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Eevadam.

Tas ir gluži dabigi, ka baidaiees izdot naudu par

šādu „šaubiga" uzraksta grāmatiņu.

Grāmatiņā nav neka, kas būtu izdomāts pee

galda sēžot.

Viss ir no praktikas un preekš praktiķas, kā

paša autora, tā ari tūkstošu citu ļaužu dzīvē ■ izmēģi-
nāts un sekmigi peemērots.

Autora personīgā ilga veikalneeka praktiķa Sibī-

rijā, Japānā, un Amerikā ir labākais nodrošinājums.,
ka grāmatiņai ir praktiska vērtība.

Jums ir bailes izdot tik daudz naudas par tādu

mazu grāmatiņu ?

Pērkat droši S

Lasāt viņu uzmanigi, ejat pa uzrādito ceļu — un

tiksat pee turibas, neskatotees uz to, ka šodeen varbūt

esat bez naudas un mantas.

Pa to pašu ceļu ir gājuši visi tee Amerikas na-

badzigee zēni, kuri vēlāk tikuši par miljonareem. Jūs

zināt, ka nekur tik daudz nabadzīgo nav tikuši pee

miljoneem kā Amerikā ? — Šinī grāmatiņā ir sako-

poti amerikāņu materiāli.
Skreet pēc miljoneem, tas nebūtu eevēlams, bet

ka pee turibas ticis peeminesat ar pateicibu grāmatiņas
autoru, par to nav šaubu.

Autors.



Ceļš uz turibu.

Ir ļaudis, .kuri domā, ka: viņu laime atrodas kaut

kur tāļu svešā zemē, Bet viņa guļ apslēpta šepat
dārza stūri. Mēs staigājam virs zemes, kur apakšā ir

dimanti un zelts,..
■ Daudzi domā,, ka Latvija. ir tāds nabadzigs zemes

stūrītis, kur cilvēkam nav izdevibas tikt uz augšu', un

pee bagatibas. Nepareizas domas.

Kad pētija 4043 amerikāņu miljonāru pagātni, tad

izrādījās, ka visi viņi, atskaitot 20, .uzsāka' savu karjeru
kā nabadzigi zēni un ka visi viņi,.,atskaitot, 40, eedzl-

vojās savus miljonus turpat uz veetas, savā apkārtnē,

Teiksat, ka Latvija nav tik bagāta kā Amerika

un še tik veegli nevar tikt par miljonāru ? Pa daļai

jums ir taisniba, bet neesmu ari apsolijees jūs darit

par miljonāru. Apsolijos darit par turigu. Zināt, kas

ir turigs? —- Tas, kuram ir peeteekoši šodeen un

kura nākotne ir nodrošināta. Vaj preekš jums tas ir

par. maz ?

Kas grib, tas var ari Latvijā tikt pee zelta mil-

joneem.
Neaizmirstat, ka visa laba sākums ir eekš jums

paša. Kamēr domasat, ka tas ir kautkur, eekš kaut

ka cita, jūs zaudesat. Jūsu sekmes atkarājas veenigt
no jums.

Uz turibu ir veens un taisns ceļš... Malditees ir

grūti, ja cilvēks nopeetni negrib malditees.

Jūs nezināt to ceļu ? Tad ņemat vērā to, kas

še rakstits. Pārdomājat nopeetni.
Bez jūsu paša sirsnigas peedališanās un gribas

neveens nebūs spējīgs jūs novest pee turibas. Cepti
baloži mutē skrej tikai lejputreetim.

Visvērtīgākā ideja un padoms būs pilnīgi ne-

vērtīgi, ja tos neizleetos prakkikā. Sapņotājs veen-

mēr paleek aiz durvim.
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Nav bijis izdevibas ? Ta mūžigi ir vāju laužu

atvainošanās. Ļaudis, kuri sevi ceena, nekad sevi

šādi neatvaino ; tee strādā. Tee negaužas, tee neraud,

tee eet uz preekšu. Tee negaida palīga, bet palīdz

sev paši. Tee negaida izdevibas, bet rada to.

Izdeviba pasaulē ir visur un tāpat ari Latvijā.

Vaj zināt, kā saņemt izdevibu un izleetot sāvā labā?

