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Tas par maz
Sakarā ar pēdējo nedēļu Eiropas valstu ār-

politikas dramatiskiem sastrēgumiem, arī mūsu

sabiedrībā bija radies īpatns noskaņojums, kaut

gan aizrobežu notikumu vētrainā un zibenīgā

norise tieši neskāra un nevarēja mūs skārt.

Tagad šo notikumu ietekme noder mums kā

mēraukla mūsu valsts pilsoņu garīgā stipruma,

disciplīnas un valstiskuma vērtēšanai* Te nu jā-

liecina, ka nospiedošais vairums mūsu pilsoņu

šo pārbaudijumu godam izturēja, attaisnoja Pre-

zidenta aicinājumu izmest bailes un satraukumu

no savām sirdīm, un pierādīja teicamu pašsaval-

dīšanos un discipjlinu.
Bet taisnībai par godu arī jāsaka: tas bija

tikai lielākai» vairākums, bet ne visri mūsu valsts

pilsoņi! Radās ļaudis, sevišķi turīgo aprindās,

kas, vadīdamies no pārāk kaila egoisma un paš-

labuma meklēšanas, bija aizmirsuši krietna pil-

soņa pirmo bausli — nesatricināmi paļauties sa-

vas valsts vadībai — sēja neuzticību un bailes

pa labi un pa kreisi, paši pirmā kārtā nostāda-

mies pie banku izmaksas lodziņiem, lai it, kā

„glābtu, kas vēl glābjams".

Šeit nerunāšu par tiem mazajiem noguldītā-

jiem, kas no savas algas, taupīgi dzīvodami, at-

licinājuši kādu latiņu vecuma dienām — viņu
rīcību vēl varētu attaisnot, kā to jau laikraksts

~Rīts" jr pareizi norādijis, bet gan par tiem

mūsu jaunbagātniekiem, kuri atklātībā un sa-

biedrības priekšā dižojas ar valstiskumu un

patriotismu, un svinību gadijumos par katru cenu

cenšas sevi nostādīt redzamākā vietā, kaut uz

fotogrāfiskās bildes, tuvāk cienījamiem un re-

dzamiem samVdriskiem darbiniekiem.
Šie ļaudis ir mūsu valsts visļaunākie un sle-

penākie paraziti, kas zem valstiskuma maskas,

barodamies un augdami mūsu vidū, izplata indi,

kas grauj tautas vienības organismu un vājina

valsts materiālo spēku.

Tie būtu pirmie, kas mūsu nācijas kritiskos

mirk)os, trīcēdami par saviem grašiem, atmestu

valstij un tautai ar roku un meklētu pirmo ie-

spēju tikt klusām pāri robežai, lai tikai glābtu

savu
„dārgo" ādu. Taisni par šiem ļaudīm jā-

runā daudz asāka un noteiktāka valoda, jo sava

morālā un sirdsapziņas nejūtīguma dēļ tie ne-

jūt saudzīgus kauninajumus ...Jā, kas gan daudz

atklātība zm, ka esnvu priekšlaikus jau tālredzīgi

nodrošinājies" — viņi filozofē un mierina sevi,

ja „tālredzīgums" nav attaisnojies.
Cik var spriest no dienas laikrakstu ziņām,

tad šādu „gudro" ir diezgan daudz, kuri

mūsu saimnieciskā un sabiedriskā dzīvē ieņē-

muši redzamu stāvokli. Tiem nenāk prātā, ka

pie sava spīdošā stāvokļa tie tikuši tikai patei-
coties mūsu valstij, mūsu valsts stiprumam un

saimnieciskam uzplaukumam; tie sen jau aiz-

mirsuši tos mūsu varoņus, kas sevi atdodami

visu un pārciezdami visskaudrākās mokas,

ir izcīnījuši šo viņu labklājības pamatu — mūsu

valsti, bet paši sev neprasīdami nekā, atdusas

Brāļu kapos... Tie,aizmirsuši visu, it visu un viņu

tiks ir savtība un pašlabuma meklēšana, bet rak-

sturā liekulība, lokans mugurkauls un gļēva

mazdūšība.

Tāpēc nebūtu nemaz pārāk bargi, ja dažus no

šiem „tālredzīgiem" konkrētā gadijumā ne tikai

morāliski nokauninātu, bet gan atklāti publicētu,
lai visa tauta dzird un skata, kas ir tie, kam

valsts materiālais stiprums un latvieša gods ir

tikai tukša skaņa.

R. Zariņš.

2



Nr. 335. 1938. g. 14. oktobrī

MAGAZINA

Izd. 9. gads.

ABONfcāANAS MAKSA ar piesūtīšanu: par S men.

La 2.—, par Vi gada La 4.— un par Ic. Ls B.—

NAUDA lESŪTĀMA: pasta tak. rēķina Nr. 11055

Nedēļas žurnāls literatūrai, sabiedriskiem jautājumiem un mākslai

REDAKCIJA (koresp.) Rīgā, Baznīcu lela 10/12, dz. 10

RUNAS STUNDAS otrd. un ceturtd. no pl. 16—17

KANTORIS (■ludlnāj.) Merķela leli 12, «Prese*

• Zemkopības ministrs J. Birznieksnododlidmašīnu dāvinājumaaktu ministram A. Bērziņam

Vai tikai leģenda?

Ilgstars

Pēdējā laikā sabiedrībā izteiktas

domas, ka stāsts par Turaidas Rozi,

kas tik pazīstams tautā, neesot īsts,

bet uzskatams tikai par leģendu. To-

mēr šim apgalvojumam nav nekāda

pamata. Nav arī nekādas vajadzī-

bas šo skaisto, cēla gara pilno no-

stāstu padarīt par izdomājumu.

Gluži otrādi': tauta jau no seniem

laikiem zina šo Turaidas Rozes tra-

ģiku. Vēl priekš pasaules kara Tu-

raidā dzīvoja veci ļaudis, kas zināja

stāstīt, ka jau viņu vectēvi gājuši

apmeklēt Rozes kapa vietu, kas at-

rodoties pie Turaidas baznīcas, kur

mūra sienā esot iecirsta krusta zīme

un pie kuplas liepas atrodoties ak-

mens, uz kura parasti noliekot zie-

dus. Tā tad šī tradīcija apmeklēt

Rozes kapu ir ļoti sena. Sakarā ar to

pie vēlākiem baznīcas remontiem

Sestdienas vakarā
Jūnis Ķelpe

NOVELE 1

Pa
piesnigušo meža ce]u brien slaiks, salicis

vīrs. Viņš lēnam virzās uz /priekšu, jo
dienā uzkritusi svaiga bieza sniega kārta.

Kājas grimst kā irdenas smiltis, un to izcelšana

prasa pieipūlēšanos. Reizēm apsnidzis egles vai

priedes zars asi iesitas sejā, — tik tuvu ceļam
ir mežs. Tad gājējs ar cimdotu roku no acīm

izberzē smalkās pārslas, kaut ko noņurd un iet

tālāk.

Beidzot salīkušais vīrs iznāk klajumā. Aiz

muguras paliek krēslainais mežs. bet priekšā
atveras spožais sniega lauks, sudrabaini vizē-

dams mēnesnīcā. It kā baltas, mīkstas jūras
putas, izsijātas caur smalku sietu. Gājējs ap-

stājas: ir tik jauki noraudzīties sniegainā tā-

lumā. Visapkārt klusums. Tikai kājas, grim-
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sena krusta zīme nav iznicināta, bet

atstāta savā agrākā izveidojumā.

Domājams, ka tieši tautas nostāsti

par neparasto notikumu senatnē,

skaistajā Vidzemes Šveicē, būs pa-

mudinājuši 19. g. s. L pusē tiesu

darbinieku Volfeldu meklēt arķivos
šī senā notikuma pamatus1. Tautas

nostāsti par iztiesāto prāvu Turaidā

un vainīgo sodīšanu, kas notikusi

zviedru laikos, de-

va Volfeldam no-

rādījumus meklēt

senās prāvas pa-

vedienus zviedru

laiku tiesu aktīs.

Pagājušā gad-

simta četrdesmita-

jos gados, izdarot

Rīgas pilī lielākus

remontdarbus,

apakšzemes; vel-

vēs atrada nogla-

bātus vecus papī-

rus, kas izrādījās

par Vidzemes plis-

tiesas arkiva ak-

tīm, šai krājumā

atradās arī lieta

par Turaidas Mai-

ju, ko tauta iesau-

kusi par Turaidas

Rozi.

šīs prāvas sīkā-

ku atstāstv>umu,

kas izriet no tie-

sas izmeklēšanas

ziņām, Volfelds ie-

vietojis 1848. g.

izdevumā Mrtthei-

lungen aus dem

Strafrecht und

dem Strafprozess

n Lrvland 11. sē-

jumā 11. daļā. Pēc

šiem datiem, ka» gan vairāk runā

par 1020. gada 0. augustu, kad no-

slepkavota Maija, par liecinieku no-

pratināšanu un prāvas gaitu, tomēr

pietiekoši varam iepazīties ar Mai-

jas biogrāfiju. Maija atrasta 1601. g.

kaujas laukā pie Turaidas pils starp

nokautiem vīriem un sievām. Viņa

bijusi tikai dažus mēnešus veca. At-

radējs bijis pils rakstvedis Greift,

kas bērnu adoptējis un uzaudzinājis.

Kristījis mazo meiteni Lēdurgas

mācītājs, jo 1601. gadā Turaidas

stot mīkstajā sniegā, rada vieglu gurkstēšanu.
Pāri galvai un zemei, pāri klajumam un mežam,

spoži liesmodamas, tālas un vizošas aizvijas
Putnuceļa ugunīgās sliedes. Salīkušais vīrs iz-

slienas taisns. Atmet galvu atpakaļ. Zvaigžņu
gaisma pielīst viņa tumšajās, domīgās acīs.

Kāds varens skaistums un plašums! viņš čukst

un ilgi un nepārtraukti raugās augšup.
Vīrs nesteidzas, jo ir sestdienas vakars un

rīt nevajadzēs iet mežā. Mājas neaizbēgs. Arī

strādāts visu nedēļu bija daudz, šis un tas no-

pelnīts. Vīrs iebāž roku aiz mēteļa. Kaut ko
tausta. Mīlīgi iečaukstas naudas zīmes. Viena,
divas... Jā, tas bija tik patīkami. Mairai va-

rēs nopirkt jaunas kurpes, kuras viņai jau sen

vajadzīgas, puikaun jaunu cepuri un meitiņai
baltu lakatiņu. Tas bū s tik skaisti. Pats sev

viņš atlicinās no nākamās nedēļas peļņas ja
Dievs ļaus strādāt. Tiesa, — darbs mežā ne-

bija no vieglajiem.

Dažu skaistu ziedu Gaujā kaisiju...
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baznīca nopostīta un abām drau-

dzēm bijis kopējs mācītājs. Viņš

devis bērnam vārdu Maija, jo kristī-

šana notikusi ziedu mēnesī. Tā kā

prāva iztiesāta 1620. g., tad seci-

nāms, ka Turaidas Roze noslepkavota

agrā jaunībā, 19 gadu vecumā. Viņa

bijusi loti skaista jaunava un pazī-

stama plašā apkārtnē. Pēc Rozes ro-

kas tīkojusi vairāki karavīri, bet vi-

ņas sirds piederējusi Siguldas dārz-

niekam Heilim. Mēs tuvāk pie pa-

zīstamā notikuma nepakavēsimies.

tikai apskatīsim to, kas līdz šim ma-

zāk ievērots. Tā, piemēram, slep-

kavības vieta nav Gutmaņa ala, bet

gan Viktora ala, kas atrodas pa

kreisi, mazliet augstāk no Gutmaņa

alas. šī ala nosaukta Maijas līga-

vaiņa, Siguldas dārznieka Viktora

Heiļa vārdā, kaut gan tā jau pastāv

no seniem laikiem un nav Heiļa iz-

cirsta, ka tas nostātos lasāms.

Slepkavas zobens atrasts Gutmaņa

alas iekšienē iztekošā avotā. Vainī-

gais Jakubovskis atrasts pakāries

mežā, netālu no notikuma vietai

Vēlāk viņa līķis, pamatojoties uz

tiesas spriedumu, nogremdēts līdz av

ieročiem un zobenu kādā purvā. Ne-

vainīgā Maija ar lielu godu un at-

tiecīgām ceremonijām paglabāta

jaunās Turaidas baznīcas tuvumā,

Ar labpatiku gājējs atceras pirmdienas rītu,
kad viņš tumsā, ar maizes saini plecos, izgāja

no mājām. Maira viņam panācās mazu gaba-

liņu līdzi, bija maiga, atvadoties pat noskūp-

stija. ko tak sen nebija darījusi. Tu nu veselu

nedēļu nebūsi mājās, viņa sacija. Man ir bēi-

ni, bet trūks tevis, mīļais vīrs. Varbūt naktīs

man nenāks miegs, domājot ,par tevi. Es baiļo-
šos, ka mežā tev nav notikusi kāda (nelaime:

varbūt koks uzgāzies virsū, varbūt cirvis iebrā-

zies kājā. Un tad viņš apskāva viņu un droši

nāja: nekas ļauns nenotiks, tak mežā neeju

pirmo reizi. Viņš brida pa sniegu uz priekšu,
bet viņa gāja atpakaļ. Kad viņš atskatijās,
Maira stāvēja uz ceļa un māja ar roku. Var-

būt viņa atvadoties tam čukstēja mīļus vārdus...

Vienai atcerei seko citas. Gājējam liekas,
ka pa sniegaino, mēnesnīcā vizošo klajumu at-

miņas sanāk kopā kā bāli. pazīstami tēli. Tur

garām paviz jaunava ar smaidošām, tumšām

• JaunaisVEFangars un vienano jaunām dāvinātām

lidmašinām.

• Valsts Nurmišu lauksaimniecības

un mājturības skolas X. audzēkņu
izlaidums.
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pa kreisi. Uz viņas kapa vaiņagu
nolicis dziļi satriektais līgavainis

Heils, kas pēc tam atstājis Vidzemi

uz visiem laikiem un devies atpakaļ

uz savu dzimteni Virtembergu.

