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Mūsu tautas vadonim

jaunu darba dienu sākot

(Prot. R. Zariņa oforts)

Mušu \nlsis atjaunošanas nn

uzbūves darbs gūsi dienu no <l

nas plašāku un varenāku veidu*

Kad 1954, K< 18. novembri lasī-

jām, ko valdība veikusi sešos

mēnešos, tas jau likās diezgan
daudz. Toreiz latvietis >cl ne-

bija paspējis lāgā aprast ar jau-

no darba gaitu* \ēl viņš neirti

dzīvoja sapulču, komisiju un ru-

nu atminas un valsts veidošanas

panākumus raudzīju mērot ar

gaftl balsošanas merkaiiklii. Tā-

pēc daudziem līdzi priekam nā-

ca brīnums par izdarīto sešos

īsos mēnešos. No la laika ir

gājušas dienas pakaļ dienam, ik-

katra bērdama pa saujai smagu

graudu lautas nākotnes apcirk-
nī. Tagad sen vairs veselās lap-

puses nevarētu uzskaitīt visu to,

kam mušu tautas vadonis Dr. k.

li I ut a n i s licis k|ūt citādam kā

agrāk. Un tomēr ik jauna diena

nes Mat kādu jaunu prasību,
jaunu saucienu pec nesavtīga
darīta, pec drošas rokas, gaitas
un sapratīgas sirds.

Viena no tādam prasībām bija
ari valsts prezidenta jautājums,
kas tik jauku atrisinājumu ir

atradis Ministru kabineta š. g.
12. marla lēmumā- Kopš vēstu-

riskā 15- maija, \ 188 lauta ar aiz-

rautību seko valsis vadības dar-

bam. Sevišķi laukos gadās d/ir-

dēt dzīvas un dedzīgas pārrunas,
ar apbrīnojami sapratīgiem vēr-

tējumiem. Zemnieku netrauc

pilsētas steiga, savas atziņas viņš
i/nesa klusībā, lapec viņa sprie-
dumiem bieži vien ir tautas sirds

taisnīgums Uu galvenā kaita

laukos tik daudzreiz dzirēja prā-

tojam, ka mēs varētu iztikt ar

vienu prezidentu. \n še tauta

ilgojas redzei lietderību un jau-

na-. Lati i jas darba garu.

Valdība ir to sapratusi nu rī-

kojusies tā, kā to prasa vienota

tauta. Taisni Dr. Kārlis Ul-

manis un neviens cits ir tas

mis, ko latvju tauta jau sen gri-

bēja redzēt par savas valsis gal-

mi. katrs is|s latvietis ar jūsmī-

gi pukstošu sirdi gaida to brīdi,

kad varēs sveikt lautas vadoni

Di-. K. II mani par Latvijas

vienīgo uu īsto saimnieku. 11.ap-

rīlī šiem sveicieniem iāsaslejas

skanīgas pavasara gaviles. Zem-

nieku, strādnieku, studenta un

jaunatnes organizācijas atkal

pulcētus līdzīgi kā tautas svei-

ku dienās, lai kopējā, vieno!a

sveicienā parādītu savu prieku,
uzticību un atbalstu savam va-

donim. Kā gaišu un skanīgu
sveiku «lienu lai sak latvju Tau-

liis vadonis jaunu.- varena darba

cēlienu!

Kurbads

Augšāmcelšanās brīnums
Lūk. evanģ. 2\. 5-H6a.

Māc., cand. theol

K. JAUNZEMS.

Salam un tumsas varai nav

pār mums vairs varas. Stingums
hr pārvarēts. Vēl pēdējās zie-

mas cīņas ar dzīvinošo pavasari
un sala vairs nebūs. Pa dzimte-

nes laukiem un ārēm jautri čalo

strauti, kas visu iaiku bija ledus

varā kaldināti. Lielie pali ga-

rām ar visām to briesmām. Da-

bā sākas jauna dzīvība. Dīgst

agrīnie asni, jau uzziedējusi da-

ži ziedi, kurus gan slepenās sal-

nas mēģina iznīcināt, bet velti

— pavasaris — pavasaris ar

dzīvinošo elpu nāk nesdams jau-

nu dzīvību un uzvaru par zie-

mas stindzinošo varu.

Kā dabā. tā arī cilvēku dzīvē

pavasaris ienes jaunu dzīvību,

kas sākās ar Lieldienas notiku-

mu Kristus — Dieva Dēls —

nodots un no tumsas varām tie-

sāts, mocīts, nonāvēts un beidzot

pat aprakts, un par izsmieklu

tam uzvelts virsū milzīgs akme-

nis. lai nevienam neienāktu prā-

tā ticēt, ka Jēzus varētu vēl Kā-

du reiz augšāmcelties. Bet kad

nāca Viņa stunda — tad nove-

ļas akmens un Dievišķais cēlās

augšā, izbiedēdams ienaidnie-

kus, vajātājus un sargus, bet

drošinādams savus izmisušos ti-

cīgos līdz šai dienai.

Cilvēku dvēseles ir līdzīgas

ziemas salā sastingušai dabai,

ja viņām nava modinātāja ticī-

bas un augstu, dievišķu ideālu.

Ja cilvēka.m Dievs ir viņa drošī-

ba un vienīgā stiprā cerība, tad

to nekādas varas nespēj pieveikt

un iznīcināt. To pierāda mūsu

tautas augšāmcelšanās vēsture.

Ilgi un bārgi ir valdījušas sve-

šās varas latvju tautu. Tādēļ

daudziem zuda ticība savai tau-

tai. Daudzi aizgāja un noliedza

savu tautu, līdzīgi Jēzus mācek-

ļiem. Kad tiem bija jāaplieci-

na un jāaizstāv savs vadonis Jē-

zus Kristus cilvēku .priekšā, tad

tie To noliedza un atstāja.
Tikai pēc tam. kad akmens bi-

ja novelts un Jēzus bija augšām-

cēlies, tad viņi atzina To un at-

kal pulcējās Viņa vārdā un to

apliecināja ar savām asinīm un

dzīvību. Bet kas taisnības dēļ

bojā iet. tie taisni dzīvo mūžīgi.

Latvju tautā, sevišķi intelli-

ģencē un studējošā jaunatnē va-

jaga nākt Lieldienu augšāmcel-

šanās brīnumam, jo daudzi vēl

ir stindzināti svešās varas tradi-

cijās un garā. kas viņus atšķir

no dzīvā latvju tautas koka.

kurš tagad ir piedzīvojis īstu

lieldienīgo augšāmcelšanos un

atmodu no simtgadu ilgās tum-

sas un sastinguma. Kā Lieldie-

nu pavasarīgie vēji modina da-

bu uz jaunu dzīvi un ziedoni, tā

jaunais laiks to dara pie katra

latvieša, sevišķi jaunatnes, atgā-

dinot ar Dieva vārdiem. ..Ko jūs

meklējiet dzīvo pie mirušiem!

Viņš bija gan nodots un krustā

sists, bet tagad ir augšāmcē-
lies!"

Latvju tauta arī bija noaota,
krustā sista, bet tagad viņa ir uz-

modināta un augšāmcēlusies!

Mācekļi ticēja Jēzus augšām,
celšanas brīnumam, tādēļ viņu
ticība nav gājusi bojā. bet valda

pār miljonu sirdīm un dvēselēm.

Tādēļ ticēsim mūsu tautas aug-

šāmcelšanās brīnumam un tās

Vadonim, tad arī mēs iegūsim
Lieldienas rīta svētību.

Jo ..svētīgas tās acis. ko jūs

redzat un tās ausis, ko jūs dzir-

dat, jo daudz pravieši to ir vē-

lējušies redzēt un dzirdēt, bet

viņiem tas nebija lemts".

Cand. theol. K. JAUNZEMS.

Latvieši, būsim lepni uz savu tautu un valsti!



Vēlreiz par encikopedismu un speciālizāciju

V. REIZNIEKS.

Nododams savu rakstu par en-

ciklopedismu ..Studentu Dzī-

ves" redakcijai, es izteicu vēlē-

šanos ar to izsaukt diskusiju.
Pirmais uz to ir atsaucies stud.

J. li. ar rakstu ..Būsim speciāli-

sti, ne enciklopedisti" (

num.). Tā kā J. R. speciālizā-

ciju aizstāv gan dedzīgi, bet ne-

pietiekoši pārliecinoši un pie-
laiž arī dažas nepareizības, tad

atrodu par vajadzīgu J. R. do-

mas apsvērt kritiski un pa ce-

ļam .pievest tālākus argumentus

par iabu enciklopedismam.
Vispirms jāpakavējas pie pa-

ša enciklopedisma jēdziena, ku-

ru J. li. ņem pārāk plaši. Vis-

pirms enciklopēdisks tomēr nav

ūniversālisms. tas ir gan iespē-
jami plašāks gara apvārksnis.
bet ne pilnīgs. Tāpat tālāk en-

ciklopedisms jāsaprot galveno-
kārt kā potence, kā atziņu krā-

jums, kamēr aktīvi un radoši

tas var arī neparādīties; tikai

ārkārtīgi apdāvināti enciklope-
disti ir arī radīšanas laukā enci-

klopedisti. kā nosauktie Aristo-

telis, Lionardo, Ģēte v, c. Tur-

pretī viss lielums enciklopedistu
savu enciklopedismu ieliek tikai

kādā vienā savā darbā. Tā dzej-
nieks var būt enciklopedists. lai

arī ir rakstījis tikai dzejas. Sa-

vukārt Aristotelis nav ūniversā-

lists. jo nav strādājis ne māks-

las, ne vēstures laukā. Jāaizrāda,
ka ir daudzi lauki, kas enciklo-

pedismu prasa obligāti. Tāds

lauks ir vēsture īpaši kultūras

vēsture, un arī filozofija, jo šīs

disciplīnas operē taču ar visu-

miem. Bet arī ļoti šauras spe-
cializācijas lauki parasti prasa

plašu enciklopēdisku bazi. Tā

militārā sfaira pati par sevi bez

šaubām stipri šaura. Un tomēr

militāra lauka intelliģenti —

virsnieki, savas zināšanas vērš

lielā plašumā: viņi studē paida-

K<>&iju. jo tā vajadzīga karavī-

ru audzināšanai, viņi studē psī-

choloģiju. kas vajadzīga kara-

vīra psīches izpratnei un vadī-

bai, viņiem ir arī sava kara filo-

zofija, un bez tam viņi smeļas
no dažādām technikas nozarēm.

Tālāk .1. li. enciklopedisma
un speciālizācijas ētiskais no-

vērtējums iznācis juceklīgs.