Ja nezināt, -— jums ir jāmācas. ŠI grāmatiņa to pa-

līdzēs. Vaj esat gatavs stātees stingri uz kājām un

izleetot tūliņ — sākot no šīs deenās — dzīvē node-

rigus aizrādijumus un padomus ?

Ja esat, tad eesim tāļakt
Še tiks uzrāditi padomi, kurus ir vērts izleetot

jūsu — dzīvē, jo tos ir jau leetojuši citi jaudis — un

ar labakeem panākumeem. Šos padomus klausīdami

ļaudis ir ne tikai nākuši pee turibas, bet ari citādi sa-

sneeguši dzīvē eevērojamuus panākums. Viss atka-

rājas no jums paša. Pasaule meklē cilvēku, kurš
ir cilvēka vārda ceenigs un dod viņam visu, ja viņš
tikai prot prasit un neatlaistees.

Jums varbūt leekas, ka runāju par daudz kate-

goriski. Ar to jums jaapmeerinas, ja gribat, lai uz-

stādu jūs uz ceļa, kurš var novest pee turibas. To

jums apsoliju, un savu peenākumu izpildišu.
Ja jums nav dūšas un gribas uzstātees, tad pa-

leekat savā tagadējā stāvoklī un tad vairs nesūrojatees,
ka jums nav bijis izdevibas uzstātees uz ceļa, kurš
ved pee turibas.

Esat droši, ka nemācišu jūs tikt pee turibas kaut

kādā negodigā ceļā, — ļaudis mānot vaj aplaupot.

Godigais ceļš ir tas īsākais un drošākais.

2. Kadēļ ļaudis ir nabadzigi.

Peeņemsim, jūs esat nabadzigs. Ja tāds esat

— vaj gan ne tādēļ, ka jums leekas neeespējami par

bagātu kļūt ? Trūcigais parasti domā, ka tāds jau ir viņa
liktenis un šādas domas ir tās, kas velk viņu atpakaļ.
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Nabadziba pati par sevi nav tik smaga,kā domas par

to, pārleeciba,ka esam speesti palikt nabagi ari uz preekšu.

Nabadzīgais pā leelakai daļai ir nolaidigs pret
sevi. Viņam nav dūšas un uzņēmibas nokratit saites,

kuras viņu saista pee nabadzibas. Viņš dzīvo un pa-

leek apstākļos, kuri viņu nospeež un leek viņam bez

mitēšanās just, ka viņš ir nabadzibas vergs.
Šādos smacošos apstākļos paeet deena pēc dee-

nās, gads pēc gada; zūd enerģija, zūd uzticiba uz

sevi, teek izšķērdēts dārgais laiks.

Dažs domā, ka viņš esot par vecu, lai uzsāktu

eet pa jaunu ceļu.
Tādi ļaudis gaida un gaužas, gaužas un gaida,

ka nāks gadījums, kurš atsvabinās viņus, dos teem

uzticibu uz sevi, dos spēkus uzsākt jaunu, labāku dzīvi.

Vaj jūs nepeederat pee teem?

Ir kauns, ja cilvēks nespēj nabadzibu panest, bet

nesalīdzināmi leelaks kauns ir — zināt kā tikt no viņas
vaļā un tomēr to nedarit. Nabadziba, pa leelakai daļai

pastāv pateicotees cilvēka slinkumam, nolaidibai un

nevēlēšanai uzstātees stingri, lai tiktu no viņas vaļā.
Daudzi ļaudis domā, ka viņi darot visu, kas ee-

spējams, lai atsvabinātos no nabadzibas, bet pateesibā

viņi nedara i pusi no ta, kas viņeem būtu eespējams.

Veegluma mīlestiba ir sadragājusi vairāk dzīves

nekā cits kas, atskaitot izšķērdibu; bet izšķērdība un

slinkums eet parasti roku rokā.

Nabadziba nav gods. Nabadzībai nav citas vēr-

t bas, kā tikai ta, ka viņa dod izdevibu celtees uz

augšu. Gandrīz visi Amerikas miljonāri sava veikala

gaitas sākumā bija nabadzigi. Nabadziba, kā ģimna-
stikas aparāts — attīsta cilvēku.

Būt nabagam un paceltees ir gods. Būt nabagam
un palikt ari tāļak tādam — ir negods.

