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skol. biedrības gada pārskats (4). Čekoslovakijas
vakars 16. febr. (5). Saldus iecirkņa skolotāju arod-
biedrības gada pārskats (5). Rūjienas skol. biedrī-
bas pilna sapulce 3. febr. (5). Zeiniga viesošanās
Rīga (5). Rīgas skol. arodb. ārk. pilnā sapulce
6. marta (6). Valmieras skol. arodb. gada sapulce
(6). Liepājas apr. skol arodb. gada pārskats (6).
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gada pārskats (8). Ventspils skol. arodb. gada pār-
skats (8). Tukuma apr. skol. arodb. gada pārskats
(9) . Ventspils skol arodb. pilna sapulce 22. un

23. apr. (9). Jelgavas skol. arodbiedr. ped. bi-
rojs (9)._ Valmieras apr. skol. arodb. sapulce 17. un
18. maija (10). Liepājas skol. kop. sapulce 10. anr.

(10)
.

Tukuma apr. skol. konference un ped. izst.
iio 12.—16. jun. (11/12). No Biržu rajona skol. arodb.
dzīves (11/12). Latvijas skol. savienības sasauktā
skol. sapulce 6. aug. (15). Priekšlasījumu vakars
Rīgas skol. arodbiedrībā (19). 2. Latvijas vidus-
skolu skol. biedrības priekšlasījumu vakars 17. zept.
(20). Latvijas skol. dzīvokļu kooperativa dib. sa-

pulce 13. zept. (20). Rīgas skol. arodbiedrības dis-
kusiju vakars 8. novembri (22). 2. Latvijas vidus-
skolu skol. biedr. sapulce 9. nov. (22). Valkas skol.
arodb. saoulce 26. un 27. oktobri (22. 23). Rīeas
skol. arodb. ārkārtējā pilnā sapulce 16. nov. (23).
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C. Kongresi un plašākas konferences un apspriedes,
kursi v. t. t.

Skolotāju delegātu apspriede 29. un 30. dcc.
1923. g. (1, 2, 3). Pamatskolu inspektoru apspriede
7. un 8. janvārī (2). Latvijas skol. savienības 7. kon-
ference (8, 9, 10). Ģeogrāfijas izstāde (9). Prof.
Fišera lekcijas (9). Bernu audzināšanas, bērna un

matēs aizsardzības kongress (9). Skolotāju vasaras
kursi (11/12). Dabas zinātņu kursi Jelgavā (13/14).
Skolas svētku nedēļa (15). Baltijas valstu skolotāju
3. konference (16, 17). Latvijas skol. savienības
padomes sēdes 27. un 28. zept. (18, 19, 21). Peda-
goģiska nedēla Rīgā (21, 23).

D. Kritika un bibliogrāfija.

J. Lieknis: īsa vispārēja vēsture. Pamatsko-
las un papildu skolas kurss. I. un 11. dala. Sastā-
dījis K. Melnalksnis (1, 2). — K. Videnieks: Uauge
un Pludons. Mūsu Jasama grāmata pilsētas un lauku
pamatskolām. Pirmā dala (3). — K. Videnieks:
Viktors Ramans: Latviešu valodas mācība* sākumi
un pareizrakstība I. un 11. pamatskolas klasei (4). -

Biologische Studieiibūcher, heiausgegeben von

Prof. Valter Schonichen. Band 11. (4). — K. V.:
~Ataugav 11. un ~Jauuātnes Dzīve" (5). - K. Vide-
nieks: A. Dauge un V. Plūdons. Mūsu lasāmā grā-
mata. 11. dala (6). — K. Videnieks: A. Dauge un

V. Plūdons. Musu lasāmā grāmata 111. dala (7). -

K. V.: „Atziņas'\ pirmā daļa un Ārijas „Guntiņa"
(8). — K. V.: „Atziņas k

\ 11. dala, un Leona Paegles
— Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi (9). — K. Vi-
denieks: Fr. Kundziņa — Balts tīrums, melna sēkla,
pirmā un otrā lasāmā grāmata mājā un skolā (10). —

K. V.: Fr. Kundziua — Musu rakstnieciba (11/12). —

V.: „Musu berni H
un jvīri dzīvē un

darbā" (11/12). — V.: Tirzmalietes — Bāra bērns,
Gaismiņa — Edžus, J. Akuratera — Sidraba birze,
Aleksandra Lindula — Dadzītis. Irīnas Bračs —

Lellu teātris — (13/14). — V.: Kaudzītes Matīsa
— Atminas no tautiska laikmeta (16). — K. Vide-
nieks: Pludoņa — Pirmais vadonis praktiski-teore-
tiska 'latvju valodas mācība pamatskolām uti vidus-
skolu apakšklasēm (17). — Handbuch der Heimat-
erziehung, herausgegeben von W. Schonichen.
Heft 1. — Hugo Gaudig zum Gedāchnis. Worte
seiner Mitarbeiter (17). — Fr. Dravnieks: Par
ģeografijas mācības grāmatām (18). — A. V.: Lat-
vijas augu noteicēji (19, 24). — K. V.: Teodora
Zeiferta — Krišjānis Barons (19). — K. Videnieks:
A. Dauge un V. Pludons — Mūsu lasāmā grāmata.
IV. dala (20). — K. Videnieks: 1 Dāvja — Jauna
Ābece mājai un skolai (21). — Fr. Dravnieks:
J. Lapiņa — Ģeogrāfijas pirmsākums un Eiropas
ģeogrāfijas kurss (22). — V.: Amenta Zīra —

Ziemassvētku zvaigzne un Feja, Velns un Ragana
(22). — J. B.: A. Melnalksnes — Meim Lesebuch.
I—III. d. (23). - V.: N. V. Čechova

- Sniega
karaliene (23).

E. Kronika.

Nr.Nr.: 2. 10, 11/12, 13/14, 15, 16, 17, 18. 19, 21, 23.

F. No skolu prakses.

Drusciņas par Zemgales skolotāju grupas dar-
bību (5). Saukas pamatskola (5). Āraižu rajona
skolu darbu izstāde (5). No Aizputes apriņķa (6).
Cesu apr. skolēnu darbu izstādes (6). No Neretas
(6). No Aizputes apriņķa (10). Kroņa Susejas pa-
matskosa (10). Sakas rajona skolotāju sapulce 4.
okt. (24). Mācības līdzekļu komisijas bioloģijas sek-
cijas darbība (24).

G. Sīkumi, paskaidrojumi un aizrādījumi.

Nr.Nr.: 4, 5, 6, 7, 8, 11/12.
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M. Mālkalnietis — Kāds vārds nopietnā lietā. Fr. Jansons—
Nacionālāaudzināšana un ticibas mācība O. Svenne —

Drama-

tizēšana skolas darbā. J. Greste — Gaišas parādības. Eveline

Djui — Daltona laboratorijas plāns. — Skolotāju delegātu ap-

spriede 29. un 30 dcc. 1923. g. — Skolotāju organizācijas. —

Kritika un bibliogrāfija. — Priekšlikumi, jautājumi un atbildes.

Kāds vārds nopietnā lietā.

M. Mālkalnietis

Nebūs gan nekāds noslēpums, ka attiecības starp
skolu un jaunatni nav tādas, kādām tām vajadzētu
but. Vai musu skola ir tā jaunatnes vadītāja, kādai

tai vajadzētu but? Nav. Vai mēs, skolotāji, esam

tie audzinātāji - biedri, kas, no vienas puses, paši
talu dzīve ieskatījušies un iegājuši, tomēr, no otras

puses, vel redz un saprot visu, kas notiek audzēkņu

dveseles,_tie audzinātāji - biedri, uz kuriem jaunātne
raugās ka uz ceļa rādītājiem un kuri šo savu ceļa
radītajā uzdevumu veic nevis mācekļu vai pat de-
rētu kalpu, bet gan meistaru rokām. Mums jāatzī-
stas, ka mums še daudz trūkumu, jā, varētu pat

teikt, ļoti daudz. Tas mums jāredz un jājūt uz katra

sola — pašiem sevī ieskatoties, ar kolēģiem tā dzi-

ļāki un nopietnāki aprunājoties, notikumus skolas

dzīve rūpīgāki apsverot. Rādīja mums to vienā otrā

vieta jo skaidri ari sarīkotā jaunātnes tiesa.

Ar ko izskaidrot šos mūsu skolas un mūsu pašu
trūkumus?

Nav šaubu, ka cēloņu še daudz. Še minēsim

tikai dažus. Skolotāji nav vēl saskaņoti, sevišķi
traucē šo saskaņošanas un saskaņošanās darbu dau-

dzās vietās skolu lielums; skolas dzīve nav vēl

izveidota un izkopta un nedod audzināšanas ziņā to,

ko tā varētu dot. Nav mums. skolotājiem, parasti
ari to zināšanu psicholoģijā, ko modernā zinātne

jau var sniegt un kuras nepieciešamas, ja gribam

būt īsti un pamatīgi sagatavoti bērnu un jaunātnes

vadītāji. Cirti mūsu starpā pārzin, kā pienākas,

teiksim, pamatskolas bērna psicholoģiju? Un vai

būs daudz tādu, kas ir pamatīgāki iepazinusies ar

jaunātnes dvēseli ārkārtīgi svarīgos lūzuma gados,

laikmetā, kad tik daudzi dabū spārnus, bet jo daudzi

ari sabrūk, salūst un iet bojā, kad redzam vislielāko

un visstraujāko svārstīšanos — no asarām līdz ga-

vilēm, no izmisuma līdz lielākai pašpaļāvībai, no

opozicijas, kritikas, autoritāti! neatzīšanas līdz kai-

slākai ideālu meklēšanai un atzīto autoritatu dievi-

nāšanai?

Jau par še minētiem cēloņiem vien būtu jādomā

\ airāk nekā līdz šim un jāsaraksta, varbūt, pat sē-

jumi, jo viuu novēršana dotu mums daudz, loti daudz.

Bet ne par tiem mēs šoreiz gribam runāt. Šoreiz

mums gribētos pakavēties pie jautājuma, kuru pa-

rasti mazāk aizķer un pie kura mazāk apstājas, bet

kas galu galā ir viens no audzināšanas kardinal-

jautājumiem. Ar ko gribam mēs jaunātni pievilkt,

likt viņas acīm iedegties, to saistīt?

Kad bērns vēl ir mazs, tēvs un māte ir viņa

autoritātes. Uz tiem paļaujas kā uz klinti, pie tiem

griežas vajadzības brīdī, smeļas padomus.
_

Velak

nostājas viņiem tuvumā1
,

blakus — reizēm ari

priekšā — skolotājs. Bet tad nāk brīdis, kur bērns

mūsu visu autoritāti sāk apšaubīt vai ari ierobežot,

sašaurināt viņas apmērus. Tad ir laiks mums pašiem

saprast attīstības gaitu, nokāpt no pjedestāla, uz

kura esam stāvējuši, un ieņemt mums pienācīgo
vietu. Uz pjedestāla jānāk, par augstāko autoritāti

jātop kam augstākam nekā mēs. Un labi, kur tas

saprasts jau laikus un kur pāreja notikusi bez asiem

lūzumiem.

Bet te teiks: ja runa iet par ideāliem un ideā-

lismu, vai tad mūsu skolotāju parāds būtu tik liels?

Vai viņi nepieder vis pie tiem, kas ari sabrukuma

laikos rādījuši daudz vairāk ideālisma nekā daža

laba citu darbinieku šķira? Vai tas, ko Rainis pa-

gājušā vasarā un ko' Darba ministrs Klaustiņš

Ziemassvētku aospriedē teikuši par skolotājiem, butu

tikai tukši, trafaretisku apsveikumu vārdi? Un ja

tas, kas ir teikts, nav tikai tukši vārdi un ja skolo-

tāji ir parādījuši to ideālismu, ko daži labi citi nav

rādījuši, vai tad nav vini pievilkuši un sildījuši ari

iaunātnes dvēseles? Pilnīgi pareizi. Mēs domājam,
ka ari stingra jo stingra paškritika atļauj mums atzīt

Raiņa un Klaustina vārdus par pareiziem; domājam

ari, ka nav palikusi bez iespaidiem ari jaunātne.

Bet viens ir — redzēt to vērtīgo, kas ir rādīts un

darīts, otrs — vai ar rādīto un darīto jau pietiek.

Un ia tā nostājamies, tad atbildei jr jāskan, ka ne-

pietiek, mūsu laikmetā, mūsu apstākļos. No mums

prasa vēl vairāk. Un nepietiktu ari tad, kad ari tā

skolotāju dala, kurai skolas darbs nav sirds lieta,

bet maizes pelnīšana, sāktu strādāt citādi.



Kas ir mūsu līdzšinēja darba galvenās pazīmes?
Esam iegājuši tukšas vai pat izpostītās skolās, esam

uzskatījuši par savu pienākumu strādāt apstākļos,"
kurus ne tikai vien varētu nosaukt par grūtiem, bet
reizēm pat par loti grūtiem; un šādi strādādami

esam lūkojuši pavairot savu zināšanu krājumu un

esam mek'ejuši jaunus, Jabākus ceļus gan mācību
pasniegšana, gan audzināšanā. Bet vai ar to pie-
tiek? Labas metodes ir svarīga, ja, loti svarīga
lieta, bet daudz svarīgāka ir tā spēku modināšana,
raisīšana 1111 nostiprināšana Un "tā plašā un dziļā
skata ko mes ar tām gribam panākt.
Bet kas grib vērt otram plašu skatu, tam pašam
ar' tāds ir vajadzīgs. Pienākuma pildīšana ir skaista
lieta un ir loti labi, kad radām jaunātnei piemēru.
Bet vai nav daudz vajadzīgāki, lai jaunātne tiktu

pie_ ceļiem un plašiem klealiem, kurus tā varētu
mī'et un kuriem ta varētu nodoties ar visu savu

sparu un dedzību? Tas atvieglotu tai jo lielā mērā

sava pienākuma izpildīšanu.
Šo nepieciešamību rādīt jaunātnei cēlos un pla-

šos ideālus un palīdzēt viņai pie tiem tikt, pastrīpo
jo liela mēra apstāklis, ka te nav darīšana tikai ar

audzinātajā aizgādību un tālredzību, bet ka prasa
pec viņiem, prasa tīri organiski, pati jaunātne, se-

višķi stipri ta viņas dala, kurai tie spārni garāki.
Jo kasgan ir tik daža_ laba no viņas krīzēm, pat
loti grūtam un traģiskam krīzēm, ja ne augstāku
ideālu, sava Dieva meklēšana?

Tad vēl viens: šo lielo skolas uzdevumu izcel
jo liela mēra ari tas, ka mūsu anstāklos jaunātnei
tik grūti tikt pie ideāliem ārpus skolas, jo ne māja,
ne sabiedrība nedod viņai to, ko tām vajadzētu un

ko tas ari,_citos, labvēlīgākos apstākļos, varētu dot.
Kas, piemēram, ir mūsu sabiedrība? Vai reizēm,
vina noraugoties, neliekas, ka mūsu priekšā nav vēl
nekas organisks, bet_ agglomerats, kura daļas sane-

stas kona no dažādam ma'am? Kādi te ideāli, ko
lai te jaunātne mācās, par ko lai sajūsminās? Mums
nav vel pat ciknecik noskaidrotas sabiedriskas do-
mas. Partiju un gruņu cīņā un kņadā dzirdam uz

katra sola: bankrotējuši, bankrotējuši, protams,
pretinieki, ne paši teicēji. Bet daudz pareizāki būtu,
kad teiktu: bankroteiuši visi, i lab'e, i kreisie. Mums
jaaostaias visiem, jāatskatās atnakal un jāieskatās

sevī, dziji nopietni, bez liekulības, un sevišķi tiem,
kas ar tadu labpatiku sauc, ka bankrotējuši citi. —

Viens otrs naks un teiks: ja, ir jau tiesa, ka esam

vēl tāds ka agglomerats un ka redzam daudzas pa-
rādības, kas ir viss cits kas, tikai ne ideālas un sa-

jūsminošas. Bet vai neredzam ari, ka jaunais un

labais sāk pie mums augt? Un uzska : tīs veselu

rindu faktu un plašāku parādību. — Atkal pilnīgi
pareizi. Uz negativām pusēm aizrādīdami, tām uz-

brukdami mes_ nedomājam noliegt to pozitivo, kas

parādījies; mēs ticam mūsu atdzimšanai, mūsu tau-

tas īstai atmodai. Bet sakiet, kas no tā, kas rāda

uz vecu_ vērtību pārvērtēšanu un jaunu vērtību iz-

kristalizešanos, ir jau tā izkristalizēiies. ka tas stā-

vētu jaunatnes priekšā puslīdz skaidrs? Ņemsim
dažus piemērus. Ir aizrādīts, ka ģimenei piegrie-

lielāka vērība. Bet kas te ir

ta._ ka jaunatne varētu ņemt to samērā viegli, bez
mūsu lielākas piena'īdzības? Celt ģimeni.uz veciem
pamatiem, kur vīram vien bij tā noteikšana, mēs

vairs nevaram; sieviete grib runāt līdz un viņai tās

tiesības jādod. Bet cik še nav problēmu! Katrā

ziņa daudz vairāk nekā dažam labam no mums, vī-

riešiem, un ari pašām sievietēm, prātā nācis. Cik
te vel nebūs grūtu brīžu, salauztu mūžu un citu tra-

ģēdiju, iekams ciknecik skaidri izkristalizēsies jaunā
ģimene. Un tad: vai ģimene jau ir tas augstākais
ideāls, kas lai jaunatnei aizsegtu visus citus ide-
ālus? Matēs mīla ir varens spēks un tā ir vērtē-
jama loti augsti, bet mēs zinām ari, ka tā var aiz-
krustot ceļu plašākiem ideāliem un pienākumiem. —

Tad: nacionālisms. Tas ir snēks, kam ir sevišķi
liela nozīme. Bet kas te ir dziļāki un plašāki no-

skaidrots un ievadīts platākā un noteiktāki no-
sprausta gultne? Vai nav gan tā. ka tagad vēl mums

ap nacionaHsma skaisto un veselīgo kodolu ir sa-

visādi gruži un pelavas un vai neredzam, ka
pulrēias ap viņu netikai vien noo'etni ņemami dar-
binieki, bet ari afēristi un visvisādi nacionalistiski
bundzinieki un rundzinieki? Kā lai jaunātne te viena
tiek skaidrība? Un tad: vai ari te mums nav jā-

ans, ka ari nacionālisms var aizkrustot ceļu
uz tālākiem ideāliem?