Viņš izsaka domas, ~ka speciā-

lizācija ir vienīgais ceļš. kā .pie-
savināties jaunākos sasniegu-
mus un virzīties attīstībā uz

priekšu", un par enciklopedismu
ir tanīs domās, ka tas ..novestu

pie profanācijas un diletantis-

ma". Bet līdz ar to viņš šo sa-

vu apgalvojumu neapstiprina ne

ar kādiem faktiem, un galā iz-

sakās, ka speciālizācija tomēr ir

..ļaunums, bet neizbēgams".
Ja par mērogu šinī novērtēju-

mā ņemt progresu, proti, prasīt,
kas vairāk veicina kultūras pro-

gresu, enciklopedisms vai spe-

ciālizācija. tad visa vēsture lie-

cina, ka īstie un vistālākie kul-

tūras progresa veicinātāji vien-

mēr ir bijuši enciklopedisti. Kul-

tūras pionieri ir profēti. valdnie-

ki, karavadoņi, mākslinieki, fi-

lozofi un zinātnieki, un ja ņem
kādu lielu vīru, viņš visādā ziņā
ir bijis enciklopedists augšā uz-

rādītā nozīmē. Profēti ir labi

pārzinājuši reliģisko domu lau-

ku, cilvēku psīchi. ētikas problē-
mas un līdzīgas sfairas. sevišķi
plaši par visu ir interesējušies
lielie polītiskie reformātori; iz.

cils mākslinieks savu enciklope-
dismu izpauž kaut vārdu un per-
sonāžu bagātībā v. 1. Tam pretī
es nevaru atcerēties nevienu

šauru speciālistu, kas patiesi bū-

tu izsaucis kultūras progresu.

šādi speciālisti ir tikai palīgi,

papildinātāji, ne vadošas perso-

nas. Kā fabrikas direktoram

vajaga būt savā sfairā enciklo-

pedistam. 'bet ap viņu ir tādi sī-

ki un šauri speciālisti, kā ma-

šīnrakstītājas, grāmatveži, at-

slēdznieki v. c. tā tas ir vispār.
Tā kā mēs labprāt cienām

svešas domas un svešas autori-

tātes, tad es atsaukšos uz kul-

tūi\ēsturnieku Frīdeli. Viņš ir

gan vācietis, t. i. pieder pie nāci-

jas, kas sevišķi kultivē speciali-

zāciju, tomēr savā plašā darbā

..Kulturgeschichte der Xeuzeit"

(3 sēj.), viscaur un bieži apkaro
speciāiizāciju un cildina ne tikai

enciklopedismu. bet arī diletan-

tismu. Kādā vietā viņš uzrāda,

ka tagad esot sabrukusi ticība

arodnieciskai zinātniecībai (Be-
rufsgelehrsamkeit). tā pastāvot
tikai zemākos slāņos un pie ga-

rīgi iepakaļ stāvošiem (1. 168.
lp.). Citā vietā viņš izsakās vēl

asāk. šo vietu citēšu pilnā apjo-
mā. ..Dieser Dutzendgelehrte
versteht m der Tat immcr nur

eine einzige Sache. \vāhrend er

auf samtlichen anderen Oebie-

ten die Hilfslosigkeit und

Ahnungslosigkeit eines Kindes
oder eines Analphabeten be-
sitzt. Das VVesen des vvahren

Kūnstlers besteht aber gerade
darin. das er ailes versteht. al-
len Eindiucken gedffnet ist. zu

allen Daseinsformen Zugānge
ttat, das er eine enzvklopadische
Seele besitzt". (I, 191. Ip.). Tā-

pat šis autors, apstādāmies pie
izcilām personām, uzrāda, ka

tās nav nekādi arodnieki. bet, no

arodnieku viedokļa, diletanti,
kaut arī stāv augstāk par arod- .
niekiem.

Galā man J. R. jāpārmet neuz-

manīga lasīšana. Es rakstu:

..īpaši mēs (latvieši) cenšamies

ielīst kādā šaurākā specialitā-
tē", bet J. R. man .pieraksta do-

mu, ka latvieši šinī ziņā ..nebūtu
devuši nekā ievērības cienīga".
Tāpēc jau es uzrakstīju savu

rakstu, ka latvieši par daudz no.

dodas speciāliem darbiem. Un
ka tas latviešiem patiesi nenāk

par labu. apstiprina arī J. R.,
proti uzrādīdams, ka mūsu spe-
cialistu atklājumus absorbē lie-
lās nācijas.

Tad pēdējais J. R. arguments
ir mūsu bezspēcības arguments.
Neesot iespējams aptvert visus

arodus un pat ne divus. Ka tas

tomēr iespējams, rāda ne tikai

senie, bet arī šī laika intelliģen-
ti. un tāpat to rāda kā citu nāci-

ju, tā mūsu ,pašu intelliģenti. Ka

ari speciālistiem būtu pietiekoši
laika nodoties enciklopedismam.
liecina viņu dzīves režīms. Krie-

vija man nācās novērot diezgan
daudz šauru speciālistu ar aug-
si āku izglītību, kas tomēr bija
jau. taisnību sakot, pazaudējuši
intelliģenta vārdu. Darbā viņi
bija gan vairāk vai mazāk labi

speciālisti, tomēr arvienu vairāk

noslīdēja uz amatnieka līmeņa,
bet savu lielo brīvo laiku pava-
dīja kāršu spēlē, dzeršanā un

erotikā. Intellektuālā sfaiia vi-

ņiem palika arvienu svešāka.
Un tamlīdzīgu intellektuālā lau-
ka pametēju šauras specializā-
cijas dēļ arī pie mums ir ne ma-

zums; tas ir bēdīgi, un tā tad
tas patiesi ir ļaunums, pret kuru
jāuzstājas.

Dainu nozīme latvju rakstniecībā

A. BRANKS.

Ja ejam vairākus gadu simtus

pagātnē, nonākam tajos laikos,
kad latvjiem grāmatu, kādas
mēs tās parasti domājam, vēl

nebija. Toreiz bija vienīgi rok-

raksti, lielāko tiesu garīga satu-

ra, svešā valodā. Raksti, kuros
izpaudās latvju tautas dvēsele,
bija rakstīti pašu latvju sirdīs.
Daiņas, teikas un pasakas bija
latvju dzīvajam garam vairogs,
kas nesarūsēja ilgajos, necaur-

skatāmas verdzības miglas tīta-

jos gadu simtos. Tās nespēja iz
nīdēt pat 17. un 18. g. s. apgais
motāji, muižas ierēdņi un mācī-
tāji, kas vajāja daiņas, tās dēvē-
dami par pagānu laiku atliekām.
Viņi izdeva tulkotas „ziņges'\ lai
latvji sāktu tās cienīt un pie-
mirstu Jblēņu dziesmas" daiņas.
Līdzīgs nodoms bija Vecajam
Stenderam, kas ar savām Pasa-
kām un stāstiem gribēja izskaust
tautas pasakas.

lecietību un interesi par latvju
gara mantām sākam vērot 19.

g. s. sākumā, kad citu ziemeļ-
nieku tautu folkloras krājēju
darbi un panākumi radīja šejie-
nes intelliģencē vēlēšanos krāt

daiņas un pasakas, šī krāšana,
sākumā fragmentāra, kļuva ar-

vien sistēmatiskāka un plašāka
dalībnieku skaitā un uzkrāto ga
ra imantu vairumā. 19. g. s. pē-

dējā posmā krāšanas darbam

frmmumentālitāti piešķīra Baro-
na tēvs un Lerehis-Puškaitis.

Runājot par dainu iespaidu
latvju rakstniecībā, vispirms da-
ži vārdi jāsaka par literāra dar-
ba nozīmību šā darba oriģināl-
valodu runājošās tautas dzīvē.
Literāra darba tiešais uzdevujns:
ieinteresēt lasītājus, likt tiem ie-

mīļot domu, kuras vadīts, autora
savas dvēseles nemieru un ilgas
nesis tautai. Ja autors nav ātra-
dis garīgu kontaktu un pareizu
pieeju savas tautas dvēselei, tad

viņš var sarakstīt desmitus biezu

sējumu, un tomēr viņa darbs

tautai paliks svešs un nesaprasts.
Kad latvjiefm parādījās pirmie

pašu tautas rakstnieki, tauta tos
maz saprata. Nesaprašanās bija
abpusēja. Kaut arī no latvju vi.
dus nākuši, šie rakstnieki izglī-
tību bija guvuši svešu tautu
lās un svešu iespaidu vadīti sa-

snieguši garīgu briedumu. Aiz-

gūtā stilā uti formā rakstītie

darbi nevarēja latvjus interesēt,
nevarēja būt tiem tuvi un sa

protami. Jāņem vērā, ka latvju
garīgais līmenis tajos laikos bija
tāds, kāds tas izpaudās gara
mantās. Tajās latvji krāšņā tē-
lu valodā izteica savu pasaules
uzskatu, ētiskās vērtībās un ilgās
pēc labākas dzīves.

Latvju tauta toreiz varēja
uztvert abstraktās idejas vienīgi
tad, ja ideju vadošā doma bija
skatāma īpatnējā tautas dzejas
ietērpā. Tautas dvēseli saprata
nevis mācītie gudru grāmatu sa-

rakstītāji, bet dainu un teiku pa-
saulē uzaugušie nemācītie
dziesmu sacerētāji. Te (minams
Pumpurs, kas kļuva plaši pa-
zīstams tautā ar saviem tautas
dziesmu garā rakstītiem darbiem
(Stāsti manim, Daugaviņa, etc.).

Romantismu rakstniecībā rak.

sturo laimīgas un varonīgas pa-
gātnes slavināšana, latvju tau-
tiskiem romantiķiem! pat varoņu
un dievu „radīšana", un sapņi
par „zilo ilgu puķi". Latvju r<>

mantiķi pagātnes dižumu meklē-
ja dainās, — daiņas ir latvju
rakstniecības romantisma pama-
tā. Citas tautas romantismu

pārdzīvoja 19. g. s., bet latvju
rakstniecībā tas pastāv vēl ta-

gad, — mums tas gūst spēku ta-

gadnes cīņās un uz saviem spār-
niem nes augšup tautas vienības

varenutma domu.

Daiņu nozīme latvju zināt-
niskā rakstniecībā visspilgtāk iz-
paužas valodniecībā un etnogra-
fijā. Valodniecībā daiņas latvju
valodas pētniekiem Ir dzidrākais
avots, kurā var rast pareizu un

tīrskanīgu latvju valodu. Etno-
grafiem daiņas vēsta par sen-

latvju parašām, tikumiem un sa-

dzīvi. Daiņas ir tautas dzīves

spogulis, kurā reiz uztvertās ai-
nas nav izdzisušas, bet arvien
vēl skatāmas pirmatnējā skaidri-
bā un tēlu noteiktībā. Daiņas ir
dzidrs avots, un kas vien nāk ar

to sakarā, kļūst apskaidrots, —

dainās rumā latvju tautas dvēse-
le, nesdama skaidrību un tautas

mūžīguma apziņu.
Latvju zinātniskā rakstniecībā

par dainām nodibinājusies daiņu
zinātne, kas pēti daiņas. Kā jau
minēju, daiņas sniedz materiālus
un pamatojumus senatnes pēt-
niekiem, gan etnogrāfiem, gan
valodniekiem.

