišķu uzmanību.

Varbūt tas, ka daži raudas neciena, izskaidrojams no gastro-
nomiskā viedokļa, jo raudām, sevišķi vasaru, ir rūkta piegar-

ša, kas ceļas no pārāk lielas zaļumu lietošanas barībai.

Raudas vislabāki makšķerēt ar pludiņa makšķeri. Tikai

makšķeres kātam jābūt vieglam un elastīgam. Auklai jābūt

tievai, pludiņam pēc iespējas mazākam un vieglākam. Kā

āķus raudu makšķerēšanai lieto no Nr. Nr. 7—lo. Apmēram

puspēdu no āķa jāliek svariņš, kas nedrīkst būt lielāks par

I—2 nelielām skrotīm. Raudas makšķerējot, nav ieteicams

makšķerēt ar divām vai vairākām makšķerēm, kā to var da-

rīt makšķerējot asarus. Raudai, līdz ko tā pludiņu pavelk zem

ūdens, vajaga pieeirst, ko protams nevar izdarīt makšķerējot

ar divām makšķerēm. Ja viena sekunde nokavēta, rauda

jau būs ar visu ēsmu projām. Sevišķi tas attiecināms tad, kad

makšķerē ar zaļumiem.

levērojot to, ka rauda ir vienmēr samērā labi paēdusi
zivs un tāpēc maz kustīga, vajaga zināt viņas uzturēšanās vie-

tu un pieradināt pie šīs vietas ar labu raudām patīkošu barī-

bu. Tāpēc noteikti vajaga raudām lietot iebarošanu. lebaro-
šana jāiesāk jau vairākas dienas iepriekš makšķerēšanas, tur-

pinot to arī makšķerēšanas laikā. Te vēl jāpiezīmē, ka ieba-

rošanai aizvien lielāka nozīme ezeros un dīķos; upēs pietiek,
ja barību izsvaida makšķerēšanas laikā. Kā iebarošanas ēsma

vislabāki noder, sautēti rudzi, maizes drusciņas un izmiekšķētas
garoziņas. Šai pamatēsmai ir lietderīgi piemaisīt piededzinā-
tas kviešu klijas, vai arī sagrūztas kaņepes. Esma jāizkaisa 2—3

reizes dienā, pa lielākai* daļai rītos un vakaros. Katru reizi der

izkaisīt divas līdz četras lielas saujas. lebarošanai parasti jā-
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uzmeklē I—2 metri dziļa vieta. Jāievēro tikai, ka raudas

nedrīkst pārbarot, labāki ēsmas mazāk nekā pārliecīgi daudz.

Sākot makšķerēt arī vēl drusku jāizkaisa ēsma, lai sasauktu

raudas ap makšķerējamo vietu. Beidzot, vēl jāpiezīmē, ka

ezeros un dīķos, kur daudz zāļu, iebarošanai nav lielas no-

zīmes.

Makšķerējot raudas upēs, jālieto atkal citāda veida ie-

karošanas ēsma. Upēs vislabāki iebarošanai noder da-

žādi kāpuri, skudru oliņas un arī kviešu klijas. Klijas gan nav

visai teicamas, jo viņas pievelk ļoti daudz mazo zivtiņu. La-

bākās iebarošanas ēsmas ir kāpuri un skudru oliņas, sajauktas

ar dažādiem atkritumiem. Šādu ēsmu izkaisot, raudas tā ne-

pieēdas, bet ir spiestas vairāk kustēties, lai starp nederīgām
vielām uzmeklētu kāpurus un skudru oliņas.

Ēsmas raudu makšķerēšanai ir ļoti dažādas. Pirmā vie-

tā, pēc makšķernieku novērojumiem, no stādu ēsmām ir stā-

dāma rupja maize, jo viņa smaržo daudz labāki nekā baltmai-

ze. Turpretim laba ēsma baltmaize ir tad, kad viņai piemaisa
smaržvielas, kā medu vai provanseļļu, kam piepilina dažus pi-
lienus anisa vai piparmētru eļļas. Sliktāka un zemāk stādāma

par maizi jau ir graudu ēsma. No tām vislabākā ir miežu put-
raimu biezputra. Pēc biezputras nāk sautēti kvieši, rudzi un

arī auzas. — Vasaras vidū kā vislabākā ēsma no makšķernie-
kiem tiek ieteikti zaļumi, kas auguši apakš ūdens akmeņiem.
Vislabākie zaļumi ir diegveidīgas stīdziņas, līdzīgas zīdam un

stipri zaļā krāsā. Arī noderīgi ir zaļumi, kas aug ap tiltu pā-

ļiem un izaug vairāk metru gari, ja tos nenoskalo tikai strau-

me. Tomēr visai garas zaļumu stīgas priekš makšķerēšanas

nav labas un izdevīgāki arvienu ņemt mazākas. Minētiem

zaļumiem ir stipra gurķu smarža un arī patīkama garša, kam-

dēļ, liekas, viņi ir arī raudu patīkamākā barība. Zaļumus uz-

glabāt ilgāku laiku nav iespējams, jo vēlāk tie neturās uz āķa.
Makšķerējot vienmēr zaļumi jāuzglabā slapjā lupatā.

Kāds makšķernieks raksta tā: «Ņem zaļumu sprodziņas,
4—5 centimetri garas, saliec uz pusēm un vidū iztaisa dubul-

tu cilpu 8 veidā. Caurumiņos iebāž āķi, cilpu savēlk un lielā-

kos galus nogriež, atstājot tikai ap IV2 centimetra garus gali-

ņus. Aķa gals tā tad ir pilnīgi ārpusē un redzams, bet tam

nav ne mazākās nozīmes. Tā kā zaļumu galiņi ir vieglāki par

āķi, viņi peld pa priekšu, un rauda viņus pamazām sāk norīt

nn līdz ar to norij beidzot āķi. Ar zaļumiem makšķerē no

1. jūnija līdz 1. septembrim, bet vislabāki šo ēsmu rauda ņem

visu jūliju līdz augusta vidum, jo šai laikā viņa ir pie šīs ēsmas

jau pieradusi. Jāpiezīmē, ka ar zaļumiem nav jāmakšķerē

tur, kur viņu daudz, bet tur, kur viņu mazāk.»

lsfo dzīvnieku ēsmām raudu makšķerēšanai izdevīgākie ir
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tauriņu kāpuri, jo rauda pie šīs ēsmas ir stipri pieradusi._ Pecr

tam nāk mušas, skudru olas un citu zivju ikri. Vēl kā laba

raudu ēsma jāpiemin krīnkali. Šie krīnkali sastopami upes,

ezeros un dīķos. Ezeros viņi ir pie vecām skujām, dažreiz pie:
zālēm v. 1.1. Upēs un dīķos viņi pieķērušies pie krasta un uz

akmeņiem. Krīnkaļiem apkārt ir no zālēm būvēta mājiņa un

iekš šīs mājiņas tad ir iekšā tārpiņš, kuru labi ņem nevieni

raudas, bet arī asari. Vēl kā raudu ēsmu makšķerējot var

lietot sliekas, kaut gan spīdošs loms tad reti sagaidāms, bet

nav teikts, ka nevar būt arī izņēmumi.