— Tad vēl viens piemērs:
reliģija. Kas plašāki un nopietnāki noskaidrots te?
Vai nebūs ta, ka daža labā ateistā, neskatoties uz

to, ka viņš to negribēs atzīt, bus daudz vairāk reli-
ģijas, neka daža laba atklātā reliģiias sludinātājā?
Un vai Jielais vairums to, kas tagad tik skali sauc,
ka jaunatnei vajadzīga reliģija, maz domā, ka viņai
pašai jāmeklē Dievs? Vai viņi nedomā vis tik
iespiezt garu burtā?

Bet nu nāks un teiks:
_

vai tad mēs, skolotāji,
neradām jaunatnei ari plašākus ideālus un nepalī-
dzam pie liniem tikt?

Ja, rādām, palīdzam, bet tomēr mums te paliek
kāds ~bet", pat liels „bet". Mēs rādām par maz,
mes paši neesam daža laba vietā skaidrībā, mums

vajadzētu vairāk mek'et, degt. Kad esam vienātnē,
cik cīnāmies ar vin-'em lielajiem, mūžīgajiem jautā-
jumiem, un cik kaveiamies pie viņiem skolotāju ista-
bas vai viens otru_ ģimene armeklēdami. Jautājam,

ka tu to dari? — darām tuvdarbu;
tikai retumis lūkojam ieskatīties sevī dziļāki un rau-

dzīties plašas, varbūt pat neizdibināmās tālēs. Un
musu plašākas sapulcēs un konferencēs? Ar ko to

programa pildīta? Ar algas neizmaksāšanas jautā-
jumiem, ar sko'u likumu, programas nrojektiem, ar

mācību pasniegšanas jautājumiem. Visas tās ir la-
bas un nepieciešamas lietas un ir jāprasa, lai ne-

viens skolotajs bez neatliekamas vajadzības no viņu
iztirzāšanas neatrautos, bet viņas nav viss. Ari

viņam jastav kam plašākam un lielākam. Tikai tad

musu darbam bus vajadzīgais gars un vēriens.

Ja gribam modināt jūtas, tad vajag just ari

mums pašiem, ja gribam, lai jaunātne degtu par

ideāliem, tad jādeg ari mums pašiem. Ja to ne-

ievērosim, Jad ari vislabāki noskaņotais skolas darbs

un visplašākās psichobģijas studijas nenovedīs jau-
natnei tik tuvu, ka mēs to vēlētos.

Dosim ikdienas darbiem un metodēm, kas vi-

ņiem pieder, bet dosim ari ideāliem un viņu meklē-

šanai, kas viņiem pieder.

Nacionala audzināšana un ticības mācība.

Fr. Jansons

Jautājums par ticības mācību skolās bij skolotāju
starpā kādu laiku tā kā apklusis. Kāpēc apklusis, to
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negribam šoreiz iztirzāt. Bet kā Ziemassvētku skolo-

tāju konferences rāda, tas tagad atkal tapis labu tiesu

akūtāks. Un pie tam ir interesanti atzīmēt, ka tas pēdējā
laikā bieži vien tiek saistīts ar citu, jo stipri izvirzītu,

jautājumu — ar nacionālo audzināšanu, pie kam pē-
dējais, varbūt kā populārākais, tiek izvirzīts, tā sacīt,

priekšējā rindā, lai viņš vērtu ceļu ticības mācībai.

Kādu stāvokli nu ieņemt mums, tiem skolotājiem, kas

nenodarbojamies ar politiku, bet raugāmies uz visu vis-

pirms no pedagoģiskā viedokļa?
Kad sāka atskanēt skaļie saucieni par nacionālo

audzināšanu, man jāatzīstas, ka es piederēju pie tiem,
kas dažu labu reiz un dažā labā vietā tos nesaprata.
Nesapratu varbūt tādēļ, ka no politiskām partijām un

cīņām stāvu savrūp un nesapratu atšifrēt skaļo lozungu

patieso saturu. Taču šis lozungs atstāja uz mani zi-

nāmu iespaidu un es prasīju sev nopietni, vai esmu

visu darījis savā audzinātāja darbā, lai mani audzēkņi

izaugtu par īstiem savas tautas un tēvijas dēliem un

meitām. Likās — visu. Biju dedzīgi tos mācījis cienīt

un mīlēt savu valodu, biju raisījis tos vaļā no verdzības

važu atliekām un rādījis tiem ceļu, kā pacelt savu tēviju

augsti; visur biju stāvējis par Latviju un latvietību,

sava darba pamatos licis mūsu tautas tradicijas, kas iz-

paužas tautas daiņās, teikās un nostāstos, un to gaišo

viru dzīvi un centienus, kas latvju tautu reiz modināja

no garīgā miega un mācīja atsvabināties no sveštautu

jūga. Ko tad vēl varēja darīt? Liekas — neko. Taču

izrādās, ka esmu kaut ko aizmirsis. Esot aizmirsis mūsu

ticību, jo tā esot viens no nacionālās audzināšanas

pirmajiem pamatprincipiem.
Lai mani nepārprastu, man te atklāti jāsaka pašā

iesākumā, ka es nepiederu pie tiem, kas noraida reliģiju.
Tikai es to saprotu citādi, nekā mūsu tā sauktie na-

cionālisti un arī daudzi no viņas pretiniekiem. Reli-

ģija un tas, ko mēs parasti saucam par konfesiju, man

nav viens un tas pats. Un reliģijai, plašai, dziļai un

brīvai, manā personīgā dzīvē un manā audzinātāja dar-

bā ir ierādīta augsta vieta. Arī pret konfesijām man

nava ko iebilst, ciktāļ tās ir viņu piekritēju sirdslieta

un neaizkar citu līdzcilvēku tiesības. Taču es nesa-

protu, kāds sakars konfesijai ar nacionālo audzināšanu.

Un nesaprotu arī, kāda loma tām varētu būt cīņā ar

~internacionālismu".
Nacionālisti apgalvo, ka internacionalisti, resp., so-

ciālisti graujot kristīgās ticības pamatus. Neesmu nekad

bijis zocialists un zocialistu programu un cīņas paņē-
mienus viņu patiesā būtībā nepazīstu un tādēļ nevaru

pateikt, cik šis apgalvojums pamatots un cik ne. Bet

ja ari pielaižam, ka tas pamatots, es tomēr vēl ne-

redzu no visa tā nekādas briesmas mūsu nacionālai

lietai, jo mums nava nacionālas ticibas.

Tas izklausās varbūt paradoksāli, varbūt pat smieklīgi,
bet tā tas ir. Mums nav nacionālas ticības, kā tas ir ar

žīdiem un, varbūt, ari ar mūsu kaimiņiem krieviem. Tas

vairs nava žīds, kas atstājis savu senču ticību un pār-

gājis kādā citā ticībā; vismaz neviens žīds to par žīdu

vairs neturēs, lai ari citu tautu locekļi to savā vidū

lāga negribētu uzņemt. Un ja jūs prasītu vienkāršam

krievu zemniekam, kādas viņš tautības, tas jums skaidri

un gaiši atbildēs: ~mēs pareizticīgi". Mums ir katoļi,

luterāņi, pareizticīgie v. c, bet katolis nav tas pats, kas

luterānis, pareizticīgais vai baptists. Mēs lietojam gan

kopēju nosaukumu, runājam par kristīgu ticību, bet ar

šo vārdu maz līdzēts. Jo, ja latvietis luterānis runā par

kristīgo ticību, tad viņš domā par savu luterānismu,

ja katolis, tad — par savu katolicismu v. t. t. Ticība,

vēl labāki, ticības, mums navtautas garīga ko-

potāja, turpretim — skaldītāja gan. Un ka

tas patiesi tā, to liecina nesenā luterānisma asā cīņa

ar pareizticību un tagadējais naids un cīņa ar katoli-

cismu. Mūsu tautu kristīgā ticība, t. i. daudzās kristī-

gās konfesijas, saskaldījušas gandrīz vai neskaitāmās

sīkās drumsliņās un velti mēs meklējam tanī pamatus

savam nacionālismam. Bet varbūt meklēt to kādā at-

sevišķā konfesija? Bet kurā tad? Luterānismā? Bet tas

skatās uz rietumiem un savā būtībā nes droši vien labu

tiesu vāciska. Katolicismā? Bet vai tur neatradīsim

labu tiesu poliska? Tad, varbūt, pareizticībā? Bet tanī

atradīsim vēl labu tiesu „krievu gara" un vēl nesen šīs

konfesijas galvu asi apvainoja nacionālisma trūkumā.

Kur tad vēl mums to meklēt? Varbūt tais sīkājās sektēs,

kuras pēdējā laikā sāk augt kā sēnes pēc lietus? Var

būt, kā tas tā ir, bet ar tām mēs vēl neesam paraduši

plašāki rēķināties kopš tā laika, kad luterānisms nomāca

simpātisko brāļu draudzi. Tā tad — —

Taču netaisīsim vēl galīgus slēdzienus un iesim

vēl tāļāk.

Tie, kas saucas par nacionālistiem, apgalvo vēl,

ka ticības mācības esot mūsu tikumiskas dzīves pamats

un ka bez viņām mūsu tikumiskā dzīve pagrimtu. Ja

nu tā, tad, saprotams, viņas jāuzskata par vienu no

svarīgākiem nacionālām audzināšanas pamatprincipiem.

Jo tikumība, savā visplašākā un visdziļākā nozīmē, ir

ne tik vien atsevišķas tautas un valsts, bet ari visas cil-

vēces labklājības, tagadnes un nākotnes vissvarīgākais

pamatakmens. Bet — ja ieskatāmies vēsturē, tad, cik

tas ari nav žēl, tomēr uznāk tā kā šaubas par kristīgo

ticību un viņu mācību noteicošo nozīmi tautu un cil-

vēces tikumiskā dzīvē. Vēsture mums neapšaubāmi

rāda, ka jau toreiz, kad Kristus vēl nebij nācis pa-

saulē, bijušas tautas un atsevišķi cilvēki, kas sava ti-

kumiskā dzīvē stāvējuši ļoti augsti un ka bijuši laik-

meti pēc tam, kad kristīgas tautas tikumiskā ziņa noslī-

dējušas ļoti zemu. Par atsevišķiem cilvēkiem jau nav

ko runāt — zagļi, slepkavas un maucinieki", runājot

kristīgās baznīcas valodā, kristīgās tautās arvienu bijuši

un kristīgās ticības mācība, neskatoties ne uz kādiem

„tev būs" un „tev nebūs", nav bijusi spējīga tos no

zemes virsus un cilvēces vidus izdeldēt. Ja ieskatāmies

mūsu pašu tautas dziesmās, teikās un pasakās, starp

kurām liela daļa tādu, kas radušās latviešu tautas pa-

gāniskos laikos, tad redzam ari to pašu: tauta bijusi

augsti tikumīga. Bet līdz ar kristīgo ticību ieradās pie

mums ari tādi netikumi, kurus senie latvieši nemaz nav

pazinuši — dzeršana, līšana vļ t. t. Tā tad tautu un cil-

vēku tikumiskās celšanās un grimšanas patiesie iemesli

ir meklējami citur kur, mazākais ari citur kur, ne tikai

vien ticibas mācībās.

Ar to visu man nenāk ne prātā noliegt kristīgo ti-

cību patiesi tikumiskās vērtības, nedz ari apgalvot, ka

tikumu pacelšanā tām nebūtu nekādas nozīmes. Gribēju

tikai aizrādīt, ka jautājums nav tik vienkāršs, kā mūs-

māju ~nacionālistiem" tas liekās, vai kā viņi gribētu

to apgalvot.
Beidzot vēl man gribējās pateikt kādus vārdus

par ticības mācības pasniegšanu skolā. Esmu luterānis

un tāpēc nerunāšu par kristīgo ticību vispār, bet tikai

par luterānismu un proti — mūsmāju luterānismu. Un

te lasītāji lai mani atvaino, ka iepinu kādas biogrā-
fiskas ziņas par sevi. Man liekas, ka tas vajadzīgs, lai

šo to noskaidrotu mūsu skolu dzīvē ari tagad vēl.

Esmu dzimis un uzaudzis īsti luteraniskā puritāņu

ģimenē. Tēvs bij liels grāmatnieks un „pātarnieks". Ik
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svētdienas, vai bijām baznīcā, vai ne, mājā tika turēti

„pātari". Ik rītus, ceļoties, un ik vakarus," gulēt ejot,
lūdzām Dievu. Tas pats bij pie ēšanas un ikkatru lie-
lāku un svarīgāku darbu sākot un beidzot. Tēvs arvienu
mēdza teikt, ka viņš dzīvojot pēc bībeles. Un tas ari

bij tiesa, šī Dieva lūgšana un dzīvošana nebij ārišķība
vien, ta bij viņa pārliecība un visas viņa dzīves pamats.
Un agrā bērnībā tas bija ari mans pamats — es biju
ļoti reliģiozs. Man te jāsaka, ka no tēva pātariem es

patiesībā toreiz maz gan ko sapratu un nevaru teikt,
ka man būtu bijusi kāda liela patika nosēdēt mierīgi
pie galda istabā un stundām ilgi klausīties tēva lasī-
šana un dziedāšanā, kad ārā bij skaista diena, vien-

alga — vasaras vai ziemas — un viss kā sauktin
sauca skriet, lēkāt un priecāties. Es pat nemācēju vēl

nevienas lūgšanas un nevienas dziesmas, bet manas

lūgšanas rītos un vakaros bij manis paša uz vietas sa-

cerētas, bērnišķīgi īpatnējas, un manas dziesmas bij
tādas pat. Ar luterāņu baznīcas dogmām tām ari nebij
nekāda sakara, bet tās plūda no manas mazās dvēselī-

tes, jo tēvs ar savu priekšzīmi un sarunām bij pratis
manī modināt tīri reliģiskus un dz:ļus sapņus un ilgas,
kas mani pavadījuši visu manu mūžu un nav izzuduši

ari tagad vēl. Bet tad es paaugos un man sāka „ticību
mācīt". Un tad viss uzreiz sajuka vienā vienīgā man

pilnīgi nesaprotamā un riebīgā juceklī. Mana bērna

ticība nobāla, kā spožs taurenītis, kam pieskārusies
rupji pirksti. Es gan turpināju vēl savas rīta un vakara

lūgšanas, bet tās vairs nebij tās, tās bij iemācītas
grāmatas lūgšanas, kuras es nesapratu un kuras manai
dvēselei un prātam bij svešas un nenieka nedeva. Gaiši
atceros savas mokas ar katķismu un bībeles stāstiem.
Ar baušļiem vēl kaut kā gāja, kaut gan lielas nūles man

bij ar nesaprotamiem Lutera „kas tas ir?" Bet kā at-
dūros pie „baušļu gala vārdiem", tā i paliku uz vie-
tas. Pirmā ticības locekļa „kas tas ir" mūžīgi sajaucu
un nekad nevarēju „atskaitīt" bez kļūdām. Par trešo
ticības locekli, lūgšanām, „odens vārdiem" un bikti
labāki nemaz nerunāšu, tos es vēl tagad neesmu iemā-
cījies. Ar blbeles stāstiem negāja labāk. Mācījāmies pēc
vecā „Doebnera" un skolotājs lika tos iemācīties gan-
drīz no galvas. Un tad vēl neskaitāmie „bībeles panti"
un garīgās dziesmas. Mācījos ļoti cītīgi, bet pagāja
gandrīz viss vakars ar ticības mācībām un tomēr ar

tām-nebiju vēl ticis galā. Un tikai tad, kad jau biju
galīgi noguris, ķēros pie citām mācībām. Tā pagāja pa-
gasta skolas gadi. lestājos toreiz tā sauktā ministrijas
skolā. Tur tas pats. Vēl vairāk — lika iemācīties no

vecās dziesmu grāmatas pielikuma visas rīta un vakara
lūgšanas v. t. t. Un atkal bībeles pantiņi un dziesmas,
bez sava gala. Bet pa starpām skolotājs sēd uz katedra
un kaut ko garlaicīgi un neinteresanti „skaidro". Tas
pats ari vēlāk

— zeminarā. Nekāda siltuma, nekādas
dzīvības, nekāda sakara ar manu un apkārtējo dzīvi.
Viss kā miris, kā sastindzis, mocošs un auksts. Un

tagad, rakstot šīs rindiņas, es sev prasu: kas man

īsti palicis no tās „ticības", ko man tos garos gadus
, .mācīja"? Un jāatzīstas atklāti — nekas. Palicis ir
tikai tas, kas mani bij pamodies pirms šīs dresūras
un ko šī dresūra manī visus skolas gadus bija nospie-
dusi, noklusinājusi, un kas pamodās manī atkal no

jauna tikai vēlāk, kad iemācījos pie dzīves un dvēseles
jautājumiem ķerties ar apdomu un ar lietišķu kritiku.

Man tagad ietildīs
— tas bija toreiz, tagad vairs

tā „nemāca". Uz to man jāatbild: nekas patiesībā nav

mainījies. Viss tas pats. Zinu skolas, tepat Rīgas centrā,
kas vēl tagad uzdod 111. klases skolēniem rudens brīv-

laikā iemācīties visus baušļus un ticības locekļus un

2—3 garīgas dziesmas; zinu skolas, kur tiek vēl turēti

īsti „rīta pātari", tik gari, ka vājākie skolēni vai ģībst.
Bet ari tur, kur šī katķisma kalšana liekas it kā atmesta,
nav labāki, jo pati viela palikusi tā pati — tas pats
M. Lutera filosofiskais, bērna prātam pilnīgi nepieie-
tamais katķisms un tas pats vecais „Doebneris", tikai

ar citu virsrakstu un citu parakstu. Man šķiet, ka Lutera

katķisms uzlūkojams vienīgi kā reliģiskas cīņas pro-
dukts un ja dodams, tad pieaugušiem, ne bērniem.