Latvju belletristikā dainām se-

višķi liela nozīme bija pirmo,
tautas dvēseli saprotošo rakst-
nieku darbos. Daiņas bija pama-
tā iepriekš minētam rakstniecī-
bas virzienam, kura iespaids vēl
tagad manāms mūsu rakstnieci,
bā (Grīna Nameja gredzens,
etc). Lirikā daiņas bijušas, ir un

vienmēr būs jauniem dzejnie-
kiem mācības grāmata ar savu

ārkārtīgi stingro formas likumību

un labskanību.
No Barona tēva

#

satītā daiņu ka-

mola nāk mirdzoši .pavedieni un
aužas visā latvju rakstniecībā.

Gadu simtus loloti latvju sirdīs,
Pēdīgi savākti diženā celtnē, šie

pavedieni ir latvju gara dzīvei

tilts no pagātnes uz tagadni, uņ

ceļš pretī mūžībai.
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Mūs modināja laika gars
\r tādiem Naidiem Studentu

Dzīves redakcija l (>2 4>. gada 27.

septembri griezās sakara" ar pir-
mā numura iznākšanu pie lasī-

tajiem, tagad, n.'pilnu septiņu
gadu laikā, redakcija pasniegusi
studentu saimei piecdesmit mŪSU

laikrakstu numurus Līdz ar to

esam nonākuši atkal pie vienās

ceļa zīmes musu gaitās, kas \e-

dina atskatīties uz ceļa gabalu,
kas palicis muguras, un verot

arī \ ēl tālo apva rsni.

Laikraksts S tu d en tu I) /. i-

\ c nelika dibināts peļņas nolū-

ka, bet viņa uzdevums bija paust
koukordijas apvienotās intelli-

£ences ideālus. vērojot pagāju-
šo un sk;itot nākošo, svarīgākais
ir rasi atbildi, vai padarītais
darbs ir saskanējis ar iepriek-
šējiem nodomiem un vai tas ne-

siS arī angļus. Neatbildēsim ar

tukšu apgalvojumu» bet meklē-

sim pamatojumu mūsu atbildei.

\isķirsini tas lapaspuses, kas nā-

i i atklātībā IOJ ( > gadā un vēlāk,
lasīsim tur izteiktas domas, tās'

atbildēs mūsu v ietā.

Studentu D/i v es !. numu-

ra lasām:

«Mēs esam cēliešies no zem-

niecības, no tas latvju tautas

daļas, kurt ir devusi spēcīgā-
kos un dižākos latvju s īrus.

Musu delnas ir tulznas no pa-

gājušās vasaras, musu soļos ir

zemes smagums, bet lai gaita
ir stingra un droša Mes esam

auguši lauku apstākļos: musu

jaunībā ir mainījušies darbs

ar atpūtu an prieku par pada-
rīto darbu noteikta lauku d/i-

-ves ritumā.

Tamdēļ uz laiku no lauku

dzīves aizgājuši, neskatīsi-

mies v/ saviem jaunajiem pie-
nākumiem pavirši, nepadarī-
sim studijas un studentu d/iv i

par pašmērķi, nepaliksim par
vieglas dzīves baudītājiem, ja
jaunībā ir jnruda raksturs un

jākrāj zināšanas darbam

vīra gados. Paturēsim prātā,
ka īsto apmierinājumu dod

vienīgi gandarījums par pada-
rīto darbu.

Latvju studentu dabiskais
< cļš nākt no zemniecības ar

sajūsmu zinātnei un aigrie
sties atpakaļ pie zemniecības
ar sajūsmu darbam, kas ap-

augļots ar zinātnes atziņām,
padarot musu lauku setu ko-

šāku un gaišāku (No raksta

Semestri sākot»).

Citētajās rindas ietvertā doma

nav sveša ari musu dienas \ cl

vairāk, tikai musu dienas tS ir

kļuvusi pazīstama. Septiņus
gadus atpakaļ nebija daudz lā-

du, kas akadēmiski izglītotam
pilsonim darba lauku meklētu

tautas \ idii un tautas laba. I n

tomēr musu laikraksts ar dro-

smi, pacietību un neatlaidību ir

studentus radinājis pie šīs do-

mas \ js.i savā darbības laika.

LilK, šis domas turpina jums.

( St. Dz.> Nr. 4):

«Lai gan I nivcrsitnlc savā

mācību gaitā izvēlējusies vai-

rāk abstrakto tīrās zinātnes

ceļu, tad tomēr, vismazāk mū-

stu studējošo \ idu bus tādu,

kas krātu zinātniskas at/iņas
ar mērķi kļūt /.inatniekam,

sis princips ir svarīgs, bet ne

mazāk svarīgs ir otrs princips,
no kā vadās lielākā musu stu-

dējošo daļa — būt noderīgam

dzīvē, uzkrātās zināšanas pie-
lietot praktiskās dzīves vaja-
dzībās. Viena pieeja šeit bū-

tu, strādāt savn personīgo

(Saka lā ar Studentu Dzīves 50. num i ; . <l, <i /

ērtību, savas labklājības deļ
vēlākā dzīve: un otra veici-

nāt apkārtējās sabiedrības un

tautas kultūras līmeņa celša-

nu. Nešaubīsimies, ka no šiem

diviem ceļiem pareizākais būs

otrs, par sabiedrību, par

tautu. Tā tad — krāt zināša-

nas, neaizmirstot tālāko mēr-

ķi kalpot savas tautas \

parejam progresam.» (No rak-

sta ~Celsim kultūru .)

\e vienas dienas mērķllS un

idejas nesusi ~Studentu D/ive

Starp pelēkajām rindām arvien

atradīsim kristallskaidras do-

mas, kas nebeigs izstarot savu

sļ)( i/v utu:

«Politiska rakstura cīņas ie-

plūst s\eši iespaidi, bet nacio-

nālais elements paliek novār-

tā, katram studentam jāzina,
ka tauta prasa, lai viņu vieno

un sarga, nevis dala un jauc
ar svešam lielam un svešiem

ļaudīm.» ( St. Dz.» Nr. 6, no

raksta: Übi bene, i 1>i pa-

trin».)
Kada Cita raksta lasām:

«Pēdējā gadu desmitā ir no-

vērojams lautas pozitīvo spē-
ku atslābums, noiešana sav-

rūpībā, nodošanās egoistiskām

rūpēm, materiālo vērtību krā-

šanai, neraugoties uz līdzek-

ļiem, ar kādiem tas tiek pa-

nakts.

. .
.

Tas apstāklis, ka Lat-

vija ir suverena tauta poc
rakstītas satversmes, bet lat-

vieši nav suvereni saimnieci-

ska un garīga dzīvē, pārdzīvo-
jamam laikmetam liek uzstā-

dīt jaunus lozungus.» («St.
I)/ Nr. (> iu> raksta usu

uzde\ iimi*.)
jauni lozungi tie vadīja

laik i-aksta dibinātājus. Tie deva

lozungus nevis reklāmas vai sen-

sācijas dēļ, bet nesa jaunu garu

tur, kur vecais līkas c j ies

nu pelējumu pilns. Vai atgādi-
nāt los daudzos rakstus, kur pār-
runātas musu studentu d/ives

negātīvās parādības un kur me-

tināts uztvert nākotnes studenta

vaibstus? Tie visma/ vispārēji
virziena būs zināmi katlam, kas

sekojis pēdējā gadu desmita Lat-

vijas akadēmiskai dzīvei. šinīs

gaitas musu laikrakstu vadījusi
tautas vadoņa vardi, kas ka vad-

notivs iespiests v numura

i: to. maijā):
«Ja tu spesi ciņu turpināt

par spīti visam neizdevībām

un likstām, ja tu vari likt lep-
ni plivināties savas drosmes

karogam tavas dzīves vistum-

šākās dienās, neviens preti-
nieks un ienaidnieks tevi ne-

uzvarēs.»

Parādības tuvumā novērtējot
tās var likties neskaidras. Laiķfl
turpretim ierada katrai lietai

savu vietu Pārlasot tagad iznā-

kušos 50 Studentu Dzīves nu

mums. nies skaidri redzam, ka

te ieliktās domas nekad n

arehīva putekli.
A.L.

Revizija Universitates sportā
Studentu padomes revīzijas

komisija pabeigusi fniversitā-

tes Sporta 1935. darbības ga-

da pārbaudi, un par revīzijas re-

zultātiem ziņojusi universitātes

rektoram un' Studentu padomes

prezidijam.
Revīzijā atrastas nekārtības

mt trūkumi universitātes Sporta
darbvedībā un grāmatvedībā.

ŪS grāmatvedība, sevišķi dažā-

du rēķinu grāmata, nerāda ŪS

saimniecības stāvokli. Grāmat-

vedis dokumentus vai nu nemaz

nesaņem, vai saņem tos ar
lielu

nokavēšanos. ŪS valdes lēmu-

mi — .protokoli nav savlaicīgi,

nepilnīgi, ne ikreiz tiek pildīti,

un jautājumi, kuru izlemšana

piekrīt vienīgi valdei, tiek no-

kārtoti citādi. Tā, pien\. nav

lemts par starptautiskās peldē-

šanas sacīkstes rīkošanu 1935.

gada 7. augustā. Sacīkste tomēr

sarīkota un devusi Ls 120.80 iz-

trūkumu.

Universitāte* Sporta valde

plaši rīkojusi atsevišķu ārzem-

nieku uzņemšanu. Tā. piem..
Sell olimpiādes laikā 3 ārzemju

viesu uzņemšana izmaksājusi Ls

287,60.
'

Sie izdevumi maksāti

nepamatoti no Sell olimpiādes

summām, jo viesi nav bijuši

Sell valšķu sportisti vai to pār-

stāvji. Salīdzinājumam atzīmē-

jams, ka olimpiādes laikā 60—

100 ekskursantu uzņemšanai iz-

lietots Ls 310.—. Vācu futbo.

listu uzņemšanai bez novietoša-

nas un uztura izdevumiem iz-

dots vēl ipar autobraucieniem un

uzņemšanu dažās Rīgas un jūr-
malas kafejnīcās Ls 318.90. Pie

šādas rīcības sacīkstes, kuras

devušas kopā Ls 3281.60 ienā-

kumu, skaidru atlikumu uzrāda

tikai Ls 84.89.