No senām ziņām izriet, ka Maijas

kapa vieta meklējama pa kreisi no

Turaidas baznīcas, kas celta 1019. g.

Bet jāņem vērā, ka šī baznīca vē-

lākos gadsimtos pārbūvēta, paplaši-

nāta, pārveidota. lespējams, ka Mai-

ja tiešām paglabāta baznīcas sienas

tuvumā, kur vēl tagad redzama kru-

sta zīme dievnama kreisajā pusē

Piezīmējams, ka krusta zīmei uz

baznīcas sienas var būt arī cita no-

zīme, proti, ka šeit senatnē atradies

kaulu kambaris, kas vēlāk nojaukts,

bet tā atrašanās vieta atzīmēta ar

krustu. Tomēr ir vēl kāds apstāklis,
ko nevaram ignorēt, un proti, tautas

senā tradīcija, kas jau agrākos gad-

simtos pastāvējuša un iesakņojusies,

ka Turaidas Rozes īstā kapa vieta

meklējama pie tagadējās baznīcas

ausitrumsienas ārpusē.

šis romantiskais notikums, kas

dokumentarisiki pierādams ar tiesu

aktīm, noderējis stāstu sacerētājiem

un dzejniekiem, kuri savos darbos

uzsvēruši šīs senās Vidzemes jau-

navas augsto tikumību un uzticību

Visplašāk šo motivu apstrādājis

Rainis savā lugā ..Mīla stiprāka par

nāvi".

acīm, baltās drānās, viegla un skaista kā maija

roze. Viņš to paceļ savās cietās jaunās rokās,
skūpsta viņu un ir laimē noreibis. Vēlāk viņi
apprecas, strādā daudz un audzina bērnus.

Dārzā vairs nezied maija roze: tur ābele brie-

dina jaunos augļus, tos sargādama ar savām

lapām, pati stiepdama zarus saulei un debesim

pretim. Vīram sieva vairs nebija tālā, iekāro-

jamā būtnē. Ikdienas viņš to redzēja savā tu-

vumā. Vēroja un iepazina. lekvēlojās un at-

dzisa. Visbeidzot visas dienas kļuva kā pelē-
kas, svinainas debesis. Darbs, rūpes un miegs.
Nekā vairāk.

Pērngad viņiem bija izcēlusies asāka ķilda.
Tā sākās no niecīga gadijuma: viņš bija aizgā-

jis uz kaimiņu mājām, tur mazliet iesilis pie

miestiņa trauka un pavēlāki pārnācis pie sie-

vas un bērniem. Pārnākšana vien nebūtu nekas,
ja Maira savā sievišķīgā greizsirdībā neiedomā-

tos, ka viņš aizkavējies kaimiņienes, atraitnes

Elizabetes Dzilnas dēļ. Patiesībā viņš atraitni

tovakar nemaz neredzēja. Ar nomnieka An-

dreju runāja ,par kopīgu iešanu meža darbos,
jo viņiem abiem ziemas klusajā laikā tas bija

vienīgais ieņēmumu avots. Maira neticēja. Es

jau sen to māniju, ka tu neesi vienaldzīgs pret
Elizabeti, viņa sacija. Nu mans mērs ir pilns

un līst pāri malām. Es ar tevi vairs negulēšu
vienā gultā. Viņa noklāja mēteli uz grīdas un

apgūlās uz tā. No rīta viņa taisijās aiziet pa-

visam. Tomēr neaizgāja: viņš tai apzvērēja,
ka vakarā nav runājis ar Elizabeti.

Pēc šīs ķildas viņu dzīve kļuva vēl smagāka.
It kā neredzama, bet tomēr nepārkāpjama sie-

na bija nolaidusies viņu starpā. Vīrs gulēja ar

sievu vienā gultā, ēda pie viena galda, un to-

mēr jutās sveši. Kāpēc ? Nē, to arī viņš nezi-

nāja. Varbūt tas bija apvainojums un neuzti-

cība reizē? Varbūt viņi tiešām kļuva sveši?

Vientuļas un smagas tecēja dienas. Atkal

darbs, rūpes un īsa atpūta naktīs. Tikai pirms

viena mēneša bija šis tas mainījies uz labo

pusi: Maira kļuva maigāka, piekļāvīgāka, gan-
drīz kā tajā laikā, kad viņi bija apprecējušies.

Viņai atkal netrūka mīļu vārdu un darbu.

Pirmdienas rītā, šķiroties, viņa to pat noskūp-

stīja, un viņas lūpas bija saldas kā līgavas
laikā.

Gājēja atmiņu šķetinājums pārtrūkst. At-

kal apkārt viz sniegains lauks un klusums stai-

gā mīkstiem, nedzirdamiem soļiem. Bijušo lai-
ku tēli, kā kamoli veldamies un vizēdami mē-

nesnīcā, steidzīgi nozūd aiz apvāršņa. Meži-
nieks paliek viens, klausīdamies sniega čaukstē-

šanā zem kājām. Ar cimdotu roku viņš izberž

sarmu no acu plakstiem, kas tur uzkrājusies no

dvašas garaiņiem.

Vai izmirstošākā tauta?

Amerikas indiāņus līdz šim uzska

tija par izmirstošai tautu. Tagad

~American Museum of Natūrai Hi-

story" direktors K. Vislers kādā no

muzeja biļeteniem pakavējās pie ST

jautājuma tuvāk, publicēdams diez-

gan interesantus datus par indiāņiem

Amerikā. Viņa publicētās ziņas in-

teresantas ar to, ka tur viscauri pa-

vīd doma par ..pazudušā amerikāņa

atdzimšanu". Ar to domāta sarkan-

ādaino indiāņu problēma, kurus līdz

šim uzskatija par izmirstošiem. Di-

rektors Visders publicējis datus par

cilvēku pieaugumu indiāņu, tā sauca-

mas, rezervacijas teritorijās. Pēc

pēdējās skaitīšanas indiāņu skaits

Savienotās Valstīs pieņemts 326.369.

Tas nozīmē, ka kopš rezervaciju ie-

6



Pēkšņi kāda doma uzliesmo vira galvā. Viņš
atceras vienu tutmšu rudens vakaru, kad saim-

nieks bija ienācis viņa kambari un uzkavējies

ilgāk, kā tas būtu vajadzīgs. Viņi sēdēja ap

galdu un runāja par šo un to. Vienreiz bija it

kā licies, ka zem galda saimnieka roka sadūrās

rīkošanas indiāņu skaits ievērojami

pieaudzis, jo pēc statistikas, tas ag-

rāk bija mazāks.

Kas zīmējas uz atsevišķām in-

diāņu ciltīm, tad tur cilvēku kustība

ir bijuša stipri dažāda. Vislielāko

pieaugumu izrādījuši galvenā, Mi-

sisipi augšgalā dzīvojošā, Dakotas

siuksu cilts. So indiāņu skaits kopš

1860. gada no 24.000, ir pieaudzis

līdz 36.000.

Interesanti, ka Šī diezgan leģen-

dārā cilts, par kuru, šķiet, ir vis-

plašākā dēku literatūra, vislabāk pār-

dzīvojusi civilizāciju. Izrādās, ka

vismazāk iedzīvotāju skarta ziņā

apdraudētākās ciltis, kuras paturē-

jušas visu vai daļu no savām ag-

rākām medību teritorijām. Vēl atzī-

mējamas sekojošas ciltis: Augšhud-

zonas — irekesi, rietumu — navo-

chas un tā sauc. lielās indiāņu teri-

torijas — cheijenesa ciltis. Runājot

par šo tautiņu statistiku, pastāv vai-

rāki uzskati. Pēc viena — tagadējie

indiāņi esot tikai niecīgs atlikums

no kādreiz miljonos skaitošās tau-

tas. 1808. gada izcilus statistiķi bija

aplēsuši indiāņu skaitu uz 16 miljo-

niem. Ja nu tas patiešām tā būtu,

tad gan tie jāuzskata par izmirsto-

šāko tautu un tagadējais pieaugums

par dažiem desmit tūkstošiem būtu

vienīgi pēdējo dzīvības spēku izmi-

suma agonija. Tomēr liekas, kā in-

diāņu pirmatnējais skaits ir stipri

pārspīlēts, jo Amerikā indiāņu ap-

dzīvotība bijusi ļoti reta. Kā gan

citādi lai izskaidro gandrīz fanātisko

earkanādaino dzīves veidu, izšķērdī-

gās medību parašas.

Pēdējā laikā jautājuma lietpratēji

Amerikas Savienoto Valstu apdzī-

votāju pirms/kaitu noteic ne lielāku

kā 300.000.

Runājot par Amerikas indiāņiem,

iirteresanti dažādi sīkumi. Izrādās,

ka Sav. Valstfe tagad dzīvo 326.360

„indiaņi". Pēdējais vārds likts pē-

diņās tādēļ, ka lielāko daļu šo ļaužu

ir jauktu asiņu. Pēc indiāņu pārval-

des datiem, 40 proc. indiāņu ir

jaukti baltām vai melnām asinīm.

Tā nu iznāk, ka patiesais Amerikas

• Rudensbagātība

• Dienvidusaugļi,audzētimūsu

pašu zemē.
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ar Mairas roku un glāsta to ilgi un maigi. Vē-
lāk Maira saimnieku pavaidija līdz ārdurvīm,
un tur viņi abi brītiņu paklusi sarunājās. Jā,
vai tieši no šī laika sieva nebija mainijusies uz

labo pusi ? Varbūt ar maigumu ipret vīru viņa

indiāņu skaits arī vēl tagad ir stipri

problemātisks. Rasu statistika vis-

pār ir komplicēta lieta, jo nepietiek

ar to vien, ka prasa, cik kādai rasai

piejauktas svešas asinis. Daudzu,

• Četras skaistākās eiropietes: ungariete Ilona

Masci; pa kreisi itāliete Iza Miranda.

Paslēptais saulesstars

A. Daugaviete.

Jā, jā, to es redzēju gan.

Ka pelēkas sievas pa laukmalu nāca,
Ka vārnas tās ieraugot nelabi kārca,
Ka migla iz viņu soļiem cēlās

Un pāri pār laukiem un birzēm vēlās —

...Jā, jā, to es redzēju gan,

Un kad tās man pienāca klāt,
Tad miglā kā villainē mani tās tina,
Un pelēko smagumu matos man pina,
Un aizsedza' sauli. Bij tumsa ap mani.
Un tumsā tik baigi skanēja zvani:

„Bim! Bam!" tuvu, tuvu man klāt.

Man čukstēja klusītēm sirds:

..Kam bīsties no tumsas? Jel paraugies sevi,
Vai tiešām nav gaismas, nav siltuma tevī?"
Un brīnums — es atradu saulstaru sevī

No bērndknām tālām. — ..Kas aizdedza tevi?"

— „To glabāja klusītēm sirds."

Jā, jā, tad es sajutu gan,

Ka pelēkais smagums vairs nespieda mani,

Ka izklīda migla, ka apklusa zvani...

Jā, jā, tad es sapratu gan.
Jau izdzirdu sevī to slēpušos smejam.
Es meklēju saulstaru lecam kur, dejām,
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gribēja aizsegt aizraušanos ar kādu citu vī-

rieti? Toreiz saimnieka apciemojums likās ne-

nozīmīgs, tagad tas ieguva citu nozīmi, kura ne-

bija patīkama.

Mazais domu kamolītis vēnpās arvien lie-

lāks, kā sniega pika, kas no kalna veļas lejup.

Vīrs sāka ticēt, ka sieva pret saimnieku nav

vienaldzīga. Varbūt visas tās naktis, kamēr

viņš gulēja mežsarga mājā un atpūtināja nogu-

rušos locekļus, viņa kļāvās saimnieka rokās,
aizmirzdama vīru un bērnus ? Varbūt viņa tam

čukstēja vismaigākos vārdus, kādus vīram ne-

kad nebija sacijusi ? Maira bija lēnīgas dabas,

bet reizēm varēja būt arī kaisli aizrautīga, iet

pāri ikdienas pelēcībai un iekļauties liesmainā

neprāta virpulī. Vajadzēja tikai atmodināt vi-

ņā snaudošās iegribas, lai Maira kļūtu gluži
citāda.

Vīrs apstājās. Ar cimdoto roku noslauka

sasvīdušo pieri. Tad atkal iet. Arvien ātrāk.

Arvien platākiem un steidzīgākiem soļiem.
Sniegainā klajuma vairs nav: sākās uzkalni un

nolejas, šur un tur arī meža puduri. Reizēm aiz

gājēja aizvijas plata zilgana ēna, spokaini iz-

stiepdamās un saraudamās, celdamās un grim-

dama, 'bet arvien skriedama uz priekšu. Var-

būt tas bija kāds ārprātīgais, kas traucās zie-

mas naktī, lai nogalinātu savu mīļāko cilvēku?

Viņa ēna liekas baiga un draudoša. Soļi vairs,

nav mīksti un ritmiski; kaut kas ass. salauzīts,

mežonīgi straujšs ielauzies vīra gaitā. Pret

kalnu viņš iet soļos, bet lejup dodas skriešus,

un sniegs aiz viņa šķīst kā sīkas, spožas un ne-

ļoti cienītu „tīrasiņu" amerikāņu

«enči ir bijuši krāsaini ļaudis.

Interesantas ir daža? ziņas par

indiāņu laulībām — kādam baltajam

-— Jakobam Hsieram, 17CS. gadā

apprecoties ar indiānieti, jau l'.K)O. g.

bijuši 1100 pēcnācēji — amerikāņu

pilsoņi. Kādam citam, G. Reiskam.

kas jauktu laulību nodibinājis 1703.

gadā, tajā pat laikā minami 13.";;)

pēcteči. Vispār, šīs ar indiāņiem

jauktās laulības nav tikai devušas

skaitliski lielu, bet arī stipri vērtīgu

pēcnācēju. Ilino;sas apgabalā gan-

drīz katrā franču ģimenē rit jauk-

tas asinis. Un ne tikai ba'lto-sarkano,

bet arī melno-sarkano (neģeru-in-

diaņu). Bastardiem amerikāņu rasu

pētnieki piešķir visteicamākās īpa-

šības, kā uzticību, darbīgumu v. t. t.