Viņa vietā dodams kas cits, mūsu tautas garam, laik-
metam un bērniem piemērots, kas izteiktu to pašu
pilnīgāki un pieejamāki. Un vecā „Doebnera" vietā,
kur savārstīti atsevišķi gabali no visiem četriem evaņ-

ģēlijiem, bez bērniem viegli pārskatāma sakara, dodams

kaut kas cits, kas attēlotu gaiši Kristus tēlu un mācītu
bērniem to mīlēt, atmetot pilnīgi vecās derības jūdu
tautas vēsturisko un aizvēsturisko notikumu rindu, par
kuru sakaru ar jaunās derības notikumiem pamatskolas
vecuma bērni tik tā kā tā nekad netiks skaidrībā.
Bet — mūsu baznickungi par to i nedomā, gluži otrādi,

nesenā baznīcas sinode taisni norāda, kurp viņi
pašlaik stūre. Un taisni jābrīnās, kā viņi turās pie
savām dogmām un ne par ko negrib piekāpties. Tie ne-

redz, ka ar savu disciplināro reglamentu, kas šinī si-

nodē tika apskatīts, paši cērt nost to zaru, uz kura
sēž. Ja latviešu tautai tagad pārmet, ka ticības lietās

tā palikusi indifirenta un ja iemeslu šai parādībai meklē

zocialisma mācības, tad mums atklāti jāsaka šo iemeslu

meklētājiem acīs: neviens zocialists te nav vainīgs, bet

mūsu pašu garīdzniecība. Tie baznickungi, kas nāca ar

sausām dogmām un dzina baznicā muižnieku politiku,
ir latvju tautas reliģisko jūtu kāvēji, neviens cits. Pa-

skaiaties pāri robežai uz austrumiem. Tur jau sešus

gadus komunisms ar īsti drakoniskiem līdzekļiem cīnās

ar plašās tautas reliģisko pārliecību un — nevar to

veikt. Bet mūsu luterānisma kāršu būdiņai vajadzēja
tikai vienu revolūcijas pūtienu jau 1905. gadā, lai tā

sašķobītos un pa pusei sagāstos un nevarētu pacelties
vēl ir tagad. Un nelīdzēs te ari mūsu „nacionalistu"
pūles to stutēt un mūsu bērniem ticību „iemācīt". Tā

nav ~iemācama", tā jāmodina bērnā pavisam citiem

līdzekļiem un jaunais reliģiskais dzīves diglītis rūpīgi
jākopj dvēseles siltumā un dzīvībā, bet ne jūsu auk-

stiem „galvas gabaliem", kā tas ar mani kādreiz no-

tika. Lietojat citus līdzekļus, ielejat reliģijas vielu ci-

tos traukos, ja gribat reliģiju latvju tautā audzināt, bet

nenākat ar sauso „mācīšanu". Vēl mazāk drīkstat nākt

ar spaidiem, jo ar rungu nevienu paradīzē neiedzīsīt.

Dramatizēšana skolas darbā.

O. Svenne

Ir parasta un vispāri novērojama parādība, ka pie-
augušie apzinīgi, vai neapzinīgi pret bērniem izturas

augstprātīgi un reizē ar to ari netaisni. Kā bērnu mācīt

un ko mācīt, kā bērns pasniegto uztver, kā jūt un ko jūt,
—tas viss pieaugušam liekās labāki zināms un saprotams,
nekā pašam bērnam, kuram allaž jābūt tikai izpildītāja
lomā. Tādēļ ari jo bieži gadās, ka skolas mācība pēc sa-

vas iekšējās uzbūves ļoti mazu vērību piegriež bērnu

gara īpatnībām. Skola nevien pilnīgi ignorē atsevišķas,
reti sastopamas ģeniālas spējas, bet bieži jo bieži atstāj
novārtā ari tās plaši sastopamās spējas, kuras mēs jo
plaši varetum izmantot audzināšanas nolūkos. Katrai

tautai, kā nacionālai vienībai, ir savi izglītības un au-
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dzināšanas ideāli, bet pie visa tā skolotājs un audzinā-

tājs nedrīkst piemirst, ka viņam jārēķinājas ar

bērnu spējām un tieksmēm; jo ar tām ne-

rēķinoties nevar sasniegt nevienu no daudzajiem iz-

glītības mērķiem. Vai nenovērojam mēs savā tautskolā,
ka skolēnus tur pulcina pirmā kārtā visur valdošā pa-
vēle — iemācīt lasīt un rakstīt, kamēr ar visu savu būtni

bērni tiecās pēc lauka, ielas, gaismas un saules? Un

cik mēs neatradīsim bērnu, kas negrib būt skolā un

kas ar un bez vecāku ziņas izvairās no skolas sola.

Kā lietas tagad stāv, tad ir skaidrs, ka ārpus skolas

sienām bērni jūtās vairāk savā elementā, nekā pašā
skolā, kura daudzos (ja ne visos) gadījumos rīkojās
pilnīgi despotiski, nerēķinādamās ne ar bērnu tiek-

smēm, ne ar mācīšanas pieskaņošanu bērnu iedzimtai

interesei uz pašdarbību, kura gaidīt gaida, lai pedagogs
to izmantotu saviem nolūkiem.

Lai jo drīzāki atbrīvotu tautskolu no Krievijas man-

tojuma, mums allaž jāraugās uz tām zemēm, kuras iet

kultūras dzīves priekšgala. Piemēram, amerikāņu pe-

dagoģijā mēs atrodam spilgtus paraugus tam, kāda ne-

atsverami liela loma audzināšanas darbā piekrīt bērnu

dabas novērošanai, neizslēdzot visvienkāršākos paņē-
mienus šinī lauka (piem. aukļu dienas grāmatas) un

beidzot ar nopietniem zinātniskiem pētījumiem. Tikai

šādā ceļā var rasties zinātniski un praktiski pārbaudītas

metodes, kas atvieglo un sekmē skolas darbu, par kuru

līdzšinējo rūtiņas vienmuļību gan visi būsim vienis

pratis.
Pēdēja laika amerikāņi plaši izkopj un pielieto

īpašu mācīšanas paņēmienu, tā dēvēto dramatisko

metodi, kura visā visumā dibināta uz tā attēlošanas

instinkta, kurš no senatnes piemājo cilvēkos. Šis in-

stinkts kulturelo pasauli ir novedis pie tā, ka viņa ap-

mierināšanai labprātīgi tiek ziedoti miljonu-miljoni,
un jāsaka, ka ne par velti: ģeniālo aktieru tēlojumi ir

plašas sabiedrības labākie audzinātāji.
Dramatiskais instinkts un ar to saistītā dziņa uz

attēlošanu jo spilgti izpaužas bērnu psicholoģijā, un

atliek tikai pabrīnēties, kāpēc līdz šim pedagoģija šai

bērnu dabas nozarei nav piegriezusi vajadzīgo vērību

un pratusi to pienācīgi izmantot audzināšanas un iz-

glītošanas darbā.

Novērojumi liecina, ka dramatiskās attēlošanas sā-

kumi pie bērniem parādās daudz agrāk, nekā valoda.

Ķermeņa kustības, mīmika un žesti, ar kuriem bērns

izteic savas vēlēšanās, paģērējumi un tieksmes, kuri

sasniedz piepildīšanu, rada bērnā patīkamu apmierinā-

jumu, kas savukārt pamudina to uz atkārtošanu. Si

dziņa izveidojas reizē ar bērna tāļāko garīgo un fizisko

attīstību. Tikai drusku prasdams runāt, bērns izmēģina
visdažādākos attēlojumus; it sevišķi to novērojam ro-

taļās. Pati daba ir devusi bērniem rokās šo mācīšanās

ceļu, kuru viņi ikdienas dzīvē vienmēr izmanto, līdz

kamēr sper soli pār skolas sliegsni... Un nav nekā

labāka bērnu attīstības veicināšanai un novērojumu pie-

savināšanai, kā šie daždažādie dramatizējumi, ar kuru

palīdzību bērns attēlo visu, kas lielākā, vai mazākā

mērā iespaidojis viņa apziņu. Dažos bērnos šis dra-

matiskais instinkts vēl sevišķi spēcīgs. Viņi uzaicina

ņemt dalību viņu attēlojumos, kā citus bērnus, tā ari

pieaugušos, izvēlas sevim galvenos uzdevumus, pamez-
dami citiem sīkākus pienākumus v. t. t.

Skolas gados tieksmes uz atdarinājumiem un dra-

matizēšanu mazāk novērojamas, kas izskaidrojams ar

to, ka šīm tieksmēm nav atbalsta un izkopšanas sko-

las dzīvē un mācīšanas procesā, kādēļ ari viņas gadu

no gada vairāk saplok. Tomēr tautskolas bērnos dra-

matizēšanas instinkts vēl diezgan spēcīgs. To ikviens

var novērot vaļas brīžos, rotaļas, bērnu vakaros v. c.

Tāpat katram skolotājam nākās redzēt, ka, sarīkojot
skolā bērnu izrādes, visas skolas interese nedalīti sai-

stās pie gaidāmā vakara, izdal.tām lomām, deklamaci-

jām un dramatizējumiem, tā ka ikdienišķais skolas

darbs vairs nemaz nevedas.

Par skolēnu un vispār bērnu iedzimtām tieksmēm

pēc dramatiskās mākslas nepārprotamu valodu runā

viņu nepiepildāmās slāpes pēc teātra izrādēm. Pats

par sevi saprotams, ka parasti tās visvieglāk] novē-

rojamas tur, kur teatrs pieejams un kur viņa apme-
klēšanu sevišķi netraucē ģimenes un sabiedriskie ap-

stākļi vai materielo līdzekļu trūkums. Maz gan kur

pasaulē teatrs būs tautā tik plaši izplatījies un viņas

garīgā dzīvē ieguvis tik lielu lomu, kā Amerikas Sa-

vienotās Valstīs, tāpēc ari amerikāņu pedagoģija var

dot vispilnīgākos slēdzienus par to, ko teatrs spēj
veikt (vai samaitāt) jaunatnes audzināšanā un skolas

darbā.

Spilgtus piemērus šinī ziņā sniedz Amerikas liel-

pilsētas. Vispieejamākais bērniem tiklab laika kā lī-

dzekļu ziņā ir kinoteātris, kurus Ņujorkā vien ikdie-

nas apmeklē 75—100 tūkstošu bērnu. Kad tika iz-

dots likums, ka bērni, kas jaunāki par 14 gadiem,
kinoizrādes var apmeklēt tikai vecāku pavadībā, tad

no 860 kinoteātriem nācās slēgt 80. Tas liecina, ka

laba tiesa šo teātru eksistē tikai no bērnu artavām.

Šie fakti savukārt pierāda, ka izrādēm bērnu dzīvē nav

gadījuma nozīme, bet ka pēc viņām ir vispārējas

tieksmes, kur tikai šī garīgās dzīves nozare daudz-

maz tiek piekopta*). No amerikāņu pētījumu virknes

par bērnu teātriem minēšu dažus rakstur.gākos datus:

Bostonā visi bērni, vecumā no 10—14 gadiem ap-
meklē dažādā veida izrādes; kamēr ap 10°/o no vi-

ņiem apmeklē teātrus katru dienu. Vorčesterā katru

nedēļu 20—300/o bērnu kārtīgi apmeklē izrādes. Maz-

turīgo bērnu kuratorijām un labdarības biedrībām nā-

kas par teātru biļetēm rūpēties ne mazākā mērā, kā

par pārtiku un apģērbu. Teātru administratoriem daž-

kārt nākas pieņemt īpašus uzraugus, kuri lai pasar-

gātu publiku no mazgadējiem ~biļešu übagotājiem",
kas bieži vien lielā skaitā ielenc teātru namus. Ādams

Pufers, pētīdams klaidoņu bērnu dzīvi, starp citu saka:

...

Šie bērni ar briesmīgu kaislību pieķeras teātru

izrādēm. No 64 skolas kavēšanas gadījumiem 36 ir

notikuši teātru dēļ."

Amerikāņu pedagoģiskā literatūrā ari atrodam pa-

matotus iztirzājumus par jautājumu, kādu iespaidu un

kādas sekas uz bērniem atstāj izrāžu apmeklēšana die-

nu no dienas. Pilnīgi noraidoši šinī jautājumā izsakās

Čandlers, Bostonas ~XX. gadusimteņa kluba" sekre-

tārs: „Ja mūsu pilsētā parādītos kāda jauna slimība,
kurai par upuri kristu visvairāk bērni vecumā no 10—

14 gadiem, ja būtu konstatēts, ka šī slimība briesmīgi

paralizē bērnu organismu, pārvērzdama viņus par krop-

ļiem, nespējīgiem turpmākai dzīvei, — grūti būtu ie-

domāties to uztraukumu, kādu šāda ziņa saceltu: ār-

stus ielenktu vecāki, valdība atvēlētu slimības apkaro-
šanai milzu zumas; pat personas, kurām bērnu ne-

maz nav, ziedotu savus spēkus un līdzekļus slimības

apkarošanai, jo visiem būtu skaidrs, ka šis briesmonis

apdraud valsts un cilvēces labklājību."

>) Amerikāņu literatūrā ir šinī jautājumā plaši pētījumi. Skat.

Elin Curtis. The dramatic instinkt m Education.
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Ar šādu slimību Candlers salīdzina to ļaunumu,
kādu izrādes nodara jaunajai paaudzei. Tās ir audzi-

nošs spēks, bet neierobežoti sniegtas, tās paliek bī-

stamas bērnu etiski-estitiskai attīstībai. Tāļāk Cand-
lers saka: „Teatru un kino izrādes padara bērnus pā-
rāk jūtelīgus un paralizē nopietnu gara darbību, in-

tereses vietā iestājas miegainums, trulums un slinkums.

Pāriešana no klases uz klasi neveicās, un bieži vien

izrādes tik tāļu nokausē jauniešus, ka tie zaudē gri-
bas spēku un pamet skolas darbu pusceļā." *)

Kāds amerikāņu skolotājs teātru iespaidu uz bēr-

niem raksturo šādi: ~Meitenēm rodās vēlēšanās pa-
likt par aktrisēm, viņas cenšās iegūt spilgtus, acīs krī-

tošus uzvalkus, piesavinājās nedabiskos, teatraliskos

žestus un mimiku, sarunās lieto rampas žargonu v. t. t.
Puisēni ievērojamā mērā zaudē vienkāršību un vaļsir-
dību. Mana pārliecība ir, ka izrādes ar savu ikdie-

nišķo repertuāru gremdē un maitā bērnu tikumību, jo
skatuve vienmēr izceļ negativus tīpus, kurus bērni ne-

spēj pareizi novērtēt." — Psichiatrs Dr. Makmilians

izsakās par Cikago bērniem, ka ikviens mazgadējais
pilsonis, kurš nonākot uz nepilngadīgo noziedznieku

sola un tiekot ievietots psichofiziskā laboratorijā, iz-

rādoties ari par pastāvīgu lēto teātru apmeklētāju.

Amerikāņu sabiedriskā audzināšana ir spērusi no-

teiktus soļus, lai aizsargātu bērnus no postošā teātru

iespaida un lai paceltu izrāžu vērtību etiski-estetiskā

ziņā. Pilsētu valdes izvēl īpašus patronus, kufu uzde-

vums ir sekot teātriem, un tikai ar patronu atļauju
zināmos teātros tiek ielaisti mazgadējie skatītāji. Otrs

līdzeklis ir — stingra cenzūra un filmu sijāšana, kufu
izved ari pilsētu pašvaldības. Pēdējās pūlas nepielaist uz

skatuves vulgāras, nepieklājīgas un apvainojošas iz-

rādes. 1 ; s-

Par labāko pretlīdzekli lubu teātriem jāatzīst labi

noorganizētas dramatiskās izpriecas bērniem piemērotā
formā. Kā paraugu šinī virzienā varētu minēt „Audzi-
nošo bērnu teātri" Ņujorkā, kurš sevim par mērķi
spraudis konkurēt ar lētiem teātriem, sagatavojot māk-

slas ziņā vērtīgas un audzinošas izrādes. Šai pasākumā
bērni nav pasivi skatītāji vien, bet ari izpildītāji savu

spēju robežās. Tādā kārtā teātra direkcija grib dot

bērnu dramatiskām tieksmēm pilnīgu apmierinājumu
un izkopt viņu topošo estētisko gaumi. Nevaram še

aprakstīt visos sīkumos šo interesanto pedagoģisko pa-
sākumu. Jāaizrāda tikai, ka ari Amerikā šādi bērnu

teātri plašākā mērogā ir diezgan reta lieta. Viss lie-

lais vairums teātru, turpretim, atrodas komersantu ro-

kās, kuri maz, vai nemaz nerēķinājās ar teātra, kā

sabiedriskā audzinātāja, uzdevumiem. Sevišķi banālas

un jaunatni maitājošas ir kinofilmas (saprotams, ar

dažiem izņēmumiem). Piemēram, pārbaudot kinofilmas

Klivlendā, izrādījās, ka 300 filmām dominējošie sižeti

ir šādi:

zādzības 13,4<y0

slepkavības 13,1 o/0

žūpība 13,10/o
nepieklājīgi priekšlikumi 8,20 „

mājas naids
.... 7,2° <>

laulību šķiršana . . . 6,5©/o
nodevība 5,8 o

/0

nepieklājīgi joki
.
. . 5,8° o

pašnāvība ~2tyo.

*) Chandler. How much children attend the theatre.

Acīm redzot šāda rakstura priekšnesumi var tikai
maitāt jaunatnes tikumus: Čandlers par viņām saka,
ka tās var pastāvēt tikai pateicoties savādai publikas
iecietībai, kāda novērojama attiecībā uz kinematogrā-
fiem: publika nekad neciestu no „dzīviem aktieriem"

uz skatuves tās neģēlības, kādās labprāt nosktaās ne-
dzīvās bildēs", kuras vispār ļoti izplatītas un kurās

par naudu noskatās pieaugušie, zēni un meitenes...
Dr. Levenfelds savā apcerējumā par bērnu teā-

triem izsakās sekosi: „Turīgo aprindu bērni apmeklē
teātri biežāki, nekā tas viņiem vajadzīgs, kas katrā

ziņā nes tikai ļaunu, jo tādā kārtā iespaidi zaudē savu

spilgtumu un līdz ar to audzinošo nozīmi. Teātrim jā-
top par īpašu notikumu bērnu dzīvē, citādi viņš iz-

plūst ārpus bērnības sfēras, pāragri ievadīdams bērnus

pieaugušo gaitās un psicholoģijā. Bieži dzirdam pār-
metumus, ka bērni ļoti maz tiek iepazīstināti ar kla-

sisko teātri. Jāsaka, ka pārāk agra iepazīšanās ar kla-

siskiem teātra gabaliem ir tikpat bīstama, kā lubu li-

teratūras studēšana kinoteātros. Pazīstamais drama-

turgs Grillparcers ne bez pamata saka, ka teatrs nav

pārvēršams par triviālu skolu jaunatnei."*)
Mūsu dienās labs teātris vispār ir atzīts, kā sa-

biedrības audzinātājs un estētiskās gaumes izkopējs
plašākā mērogā. Jautājums tā tad varētu grozīties tikai

ap to, ko spēj darīt tautskola šinī virzienā. Šeit ir jā-
atrod ceļš, pa kuru var pati skola progresēt un reize

ar to pacelt ari teātru kvalitāti vispār, jo skolā tiek

audzināta tā pati tauta, kura meklē teātri un uzstāda

tam zināmas prasības. Un ja skola spēs dēstīt savos

audzēkņos zināmu skatuves mākslas izpratni, tad drīzi

vien ari starp skatitājiem radīsies vairākums, kurš pra-
sīs no skatuves klasiskus gabalus mākslinieciskā iz-

pildījumā.