Būt nabagam un izliktees par tādu ir.droša me-

tode nekad netikt uz preekšu.
Tādēļ, ja esat nabadzigs, apņematees nepalikt

, ak par tādu. ,



3. Vaj uzticatees pats sev.

Cilvēks, kurš netic, ka izdarīs kādu zināmu darbu,

reti to izdara. Gadijuma vergi ir tee, kuri tura grūtas
leetas par neeespējamām.

Pasaulē ir daudz ļaužu, kuri kalpo pee otra par

neeka naudu, bet nezin, ka viņi. ir daudz spējigaki
par saveem darbdevejeem. Viņi kalpo galvas nodū-

ruši gadu gadeem un netic,, ka spētu eegūt sev labāku

stāvokli, ja stingri un pareizi uzstātos.

Nekad nepaleekat tur, kur nevarat uzstātees kā

virs ! Neļaujatees pārvērst sevi par lupatu ! Ja ļau-

satees, tad reizē ar to jūs zaudesat uzticibu uz sevi,
zaudesat paļaušanos uz paša spēkeem.

Nepārdodat savu gribu, savu pārleecibu, savu

pašceenibu, jo ja reiz būsat paradis vergot, tad vairs

nekad netiksat uz augšu.

Uzskatāt Savu neatkarību par neaizskaramu un

nepārdodamu. Par visām leetam — atstājat veenmēr

sev uzticibu uz sevi.

Uzticatees pats sev ! Ticat, ka reiz tiksat pee

turibas un nepaliksat trūcigos apstākļos. Nav dzīvē

metodes, kura mūs novestu pee sekmēm, ja paši vi-

ņas negaidām, neilgojamees pēc viņām, nepeeprasam,

nesaucam pēc tām.

Vispirms vajadzigs uzturēt uzticibu pret sevi.

Strauts nespēj uzplūst augstāk kā viņa izteka.

Tas spēj, kurš domā, ka viņš spēj. Tas nespēj

kurš domā, ka viņš nespēj. Tas ir nabags, kurš sevi

skaita par tādu.

Atmetat tāļu nost visas nabadzibas domas, visas

šaubu domas. Noraujat no jūsu domu seenam

visas tās drūmās tumšās gleznas un uzskatāt viņu

veetā spilgtas, ceribu pilnas, uzjautrinošas !

Kā cilvēks domā, tāds viņš ir.

8
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4. Kā eegūt naudu.

' Ikkatram cilvēkam ir savas vēlēšanās, savas zi-

nāmas prasibas dzīvē: — peeklājigas drānas, apavi.,
veseligs ēdeens, veseligs dzīvoklis, grāmatas, sava

saimneecibā, bērnu skološana un audzināšana v. t. t.

Kamēr vēl dzīvojam kapitālisma laikmetā, visas

šās leetas un dzīves ērtibas ir eegūstamās veenigi ar

— naudu. Nauda atļauj, izvest dzīvē visus mūsu

sapņus un nodomus.

Naudai ir savas ļaunas puses. Ari ugunij ir

savas postošas puses, bet tādēļ jau nevar noleegt uguns
leelo nozīmi mūsu dzīvē. Viss atkarājas no tam, kā

uz naudu skatās un kā viņu leeto. Muļķiga bērna

rokās ikkatra rotaļa var pārvērstees par nāvīgu eeroci,

greeztu pret pašu bērnu. Ja galēja zocialisma pee-

kriteji teic, ka nauda nes [audim postu, tad reizē ar

to viņi atzīst, ka ļaudis savā vairumā ir muļķi, kuri

neprot ar naudu rīkotees. Bet ja ļaudis ir vēl muļķi,
tad par agru ir pūletees eevest tādu zocialistiskās dzī-

ves eekārtu, kurā nauda nebūtu vajadzīga. Zocialisms

ir eespējams tikai starp gudreem.

Pēdējos gados esam tāli gājuši uz preekšu, pre-

tim zocialismam. Centisimees eet vēl tāļak, neapstā-
damees, jo vairāk atsvabinadamees no pagātnes, ver-

dzības važām. Centisimees iznīcināt tās slimigās pa-

rādības, kuras ceļas no nemācēšanas rīkotees ar naudu,
bet mēs vēl nevaram iznīcināt pašu naudu. Ja mēs

to mēģināsim, kur visā pasaulē pastāv vēl vecā kār-

tiba, tad noeesim pee galējā posta, slimibam, tumsibas.