Indiāņu „lielā-, klusā", līdzdalība

Amerikā dzīvojošo rasu asiņu jautā-

jumā ir pietiekoši spēcīga. Tādēļ,

šķiet, taisnība tiem antropologiem

un statistiķiem, kas apgalvo, ka ne-

kad Amerikā nav bijis tik daudz in-

diāņu, kā tagad.

Norveģiete Sigrida Gurie.

• Austriete HedijaLamar.
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skaitāmas zvaigznes. Nav laika apstāties, at-

vilkt elpu : gribas ātrāk atsegt .patiesību.

Jā, patiesību! Bet varbūt patiesība slēpjas

aiz māņu aizkara un nekad neparādīsies redza-

ma? Vīrs samulst: viņš varēja skriet, bet nekā

nepanākt. šonakt sieva gulēs pati savā gultā.

Sestdiena. Zināja, ka viņš pārnāks. Ar saim-

nieku viņa varēja tikties citā reizē. Tā tas bija,
un tur nevarēja nekā grozīt.

Tad gājēju satrauca kāda cita doma. Var-

būt viņš pats bija vainīgs, ka Maira pakļāvās
saimniekam? Varbūt viņš neprata sievai pa-

rādīt .pietiekoši daudz uzmanības un maiguma ?

Allaž ierauts rūpju un darba virpulī, viņš vai-

rāk domāja par ģimenes labklājību, kā laulī-

bas saišu nesairšanu. Nebija pareizi. Sievietei

nepietiek vienīgi ar vīra gādību. Arī mīlestības

vajaga. Nu viņš pats redz, cik viegli var pa-

zaudēt sievu.

Vīrs asi nosoda sevi. Nosauc dažādos ku-

stoņu vārdos. Tas nav nepelnīti, — viņš pats

sev saka. Mīli vairāk sievu. Esi atsaucīgāks

pret viņas jūtām. Tava maigā mīlestība lai

viņu pasargā no svešiem vējiem. To tu iegaumē

un nekad neaizmirsti, — tad viss būs labi.

Tā domādams, mocīdamies greizsirdībā un

sevis nosodīšanā, vīrs tuvojas mājām. Viņam
līdzās vēl arvien skrien platā zilganā ēna, iz-

stiepdamās un saraudamās. No egļu jaun-

audzes paceļas izbiedēts vārnu bars, pāris rei-

zes aplido gājēju, tad pazūd mēnešainā ziemas

naktī. Varbūt putniem likās, ka tie redz spo-

cīgu parādību, ne dzīvu, trakā skrējienā nomo-

cītu cilvēku ? Vīrs tiešam bija viscauri nosvī-

dis. Viņa mati lipa pie cepures un mugura kū-

pēja; kāju mitrums sajaucās ar palso balto

sniegu.

Kur beidzas egļu jaunaudze un sākas tī-

rumi, gājējs apstājās. Pretim spīd māju ugu-

nis, savīdamās ar mēness vizēšanu. Vai viena

no šīm ugunīm nesveicināja pārnācēju, čaklo

mežinieku? Tā varēja būt Maira, kas pacietīgi
gaidi ja savu vīru.

Vieglas domas sakāpj vīra galvā. Viegliem

soļiem viņš iet pār piesnigušo tīrumu. lerejas
suns. Paliec nu mierā, Murat! viņš saka. Suns

apklust un priecīgi smilkstēdams glaužas pie
nācēja kājām. Tu esi labs. mans suns. No-

glauž padevīgā drauga spalvaino silto galvu.
Lēni atver kādas durvis. It kā pētīdams ska-

tās apkārt. Bet visur ir tikai tumsa.

leejot istabā, viņš .pirmo ierauga Mairu. Se-

ju iespiedusi plaukstās, viņa snauž pie galda.
Spuldze neizdzēsta. Varbūt īpat miegā domā

par vīru. kas pārnāks no meža. Piere jauna un

balta, bet dziļi tur iegulās rūpju zīmes. Jā,
vai Mairai bija vaļa „domāt par mīlestības dē-

kām, ja vajadzēja audzināt divus bērnus, visu

Ka rakstīt

filmu scenariju

levērojamais amerikāņu filmu sce-

nāriju rakstnieks Kings Bradlejs

savā autobiogrāfijā sniedz dažus in-

teresantus novērojumus attiecībā uz

šo profesiju, kuru viņš uzsaka ar

lā dolāru honorāra par savu pirmo

scenāriju, bet vienu no beidzamajiem

pārdeva par pus miljonu dolāru.

Scenāriju rakstnieki pretēji filmu

zvaigznēm un režisoriem, samērā

mazāk bauda popularitāti plašās ma-

sāsi, par viņiem mazāk raksta un

runā, bet viņu darbs ir pirmā un

svarīgākā filmas sastāvdaļa, kamēr,

varbūt, diezgan interesanti dzirdēt

šos cilvēkus pašus runājam.

„Es nepazīstu Amerikā patlaiban

nevienu filmu sabiedrību, kas sludi-

nātos, ka pērk scenāriju, tik milzīga

ir viņu produkcija arī bez pieprasi-

juma. No tūkstots scenārijiem, ku-

rus saņem visi kino uzņēmumi, tikai

daži nāk atklātībā. Scenāriju rakstī-

šana ir cieši ar pašu filmēšanu,

saistīts darbs. Scenāriju rakstnie-

kam jābūt tikpat cieši saaugušam ar

savu filmu sabiedrību, kā aktieram,

režisoram v. c. pastāvīgiem darbi-

niekiem, jābūt skaidrībā par sava

uzņēmuma īpatnībām un iespējamī-

bām. Tādēļ nevar, Čikāgā sēdot, uz-

rakstīt labu scenāriju priekš Holi-

vudas vai Berlīnes.

Nekad nerakstiet par to, ko jūs

nezināt. Dzīvojot Rietumamerikas

fermā, necenšaties rakstīt filmu no

veco krievu aristokrātu dzīves. Ja

jūs sajauksiet tējmašīnu ar velosi-

pēdu, tad vis» scenārijs, cik māksli-

nieciski un techniski pilnīgs tas arī

nebūtu izstrādāt®, nekur nederēs.

Ikdienišķā dzīve savā plūsmā, kas

ir visinteresantākais romāns pasaulē,

dos jums vairāk vielas komēdijām

un drāmām, nekā jūs varēsiet izman-

tot. Bet lai izliktu kādu notikumu

ccenarijā, vajaga domāt tēlos, glez-

nainos veidolos, un lai tā domātu,

vajaga gluži skaidri stādīties priekšā

to lietu, par kuru gribat rakstīt. Ja

jums tas nav pašam skaidrs, kā tad

lai jūsu darbs būtu saprotams reži-

soram un aktieriem.

Neapgrūtiniet tematu ar sīkumiem.

Kino nav nedz literatūra, nedz teat-
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apkopt, apmazgāt, nospodrināt? Viņa vairs ne-

bija mīlētāja, kas dzird tikai asiņu balsi, bet

māte, labā un nenogurstošā gādniece, celms, no

kura izaug jaunas spēcīgas atvases.

Vīrs nožēlo savu neprātīgo greizsirdību. Tai

nav pamata. Tikai iedoma bija to radijusi.

— Mana Maira, — viņš klusi saka, uzlik-

dams abas rokas uz viņas pleciem. Viņa atmo-

stas. Nopurina snaudu un strauji apskauj vīru.

— Tu nu esi mājās, Andri. — viņa čukst. —

Es tevi gaidiju. Jau no mijkrēšļa. Bet tu ne-

nāci. Baidijos, ka nav notikusi nelaime. Ai, nē!

Tu esi vesels. Tikai piekusis.
— Jā, es ātri nācu, — viņš atbild. — Dziļš

sniegs. Ceļš smags.

Maira izsteidzas virtuvē. Nāk ar kūpošiem

ēdiena traukiem rokās. Viņa ir pati gādība,
labākā no visām sievām, vēl jauna un ziedoša.

Andris atkal redz viņas skaistumu, gluži kā to-

reiz, kad to pirmo reizi pacēla savās rokās.

Pamostas Smuidris, mazais mīļais ipuika.

Viņš dzirdējis tēva balsi.

— Tēt, kāpēc tu atkal tik ilgi nenāci mājās ?

— viņš jautā. — Mums nebija pasaku stāstī-

tāja. Arī mamma zin pasakas, bet viņai neat-

lika laika — vērpa, adija, šuva kreklus tev, man

un māsiņai. Viņa teica, ka tu esot labākais tē-

tis visā pasaulē un protot stāstīt visskaistākās

pasakas. Mammai vienai bija arī auksti. Vi-

ņa gulēja pie māsiņas. Ik nakti.

Cik Maira laba, Andris nodomā. Kad puika

iemieg, viņš strauji apskauj sievu un ilgi tur sa-

vās rokās.

— Piedod, mīļā sieva! Es par tevi slikti do-

māju. Nu tas garām, — viņš čukst.

Viņi skatās ,pa logu laukā mēnešainā nakti,
kur sniega vizuļo kā zvaigžņu miljoni debesu

bezgalībā. Neredzams, bet jaužams klajumos

aizvijas miers. Atī viņos ielīst lielā miera šal-

kas, stiprinādamas jaunai dzīvei.

tris. Skatītājam ir iespējams divu

stundu laikā redzēt savā priekšā aiz-

vijamies veselu cilvēka mūžu, pat

vairākus. Skatītājs vispirms alkst

pēc tempa. Viņam nav iespējas ap-

turēt filmu, un pāršķirstīt to kā

grāmatu, lai atgādinātu sev notikušo

un pakavēto» pie interesantākām

vietām. Katrai epizodei uz ekrāna

jābūt tik spilgtai, lai viņa nezustu

no atmiņas, bet paliktu tur līdz fil-

mas beigām. Ja skatītājs filmas

vidū aizmirsīs to, kas sākumā no-

tic», vai arī sāks jaukt darbojošās

personas, tad scenārijs nekam neder.

Beidzot padomājiet par lielo atbil-

dību cilvēces un kultūras priekšā.

Kino ir milzīga spēka apveltīts ļaužu

iespaidošanas faktors. Katru ainu,

ko jūs radiet, skatīs un paturēs

tūkstoši. Tādēļ par scenāriju rakst-

nieku nevar būt starp citu. Šai lie-

tai jāziedo sevi visa pilnībā."

Rudens vārtos

Jānis Gauja.

Liesmo zeltā birstaliņas,

Meži šalko gurdenāk...

Smagi elsdams, vēju šūpās

Rudens lauku sētās nāk.

Alkst vēl prāts mans vasariņas,

Kad bij dzīvē viss tik balts...

Plauka prieks un ilgu dziņas,

Rožu sapnis dziļš un salds.

Varbūt kāda rudens diena

Ziedoņglāstus sirdij sniegs ?

Bet varbūt ar gurdiem plakstiem,

Birs rūgts ziedu smaršīgs sniegs. —

Un kad astras mirdz un staro,

Aizrit s»kumju brīdis īss;

Palsa migla sūnās garo,

Priedes sēru pilnas trīs.

Bet šim laikam tīkams maigums,

Prieks, kā gaisma krūtīs līst;

Kad jau atviz dzeltens zaigums

Lapās, kas no kļavām krīt.

Liesmo meži, birstaliņas,

Dārzi šalko gurdenāk;

Elzdams, smagās vēju šūpās

Svētīgs rudens pie mums nāk.

Laimes meklētājs

J. Valdmanis.

(4. turpinājums.)

Kļava redzamā īgnumā novērsās. Ko

viņa te atkal rāda savus retos, izdru-

pušos zobus. Kā viņš tos agrāk neredzē-

jis. Pat laktiņš nevērīgi (pār pleciem no-

slīdējis, tumšs, siena druskām noputējis. Kļa-
va neatbildēja. Smagi siena blāķi atkal vēlās

jpār ores kokiem. Marta tikko spēja paņemt.
— Tu varētu svētdien līdz Upmaļiem aiziet.

Tiem pļavu daudz, un šogad siens labi audzis.
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Viņi tā kā ziemu man apsolija kādu pļavas ga-

baliņu, — Marta, sviedrus lakata stūri slaucīda-

ma, turpināja. — Sienu, sienu, vai tad pati
ēdīsi. — bira asi vārdi. Marta satrūkās. Tad

dusmās trauca: —Ko met kā negudrs. Ar dak-

šām iedurt gribi. Varbūt gribi, lai es arī trako-

ju kā tur tā auša? — viņa rādīja pār pļavu, kur

tālāk Guste un Jānis krāva ori. —Es jau ne-

esmu tāda spindzele. — Vārdi dzēla Kļavām,
bet viņš neatbildēja. Dusmu sārtums nosvīdušo

seju karsēja vēl vairāk. Vai te nebija īstais

cēlonis, kas visu viņa dzīvi pamazām stūma

vienaldzības purvā, lai viss pārklājas sīku ik-

dienas sārņu kārtu un iemieg? Vai viņš to ag-

rāk nezināja? Guste jau, varbūt, bija tikai

auša vien. arī bez kāda dziļāka strāvojuma.
Tomēr it kā gribējās ticēt viņas vārdiem. Tur

šalca skaidri pavasara vēji. ipilni jaunu, priecīgu

solijumu. Un tie apšalca arī viņu. Bezgalīgs
domu un jūtu jūklis traucās viņa apziņā, liesmo-

ja, dzisa, līdz beidzot pameta tikai šaubas.

Viņš jau nedrīkstēja to darīt. Dzīves noliktie

žņaugi un sabiedrības spriedumi visur draudēja
vēl vairāk. Bet viņam likās, ka Guste ir labākā

•Arkadijas

gulbji rudens pēc-

pusdienā.

Tuksneša pilsēta

Vairāku dienu "eļojumā no Tnpoh,

pa Ziemeļafrikas stepēm un tuks-

neša ziemeļdaļu atrodas ap 750 klm.

attālā, pasakaini skaistā Gadamesas

oāze. Tuksneša vidū, dateļu palmu

j.pēnotā, ar ūdeni bagātā avota Ain-

El-Fress dēļ, Gadamesa cauri gadu
tūkstošiem spējusi saglabāt vairāk

vai mazāk lielu svaru kā ievērojams
karavānu ceļu centrs.