Lūk, tādēļ ari jo liela vērība piegriežama ameri-

kāņu pedagoģijai, kura spērusi šinī virzienā noteiktus

soļus. Izmantodama bērnu dramatisko instinktu viņa
ieved dramatizēšanu, kā jaunu metodi, tautas izglītī-
bas zistemā, lai apmierinātu bērnu prasības pēc drama-

tiskiem pārdzīvojumiem un līdz ar to nodrošinātu au-

gošo jaunatni pret nevērtīgo izrāžu iespaidu. Tiesa,
šis pasākums vēl diezgan jauns, bet viņa pārstāvjiem
ir liela paļāvība un plašas nākotnes perspektīvas. ~Ja
tautas masas raugās uz teātri kā vienu no izdevīgā-
kām un pieejamākām izpriecām, tad katrā ziņā ari sko-

lās jāmāca saprast un cienīt labu drāmu un neieredzēt

priekšnesumus bez mākslas vērtības Ja liela daļa publi-
kas meklē zemas un rupjas izpriecas, tad mūsu taut-

skola, nepiegriezdama vērību estētiskai audzināšanai,
reizē ar to nedod vadošo pavedienu uz vērtīgiem priekš-
nesumiem, un ārpusskolas jaunatnes novirzīšanās uz

vienu vai otru pusi padota gadījumam un apkārtnes
iespaidam." (Tomass Davidsons.)

„Dramatiskais instinkts, par kuru liecina bērnu

liela mīlestība pret teātriem un kinoizrādēm, kā ari

viņu kaislā aizraušanās no patstāvīgām izrādēm, ir au-

dzinātājiem gluži jauns avots bērnu pašdarbības un

intelektuelās dzīves laukā. T»as ieguvums, ko varam

gaidīt no šī avota, ja tikai mēs paši pratīsim viņu iz-

mantot, ir pielīdzināms, varbūt, tikai tiem labumiem,
kādus cilvēce var iegūt, atrodot kādu jaunu dabas

spēku." (Stenli Holl's.)

*) Das Buch vom Kinde. Leipzig, 1907.
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Gaišas parādības.

J. Greste

Mūsu skolas dzīvē viņas ir. Tās būtu jāatzīmē
drošāki. Trūkumi paši no sevis lien acīs, ~bez mūsu

lūgšanas", un maitā darba prieku...
Svētdien, 16. decembrī, „Klajuma skolā" bij kārtējā

mēneša sapulce. Dienas kārtība: 1) Stundu došana,
2) metodiski jautājumi un 3) kopēju mācības līdzekļu

apgādāšana.
Lai skolotājeem būtū iespēja dzīvā darbā vienam

no otra mācīties, grupa Zemgales pamatskolotāju katru

mēnesi noteiktā svētdienā salasās kādā skolā. Sanāk

ari vietējie skolnieki uz 3—4 stundām. Daži skolotāji
dod stundas — citi hospitē. Šīs stundas dod vielu mā-

cīšanas un audzināšanas jautājumu pārrunai uz vietas.

Neraugoties uz ceļiem, pa kuriem tikko ar zirgu
varēja izmocīties cauri, skolotāji uz sapulci bij mēro-

juši kājām pat 9 verstis un naktī brida atkal atpakaļ,
lai nokļūtu uz vilcienu. Šis fakts runā pats par sevi.

Vispirms par pašu „Klajuma skolu". Skolotājs —

nu, teiksim X. (cik tas savādi: par cilvēku kas labs

sakāms, bet labāk neminēt vārdu, lai tam neceltos ne-

patikšanas) sirsnīgi nodevies savai skolai. Jau kāju

par skolas sliegsni spepot krīt acis priekšzīmīgā kārtība,
kas te valda. X. pašrocīgi izkrāsojis skolas griestus
un sienas, par kuru tīrību joprojām tiek gādāts. Pie

klases sienām gleznas, ievērojamu darbinieku portre-

jas zaļos vīteņu rāmjos, mūsu rakstnieki, Latvijas da-

bas skati. Uz logiem puķes, — viss glīti un ar gaumi.

Lai pietaupītu klases gaisu, izdarīts mēģinājums
ievest divējus apavus: skolā atnākuši skolnieki novelk

ceļā sabristos un uzvelk citus. Zināms, pilnīgi to iz-

vest nav izdevies.

Savu darba istabu skolotājs atdevis skolnieku va-

jadzībām. Še skolēni strādā papes darbus un pinumu

darbus, paši sien grāmatas savai skolas bibliotēkai, zīmē,
veido, gatavo ierīkus un kolekcijas, bet meitenes bez

tam vēl strādā savus rokdarbus. Šī istaba ir ari mācīb.

līdzekļu kabinets un tanī pašā laikā ari ēdamistaba.

(Kopēdināšanā pagaidām piedalās tikai V 3 no visiem

skolēniem.) Laikam gan pašu „Klajuma skolas" sko-

lotāju saskaņotais darbs atstājis iespaidu ari uz skol-

niekiem: draudzīgā atmosfēra, priecīgs darbs, kopējas
intereses. Var redzēt, ka te bērniem viņu bērnu tiesī-

bas nav ņemtas. Atzīmējama brīva un droša,.bet turklāt

ari ļoti pieklājīga izturēšanās tiklab starp skolniekiem

un skolotājiem, kā ari bērniem savā starpā.
Man šķiet, ka audzināšanas rezultātus vislabāk var

novērot, kad skolotāja nav klāt, bet bērni paši savā

nodabā strādā vai rotaļājas. Priekš manis, kā viesa,
visinteresantākie bij tie brīži, kad tā neuzkrītošā kārtā

varēju tos vienus novērot darba istabā pie sava muzeja
plauktiem. Vecākie skolnieki nodarbojās ar paraugu
kārtošanu un noteikšanu. Mazie kā mušas salipuši ap-

kārt, — jūtas kā pilntiesīgi grupas locekļi. Mazie prasa,
vecākie stāsta. Dzīvas sarunas un debates, bet bez

mūsu mājās tik bieži sastopamās grūstīšanās un

galsterības.
IČopā ar skolēniem pie muzeja plaukta pavadītie

brīži liecināja, ka pašu vāktie paraugi ir cilāti, pār-
cilāti un izmēģināti, cik tas nu šinīs apstākļos iespē-

jams. Un tad nu sāka nākt jautājumi.

Zināms, tas vērtīgākais ir tas, ka skolnieki drīkst

jautāt, prot jautāt, ir iemācījušies lietišķi debatēt, dzird

ne tikai sevi un skolotāju, bet arī cits citu.

Man bij līdz daži simti fotogrāfiju, ārzemju skatu,

zīmējumi, naudas v. t. t. Vakarā skolnieki lūdza šīs lie-

tiņas vēl reiz parādīt. ledevu tiem visu čemodānu, lai

saimnieko paši. Nākošā rītā to saņemu atpakaļ, un

raugi, visas lietiņas bij rūpīgi un kārtīgi novietotas,
daudz kārtīgāk, nekā man pašam bij.

Pēc dienas darba skolēni griezās pie skolotāja
ar lūgumu atļaut padziedāt un parotaļāties. Tā nu ar

parasta lieta, bet neparasts mums pilsētniekiem ir tas

rāmais tonis un nosvērtās kustības rotaļas. (Es savus

pilsētniekus dažreiz dzirdu caur trim durvīm, kad tie

„iet rotaļas"). Tas nu ir izskaidrojams: helu lielais

„Klajuma skolas" bērnu vairums noiet katru rītu un

vakaru 3, un pat 7 verstis tiklab rudens slapjdraņķī, kā

ziemas kupenēs. Te nu viņi fiziski dabū diezgan iz-

kustēties.

Man vēl stāv acīs meitenīte, kura katru dienu

mēro 7 verstis uz skolu un 7 atpakaļ. Maza uzdošana:

cik kilometrus viņa būs nostaigājusi, kad pamatskolu

beigs? Tā laikam iznāks ap 17.000. Vai tas būs mūsu

platumā ap zemes lodi? Kas šo ceļu būs nostaigājis,
tas nu ar būs norūdīts, lai gan te vēl var runa būt

par to, cik šāda rūdīšana vēlama un cik produkuvi laiks

tiek pavadīts.
Kā dzird, pagastam piesol.ts skolas paplašināšanai

pabalsts 250.000 r. un vēl aizdevums. Pagasts ne-

pieņem. Bet tā nu laikam vairs nav gaiša parādība.

Tagad par mēģinājumu stundām. Vispi/ms X. deva

ģeogrāfijas stundu ar 3-šo un 4-to pamatsk. klasi. Pa-

tiesību sakot — skolnieki paši veda stundu; mēs 11

skolotāji bijām kļaus.tāju lomā. Skolnieki paši cits caur

citu sauca pie Latvijas kartes un paši uzstādīja jautā-

jumus. Veikli un noteikti jautājumi — skaidras atbil-

des un droša orientēšanās uz kartes. Likās, ka skol-

nieku starpā valdītu tāda maza sacensība, kurš vairāk

zina faktiskā materiāla. Un viens nu man bija skaidrs:

es nevēlētos, ka mani še pie kartes izsauc un eksaminē

Latvijas ģeogrāfijā
...

Otra stunda — nedzīvā daba. Katram skolniekam

uz galda priekšā pašu vākti mineraļu un iežu paraugi,
kurus tie mēģina vienkāršiem līdzekļiem noteikt, pa-

skaidrot to īpašības un pielietošanu. Varēja redzēt, ka

skolotāji ir pulējušies pieradināt bērnus pie pašdarbī-

bas, priecājušies par viņu iniciatīvi un uzturējuši da-

bisko ziņkārību.
Pēc tam skolotāja deva rēķināšanas stundu tādā

pat garā. Tika uzdotas un atrisinātas pašu skolēnu sa-

stādītas uzdošanas. Stundas nobeidzās ar latviešu va-

lodu.

Ja viesi varēja nopriecāties par skolēnu zināšanām

un veiksmēm, tad sevišķi jāatzīmē skolēnu aktivitāte,

kura, kā redzams, tiek kultivēta.

Pārrunās savā starpa skolotāji atzinīgi izteicās par

X. darba paņēmieniem un rezultātiem. Sarunas droši

vien būtu turpinājušās līdz vēlai naktij, ja vilciens būtu

gaidījis.

Skolotāji vēl nolēma kopējiem spēkiem (priekš 9

skolām) iegādāties kinoaparatu, sarīkot zinātn skas iz-

rādes skolēniem un pieaugušiem, uzdeva vienam ko-

lēģim izmācīties par „montieri", un — nākošās sa-

pulces dienu un vietu nolēmuši — atstāja viesmīlīgo

pajumti, lai atkal drīzumā satiktos kaimiņu skolā.

Nav nekāds noslēpums, ka mums v'sur tādas drau-

dzīgas kopdarbības nav, tāpēc zemgaliešu pasākums
uz vissiltāko apsveicams.
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Daltona laboratorijas plans.

Evelines Djūi (Evelyn Dewey) ("Nākotnes

skolas" un "Jaunās skolas veciem" autore).

1. nodaļa.

Plans.

DaltOrta laboratorijas plāns ir attīstījies meklējot
pēc tādas skolas iekārtas, kura vispārējo skolu

(public school) veidā, atbilstu modernās audzināša-

nas prasībām. Šī plāna izstrādātāja, miss Helēna

Parkhurst, skatās uz skolām kā uz sabiedriskām

laboratorijām, kurās valda kopēja dzīve un viņas

noteikumi. Eksperimentatori še ir paši bērni. Sko-

lotāji ir tikai novērotāji, gatavi kalpot skolai tāda

mērā, kādā viņu speciālās spējas būtu vajadzīgas.
Kā novērotāji, tie studē bērnus, lai atrastu apkārtni,
kas vislabāk atbilstu acumirklīgām audzināšanas

vajadzībām. Kā speciālistiem, tiem uzlikts par pie-
nākumu izstrādāt bērnos zināmu techniku, rādīt zi-

nību piesavināšanās ceļus un uzturēt intelektuelās

un techniskās normas. Uz to tad nu .bāzējas jaunās
un radikāli īpatnējās skolas organizācija. Visa šīs

skolas programa ir tā iekārtota, ka prasa pašu sko-

lēnu līdzdarbību. Tikai strādājot līdz pie reāliem

uzdevumiem, bērnu griba kļūst mācības procesā par
aktivu spēku.

Kāds Daltona skolas skolēns saka: „Man pa-
tīk šī skola, jo te katram skolēnam darba padarī-
šanai dots daudz laika. Citās skolās, par piem., arit-

mētikas stundās, jānodarbojas šaī priekšmetā pus-

stunda un jāstrādā līdz nogurumam. Še, kad sāk

manīt nogurumu un domas vairs nevar koncentrēties

uz vienu priekšmetu, var iet citā klaēs un par

aritnietiku piļnīgi vairs nedomāt. Šādējādi strādājot,
nav jānonāk līdz nogurumam. Vēlāk, ja patīk, var

ķerties atkal pie aritmētikas. Man patīk tā darbu

sakt un 'strādāt un, galvenais, man nav jāpaliek
atpakaļ citu, gausāk domājošu bērnu pēc."

Ir taisnība, ka bērni neprot atšķirt labas lietas

no ļaunām, bet ir ari taisnība ,ka atstāti savā ziņā,

viņi vienmēr pratīs atrast labākos ceļus. Noska-

toties bērnu rotaļās vai darbā ārpus skolas, skolo-

tāji vienmēr varēs novērot tos noteikumus, kuri
vajadzīgi tiešai, īstai mācīšanai. Starp klasēm, ar

visiem viņu zvaniem, noteiktu laiku, skolēnu atbil-

dēm, nebeidzamām lekcijām, un skolēnu pašu me-

todēm ir loti liela starpība.
Ārpus skolas bērns zin, ko viņš dara. Vai tas

būtu no klucīšiem celts tornītis vai pat marku ko-

lekcija, bērnam vienmēr pirmā vietā būs mērķis un

tad tik nāks darbs. Klasē bieži vien nemaz nemē-

ģina likt bērnus darbā ar ierosinošiem uzdevumiem.

Ir daudz vairāk stundu, kuras iesākas ar: «Bērni,

norakstāt šos uzdevumus", vai ..ņemat vēstures

grāmatas, uzšķirat 44. lapas pusi; Marij, sāc ar

otro paragrāfu", nekā stundu ar „Bērni, šodien ru-

nāsim par Cilās ģeogrāfiju". Protams, skolēni zin,

ka vēstures vai lasīšanas periods ir iesācies. Bet

uzdevuma pavediens tiem viegli pārtrūkst, ja to iz-

ved uz pavēli. Domāju, ka reti kad skolēns bez

šāda pavediena varēs viņam uzdotā uzdevuma vielu

saprast vai pārredzēt.

Rotaļājoties vai strādājot mājā, bērns padara

savu uzdevumu tik ātri, cik viņa spējas to atļauj.

Viņš iet solīti pa solītim, bez uzkrītošas steigas, bet

ari bez pārtraukumiem. Skolā stundas ātruma gaitu

noteic skolotājs. Še nu pieņemts piemēroties vidus-

mēra skolēna spējām. JBet neviens atsevišķs sko-

lēns nereprezentē uz mata vidus mēru. Katram

bērnam ir savs darba ātrums, un klases vairums

tuvojas, vidusmēra ātrumam. Tagad nu visi šie bērni

gaida uz skolotāja mājienu, lai varētu tam sekot,

tikko tas ir dots. Un rezultāts? Protams, gausākie
skolēni uztver tikai augstākos, spilgtākos punktus;
lai tiktu klasei līdz, tiem jāpiespiežas, jāpieliek visas

pilies; tie apjūk un pazaudē pavedienu; un mēģina

tikai atcerēties tik daudz vārdu, cik tas vajadzīgs,
lai uzdevumu izņemtu. Un nav daudz labāki ari

ar tiem bērniem, kuri strādā ātrāk. Pirms nāk jauns
mājiens, viņu darbs ir jau sen padarīts; tiem nu jā-

gaida uz skolotāju. Domas sāk klejot. Patlaban

tie tikko apstājušies pie interesanta domu gājiena.

Te jauns mājiens, un tie tiek atrauti atpakaļ pie

uzdevuma — otra uzmanības momenta. Viņi uzķer
tik galveno, un sēž atkal bez darba. Abos ekstrē-

mos ir nepārtraukta intereses un uzmanības pār-

traukšana; šāda piemērošanās klasei tik nokauj
katru iniciativi. Pat skolēni, kuri stāv tuvu vidus-

mēram, nevar šādos apstākļos brīvi sekot savam

dabiskajam ātrumam; ari tiem ir vai nu jāpārpūlas
vai jāgarlaikojas, lai varētu piemēroties.

Pie brīvas aktivitātes bērns strādā, kamēr tas

savu darbu pabeidzis, vai kamēr tas nogurst un at-

rod, ka viņa uzmanība ir kļuvusi klejojoša un domas
šaudās. Abos gadījumos bērns ir uztvēris to, ko

viņš ir pastrādājis un ir ieguvis pabeigtā mēģina-

juma_ vērtības. Klasē izdevība pastrādāt darbu no-

teikta laika atkarājas no zvana un skolotāja izvei-

cības. Klase var būt sasniegusi augstāko intereses

pakāpi, kur viņas gars visu sevišķi dzīvi uztver;

varbūt patlaban tā tikko sāk saprast jauno grūto

vielu. Piepeši zvans, grāmatas cieti. Stunda bei-

dzas un uzbudinātie vai nogurušie prāti ir ar varu

jāpiegriež jaunam priekšmetam.