Peemērs mums jau ir.

Esam eeguvuši zināmas brīvibas, bet vaj jau
esam brīvi ? Ne, neesam.

Cilvēkam ir jābūt brīvam, bet kamēr viņš nespēj

eegūt to, ko vēlas, to, kas ir vajadzigs, to — kas ir

patīkams, —- viņš nav brīvs, viņš ir saistits. Šodeen

vēl ir nauda ta, kas ved viņu pee brīvibas. Nauda

šodeen nozīmē brīvibu. Nabadziba un parādi ir verdziba.
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Nauda vaj manta — tas ir veens un tas pats.

Turigs ir tas, kuram ir nauda vaj manta.

Turiba ved pee brīvibas un pēc viņas ir jādzenas.
Mūsu sekmju ideālam ir jābūt saveenotam ar turibu.

Zocialisms neuzstājas pret turibu. Viņš uzstājas pret

mantu — vērtibu nepareizu izdališanu.

Cenšanās pēc turibas nerunā pretim zocialismam.

Zocialisms vēlas, lai ļaudis, bez izņēmuma būtu turigi.
Un ja varam eegūt turibu, pee tam neapdraudēdami
līdzcilvēku labklājibu, vaj tad šodeen mūsu cenšanās

pēc turibas būtu nosodāma? Nebūt nē.

Tikai eegūstat turibu, nedaridami ļaunu saveem

līdzcilvekeem. Vaj tas ir eespējams? Vaj godigā

ceļā var tikt turigs ?

Tikai tas būs turigs, kurš turibu būs eeguvis
godigā ceļā. Ja viņš to būs eeguvis negodigā ceļā,
tad viņš to būs darijis pakaļ dzīdamees naudai kā

mērķim, bet ne kā līdzeklim. Un ja viņš naudu ir

uzstādījis par mērķi, tad viņam nekad nebūs deezgan
un viņam nebūs preeka no savas naudas. Preeks no

viņas nāk tikai tad, ja viņa ir eegūta godigā ceļā.
Nekad nekārojat eegūt naudu nepelniti. To darit,

būtu palaistees uz aklu, nejaušu gadijumu. Lejput-

rija ir tikai pasakas. Tas tik ir vērtigs, kas sasnee-

dzams paša spēkeem.
Lai kļūtu turigs, tad manta, nauda — ir jākrāj:

Cita ceļa uz turibu nav. Vispirms vajadzigs prast
viņu nopelnīt un tad — eekrāt. Bet krāšana ir ta

galvenā.
Naudu vareet eekrāt divējādi: atlicināt no nau-

das, kuru saņemseet no citeem par jūsu pakalpoju-

meem, un atlicināt no sava — veikala.

Ja jūsu alga šodeen ir tik neeciga, ka no viņas
nekas neatleek, tad pee tam esat veenigi jūs pats

vainigs, nezinādams, kā eegūt labāku, augstāku veetu

un algu. Šis jautājums ir jau plaši iztirzāts grāma-

tiņā „Labaka veeta, augstāka alga" un tādēļ pee ta,

še nedrīkstam uzkavetees.
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5. Kā atklāt savu veikalu un kā sa-

gatavoties uz to.

Vaj vēlatees tikt*pee sava paša eenesiga veikala?

Jūs varat pee viņa tikt, kaut ari jums šodeen nebūtu

ne rubļa kabatā. Ceļš uz to tiks še uzrādits. Ceļš,
kuru staigājuši jau tūkstoši citu.

Bet — nepārsteidzatees.
Papreekš eepazīstatees labi ar sevi. Ir ļaudis,

kureem izdevigak kalpot pee otra, nekā strādāt savā

veikalā. Jo viņi tikai tad pareizi rikojas, tikai tad ir

cītigi strādneeki, ja viņus kāds tura stingros grožos,
pavēlēdams darit šo, darit to. Ir ļaudis, kuri noder

tikai par otra ka'peem, bet nav spējigi vadit un rīko-

kotees savā veikalā.