Vispārīgi sakot, rauda košanās ziņā ir loti kaprisa. Daž-

reiz viņa ņem gluži labi, bet dažreiz atkal nemaz, un to nevar

tā lāgā iesācējs izskaidrot, jo abās dienās, laiks ir vienāds ; bet

tomēr tā nav. Raudas makšķerējot, vispirms jāatrod, kādā dzi-

ļumā raudas tanī dienā uzturas. Kad tas ir zināms, tad, pro-

tams, nostādot attiecīgi pludiņu, ķersies vienmēr labi, ja tikai

makšķernieks lietos raudām piemērotu ēsmu.

DZIMTENES STŪRĪTIS

Pie musu dzimtenes ezeriem.

A. PURMALIS

111. Liepājas ezers

Dārdēdams vilciens mani nes cauri Zemgales druvām un birzīm,,

pāri Kurzemes sīkajiem pakalniem un lejām un vasarā ielīgo miglā tītā

Liepājā. Kliedz tvaikoņu sīrēnes, žvadz ostmalās ķēdes uu miglainajās;
ielās klainā matrožu pulciņi. Kā īstā ostas pilsētā.

Otrā rītā motorlaivā izbraucu Liepājas ezerā. Laivas dzenskrūve

bieži skar ezera dibenā augošās zāles, jo dzijums sniedzas tikai 0,5—1,5

m, vietām pat seklāks. Ezera ziemeļa gals, gar kuru vijas dzelzceļa

līnija, iežņaugts purvu pļavām un apkārtnei piešķir Lubānas klā-

niem līdzīgu ainu. Līdzīga, pat vēl daudz purvaināka ir arī Liepājas

ezera dienvidus puse, no kuras ar mazu kritumu ezerā ieplūst rāma

bet samērā dziļā Bārta.

Garām mūsu motorlaivai aizlīgo viena otra liellaiva, ari kāds sīkst

tvaikonītis — tajos uz Liepāju ar savām precēm brauc nīcenieši. Lie-
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IV. Juglas ezers.

pājas ezers, kopā ar Bārtu, normālam ūdens līmenim pastāvot, rada līdz

30 km garu ūdensceļu. Ezers nav plats, tikko 2—3 km, bet toties

veselus 17 km garš.

Ezera rīta unvakara krastos šūpojas skaisti lapu un skuju koku meži.

Plašie niedrāji un zāļainās krastmalas vasarās pilnas dažādiem ūdens

putniem. 1921. gadā še pat nošauts kāds pelikāns, kas tagad izstādīts

Rīgas Domas mūzejā. Arī Latvijā reti sastopamie gulbji šad tad še

ieklejo. Liepājas ezeram raksturīga ir — viņa ātrā sabangošanās. Pat

pie niecīgākā vējiņa ezerā viļņi lieli un spēcīgi. Sakarā ar to ir

notikuši arī vairāki nelaimes gadījumi.

Pēc savas izcelšanās, Liepājas ezers pieskaitāms pie jūras jomas

•ezeriem. Ir bijuši laiki, kad kādreiz tas bija savienots ar jūru. Lie-

pājas ezera apkārtnē, tāpat kā pie Pāpes ezera, bieži vien sastopami
lielāki vai mazāki dzintara gabali, kas cēlušies no t. s. dzintaregles

sveķiem, kas izsprēgājuši no koka terciārā laikmetā.

Ik vasaru pa Bārtu Liepājas ezerā iepludina lielu daudzumukoku

kurus tvaikonīši tāļāk nogādā Liepājas kokapstrādāšanas fabrikās.

Svētdienās un svētku dienās no pilsētas Liepājas ezerā izbrauc

veselas laivu, jachtu un motorlaivu karavānas. Tur ir gan mednieki,

makšķernieki, sportsmeņi, gan arī vienkārši dabas mīļotāji un atpūtas

meklētāji.
Vakars jau deg tālās pilsētas torņos, kad mūsu motorlaiva nes

mūs atpakaļ Liepājā. Un kautkur tālu, tālu jūrā tikko sadzirdami dzied

kāda tvaikoņa dobjā sīrēne.

Pa Vidzemes šoseju autobuss mani iznes uz 12 km attālo Balož-

kalnu, no kura, pāri Baložmuižas sarkanajiem dakstiņu jumtiem, saska-

tāms Juglas ezera sidrabotais līmenis.

Juglas ezers pieskaitāms pie mazākiem mūsu dzimtenes ezeriem,

jo ir tikko 6km garš un 2km plats. Tas (līdzīgi Ķīšezeram) guļ se-

nās Daugavas sengultnē un pieder pie t. s. upju grīvu ezeriem.

Juglas ezera krasti samērā stāvi, pa lielākai daļai noauguši

priežu siliem. Ezera dienvidgalā ieplūst Lielā un Mazā Jugla un nelielā

Bregšupe, bet ziemeļgalā iztek rāmi tekošā Vecā Jugla. Vakara krastā,

zaļumos tinusies, snauž Strazdumuiža, kurā atrodas Latv. neredzīgo
institūts. Turpat uz paša krasta paceļas arī Strazdumuižas manufaktū-

ras fabrika, kura gan kara gados daudz cietusi, taču savu darbību atkal

atjaunojusi.
Ezera rietumu krastmalā atrodas mazā Sidrabsaliņa, bet austrumu

pusē — Latvijas pirmā brīvdabas mūzeja celtnes. Pagai-
dām še paceļas ap 150 g. veca rija, atvesta no Vestienas Rizgu mājām,
kāds slietenis, no Eilboku mājām Ainažos un kāda veca klētiņa Mv

zeja ierīkošanai še piešķirts Pieminekļu valdei ap 70 ha zemes. Juglas

ezeram un Vecajai Juglai, kas savienota ar Gaujas-Daugavas kanāli un

Ķīšezeru, piekrīt ievērojama loma arī koku pludināšanā.
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V. Cieceres ezers.

Cik periodisku izdevumu iznāk Latvijā ?

Latvijas flote arvien vel pieaug.

Ezera sausie un saulainie krasti vasarās pulcina pie sevis tūk-

stošiem saules un ūdens mīļotājus.

Gandrīz pašā Cieceres pagasta vidū atrodas īpatnējais Cieceres

ezers. Viņš guļ šaurā, samērā dziļā ielejā, 102 m virs jūras līmeņa, un

vairāk atgādina upi nekā ezeru, jo ir veselus 10 km garš, bet tikai ap

250 m plats. Ezera krasti paceļas līdz 25 m augstu un viņos šur tur

atsedzas kaļķakmeņa slāņi, noderīgi kaļķu un cementu rūpniecībai-
Ezera vidējā, paplašinātā daļā atrodas 22 ha lielā saliņa. Uz vi-

ņas atrodas vairāki veci ozoli, kuru diametrs sniedzas līdz 1,5 m, tā-

pēc šo salu, līdzīgi Usmas ezera Morica salai, savā aizsardzībā ņēmusi

Pieminekļu valde. Ezerā ietek vairākas sīkas upītes, piem. Judiņu
strauts, Raganu upīte v. c, bet iztek Cieceres upe, kas iepretim Skrun-

dai ietek Ventā. Šī upe ir strauja, jo viņas kopējais kritums rēķināms
uz 75 m.

Zinātnieki domā, ka šo ezeru izrāvuši ledus laikmetā zem ledus

tekošie ūdeņi.

īpatnēji jauks ir Cieceres ezers un viņa paugurainā apkārtne ru-

deņos, kad līgojošās druvas un bērzu birzis tinušās zeltainās rudens

krāsās. firess.