Arī universitātes Sporta nau-

das summu iekasēšanā atrastas

nekārtības. Naudas summas sa-

ņem nevien kasieris, bet arī

priekšsēdis un darbvedis. Sa-

uc ntā nauda dažos gadījumos
tikai pēc ilgāka laika nodota

kasierim. Konstatēts arī, ka par

vienu un to pašu komandējumu

ceļa izdevumus maksājis kā ŪS

tā Ārlietu birojs. Revīzijas ko-

misijas vispārējais slēdziens

tāds. ka 1935. gadā ŪS norēķi-

nāšanās un saimniecība paslik-

;inājusies un atrodas neapmieri-

nošā stāvoklī. Saimniekots ne-

ievērojot nedz atsevišķu sacīkšu

ienākumus, nedz vispārīgi bu-

džetu. Sakarā ar to paredzams

pāri par Ls 2000. liels iztrū-

kums.

universitātes rektors, ņemot

vērā revīzijas materiālus, uzdevis

universitātes Sporta vadībai revī-

zijas 'Komisija.- uzraudzībā nokār-

L.

Uzvārdu došanas jautājums
Pag. gada vasarā pagāja 100

gadi, kopš uzvārdu došanas

Kurzemes zemniekiem. Vidzem-

niekiem uzvārdi doti apm. 12

gadus agrāki. 1822. 26. g. g. Šī

tiesiski ļoti svarīgā un nozīmīgā

notikuma 100 gadu .jubileja
1922. g.. tāpat arī pag. gadā-

palika nepamanīta un neatzī-

mēta.

Par uzvārdu došanu dažādos

mūsu dzimtenes novados, par at-

sevišķu- uzvārdu izcelšanos, etc,
lautā cirkulē daudz dažādu no-

stāsiv un anekdošu. Daža laba

nostāsta, resp. anekdotes» pama-

tā, nav šaubu, ii- patiess noti-

kums, bet daudzos gadījumos
šādā veidā būs izpaudies tautas

novērtējums par uzvārdiem un

to došanas izvešanu, uztverot

tos no jocīgās, zobgalīgās puses.
No uzvārdu došanas laikiem

mūs šķir jau vairāk nekā 100

gadi. Notikumu aculiecinieku

vairs nav starp dzīvajiem, un no-

stāstu pareizība grūti pārbaudā-

ma. Taču interesanti tie ir, un

būtu vēlams tos savākt un sako-

pot, lai paglābtu no aizmirstī-

bas. A. Birkerta kopojumā ..Lat-

vju tautas anekdotes" uzvārdu

došana nav atspoguļota.

šinī sakarībā laipni lūdzu vi-

sus un ikkatru, kam būtu zināms

kāds nostāsts vai anekdote par

uzvārdu došanu, to iesūtīt man.

lesūtījumā jāmin pagasts, drau-

dze, māja. uzvārds, uz ko no-

stāsts resp. anekdote attiecas.

Jāmin notikuma laiks, apstākļi,
v. t. t., viss, kas zināms. No-

stāsts uzrakstāms tautas valodā,

vietējā izloksnē, neko nepielie-
kot un neko nepārtaisot. lai tas

nezaudētu savu īpatnību. lesū-

tījumi jāparaksta iesūtītājam ar

savu īsto vārdu, uzdodot arī ad-

resi.

Sūtījumi adresējami: Rīgā. Vī-

landes ielā 10. dz. 16. K. Upel-
nieka-m.

Rīgā. 1936. g. 23. martā.
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Studentiem svarīgi!

Garšīgas, spēcīgas, veselīgas

PUSDIENAS

KafejniC3 Blaumaņa iela 15.

lidz pīkst. 10 vak. par dienas cenām.

Garderobe briva.

levērot! Kafejnīcā. Lētas cenas.

llģetiema stikla fabrikas Al
KĪKā. Jūlija iela Nr. 2-3.

Tālr. 39313.

Priecīgus Lieldienu svetKus!

Šokolāde -Kot2fekles-lliskvifj -Vafeles-Ka/eju
fdhrikns noliktavasiītaina bulv2sJiri\ihas ielā l



Uzvaru ēnā
EDG. GRŪZĪTIS.

..Citius altius

fortius'*.

Desmit dienas pasaules ziņkā-

rīgos laikrakstu lasītājus bija

pārņēmusi jauna interese. Die-

nu politiskos un
Āfrikas kara

jautājumus šai laikā nomainīja

ziņas no
Garmišas un Partenkir-

chenas. kur IV. ziemas sporta

spēlēs sacentās daudzu valstu

izraudzītie sportisti. Olimpiskos

slēpošanas un slidošanas stadio-

nus lieliski pušķoja 28 tautu ka-

rogi, ielas un laukumus grezno-

ja milzīgās kāšu krusta sarka-

nās un ar olimpisko piecu aploku

savijumu veidotās baltās flagas.

Kalnus un ielejas bagātīgi klāja

jauna sniega kārta.

Nepilnus simts kilometrus no

Minchenes Bavārijas Alpu iele-

ja viesmīlīgi saņēma maksātspē-

jīgos skatītājus un rūdītos zie-

meļu dabas un dienvidu kalnu

meitas un dēlus, kas nežēlojot

enerģiju un līdzekļus, kāroja

slavu un panākumus.

Slavenās cīņas ir notikušas.

Tur sastapušies vareni spēki, un

tās savukārt pulcinājušas un sa-

jūsminājušas sirdis, kas dzīves

ņirbumā tik bezgalīgi vēlas at-

rast dzīvošanas jēgu. skaistumu,

patiesību un atmiņas, kuras

būtu vērts atcerēties visu mūžu.

Jau lielo uzvaru ēna daudziem

ļāva pārkāpt ikdienas robežu

un brīdi tpakavēties augstu kal-

nu mirdzumā, jo šaīs cīņās uz-

varēja dzimuši mākslinieki.

Māksla, lai kāds būtu tās iz-

pausmes veids, ar formu un sa.

vu parādīšanos sagūsta mūs un

paceļ virs viduvējības līmeņa,
lai mums rastos sajēga, kāda ap-

\ārkšņu starpība ir starp zem un

virslīmeņa pasaulēm. Māksla

dod. ierosinājumus un modina

spēkus nemitīgai maiņai uz aug-

šu, dod priekšstatus par daiļuma

apgarotu dabu un prātu.
Cik novēroju redzamākos

sporta spēļu vīrus, varēja jaust
senas savu spēju izkopšanas kul-

tūras pēdas. Tieši ķermenis,
dzīvības un .prāta ligzda, ļauj
novērtēt tā īpašnieka nozīmi,

kas nenoliedzami pozitīva parā-

dījās arī ziemas spēļu norisē.

Vai tā nav dāvana tautai, ja
kāds tās pārstāvis savā cīņu lau-

kā bijis par citiem pārāks? Un

vai viena uzvara neatvieglma uz-

varas arī citās nozarēs un nepa-

ceļ nācijas galvu tālākam un

drošākam skatam?

Starptautiskā sportistu sapul-

ce tiešām iespaidīgi lika manīt,
cik katra valsts, katra tauta ir

nedalāms organisms, cik liela

nozīme ir kopējai vienībai, ko

mums simbolizē mūsu ķiršsar-
kanbalti sarkanais, citiem citi at-

tiecīgie karogi. Kur valsts dzī-

vei kārtīgi ritot jau ilgāku laiku

pastāvējuši labvēlīgi apstākļi,

tur arī sastopamies ar spējām,

kas viegli var uzvarēt nesagata-

votus spēkus, bet dod audžu au-

dzēm pieminamu slavu cīņā ar

līdzīgu.

Latvieši iejuka cīnītāju pulkā,

un tikai retam izdevās nedaudz

tuvoties spožajai galvgaļa gru-

pai. Vēl mēs nespējām pār-

sniegties pāri citu galvām, un bi-

ja jāapmierinājas skatot tālo

slavas sauli un jānoklausās god-

bijīgi citu tautu himnās, kurām

negurstoši salutēja četri vācu

lielgabali. To kluso apņemša-

nos, kas mita mums un vēl dau-

dziem krūtīs, noraugoties uzva-

rētāju godināšanā, varbūt saju-

tīs mani tautieši un atcerēsies

tad. ja atkal būs jāauj kājas cī-

ņām, lai kāda rakstura arī lās

būtu.

Mūsu tautai jāmāk atrast īstos

vīrus, kas spēj veikt lielus uzde-

vumus! Tā sportā mūsu labā-

kajiem jādod piedzīvojumiem

bagāti skolotāji un iespēja vin-

grināties plaša mēroga cīņās, lai

lielie izdevumi fiziskai audzinā-

šanai neizkaisītos sīkumos un

viduvējības kultivēšanā. Jo tas

ir likums, ka lieli paraugi izku-

stinās plašākās masas un aizraus

tautu, salauzīs vienaldzību.

Fantāzijas tēlu pārpilnai jau-

natnei jāsagādā sajūsmas
brīži ar dzīviem piemēriem. Lai

kā arī nenosodītu rekordu spor-

tu, tomēr tā augstiem sasniegu-
miem apmirdzētā zvaigzne jāie-

rauga ikvieinam. Somu. norvē-

ģu, zviedru jaunatne tās gaismu
atkal reiz ieraudzīja. Droši var

apliecināt, ka arī viņa ceniīsies

sagatavoties nākotnei, jo sporta

cīņas ar īso. skaisto uzvaras mir-

kli ātri izdziest aizmirstībā, bet

dod spēku jauniem cīnītājiem

gan piedzīvojumu, gan morālis-

ka atbalsta veidā.

Atzīmēt sasniegtos rezultātus

notikušajā olimpiādē šoreiz,

šķiet, lieki. Par tiem interesen-

tiem daudz kas būs zināms no

agrākajiem laikrakstu ziņoju-
miem.

Kad latvieši sporta ieroču rū-

dīšanā netaupīs līdzekļus un ga-

tavosies līdzīgi nopietnām saim-

nieciskām, kultūras vai militā-

rām kaujām, tad laimes visuzi-

nātāja roka arī mūs neatstās

bez uzvaras, un mēs lepni stāstī-

sim nākotnei, kādi meistari da-

rījuši mūsu vārdu slavenu.

Skati no Garmišas un Partenkirchenas apkārtnes

Cilvēcība un dzimums
VALD. REIZNIEKS.

Diskusiju vakarā 12. martā

par sievietes cilvēcisko pašno-

teikšanos. Dr. phil. M. Paļeviča
starp citu izbīdīja divus savus

ideālus, vērstus pret tiem ideā-

liem, kurus es paužu savā grā-

matā ..Sievietes vieta pasaulē",
proti tēva un cilvēcības. Savu

viedokli tēva ziņā es jau esmu

aizstāvējis rakstā ..Tēvs un bru-

ņinieks. nodrukātā ..Rītā' (16.

martā), un tagad atliek to aiz-

stāvēt cilvēcības ziņā. Tā kā

jaunatnes entuziasms vispirmā
rindā vēršas uz ideāliem, tad vi-

ņai būs interese arī šo ideālu kri-

tiski apskatīt.