Ja nopeetni gribat būt brīvs, negribat visu mū-

žu vergot citeem; ja nebaidisatees strādāt savā veikalā —

ja būtu vajadzigs — 24 stundas, bet ne 8; ja neslin-

kosat domāt, kad uznāks grūti apstākļi — tad gata-

vojatees uz savu veikalu. Agri vaj vēlu viņš jums būs.

Ja jums nav vēlēšanās un gribas mūžigi deenet,
cenšotees pēc labākas algas un labākas veetas, tad

jums nav eespējas citādi tikt pee naudas, kā caur savu

vekalu.

Bez sava veikala būsat veenmēr saistits, veenmēr

atkarigs, Deenedams pārdosat citeem savu enerģiju,
smadzenes, savus labākos gadus, savus spēkus. Ja

jums ir izredze to visu darot tomēr eegūt labu, bagātu
algu — varbūt paleekat pee algas, bet ja ne -- ga-

tavojatees uz sava paša veikalu.

Ja gribat eegūt naudu, neuzsākat veikalu, kuru

nezināt un neprotat. Tūkstoši to ir jau darījuši, bet

sekmes no tādeem ir sasneedzis tikai retais.

Eekams nezināt nodomāto veikalu, nezināt, vaj
teešam viņā pelnisat naudu, tamēr prātīgākais būs

kalpot pee otra, bet netērēt savu kapitālu un enerģiju,
taisot kļūdas sava paša veikalā. Kļūdas — jo viņas
ir neizbēgamas — labākais būtu taisit uz otra rēķinu.



Ar to nav teikts,- lai jūs, otram kalpodams tur

tīši [taisītu kļūdas un no tām mācitos. Nebūt ne, —

Jūsu alga jums veenmēr teek izmaksāta pēc jūsu no-

pel neem. Ja beeži taisāt kļūdas, tad darba devējs ar

to jau rēķinās un, eevērodams risku, maksā jums ma-

zāku algu. Jo patstāvīgāki protat strādāt, jo mazāk

kļūdas taisāt, jo jūsu algā ir leelaka. Pateesibā jūs

pats jau maksājat par. savām kļūdām, saņemdams
mazāku algu. Uzraugeem ne saimneēks maksā, bet

tee strādneeki, kuri neprot bez uzrauga strādāt

Ja teicu, ka labākais būtu taisit kļūdas uz otra

rēķinu, tad tas nozīmē, ka labāk ir saņemt pamazinātu

algu, kalpojot otram, nekā pamazināt sava Veikala

peļņu, darot tur kļūdas, kuras jūs pats savā nesaprašanā
vēl neapzinatees. Jūs gaidisat daudz, bet iznāks maz.

Steidzatees tapt pats sev par saimneeku, bet

steidzatees lēnam. Būdams otra kalpotājs, mācatees

ko veen varat un reizē ar to, skatatees uz preekšu, uz

to laiku, kad būsat pats sev saimneēks, kad jums
būs savs veikals.

Ja esat vēl jauns un jums būtu jau kāds kapi-
tāls, tad prātigakais būtu to noguldīt drošā veetā, un

pašam eestātees par algu pee otra, kuram ir

veikals, kādu vēlatees sev atklāt.

Pārdomājat labi, kāds veikals būtu labāks preekš
jums. Apsverat jautājumu no visām pusēm, plaši
un dziļi. Eekams pērkat biļeti, apdomājat kur braukt,

Ja otra ceļa galā sāksat spreedelet, ; kurp tad īsti

vajadzēja braukt, tad jau būs par vēlu.

6. Kā sasneegt to, ko vēlatees.

„Deviņi amati, desmitais — bads", nozīmē, ka

ķerdams daudz <ko, pazaudēsi visu. Tas, kas atklā-

dams sev noderigu veikalu, turesees pee ta ar ener-

ģiju un paceetibu 5 gadus — peektā gada beigās
varēs uzrādit labu zumu naudas, mantas un varēs

pārleecinatees, ka viņš. ir. uz pareiza -ceļa.

12
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Tikai nevajag svaiditees no veena veikala pee
ptra. Jābūt veenam mērķim, godīgam, taisnam, vēr*

figam un uz: to ir jāsoļo, vaj spīd, vaj leetus

līst. Tikai neātlaistees, bet apveenot visas domas

un spēkus pee mērķa. Ši ir droša recepte mērķa
sasneegšanai.