Pēc lekšlietu ministrijas preses un biedrību nodaļas ziņām pašlaik

Latvijā iznāk 304 periodiski izdevumi.

No tiem Rīgā iznāk 12 dienas laikraksti, 1 laikraksts 2 reizes nedēļā,,
19 nedēļas laikraksti un 9 laikraksti retāk kā vienreiz nedēļā.

Provincē iznāk 7 dienas laikraksti, 1 laikraksts 3 reizes nedēļā, B

laikraksti 2 reizes nedēļā, 46 nedēļas laikraksti un 4 laikraksti retāk kā vien-

reiz nedēļā.

Latvijā izdoto žurnālu skaits 202.

Tā kā daži periodiski izdevumi apstājas un daži arvien nāk klāt, tad

periodiski izdevumi Latvijā arvien svārtās no 290—310.

Jūrniecības departaments sakopojis datus par pārmaiņām Latvijas tirdz-

niecības flotes sastāvā šā gada pirmā pusgadā. Sešos mēnešos nopirkti 11

jauni tvaikoņi ar 25767 brutto (15467 netto) tonnu lielu koptilpumu. Pārdoti*

kā neizdevīgi, 2 tvaikoņi — .Naiga" un .Prirna" un bujenieks .Dzenis", 856

brutto (512 netto) tonnu koptilpumā. Bojā gājis trīsmastu burenieks .Kurzem-

nieks* 274 br. (244 n.) tonnu liels. Zem Dancigas karoga pārgājis tvaikonis

.Barbara" 2150 br. (1286 n.) tonnu liels. Atskaitot izslēgtos kuģus, Latvijas
flote uz 1. jūliju š. g. atkal uzrāda ievērojamu pieaugumu.

Flotes rindās ir 112 tvaikoņu ar 195540 br. (115698 n.) tonnu koptil-

puma, 32 burenieki ar >2969 br. (2556 n.) tonnu koptilpuma un 8 buru motor-

Iriiģi ar 910 br. (499 n.) tonnu koptilpuma. Kopsummā 152 kuģi ar 199419?

fcrutto (118753 n.) tonnas lielu koptilpumu.
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Tagadēja kuģu netto tonnāža par 35% jau pārsniedz pirmskara flotes

lielumu. Latvijas flote aug!

Piemiņas lapiņa.

Miris dzejnieks J. Ziemeļnieks.

Š. g. 17. jūlijā šķīries no dzīves jauns talants rakstniecībā — Jānis

Ziemeļnieks, īstā vārdā Jānis Krauklis. Nelaiķis dzimis 1897. g. 25. dcc.

Vidzemē, Bānūžos. Skolu apmeklējis Strenčos. Viņa dzeju grāmatas «Nezi-

nāmai", .Aizejošai*, .Skūpsts", .Naktis". Pēdējā laikā dzejnieks līdzdarbojās
.Jaunākās Ziņās", .Atpūtā", .Piesaulē" v. c, kur parādījušies viņa darbi.

NOTIKUMI SKOLU DZĪVĒ

Vecākā skola Latvijā ir Rīgas pilsētas I. pamatskola, Kalpaka bulv. 8,

Minētai skolai š. g. maijā palika 575 gadi. Skolas sākumi laikam pat meklē-

jami pirms 600 g. Patlaban skolu vada Andrējs Spudiņš; skolā 15

klases ar 541 skolēnu un 23 skolotājiem. —

Nodibinājusies Viestura savienības Rīgas nodala, kuras organizācijas

komisijā pagaidām ievēlēti: priekšsēdētājs J. Kreicbergs, viņa biedrs T. Zan-

ders, kasieris V. Vītiņš, sekretārs J. Mārtiņsons.

Jelgavas otrā ģimnāzijā izlaiduma akts notika 17. jūnijā. Zāle dekorēta

meijām un Latvijas karogiem. Abitūrientus zālē ieved skolotājs Birzvalks.

Aktu ievada, nodziedot kopēju korāli Teici to Kungu. Dziļi izjustu svētrunu

teica mācītājs Romāns. Svētrunai sekoja Gobziņa Kungs, līdzi nāc, absoventu

kora izpildījumā, tad lūgšana. Trešo klašu audzēkņu jaukts koris nodziedāja

Lūgšanu. Pēc tam audzēkņus apsveica dir. Odiņš. Šogad skolu beidza 80 au-

dzēkņi, bet visos astoņos izlaidumos kopā to beiguši 416. Piemin mirušo au-

dzēkni Juri Tantegodi. Klātesošie godina viņa piemiņu pieceldamies. Direktora

runai seko Dievs, svētī Latviju. Tad izsniedz 68 gatavības apliecības un 12

apliecības par kursa beigšanu. Koris noskandina Indāna Apsveikums. No

audzēkņiem atvadās reālās klases audzinātājs Briedis, humānitārās Strekāvins

un sieviešu ģimnāzijas A. Birzvalks. Vislabākos novēlējumus abitūrientiem nes

Melderisvecāku padomes vārdā, T. Dārznieks - Jelgavas apriņķa valdes, Ģinters -

Jelgavas apriņķa skolu valdes. Absolventu koris izpilda Pie tēvu zemes dār-

gās ķeries klātu. Audzinātājiem un vecākiem no sieviešu ģimnāzijas pateicās

Austra Kalniņa, no reālģimnāzijas Viktorija Zubova un no reālskolas Vladimirs
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Vēzis. Audzinātājiem pasniedza ziedus. Absolventu koris nodziedāja A. Jurjana

Svētku himnu, un 3. klašu audzēkņu jaukts koris Indāna Atvadīšanās.

Pāris gabalus nospēlēja orķestris un ar to akts slēdzās.

Jaunjelgava. Š. g. maijā Jaunjelgavas pilsētas komercskolas zēni, mili-

tārās audzināšanas skolotāja E. Valdmaņa vadībā, izbrauca nometnē. Tā atra-

dās Ābeļu pagastā pie Salas pamatskolas, kādus 8 km no Jēkabpils. Bez Jaun-

jelgavas komercskolniekiem turpat izgāja arī Jēkabpils komercskolnieki un vidus-

skolnieki. Pavisam nometnē dzīvoja ap 200 zēnu. Zēnus apmācīja militāram

dienestam. Pārtiku .jaunie kareivji" saņēma no lauku ķēķiem. Apmācības no-

tika katru dienu kādas 8 stundas. Pārējo laiku pavadīja kā nu kujš.

K. R.

Jaunjelgava. Š\ g. 18. jūnijā notika Jaunjelgavas pilsētas komercskolas

1. izlaidumaakts. Skolu beidza 18 audzēkņi -nes. Divi skolu beidza bez tie-

sībām iestāties augstskolā. X- R.