Pastāvīgie pārtraukumi, kuri ceļas, pateicoties
skolas darbu iekārtai, dabiskajā un kārtīgajā garī-

gajā procesā, ir vainojami skolas audzināšanas trū-

kumos un ari nepietiekošā programas izņemšanā.
Cilvēka gars ir mašina, kas strādā nepārtraukti un

sava ātrumā. Viņš nevar bez protesta panest ne

pastāvīgu steigu, kura iet pār spēkiem, ne ari biežus

tukšuma un apmulsuma periodus. Katram skolotā-

jam ir brīži, kad tam gribētos uzpurināt savu klasi,
lai tanī rastos dzīvība. Bet tā ir purināta tik pa-

stāvīgi, ka ne elektrisko zvanu stirkšēšana, ne ātr-

ugunīgie jautājumi, ne sacenšanās, ne citi kādi pa-

ņēmieni nevar uzpurināt to pat tik tālu, ka tā veiktu,

kā pienākas, savu parasto darbu. Bērni jauj savām

domām klejot, gaidīdami, ka skolotājs tos izvedīs

cauri ikdienišķās programas labirintiem, ar mini-

mālo līdzdarbību no viņu puses. Vai tādēļ kāds brī-

nums, ka, visu kopā saņemot, skolas gaita netop

par attīstības procesu un bērni iegūst tikai to infor-

mācijas jucekli, kas nāk pasivitātes ceļā? Daltona

laboratorijas plāns turpretim dod mums skolas

iekārtu bez šīm raksturīgajām pazīmēm. Šāda zi-

stema var strādāt ar lielām klasēm un liesiem bu-

džetiem.

Miss Parkhurst saka: „Mēs esam skatījušies uz

lietām caur teleskopa ačgārno galu. Ne tam vaja-
dzētu būt tam svarīgākam jautājumam skolu uzla-

bošanā, ko mācīt un kā to ieliet bērnos. Mums ir
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vajadzīgi skolotāji ar oriģinēliem paņēmieniem, kuri
tomēr atbilstu katra bērna prasībām. Atsvabināsim

tos no metodes un zistemas sloga un dosim tiem

iespēju spriest, kā labāki tikt uz priekšu." Šis at-

brīvošanas process ir plāna īstā kontribūcija.
Šis plāns norāda ceļu, kā izvest skolas iekārtā

vienkāršu un ekonomisku reorganizāciju, kas skolai

dotu iespēju darboties kā komūnai. Viņu var iz-

lietot bez pārmaiņām mācības plānā un tiklab pa-

mata, kā ari augstākās skolās. Plāns neprasa se-

višķu mācības plānu, — viņš norāda tik ceļu, pa

kuru ejot skolas dzīve var funkcionēt, kā funkcionē

tiešā dzīve kādā sabiedrībā. Skolas darbi tiek strā-

dāti zem tādiem noteikumiem, ka gan grupas, gan

atsevišķi individi stāv pastāvīgā kopdarbībā un ne-

viens no viņiem nevar dzīvot neatkarīgi no citiem.

Plāns patur iedalījumu pakāpēs. ledalījumus

izdarot, jāņem vērā atsevišķo skolu prasības. Bet

viņš atsvabina mūs no daudzām grupēšanās nega-

tivām pusēm. Skolēni strādā savā tempā. Viņi var

ātrāk strādāt vienos priekšmetos un gausāk otros

un tomēr iet kopā ar savu grupu. Skolēns, kurš

ātrāki mācās, pamatīgāki nodarbosies ar to priekš-

metu, kurš to interese: nodosies vienam, otram

specielam uzdevumam vai papildināsies caur lasī-

šanu. Gausākais skolēns varēs aprobežoties tieši

ar galveno un nodarboties ar to tik ilgi, kamēr tas

nebūs pilnīgi piesavināts. Bērni ar jau noteiktām

tieksmēm ietaupa jaiku, nopietni, cītīgi strādājot.
Šo laiku tie var pavadīt priekšmetu laboratorijās,

kurās tie atrod to, kas viņus interesē. Bērns var

būt sava vecuma grupas loceklis, bet dažos priekš-
metos tas var strādāt kopā ar vecākām, citos ar

jaunākām grupām. Bet plāns ne tikai vien veicina

individuelo mācīšanos un katra bērna pienācīgu
tālākvirzīšanu. Viņš prasa ari tādu mācīšanās me-

todi, kura modina tās intelektuelās un morāliskās

parašas, kas tik nepieciešamas inteliģentu, sekmīgu

un atbildības spējīgu pilsoņu izaudzināšanai.

Miss Parkhurst izstrādātais plāns paredz 8 pa-

kāpes, iesākot ar ceturto pakāpi jeb ar ko viņai

līdzīgu. Strādāt pēc šī plāna bērniem būtu jāsāk

pēc trīsgadējā skolas kursa beigšanas un jāturpina

līdz koledžai vai universitātei.

Bērnu vadības labad plāns gan patur pakāpes,

bet klases un skolēna vienvietas sola vietā tas pa-

redz priekšmetu laboratorijas. Katram skolā mā-

cāmam priekšmetam ir viena vai vairākas istabas.

Še nestrādā vis tā saucamie ~speciālisti visos priekš-

metos", bet katru laboratoriju vada savs speciālists.
Zemākās pakāpēs, kur speciālistu vēl nav, pakāpes

skolotājam var ierādīt tādus priekšmetus, kuri vai-

rāk atbilst viņa spējām. Parastajā elementarskolā

pakāpes (klases) skolotājam tagad jāpasniedz, pie-
mēram, priekšmeti, kuri sekmē fizisko attīstību, rok-

darbi un māksla, neņemot vērā ne viņa intereses,

ne spējas. Šāda iekārta nozīmē laika šķiešanu.

Strādājot pēc Daltona plāna, pakāpju skolotāji, kam

ir specielas spējas un interese, var nodarboties labo-

ratorijās, kur tie atsevišķā priekšmetā var atnest

labumu visu pakāpju skolēniem.

Jo mazāks skolēnu skaits skolotājam, jo nopiet-
nāka mācīšana iespējama. Tomēr plāns paredz
sekmes strādājot ari ar lielāku skolēnu skaitu, kā

parastās vispārējās skolās. Anglijā, kur šis plāns ir

ievests kādā vidusskolā, skolotājs nodarbojas ar ap-

mēram simts desmit skolēniem. Miss Parkhurst

domā, ka skolotājs, pēc šī plāna strādājot, var gluži
kā parastajos klašu periodos tikt galā ari ar 200

skolēniem. Lielās skolās katram priekšmetam jādod
vairākas laboratorijas. Katru laboratoriju pārzin
savs skolotājs, kurš savu laiku ziedo zināmām pa-

kāpēm. Tā, par piem., ne visus darbus matemātikā

strādā_ vienā laboratorijā, bet katram matemātikas

skolotājam ir sava laboratorija. Katrā laboratorija
nodarbojas tikai to pakāpju skolēni, kurus šīs labo-

ratorijas pārzinis — skolotājs — māca. Ja viņš
atrod, ka sekmes ir tik nevienādas, ka viņam jā-
iejaucas skolēnu darbā, viņš var nosacīt zināmām

klasēm zināmas stundas, lai palīdzētu nespējīgākiem.
Ta strādājot, viņam neiznāks strādāt ar lielāku sko-

lēnu skaitu, kā tagad.
Tā kā katram priekšmetam ir savas specielas

telpas, tad tādā skolās iekārta ir iespējams ievērot

jo lielu ekonomiju. Tā, par piem., no ģeogrāfijas
kārtīm, globusiem, atlasiem un mācības grāmatām
katra pakāpe atradīs laboratorijā par vienam eksem-

plāram. Tā kā mācību, tā saucamajā „laboratorijas
laikā", skolotājs atrodas laboratorijā, tad materiāls

skolēnam ir pieejams kuru katru brīdi. Ari skolas

bibliotēka var tikt izmantota daudz lietderīgāki neka

tas notiek bieži tagad. Katrā laboratorijā ir savs

grāmatu plaukts. Še ir ievietotas grāmatas, kas

vajadzīgas specielos jautājumos kā papildu materi-

āls, vai ari lai pamudinātu bērnus uz tālāku meklē-

šanu. Katra grāmata, kura skolotājam vai skolēnam

ir vajadzīga, ir viņam taī pašā brīdī pieejama.

Daudzi audzinātāji apgalvo, ka bērni ciešot no

biežas skolotāju maiņas. Turoties pie Daltona plāna,
bērns strādā vienā un taī pašā priekšmetā pie viena

skolotāja gadu no gada. Pirmā gadā viņam nākas

katrā priekšmetā piemēroties dažādām personībām.
Pēc tam mainās gan darbs gadu no gada. bet sko-

lotāji paliek tie paši.
(Turpmāk vel.)

Konferences un apspriedes.
Skolotāju delegātu apspriede 29. un 30. decembrī 1923. g.

Apspriede sākās 29. decembrī, 11. pilsētas vidusskolā,

pīkst. 11. Piedalījās skolotāju delegāti no Latvijas skolotāju

savienībā un Latvijas vidusskolu skalotāju biedrībā apvieno-

tām organizācijām. Bij sanācis ari daudz interesentu.

Apspriedi atklāj Latv. skol. sav. valdes priekšnieks P.

Kūla. Viņš savā runā aizrāda, ka pagājušās skolotāju kon-

ferencēs uzsvērta vispārējā skolotāju kongresa sasaukšanas

vajadzība. Latvijas skolotāju savienības padome nolēmusi

kongresa sasaukšanu atlikt uz vēlāku laiku. Šī apspriede sa-

saukta, lai iztirzātu svarīgos likumprojektus —
skolas likuma

un skolotāju .penzijas likuma projektus. Kūla izteic pateicību

plašajam dalībnieku skaitam. Viņš aizrāda, ka nodibināti sa-

kari ar speciālistiem un valdības priekšstāvjiem, lai likumpro-

jektu apspriešanu padarītu sekmīgāku un vispusīgāku.

No mūsu kaimiņiem vem šinī apspriedē dalību ari Lietu-

vas skolotāju savienības priekšnieks, Žigelisa kgs. — Kūla iz-

teic sirsnīgu vēlēšanos, lai kaimiņu tuvināšanās uz kopējo

darbu ietu plašumā.

Tagadējais skolu likums prasa koriģējumus. Tāpēc ap-

skatāmais skolas likuma projekts jo svarīgs un jo rūpīgi ap-

skatāms. Ir svarīgs ari penzijas likumprojekts. Jānodrošina

tie tautas darbinieki, kas visu savu mūžu kalpojuši tautai. Ir

pēdējais laiks ķerties pie šo projektu apspriešanas, jo abi

projekti nāks Saeimā nākošā sesijā. Pārdzīvojam svarīgu
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momentu. Vajadzīga sajūsma, lai šo svarīgo darbu godam

veiktu.

Sapulce nodzied valsts himnu.

No Izglītības ministrijas apspriedi apsveic direktors

Ausē.js. Daudzreiz skolotāju priekšstāvji pulcējušies da-

žādu jautājumu apspriešanai. Tad dienas kārtība bijis desmi-

tiem punktu. Tagad mēs redzam vairs tikai 2. Tas garantē,

ka likumprojektus varēs pamatīgāk apskatīt. Skolu likumam

jāmēģina pieskaņoties pašreizējiem reāliem apstākļiem. Bet

jāsper ari solis uz priekšu, varbūt pat vairāki. Likumprojekta

izstrādātāji ari turējušies pie šiem diviem principiem. Nav

skatījušies tikai uz to ko var, bet ari uz to.kovarētu vēlēties.

Lūdz konferences dalībniekus pie likumprojekta apspriešanas

būt, pēc iespējas, objektiviem, nedomāt par atsevišķu grupu,

vai partiju, bet vadīties no lietderības principa.

Novēl sekmes apspriedei no Izglītības ministrijas puses.

Tālāk vārdu dod darba ministrim Klaustiuam. Pē-

dējie gadi, saka ministrs, situši smagas brūces tautas miesai

un dvēselai. Vislielāko glābšanas darbu pēckara apstākļos ir

veikuši skolotāji. Daudz te pielikts pašaizliedzības un darba

mīlestības. Aizmirsts pat tas, ka jānodrošina ari savs stā-

voklis. Pēc 5 gadu grūtā darba skolotājiem ir tiesība nodar-

boties ari ar sava stāvokļa nodrošināšanu. Darba ministrija

ir penzijas likumprojektā ielikusi gandrīz visas skolotāju vē-

lēšanās. Valdība pūlēsies vajadzības saskaņot ar valsts iespē-

jamībām. Novēl skolotājiem būt stipriem savās tiesībās un

ideāliem savos pienākumos.

No Lietuvas skolotāju savienības apspriedi sveicina 2 i-

gel is. Latvji un lietavieši no seniem laikiem dzīvo blakus,

bet vieni otrus maz pazīst. Uz priekšu tas tā nedrīkst būt.

Pirmo tuvināšanās soli 1921. g. spēruši Lietuvas skolotāji, sa-

rīkodami ekskursiju uz Rīgu. No Rīgas viņi atgriezušies sa-

jūsmināti un apmierināti. Vēl vairāk šīs saites nostiprinājušas

sakarā ar Latvijas skolotāju pretviziti uz Lietuvu pagājušā

vasarā. Atzīmē kopējo darbu, kas veikts Baltijas valstu sko-

lotāju kongresā Talinā. Lietavas skolotāji ar interesi seko

latvju skolotāju darbam. — Žigelis uzsver, ka Latvijas skolo-

tāji daudz priekšā. Tas tāpēc, ka Lietuvas skolai vēl loti īss

mūžs. Apspriedes dalībnieki viņam sarīko ovācijas, uzsauk-

dami: ..Valio Lietuva!"

Prezidija vēlēšanas.

Prezidijā ievēl: Rītiņu, Dēķenu, Kūlu, odiņv.

Līkumu; sekretariātā: Ivanovski, Tomasu, Vei-

denbaumu, Sedlenieku un Greberi. Mandātu ko-

misijā ievēl: Sprīvuli, Kļaviņu, Šilleri, Strālu un

M ā '1 i ņ v.

Uz Kūlas priekšlikumu, sapulce nolemj katram likum-

projektam ziedot šodien vispārējās debates, tad komis'jās tos

apspriest pa punktiem un 30. dcc. celt apspriedei, priekšā ko-

misiju izstrādātās rezolūcijas.

Likumprojekts par tautas izglītību.

Referē Dēķe ns. Par skolu likumu daudz runāts. Ta-

gad projekts gatavs un iesniegts Ministru kabinetam un Sa-

eimas Izglītības komisijai. Viņš vairāk reizes pārstrādāts un

daudz ko zaudējis no agrāko projektu demokrātisma. Skolo-

tājiem pie šī likuma izstrādāšanas jāņem dzīva dalība. Sko-

lotāji pirmie domājuši par Latvijas skolu likumu. Šis darbs

darīts jau tad, kad vēl nebija Latvijas valsts. Tērbatas sko-

lotāju kongresā 1917. g. pieņemtais skolu likumprojekts likts

par pamatu pirmām skolu likumam Latvijā. Ari kaimiņi šo

to no viņa aizņēmušies. Skolotājus interesē, kāds būs jau-

nais likums. Skolotāji vēlas, lai klusais, intimais audzinā-

šanas darbs tiktu nodrošināts.

Vai jauns likums jel maz vajadzīgs? Vai vecais pietie-

koši nenodrošina skolotāja darba un izglītības iespējamības

visplašākām tautas masām?

Katra jauna likuma vajadzību motivē jaunā likuma au-

tora pavadraksts. Šo likumprojektu parakstījuši H. Celmiņš

un L. Ausējs. Likuma vajadzība tiek motivēta ar agrākā

skolas likuma trūkumiem, apriņķa valžu likvidāciju etc. Au-

tori uzrāda likumprojekta vadošos principus. Tie ir: 1) sko-

lotājus algo valsts, 2) obligatoriskās skolas uztur pašvaldības

iestādes; 3) skolu pārvaldēs dalību neiri ne tikai valdības

pārstāvji, bet ari skolotāju un pašvaldības iestāžu priekš-

stāvji; 4) ievērots vienotās skolas princips; 5) pamatskola

sešklasīga ar pirm- un papildskolu; tālāk neobligatoriska vi-

dusskola; 6) minoritātēm tiesība uz izglītību savās skolās

mātes valodā.

Tālāk referents pāriet uz likumprojekta kritiku. Taga-

dējo skolu dzīvi normē vairāki likumi, kuros ir daži trūkumi.

Bet vai radīsim likumu bez trūkumiem? Apriņķa valžu lik-

vidēšana spiestu pārstrādāt vecajā likumā tikai atsevišķas

daļas. Tā tad pavadrakstā minētie motivi nav visai pārlie-

cinoši.

Jaunais likums nav tik demokrātisks, kā vecais. Te

obligatoriskā pamatskola nosaukta par tautskolu. Kur pret-

stats tautai? Kungi, naudinieki? Pēc valsts satversmes

mūsu valstī visas skolas ir tautas skolas; ari vidusskola pie-

der tautai.

Projektā pāreja no pamatskolas uz vidusskolu paredzēta

bez „liekiem" šķēršļiem, bet būtu jāvēlas, lai šī pāreja no-

tiktu gluži bez jebkādiem šķēršļiem. Tad mēs varētu runāt

par vienotas skolas principu visā pilnībā. Skolu virsvaldē

nav paredzēti ne pašvaldības, ne skolotāju priekšstāvji, kaut

gan apriņķa skolu valdēs tādi paredzēti.

Likumprojektā mācības priekšmeti uzskaitīti vienīgi pa-

matskolai, bet priekš vidus- un arodskolām tas nav darīts.

Projekta autori to motivē ar to, ka vidusskolas vēl neesot

izveidotas. Bet ari pamatskola vēl nav pilnīgi izveidojusies.

Tāļāk — skolotāju ievēlēšana. Tur pārgrozības vislie-

lākās. Atbīdīti pie malas paši skolotāji un bērnu vecāki. Ja

aiz nolaidības skolas uzturētājs neievēl skolotāju, tad tāds

tiek ielikts no skolu valdes. Vai tā necietīs skola? Skolu

priekšniekus apstiprina centrālās iestādes. Te vietā bažas,

vai likums nenovirzās vairāk uz nedemokrātisko pusi? Se-

višķi uz to pamudina skolu priekšniekiem paredzētā lielā

vara. Skolas priekšniekam padoti visi pārējie skolas pār-

valdes iekšējie orgāni. Viņš skolā var rīkoties, kā mazs pat-

valdnieks. Tomēr jāatzīst par bēdīgu parādību tas, ka skolu

priekšnieku autoritāti grib nodrošināt galvenā kārtā ar

ārējo varu vien.