Neko nelīdz, ja cilvēkam ir dāvanas un

bet ja viņš eet bez stingri noteikta mērķa, izsvaidī-

dams enerģiju uz visām pusēm; tad viņš tāļu netiks

un neko nesasneegs.

Tāpēc nopeetni apsverat savu mērķi. Viņam ir

jābūt vērtigam un kreetnam. Un ja reizi esat to uz-

stādījuši, tad neskatatees vairs ne pa labi, ne pa kreisi,
bet ejat taisni. Agri vaj vēlu jūs pee mērķa nonāksat..

Bet ja sāksat grozitees, meklēdami citus ceļus,
citus mērķus, ļaudami izklaidei savu uzmanibu ar

jauneem projekteem un planeem, tad nekur netiksat.

Tāda veikala pasaulē nav, kuru nevarētu padarit
eenesigu, bet eenesigs veikals ir tikai tas, pee kura

teek peeliktas nopeetnas pūles un uz kuru esam pareizi
sagatavojušees. Un pareizi sagatavotees var tikai

ilgākā laikā.

Tāpēc nesteidzatees atklāt veikalu bez atteecigas
sagatavošanās..

7. Kā eemācitees savu veikalu.

Ja eestājatees veetā, pee otra, tad mēģināt eedo-

matees, ka nu esat uzsācis savu paša veikalu un ka

strādājat preekš sevis paša. Mēģināt eegūt cik eespē-
jams leelu algu, bet pee tam eevērojat, ka alga nav

vēl viss, par ko strādājat. Galvenais še ir, ka jums
ir izdeviba uz otra rēķinu mācitees vadit vēlāk jūsu

paša veikalu.

Vismazakee ļautiņi pasaulē ir tee, kuri strādā

veenigi dēļ algas.
Ja alga jums ir veenigais mērķis, tad neesat

apskaužams un neesat ari godigs, vispirms pret sevi.
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Strādājot nolaidīgi jūs mānāt pats sevi, jo pēc ta,

kādā veidā strādājat šodeen sveša darbu, tiks veidota

visa jūsu turpmākā dzīve. Ja eeradisat būt nolaidigs
pret sveša darbu, būsat nolaidigs ari pret savu. Tas

ir dabīgi un droši.

Neraizejatees par to, ka jūsu saimneēks saņem

par jūsu darbu vairāk, nekā maksā jums. Par to jums
ir izdeviba mācitees veikala vadišanu. Novērojat viņa
veikala kļūdas, lai tās nepeelaistu savējā. Jūs varbūt

pavadisat pee tagadējā saimneeka gadu, bet pa to

laiku būsat spējigs paceltees pār viņu.
Bet ja strādājat veetā, kur neko nevar mācitees

preekš sava veikala, tad metat malā šādu veetu un

eestājatees citā, kur varat attīstitees un sagatavotees
uz savu veikalu. Eestājatees tur, kaut ari par lētāku algu.

Ja tagadējā veetā neko vairāk nevar eegūt, kā

veenigi algu, tad jūs pārdodat saimneekam sevi sīku-

mos, pa mazām daļām.
Jūs pārdodat savu enerģiju, savu veselibu, spē-

kus, labākos gadus un kad tos būsat izpārdevuši, tad

jums naudas ari nebūs.

Milzums ļaužu ir un paleek mazi tikai tādēļ, ka

viņi mēro savu darbu ar algu.
Bet ja esat veetā, kur varat mācitees preekš sava

nākošā veikala, tad strādājat ar labu, skaidru sirds-

apziņu, neesat nolaidigs. Eeraša strādāt nolaidigi,
padara strādneeku nolaidigu un negodigu ari citās

leetās, maitā viņa raksturu. Mūsu darbs ir daļa no

mums pašeem.
Sasneegt mantu un naudu var veenigi ar gcdu

un tādēļ neradinat sevi būt negodigam.
Eeradinat sevi darit katru darbu līdz beigām,

neatstājot pusceļā. Ši eeraša palīdzēs jums sasneegt
sekmes jūsu vēlākā veikalā.

Vairums ļaužu tikai tādēļ nav sekmigi, ka viņi
dara savu darbu „kaut kā".