Jēkabpilī valsts vidusskolā pirms 10 gadiem nodibinājies dzimtenes se-

natnes pētītāju pulciņš, kas par šiem gadiem paspējis izveidot plašu vēstures

muzeju un ir viens no plašākiem skolnieku ierīkotiem muzejiem Latvijā. Mu-

zejā sakopoti pāri par 3000 visdažādāku pagātnes lietu, sākot ar vairāk gadu
tūkstošu veciem akmens cirvjiem un beidzot ar pasaules kara piemiņām. Dau-

dzi priekšmeti savākti Augšzemgalē. Muzejā atrodas plaša monētu un papīr-

naudas kollekcija un pašu skolnieku pagatavotas kartes, tabulas, modeļi. Ar

maz izņēmumiem visi muzeja priekšmeti pašu skolēnu savākti un pagatavoti

skolotāja A. Stokmaņa vadībā. Viss tas panākts ar maz līdzekļiem, bet lielu

darba mīlestību. —n—

Valsts Bauskas ģimnāzijā 16.jūnijā bija šā gada abitūrientu vakars glīti
dekorētā un zaļumiem uzpostā ģimnāzijas zālē ar skolēnu vecāku, viesu un

bijušo absolventu piedalīšanos. Vakaru iesāka ar garīgo aktu, ko izpildīja
mācitājs G. Turss Pēc tam skolas direktors Pakalniņš sniedza pārskatu par

pag. gada darbību skolas dzīvē, deva līdzi skolniekiem arī daudz ierosinājumu.

No absolventiem atvadijās viņu klases pārzinis K. Vītols.

Gada akts J. Kļaviņas ģimnāzijā Bauskā notika 15. jūnijā. Ģimnāzi-

jas zālē pulcējušies skolnieku vecāki, bijušie audzēkņi, viesi un paidagogu sai-

me. Garīgo aktu vada Bauskas mācītājs Turss. Ģimnāzijas direktrise J. Kļa-

viņa apsveic abitūrientus ar skolas nobeigšanu un, izvadot dzīvē, izsaka pārlie-

cību, ka skola būs abitūrientiem devusi pietiekoši daudz morāliska spēka dzīves

cīņai. Pēc tam nolasa skolas gada pārskatu. Ģimnāzija šogad uzsāks savu

27. mācības gadu.

Kuldīgas pils I. pamatskola 5. izlaiduma svētkus svinēja 2. jūnijā. Krāšņi
dekorētā zālē aktu ievadīja skolas pārzine ar īsu uzrunu, pēc kam 28 audzēk-

ņiem izdalīja diplomus. Kursu beigušos apsveica Kuldīgas -Aizputes tautskolu

inspektors Sīlis, skolu valdes priekšsēdētājs Celmiņš, J. Kāps, B. Ronis

v. c. Svētki noslēdzās ar kopmielastu un rotaļām. K. K.

Madona. Madonas ģimnāzijas 1924. g. absolventu sapulcē nolēma di-

bināt Madonas ģimnāzijas absolventu biedrību, kā statūtus apstiprināja ie-
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sniegšanai apgabaltiesā. Sapulce piedalījās un to apsveica Izglītības ministrijas

<visusskolu dir. J. Dobulis.

Jaunrozes pamatskolas 75 g. atcere. Š. g. 6. jūlijā Jaunrozes pamat-
skola svinēja 75 g. pastāvēšanas svētkus. — Patiesībā skolas sākums ir jau 80

atpakaļ. 1845. g. šo skolu nodibinājis skolotājs un sabiedriskais darbinieks

J. Blūms.

Technikums Latgalē. Izglītības m-ja atvērusi Rēzeknē speciāla tipa

technikumu tādu jaunekļu tālākai izglītībai, kas vidusskolu jau beiguši, bet kam

nav iespējams apmeklēt augstskolu. Technikumā 2 nodaļas, kultūrtechniskā un

satiksmes ceļu. Kā vienā, tā arī otrā nodaļā patlaban liels pieprasījums pēc

izglītotiem darbiniekiem.

Technikumakursa ilgums 2 gadi, jo programmā ietilpst vienīgi katras noza-

res speciālie priekšmeti. Lai audzēkņu vecums nebūtu technikuma apmeklēšanai

par šķērsli, karaklausības atlikšana pagarināta līdz pilnam 25. dzīv. gadam.
Technikums labi apgādāts līdzekļiem, tā ka trūcīgos var atsvabināt no mācības

naudas un pat izsniegt mācības līdzekļus un stipendijas. Vasarā audzēkņi
atrodas atalgotā praksē. Beigušie iegūst techniķa grādu un visas ar šo grādu
saistītās tiesībās.

Granātas ievainots skolnieks. Jelgavas sarkanā krusta slimnīcā ievie-

ots 12 gadus vecais skolnieks Aleksandrs Mieziņš no Ozolnieku pagasta Mie-

ziņu mājām, kas atradis uz lauka granātu, sācis to ar cirvi dauzīt, pie kam

granāta eksplodējusi; Mieziņam ievainota kreisā roka.

Ja atrodat, neaiztiekiet vecas kāja trofejas!

Nošauts skolnieks. Liepnas pagastā, Liepnas 6-kl. pamatskolas internā-

tā 18 g. v. skolnieks D. Sergējevs ar revolvera šāvienu acī nošāvis 16 g. v.

skolnieku V. Minicu. Sergējevs paskaidro, ka Minicu nošāvis nejauši

Sports

Skolnieku sports Cēsis. Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas skolēnu futbol-

komanda uzvarējusi Priekuļu lauksaimniecības skolas vienību ar 5:1 (1:1).

V. Olava komercskolā sporta sekcija atjaunoja savu darbību pašā

pavasarī. Pilnā biedru sapulcē piedalījās ap 90 audzēkņu. Pagājušās valdes

ziņojumu nolasīja Ziberts. Jaunajā valdē ievēlēja priekšnieku Kārkliņu, kasieri

A. Murevski, Grīviņu, Zālīti, Lambertu, Krastiņu un Reinhardu. Nodibināja
šādas sekcijas nodaļas: futbola, vieglatlētikas, ping-ponga, voleibola».

basketbola un tūristu nodaļas. Jaunā valde uzsāka dzīvu darbību.
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Krustpils apkārtnē futbola sports diezgan izplatīts. Gandrīz katru

sestdienu un svētdienu notiek futbolsacīkstes. Stiprākās komandas ir Kr v s t

pils armijas sp. klubs un Jēkabpils vidusskola; tām seko

Jēkabpils latviešu kombinētā, Zīlānu komanda un Krustpils .Hakoahs*1
; Krust-

pils dzelzceļnieku un Gravānu komandas.

Nesen Krustpils laukumā notika divas sacīkstes vienā dienā. Pirmā

sacīkstē satikās Krustpils «dzelzceļnieku kombinētā" ar Krust-

pils .Hakoaha" 11. komandu, kas bija papildināta ar vairākiem pirmās

komandas spēlētājiem.
Pirmais puslaiks 1:0 par labu dzelzceļniekiem. Vārtus iesita

Aleksandrs Josts. Otro puslaiku pārsvarā bija Hakoahs, kas beidza puslaiku

ar 3:0 un visu spēli 3: 1 sev par labu.

Tajā pašā dienā notika otra sacīkste — revanšs Jēkabpils latviešu kom-

binētā komanda ar
w
Hakoaha" I. komandu. Rezultāts 5:0 par labu Jē-

kabpils komandai. Skatītāju samērā daudz.

Jelgavas skolēnu sarīkotā futbola turnīrā šogad meistarnosaukumu izcī-

nīja Sparta, uzvarot savus pretiniekus Ilja-Muromietis ar 7 :1, SFK 11. bez cīņas
un saspēlējot ar SFK I. 2:2. Galīgā kvalifikācijā pirmā vietā Sparta ar 5

iegūtiem un 1 zaudētu punktu. legūto un zaudēto vārtu skaita attiecība 9:3.