šis tuksneša pilsētas vēsture diez-

gan maz izpētīta. Domā, ka tā savā

tagadējā izskatā, ar īpatnējo architek-

turu un māju sienu omāmentu grez-

nojumiem, jau pastāv kopš gadu tūk-

stošiem. Berberi, Ziemeļafrikas se-

nie iedzīvotāji, te attīstījuši kultūru,

kādu var atrast tikai nedaudzās citās

Lībijas oāzēs. Romiešu un tāpat Bi-

zantes gadsimtu ilgā valdīšana te at-

stājusi maz pēdu, izņemot ķeizara

Justiniāna laikā celtās bazilikas dru-

pas, kura atradu-

sies ārpus

tas un oāzes. Kad

Gadamesā uz dzī-

vi apmetās arābi,

viņiem ierādīja at-

sevišķu pilsētas

nodalijumu. Pama-

zām pārējie pilsē-

tas iedzīvotāji pie-

ņēma arābu para-

šas un tikumus,

arī muhamedanis-

mu. Atšķirība arā-

bu un berberu pil-

sētas daļās tikko

vērojama. Berberi,

kā pirmātaējie alu

iedzīvotāji, pilsētu

izbūvējuši, kā tās

tāmi, kaut arī bie-

ži bez logiem, celti

divos stāvos.

Apakšējā novie-

toti pārtikas vai

Citi piederumi,

augšējā stāvā at-

rodas dzīvojamās
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šaurās ielas dod patvērumu no kar-

stās Sacharas saules un pietiekoši

ēnas, lai vīrieši, kas gandrīz vienīgie

redzami ielās, varētu piekopt savus

veikalus. Tikai retumis pa ieliņām

redz aizsteidzamies ar smagām zelta

un sudraba rotām izgreznojušos sie-

vieti un ātri nozūdot kādā mājā. Sie-

• Laba stāja

Aizgājējs

Filarets Lūsis.

It visai atstādams šai pusnakts tumsābaigā,
Kas tam reiz zemes mūžā ticis dots, —

Kāds garām aizgāja ar izmisumu vaigā
Un sāpju asarām tam skats bij aizmiglots.

Viņš visu ilgojies bij redzēt gaismā maigā,
Jo dzīvi mīlēja kā brīnišķīgu dzeja -rg-
Bet nu viss izgaisis kā skaņa plašā taigā...

Viņš tagad aizgāja ar sirdi saplosītu
Caur dziļu neziņu, pret atjaunotas» ritu
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būtne viņa ceļu krustojumā, kas pat sirmu gal-

vu un vīra spēku varētu padevīgi savā priekšā

noliekt. Vai viņa nebija uzaugusi tik slaida šal-

cošā dzīvības straumē kā savas dzimtenes ezeru

niedre. Viņas acis vēl lāsmoja Latgales rudpuķu
debesis un matos briestošo kviešu druvu zeltai-

nums. Vingrie soļi tikpat bezbēdīgi jauca ceļa

putekļus kā samtaino meža sūnu. Runāja jau

gan, ka viņai esot arī puisēns, labi dūšīgi paau-

dzies. Tā gadijies bez vecāku ziņas. Tagad tas

esot ,pie mātes. Ļaudis vēl runāja daudz ko par

tālo sādžu dīvainībām, bet vai visur bija patie-

sība. Kas var ļaužu valodām izsekot? Tās rit

kā zirņi pa spoguli. Neviens stāstam sākuma

nezināja, tikai beigas teica krāšņas un tīri ne-

ticamas. Lai runā, runāts nepielips! Tikai viens

viņu vēl māca: kādēļ Guste ar Jāni tik draudzī-

gi vienmēr bija?

Dienu vēlāk veda atkal sienu. Tikai

ar vienu zirgu — otru saimnieks pārbrau-

cis mājās. šķūnī bija Guste ar Kļavu.
Karsta svelme sitās līdz jumtam un apņēma gal-

vas kā smags ziedu tvans. Sīki gruži un sakal-

tušu ziedu pārslas bira aiz kakla, lipa pie sasvī-

dušās miesas un dūra kā skudru dzēlumi. Viņi

strādāja klusēdami, kā baidīdamies izjaukt to

žogu, kas viņus tik ilgi bija šķīris. Reizēm tik

Guste viegli pārstaigāja pār samestajiem siena

klēpjiem, svārkus augsti .pacēlusi. Kļava rau-

dzījās viņas gaitā, kas bija tāda kvēluma pilna.

Starplaikā Guste apsēdās un ierunājās. Vi-

ņa runāja par Rīgu, par savu nākošo darbu un

grūtībām. Kļavām tagad gribējās vai ieklieg-

ties aiz sā/pēm par viņas ātro aiziešanu. Viņš

tak tā nebija domājis. Visam bija jānorit lēni,

dabīgā plūdumā. Viņam gribējās satvert šo

smejošo būtni savās dzelžainajās rokās un

kliegt tai kaut skarbus vārdus, lai tikai neaiz-

iet vēl. Varbūt tad iznīcināt to. Kāds palaists
nezvērs trakoja viņa asinīs, plosīdams līdz dvē-

seles dziļumiem. Viss šalca un auroja trakā

virpulī. Viņš spēji satvēra Gustes drebošās ro-

kas, nekā nedomādams. Tās bija karstas kā pa-

ti saules kvēle, kas plūda no siena klēpjiem.

Viņas acīs iedegās sīka ziņkārības liesmiņa. No-

dzisa lēnām un pārklājās ar nespodru vizmu.

Lūpas kvēloja. Sārtas, sausuma pārvilktām sī-

kām rieviņām. Ziboši saules putekļi sāka griez-
ties Kļavas acu priekšā sarkanā joņojumā. —

Guste, vēl neaizej, — lūpas tikai izdvesa. Viņš

pats it kā to nedzirdēja, nesaprata. Strauji vi-

ņa atlieca galvu, ka spēcīgās krūtis nodrebēja

plānā apģērba krokās. — Neprāts, neprāts un

kauns kā nelgām, — pēkšņi skarba doma ietrie-

cās tik spēji Kļavas smadzenēs, ka viņš ap-

stulba.

Tā bija ka fiziska sāpju sajūta — asa, grie-

zīga. Ko tu domā darīt, nosvērtais, drošais

vietes dzīve norīt uz jumtiem, tā ir

viņu valstība, vīrieši te nedrīkst rā-

dīties. Te sievietes pieņem uz kafiju

vai tēju atnākušās kaimiņienes, un

jaunās meitenes nododas dziesmām

un dejām.

Pilsētas priekšā telšu nometnēs

dzīvo liels skaits kareiviskās tuksne-

šu cilts — tuaregu piederīgie, kuri

kopš gadusimtiem uzņēmušies kara-

vānu pavadību cauri tuksnesim. Pil-

sētas laukumos arābi un berberi tir-

gojas ar tuaregiem, kuriem vakarā

atkal jāatstāj pilsēta un jāatgriežas

savās teltīs.

Itāļi grib šo īpatnējo pilsētu darīt

'pieejamu arī tūristiem, un no Tripo-

li, blakus karavānu un ceļam, izbū-

vēts auto cejš; pie Gadamesas ierī-

kots aerodroms un pilsētā uzcelta

maza, ar visām ērtībām apgādāta

viesnīca, kuru īpatnējā Gadamesas

stilā cēlis slavenais itāliešu archi-

tekts Gatti Kasaca. Taču līdz šim

vēl tūristu skaits samērā niecīgs, un

brīnišķīgās oāzes iemītnieki netrau-

cēti dzīvo savu savdabīgo dzīvi.

Pirmais mūziķu streiks

Pirmo streiku muziķi sarīkojuši

jau 308. g. pr. Kr. dz. Par to senais

vēsturnieks Livijs pastāsta šādi:

Romas pilsētas pūtējiem, kuri galve-

nām kārtām nodarbojās ar garīgu

muziķu, jau no sendienām bija tie-

sības Jupitera templi sarīkot dzīres.

Kad nu pilsētas tēvi gribēja šo iera-

šu iznīcināt, visi pūtēji aizceļoja uz

kādu triju jūdžu attālu vietu, ar sa-

vu streiku sagādādama priesteriem

diezgan lielas nepatikšanas. Nu se-

nāts steidzās nosūtīt sūtņus pie

streikotājiem, lai stūrgalvīgos pūtē-

jus pierunātu atgriezties atpakaļ.

Bet tā kā muziķi atteicās paklausīt,

tad sūtņi izlietoja viltu. Pazīdami

muziķu pastāvīgās slāpes, viņi tos

kādā sapulcē krietni piedzirdija.

Apreibušos muziķus iesēdināja ratos

un aizveda atpakaļ uz Septin-kalnu

pilsētu, kur dzīres Jupitera templī

aizliedza; un līdz ar to arī pirmais

streiks pasaulē bija laimīgi likvi-

dēts.
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vīrs? Nē. tu esi tēvs! — Tēvs, — kāda baiss

atkal ņirgājās un viņu kaitināja. Pasaule ne-

meklēs tēvu. Viņš mocījās savu domu un šaulbu

labirintos bez cerības ārā kļūt. Un atkal die-

nas gāja neparasti satrauktas. Vakaros Kļava

ilgi vēroja, kā tumšā strauta malā vizēja balts

stāvs. Dzidri guldza ūdens. Viņš gulēja viens

un klausījās, kā Marta miegā smagi elpoja.

5.

Pamazām saira Kļavas skaidrās apziņas celt-

ne. Viņam pietrūka spēka cīnīties ar kaislību

rēgu, kas arvienu niknāk to vajāja. Kā smags

klints bluķis, nezināmu spēku ārdīts, pēkšņi no-

brūk aizas tumsā, tā viņš joņoja dienām kā ne-

prāta šausts. Tik pārāk nestipras nu likās tas

saites, kas viņu saistīja pie Martas un ilgajiem,

priekos un sāpēs pavadītajiem gadiem. Ak, šie

gadi! Kā briesmīgs slogs tie gulēja pār viņa

pleciem, slāpēdami katru kvēlāku domu un

sirds alkumu. Vai viņa cerības jau netrūdēja

kā veca koka prauli dūņainā purva dzīlē, izpla-

tīdami nejauku smaku? Vai prāts reizēm_ ne-

apreiba no tās un neierakās kā kurmis alā —

tumsā un vienaldzībā ?

Viņš nebūtu savu dzīvi saistījis ar šo sievieti,

ja tas toreiz būtu bijis paredzams. Tik gļēva

un pieticīga tā likās. Viņš sarautu vāro pave-

dienu, kas viņus vēl vieno kā divus nejaušus ce-

ļa gājējus. Bet bērni? Kļava velti (pūlējās sev

rast kādu padomu un attaisnojumu.

Viņš jutās pārāk necienīgs to priekšā, kas

savas vārgās rokas tāpat kā maigus jūtu strā-

vojumus tam sniedza. Un Marta smaidija tur

kā mūžīgā patiesības mīlētāja un tomēr — sie-

viete. Darbs vairāk neritēja tik aši. Bieži Kļa-

va apstājās savā gaitā, vērodams, kur aizšalc

meitas soļi, un viņa acis ļauni dega kā divas

kvēlas ozola ogles pelnainā tumsā...

— Vai jūs nevarētu man aizdot kādus div-

desmit latus? — Guste maigi čukstēja, sastap-

dama Kļavu sestdienas vakarā pie klēts žoga.

Pār laukiem stiepās rūsainas blāzmas strēles un

atdūrās ezera gludajā spogulī kā asas, nokar-

sētas adatas. Dārza malā drebēja apses.

— Saimniekam tā negribas prasīt. Rītu jāiet

uz ciemu. Gribu jau pie laika uz pilsētu nosū-

tīt mācības naudu. Dažas grāmatas arī jāno-

pērk. — Viņa droši pieskārās Kļavas «plecam,

tā ka karsta elpa apšalca vaigu. — Rudenī at-

došu. Par to nebaidāties. — Roka kā mīiksts

tputna spārns glauda plecu. Asinis kvelda.

Sirds pēkšņā uztraukumā kā sastinga. — Nē,
nē. Par atdošanu tā nerunā. Es jau nemaz arī

tā nedomāju, — saraustīti vārdi vijās, un viņš
veikli aizsoļoja uz istabu. Ilgi rakņājās skapī

vecajās drēbēs. Mitra pelējuma smaka sitās

„Ķiršu zieds" —

japaniete
(Skat. ilustrācijas IG./17. lapp.)

Mūsdienu Japānā blakus vdsmo-

dernākiem technikas sasniegumiem

vēl aizvien vērojams tradicionāls,

sen pieņemts dzīves normu stingrums.

Pēdējais sevišķi attiecas uz sie-

vietēm.

Kā jau zināms, vispēdējā laikā arī

japāņu sieviete ir it kā modusies

jaunai dzīvei, palikusi aktiva līdz-

teicēja valsts dzīvē un kara laukā.

Bet to sieviešu skaits vēl ir pārāk

mazs un vēl aizvien japāņu sieviete

ir un paliek tā pati mazā, trauslā

japāniete — ķiršu zieds.

Runājot vispār par japāņu sie-

vieti, nevaram neuzsvērt, ka Japānā

aizvien vēl ciena dabīgo japāņu sie-

vieti. Ārpus tām nedaudzām, kas

teikušas savu vārdu presē, politikā

v. t. t., pie vfea palikušā lielā sie-

viešu vairuma tur nav vietas nekā-

dai sieviešu emancipācijai eiropiskā

vai amerikāniskā garā. Bez tam,

tāda tendence nemaz nav jāpūlas uz-

turēt ar dažādām likuma diktētām

normām; to uztur pati japāniete, ar

prieku pakļaudamas senam, tridicio-

nalam.

Izejot gan no politiskiem, gan pe-

riodiskiem, gan reliģiskiem redeses

punktiem par sievietes īsteno vietu,

darba lauku un pasauli, Japāna vēl

aizvien uzskata — ģimeni — māju

bērnus. Te jāmin arī japāņu tā

saucamais senču kults, kura uztu-

rētāja pēc vecām tradicijām ir sie-

viete. Šis kults kā reliģisks no ja-

pāņiem prasa tā mūžīgu turpināju-

mu. Bet tas iespējams tikai caur

sievieti, kura gādā par pēcnācējiem,

dzemdējot bērnus, tos audzinot un

gādājot valstij noderīgus pilsoņus.