Vispirms paceļas jautājums,
no kurienes Paļeviča ir ņēmusi
cilvēcības ideālu, jo tagadējos
ideoloģiskos rakstos un iztirzā

jumos cilvēcības jēdziena nemaz

nevar sastapt. Tāpēc te vaja-
dzīgs mazs vēsturisks ekskurss
ideālu sfērā.

Cilvēka ideāli nav nekas sta-

bils un mūžīgs. Ideāli ir vērtību

priekšstadija. un kā cilvēku ie-

kārtojamās, radāmās un lietoja-
mās vērtības nemitīgā plūsmā
rit garām cilvēkam, tad pilnīgi
dabiski, ka šai .plusmā ieiet ari

cilvēcības ideāis. Ja pievērsties
kristiāniskai kultūrai, kurā arī

mēs ietelpam, tad, lūk, tanī jā-
meklē arī šis ideāls.

Bet nu. apskatot kristiānismu,
tas savu ideālu ziņā sākas ar ļoti
augstiem personības ideāliem,
kas prasīja tikai atsevišķu cilvē-

ku. Kulmināciju kristiāniskā
ideāla ģenēze sasniedza ar mū-
ka un madonnas uzstādīšanu par

cilvēku ideāliem. Tālāk jau sā-
kās ģenēze uz leju.

Tā sākās ar personīgu ideālu

pārvēršanu pat cilvēku masu

ideāliem. Tad nu šos augstos
ideālus nomainīja kristietis, sa-

prasts ne vairs kā persona, bet

kā baznīcas loceklis. Tāpēc ari

tik viegli viņa vietā par ideālu

nostāja* kristīgā, katoliskā baz-

nīca. Tomēr geneze uz leja ne-

apstājās arī pie tās. bet rene-

sanses laikmetā pārgāja uz vēl

plašāku, vēl masveidīgāku, bet

arī vēl daudz bālāku ideālu —

humānismu. Ka tas stāv viscie-

šākā sakarā ar kristietību, vis-

iptinlgāk apstiprina tas fakts, ka

vēl tagad cilvēcību visvairāk

pauž un aizstāv katolicisms. Tā

humānisma īstais ziedu laiks bi-

ja gadi 100 atpakaļ. Pēc tam

tas ir vēl slīdējis uz leju un pār-

gājis Russo demokrātisma stadi-

jā. S nsimona — sociālisma un

llarķsa — kommūnisma stadijā.
Ķa sī ģenēze ir regresīva. sabru-

kums, apstiprinās starp citu ar

to. ka taču ne par velti vesela

rinda filozofu un vēsturnieku

neatlaidīgi un pārliecinoši runā

par Eiropas dekadenci un pat

bojā eju. Bet iai kā un kad kul-

tūra ietu bojā. viņa to tomēr

vienmēr dara ar iepriekšēju ide-

ālu ..koncertu". Un lūk. Eiro-

pas dekadences ideāli ir uzrādi-

tie uz leju ejošā cilvēcība, de-

mokrātisms, sociālisms un kom-

mūnisms.
šo ideālu ģenēzi uz leju pa-

vada vēl viena blakus parādība
— restaurācija. Proti, laiku no

laika parādās cilvēki, kas sāk

sludināt ideālus, kas savu laiku

jau pārdzīvojuši. Tad nu līdz ar

humānismu uz Eiropas skatuves

parādījās vēl īpaša ideālistu su-

ga — restaurātori, kas centās at.

griezties uz pirmkristietības un

pat vēl agrākiem ideāliem, šo

restaurācijas un atavisma tieks

mi Eiropas kultūrās bieži atzī-

mē tās vēsturnieki un iztirzātā-

ji. Bet tā. vieniem gan it kā

ejot uz priekšu, bet tai pašā lai.

kā slīdot uz leju un citiem grie-
žoties atpakaļ uz dažādām ag-
rākām kultūras pakāpēm, kul-

tūrā izceļas liels sajukums. Pro-

tams, jo provinciālāks restaura-

tore, jo sīkāk un primitīvāk viņš
ņem ideālus. Pie tam restaurā-

ciju ļoti veicina vēsturiski no.

gulsnējusies kultūra. Tā dau-

dzie kristiānisma sektanti, lasī-

dami tikai veco derību, pilnīgi
un atavistiski jūdizē savu dzīvi.

Arī pie mums ir bijuši vi; ir

restaurātori un atavisti. Viens

tāds īpatnējs vecmodīgu ideālu

paudējs bija Dr. phil. P. Zālītis.
.proti ar savu žurnālu ..Māja:;
Viesa Mēnešraksts. Zālītis re.

staurēja un provinciālizēja pie
mums ētismu. kantismu un

humānismu. Ka viņa pūles vi

sumā bija neauglīgas, ka latvie-
šu nācija gāja īstāku kultūras

ceļu. kaut arī ar maldu līku

miem. liecina tas. ka no Zālīša

ideāliem latviešiem gandrīz ne

kas nav piepotējies.
Tad nu. lūk. vēsturiskā per-

spektīvē izrādās, ka arī Paļevi.
ča ar savu cilvēcības prasību
provinciāli restaurē sen pagāju
šu ideālu, nevajadzīgu un ari

zemu.

Ka humānisms nav nekāda

augstais ideāls, redza»ms jau no

atzīmētā, — ka tas ir ne indi-

vidu. bet masu ideāls. Vēl vai

rāk humānisma vājums un vecī

ba noskaidrojas, ja to sastatīt

ar tagadnes ideāliem un tiem

nākotnes, kurus es uzstādu BJtvS

grāmatā.

Kā zināms, iagādnes centrā-

lais ideāls ir sava nācija. Nācija
tagad tiek saprasta kā sociāla

personība, t. i. kā īpašs talanī-

bas komplekss, kam pasaulē ir

sava vieta un savs uzdevums. Kā

savā laikā persona centās īpat
nēties un izcelties no masas, tā

tagad to cenšas veikt nācijas zi.

ņā. Nācija ir talantu buķete,
apvienojums, kas tur acis perso-
nības mērķus, likai to sasniegša-
nu nostāda iespējamā plašumā
un daudzveidībā. Tāpēc nacio

nālisms principiāli jāatzīst par
ļoti augstu, savam laikmetam at-

bilstošu un progresīvu ideolo-

ģiju.
Savā grāmatā es nu tiecos

spert uz priekšu tālāku soli.

(Turpinājums 5. lappuse)
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CILVĒCĪBA UN

DZIMUMS
iS kins 4. lapputē)

Vispirms es pievēršos katras īdeā-

lības pirmavotam — radošai die-

vībai, un tiecos noskaidrot, ko

viņa ir gribējusi ar saviem radī-

šanas aktiem. Es atrodu, ka pa

ti dievība ir iestādījusi jeb radī-

jusi dzimumus, un tiem ir uzli-

kusi augstu misiju. Bet tas. ko

dievība laiž pasaulē kā uzdevu

mv. cilvēkiem paliek par ideālu

Tādā kārtā dzimumu īpatnības

to augstākā izpausmē ir patiesi
cilvēku ideāli, kas jāizkopj ar-

vienu tālāk un pilnīgāk. Un tā

kā dzimumi ir radīti polāri, lai

saistītos partneriski. tad katra

cilvēka misijā ieiet uzdevums

izkopt savu dzimumu iespējamā

pilnībā un saistīties ar otro dzi

mumu partneriski. Vīrietim jā-
tiecas piepildīt bruņniecības ide

āls. kamēr sievietei — sievas un

mātes.

Ja dzimumi ir dievišķs iestāai

jums. kam jāattīstās arvienu tā

lāk. dabiski, ka tie neizbeidzas

Indivīdā, bet pāriet sociālā slāni.

Kā es rādu savā grāmatā, sie

vietība pāriet nācijā un vīrietī-

ba — valstī. Uz šo diferenciā-

ciju ļoti vajadzīgs aizrādīt, jo
nacionālisma ideologi nācijas

funkcijas pārāk sašķiebj uz vie

nu pusi: vīrišķīgākie tai dod ti-

kai vīrietisko kultūras virzie-

nu, kamēr sievišķākie — tika!

sievietisko. Atdalot valsti <:o nā

cijas un katrā saskatot savu

dzimumu, rodas iespēja katru

dzimumu sociālā izpaudumā

perfektēt ārkārtīgi augsti, tik

augsti, ka šie ideāli .paliek par

nākotnes kultūras ideāliem, pie
tam tādas, kas vairs negriežas

atpakaļ, bet atkal iet uz priek-

šu. Nācijas īpatnēšanās vispil

nīgāk var izteikties tikai talan-

tos, un valsts ģēnijos, un Tie ir

cilvēku augstākie tipi un ideāli.

Bet kas iet uz priekšu un īpa-

ši, kas dodas ideālu pasaulē,

tam jāatgrūžas no vecās pasau-

les. Tāpēc, ja mēs uzstādām

par savu nākotnes ideālu bruņi-
niecību un sievietību. nacioiiālis-

mii un etātismu. nācijas talanti-

bu un valsts ģeniālību. mums

starp daudziem citiem veciem

ideāliem jāatmet arī tāds pavi-

sam vecs ideāls, kā cilvēcība.

Izglītības ideāls
(1. pils. ģimn direktora J. Lapiņa referāts Valdemārijā)

Priekš nepilniem diviem gadu
simtiem Eiropu pārjēma aiz-

grābtība par zinātnes sasniegu-

miem. BrlniSķi laiki esot nākuši

pār cilvēci. Visas tautas tikšot

pie dziļas izglītības. Kas bija

noticis? Nekas sevišķs. Koper-

nika sistēma tika pamatota, jo

atklāja teleskopu. Lavuazjē dar-

bojās ķīmijas laukā. Lokks dibi-

nāja jaunu demokrātijas ideālu.

Cilvēks no dzimšanas tabula ra-

sa, un izglītība dod visu. ar to

var pārvērst visu līdz nepazīša-

nai. Ja visi tiks gudri, tad ari

pretrunas tiks novērstas. šās

idejas pārjēma arī Voltērs un

atdeva visai pasaulei par īpašu-

mu. Ja visi tiks gudri, tad nāks

laimes laiki. Jautājumam, vai

zinātnes un mākslas cilvēci ve-

dušas pie laimes. Ruso deva ne-

gātīvu atbildi, kam pievienojās

arī Didro.

Tagad Eiropā pārgājis t?s hu-

mānisms, kas radās Kristus lai-

kā, bet ne Kristus izskaidroju-

mā. Visiem gan radusies pār-

liecība, ka jādzenas pēc augstas

izglītības. Sokrāts pirmais deva

tezi ..gudrais negrēko". Profe-

soriem vajagot valdīt. Zem šī

iespaida uzplauka un veidojās

demokrātisms.

Kā tad nu ir .piepildījušies iz.

glītības kustības ideāli? Šī ku-

stība ir glābusi cilvēkus no ba-

da, nesusi maigus tikumus v. t. t.