Pēc šiem vispārējiem aizrādījumiem, referents pāriet pie

atsevišķu projektu sadalu apskatīšanas. Vispārējos noteiku-

mos daži panti stipri nenoteikti. Ja pieņem 2-tro pantu pare-

dzētā redakcijā, tad no zistematiskās mācības viens gads iet

nost, caur ko vispārējais izglītības līmenis pazemināsies. 3.

pants stingri nosaka, ka bērni jānodod skolās pēc viņu tautī-

bas. Jājautā, vai tik kategoriskus noteikumus varēsim pie-

ņemt. 4. p. izplūdis. Likumā vajadzētu paredzēt ari, kā

pašvaldības piespiest gādāt par trūcīgiem bērniem, lai viņi

sekmīgi varētu apmeklēt skolu. 5. p. galīgi izplūdis un pie-

laiž subjektivu tulkošanu. Tur teikts, ka jāizkopj valstiski

uzskati. Bet ari monarķistiem un podomju varas aizstāv-

jiem ir savi valstiski uzskati, kuri mums nav pieņemami. Būtu

jāsaka noteiktāk — jāizkopj valstiski uzskati saskaņā ar Lat-

vijas pamata likumiem. Tanī pašā pantā, kā viens no skolas

mērķiem paredzēta darba mīlestības izkopšana. Bet darbu

var mīlēt ari tas, kas zin tik ar spieķi rokā pastaigāties. Te

vajadzīgs noteiktāks formlējums, citādi šim pantam nav vēr-

tības.

6. p. vajadzētu grozīt tā, ka visas izglītības iestādes pa-

kārtotas Izglītības ministrijai, izņemot kara skolas. Pašulaik
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šinī ziņā liels juceklis, jo mācības iestādes atrodas gan zem

Darba, gan Zemkopības, gan Izglītības u. c. ministrijām. Ir

mācības iestādes, kuras nav atkarīgas ne no vienas ministri-

jas; kā piemērus referents min vācu Herdera institūtu, katoļu

garīgo zeminaru Aglonā etc.

Pie p. 10. Latv. skol. sav. valde liek priekšā par skolas

neapmeklēšanu ievest sodu ne mazāku par attiecīga rajona
1/j dienas pilna strādnieka algu.

P. p. 11. un 3. runā* viens otram pretī. Jāizšķiras, vai

būs obligatoriska skolas mācība, vai obligatoriska skola. Vis-

pārējos noteikumos būtu jāuzņem vēl jauni panti. 1) Latvijā

pastāv zinātnes pētīšanas un mācīšanas brīvība; 2) ja runā

projektā par audzināšanas iestādēm, tad atsevišķā punktā

tādas jāuzskaita (piem. siles, bērnu dārzi, bērnu klubi etc),

3) jāieved noteikums par to, kādām jābūt skolas telpām. Citās

zemēs par to likumos plašas nodaļas.

I. sadala.

Referentu neapmierina skolu uzdevumu formulējumi (pp.

13., 18., 29., 35., 49., 63.). Pirmskolai ne uz kurieni un nekas

nav jāgatavo, bet jāattīsta cilvēks. Tāpāt ari pamatskolā.

Vajadzētu definējumus padarīt pedagoģiskākus. Viscaur pro-

jektā krīt acīs ārkārtīgā centralizācija — viss tiek apstipri-

nāts no Izgl. ministrijas.

15. p. runā par „pārejas laiku". Vajadzētu noteiktāki no-

robežot šo pārejas laiku. Ir slikti, ja vecākus bērnus ievieto

viņiem nepiemērotā klasē.

20. p. ceturtā piezīme anulē likuma ievešanu. Šī likuma

20. p. paredz uz laukiem īsāku mācības laiku nekā pilsētās.

Referents domā, ka vajadzētu noteikt visiem vienādu mācības

laiku. Viņš no Sav. valdes puses liek priekšā 185. d. gadā.

Attiecībā uz stundu skaitu klasē, liek priekšā priekš

pamatskolām 36 stundas, priekš vidusskolām 40 stundas ne-

dēļā, ja katras stundas ilgums ir 45 minūtes.

21. p., kurš uzskaita pamatskolas priekšmetus, būtu

strīpojams.

25. p. nodara netaisnību tiem bērniem, kuri. nevar, piem.

no 4. klases pāriet uz 5. klasi, jo tos tad sūta uz atpakalpali-

kušo skolām. Jāizšķiras būtu agrāk.

37. p. 1. piezīme. Savienības valde liek priekšā: Var

pielaist sagatavošanas klases pie klasiskās ģimnāzijas, uzņe-

mot tanīs pamatskolas beigušos. Ja, turpretim, sagatavoša-

nas klases pielaistu pie vispārējām vidus klasēm, caur to tiktu

ārdīta vienotā skola un radīta šķiru skola.

Runājot par privātskolām, referents aizrāda, ka no viņu

atvērējiem būtu prasāms, lai tie uzrāda, no kurienes nāks

skolnieki. Bieži atgadās, ka dažās privātskolās ārkārtīgi

mazs skolnieku skaits, un skolas turētājs nespēj pienācīgi at-

algot skolotājus. Sadaļā par kursiem atkal manāma cen-

tralizācija. Vai kursu reģistrēšanu nevarētu uzticēt vietējām

skolu valdēm?

Skolu pārvaldes orgāni.

Kā jau agrāk atzīmēts, te monarķistiskās tieksmes ņē-

mušas pārsvaru, sākot ar skolas priekšnieku. Savienības

valde vēlētos dabūt atpakaļ agrāko kārtību. Referents domā,

ka priekšnieka palīgu varētu prasīt skolās ar vairāk kā 9

klasēm; 7 klases būtu par maz.

116. panta 2. piezīme būtu strīpojama.

Attiecībā uz nobalsošanu pedagoģiskā konferencē etc.

jāieved noteikums, ka visi lēmumi tiek pieņemti ar vairāk kā

pusi no klātesošām balsīm. Pārziņa balsij nebūtu dodama

izšķiroša nozīme.

Jāparedz Centrālā skolu valde, kurā būtu skolotāju, paš-

valdību un Izgl. ministrijas priekšstāvji.

No skolotājiem jāprasa mazākais pilna vidusskolas iz-

glītība. Savienības valde prasa pielaizt par skolotājiem per-

sonas, ne jaunākas par 20 gadiem.

Par skolotāju vēlēšanu uztur veco kārtību, aT kandi-

dātu reģistrēšanu skolu valdēs.

Debatēs, kā pirmais uzstājas Kibers (no Drustiem).

Viuam nepatīk Dēķena viedoklis. Vēlas, lai likumprojektu

apskatītu ari no cita redzes stāvokļa. Uz Jaukiem skolā bērni

sūtāmi vēlāk, jo maziem bērniem skolas attāluma pēc grūti

pieejamas. Kibers stingri aizstāv ticības mācības mācīšanu

skolās. Laucinieki neesot pienācīgi uz likumprojekta apsprie-

šanu sagatavojušies.

Ritirjš paskaidro, ka Sav. valde izsūtījusi likumpro-

jektus un lūgusi tos apspsriest. Visus iesniegumus saskaņos

komisiju sēdēs. Savienības valde ņav centusies projektu

vienpusīgi apskatīt. Dēķens te izteicis Sav. valdes kolektī-

vās domas.

L. Adamovičs runā no Latvijas vidusskolu skolotāju

biedrības.

Vidusskolu skolotāji izskatījuši likumprojektu par tautas

izglītību un vakardienas apspriedē panākuši galvenos princi-

pos vienošanos. Adamovičs aizrāda, ka, pēc virja domām, ši

apspriede nevarēs izskatīt iprojektu sīki pa punktiem. Priekš

tam sapulce par smagu. Debates var aizņemt ilgāku laiku,

iztirzājot atsevišķus punktus. Būs jāatrod tikai galvenais.

Tālāk, saka runātājs, varu atzīmēt, ka daudzos jautājumos

mūsu domas sakrīt ar Latv. skol. savienības domām. Ir ari

jautājumi, kur domas šķiras. Mēs, vispirms, nevaram pie-

krist 8. nov. 1919. g. likuma novērtējumam. Līdz šim mēs

vēl neredzam, ka 6-gadīga pamatskola būt realizējama. Ar

ideāliem vien nevar skolu lietas veikt. Jāuem vērā ari tau-

tas saimnieciskais stāvoklis, skolotāji etc. Šis projekts ir

pirmais solis nopietni kārtot izglītības lietas. Vēl jāatzīmē

skolotāju algošana, kuras nespēja veikt pašvaldības iestādes.

Dēķens jautā, vai tik mēs nedarot pāri cittautiešiem un kau-

nīgiem latviešiem. Mums jāizkopj tautiskā apzina. Tādēļ

pret vecākiem-latviešiem, kuri grib savus bērnus atsvešināt

no Latvijas, vajadzīgs rigorisms attiecībā uz skolu izvēli.

Pat no jauktām laulībām (ja viens latvietis) bērniem jāiet

latviešu skolās. Minoritatu skolu nodibināšanā nav noteiktī-

bas. Nevar katram pulcinām atvērt skolas. Vismaz 20 skol-

nieku vajadzētu, lai varētu atvērt atsevišķu klasi.

Ari centralizācijas princips jāuzsver vairāk, nekā tas ir

19. gada likumā. Pašvaldības iestādes neveic savu uzde-

vumu. Te jāiejaucas centrālai varai. Tomēr centralizācijas

princips dažās vietās uzsvērts par daudz. Tas sakāms par

skolotāju ievēlēšanu un pārcelšanu. Nav ari paredzēts, par

kādiem nodarījumiem skolotājus var pārcelt. Jādod tiesības

skolotājus ievēlēt uz vietas, un, ja nav dibinātu iemeslu, tad

vioi ari jāapstiprina. Skolu uzdevumu formulējumi ir neno-

teikti. Tie jāpārstrādā.

„Pārejas laiku" vidusskolu skolot, biedrība liek priekšā

skaitīt līdz 1930. g. Vidusskolu skolotāji sevišķu vērību pie-

griezīs nodaļai par vidusskolām. Vidusskolu ripu izveidošana

ir tik svarīga, ka šie tipi jāfiksē likumā. Jāpieliek nopietns

darbs, lai šie tipi ari izveidotos. Vecāki vēlās universālu

tipu. Likumam jānorāda noteikts ceļš. Igaunijā 6 tādi vidus-

skolu tipi.

Visvairāk šķiramies jautājumā par sagatavošanas kla-

sēm. Praksē pierādījies, ka vidusskolās tā, kā līdz šim, uz

•priekšu nevar iet. No pamatskolām nāk ārkārtīgi slikti saga-

tavoti bērni. Pēc oficietiem datiem eksāmenos izkrīt cauri

70—80 proc. Izrādījies, ka matemātikā, dabas zinībās, vē-

sturē, svešās valodās pamatskolas sniedz par maz, sevišķi

uz laukiem. Izglītības gaitai vajadzīgs šķirties jau agrāk, kā

no 6. mācības gada. Citādi vidusskolu kursu nospiedīs uz

leju. Vidusskola prasa, lai 5. un 6. klases kursu dotu viņai.

Vai vidusskolai būtu vajadzīgs vēl klāt 5. gads, tas atkarā-

sies no valsts saimnieciskā stāvokļa. Vidusskolās nevajadzētu
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paredzēt vairāk par- 32 st. nedēlā (pa 45 min.), jo skolniekiem

taču ari brīvlaikā jāuzturas skolā.

Ari skolas pārvaldes jautājumā uzskati šķiras. Neru-

nāšu par priekšniekiem pamatskolās. Vidusskolās strādā 25—

40 skolotāju. Priekšniekam te vajadzīgas lielākas tiesības.

Grūti atrast līdzsvaru starp skolas vadītāju un ped. konferen-

ces kompetencēm. Runātājam liekas, ka likumprojektā šis

līdzsvars atrasts.

Piedzīvojumi ar skolas padomēm nav bijuši labvēlīgi. Tās

vai nu dara par maz, vai ari jaucas iekšā sīkumos. Skolas

padomei niecīga nozīme.

121. p. pirmos 3 punktus vajadzētu strīpot. Būtu jāieved,

ka skolas padome atsvabina skolniekus no skolas naudas.

Apsveicams, ka skolotāju vēlēšanas izņem no skolotāju pa-

domju kompetences. Ar skolotāju vēlēšanām pēc vecās kār-

tības ir saistīts daudz nepatikšanu. Tā kādā vidusskolā sko-

lotāju pedagoģiskās konferences kandidāts vairākas reizes iz-

gāzts cauri.

Te jāatzīmē, ka pedag. konferencei piekrīt skolnieku

darbu un uzvešanās novērtēšana un skolnieku pulciņu ap-

stiprināšana. Pedagoģiskai konfenrencei jādod tiesība izrau-

dzīt skolotāju kandidātus un stādīt tos priekšā apstiprināšanai.

Vecāku priekšstāvis ped. konferencē nebūtu pielaižams.

Skolotāju cenzs nosakāms likumā. Skolotāju atlaišanu

var ierosināt ped. konference ar
=/3 balsīm.

Runājot par centrālās skolu virsvaldes sastāvu, pievie-

nojas Dēķerļam. Likumā neesot nekas runāts ari par skol-

nieku tiesībām.

Prasību, ka skolnieki piedalās pedagoģiskā konferencē,

Adamovičs uzskata vairāk kā atlikumu no pagājušiem juku

laikiem. Vajadzētu likumā ievest noteikumus par skolnieku

tiesībām piedalīties ārpusskolas organizācijās. Vidusskolu

skolotāji nolēmuši dalu par vidusskolām izstrādāt visos sīku-

mos un spert attiecīgus solus, lai izstrādātais projekts taptu

par likumu. Tomēr šie lēmumi nevarot kavēt kopēju darbu.

Ari sekciju darbā ņemšot dalību.

Kibers dabūn vārdu vēl otru reizi. Likums runā par

6-gadīgu pamatskolu, bet mums ir bērni, kuri paliek ar 2—3-

---gacfigu izglītību. Aizstāv „pārejas laiku" līdz 1930. gadam.
Uz laukiem 8 g. vecs bērns uz skolu netiek. Tur viņam

nebūs kārtīgi ko paēst un viņš panīks. Vajadzīgs, lai zemā-

kās klasēs būtu atsevišķs skolotājs. Jānoorganizē skolu tel-

pas. — Aizstāv, ka pamatskolas priekšmetus vajagot likumā

uzskaitīt, pie kam morāles mācību vajagot likt iekavās pie

ticības mācības. 6-gadīgs kurss traucējot pamatskolu, jo

visiem esot jāmācās daži lieki priekšmeti. Priekšniekiem

jādod lielākas tiesības.

162. p. aizskarošs priekš skolotājiem. Te jāpiemēro sko-

lotājiem tie paši noteikumi, kas tiek piemēroti citiem valsts

darbiniekiem.

Bērziņš (no Limbažiem) aizrāda, ka Dēķens devis

daudz lietišķu aizrādījumu. Kas zīmējoties uz demokrātiskiem

principiem, tad pašreizējos apstākļos neesot nespējams tos

konzekventi izvest. Ja algošanu pēc Jaungada nodotu pašval-

dībām, tad, droši vien, skolotāju algas samazinātu uz pusi.

Runātāju uztraukuši vidusskolu skolotāju pārstāvja runa, ka

lauku skolotāji nedarot savu pienākumu. Viegli visas vainas

novelt uz citiem. Jaunās metodes vidusskolā ieviešoties lē-

nām. Varētu gadīties, ka pie krietnas eksaminēšanas izgāstos

ermri ari laba tiesa vidusskolu skolnieku. Esot vidusskolās

ari cilvēki, kuri jūtot līdzi pamatskolai. Uz laukiem jāzaudē-

jot daudz laika, jo skolnieki rudeņos nesanāk skolā. Būtu

vajadzīgs klāt 1 gads. Beigās runātājs lūdz sapulci pieņemt

noteikumu, ka pamatskolu skolotāji, kas strādā vidusskolās,

ari bauda visas vidusskolu skolotāju tiesības.

Grīnfelds runā par defektiviem bērniem. Priekš vi-

ņiem jābūt atsevišķām skolām. Ārzemju piemērs rāda, ka

ari defektivie bērni var tikt uzaudzināti par derīgiem sabie-

drības locekļiem. Pašai sabiedrībai par to jāgādā.

24. p. neko neizsalka un nevienu neapmierina. Latvijas

defektivo bērnu biedrība nolēmusi lūgt uzņemt likumprojektā

atsevišķu nodalu par defektivo skolām.

Ausējs, aizstāvēdams projektu, saka, ka grūti sa-

skaņot visu skolotāju domas tā, lai projekts būtu kaut cik

pieņemams ari no valsts ekonomiskā stāvokļa. Viegli esot

uzmest demokrātisma togu un ideālisma brilles un nokritizēt.

Likumprojekts ilgi apspriests un plaši iztirzāts. Apgalvo, ka

pirmskolas formulējums uzmests tieši no Dēkena paša, bet

tagad tas neesot labs. Nevienu pantu nevajadzētu apskatīt

tikai no viena redzes stāvokļa.

Par dienu skaitu polemizē ar Dēķenu. Te nav jautājums

par laucinieku muļķīgumu vai gudrību, bet gan ievērota liet-

derība. Aizstāv projektā paredzēto dienu skaitu priekš pil-

sētu un lauku skolām.

Grūti regulēt attiecības starp pārziņiem un skolotājiem.

Nosaukums lietu negroza. Projekts centies starp abām kate-

gorijām atrast līdzsvaru. Uz pasniedzamiem priekšmetiem ne-

var skatīšties tikai no utilitārā redzes stāvokļa. Vispārīgi

pamatskolu nevarētu apvainot, jo ari pamatskolas ir dažādas.

Galvenais traucēklis ir tas, ka agrākie skolnieki maz sagata-
voti, tāpat trūkst ari pietiekoši sagatavotu skolotāju kā pa-

mat-, tā vidus- un pat augstskolā. Papildinājumu par defek-

tivo skolām likumā varētu uzņemt vēlāk.

Skolotāju pārcelšana nepieciešama, jo ministrijā ienāk tik

daudz sūdzību no skolotājiem par savstarpējām ķildām, ka

jātura pat speciels izmeklēšanas ierēdnis. Arvien nākot klāt

jaunas lietas, dažas no tām ievērojami plašas. Vai ir ari labi

tas. ka skolotāji atsevišķās skolās noskaņoti vienā virzienā?

Dažreiz iemeslu atlaišanai nav, vienīgā izeja skolotāju

pārcelt uz citu vietu. Skolu pārziņus apstiprināt ministrijā

būs lietderīgāk. Skolotāju starpā rodoties radu-draugu bū ■

šana. un tāpēc dažās vietās par pārziņiem iekļuvuši cilvēki,

kuri neatbilst savam amatam. Dēķens agrāk aizstāvējis 32

stundas, tagad aizstāvot 36. Likumprojektu vajadzīgs pieņemt.