Nav tiesa nejauši izaugušam uz-

skatam par it kā sievietes verdzi-

skumu Japānā. Sievieti Japānā ne-

uzskata par vergu. Vispār ģimenes

dzīvē tā bauda daudzas priekšrocī-

bas, lielu cieņu. Pēdējais sevišķi sa-

kāms par
sievieti-māti. Interesants

ir japāņiem teiciens, ka labs vīrs

neko neuzsāk, pirms nav labi izgu-

lējies un aprunājies ar sievu un ģi-

meni
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Japāņu sapnis

Pa kreisi: meitene ar lotosziediem

Au gšā: Kīomīzu templis pie Kioto.
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nāsīs līdz ar asu putekļu šalku. Rokas drebē-

ja un sirds krūtīs nemierīgi dimdēja. Ko viņš
darīja? Tik viegli aizdot savu ilgo gadu svie-

dru un noguruma algu! Negulēto, nakšu un

bērnu lolojumu. Ātri viņš noslāpēja spītīgo do-

mu. Guste atdos. Viņš ticēja tās godīgumam.
Arī viņa cīnījās pēc kaut kā labāka, pēc laimes.

Mūžīgie cīnītāji, kas kā Don Kichots metās

dzirnavu spārnos, cerēdami satriekt zemes ļau-
numu un postu. Kaktā ievaidējās Vilis, vārgs,
izdilušo roku pār galvu pārlicis. Rupjā sega

saburzīta. Redzējās sīks augums, kā nastu ne-

sot salīcis. Tālāk gulēja Marta, sastrādāto ro-

ku zem vaiga palikusi. Krekla podziņa atirusi.

Ēnojas zilganu dzīslu tīklu .pārklātais kakls.

Kļava ātri atkal izgāja no smacīgās telpas.
Tāds savāds klusums tur bija,. — Smaidīdams

viņš pasniedza Gustei trīs iezilganus papīra ga-

baliņus. Viņas acīs iemirdzējās valgs spožums.
— Aiz pateicības, — Kļava domāja un laimes

pārpilnībā juta savādu vieglumu krūtīs. Divas

karstas lūpas pieplaka vaigam. — Paldies.

Tad viņa aizgāja atkal savā, ašajā gaitā, gurnos

viegli šūpodamās.

Kļava ilgi skatijās uz ezeru, kur

zuda blāzmas sārtais dirdzus. Ūdeņi pār-

lija ar pelēku miglu. Vai viņš jau nebija dru-

sku tuvā klaimes sapnim ? Krūtīs auļoja sirds.

Viņam likās, ka Guste neaizbultēja tovakar sa-

vas klēts durvis. Tumšā sprauga it kā vilināja...

6.

Karstā vasara ar saviem dimdošajiem negai-

siem un lietu lēni griezās rudenī. Laukos balo-

ja rudzu stati. Kaut kur jau kā paslepšus dze-

drajos rītos dzirdēja dobju kuļamās mašīnas dū-

koņu. Graudu un briedušu ābolu smarža plu-

doja gaisā. Sākās skaidras un sausas dienas.

Grāvji un sīkākās tērces izžuva. Ceļi nebei-

dzami putēja. Naktis bija bez rasas. — Sa-

steigs par ātru vasarāju, — Roga bažījās un

vēroja vakaros saules rietu. Bet visas zīmes

rādīja tikai sausumu. Rūpju māktās sejas ļau-
dīm vēl vairāk sadruva. Visi gāja savos darbos,
it kā tiem plecos būtu kāda neredzama nasta

uzvelta, kas spiestu aizvienu zemāk. Vakaros

Kļavu istabā valdīja neparasts klusums, kuru

reizēm tik .pārtrauca asas vārdu šķelksnes. Vi-

lis bailīgi vēroja vecāku nemieru un naidu. Pa-

mazām mazā sirds vairāk pieķērās mātes glā-
stiem. Likās, ka tēvs ikdienas kļūtu tālāks un

svešāks. Bieži viņa vaigs noraustījās savādi sā-

pīgā smīnā un acīs iezalgojās tāds spožums,
kad tas vēroja Gusti. Vilis redzēja to, un sle-

pens naids dzima krūtīs pret abiem. Tēvs kļuva
arvienu tālāks...

Sen Kļavām likās, ka viņš pārrāvis to sīko

pavedienu, kas viņu vēl saistīja dūmainajā ista-

bā, kur sievas slepenie šņuksti naktīs pār viņu

Beidzot, runājot par mūsdienu ja-

pānietēm, resp. par „madame chry-

santeme", top saprotams arī japāņu

t. s. „līgavu skolas" nozīme, šādas

skolas uzskata par Japānas oriģinal-

iestādijurniem; kur sievietes —
to-

pošās mātes, iesvēta visos japāņu ģi-

menes noslēpumos; gādājot arī par

pienācīgu politisku audzināšanu, iz-

tirzājot, piemēram, tādus jautāju-

mus, kā „kas ir samurajs" ?, «Ja-

pāņu pienākums karā?", „Japāna

kā valsts — misija?" v. c. Bet tas

viss ne pašas japānietes, bet viņas

nākošo dēlu labā.

Visbeidzot, lai atļauti vēl daži

vārdi par japānieti kā sievieti, tā

garāmejot no eiropiskā viedokļa: Vi-

ņas' ir un paliek pamaza auguma,

brīnišķīgas, smaidošas, dzirkstošas,

un kā jau teicu, trauslas, kā ķiršu

ziedi.

Lieliska reklama.

Visiem zināma lieta, ka no lielas

saldumu lietošanas cilvēks top

resns. Vislabāk to zinājis kāds Pa-

rizes konditors, kam sieva, savu

pilnīgo apmēru dēļ, bijusi īsts vese-

lības paraugs.

„Tā manam veikabon ir lielākā

reklāma," mēdzis teikt konditors.

Pagājušā gadā m/nētais konditors

iesniedzis tiesai lū/;umu šķirt viņa

laulību ar 6ievu.

šķiršanās iemesta sekojošs:

„Kamēr agrāk «ieva savu veselīgo,

pilnīgo apmēru cVēļ bija manam vei-

kalam īsta atrakcija, tagad viņa

nezin kāpēc sāk pielietot, un pie tam

ar sekmēm, dažādus līdzekļus, ki

palikt slaidai. Ko lai tagad pircēji

domā par m/ini-em cemrmiem, ja tie

redz manu «ievu novājējam. Tā ir

slikta reklāma manam veikalam,"

Uz to sieva paskaidro:

„Mans vīrs pret mani n<\jūt īstu

mīlu, jo viņš mani mīl tikai tik ilgi,

kamēr esmu resna un apaļa. Tādēļ,

lūdzu, laulību šķirt."

Tiesa nosprieda laulību šķirt uz

abpusēju vienošanos.
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gūlās kā lietuvēns. Viņš nesaprata reizēm, ko

darīt. Mocījās pats un mocīja citus. Vakaros,

viņš ilgi iklīda gar klēti, klausīdamies, vai tur ne-

dzirdēs kādus čukstus, sleipenas sarunas. Viņš

stāvēja nātru cerā, ausis piespiedis izpuvušajām

baļķu straugām un, elpu aizturējis, klausījās.

Neviens nekā neteica. Tikai paspārnē kāda pe-

le salmos grabinājās un aiz dārza āboliņā
sprauslāja zirgi. Reiz viņam tomēr likās, ka

klētī dzirdētu drēbju šalku un klusus, apspiestus
smieklus. Varbūt Jānis. Dūres sažņaudzis,

viņš ieskrēja dārzā. Kāja sala rasā. Augums

drebēja. Vai tas varētu būt? Ilgi stāvēja ne-

kustēdamies, pūlēdamies atcerēties, vai viņa do-

mas rit pareizā virzienā. Tā nevarēja būt. Gu-

ste gandrīz visu vasaru nebija gājusi nevienā

izrīkojumā, aizbildinādamās, ka neprot dejot.

Un vai šāda prātīga meita lai domātu par tā-

dām izpriecām? Viņa tak vienmēr domāja, cik

maz vēl viņas pusē tādu cilvēku, kas kalpotu tās

labā. Tik lieliskas domas bija Gustei! To Kļa-
va zināja. Šad tad tai ievajadzējās naudas da-

žādu rakstu nokārtošanai, un Kļava smaidīdams

sniedza savu palīdzīgo roku. Reiz Guste, kā

pateikdamās, bija pievilkusi to klēts durvīm un

aicinājusi iekšā parunāties, bet samulsis viņš bi-

ja vairījies. Visu nakti asinis sirdī tumši mu-

tuļoja un sapņos rādījās Guste zeltainā matu

vainagā kā saules glāstīta. Viņa aicināja to —

Kļava pamodās īgns un saguris. Bērna raudā-

šana likās neciešama, sievas rīkošanās tik der-

dzīga. Labi vēl. ka bija svētdiena, un viņš visu

dienu varēja netraucēts laukos būt un visu labi

pārdomāt.

Viņš būtu nu ar mieru, kaut vai tūlīt iet Gu-

stei līdzi, neprasīdams — kurp. Tikai bērni un

ļaužu nesaudzīgi spriedumi to biedēja. Vēl jāpa-

gaida. Un Guste nu arī tik steidzīgi neposās

projām. Te negaidot viņiem nobeidzās govs.

Tikko Vilis spēja vēl atdzīt no ganībām. Mar-

ta raudāja un velti glāstīja raibaļas noliekto

ļgalvu. Tā vairs necēlās. Par lētu naudu govi
nopirka no ciema atbraukušais žīds. — Labi

vēl, ka priekšdienām iekrāts kāds santims, —

Marta domāja. Lai gan tas domāts grūtākiem
brīžiem un Vilīša skološanai, tomēr šoreiz kādu

mazumiņu vajadzēja no tās paņemt. Bet —

bezgalīgs bija viņas pārsteigums, kad senajā

slēptuvē atrada tikai dažus latus. Kļava nobā-

lēja. Pirmajā mirklī nezināja, ko sacīt. Tikai

pēc brīža viņš at&idās. „Aizdevu miesta gald-
niekam. Tam esot tagad daudz materiāla jā-
pērk. Solījās pēc maza laiciņa atdot. — At-

dot. — Marta čukstēja. Pirmo reizi Kļava me-

loja sievai un nodrebēja nepārvaramā riebumā.

Gribējās atzīties, izteikt visu patiesību,* bet sirds

noslēdzās saltā stingumā. Viņš klusēja un sa-

Kosmetiskie padomi

Elize Kronberga.

Jautājumus lūdz adresēt Rīgā,

Ģertrūdes ielā

Jautājums: leliku ilgviļņus un kad

matus ondulē un žāvē, rodas blaugz-

nas. Citādi blaugznas nav. Izliekas,

ka tās rodas no matu žāvēšanas. Ko

darīt? Kāda Jelgavas kosmetiķe man

deva sejas krēmu, kas jāpielieto

naktī, lai būtu laba seja. Bet no

krēma āda stipri lobās. Mana āda

ari bez tā krēma bija laba, tīra. Kad

prasiju viņai, kādēļ āda lobās, tā

teica: „tā jābūt". Baidos tomēr

lietot, jo domāju, ka sabojāšu vēl se-

jas ādu. Lūdzu jūsu padomu.

Vai attaukošanās tabletēm un tē-

jām ir panākumi? Kā un kādas lie-

tot? Vai smēķēšanai arī ir panāku-

mi? Esmu ļoti aizņemta darbiem, jo

veicu visus mājas darbus viena, bez

kalpones. Staigāšanai neatliek laika.

Kur var Jelgavā dabūt pirkt kos-

metiķes Elizes Kronbergas preparā-

tus?

Atbilde Katiņai: Ilgviļņi ļoti sausē

galvas ādu, kādēļ arī bieži rodas

blaugznas. Tādēļ mazgājiet matus 2

reizes mēnesī un tūliņ pēc izmazgā-

šanas ierīvējiet galvas ādu (ne ma-

tus!) ar Effekta matu spirtu, tad īsā

laikā blaugznas izzudīs un mati kļūs

dabīgi spīdīgi, vijīgi. Arī ondulacija

labāk turēs/ies. Neļaujiet matus sla-

pināt ar onduhnu, bet tikai ar tīru

ūdeni.

Minēto krēmu nelietojiet, viņš nav

derīgs, jo satur katrā ziņā ķimiskas

vielas. Tā kā jūsu seja ari bez krē-

ma ir laba, tad tikai reti ietaukojiet

to ar labu nakts krēmu, saturošu vi-

tamīnus. No laba krēma āda nelobās.

Ir tabletes un tējas, kas ir labas

un tiešām nekaitīgas. Vislabākās ir

Boxberger'a „Kisingen" attaukoša-

nās piles. Lietojot piles un piekopjot

vingrošanu, arī ieturot dietu, jums

izdosies sasniegt ķermeņa normālo

svaru. Jāizlieto mazākais 3 kārbi-

ņas (ā 100 gab.). Neēdiet nekad ār-

pus noteiktām maltītēm, staigājiet,

vingrojiet. Pēc maJtitēm nedrīkst at-

pūsties gurtā vai pat aizmigt.

Jelgavā Elizes Kronbergas kosmē-

tiskos līdzekļus «Effekta" var dabūt
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līcis izgāja jpagalmā. Lejā pie dīķa Guste maz-

gāja kājas. Jānis dzirdīja zirgus un klusi ar

viņu kaut ko runājās. Tik smagi bija. Istabā

nekustēdamās sēdēja Marta un platām, baiļ-
pilnām acīm vērās logā. Neturams domu jūklis
māca apziņu. Pašai nemanot, acīs riezās asa-

ras. Varbūt tā tomēr bija taisnība. — Rītu

mums jābraucot pēc siena, — garāmejot Guste

gurdi teica. Kļava to nedzirdēja. Tikai tad,
kad otrā dienā saules svelme lija pār pleciem,
un tveicīga meža dvesma apņēma galvu, viņš
it kā atmodās no baismīga sapņa. Zirgs gausi

soļoja pa smilšaino ceļu. Lieli dunduri vēl sīk-

dami riņķoja. Klajumos baloja virši. — Kaut

tikai negaiss ceļā neuznāktu! Man tā bailes, —

Guste runāja, bailīgi pār koku galotnēm vērda-

Grīnberga drogu preču veikalā, Kā-

toju ielā 3*2.