Domāja, ka šī, kustība balstās

uz tezi: nevienai attīstībai nav

gala. Bet šie ļaudis nezināja,

ka katra parādība pati sevi at-

ceļ. Hegels pirmais to atzina.

Visam pasaulē ir robeža. Līdz

šim nebija jautāts par to. kur

izglītība top par cilvēces nāvē-

tāju. kur arī humānisms kļūst

par cilvēces ienaidnieku. Hu-

mānisms solīja novērst karus,

nevajadzēšot vairs valsts varas

spaidu, valdībai jābūt maigai.
Kas nu ir iznācis? Noziegumi
taču ir ārkārtīgi vairojušies, bet

sevišķi izglītoto vidū. kas visai

zīmīgs fakts. Tālāk: bija reiz

karaļi, kuri tikai paši izsprieda
tiesu. Vēlāk nāca soģi klāt. Ar-

vienu izglītojoties, patlaban
ir tik daudz tiesnešu, kas taču

visi grib dzīvot, uz cilvēku

nesaticības un noziegumu pama-

ta. Tā tad te humānisms cietis

pilnīgu neveiksmi. Senos laikos

nebija arī policijas, bija tikai

kareivji zemes aizsardzībai Ta-

gad ir milzīga policijas sistēma

No Sicilijas sākot, līdz ,pat Le-

dus okeānam vēl valstis ir apbru-

ņojušas speciālu iedzīvotāju da-

ļu — aizsargus, arī ne bez vaja-

dzības. Tā tad arī te lr fiasko.

Tālāk: kari gan ir padarīti re-

tāki, bet agrākie kari taču ir

bērnu spēle, salīdzinot ar pasau-

les karu. Ko visu vēl nevar sa-

gaidīt no nākošiem Kāļiem. Un

visi taču izglītojās.

Pasaules karā zaudējām
1 i

savas tautas, iznīcināti tika mie-

rīgie iedzīvotāji. Te nu izglītī-
ba ar savu ideālu nav attaisnoju-

sies. Ideāls nav nesis laimi ze-

mes virsū. Tālāk: domāja, cik

jauki būšot ievest demokrātis-

mu un runāt parlamentā. Zināt-

nieki tur darīšot brīnumus. Vā

cijā kādreiz bijuši parlamentā
36 profesori, kuri skaisti runāja,
bet neizdarīja nekā. Ādmini

str&toriem ir jābūt izdarīgiem
cilvēkiem, ne runātājiem.

šāds izglītības veids tagad jā-
pārvērtē, jākritizē, jāmeklē jau-
ni ceļi.

Tagad ir attīstījusies zinātne

— masu psieholoģija. kara mā-

ca, ka visādās sapulcēs, kur ļau-
dis iesilst, rodas jauns orga-

nisms. Izglītotais cilvēks sapul-
cē pārvēršas līdz nepazīšanai,
visi še nivelējas. katrs neapzi

nīgi runā tā. lai iegūtu pūļa glai-
mus.

Izglītības krize ir arī citā vir-

zienā. Kādreiz domāja, ka in-

telliģents cilvēks visnoderigāks
katram darbam, kas ļoti aplami.
Kurš gan gribēs iet par lauku

puisi, dabūjis augstāku izglītī-
bu! Mēs visi esam radīti lauku

darbam ar spēcīgiem musku-

ļiem, bet tie pamazām atrofējas,
cilvēks sevi ar pārliecīgām pū-
lēm pārstrādājis no miesas uz

garu. un kad nu muskuļu augša-
na izbeigusies, vai tad vairs ie-

spējams atkal tos radīt? Taču

nē, no anatomiskā viedokļa ne-

iespējami.
Nekādā ziņā tas nav ideāis, ka

katram vajadzētu augstākās iz-

glītības.
Senāk domāja,ka ļaudis ne-

vairojās bada dēļ. Tas ir aplami.

Tagad nav bērnu bagātām un

intelliģentām tautām.

Ņemsim vienu pagastu. Tur

vienkāršos apstākļos uzglabāju-

šās labās smadzenes, veselīgs

gars. Bet kam laba galva, tas

aiziet skolās projām. Un tā gadu

gadiem izrauj visas labās sma-

dzenes no pagasta. Un izglīto-

tajiem, nenoliedzami pēcnācēju

ļoti maz. labām smadzenēm na-

va pēcnācēju, neapdāvinātiem
toties daudz. Pēc kāda laika,

kur bija leelā skološanās, nāk

galīgs pagurums, pelēkums, tuk-

šums.

Tā. lūk. paslēptais labais

gars. ticis brīvībā, eksplodē, tie.

coties pēc izglītības. Vēstures

heterogonomijas likums rāda.

ka grib panākt vienu lietu, bet

dabas konservātīvisms liek iet

citu ceļu. Daudz labumu gan

devusi izglītība, bet tagad nā-

kusi pie robežas. Ari techmskā

kultūrā ir robeža. Līdz ko krā-

sainie attīsta techniku. nava tās

produktus kur novietot. Un sa-

dalīt, cik katrs drīkst ražot, pa-

saules mērogā nevar.

Krizē ir 2 parādības. Var do-

māt pesimistiski, ka nava vairs

izejas. Bet var domāt arī citā-

di, tas lr, ka nava laika pļāpāt,

bet jādara darbs. Tāpēc valdī-

šanu tagad uztic vienam cilvē-

kam, tas var veikt lielus darbus.

Otrkārt, pretēji pesimismam,

var būt dzīves prieka gars. Ne

jau viss ies bojā. bet atsevišķi

cilvēki glābs, giābs ar savu radī-

tāja garu. Tā tad aizspriedu-

maina doma. ka visiem tautas lo-

cekļiem jātop augsti izglītotiem.

Tai jau ir robeža un pāri ejot tā

kļūst negātīva. kaitīga.

Latvijas un Lietuvas

draudzības parāde
Pirmdien, š. g. 9. martā Lietu-

vas Vitauta Dižā universitātes

koris Kauņā svinēja savu 10 ga-

du jubileju, atzīmējot to ar svi-

nīgu koncertu, kurā bija ielūgti
ari Latvijas universitātes koris.

Kā pārstāvji aizbrauca — V,

Jansons (priekšsēdis) un A.

Dzirne (sekretāre). Jau agrā

rīta stundā viesus sirsnīgi sagai-
da Kauņas stacijā un dienā ie-

pazīstina ar Kauņas ievērojamā-
kām vietām. Vakarā Valsts teā-

trī pie izpārdotā nama norit

svinīgais koncerts. leradušies

ministri, pils. galva — (pulkv.

Mērķis, universitātes māc. spē-

ku saime un labākā Kauņas sa-

biedrība.

Izdevējs: L. Ū. Konkordiju Seniorāts.
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Grupu fotogrāfs

K. Rake
Kigā. (Janu ielā Nr. 4, dz. 8.

Tālr. 2&m.

Daiļkrāsotājs J POGULIS

amata meistars.

Rlgi, Torņa ietā 4

i

ļ FOTO STUDIJA I

Fēlikss Ozoliņš
rv , , ~t

! "Ii
» 1 urķu konditoreja, maiznīca un

Rīga, Kato{u ielā 2. talr. 2009', kafejnīca
Ģertrūdes ielas stūri, auto 23 un 33

foto \iāksīas Specialitātē ļj ļļļļJļjļļjjļļļļ^J
DKkBMKKs t. KAULS Kaiņa bulvārī 25. Tāļr. 20676.

Berlīnes akad. audzēknis.
Pasūtījumus izpild i UrlĪßi un laikā.

Pieņem pasūtījumus uz visādiem
.

kungu apģērbiem. Atvērts līdz plk. \l.

Rīgā. Blaumaņa ielā 12. dz. 2.

Tālrunis 2-8-4-1-1.

Modes nams Ch&ltinS
i i Brrribaa ieli 4.

RīflPĪ vidēja izstrādājuma
• '

ļ O
dāmu Modernāko popru izv.

Būvuzņēmējs RQb. Rudulis
I/ved būvdarbus, izgatavo būvprojektu* un maksas aprēķinus.

Kīsfā. Bajāru ielā (i, d/.. 1. Tāļr.

Ci les salpetris visos lielākos veikalos

Studenti!

Dzeriet tikai garšīgo

Kokmuižas alu
Alus darītava

V

KS. Brāļi Svercs un biedri, Kokmuiža, pie Vahniei

Rfgas lieltirgotava: 11. novembra bulv. 31, tāļr. 321'n ,
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Sveicinām Akadēmisko Saimi Lieldienu svētkos!

************************************************************************ ********************■*****************************

Daiļkrāsotājs K. Celmiņš
Lielgabalu ielā Nr. 2. Tāļr. 92065. Ja nav laba tikumiņa.

Izpilda visus krāsotāju darbus: dekorātivos, izkārtne., dzīvokļu Ba£*tigi izvēle dažādas rok iarl.u dzijas, diegus kā ari

remontus un fasāde- fOKCi3rDU VGIKdIS

leteicam kommīlitoniem vajadzības gadījumos griezties pēc augšu MIL D A ZAND ER S

adreses. i!t/.maksas pamācība visos rokdarbos. sķuņu iela Nr. i.i.

Kashinn.ihle danring caharct Aizsargi un studenti nodod uzvalkus gludināl un Hrlt TffiAl

Oli \\g
AMERIKĀŅU TVAIKA GLUDINĀTAVA V. BĒRZIŅŠ £

m
\\l\ \ #_£ļ[

WL Ma/ā Kalēju ielā Nr. 22. Tālrunis 80280* ļ :

•
/\ \NIKT MUMS pa 31281, CjF) 1 "

—

Rigā, Dzirnavu ielā tā 17.
___———— tāmiifl K&U pienāks pē< .Jūsu apģērba Un ari aiz- t~) I J I /"

Tā]r. 26620. Cenas: : un iztīrītu BKZ UĒB I ļU O I, I L 4I I

\prī|a programma: Kzvalks <<> .IKBK.vl>\> I'IIIM \K-\> I/if) (5 OPtļ/i) /
Parsl nju deju atrakcija Kungu mētelis

...
1.50 Atļaujiet mums par Jūsu apģērbu RŪPĒTU 5, 1 /

CI.( IRIKT'I Kun M\RIKN jo mūst (.1.1.- (._______ I ' Ml7T7īußJ'hMbl4 ,ltt
un cili artisti. IMNV. UHTKKI.n. - \-\ 11 >I MI > iz- rfilV rlil *

koktailu bārā spēlē <;riša lemko. Žakete -veste
. „

I.— tīra un NON \Vj.; VAIiBrTK.iI MIKRO- K[
*

—TJ^II^JL^LJ
Coctail-bar atklāts no pīkst. 5. " Bl S. V KI.AS I N /XX I Kopš VN \ 8~,;i.1«UMjii*26575.

i I .-ērbi. ļNSPACHA V Xl, IMI NKMš \N \ » I'l \ X TS. ■»■

Tikai A.-S. N oda 1 B s: Daugavpils ielā, tālr. 23(218.

sry ļ — Blaumaņa ieli 20, tājr. 27288, 21241. Atlasa

##
Dfr^Mkia .(x>3.

RīKā \tlas-i ielā -, Pirmklasīgi gaļas un desu Centrāltirgū, tālr. 30383. Vidzemes tirgū 27/29, tālr. 96X51.

tāļr '«SUN produkti vislielākā izvēlē tirgo, tālr. 41398. Brīvības ielā 184, tālr. 90471.