Otrā vietā SFK I. ar 3 iegūtiem un 3 zaudētiem punktiem ; vārtu skaita attie-

cība 7:7. Trešā vietā SFK 11. ar 2 iegūtiem un 4 zaudētiem punktiem; vārtu

attiecība 4:4. Pēdējā vietā Ilja-Muromietis ar 2 iegūtiem un 4 zaudētiem punk-

tiem; vārtu attiecība 3:9. Spartas (11. Jelgavas ģimnāzija) sastāvā spēlēja Ja-

kimovičs — Grīnfelds, Zariņš — Ezers, Spalis, Neilands — Kalniņš, Pure, Mel-

deris V., Ozols, Stilbiņš. No atsevišķām komandām kā labākie spēlētāji jāmin

Spartas Grīnfelds un Visvalds Melderis, SFK I. Belliņš un Līdaks, SFK IL

Šenks un Freimanis, Ilja-Muromietis Kozlovs.

Peldēšanas sezonas atklāšana Jelgava.

Jelgavas futbolklubs sarīkoja 15. jūnijā peldēšanas sezonas atklāšanas

sacīkstes. Dalību ņēma tikai kluba biedri. Rezultāti šādi: 100 m br. stilā

iesācējiem: 1) E. Žaime 1:30,4, 2) A. Zauers, 3) E. Brants. 100 m br. stilā

kungiem: 1) Latv. rekordists AI. Jakimovičs 1 :14,7, 2) Alf. Veinbaums, 3)

Aleks. Veinbaums. 50 m br. st. zēniem līdz 16 g.: 1) E. Žaime 36,6 s.

2) O. Šīns, 3) N. Šīns. 50 m uz krūtīm zēniem līdz 16 gadiem: 1) V. Dom-

brovskis 48,8 s. 2) N. Šīns. 400 m br. st. kungiem: 1) Alf. Veinbaums

6:32,7, 2) Aleks. Veinbaums, 3) AI. Jakimovičš. 6X400 m stafetē uzv. 1. kom.

100 m br. st. ar kavēkļiem kgiem: 1) Alf. Veinbaums 2: 27,6, 2) Aleks. Vein-

baums, 3) A. Ērmans. Zemūdens niršanā: 1) Aleks. Veinbaums, 30,5 m., zem

ūdens uzturējās 33,8 s. 2) A. Zauers, 3) O. Šīns. Daiļlekšanu rādīja Alf. un

Aleks. Veinbaumi, Jakimovičs, Ermans un viesis no Rīgas Latv. daiļi, meist.

Mauriņš. Publikas daudz.

Šacha stūrītis.

Rīgas šacha kluba pavasara „A" turnīrs nobeigts ar V. R. Hazenfusa

nzvaru, kas ieguvis BVa punktus no iespējamiem 9. Otro vietu ieguvis I. Gerns-

dorfs ar 6 p. Trešo vietu — Br. Strazdiņš un A. Stabiņš, abiem 5 p.
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Valšķu šacha meistarsacīkstēs.

Līdz šim izcīnīti trīs šacha komandturnīri: 1927. gadā Londonā, 1928. g:,

Hāgā un trešais šovasar — Hamburgā.
Valstis tajos ieguvušas šādas vietas: (pirmais skaitlis attiecas uz Lon-

donas, otrais uz Hāgas un trešais uz Hamburgas turnīru; strīpiņa nozīmē, ka»

nepiedalījās.)

Amerikas sav. v.:
—, 2, 6; Argentīna; 12, 8, —; Austrija: 7, 4, 4;

Beļģija: 14=15, 12, — ; Dānija: 2, 5, 11; Dienvidslāvija: 9, ; Francija:

13, 11, 12; Holande: 4, 10, T; Islande:
—, —, 15; Itālija: 10, 15,—; Latvija:

— 14, 10; Lielbritānija: 3, — 8; Lietava: —, —, 14; Norvēģija: —, —,
18;

Polija: —, 3,1; Rumānija: — 16,13; Šveice: 8, 6, —; Somija: 14=15, —, 17;

Spānija: 16, 17, 16; Zviedrija: 11, 13, 9; Čechoslovakija: 5, 7, 5; Ungārijas
1, 1, 2; Vācija: 6, 9, 3.

Šogad pirmo vietu ieguva Polija, atstājot favorītu Ungāriju otrā vietā.

— Latvija šogad ieguva 10. vietu.

NO VISAS

PASAULES

Ātrums.

Cilvēka dabiskais satiksmes līdzeklis ir viņa kājas. Ar tām var iet

6—7 kilometri stundā, bet skrienot 12—14. Vēlāk, dzīves prasībām pie-

augot, šis ātrums bija par niecīgu, tādēļ izlietoja zirgu, jo tam ir četras kājas
un tas skrien divreiz ātrāk. Ar šo ātrumu cilvēks pietika gadu tūkstošus. Ti-

kai 19. gadu simtenī sāka domāt par jauniem ātrumiem. Radās dzelzceļš. Tas

jau bļja ieguvis diezgan lielu populāritāti, kad parādījās konkurents—auto. Bei-

dzot, visai cilvēka gara varenībai kā lielākā liecība parādījās gaiskuģis. Šai

laukā cilvēku starpā pastāv vislielākā sacensība. Jauni rekordi pārsniedz vecos...

Rodas jautājums, vai sasniegtie pasaules rekordi un ātrumu pieaugums varēs,

turpināties tādā pat gaitā un tempā arī uz priekšu, jeb vai ir kāda robeža, par

kuru nevarēs pāri tikt. Lidmašīnasātrums ir atkarīgs no motora spēka un dar-

ba spējas, no vienas puses, un no otras — gaisa pretestības, kādas tai jāpār-

var lidojot. Tā tad, ir svarīgi pirmo padarīt stipru, — pēdējo mazu. Tagadēja

sporta lidmašīnu motori sasniedz 1600—1800 z. sp., pie kam «vienības svars*-

uz 1 z. sp. ir 300 gr. Tas ir tāds spēka koncentrācijas grāds, kam daba nekāī

līdzīga nevar uzrādīt. Varbūt, ka nākotnē spēs konstruēt vēl vieglākas lidma-**
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šinas. Lielas iespējas pārveidot lidmašīnu viņas būvē nav paredzamas. Arējās

tformas izveidojums attiecībā uz gaisa pretestības samazināšanu sasniedzis tādu

pilnību, ka šeit ko jaunu sasniegt liekas pilnīgi neiespējami. Liekas, ka ir vēl

lespējams samazināt gaisa pretestības iedarbi, ko saceļ lidmašīnas riteņu ierīce»

vai jūras lidmašīnām peldu ierīce. Šīs ierīces radītā pretestība ir 35°,0 no visas

(lidmašīnas radītās pretestības. Varbūt izdodas konstruēt, ka šī daļa top ievel-

kama, tā ka viņu izlaiž tikai startējot un nolaižoties. Tomēr tad būtu vajadzīga
speciāla ierīce, kas pavairotu lidmašīnas svaru. Otrs svarīgs jautājums ir: Kā

uz ātruma pieaugumu reaģēs cilvēka ķermenis. Cilvēks var panest ikvienu

ātrumu, ja tik vien kustība notiek vienmērīgi un taisnā līnijā, un ja mašīnā sē-

došais pietiekoši aizsargāts pret vēju. Bet lidmašīna nelido vienmēr taisnā lī-

*nijā un ar vienādu ātrumu. Startējot un nolaižoties, tāpat pagriezienos un lī-

kumos, novērojama ātruma pieaugšana vai samazināšanās. Ir pierādījies, ka ar

modernu sacīkšu lidmašīnu (ātrums no 500—600 km stundā) nevar izdarīt asus

pagriezienus. Centrbēdzes spēks izspiež lidonim asinis no galvas uz zemākām

%ermeņa daļām, kā sekas ir ģībšana.