Jautājums: Manas kājas ir pārāk

resnas. Potītes apmērs 24 cm, ikros

.'VS cm. Pati esmu tieva. Ļoti gribētu
dabūt slaidākas kājas. Kā lai sama-

zinu resnumu? Vai parafīna kom-

preses drīkstētu pielietot? Cik tās

maksā un kur tās dabūjamas? Dzī-

voju provincē, Lietuvā.

Atbilde lietuvietei: Jums derētu

ģipša pārsienamie, jo tad jums vaja-

dzīgas dažas stundas palikt Rīgā. To

izdara manā kabinetā ārsts. Maksa

ir Ls 26,—. Šādi pārsienamie sama-

zinās jūsu kāju apmērus no 2—3 cm

jau 15 dienās.

Jautājums: 5 gadus atpakaļ slimo-

ju ar matu slimību „favus". Pazau-

dēju gandrīz visus matus, tikai re-

tās vietās vēl ir mati, bet tie ir loti

nespēcīgi. Gribētu lai mazākais tie

man paliktu. Kā un ar ko lai kop-

ju? Vai jūsu kabinetā es varētu to

izdarīt? Ārsts man ieteica kalna

sauli un masāžu. Vai to es pie jums

varētu dabūt?

Atbilde G.: Matus atdabūt kailās

vietās gan vairs nav iespējams. Tur-

pretim atlikušos ļoti saudzīgi kopjot

un ārstējot, varēsiet saglabāt. Kalna

saule un masāža katrā ziņā stipri-

nās jūsu matus. To izdara manā ka-

binetā speciālists. Kādu līdzekli kop-

šanai nav iespējams ieteikt, neredzē-

jusi jūsu matus.

Jautājums: Ļoti stipri nokārušās

krūtis. Gribētu tās uzlabot. Vai tas

• VācijaskanclersHitlersTempelhofā pēc ilgiemgadiem

satiek pirmo reizi savu māsu.

• Jaunaisangļuokeanamilzenis

Karaliene Elizabete, kuru pirms pā-

ris nedēļām iesvētija.
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Uzņēmumi nopasaules

vareniem kurus

neatradīsat

oficialos
komunikē

• Padomijasdik-

tators Staļins sirsn-

nīgā sarunā ar savu

draugu, kara komi-

sāru Vorošilovu, pēc

apspriedes par starptautiskiem

notikumiem.

• Vācijasstiprākaisvīrs,

feldmaršals Gērings, kam

piekritusi viena no galvenām

lomām Vācijas rīcībā. Uzņē-

mumā Gērings ar savu dzī-

ves biedri.
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iespējams bez operācijas? Kāda

draudzene man stāstīja, ka esot apa-

rāts krūšu labošanai, kas darot brī-

numus. Lūdzu paskaidrojumus.

Atbilde Lēnai: Krūtis garantēti

var uzlabot ar speciadu aparātu. To

variet pie manis dabūt.

Jautājums: 1) Vai būtu kāds labs

līdzeklis, kā audzināt skropstas?

Man ļoti plāni mati. Esmu ģimnāzi-

ste. Matus valkāju bizēs. Tās diezgan

garas, bet plānas. Mati neizkrīt,

blaugznu nav. Lūdzu padomu, kā tos

kopt.

Atbilde Lijai: 1) Katru vakaru

(apm. 3—6 min.) sukājiet ar mazu,

šauru sukiņu skropstas no apakšas

uz augšu. Sukiņu viegli jāiemērcē

„Effekta" skropstu el)ā. 2) Matus

mazgājiet 2 reizes mēnesī upes vai

lietus ūdenī ar šķidrām ziepēm. Di-

vas reizes nedējā tos jāieziež ar ma-

tu spirtu, no tās pašas firmas. Su-

kāt matus katru vakaru 5 min. ar

ķemmi, kuras galiem jābūt apaļiem,

neasiem.

Jautājums: Ļoti daudz kārpu uz

vaiga un kakla labā pusē. Gribētu

• Pauls Herberts Bēms, Alberts Hēns un Karsta Lek Ufas skaņu filmā „Par dzimteni"

•KinodivaKarātaLek.
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>mās, kur gozējās spoži mākoņi. — Tāda tvei-

ce.

— Kad būsim pļavā zem jumta, lai nāk. —

Kļava atteica. Smagā roka tvēra slaido stāvu,
kas karstā vijumā .pielipa tam. Saule slīdēja

aiz meža, bet likās, ka karstums pieņemtos.

Mākoņi slējās augstāk. Tumsa. Likās, ka tā-

lumā zeme viegli nodrebētu. Guste satrūkās.

— Nekas, drīz būsim klājumā, — Kļava sacīja

un skubināja zirgu. Bet tumšais mākoņu loks

ciešāk slēdz koku galotnes. Saule rietēja. Sar-

tās tā iznicināt, lai nebūtu rētas, lai

nesāpētu un lai ātri sadzītu. Vai tas

ir iespējams?

Atbilde Klārai: Jūsu kārpiņas var

tikai iznīcināt ar koagulaciju, jo tad

nebūs rētu, nesāpēs, drīzi sadzīs. To

izdara manā iestādē speciālists.

Jautājums: Man ļoti sarkans de-

guns. Sevišķi ziemā. Vai tāds de-

guns izārstējams ? Cik tas maksātu,

un kas būtu darāms?

•KirstenaHeiberga
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kanā kvēlē liesmoja mākoņu kamoli, kur brī-

žam pavizēja zeltains zibens raksts. Klajumā

viņus satvēra spēcīga vēja brāzma, iemesdama

sejās rupjas lietus lāses. Sīkas straumītes sāka

tecēt aiz kakla, glaudās pie krūtīm. Mežs du-

nēja. Nolijuši viņi ietrauca šķūnī. Tumsa bie-

zēja ap sūnaino jumtu, pār kuru tik blāzmoja

zibens zilganais spīdums. Lietus šalca un pēr-

kons dārdēja, tālu mežā atbalsodamies. >kā mil-

zīgas jūras bangas krastā plīstot. Vēlās aiz-

vien tuvāk.

— O. kāds negaiss! Tik baigi, —

drebinājās Guste. Viņa glāstīja slapjos matus,

tad, novilkusi svārkus, sāka tos gludināt. Kļa-
va sēdēja siena blāķī un klausījās, kā trakoja

negaiss. Silts valgums lipa ipie rokām un ple-

ciem. Salijušu drēbju tvaiki jaucās ar siena

aromātu. Reibināja galvas. Zibens gaismā,

kas lija caur jumtu un paspārnēm, viņš redzēja

Gusti.

(Turpmāk beigas.)

Atbilde Aivaram: Deguns katrā

ziņā labojams. Deguns jāelektrizē,

jāmasē, jāapstaro. Par seansu manā

kabinetā ņemu Ls 1,—.

Jautājums: Esmu 36 g. veca, igau-

niete. Lasu jūsu rakstus. Ļoti gri-

bētu uzlabot sejas ādu, bet dzīvoju

Tallinā. Tomēr jūsu preparātus man

atvedīs kāda paziņa. Kādus lai lieto-

ju, kā lai uzlaboju savu savītušo se-

jas ādu?

Atbilde igaunietei: Mazgājiet seju

vakaros ar Efekta sejas eļļu Nr. 2,

pēc tam ar remdenu ūdeni skalojiet,

ieziežiet ar Effekta krēmu Nr. 12.

Rītos seju nemazgāt, bet ar pirk-

stiem viegli pliķēt 5 min. ilgi. Norī-

vēt ar paasu dvieli. Gulēt 8 stundas.

Ēst daudz augļu, saknes. Daudz stai-

gāt un rītos vingrot.

Jautājums: Vai sejas masāža va-

jadzīga? Esmu 38 g. veca. Ada stipri

savītusi, krunkaina. Apstaroju seju

ar Provita lampu. Lietoju krēmus un

sejas ūdeņus, eļļas, bet nelīdzēja.

Kādas firmas krēmu lai lietoju?

Atbilde M. N.: Sejas masāža tikai

tad derīga, ja tā tiek izdarīta ļoti

rūpīgi un individuāli. Tagad atmesti

vecie paņēmieni, kur āda tika pār-

mērīgi staipīta. Modernais masā-

žas veids — modelacija, savienota ar

elektrību, apstarojumiem, pat loti

ieteicama. Lietojiet „Effekta" (hor-

mona) nakts krēmu Nr. 12, tad se-

jas āda drīz uzlabosies.

•ZaraLeander,Vācijaspopulārāaktrise

Humors.

Pasta operācija.

„Zeķīt, kur tu drāzies?"

„Uz pastu!"

„Tev pastmarkas jāpērk?"

Nē, pildspalva tukša!"

Vienāds liktenis.

„...
un kā klājas jūsu godājamai

kundzei?"

„PaJdies, labi! Viņa ir savāds cil-

vēks, man jums jāatzīstas, viņai vis-

pār nav nekādu vēlēšanos!"

„Tad jau mums abiem ir vienāds

liktenis: arī manai sievai ir tikai

pavēles!"
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Jaunākais dāmu modes pasaulē

Tuvojoties ziemas sezonai, Parīzes modes nami sāk rādīt savus jaunākos un elegantākos modeļus
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O!

Bagāta radiniece: «Nākamā mē-

nesi man jau paliks 72 gadi! Jā,

dzīve pamazām iet uz beigām!"

Mazais Rūdis: „Nekā, tantiņ, pa-

pus vakar mammai teica, ka tu dzī-

vošot simts gadu!"

«Cik tavs tētis gan ir laipns un

labs!"

„ .. . jā, un papus vēl teica, ka

mūs vispār tagad ķezas apstājušas

un tādēļ vaņš varot galvu likt ķīli,

ka tu agrāk par simts gadiem neno-

miršot!"

Mākslinieks.

«Jūs sakiet, ka jūsu dēls spēlē kla-

vieres tāpat kā Paderevskis?" *

«Jā, arī viņš spēlē abām rokām."

Paskaidrojums.

«Papu, kas ir «debitors"?"

„Tas ir tāds cilvēks, kas kādam ci-

tam naudu parādā."

«Un kas ir «kreditors"?"

«Tas ir tāds, kas tic, ka viņš šo

naudu saņems!

• Parīzē nākusi modē īpatnēja kakla rota no maziem,
daudzkrāsainiem stiklgabaliņiem.

• Apakšā:ļotielegants vakara tērps no smaga

melnbalta zīda.

• Oriģinals vakara tērps, kas ļoti
atgādina senās pansiona iemītnieces.
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ŠACHS
£. F. VALCIŅA VADĪBĀ

Nr. 147.

G. H. Dresē — Holandē.

3. vieta Francijas-Holandes mačā 1938. g

Mats 2 vilcienos.

Plimutas (Plymouth) jubilejas turnīrā ņēma

dalību arī pasaules meistars Aļechins un kopīgi

ar angļu meistaru Thomasu ieguva pirmo vietu,

atstājot pārējos dalībniekus tālu aiz sevis. Acīm-

redzot Aļechins nav sevišķi pūlējies, lai atstātu

aiz sevis arī Thomasu, bet viņa spēle ir visai

pārliecinoša, kā to spilgti rāda zemāk pievestā

partija no minētā turnīra.

Partija Nr. 189. Baltie: Dr. Aļechins, melnie:

Milner-Barrijs. 1. d4, Zf6 2. c4, e8 3. ZcS, Lb4

4. Zf3, b6 5. Lg6, Lb7 6. e3, h6 7. Lhl, o—o 8.

Ld3, d59. cXd6, DXd6 10. LXf6, gXf6 11. e4,

Dho 12. g4, Dg6 13. De2, Zd7 14. h4, c 515.

o—o—o, cXd4 16. ZXd4, ZcS 17. f3, ZXd3+

18. DXd3, TfdB 10. Db6, LXc3? (Labāks bija

Lcs). 20. bXc3, TacB 21. Kb2, Tcs 22. Da4, Tao

23. Db4! (Draud 24. Zb3). 23. .. ~ Tcs 24. ZXe6!,

TXdl 36. TXdl, fXe6 26. TdB+, Kg7 27. Td6+,

KgB 28. TXb7, DeB 20. Kc2, DaB 30. Td7, DbB

31. Dd4, Dh2+ 32. Kd3, DXh4 33. TdB+ un mel-

nie padevās.

(Uzd. atrisināšanas termiņš 7. nov.)

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

Nr. 148.

Th. Hess — Vācijā.

„Deutsche Schach Ml." 1938. g.

Mats 8 vilcienos.

Teorētiskas demonstracijas

partijas

Spāniešu partijā 6. Tfl—el ir tomēr vājāks

nekā 6. d2—d4, bet ka melnie ir tad bez rūpēm.

nevar tālāk spēlēt, pierāda sekojoša interesanta

ispartija.

Partija Nr. 190. Baltie: D. Duhm, melnie:

A. Duhn. 1. e4, e6 2. Zf3, Zc6 3. Lbs, a6 4. La4,

Zf6 6. o—o, ZXe4 6. Tel (Nedaudz stiprāks

šķiet arī 0. De2, bet arī tad melnie ar Zcs var

panākt baltās linijas laidņa nomaiņu). 6....,

Zcs 7. ZXe6, Ze6? (Vienkārši un labi bija Le7).

8. d4, h5 9. Lb3, ZcXd4? 10. DXd4! ZXd4 11.

LXf7+, Ke7 12. Lg6+, Kd6 13. LXdB, ZXc2

14. Tdl-i-, KXe5 15. Td6+, Kf4 16. Lgs+, Kg4

17. h3 mats!

Partijā Nr. 191 pielietota slēgtā atklātne ar

5.
.
.., Le7, kas tomēr noved melnos pie pārag-

riem sarežģījumiem. Baltie: K. Richters, melnie:

V. Kshns. 1. e4, «6 2. Zf3, Zc6 3. Lbo, a6 4. L»4,

Zf6 5. o—o, Le7 6. dl, eXdJ 7 e5, Zel 8. Tel,

Zcs 0. LXo6, dXc7! (bXc6 ir, protams, sliktāks).