Ikdienas apgādā ar saviem gaļas ražojumiem Patversmes ielā, tālr. 94550. Avotu ielā 40.

jūs nodrošina pret lielākos uzņēmumus, kā: skolas, siimnieas. da Nepārtrauktā valsts veterinārārstu uzraudzība
gaļas viltojumiem žādas valsts lestādes, veikalus, fabrikas v. 1.1. £

ej * i
Veļas mazgātavā un ķīmiskā tīrītavā

_ —

Studējošo ievērībai ! K()pjiet ITiatUS "

a v
B. REKSANS, Ģertrūdes ieti Nr. 88, MUSU ITieDeleS

"iStaS Veģetāras pUSdienaS eļļu kas sastāv no Molesterina un n^iAK^a^wtait
lf*S-

nSS" Garantēts darbs! Izdevīgi pie,

, ...

3
..... ~

r
t ,

" "

' pii.. maisījuma
'iem

-
Darbu «P»M» noteikta laika. izturīgas, modernas, lētas.

Apzinīgi un diētiski sagatavotas. augu eļļu maisījuma. Pastāvi īriem klientiem rabats. _ x- x - - - -

\rchitektn ielā Nr. I. Fluctuol matu eļļa piedod matiem A.VjraSlflS Ufl DIGuM
Tāļr. 33.-,5.".. dabiski krāšņu spožumu un zīda

Kun ievērībai! Bikses gludina mgļ Oirtrtdes ieli 23 Tālr "7660
Laipni ielūdz mīkstumu Vairuma pie A. Kesna, ,:lik

-

v 7
" hr - v

«V
Paulinc Jakobsone. -Marijas ielā 106, tāļr. 94096. Tāļr .

30505.
Rūpniecība: Kiga, Matīsa iela Nr. 61.

Gultu pārklāji no etamīna, tilla un
Akc. sab. ~MORITZ FEITELBERG"

filo ink.i.. kā an moderni dīvānu- Brīvības bul\. Brlvibas ieli 87. ĶIHIISKd TdDriKd

gultu spilventiņi un galda sēdi ===== Lieldienu dāvanas pieaugušiem un bērniem.

vienmēr krājumā. Dāmu veļa pēc i IMf Ir I#WlWlaI 4k

mēra no darbnīcas un pienesta ma- J
m

ZOMiGFS DtrxaS reSĪOtanS HWW • IV/llllliCl
teriāla. Pagatavoju līgavu pūru. . » . Rīgā, fcf. Jēkaba ielā Nr. 1

O. GREDZENS
nfmiP»snī® ce

- un Jaunu ielā Nr. 9. Rīgā. UžpMii ielā Nr. 83.
Stabu ielā 6. Ai < a. I l|r 'vn„

T uhis iela Nr. S. ļ .

fiiSllMtaC hnrniniTl Man vknr 1 ~LATKOLA" bta nervu &pēka
mU ce P^re *

Ul □1110103 UIIIIIIIII av.>t>: Kastīte maksā Ls 1 , >#zPŽ?V MLailTie
1..1.-.L- ,i ,-;

Vairumā pie K.-S. BRUNO FROBEEN<. /V^B^sa»
\islnlaka izvelē danujamas

{
Ipasn.

A.3essenagrāmatu pārdotavā
,
vVvTi.

N

n"■ ]JĒ^'«lī^:
Bez paša, speciāli tikai jaunībai no I,s 4.— r

. .... . .. J Dāmu (.»nnwc

ari citu izdevniecību labākas hernu HKKIA ZARIŅs. 1 '
V \

mnj,i:
'

grāmatas. Stabu ielā 30. Tērbatas ielas -t.
Solīdiem pircējiem dodu arī uz \ mouepem.

:

Lieldienu svētkiem

ROZES, CERIŅI, griezti, un skaisti puķu j \ 7* I • KUn g U

sakopojumi bagātā izvēlē, katru dienu svaigi, kā i V I X tTI /ļflIS drēbniekā CTj
vienmēr lēti, bez tam studentiem-ēm sevišķs 4 v fHM'MMIU
rabats uz katru pirkumu.

. /-///», sV

J. RIBKĶA DĀRZMKt īb\s
( ';»!a> rūpniecība. I 7111$ Al

/ S P^kisi^Ba
—^—__ _____

W
l'igatavo elegan- M '

4W£**jtV*\W
'

____■
\rwĒi£Ē&^

■p"
-**»

___!_______K

Avotu iela Nr. _T3. Tiil [ *
tās prakse- Stu J J

MWs_ļ_( —

N ■_! v

Konditoreja-Maiznīca

M. Jansons
Rlgft, Kalnciema ielā J-h

-------------------------w-M-_--«_m-«__________»

(pretim Āgenskalna kuģīša piestātnei).

Piedāvāju studentu konkordijām, vienībām, korport-
Rīnā. Pernav&is ielā 11. —-————---------—--_-_-____________

cijām un biedrībām: tortes, kūkas, cepumus, maizītes,

konfel

i pagatavots pirmklaM.' vadībā ne

1 tlīākiem produktiem.
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Sveicinām Akadēmisko Saimi Lieldienu svētkos!

Dr. V. Ginters Pēteris E^litis Valsts bibliotēka
būvdarbu uzņēmums

....
R'ak Matīsi Uti Nr 51 53 Jāna Čakstes lauk. Nr. 2.

Valstu vēsturiskā muzeja direktor*.
X Ra ' IV,at,,d ,ela Wr

- •

Tāļrunis (.»2n>9. Atvērta no pl. 10—20.

_ _„

"
~

I
_

ELEGANTĀKIE APAVI
Kungu apierbuulon. VlsS S1LI Cl C" II 1 1C" ITI ! ļ\

VILIS KAŠKURS
v•• -i

■ i ■
_i I \ «T »Vi.pareizakie pauku piederumi. I ā *

Audēju ielā 7, ieeja no Vecpilsēta-. Ķiv. Krāsu lenta. Speciāla -porta. I 7 *a*

. T¥'" 217*iL
1
. Kakla sait Portd ceļošanas un I^GfVJICL

Ārzemju jaunatne modeļi Krūšu saites Nauda- maki
,

. j a„,„,„

r\\M4a
Pinnklaagß dari.-. /tff i I \ \J

<£4> C Karodziņi rūpniecība. Izlabojumus \ %

Studentiem un sflcolēi xelāža Medību piederumi izdara glīti un ātri. \ V^a«—i■
rabats

- A..S. A. RATFELDERS, Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 11, tālr. 23216, 20182.
R

.

gļ
. Kaļķu MNr ,g

*\tiirlpnfii nirtui)P Vērmaņa dārzā A f}f I[ 13ļ C
/LULI C//1114 Ui I LLIU\C iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniHiniiitiiHMuilM • v-# v-/ i-* i-J i

I. nodaļa bez apkalpošanas 11. nodaļa ar apkalpošanu GRĀMATU IZDEVNIECĪBA

no pl. 12—17 un 19—22. no pl 12— »-m-m-mw«-asBaBBBBBBBB-a-«-«wm-^

Studentu virtuves nodaja Universitātes vecā ēkā atvērta no pl. 10—1"». Rīgā. Kr. Barona ielā Nr. 14. VeikaJls: Kr. Barona ielā Nr. 24-26

Pri+rī criirlns» i i •• I i •a •» ilgviļņi jauns» dāmas? uzmanību;
rUiU aIUUI|Q ~L3ĪVII3S LlOlflS no 1s 3 — krāsotiem, balinātiem, sit- Vai Jus pazī.-tat jaunā- bubimatu

—
*

i un vismīkstākiem matiem, j0 sprādzes „A»tra"? . .uhmiatu

————— == strādāju ar visjaunākiem ūdenstvai- sprādze ir 7ā proc. rokas darbs, ga

A7tlinDlll
IC apdrošināšana, un transporta akciju ka. kā arī sutu un elektriskiem ai.a lotne ir rokas slīpēta, kamdēļ galvas

Z. V I kUI I.J .abiedriba LIDIJA, beigu i ā 1
• *■ w ■ •»# . . '..

v ~.
augst.friz un ilgvi|gu kurs āizemēs. Brī- garantiju izslēgta. A. ARKN'sTKINS

Elizabete, ielā Nr. 49. Tāļr. 27378. L- «MIŅIU iela INr. .14.
yjbag Mļ 64 66 Matīsa ielas. Rīgā, Pa.ta ielā 5, dz. 1, Tā)r. 27044

K_
_ „. _ ._.. . _.

I. šķiras restorāns ..ESPLANĀDE"
I/

_

i Tikko faņemti: Jamaikas un Singapuras bANANAJ), AIVAiNAM
rlafvtaka ieņēmums! Flīzabe'e< iela

Vanags c,trapi
>
c,tron,

«
apels*ni

.
uv*n augu mnrSm

Baložu ielā Nr 17. PT IrV l«l wTCLa R,
X;». Skārņu ielā Nr. 10. Karsta, brokastis pēc

IAUUCI LO I \CI-.CSr\O sant. porc. Atvērts līdz pl. 2 naktī.
Latv. Bankas direktors. Mūzika. teicam komiltoniem apmc 1

j. DfVIŅŠ I 7 ZZ ~7. JAUNUMS!

podniekmeistars >V I\UITIDĪtIS ILGVIĻŅUS — vismīkstākiem un sliktākiem matiem, kā arī balinātiem I

Rieā Stabu ielā Nr 62 dz 11
*

un krāsotiem iespējams ielikt skaistās sprogās ar jaunāko un modernāko i
'

Tāļrunis 93955.' Alberta ielā Nr. 4. aparātu. Dāmu frizētava HERTA Kr. Barona ielā 76. Tāļr,

DĀMU lEVĒRĪBAI. Dptprifi IšTĒ la" ŠM W) īšV J ŠNEIDERS

Ilffvi)ņi no :!—6 ls (iesk. mas|
*C»

KUNGU MODES ATELJft.

ondul.). ar modern. elektrības vi Rīgā, Kr. Barona ielā 26. Tālrums 28867. Izīrē frakas un smokingus.
ūdens tvaika aparātiem. Ilgv Zvērādas. Kažokmēteļi. Lapsas. Speciāla kažoku karbnica. Vaļņu ielā Nr. 26. Tāļr. 20301.

jam arī krāsotu.-, balinātu-, mīk-tu-——^

un garus matus. Dāmu nr% « tC šThW*
šē P TUPINA ViNl

11. Lonija *Cf£Z&IUM
f,87%.Uā 9%M

nis 91450. Ilgviļņu meistare diplom.
gveic akadēmisko Lieldienas svētkos! īp. Kr. Trēziņš.