Dēķens gala vārdā, uz Kibera jautājumiem par

ironizēšanu, atbild, ka ironizējis viņš pats, bet nevis Latv.

skol. savienības uzdevumā. Runājot par sagatavošanas kla-

sēm, Dēķens saka, ka dzīves reālie apstākli un skolotāju kon-

tingents nedod iespējas atdot 2 gadus no pamatskolas vidus-

skolai. Vai vidusskolās skolotāji labāk sagatavoti? Bez tam,

vai var ņemt bērnus no pamatskolām (priekš 13. 14 gadiem)

un likt zistematiski strādāt?

Apstiprina, ka licis agrāk priekšā 32 stundas nedēļā. Ta-

gad stunda 45 min. gara. Nebūtu saimnieciski stundu skaitu

samazināt. Atpūtas brīžus nevajadzētu pierēķināt darbam.

Skolas priekšnieks. Vai tad viņš nevarēs būt

skolas dvēsele, ja ar viņu ciešā kontaktā strādās pedagoģiskā

konference un viņš būs pirmais starp līdzīgiem?

Šaubās, vai bērnu aizsardzībai ir vieta šinī likumā. At-

bildot Kiberam, aizrāda, ka skolu likumu liktenis arvien tas.

ka viņus izvest dzīvē var tikai pēc ilgāka laika. Ja gaidīs,

kamēr visus trūkumus novērš, tad jāgaida būs līdz pastara

dienai. Referents neesot licis priekšā 21. p. strīpot ticības

mācības dēļ. Viņš domājot, ka morāliski cilvēki varot iz-

augt ari bez ticības mācības mācīšanas.

Ka skolotājus algo valsts, ir taisni demokrātiska prasība.

Audzina un skolo valstij kā Dundagā, tā Valkā un citur visa

valstī.

Referents vēlreiz uzsver, ka obligatoriskās skolas laiks

tomēr samazināts par 1 gadu. Skolu padomēm tomēr liela

nozīme. Ja vāciešiem visi bērni mācās skolā, tas taisni skolu

padomju nopelns.

Vēl ņem vārdu L. Adamovičs un aizrāda, ka Dēķens

operējis ar citiem datiem. Pamatskolās tomēr mazāk saga-
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tavoti skolotāji. Ari psicholoģiskie motivi var tikt pievesti

citi. Paceltais tonis, kādā runājis Dēķens-, iespaida ne-

atstājot.

Ar šo debates par skolu likumu izbeigtas.

Tālāk sapulce pāriet uz Skolotāju penzijas li-

kumprojektu.

No darba ministrijas runā Sīlis. Viņš aizrāda, ka pro-

jektā lielu pārmainu nav. Nokavēšanās ar likumu izskaidro-

jama: 1) ar valdības mainu un 2) ar to, ka ministru kabi-

nets gribējis visus penzijas likumus saskanot. 81. p. kārtībā

šī likuma izdot nevar, jo viņš prasa no valsts lielus līdzekļus.

lepriekšējs aprēķins rāda, ka no valsts šis likums prasītu

gadā 64 miljonus rubļu.

Radikāli grozīts 2. p. Jaunā redakcijā šis pants skan:

~Personas, kas nokalpojušas 20 gadus, penziju dabūn tikai

pēc 50. gada sasniegšanas. Ja darba spēja zaudēta vismaz

par 30 proc, tad penziju var saņemt ari agrāk par 50 gadiem.

Ja skolotājs nomirst agrāk par 50 gadiem, penziju saņem

viga ģimenes locekli." Citādu pārgrozību nav.

Melnalksnis domā, ka līdz mācības gada beigām

penzijas likums iznāks. Aprēķins — 64 miljoni jāuzskata par

augstu. Tik liela zuma iznāktu visļaunākā gadījumā. No Sīļa

minētais 2. panta koriģējums ari valsts kasi stipri aizsargā.

Melnalksnis pakavējas pie jautājuma, vai penzija būtu do-

dama ari tādiem, kuri 20 gadus nokalpojuši tagadējā Latvijas

teritorijā, bet Latvijas valstī nav strādājuši. Viņš domā, ka

tādiem pietiktu ar pabalstu, ja viņi to pelnījuši.

Tālāk Melnalksnis izsaka vēlēšanos iepazīstināt skolotā-

jus ar jauno likumprojektu par skolotāju algošanu.

Mandātu komisija ziņo, ka apspriedē piedalās 81 piln-

tiesīgs delegāts. Uz komisijas priekšlikumu sapulce atzīst par

pilntiesīgiem vēl 3 biedrību pārstāvjus, kam aiz dibinātiem

iemesliem nav līdz mandātu. Tādi ir: Grebers no Embotes,

Plotnieks no Valkas un Dreifelds no Liepājas.

Nodibina 5 sekcijas: 1) Vispārējie noteikumi — vada

Dēķens, Odiņš, Velmē; 2) Skolas —Rīt iņ š, Dre i-

manis, Speķis; 3. Skolu pārvalde un uzturēšana —

Kūla L. Adamovičs, Libers; 4. Skolotāji — Iva-

novs ki s, S p era, Lēma ns; 5. Skolotāju penzijas likum-

projekts — Vitenbergs, Aizkraukli s, Kūlis.

Pēcpusdienā notiek darbi sekcijās. Sevišķi dzīva pieda-

līšanās vērojama 1. un 5. sekcijās. (Par darbu 30. dcc. būs

atsevišķi.) —ds—

(Turpmāk vēl.)

Skolotāju organizacijas.

Latvijas skolotāju kopējas slimo kases dalībnieku- ridzinieku

priekšvēlēšanu sapulce, 13. janvārī š. g.

Sapulci vada valdes priekšsēdētājs A. Steins. Pilnīgs

pārskats par kases darbību pagājušā gadā vēl nav sastādīts.

Tāpēc Steins sniedz īsu pārskatu.

leņemts līdz 1. janvārim 1924. g.

Kasē 115.431.85

l Tekošs rēķins 68.996.74

Ls. 184.428.59

Izdots līdz 1. janv. 1924. g.

Slimības gad. pab. r-ns Ls 20.447.16

Nelaimes gad. pab. r-ns 346.14

Dzemdēšanas gad. pab. r-ns 6.855.45

Zīdīšanas pab. r-ns 4.487.39

Apbedīšanas pab. r-ns 874.98

Ls 33.011.12

Kases dalībnieku ārstēšana.

Ārstu honorāru r-ns Ls 10.807.80

Zāļu r-ns 6.699.69

Slirnnīču r-ns 4.403.40

Vecmāšu honor. r-ns
s 235.20

Dažādu medic. palīglīdz. r-ns 258.80

Specielas ārstēšanas r-ns 673.99

Ls 23.078.88

Ģimenes locekļu pabalsti un ārstēšana.

Slimības gadījumu pab. r-ns Ls 30

Zīdīšanas pab. r-ns 2.960

Apbedīšanas pab. r-ns 919.80

. Ls 3.909.80
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Lailas skolotāja kopējās
slimo kases valde

nākošas kases pilnvarnieku velēšanās, kuras notiks februāra beigas
un marta sākumā, noteic sekošus vēlēšanu rajonus: Rīga, Rīgas

apr. (Rīgā), Cēsis, Birži, Valmiera, Limbaži, Rūjiena, Valka,

Alūksne, Smiltene, Tukums, Vecauce, Talsi, Kandava, Ventspils,
Kuldiga, Saldus, Aizpute, Embote, Liepāja, Liepājas apr, (Liepājā),
Jaunjelgava, Jēkabmiests, Grīva, Subate, Daugavpils un Rēzekne ar

Rēzeknes un Ludzas apriņķiem.
Ja kāda kases dalībnieku grupa (ne mazāk par 37 dalīb-

niekiem) vēlētos dibināt jaunu vēlēšanas rajonu, lūdzam par to

ziņot valdei līdz 26. janvārim, atzīmējot skolas, kūjas ietilpst jaunā
rajonā, kā arī vēlēšanu punktu.

Uz katriem 37 dalībniekiem veļams viens pilnvarnieks un

1 kandidāts. Katra rajona 12 dalībnieki ar personīgiem parakstiem
var uzstādīt savu pilnvarnieku sarakstu, kujš iesniedzams kases

valdei, Rīgā, Lāčplēša ielā 22, līdz š. g. 10 februārim.Kandidātiem

ar personīgiem parakstiem jāapliecina, ka viņi savas kandidatūras

uztur Sīkāki noteikumi statūtos, ku[us tuvākās dienās izsūtīs

dalībniekiem.

Kases pilnvarnieku priekšvēlēšanu sapulces notiks:

Limbažos (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī, 2. pilsētas pamat-
skolā, pīkst. 12.

Rūjienā (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī, 1. pilsētas pamatskola,
pīkst. 6 1 /2 vak.

Valkā (pilsētai un apkārtnei) 20 janvārī, 1 pilsētas pamatskola,
pīkst. 11 r.

Smiltenē (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī, i, pils. pamatskolā,

pīkst. 12 dienā.

Alūksne (pitsētai un apkārtnei) 20 janvārī, pils. latv. pamatskola,

pīkst. 11 rītā.

Tukumā(pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī, pils.vidusskolā, pīkst. 11 r.

Kandavā (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī, apvienotā pamatskolā,
pīkst. 11 rītā.

Subatē (pilsētai un apkārtnei) 26. janvārī, pils. pamatsk. pīkst. 11 r.

Biržos (2. Cēsu rajonam) 27. janvārī, Izglīt. biedr. vidusskolā,

pīkst. 12 dienā.

Kuldigā (pilsētai un apkārtnei) 27. janvārī, Kuldigas-Griķu pamat-
skolā, pīkst. 3 dienā.

Vecaucē (pilsētai un apkārtnei) 27. janvāri, Vecauces pamatskola,
pīkst. 12 dienā.

Saldū (pilsētai un apkārtnei) 27. janvārī, pils. latv. pamatskola,

pīkst. 11 rītā.

Aizputē (pilsētai un apkārtnei) 27. janvārī, pils. latv. pamatskolā,
pīkst. 11 rītā.

Jaunjelgavā (pilsētai un apriņķim) 27.janvārī, ī. pils. pamatskola,
pīkst. 12 dienā.

Rēzeknē (pilsētai, Rēzeknes un Ludzas apr.) 26. janvārī, 2. pils.

pamatskolā,, pīkst. 11 r.

Daugavpilī (apriņķim) 27. janvārī, apr. valdes telpas, pīkst 10 rīta.

Grīvā (pilsētai un apkārtnei) 27. janvārī, pils. pamatsk. pīkst. 1 d.

Valde.



Ārstu honorāru r-ns Ls 7.058.95

Zāļu r-ns 5.643.78

Slimnicu r-ns 2.928.99

Specielas ārstēšanas r-ns 437.45

Vecmāšu honorāru r-ns 417.50

Dažādu medic. palīglīdzekļu r-ns 99.80

Ls 16.586.47

Tekošie izdevumi.

Telpu r-ns Ls 1.671.57

Drukas darbi un organiz. izdev. 3.093.29

Valdes algu r-ns 2.531.05

Pilnvarnieku r-ns 773.52

Algas techn. personālam 7.037.11

i Komandējumu r-ns 412.22

Biroja r-ns 1.018.87

Pasta izdevumu r-ns 667.33

Pārvalde uz vietām 243.14

Ls 17.448.10

Zobu ārstēšana.

Kases dalibnieku zobu ārstēšana Ls 516.50

Ģimenes loc. zobu ārstēšana 198.80

Zobu ārstēšana kabinetā 464.37

Zobu ārst. kab. darbin. algu r-ns 778.60

Ls 1.948.27

Aptieku r-ns Ls. 267.02 i vkf

Inventārs.

Birojā Ls 2.445.24

Kerneros 379.40

Durbē 22.40

Zobu ārst. kabinetā 1.940.60

Ls 4.787.64

Valde nolēmusi iegādāties Rentgena kabinetu un kalnu

sauli. Lēmums nav realizēts telpu trūkuma dēl.

Kasei skaidrā naudā uz 1. janari 1924. g. ir 3.500.000 rbļ.

Nav ienākusi nauda no Daugavpils un Ludzas apriņķiem

(apm. 100.000 rubju).

Uz 1. janvāri 1924. g. kases dalibnieku skaits ir 3.700.

Darba ministrija izstrādājusi priekš slimo kasēm normalsta-

tutus.

21. decembrī 1923. g. reģistrēti ari mūsu kases statūti,

.launos statūtos grozīti vēlēšanu noteikumi. Pilnvarnieki jā-

ievēl uz 2 gadiem. Tāpat uz 2 gadiem jāievēl valde un re-

vīzijas komisija. Valdē var vēlēt tikai pilnvarniekus. 4 ne-

dēļas iepriekš jāpaziņo par vēlēšanu vietām darba inspek-

toriem. Mūsu kases pilnvarnieku vēlēšanas noliktas laikā

starp 24. febr. un 2. martu. Jaunievēlēto pilnvarnieku sapulce

nolikta uz 30. martu š. g. Vēlēšanām jānotiek ar grozāmiem

sarakstiem. Var vēlēt pa darba vietām vai apvienojoties vai-

rākām darba vietām kopā. Ja iesniegts tikai viens saraksts,

tad vēlēšanas nav jāizdara. Kandidātu saraksts jāparaksta

12 kases dalībniekiem. Kandidātiem jādod paraksts. Šogad

jāievēl pavisam 100 pilnvarnieku, t. i. no katriem 37 dalībnie-

kiem 1 pilnvarnieks.

Jāievēl no: Rīgas 21 pilnvarnieks, Rīgas apr. — 8, Cēsu

-11, Valmieras
— 8, Valkas — 5, Ilūkstes — 3, Jaunjelgavas

— 3, Tukuma — 4, Talsu — 3, Ventspils — 1, Kuldīgas — 3,

Anzputes — 3, Liepājas — 3, Liepājas pils. — 8, Daugavpils

apr. — 8, Rēzeknes un Ludzas apr. 8 pilnvarnieki.

Rīgā vēlētāju skaits pa atsevišķām skolām sekošs:

Rīgas 11. pils. vidusskolā 50, Rīgas 111. pils. vidusskolā

30, Rīgas IV. pils. vidusskolā 50, Amatniecības skolā 40, Rīgas

pils. (latv.) pamatskolās 326, Zīdu skolās 117, Privātās skolās

— 158. Pilnvarnieku skaits: no vidusskolām — 5, no pamat-

skolām — 9, no žīdu skolām — 3, no privātskolām — 3, no

krievu skolām — 1.

Steins lūdz sapulci izteikties par to, kā vēlēt. Pirmais

ņem vārdu Sestuls. Viņš neapmierināts, ka valde aizlie-

gusi ārstiem izrakstīt patentētus līdzekļus un pat zāles.

Steins prasa nosaukt ārstus, kuriem būtu ticis aiz-

liegts izrakstīt kaut jebkādas zāles. Patentētus līdzekļus ari

var izrakstīt, tikai to nevar darīt bez kontrolārstu atļaujas.

Ar patentlīdzekļu izrakstīšanu notikušas dažas ļaunprātības.

Bijis ārsts, kurš kādai ģimeneikatru dienu izrakstījis 3 pudeles

Hematogena.

Debatēs piedalās vairāki runātāji. Rītiņš atrod priekš-

likumu, kurš visiem pieņemams: „Lūgt valdi sasaukt ārstu

komisiju, kura lai izstrādātu to patentēto līdzekļu sarakstu,

kādi būtu pieļaujami."

Vēlēšanas. Pēc debatēm nolemj, ka visām skolām

līdz 19. janvārim jāpaziņo kases valdei, ka viņas gribētu vē-

lēšanās apvienoties. Skolas, kuras tādu paziņojumu nebūs

iesniegušas, tiks no valdes apvienotas atsevišķā vēlēšanu ra-

jonā. Pirmā daļa lēmuma neattiecas uz skolām, kurās vēlē-

tāju skaits pietiekošs. No valdes vēl ziņo, kā kabinetā zobu

ārsts pieejams katru dienu no 11—U, pus 2— pus 3 un no

pus 4 — pus 5. —<3s—

Kritika un bibliografija.
J. L i c k n i s

K. Mc 1 n a.lk snr s. īsa vispārēja vēsture. Pamat-

skolas un papildu skolas kurss. 1. un 11. daļa. Izdevis. K.

Dūnis, Valmierā. 1922. gadā. Trešais izdevums.

Apskatot augšā minēto mācības grāmatu, nedomāju šo-

reiz visos sīkumos iztirzāt viņas metodiskās un zinātniskās

kļūdas, bet vairāk pakavēties pie tiem vispārējiem un galve-

najiem iebildumiem metodes zinā, kādi rodas lietojot skolā

šo grāmatu. Saprotams, ka nevar paiet garām ari tām zi-

nātniskām nepareizībām, kas vienā un otrā vietā, vai nu aiz

steigas grāmatu sastādot, vai ari izmantojot novecojušos

avotus, ieviesušās grāmatā. Nevaru ari īsā apskatā iztirzāt

lapu pa lapai, tāpēc pakavēšos tikai pie dažiem nodalījumiem,

un vipu metodiskās kļūdas attiecināmas ari uz visu citu vielu.

Apsveicams ir Melnalkšņa vispārējās vēstures iedalī-

jums. Pirmā dala aptver laiku no vēstures sākuma līdz lielai

franču revolūcijai un domāta V. pamatskolas klasei, otrā dala

sākas ar lielo franču revolūciju un nobeidzas ar mūsu dienām

un domāta pamatskolas VI. klasei un papildu skolai. Pirmā

dala aptver 94 lappuses, bet otrā 148. Mūsu vēstures skolo-

tājiem pamatskolās šo norādījumu vajadzētu likt pie sirds un

neziedot tik daudz laika aizvēsturei, kā to ieteic L. Paegle

savā ievadā vēsturē, un neuzkavēties ari pārāk ilgi pie senās

vēstures un viduslaikiem, kā to prasa pamatskolas programa.

Daudz vairāk laika mums jāziedo jauno laiku vēsturei it īpaši

19. gadu simtenim, ar ko mūsu dzīve tik cieši saistīta. To

ievēro Melnalksnis.