Jauni ģēniji.

Kāds amerikānis, ievērojot to faktu, ka okeāna lidotājs Lindbergs pārli-

dojis okeānu 25 gadu vecumā, sakopojis gadījumus, kad ģeniālus darbusļaudis
veikuši jau ļoti agrā jaunībā.

Aleksandrs Lielais kļuva slavens 25 gadu vecumā, Hannibals iekaroja

Spāniju ar 26 gadiem, Cēzars bij slavens kara vadonis un politiķis 28 gados,

Napoleons uzvarēja kaujās, būdams tikai 24 gadus vecs, Nelsons komandēja

armiju 23 gadu vecumā, Kromvels bija slavens valsts vīrs ar 29 gadiem, Lin-

kolns izdeva likumus, būdams 26 gadus vecs, Kolumbs vadīja savu ekspedīciju

25 gadu vecumā, Livingstons ar 27 un Stenlejs ar 26 gadiem; Edisons taisīja

svarīgus atklājumus jau 23 gadu vecumā, Vāgners sarakstīja savu pirmo sim-

rfoniju 19 gados; tai pašā vecumā Ģēte veica savu pirmo drāmu; Viktors lgo

bija slavens jau 20 gados, 26 gadus vecs Balzaks bija sarakstījis jau 31 ļnoveli,
JMikelandželo Madonna iepriecināja pasauli, kad māksliniekam pašam bija tikai

26 gadi, Rafaels nobeidza kādu slavenu gleznu jau 21. gadā, un Bēthovens,

Mendelsons, Mocarts, Šopēns, Kets un Šellijs bij nodibinājuši savu slavu pirms

-29 gadu vecuma sasniegšanas.

Kino zvaigžņu dzīves spēle.

Losandželosā šinī vasarā šķilta populārās kino aktrises Billijas Dov lau-

lība. Par laulibas šķiršanas iemeslu bija uzdota vīra Billija Dov

4t 27 gadus v. — 1923. g. viņa salaulājās ar kinofilmu direktoru I. Villatu. —

Otrs interesantākais notikums pēdējā laikā kinofilmu pasaulē ir .triku

karaļa* Toma Miksa meitas Rutas ierosinātā sūdzība pret sava tēva pārtraukto

viņas pabalstīšanu.

Ruta aizbēga ar savu līgavaini, ko Toms Mikss nevēlējās par znotu, un

ar to slepeni salaulājās. Toms Mikss par sodu pārtrauca meitai izmaksāt pa-

rasto pabalstu — 200 dollaru mēnesī. — Tēvs viņu esot savā laikā solījis pa-

balstīt līdz 21 g. vecumam, un padarīt viņu par kino zvaigzni. Šimbrīžam Ruta

\it tikai 18 g. veca. — Viņa grib panākt, lai tēvs izpilda abus solījumus. —
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Atbilde „Mana žurnāla" anketas

jautājumiem.

Ļoti var būt, ka ar savu atbildi esmu stipri novēlojies, tak, man

iepriekšējo rakstu autori «Mana žurnāla' pagājušajos numuros visus jautājumus

nav objektīvi apskatījuši, lai gan daudzējādā ziņā viņiem gribu piekrist, pie-

mēram 2. Klētiņš savas domas izsacījis tik skaisti, ka labāk gandrīz nav

iespējams.

Atbildot ,M. ž." 1. uzstādītajam jautājumam, nevaru atrast piemērotākus

par Ž. K. vārdiem: .Taisni aiz šā iemesla, ka autors ir apgaismojis vidusskolu

jaunatni tādu, kāda tā ir, «Jaunie latvieši* visiem ir mīļi." Manas domas ir

gluži tās pašas.

Runājot par sportu, negribu piekrist kādam atbildes iesūtītājam. Viņš
saka; „Sports var nest tikai labu. Ja jaunatnei ir griba, nevar runāt par aiz-

raušanos sportā tā, ka aizmirst skolu un viņas prasības." Bet pats autors

agrāk liekas esam pierādījis, ka tagadējā jaunatne ir bez mērķa, bez lielāka

gribas spēka. Varam taisīt slēdzienu, ka tādēļ laikam sportam tiek ziedotas

tik daudzas mācībām nepieciešamās stundas. Tak: vai cenšanās pēc rekor-

diem, vienmēr labākie sasniegumi sporta laukā nepierāda, ka jaunatnei ir

ideāli. Zēns, kas cenšas pārspēt sevi, lai uzvarētu citus, kas pat sapņos redž;

sacīkšu laukumu, pierāda, ka daudziem ir stingrs raksturs: «Mēs visus šķēršļus,

pārvarēsim, būsim uzvarētāji!" viņi saka un cīnās.

Sportā nedrīkstot aizrauties! Kas būtu sports bez aizraušanās ? Nulle-

bez mietiņa, kā izsakās viens no pēckara laika krievu rakstniekiem. Ja grib?

ko sasniegt, katrs dod no sevis tik, cik vien var, metot uz altāra sportam par

upuri visu — dārgo laiku un bieži arī veselību. Kas skatītājiem tribīnēs par

to — viens sportists, kas loloja cerības reiz kļūt slavens — vairāk vai mazās*

Viņa vietā būs ducis citu! Zinu ne vienu vien cilvēku, kas tagad ir zaudējis
daudz no veselības. Un kādēļ ? Parastais stāsts: «Kādreiz biju kaislīgs futbo-

ists. Vienmēr skrēju, situ bumbu, kamēr paliku bez spēka. Reiz aizgāju pie

ārsta. Viņš sacīja: «Vai jums prāts, ka vēl jautājiet, vai variet-piekopt šo,

sportu. Ja to tūlīt neatmetīsat, samaitāsit savu sirdi pavisam!*
Ž. Kl. saka: «Nav tiesa, ka zubrītājam galvā divi reizes vairāk nekā-ī

sportistiem." Bet es saku: ir gan tiesa. No kā lai sportistam būtu galvā*

zinības, ja viņam pirmajā vietā ir futbols, ping-pongs un cits, un tad, ja atliek

laiks, var ieskatīties arī skolas grāmatās.

Apskatot jautājumu: vai jaunatnei ir dzīvs mērķis, ideāli? gribu minēt,

dažus E. F. izteicienus. Jemsim kaut šo: «Vidusskolēnu dzīve tagad ir pa-

visam savāda, liekas, viņa nerit pareizajās sliedēs. Nezinu, kāda tā ir bijusi;

agrāk.* Ar ko tad viņš grib salīdzināt tagadējo vidusskolēnu dzīvi, ja pats

atzīstas, ka nezina, kāda tā ir bijusi senāk. Tādēļ arī nevar teikt, ka tagadf

jaunatnei nebūtu ideālu, ka viņa necenstos ko sasniegt!