10. ZXd4, o—o 11. Zc3, Ze6 12. Zfo! (Svarīgi,

kā melnie tagad vairs nevar nomainīt dāmu).

12. . . ~ g6? (Tiek vājināti tikai punkti f7 un h7.

Vajadzēja tomēr mēģināt Lgf>). 13. ZXe7+,

DXe7 14 Ze4!, Kg7 15. Zf6, h6 16. Dg4, ThB

(Draudēja 17. LXh6+!, KXhf> 18. Dh4+, un

10. Dh7 mats!) 17. Dh4, g5 18. Dhs, ZfB 19. hil,

Zg6 20. hXg6, hXg5 21. D\gf>, De6 22. Zh6+,

KfS 23. Tdl, Ld7 24. Zf6, LeH 26. DHS+IL W

26. ZgB+ un melnie padevās, jo uz TXgB sekotu

iznīcinošais 27. Lgs-K
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Sludinājumi

Ja ticat, ka arī šādā ce|ā iepazīstoties var

gūt laimi, tad uzklausiet mani. Esmu 20 g. v.

gaišmate, ar nepabeigtu pamatskolas izglītību,
pazīstu dzīvi, mīlu debesis; pāri visam stādu

pienākumu un darbu. Ja tāda varu interesēt, —

rakstiet nop. pr. nolūkā materiāli nodrošinātie

kungi. A. K. 12218 — Krustpilī.

Vai tiešām nebūtu kāds patiess, līdzjūtīgs

cilvēks, kas vēlētos iepazīties nop. pr. nolūkā ar

mani? Kas meklē mantu vai ārējo skaistumu —

lūdzu nerakstiet. Visa mana dārgākā manta —

mīļi, patīkami, labi audzināti bērniņi, zēni 8 un

6 g. v. un meita 5 g. v. Vēlētos atrast viņiem

gādīgu tēvu un sev patiesu, mīlu dzīves draugu.
Esmu 20 g. v., normāla auguma, brunete. Kas

sniegtu roku, lai palīdzētu man, tam būšu mīļa,

uzticīga, kārtīga nama māte. Esmu ar 2-kl. vi-

dussk. izglītību, fotografē, bet nebaidos arī fi-

ziska darba. Kas rakstīs — nevilsies!

L. K. 12219 — Vidzemē.

Vai būtu kāds, kas gribētu būt mī]š tēvs un

labs mūža draugs, kurš spētu dziedēt rētas —

dzīves maldos gūtas. Esmu 24 g. v., vid. auguma,

blondīne, no strādnieku aprindām, ar pastāvīgu
nodarbošanos un 2 g. v. puisīti. Tevi vēlos 25—

36 g. v., strādīgu, mīļu un saticīgu, lai kopīgiem
spēkiem iesāktu jaunu un gaišu dzīvi. īss dzī-

ves apraksts un foto — vēlams. Nolūks — drīza

laulība. Cerība 12221 — Rīgā.

Zeltene, ilgāk es vairs negribu nepazīts Tev

garām iet... Esmu slaida auguma, ar akadēmisku

izglītību, sabiedrisku stāvokli un materiāli no-

drošināts, 36 g. v. Tevi vēlos inteliģentu, slaidu,

daiļu un mīļu, kas pazīst sāpes un maldus.

Aicinājums 12222 — Rīgā.

Vēlos Bev maigu un daiļu zelteni, ar patiesu
jūtu dvēseli, 18—24 g. v. Esmu 25 g. v., vidussk.

izglītību, materiāli nodrošināts. Vēlos biogrāfiju.
Sapr. gadijumā — laulība.

Kārlis 12223 — Augšzemgalē.

Bez saules ziedi vīst, bez mīlas dvēsele... Vē-
los iepazīties ar patiesu, sirsnīgu meiču, 19—
26 g. v., kurai interesē lauksaimn. un visas vēr-
tības. Ja varēsim saprasties, tad apprecēsimies!

Krišs 12224 — Zemgalē.

Esmu jautra kā kalna strauts un patiesi
kvēla kā tuksneša saule... Tevi sauc slaida au-

guma blondīne, 19 g. v., izglītota, materiāli no-

drošināta. Tev jābūt slaidam* inteliģentam, 23—

30 g. v. Vēlos biogrāfiju. Sapr. gadijumā —

laulība. Senjorita 12225 — Zemgalē.

Zilajās tālēs ilgu spārni dvēseles nemieru
nes... Neesmu ne visai bagāts, arī Tevi nevēlos

Katram sludinājumam jāpievieno Ls 1,— sīkākās pastmarkās.

Pieņem tikai nopietni domātus precību sludinājumus. Ja vēlaties

atbildēt sludinājuma autoram, tad ieliekat savu slēgto, apmarkoto vēstuM

un sludinājuma pseidonima atzīmi otrā aploksnē un iesūtiet kantorim.

lekšējā vēstule tiks nosūtīta pēc piederības. Katrai pārsūtāmai vēstulei

jāpievieno 10 sant. pastmarka, techniskiem izdevumiem.

bagātu, bet gan ar jūtu dvēseli, kas sniedzas pāri
visam zemiskam. Tevi vēlos ne vecāku par 30 g.

Mērķis — laulība. Ed. 12226 — Vidzemē.

Dzīve ir skaista — tik Tevis vēl nava... Divi

instruktori, ar ģimnāzijas izglītību, vēlas iepa-
zīties ar zeltenēm, līdz 21 g. v. Materiālais stā-

voklis nav svarīgs. Priekšroka vēstulēm ar biogr.
un ģīmetni.

Potrimps, Atrimps 12227 — Vidzemē.

Kur esi Tu — sirds skumji prasa; krīt zālē

sudrabaina rasa... Daiļās zeltenes, — atsaucieties,
— jūs gaida 24 g. v., izglītots jauneklis ar pa-

stāvīgu nodarbošancs. Mantas meklētājas ne-

atsaucieties — tās mani neinteresē. Vēlama ģī-
metne. Spožums 12228 — Vidzemē.

Ja vēlies gūt uzticīgu un sirsnīgu dzīves

draugu, — raksti nop. pr. nolūkā! Tevi vēlos

20—30 g. v., vienkāršu, atklātu, sirsnīgu, kas

patiesi var cienīt saskanīgu un daiļu ģimene*

dzīvi. Esmu slaida auguma, blonds, patīkama iz-

skata, pastāvīgu nodarbošanos. Mērķis —
lau-

lība. E. P. 12229 — Cēsu apr.

Esmu vid. auguma, tumšmatis, ar vid. izglī-

tību, lauku māju īpašnieks, ar kapitālu Tevi

vēlos ar īpašumu vai mantojumu, 25—35 g. v.

Vēlama biogr. un ģīmetne. Mērķis — laulība.

O. O. 12161 — provincē.

Kur esi Tu, mans sapņu draugs? Ar Tevi

vēlas iepazīties maza auguma muzikāls tumš-

matis. Tevi vēlos maza auguma, ne vecāku par

26 g. Lūdzu īsu biogr. un ģīmetni. Ja sapratīsi-
mies — apprecēsimies. Dēkas nevēlos.

Tumšmatis 12177 — Rīgā.

Esmu vismazākā meitene pasaulē, kurai bez-

gala daudz sliktu īpašību, — ar dažādiem pie-

redzējumiem dzīvē. Kungus, kas mani var tādu

mīlēt, inteliģentus, līdz 35 g. v. — lūdzu at-

saukties* nop. pr. nolūkā.

Skumīte 12230 — Rīgā.

Sirds meklē draugu, kam vienīgam tā varētu

pukstēt! Esmu jauna, inteliģenta gaišmate, tū-

risma un visa skaista cienītāja. Vēlos iepazīties
ar Tevi, — vīrišķīgu, bet sirsnīgas dabas, inte-

liģentu, slaida auguma, ne mazāku par 176 cm»

23—33 g. v. Vēlama biogr. un ģīmetne. Sapra-

tīsimies — apprecēsimies.

Maiga 12231 — Rijfā.

Ticam, ka patiesa mīla var laimi sniegt.

Esam divas, laimes māmuļas aizmirstas jauna-

vas. Pirmā — 24 g. v., no tirgotāju aprindām,
vēlas iepazīties ar materiāli nodrošinātu kungu,

28



atturībnieku; otrā — 22 g. v., kurai nav vairāk,

kā skaidra sirds, — vēlas atrast atklātu, sati-

cīgas dabas cilvēku.

Pirmā, Otrā 12232 — Rīgā.

Ja Tev ir stipras rokas, kas nebīstas rudens

vējus, tad varbūt Tu palīdzēsi man iet dzīves

ceļu... Esmu tumšmate, 21 g. v., ar pastāvīgu

nodarbošanos, cilvēks ar „divām sejām", bet visa

īstā cienītāja. Tevi vēlos formā, ne jaunāku par

25 g.f 176—180 cm garu. Tev jābūt ne sevišķi

skaistam, bet vīrišķīgam, muzikālam, ar siltu

sirdi ģimenei un tēvzemei. Raksti nop. pr. no-

lūkā! Meitene 12233 — provincē.

Esam divas draudzenes, patstāvīgas, dzīves

priecīgas. Mīlam sportu un muziķu. Vēlamies ie-

pazīties ar inteliģentiem, slaida auguma kun-

giem. Ja sapratīsimies — apprecēsimies.

Tumšmate, Gaišmate 12234 — Zemgalē.

Atsaucieties, ozola dēli! Ar jums vēlas iepa-

zīties liepu meita ar nevainojamu pagātni. Mēr-

ķis — laulība. Liepu meita 12235 — Usmā.

Virsnieki un akadēmiski izglītotie! Ar jums

vēlas iepazīties kāda turīga, izglītota, patīk, iz-

skata mātes meita. Esmu 25 g. v. Ja variet sa-

prast un attaisnot šādu iepazīšanās veidu, rak-

stiet! Lūdzu pareizu dzīves aprakstu.

Anta 12236 — Kurzemē.

Dai|ās zeltenes! Ar jums vēlas iepazīties

nop. pr. nolūkā divi valsts darbinieki, vid. au-

guma, tumšmati, kopv. 52 g. Neizslēdzam šķir-

tenes un atraitnes ne vecākas par 26 g. Atbil-

dēsim visām nop. dom. vēstulēm.

žans, žaks 12237 — Rīgā.

Kungs, vid. auguma, akadēmisku izglītību,

pastāvīgu nodarbošanos un nelielu kapitālu vē-

las nop. pr. nolūkā iepazīties ar veselīgām, dzī-

vespriecīgām jaunavām, līdz 25 g. v. Materiālie

apstākļi un ārējais skaistums nav svarīgs. At-

bildēšu uz katru nop. dom. vēstuli.

Rudens sapnis 12238 — Rīgā.

Vecāks, inteliģents darbinieks vēlas nop. pr.

nolūkā iepazīties ar godīgu jaunavu, ar kuru

brīvlaikā varētu kopīgi vingrināties sengrieķu
rakstos. Sapr. gad. — laulība.

Vientulis 12239 — Rīgā.

Vēlos atrast dzīves draugu, patiesa rakstura,

inteliģentu sievieti, kuras garīgā pasaule snieg-

tos pāri ikdienai. Tevi vēlos 20—30 g. v. Esmu

30 g. v., slaida auguma, patstāvīgs.

Patiess aicinājums 12240 — Rīgā.

Klusu dzīves dienas rit, — sirds ilgojas pēc
patiesa drauga, kas mani saprastu... Tev jābūt
mīļai un atklātai zeltenei, inteliģentai. Esmu

29 g. v., slaids. Būšu sirsnīgs dzīves draugs ne-

iedomīgai sievietei.

Meklētājs 12241 — Rigi.

Zeltene, latviete, ja mīļas Tev ir pļavas, mai-

gie ziedi un spožā saule, ja Tava sirds ilgojas
pēc patiesa, patīkama un nodrošināta dzīves

drauga un ja vēlies kļūt mana mīļā sieviņa, tad

raksti nop. pr. nolūkā. Esmu 21 g. v., slaida
auguma, brūnēts, vienīgais tēva dēls, lauku
māju Īpašnieks ar lauksaimn. skolas izglītību.
Tev jābūt 18—22 g. v., patīkama izskata ar īpa-

šumu vai mantojumu laukos, miermīlīgas un

maigas dabas. Lūdzu biogr. un ģīmetni.

Dolfins 12242 — Valmieras apr.

Kur esi Tu, mans sapņu tēls — Tevi mek-

lēju es — dižs tēva dēls. Esmu 27 g. v., vid.

auguma, inteliģents, patīkama izskata, īsts jūtu

cilvēks, ar kapitālu. Mīlu dziesmas, muziķu un

deju, bet ienīstu nikotinu un alkoholu. Tevi vē-

los 20—30 g. v., slaida auguma, patīkama iz-

skata, mīju un sirsnīgu. Vēlams, lai Tu būtu ar

savu īpašumu laukos vai mantojumu. Vēlama

ģīmetne. Mērķis — laulība.

Rudens sapnis 12243 — Valmieras apr.

Tā paiet dienas pēc dienas, gads pēc gada,

bet mana sirds vēl stiprāk pēc Tevis ilgojas... Ja

Tevi var interesēt enerģisks latvietis, virsdie-

nesta karavīrs, —
sniedz roku kopējam darbam

un dzīvei, — pāri ikdienas rūpēm un vientu-

lībai! Tev jābūt ne vecākai par 25 g., latvietei.

Vēlos īsu biogrāfiju. Ozols 12244 — Cēsīs.

Ak, — tik vienu karstu sirdi, kura nākotnei

vēl tic... Esmu dzīvē daudz cietis. Ilgojos ģime-

nes pavarda siltumu, kas spētu dzīvei jaunu

sparu dot. Esmu 26 g. v., vid. auguma, nedzē-

rājs, bez mantas un slavas — to gūsim visu

kopīgiem spēkiem. Lūdzu atsaukties nop. pr. no-

lūkā sievieti, —
arī sev līdzīgu, līdz 30 g. v. Vē-

lams īss dzīves apraksts un ģīmetne.

Tālvairis 12245 — Vecmuižā.