,r ,abl-

.-'i/, aiē- ar iielu praksi. 1

Tēja 1 Brilles
„FAGU" lēja ~A. M." -61a „A. M." lija

un ODt
-

pMentssi tikai

Ci Llodas tēia Ls 130 CeiloricUs tēja Ls 1.10. Indijas tēja Ls 0.911 Rī,fā '
SMILSIT lELA 29 (Pie Pulvera torņa).

50 gr. paciņa. j • Tālr. 22758.

ALFRED MENTCENDORFF" šķūņu ielā Nr. 6.
f

"

f[ . )>&K Studējošiem un valsts darbiniekiem 20% rabaU.

Kafejas filiāle Elizabetes ielā Nr. 33. IFIīBB Optiķis I . VOLANSKIS.

~~™—^™"^™"~™^™— "™

. /ļk/..
Pieprasiet tikai

MODES SALONS BUŠt-J/ĒKiM.
STROEMMERS'A

ANNETTE
PUCKSIEŅI, Wk //% ZILOŅA TKJU

i- a, 2t 'h -'650 1. zects, & ' n s\ s\ (fn /7) c. a. stroemmers
Kaļķu iela 36, dz. 2t ļ,

■ U Ufļ /9j2 Ā ffJ
~

Pieņem pasutijunius. Student. īaba Sl/UK/ID», ff /7)h7o^fJ7Ml 111tfflJF/fi(&
ļsMļ^s— * " KtZiS I II IS, \sdUU žQ ļ Studentiem sevišķa pretimnākšana!

PIČSRUMPE DZINTARS. >fr" //? uKf t <
r, -k

ED

u

PURMALS
+

VEĻAS UN MODES VEIKALS ACV/IKJi %Jr
D U

v . ,Dr^ ni amatmmstars

yn "vw"

r » « - -v
Veikals Rīga, Dzirnavu iela Nr. B*.

Kr. Barona ielā 11, tāļr. 33450. RIGA, Brīvības ielā 4. Tajr. 2633*. ||L-
Tājr. 29960.

Veļa un modes prece»
lielā izvēlē. Darbnīca pasūtījumiem un izlabošanai. Ķimiski tira un pieņem izlabojumos.

DĀMAS UN KUNGI! Rudens un ļļtjļgļļļj ļjļļ J||(|§[ļ)||s FriZČtaVa ~KARO" «!■ ■■ I Ņr. 16.

ziema» sezonai labi paJ*!aVotU^avu damu un kungu apģērbu veikalā II /SUI lIJ I « vi-mo<b rnākiem aparātiem. Apzinīgs un solīds

Fil RrīVHRfIIS UU tpū S Elizabetes ie» 18 (starp Marijas un IL\jVltljM darbs Lēta. cena». Laipna apkalpošana.

c
.?. !." . \ • „■ J, Barona > Va.arā Jūrmalā, Majoros, Jomas ielā 53, ip. Cic.

Sevišķi lēti pagatavoju pec mera.
'

» •

M.u..

J

«-
X R,,

I Dažādas dūmu un kungu p, KrŪmiTia N1 C
Cē.uielā33 Tāļr.91325. CEPURES ĪS>I UīllUiU

KIAMC
Izgatavo: daž. škirnu metāla pogas . KUĶ.U IsArlJ

formas un civīlapģērbiem. Nozīmes i filca, vate. un platmaļu fabrikā Kr. Barona ieli «MH, taļrums 9180

un medaļas. Veļas pogas.
Matada Nodaļa: Vaļņu ielā 28a, tāļr. 22301. Krājuma Ansadas formu cepures. Rīgā, BRĪVĪBAS BULV. Nr. 2-4.

tas, matu šprādzītes un citus smai- Studējošiem izdevīgākā iepirkšanās vieta. Tālrunis 23240.

"
KLŪGA un BRVALDS (Ip. K. Klugs k \rlis SKUBERTS

— ar——
r— Z trai:ku un lampu tirgotava liīgā, Brīvības ielā 64.66,

|2J CCC' l'ērbatas ielā 11. tālr. Tāļr. 97322
m4m*m

T
-, Pastāvīgi krājumā: porcelāna, fajansa un io,.j a no Matīsa ielas. Stikli.

DEJAS KURS ,

Brīvības iela Ni. az. «.

ļ
' ' atlīda gal la trauki, nemsošie galda naži. : Spoguļu rūpniecība, bilžu ierāmēs.

Pēdējie kursi šinī sezonā sāksies 21. aprīli pīkst. yh vaK.
Karotes. Virtuves piederumi. LAMPAS, Latvieša uzņēmums, kurs sindikātā

Mak«a: kungiem Ls 4.—, dāmām Ls B.—-. Pieteiktie» Katra iKa. elektrības un petrolejas apgaismošanai. nesastāv.

Firma T
-

SVECHEIMERS
c

«Rīgas Daoira kulīšu Z^s^^i99alar^^^
/Kr . .

-
'

MM;.<.4all(A
kaķu uda Nr. 4, tar. 22332. /^«K SVW PjV

/? F darbnīca v. spiestuve»
A -V ļ ņ 'fW£l Dz.rnavu ielā 30 Tāļrunis 32677. H«v.|ņ. sakot no Ls 5.- matu kra- ļ\

r

'ļ ITļ jfT
Yv\ 3i P M \VM(ttBS*jļr L,l,rn*vu ,e,a r"

~ l-..i te vi
sošana un aukstas ondulacijae. WSVUL

/ / izgatevo visāda veida papira kul.t».- ai un /V
beV uzrakstiem, kā arī visus drukas darbus. Student.cm 10, rabat.. ¥



Ig. 11. apjīii
ST I DEŅ M !>/-' \I-

"

>u

lespiests nkc. sab ..Riti" spiestuvē. Kiftā Dzirnavu ielā 57.

8

Priecīgas Lieldienas novēlam:

Armijas Ekonomiskais Veikals
Rīgā, Audēju ielā ffe 16

NODAĻA
NODAĻA

_

L.epaia
Kezekm

Daugavpili
% 1Q un 206(>

U. maija ieti 16, tik. 81.

Vadoņa ielā 16, lalr. I.

rIBD Ā V Ā :

rVUdUUIU» Urnu un kungu mēteļiem, uzvalkiem un veļai.

preces gatavu veļu, apkaklītes, kravates, adltaa

ApaVUS dāmām, kungiem un bērniem; rīta kurpes v. t. t.

Karavīru pīt derUmUS -

rus, patronas, slmotnes, reglanv

v. I

GaIaVUS apderbUS knngiei» - «valkus un mēteļus. Lietus mēte|us un .brezenta

un visus formas apģērbus.

Dr V Strautiņi I K. Kioerts Dr. V. Starodubskii Voldemārs Majors
' '

Brl.ih.» „..n V. t, >
I,V,M^

SM '

:
"

:-

1.-i Nr. ,7. Ki.a. liNr.».

f. m.
v

uSfir
r

Goeggingera šokolāde

Nodokļu departamenta ..PHnpiena-rŪgtā"
Spirta un degvīna monopola nodaļa pieprasiet ris**!

v
_

„_ KONDITOREJA - KAFEJNĪCA Koni mīl itoņu ievērībai!

i./a Ed. Rozits J. Sommer*»
X BaU(nanis ,„,,, ....

BALTIJAS KRASU FABR. GRĀMATU SIETUVE. ,

«-__« vi- « Tilr I*l2l Rliti. V.|o« M* Nr. 1». Tilr. 20564.

~~

: Rīgā liels piena restorāns
! M. i»nvl v UELI PIENA RESTORĀNU

I Elizabetes iela JVe 55
■

——————^———

(Brīvības ielas stūrī).

■ Restorāna atvērts katru dienu no pīkst. 7r. līdz pīkst. IS n. Visbagātākā izvēlē piena produktu ēdieni un dzērieni. Sviestmaizītes (iesaiņotas) .

paani "> :,! jau no pīkst, f, rit:».. ** 1

I
_ .

FRIZIERI ARTELIS

MIN ERaLCDEŅI IESTĀDE I J. Savi*»iri*» urt ts-dns Anton»

PS*\
r~7 I CJ* senāk Brīvības ielā Nr. 7.

.O/ULb isS?irTO.
m Zariņš JSg &-a^

\ īsus darbus i/.pilda
liĪKā, Stabu ielā Nr. >«.

===== Pulksteņi, zelts, sudrabs un kristāli* baR ātā ls*SM ===== BEZ DZERAMNAUDAS.

Auto satiksme V. Matejka.
J. Lacums un Izmailovičs

Konditora a
\ni i/braukumiem studentu organizācija aSBMmMHaa«NMm«Ha«mMU9afIBVS^BIVV

Raud , s. XX.v Tālrunis 41 172. BRĪVĪBAS IKL "\ Nr.r.l.

Rīgas pils. dārzniecība Seklas,
——

1

dārzkopības niederumi

Pārdod šā gada pavasara un rudens sezonai par izpārdošanas cenām Sēklu tirgotava ..K. Plissau". īpašn. I. LEPfi&INSKIS,

dažādus Liepājā, Pētera ielā 15. tālr. 18<>.{.

lapu kokus un krūmājus -

STI I)kJOŠ\ J U N \tnk patērē, —

Dārzniecība atvērta no pīkst. 7,30 līdz. 15,30; sestdienas no līdz 15,30,

ar pusdienas pārtraukumu no 12 līdz 18. of 1711QC pil Lrill*ll •

TĀLRUNIS 84243. L<ttVl|C«> UUK.UIU.

7 ē77~ Kino «METROPOL» direkcija «

* *• <J\A.l I\ IO Labākas sezonas filmas. Rīgā, L. Vērmana dārzā. Labākās sezonas filmas. •
• • Raiņa bnlv. 2:.. ds. S. tālrunis 21004

rar m (Kr. Barona ielas stūrī).

• Sakot ar Ls L— nedēļa*

Marijas ielā Nr. 66.
Al lOMOBIĻI L N MAŠĪNI MX( HANISKA DAKBNĪt \. Pulksteņi, portcigāri sudrablietas.

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 102. Tālr. 92300. alpaka, kristalls v. t. t.

\
ļ ļ 1 ļ ļ ļ W

m Kvalitātes alus. Vecie

iecienītie vīni, augļu

minerālūdeni. Pietl-

CēSĪS. LenCU Ida N9 5. Talr. 74. Noliktava: Rīgā, Jelgavā, Rīgas Jūrmalā, Limbažos, —

Valkā, Valmierā un Rūjienā. skāb. dzēriens „Kefa
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