Jaunatnē esot nogurums, viņa snaužot. Kas tad viņai jādara? Zi-

nāms, skolu jaunatnes galvenais uzdevums — mācīties. Atzīstos, ka vajadzētu
vairāk laika ziedot stundu sagatavošanai; tak kad tai ziņā nav grēkots ? Mums

ir tik daudz pulciņu: literārisko, tūristu, filatēlistu un milzums citu, skolās kā
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ārpus tām. Saprotans, ne visi tie darbojas pietiekoši aktīvi, bet tomēr

te strādā, vienmēr cenšas ko sasniegt, cerē nākotnē visu izveidot pilnī-

gāku, labāku. Zinu pats, cik daudz laika prasa pulciņu dzīve, jo esmu biedrs

J. K. S., kādā pamatskolas absolventu pulciņā, pāzīstamas atturības biedrības

pulciņā un citur. Visur redzu ap sevi darbīgus jaunekļus un jaunavas, un ne-

varu saprast, ka vēl var teikt: „Mūsu jaunatne snauž."

Skolēni lasot galvenām kārtām mazvērtīgos „lata* romānus. Pirmo

-reizi dzirdu, ka Dostojevska, Mopasana, Pjera Benua un citu līdzīgu rakstnieku

darbi, ievietoti galvenām kārtām „Grāmatu drauga", Gulbja un Raņķa ,lata"

.grāmatu sērijās, būtu mazvērtīgi. Zināms, bez minētajāmtrim izdevniecībām Jāta"

grāmatas laiž tautā arī daudzi citi, bet daļa no viņiem, pateicoties vāja satura

■darbiem, galvenām kārtām tulkojumiem, drīzi tik un tā bankrotē.

Tagad jaunatni vairs nevarot apmierināt dzeja. Bet kas tur ko brīnīties ?

iKaut pats ļoti cienu dzeju, tak saprotu: ir laiks, kad cilvēki par ko jūsmo,

tak beidzot uzskati mainās, tie nevar būt mūžīgi vienādi. Diezgan ir sapņots

par kluso lauku vientulību, zilajām debesīm. Rodas cits dzeju temats,piemērots

plaukstošajam technikas sasniegumu laikmetam. Tagad tiek apdziedāti „trami",

.„autotakši" reklāmugunis. Tautai apnicis viss vecais. Kad visi labi iepazīsies

ar jauno dzeju, tā netiks aizmirsta, bet atkal celta goda vietā; ja ne tuvākā

nākotnē, tomēr kādreiz.

Jaunatne nepazīstot pati sevi (bet kad cilvēks sevi var visos sīkumos

pazīt ?!), tāpēc arī viņai trūkstot mērķa un ideālu. Un viņa iet bojā. Beigas
rar jauno paaudzi! Raudiet krokodiļa asaras, kas varat, es to nespēju...

Richards P.

Konana Doila piemiņai.
Š. g. 7. jūlijā Londonas pēcpusdienas avīzēs parādījās zina, kuru

neviļus izlasīja katrs: «Sērs Artūrs Konans Doils, kas ar Šerloka fīolmsa

detektivromāniem ieguvis pasaules slavu, miris šorīt savā mājā Vindles-

ļiemā (Sussexā) 71 gadu vecs. Lēdija Konans Doils ar abiem aizgājuša
dēliem un viņa vienīgo meitu skumst pie nelaiķa rakstnieka nāves, gul-
tas». Konans Doils bija aizgājis no šīs pasaules.

Braukādams pa Skandināvijas valstīm, kur tas nolasīja lekciju ciklu

-par spiritismu, Konans Doils bij saaukstējies un nopietni saslimis. Bažas

par vina dzīvību vēl vairāk palielināja viņa sirds vājums un vispār sa-

mērā trauslā veselība.

Mūslaiku rakstnieku vidū grūti atrast otru, kas savā dzīvē būtu

strādājis vairāk nekā Konans Doils. Viņš dzimis 1859. g. ģimenē, kur ne

par mākslu, ne par zinātni neviens ir nedomāja. Sākumā_ tas studēja
medicīnu turpat Edinburgā, bet fakultāti nobeidzis, praktizēja kā ārsts

uz kāda Dienvidjūras kuģa. Pēc dažiem literāriskiem mēģinājumiem
1891. gadā Konan Doils pameta kuģi, šajā laikā sacerēdams pirmos «Šer-

loka Holmsa piedzīvojumus». Kopš šī laika viņš ieguva lielākā krimināl-

rakstnieka slavu.

Kad sākas buru karš Dienvidafrika, Konans Doils vēlreiz sāk savu

ārsta praksi, tomēr ne uz brīdi neaizmirsdams literātūru. Šajā laikā

viņš arī publicē savas domas par angļu taktiku karā un pārliecināti aiz-

stāv to. Vēlāk Konans Doils bieži pētīja tiesu spriedumus un pašaiz-
liedzīgi cīnījās par nepatiesi notiesāto atsvabināšanu. Tā viņš aizstāvēja
Ādolfu Beku, kas bija apvainots par naudas un dažādu dārglietu izkrāp-
šanu no vairāk desmit sievietēm, un Oskaru Sleteri, kas bija apsūdzēts)
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par slepkavību. Sleteri pēc vairāku gadu nosēdēšanas cietumā arī

atbrīvoja un_ kā atlīdzību par nepatiesu spriedumu tas saņēma veselu

.kalnu angju mārciņu.
Konana Doila darbi

—
mīklas. Viņa stāstu varonis — detektivs

(slepenpolicists) Šerloks Holmss ir gandrīz_ matemātiķis, filozofs. Pēc

atsevišķiem, dažreiz liktos loti niecīgiem ķēdes locekļiem viņš atjauno,
sastāda visu ķēdi un atklāj nozieguma noslēpumu, lai arī cik veikli un

uzmanīgi tas izdarīts. Noziegums tiek atklāts, noziedz-

nieks saņem savu sodu. Tā tas parasti arī dzīvē, kaut arī
ne katrreiz darbojas tādi Šerloki Holmsi.

Kopā ar Šerloku Hdlmsu lasītājs pats kļūst par detektivu, kas seko

nozieguma pēdām, vāc pierādījumus un atkal tos atmet, kamēr beidzot

nonāk uz īstā ceļa.
Ja detektivu romāni, pateicoties vēlākiem nemākslinieciskiem pakal-

darinājumiem, pa daļai ierindojami lubu Literatūras laukā, tad pavisam tas

nezīmējas uz Konana Doila Šerloka fiolmsa stāstiem.

Tiem, izņemot vienu otru sīkumu, lie 1 a_ izglītības vērtība,

jo māca lasītāju orientēties apstākļos, noverot, meklēt sakarības notiku-

mu starpā, risināt sarežģītas problēmas. Tāpēc arī saviem lasītājiem

varam ar mierīgu sirdi ieteikt daudzus Šerloka Holmsa stāstus kā intere-

santu un vērtīgu lasāmvielu. D.

Red. piezīme. Tuvākos «M, ž.» numuros sniegsim dažus Ko-
nana Doila stāstus.

Lasītāji savā starpā.

Filatēlistiem!

Vēlos sarakstīties ar pastmarku krājējiem un apmainīties markām.

Vēlētos sevišķi Lietavas un SSSR (Padomju Krievijas) markas. Atpakaļ
sūtu Igaunijas un, ja vēlas, arī citas markas. Varu mainīt arī pēc Mi-

cheļa 1930. g. Eiropas kataloga. Pretī sūtīšu arvienu līdzvērtīgas markas.
L. Martinsons, Valkā, Semināra ielā Nr. 3.

UZDEVUMUun MĪKLI

STŪRĪTIS

Kareivja vads.