Esam divi lauksaimnieki ar nodrošinātu stā-

vokli. Jaunākais — 23 g. v., 172 cm; vecākais

— 24 g. v., 180 cm. Pazīšanās trūkuma dēj vē-

lamies iepazīties nop. pr. nolūkā ar tautietēm,
līdz 24 g. v., kam patīk lauku dzīve.

Jaunākais, Vecākais 12246 — Kurzemē.

Tievākā sieviete, atsaucies! Ar Tevi grib sa-

prasties cilvēks no militārām aprindām. Atbil-

dēšu katrai nop. dom. vēstulei. Vēlama ģīmetne.

Mērķis — laulība. šmoliks 12247 — Rīgā.

Latvju zeltenes! Esmu 20 g. v., vid. auguma,

atturībnieks, ar vid. izglītību, nodrošinātu stā-

vokli, lauku māju īpašnieks jaukā vietā. Ilgojos
pēc latvju zeltenes, patīkama izskata, slaida vai

vid. auguma, ne vecāku par 25 g., ar mājturības,
lauksaimn. skolas izglītību, katoļticīgu, kura mīl

lauku klusumu, sauli un ziedus. Ar dzīves prieku
iesim cauri dzīvei, kura būs klusa, vienkārša un

skaista tik, cik to gribēsim un spēsim veidot! Ja

esi noteikti līdzīgiem uzskatiem un īpašībām, bet

vēl nesaprasta, tad nāc! Vēlama īsa biogr. un

ģīmetne. Daugavietis 12248 — Latgalē.

lerēdnis, lauku māju īpašnieks, materiāli no-

drošināts, 29 g. v„ slaida auguma, atturībnieks,

pazīšanās trūkuma dēļ vēlas iepazīties nop. pr.
nolūkā ar materiāli nodrošinātu skolotāju insti-

tūta absolventi Domas 12249 — Latgalē.

Tautiete! Pēc Tevis ilgojas tautu dēls, vid.

auguma, glīta izskata, 20 g. v., šatens, tirgotājs,
— veikala īpašnieks. Tevi vēlos līdz 26 g. v.,

blondīni. Vēlama biogr. un ģīmetne. Mērķis —

laulība. Tirgotājs 12250 — Vidzemē.

Esmu vid. auguma tumšmatis, vid. izglītību,
tauku māju īpašnieks ar kapitālu. Atsaucieties,
zeltenes nop. pr. nolūkā ar nodrošinātu stāvokli

Vēlama biogrāfija.
Tautietis 12251 — provincē.
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Mums nav skaistu izmeklētu vārdu ko teikt,

— ir tikai patiesas ilgas pēc Tevis, draugs. Tev

jābūt inteliģentam, 21—30 g. v., ne mazākam

par 170 cm. Mēs esam divas 19 g. v. zeltenes.

Dēkas nevēlamies.

Nezināmā, Patiesība 12252 — Rīgā.

Mūžam jūras zilā tālē viļņu dziesma skan...

Esam divas sirsnīgas dabas, patīkama izskata

zeltenes, visa patiesa un daiļā cienītājas. Vēla-

mies iepazīties ar solidiem, materiāli nodrošinā-

tiem, izglītotiem kungiem. Ja sapratīsimies —

apprecēsimies.

Maija, Paija 12253 — Kurzemē.

Brālis un māsa ilgojas pēc nopietniem dzī-

ves draugiem. Miers — 21 g. v., 169 cm, tumš-

matis, vēlas iepazīties ar dabas mīļotāju, kurai

patīk dziesmas un muziķa. Laime — 18 g. v.,

165 cm, tumšmate, vēdas iepazīties ar virsnie-

kiem. Mērķis — laulība.

Miers, Laime 12254 — Rīgā.

Mēs necenšamies pēc zelta, jo zelts ir mūsu

sirdīs. Divi braši zemgalieši, kopvec. 75 g., vēlas

rast sev dzīves draugu. Jaunavas, kas spētu pa-

tiesi mīlēt un būtu atklātas, dzīves saprotošas
— lūdzu rakstiet nop. pr. nolūkā.

Vecākais, Jaunākais 12255 — Jelgavā.

Vai būtu kāda, kas spētu mani saprast, da-

līties saules un ēnas dienās? Esmu 36 g. v., ve-

selīgs, spēcīga auguma, ciešama izskata, saticī-

gas dabas, noteikts, cienu visu patieso un skai-

sto esmu patstāvīgs. Tevi vēlos tumšmati, līdz

35 g. v., sev līdzīgu. Vēlama īsa biogr. un ģī-
*

metne. Dēkas neciešu. Atbildēšu uz katru nop. I
dom. vēstuli. Mērķis — laulība.

Ozols 12256 — Zemgalē.

Sniedz roku, daiļā zeltene — nāc līdz uz j
Zemgali... Zeltene, vari vari saprast vīrieti, kur» j
dzīslās rit jauktu tautību asinis ? Esmu 27 g. v., I

vidēja auguma, tumšmatis, nedzērājs, pēc aroda .

šoferis. No Tevis neprasu mantu, bet gan 6irs- .
nīgu mīlu, kas spētu manas ilgas saprast. Sa- 5

prašanās gad. — laulība.

šoferis 12257 — Zemgalē.

Zeltene, ja mīļas Tev dabas āres, ja jūti ne-

pieciešamību savā lauku sētā pēc mīļa, patiesa
drauga, vai arī vēlies nākt man talkā, šī dzīves ļ
mērķa sasniegšanai, tad atraksti man! Esmu

32 g. v., ar labu materiālu stāvokli. Mērķis — ļ
laulība. Patiesība 12258 — Jelgavā.

Latvju zeltenes, lauku māju īpašnieces vai

kapitalistes, — ar jums vēlas iepazīties nop. pr.

nolūkā latvietis»* atturībnieks, 27 g. v., lauku

māju mantinieks. Tevi vēlos vid. auguma, līdx

26 g. v., ar nevainojamu pagātni.

Jānis 12259 — Gulbenē.

Draugs atsaucies! Tevi meklē 20 g. v. bru-

nete Sevišķi skaistu mani nedēvē, bet esmu gan

amatniece un lauku māju līdzmantiniece. Vēlam»

ģīmetne, kuru uz vēlēšanos sūtīšu atpakaļ.
Priekšroka tumšmatainiem, dzīves pazinējiem

Sapr. gad. — laulība.

Sandra 12260 — Zemgalē. f

HUMORS

„Īsais” mirklis.

„Bet tagad sakiet, lūdzu, kā pēc jūsu domām

zaglim bija iespējams gaišā dienas laikā ne ti-

kai pamatīgi iztīrīt jūsu dzīvokli, bet sīki pār-

meklēt arī vēl pagrabu?" kārtībnieks, sastādot

protokolu, jautā.

Cietušā rausta plecus: „Tiešām netieku

gudra, jo biju iegājusi pie kaimiņienes papļāpāt
tikai īsu mirkli!"

Tik vien.

„Es jau tev varētu aizdot tos 20 1s, mīļais,

bet redzi, naudas aizdošana parasti vienmēr sai-

stīta ar draudzības izjukšanu!"

„Ak, tik vien bēdu? Nu, tad tik dod naudu

šurp, — sevišķi lieli draugi mēs jau nekad ne-

esam bijuši!"

Atvaļinājums.

Zaķītis lūdz priekšniekam atvaļinājumu: viņš

gribot precēties. Priekšnieks to labprāt piešķir.

Zaķītis atgriežas darbā tikai pēc trim mē-

nešiem.

„Kaut kas traks! Jums ievajadzējās trīs mē-

nešus, lai apprecētos!" priekšnieks ārdās.

„Jā, kungs, ātrāk es nevarēju sameklēt sev

līgavu," Zaķītis taisnojas.

Tēja.

„Vai jūs dzerat stipru tēju?"
„Nē: es to parasti atšķaidu ar rumu!"

Atmiņas par jūrmalu.

„Aina, peldoties kopā ar Ludi, jūrā gandrīi

noslika. Ludim vēlāk nā"ās viņai taisīt mākslīgu

elpošanu!"

Bet vai tikai arī slīkšana ne-

bija mākslīga, ko?"

Pāragrs prieks.

Sprukstiņš: „Hallo, Uldiņ, kā klājas tavai

daiļajai māsiņai?"

Uldis: „Nekas, paldies! Viņa jūs šodien

gaidija!"

„Tas ir jauki! Tas ir jauki! Še tev par to

latiņš! — Bet kā tu zini, ka viņa mani gaidīja.

„Viņa jau no paša rīta aizgāja prom!"
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Skaistums un elegance

RUDENS GAISĀ

Sludinājumi

āda nokārto, sasprēgā, top rupja, neglīta. To

redzam ar katru dienu vairāk, taisni tagad, kad

saules iedegums sāk zust. Pie tam ir sākusies

lielā sezona, un mēs gribam būt tik daiļas, cik

vien iespējams. Tāpēc mums jārūpējas par vis-

pārēju sejas ādas atjaunošanu. Saule, vējš,

sviedri un putekli stipri paplašinājuši poras, āda

izžuvusi vairāk — gaisa un vasaras lieso ēdienu

dēļ — nekā ādas dziedzeri to no iekšpuses spēja

barot un dabīgi ietaukot. Ko nu darīt, pie kā

ķerties, lai pagājusē vasara mūs nebūtu acīm-

redzami padarijusi vienu vasaru vecākas?... Vis
T

pirms — nolobīsim veco ādu. Katrā ziņā tas

jādara ar taukaino, netīro sejas ādu. Rudens

sākums ir ideālākais gada laiks sejas atjauno-

šanai uz veselo gadu. ledegumu mums vairs

nav ko taupīt — tā kā tā tas drīzi noies (neglī-

ti) pats no sevis, plankumiem, kārtojot. Ņemsim

rītos pie remdena ūdens Bora-timola ziepes, zem

pūdera ideālu, plānu, neķepējošu dienas krēmu

(tāds ir Tomberga smalkais, vieglais dienas

krēms). Vakarā notīrīsim pūdera un smiņķa pa-

liekas ar nepārspēto tīrīšanas krēmu „Arija", ko

noslaucīsim no sejas losionā „Aīda" un odeko-

lonā „Aīda" pārmaiņus, vienu vakaru losionu,

otru — odekolonu. Pa nakti — Kleopatras krēmu.

Pēc šis metodes desmit dienās jums būs jauna,

maiga un daiļa sejas āda.

Sausām un jūtīgām sejām ieteicams Kleo-

patras krēmu lietot tikai ikpārnaktis, mainot

ar Zelta Lotosa vai Tomberga naktskrēmu. Tā-

pat jākopj arī rokas līdz pleciem, kakls un de-

koHē. Neaizmirsīsim, dāmas, kritiski pārbaudīt

savu pūdera krāsu — vai tā nav kļuvusi par

tumšu. Vasaras pūderis uzmanīgi un pakāpe-

niski jāpiekrāso ar gaišāku niansi — normālai

ādai pūderisl Six Flowers, taukainai — Aīda,

sausai — Zelta Lotoss.

NB. Atzīmēju, ka Kleopatras krēms ir arī

radikālākais līdzeklis vasaras raibumu

nodzīšanai, lietojams pēc augstāk aprādītās me-

todes.

VAI JOSU CITKĀRT SKAISTIE

mati nav kļuvuši plānāki, bez spožuma, saplai-
sājušiem galiem? Vai neesat pamanījuši blaugz-

nas, maiu izkrišanu, nevienādu krāsu, sirmus

matus? Vai neesat pa vasaru nosirmojuši stip-
rāk, nekā tas būtu pelnīts — ne par šo, ne par

to atkal daudz sirmāks kā pavasarī? Arī tam

dāmām, kam sirmums vēl nedraud, bet kas ga-

tavojas ielikt jaunus ilgviļņus nākošai sezonai,

gribu dot labus padomus, kā tikt pie skaistiem,

spēcīgiem un spožiem matiem. Pirmais notei-

kums —
matu un galvas ādas pedantiska tīrība.

Ko saule darija labu, to sviedri un putekli —

sliktu, nemaz jau nerunājot par kaitīgo matu

samērcēšanu peldoties. Nekas tik pilnīgi nede-

zinficē, netīra un nekopj matus un galvas ādu,

kā rūpīga izmazgāšana ar pirmklasīgu šamponu.

Ziepes matu mazgāšanai nav piemērotas. Tauki

un ziepju alkalijas no matiem nav izskalojami.
Vislabākais šampons, kādu pazīstu un varu ie-

teikt, ir P. Putniņa laboratorijas ražojums „Neo-

Sirmola šampons". Pēc mazgāšanas galvas ādā

jāiemasē Papeles matu eJla — (likumīgi aiz-

sargāts tās pašas firmas preparāts), bet lai fri-

zūrai piedotu spožumu un nemainīgu glītumu,

matu suka jāietauko ar P. Putniņa Papeles
breolmu. Kungi, kas mīl gludus matus, prie-
cāsies par Papeles briljantinu, Bet visiem tiem,

kas pamanījusi pirmos sirmos matus vai arī

sirmiem, kas vēlas atgūt un uzturēt savu dabīgo

jaunības matu krāsu, jālieto Neo-Sirmols, vie-

nīgais līdzeklis, kas atdod matiem jaunības

krāsu; tā nav matu krāsa parastā nozīmē, bet

pilnīgi bezkrāsains šķidrums, patentēts Latvijā

un ārzemēs. Lietojot Neo-Sirmolu, vilšanās iz-

slēgta, vienīgais noteikums — stingri pieturēties
pie lietošanas pamācības. Neo-Sirmols ir abso-

lūti nekaitīgs, gluži otrādi — tas pat labvēlīgi
ietekmē matus — tie kļūst biezāki, kuplāki, ve-

L. D.

Izdevējs: Ž. šulca Atbildīgais redaktors: R. Zariņi

lespiest» »kc sab.
W

R I TI" spiestuvē, Rlsrā. Dzirnavu ielā Nr. \ '

Nē!

Es daiļuma kopšanai lietoju

H. A. BRIEGER, k s.

Medus ielejuI

Tā sargā sejas un roku ādu pret sarka-

numu un sprēgāšanu— dara tos samtaini

maigus un baltus.

un šī zīme ImJp izcilā labuma drošākais gal-
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