Man jāsaka, ka Melnalksnis pirmās daļas uzbūvē pielaiž

metodisku kļūdu, nogrimstot konspektīvā kursa uzbūvē pārāk

sīkumos un plašumā. Nevar un nedrīkst pamatskolas vēstu-

res kurss aptvert to pašu plašumu, ko vidus- un augstskolas

kursi. Kāpēc pamatskolas kursā autors ievietojis Foiniķiju,

izraēliešu un jūdu valsti un Lvdiju un Mēdiju? Tie paliek

tukši vārdi, bez satura. Ja skolotājs tomēr ari te gribēs

sniegt skolēniem konkrētu vielu, kaut īsos vārdos, kurss iz-

nāks tik plašs, ka tam galu nevarēs saredzēt. Tas pats sa-

kāms ari par turpmākiem nodalījumiem. Tā, piem., Grieķijā

tiek minēta Mykēnu kultūra, bet cik paviršu jēdzienu dod par

šo kultūru norādījums, ka tur atrasti „zīmējumi, rakstu zīmes,

bronzas darba rīki un ieroči, trauki un rotas lietas no zelta,

ļoti skaisti izrotāti māla trauki v. t. t.", zinās katrs nopietns

vēstures skolotājs, kam nebūs pie rokas vēstures albuma vai
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ilustrētas mākslas vēstures, lai visu sacīto ari skolēni re-

dzētu. Ja tas nav iespējams — un tagad tas retam skolo-

tājam pa spēkam, jo albumi un mākslas vēstures nav vairs

par skolotāja algu pērkami, — tad labāki to pavisam neaiz-

tikt. Tikpat nevajadzīgi ir minēt Spartā Likurga sastādītos

stingros likumus, ja nav iespējams skolēniem parādīt šo

likumu ārkārtīgo stingrību. Autors nedod nevienu likuma

pantu, kas šo stingrību raksturotu. Ari turpmāk tiek minēti

Solons un Peisistrats, katrs raksturots diviem teikumiem.

Autors nosauc ari grieķu rakstniekus Aischvlu, Sofoklu un

Euripidu, bet atstāj neminētu Aristofanu, kam taču nav ma-

zāka nozīme kā pirmajiem trim. Bet vai var pamatskola

kaut vienu minēto rakstnieku darbu apskatīt? Domāju, ka

tas nav iespējams aiz laika trūkuma. Lieki tāpēc nosaukt

rakstnieka vārdu; tas pieradina skolēnus tikai taisīt gudru

ģīmi, bet ne nopietni rīkoties ar vēstures faktiem. Ko līdz,

ja mēs vēl šai rindai pievienosim Danti, Servantesu, Šekspīru.
Geti v. t. t., bet skolēns nav nevienu darbu pat pa daļai la-

sījis, līn šoreiz tas tā ari būs, ka zinās tikai vārdus, tie būs

izņēmuma gadījumi, kad zinās kaut ari īsā atstāstījumā rakst-

nieka ievērojamāko darbu. Pavisam lieki pamatskolas piektā

klasē runāt par Sokrāta, Platona un Aristoteļa filosofiju.
„Sokrats savās sarunās izteica cēlas tikumības pamācības,"'

saka grāmatas autors un ar to nebūt neraksturo Sokrāta filo-

sofijas galveno nozīmi. Tikpat nepareizs ir apgalvojums, ka

Sokrātu notiesāja par dievu neatzīšanu. Ja jau nav iespē-
jams svarīgāko un patieso par vēsturisko personu teikt, tad

jau labāki to nemaz neminēt, lai skolēni nepiesavinātos ne-

pareizus uzskatus. Domāju, ka mācības grāmatā vajag ievie-

tot tikai svarīgāko un minimumu. Skolotāji jau tā cenšas

kursu „paplašināt", dažreiz nemaz nedomājot, ka viņiem da-

rīšana ar bērniem, bet ne ar studentiem. Nav ko bīties, ka

grāmata netiks papildināta skolēnu piezīmēm, un ar tik kon-

spektīvām, kā Melnalkšņa grāmata, tas loti viegli izdarāms.

Tagad vēl dažas piezīmes par Ēģipti un Bābeli. Man

liekas, ka ari šīm valstīm var paiet garām pamatskolā, tas

nebūt netraucēs vēlākās vēstures gaitas izpratni. Senos

austrumus var apskatīt papildu skolā izveicīgs lektors pāris

stundās, ilustrējot tos gaismas bildēm. Ne katra pamatskola

to tagad spēj.

Nepareizi, pēc manām domām, Melnalksnis tēlo aizvē-

stures laikmetu. Ja turpmāk runā par Ēģipti, Spartu, Atēnām,

Kārla Lielā valsti v. t. t, tad ari aizvēsturi vajadzēja saistīt

ar kādu noteiktu vietu, vai nu Mustjeras vai Madelenas alu,

Šveices pālu būvēm v. t. t. Mēs nerunājam vispāri par grie-

ķiem, ģermāņiem un angļiem, bet arvien apskatam noteiktu

laikmetu, personu v. t. t. Vēl nepieciešamāki ir pašu sākumu

konkretizēt, kad skolēns tikko ķeras pie vispārējās vēstures

zistematiskā kursa.

Tāds pat plašums valda ari viduslaikos. Ģermāņu cilšu

starpā tiek minēti burgundi, vandali, ko bez kaut kāda zaudē-

juma varēja atstāt. Vandaļus vēl apzīmē par varmācīgiem

laupītājiem un grāvējiem, kas laikam attiecas uz Romas kul-

tūras pieminekļu postīšanu, kamēr jaunākie pētījumi rāda, ka

ne vandali te postu nesuši, bet gan Romas pāvesti, kas pēc

savas būtības taču bija nāvīgi pagānisma ienaidnieki. Kāpēc

autors steidzas apstrādājamai vielai priekšā un jau tautu

širas laikam piekar renesansi un jauno laiku sākumu, kad par

to būs runa vēlāk? Tas paliek pilnīgi nepamatots.

Nevaru visu uzskaitīt, kas man liekas nepareizs. Pieve-

dīšu tikai vēl kādu vietu. Kad iet runa par muselmaņu val-

stīm, tad autors konstatē, ka arābi „mīlēja dzeju un zinības,

cēla skaistas baznīcas, pilis un pieminekļus". Krusta karu se-

kās viņš saka: „Eiropas tautas iepazinās ar muselmaņu tautu

kultūru un daudz ko no tās varēja piesavināties." Bet kāda

bija arābu zinība un māksla un ko no tās piesavinājās eiro-

pieši, paliek nezināms. Labi, ja skolotājs to paskaidro, ko

Melnalksnis ari gaida. Bet ja nu viņš liek bērniem iedomā-

ties" šīs musulmaņu kultūru un krusta karu sekas, tad zinā-

šanas apšaubāmas. Saprotu, ka autors, izmantodams savu

bagāto grāmatu krājumu, varēs tiešām dot skolēniem skaidru

arābu kultūras gleznu, bet domāju, ir daudz tādu skolotāju,

kam visa bauslība un pravieši pastāv Vipera un Melnalkšņa

grāmatā, kā metodes, tā ari vēstures vielas ziņā. Tāpēc

mums jāprasa, lai metode būtu visnopietnāki caurdomāta un

mācības viela ievietota ar stingru zinātnisku kritiku. Tas

šoreiz nav pietiekoši ievērots, cerams, turpmākos zdevumos

autors pielaistās kļūdas izlabos.

Negribu apskatītās daļas nozīmi noliegt, tai ir sava vēr-

tība ari tagad. Daudz skolās turās pie paņēmiena, ka skolēni

pieraksta, ko skolotājs pastāsta. Man nav plašu piedzīvojumu

šinī ziņā, bet cik bijusi izdevība ieskatīties šinīs p'ezīmēs, tad

tur gan visu ko var atrast, tikai ne vēsturi. Melnalkšņa vē-

sture var aizpildīt šo robu un dot skolēnam rokās īsu kon-

spektu. Tā grāmatas pozitivā puse.

(Turpmāk beigas.)

Priekšlikumi, jautajumi un atbildes.

Atsaucoties uz „Mūsu Nākotnes" Nr. 22. rakstu kop-

darbība mācības līdzekļu lietā", varu piedāvāt savstarpējai

mainai sekošo:

Gauja stereoskopā (30 bildes) Ramkas pagasta robežās

(no J.-Piebalgas līdz Sinolas pag. robežai). Uzņemtas visas

ievērojamākās (ari vēsturiskā zinā) un jaukākās vietas. It

sevišķi jauka ir Rutkava, kura atgādina Siguldas krastus.

1. Gauja uz J.-Piebalgas un Ramkas robežām. 2. Dzērvu

līkums. 3. Kupura dzirnavas. 4. Pakalniešu krāces. 5. Skats

no Elizabetes pamatskolas klases loga — pāri Gaujai — uz

pilskalnu. 6. Skats no pilskalna uz Elizabetes pamatskolu.

7. Laivā uz pilskalnu. 8. Govis bizu laikā Gaujā — pilskalna

līcī. 9. Skats no pilskalna uz Ramkas papes fabriku. 10. Pa-

pes fabrikas slūžas (ūdens kritums). 11. Skats no Gaujas labā

krasta uz leju pie papes fabrikas. 12. Skats no tilta uz papes

fabriku. 13. Visp. skats uz papes fabriku un Gauju. 14. Lai-

pas pie Variniem. 15. Kerpeļu upītes ieteka. 16. Rēveļu

tilts. 17. Visp. skats uz Gaujas dzirnavām un to slūžām. 18.

Skats uz Gaujas dzirnavām no Luķu puses. 19. Skats no

senču kapenēm „Krakalinu" (netālu no Gaujas). 20. Visp.

skats no Sarkanā krasta uz Rutkavu. 21. Rutkavā — Baltā

upīte (iztek no krasta, 150 solus gara). 22. Rutkavā — Sar-

kanā upīte (tikai kādus 50 soļus gara. Veci ļaudis tic, ka

upītes ūdenim dziedinošs spēks, it sevišķi pret acu vājībām).

23. Gauja lejpus Rutkavas. 24. Brantu līcis. 25. Brantu dzir-

navas. 26. Gaujezeru stāvais krasts. 27. Lācīt fabrika. 28.

Saliņu pusmuiža (Ramkas muižas pirmsākums). 29. Pabērzu

līcis. 30. Uz Sinoles robežām.

Bez šīs kolekcijas ir vēl daudz citu stereoskopisku, kā

ari vienkāršu fotogrāfisku uzņēmumu no Ramkas un apkārt-

nes. levērojami būtu senču pilskalnu kapenes, un sabiedriskās

ēkas, klaušu laiku rija, rokas dzirnavas v. t. t. Nākošā va-

sarā ceru pabeigt Gauju stereoskopā sākot ar Gaujas šūpuli

Vec-Piebalgā, līdz Tirzas upes ietekai (Lejasciemam).

• E m i1s B v n dzi ņ š,

Elizabetes pamatskolas pārzinis. Ramkas pag.

—-i—'——

Var kāds no kolēģiem ir mēģinājis izmantot upju un

ezeru aizsalšanu priekš viņu platuma mērošanas un dibina

profila pētīšanas?

J. Uzkalns.
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Vai kāds; no kolēģiem ir ar skolēniem zistematiski pētījis

sniega kupenu- rašanos ziemā?

J. Uzkalns.

Vai kolēģis Šneiders nevarētu tuvāk aizrādīt, kādus

darbus virjš ir izdarījis 1) ar ekkeri un 2) ar astrolabiju. Vai

šie darbi tika izvesti zistematiskā kārtībā un kādā?

lesācēja.

E. Pīpioa un J. Upmaoa drukatava, Rīgā, Marijas ielā 10

Musu Nākotne. Ns 1. 1924
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Vienīgais Latvijā bagāti ilustrētais nedējas laikraksts

„Jaunā Balss"
2. gada gājumā

turpinās iznākt katru sestdienas rītu un sniegs ap-

cerējumus par dienas jautājumiem, populari-zinātni-
skus rakstus, daiļliteratūras ražojumus, etnogrāfi-
skus rakstus un zinas, piegriežot lielu vērību mūsu

senatnes un mūsu senču dzīves izcelšanai.

~JAUNĀ BALSS"

galveno vērību piegriezīs mūsu dzīves negativo pa-
rādību apgaismošanai un pienācīgai novērtēšanai.

„.IAUNĀ BALSS",
stāvēdama ārpus politiskām partijām, objektivi ap-
lūkos dažādas parādības mūsu tautas un valsts

dzīve, modinās latviešu tautisko un valstisko apzinu
un pieliks visas pūles, lai mūsu brīvvalsti izdaiļotu
un sekmētu tas nostiprināšanu iekšķīgi un ārīgi.

~JAUNĀS BALSS" Amerikā

nākdama pretim to mūsu tautiešu ilgām pēc tēvijas
zinām, kuri atrodas tālajā Amerikā un uz turieni

vel joprojām izceļo, centīsies būt par tiltu starp
Amerikas latviešiem un Latviju. Tāpēc

~.lAUNĀ BALSS"

pasniegs veselu nodaļu, veltītu Amerikai, zem no-

saukuma «Amerikas zinas", kuras Amerikā rediģēs
latviešu sabiedriskais darbinieks Gustavs Dancis:
47 Ann Street, New Jork City.

~.lAUNĀ BALSS"

redakcija, kantoris un sludinājumu pieņemšana ir
New Jork City, 47 Ann Street, pie redaktora Gu-

stava Dancis.

„JAUNĀS BALSS" abonēšanas maksa:

Latvijā: ar piesūtīšanu uz 1 m. — 80 s.:

uz 3m. — 2 Ls.; uz 1 g. — 7 Ls.; bez piesūtī-

šanass uz 1 m. — 75 s.; uz 3 m. — 1 Ls. 80 s.;

uz 1 g. — 6 Ls.

Uz ārzemēm: uz Im. — 1 Ls. 60 s.; uz

3 m. — 6 Ls; uz 1 g. — 14 Ls.

Uz Ameriku: uzlg. — 4 dol., uz 6m. —

2 dol., uz 3 m. — 1 dol., atsevišķs numurs 10 centi.

Sludinājumu maksa: 14 lapas — 5 dol.;

V» lap. — 3 dol.; vienslejīga rindiņa — 15 cent.

~JAUNĀS BALSS" ekspedicija un redakcija

atrodas Rīgā, lekšlietu ministrijas namā, Stabu un

Brīvības ielu stūrī 37/39, dz. 6. Tāļr. 52-12.
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Iznākusi

Skolotāju gada grāmata
1924. gadam

ar kalendariju

Saturs: Reinis Liepiņš — Lasītājiem. J. A. Jansons —

Kr. Barons — mūsu jaunās audzināšanas un izglītības pamata

licējs. Reinis Liepinš — Pēteris Ozoliņš. R. — Dr. Andrejs

Priedkalns. M. Liepa — Hugo Gaudigs. Reinis Liepiņš —

Latvijas skolotāju pašizglītības un pašdarbības jautājumi.

J. Greste Drusku par mēģinājumu klasēm. V. Caurie

Daži norādījumi grāmatu glabātājiem. J. Straubergs — Peda-

goģiskās kopdarbības organizēšana. K. Dēķens — Skolu liku-

mi. K. Melnalksnis — Obligatoriskās skolas 1922/23. mācības

gadā. O. Svenne -- Latgales druvā. Ed. Tomass — Par

mūsu skolu un skolotāju stāvokli. Ed. Tomass — Latvju pe-

dagoģiskā kronika 1923. g. J. Ivanovskis — Latvijas skolo-

tāju savienības darbība 1923. g. Indr. Rītiņš — Baltijas valstu

skolotāju savstarpējās attiecības. Fr. Vitenbergs — Latvijas

skolotāju slimo kase. Fr. Viteuberga Skolotāju penziju

likuma projekts. A. St. Latvijas skolotāju krāj-aizdevu

sabiedrība. R. L. — Latvijas skol. savienības bibliotēka.

R. L. — Skolotāju mājas jautājums. J. Strauberga — Mate-

mātika 1923. gadā. R. Liepiņš — Dabas zinātniskās grāmatas.

J. Mežsēta — 1923. g. iznākušās grāmatas bioloģijā

Maksā 85 rbļ.
Vairumā dabūjama A. Jessena grāmatu veikalā,

Rīgā, Kurmanova ielā 18.

DmmiziDmmīßmmizim^

Latvijas Skolotāju Savienības izdevumā iznākušas se-

košas grāmatas skolām ar kopēju nosaukumu:

,9
Ske>lais litevaīuva.".

1. Doku Atis. Mans dzīves rīts. Otrs izdevums. Maksā 20 r.

2. K. Skalbe. Sarkangalvīte. Pelnrušķīte. Pasaka par

vērdiņu. Milzis. Kaķīša dzirnavas Pasaka par zelta

ābeli. Trešais izdevums. Maksā 15 rbļ.
3 Lerchis-Puškaitis. Ojārs. Otrs Maksa 20 rbļ.

4. Plūdons. Atraitnes dēls. Rekviems. Palu laiks. Zem-

galē. Zalgales Mada loms. Tirela noslēpums. Baigi.

Maksā 15 rbl.
5. Tautas dziesmas un dzejoļi. I. un 11. mac. gadam. Otrs

izdevums. Maksā 15 rbl
L

6. Tautas pasakas I. (lesācējiem). Otrs izdevums. Maksa

15 rbl.
7. J. Poruks. Kauja pie Knipskas. Kukažiņa. Puteklīts

L

A. Austriņš — Dzērvju zābaki. Doku Atis — Vectēvs.

Maksā 15 rbļ.
8. J. Neikens. Bāris. Pamāte. Otrs izdevums. Maksa 20 r.

9. J. Poruks. Romas atjaunotāji. Asaras. Baltā puķe. A.

Upīts - Jaunā dzērve. R. Blaumanis Smiltaine. Maksa

20 rbļ.
10. Tautas pasakas 11. Maksā 20 rbļ.

11. Birznieka-Upīša. No pelēkā akmeņa stāstiem. Maksa 20 r.

12. Dzejoli 111. VI. mācības gadam. Maksā 30 rbļ.
13. A. Pumpurs. Lāčplēsis. Maksā 50 rbl.
14. Persieša. Izmeklēti raksti. Maksā 20 rbl.

15. Birznieka-Upīša. No pelēkā akmeņa stāstiem: Pelēkais

akmenis Ilze. — Smēde. — Šūpotnes. — Pīlāgs. —
Malka

un pātaga. — Pastalas lāpot. Maksā 20 rbl.
16. Tautas teikas. (Vietu teikas). Maksā 20 rbl.
17. Plūdons. Vītola stabulīte. Dzejas bērniem. Maksā 15 r.

18. Plūdons. Ziedu bārslas. Dzejas jaunatnei Maksā 20 rbļ.
19. Leišu daiņas. Tulkojis Plūdons. Maksā 55 rbļ.

20. A. Lerchis-Puškaitis. Oriģinalpasakas. Maksā 20 rbļ.
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