Kareivju vads pienāk pie upes, kur tiem jāpārceļas, bet izradās, ka tiltu

aiznesuši plūdi un upi nevar parbrist. Ko nu darīt ? Te vada komandieris

ierauga krastmalā divus zēnus, kas rotaļājas laiva. Bet par nelaimi laiva tik

maza, ka tanī var pārcelties tikai viens kareivis vai arī tikai_ divi zēni — ne

vairāk! Tomēr visi kareivji pārcēlās par upi taisni šinī laiva. Ka tie to iz-

darīja ?
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Dzelzceļa piestātne.

Vilciens £ tuvojas piestātnei, bet tam seko ātrāk ejošais vilciens jī, kas

jāpalaiž garam. Pie piestātnes no galvenā ceļa iet atzarojums, kur var uz laiki*

novietot vagonus no galvenā ceļa, bet šis atzarojums tik īss, ka viss vilciena:

sastāvs tur neietilpst. Jautājums, kā tomēr varētu vilcienu Jī palaist garām
vilcienam /? ?

Atrisinājumi.
Nr. 6. Zvaigznes mīkla.

A. 632 -ļ- 646 -ļ- 652 = 1930

B. 652 -ļ- 633 + 645 = 1930

C. 645 -ļ- 637 + 648 = 1930

D. 648 + 640 + 642 = 1930

E. 642 -+- 638 4" 650 = 1930

F. 650 4- 634 4- 646 = 1930

Atrisinājuši: Eižens Branders, Erasts Ziemelis, K. Rasausks (arīi
algebras mīklu Nr. 5), A. Jemsts, E. Trūcis, L. Martinsons, Pelēkais Vilks,
A. Dreimanis, Andrejs Ķirsis.

Vēstuļu soma.

Visiem žurnāla draugiem. Ar šo numuru izbeidzas Zanda pievilcī-

gais stāsts no musu dienu vidusskolu skolēnu dzīves «Jaunie latvieši»*
Redakcijai par šo darbu ir vislabākās atsauksmes! no lasītāju puses. Pa-

teiksimies autoram un cerēsim, ka viņš drīzumā sniegs otro dalu —

jaunos latviešus studentu gaitās.
Redakcijas rīcībā ir bez īsākiem darbiem divi garāki: viens ar

nosaukumu «Latvijas atjaunošanas liga», kur romāna varonis — jauns,
ideālists un tanī pašā laikā ģeniāls inženieris izgudro brīnišķas lietas,
lai atjaunotu un ievadītu pareizā gultnē Latvijas dzīvi. Fantāzija un:

īstenība jaucas loti veiklā un saistošā kārtā; otrs — stāsts no skota
dzīves

1
kur galvenā loma piekrīt kādai Rīgas meiteņu vidusskolai; dar-

bība sākas ar lielinieku ienākšanu 1919. g. janvārī Rīgā.
Redakcija nākamā numurā, kā jau minēts, ievietos kādu no Kanana

Doila stāstiem, bet pēc tam sāks vienu no pieminētiem garākiem stāstiem.

Loti lūdzam lasītājus izteikties, kuru no šiem minētiem stāstiem;

gribētu redzēt žurnālā. Protams„_ turpināsies arī visi līdz šim iesāktie.

Arī par tiem gribētu dzirdēt lasītāju domas.
Vēl reiz lūdzam mūsu žurnāla patiesos draugus ieteikt saviem pa-

zīstamiem žurnālu, lai tas varētu atrast lielāku lasītāju skaitu. Lai katrs,

uzstāda par pienākumu pievilkt mazākais vienu jaunu abonentu!

P. 8., Mērsragā. Nevarēsim lietot. L. Martinsonam. Pateicamies..

Ojāram. Mums ienāk tik daudz darbu, ka jāizvēlas labākais no labakā-

Jūsu darbs ievietots redakcij_as_ portfelī iespiežamo starpā, bet vēl nav?

pienākusi rinda. Nevajaga tāpēc uztraukties.

Atbildīgais redaktors: L. Ausējs.

Izdevējs: grām. apg. «Rīts», Kr. Barona ielā 24/26.
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ļ K./S. „RĪTS" ļ
1 grāmatu, rakstāmlietu

ļ un rotaļlietu veikals

I
= Rīgā, Kr. Barona ielā 24/26. = l

| Tura krājumā s

ļ skolas grāmatas, ļ
j J jaunatnes literatūru, (
I J paidagoģisko literātūru, ļ
i ļ filozofiskus rakstus, r

< kā ari visas citas grāmatas latviešu un citās s

| J valodās. I

J Ātri un akurāti izpilda pasūtījumus I

\
uz grāmatām, kas izdotas ārzemēs. *

ļ j Bagātīga rakstāmlietu izvēle. *

I
LStas cenas! Lētas cenas 1 ļ

lekšzemes un ārzemes rotaļlietas. I

Katru nedēļu pienāk jauni sūtījumi. ļ
i \ y\

.

i

| ~MANA ŽURNĀLA" pagājušā gada i
ļ komplekti āLs 5,30, bez piesūtīšanas. f



I

f! nrļ nn PI Pin nn Pn nn nn nnpn pn pn pn pn pn pq pn nn nnnnnnpn pn p f
d~buLiJ uu uu uu uu LJ uu uu uu uu ud~bu uu Ld ucrhu Liti Lv uu uu uu vii li

H 3£ ;
$g Skolas gadam sākoties 3£

I K/s „Rīts" veikalā, i ļ
g Kr. Barona ielā 24/26 ļgļ j
jļg rakstāmlietas, [ļg J

ļg skolas grāmatas, ļg

Jļg portfeļi, Jg
kabatas nazīši, [ļg

jļg kabatas spogulīši v. tral. Jg ļ

lielā izvēlē par ļoti lētām cenām. || ļ
uuuūLl UU UCTOU UU UdnDU UU Uu^CTDJ UU UU UU UU UU UU UU UU UDruO uuUfe

I Pētera Eriņa I i

% ādu un apavu fabrikas Rīgā f ļ
ļ Hdu fabrika: Apavu fabrika: %

% Rīgā, 1. Ūdeas ielā 20/22. Rīgā, Kr. Barona ielā 52. i

J Tāļrunis 3-3-3-2-4. Tāļrunis 2-6-4-1-9. ļ!

ļ Galvenā noliktava Rīgā ļ
ļ Tērbatas ielā 23/25, Blaumaņa ielas stūrī. Tāļr. 27541. ļ|

# Piedāvā god. tirgotājiem, amatniekiem un patērētājiem ļ ļ
# no sava bagātīgā krājuma if

| Apavus !ss"»™2SS Zandales un sHorochodas. \ \
*L ZIRGU HIZJUGS: sakas, Slejas, sedulkas, iemauktus, grožus ļj -v

0 Dažādas siksnas: dzenauskas, gūžas, saku savelkamās, šujsiksnas JI

Kurpnieku un sediinieku piederumi lielā izvēlē.

0 NB. Pērk un apmaina neģērētas ādas pret ģērētām. ( i

% NODALĀS: Kuldīgā, Liepājas ielā Saldū, Upesmuižas ielā 15. %
0 Pļaviņās, Daugavpils iela 18. Aucē, Raiņa ielā 10. g |
ļ Bauskā, Pils ielā 38. Smiltenē, Gustava-Adolfa lauk.3. j'

»###########################*##################

Akc. sab. B. Dīriķis un b-dri, Rīgā, L. Ķēniņa ielā 24.
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