,Kaut kā" ir izputinājis leelakos uzņēmumus un

iznīcinājis tautas.
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Akurāts cilvēks eegūst uzticibu visur, un veikalā

ļuzticiba beeži veen vērtigaka nekā Akurātu

veikalneeku eeredz bankas un firmas un akurāts

strādneeks eegūst augstāko algu.
Tā tad nesteidzatees ar sava veikala atvēršanu,

ja neesat peenācigi sagatavojees. Ja eesāksat par

agru, tad droši veen peenāks deenas jūsu veikalā, kad

nožēlosat, ka esat atklājis savu veikalu un atmetis

veetu, kur „bez bēdām* varēja pelnit noteiktu algu,

pee tam strādājot mazāk nekā savā veikalā.

8. Kā drīzak sasneegt savu veikalu.

Jūs baidatees, ka būs grūti sagaidit brīdi, kad

reiz varesat atvērt savu veikalu? Lai būtu veeglak sa-

gaidit, preekš tam ir drošs līdzeklis.

Uzstādāt sava nākamā veikala ideālu, kurš reizi

ir jāizved dzīvē un tad kavejatees pee ši ideāla ik-

deenas zināmu laiku. Ņemat savus augstākos veikala

ideālus, krāsojat viņus rožainus, da-

rāt viņus ci k eespējams skaistus. Iztēlojat sī-

kumus cik veen tuvu eespējams. Apdomājat sīki sa-

vus nākamā veikala darbus un idealizējat tos.

Visi vadoņi ir bijuši sapņotāji. Vislabākais, dee-

višķigakais cilvēkā ir—viņa spēja sapņot. Nav no

svara, ka šodeen mums jaceeš, ja ticam, ka rīt būs la-

bāk. Šee sapņi, šīs ceribas, pastāviga gaidišana uz

labakeem laikeem un apstākļeem—tee ir ka s peedod
mums sparu, dūšu, atveeglina mūsu nastu un attīra ceļu.

Bet šai sapņošanai ir jābūt praktiskai—sapņi ir

jaapveeno ar stingru darbu un neatlaidibu. Ir taču

ļaudis, kuri tikai sapņo. Tee izšķērdē visu savu laiku,

enerģiju, būvēdami gaisa pilis, kuras viņi nekad ne-

mēģina uzcelt dzīvē. Mums ir jārealizē savi sapņi.
Čenšatees

pamazam realizēt savus sapņus, tas peedos
sparu tāļakam darbam.

Kas zīmējas uz citeem ļaudim,—atturatees no

pļāpāšanas. Esat kluss, netaisāt troksni, jo katrs troks-
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nis atņem enerģiju. Spēks attīstās klusumā. Esat

kluss, neizstāstāt citam savus nodomus»

Nododotees sava 'nākamā veikalā sapņeem, re-*

dzesat, ka īsā laikā jūsu dzīve mainisees; Jūs vare-

sāt sirsnigak strādāt savu ikdeeftišķigo darbu, viss iz-

liksees veeglak. - Nemeers,' leekas . rūpēs mazinasees

un pamazam jūs tuvosatees savam mērķim.

9. Vaj turibu var sasneegtbez naudas.

Varbūt domasat, ja izdevuši dažus rubļus par šo

grāmatiņu, bflsat eeguvuši recepti, kā ātri sasneegt
turibu un bez sevišķeem upureem no jūsu puses?
Tīri tā gan nebūs.

Vaj ir eespējams atklāt eenesigu veikalu bez nau-

das? Ja, ir bijuši gadijumi, kur ļaudis atvēruši vei-

kalu pavisam bez kapitāla, vaj ar ļoti mazu kapitālu,
un ir sasneeguši eevērojamus panākumus, bet pa lee-

lakai daļai šādi veikali ir gājuši ļoti lēni uz preekšu..
Var noteikti apgalvot, ka bez naudas neveens veikals

nav uzsākams.

Nesen izpētija Amerikā 500 bankrotējušus veika-

lus un izrādijās, 150 no teem bankrotēja kapitāla trū-

kuma dēļ un 170 — veikalneeku neprašanas dēļ. Vei-

kali, kuri teek uzsākti ar mazu kapitālu, vaj bez ka-

pitāla, parasti izput, vaj tikko velk garu,

„B.et ko tad līdz visa pļāpāšana?" Jūs teiksat

„Ja bez naudas veikals nav uzsākams un man naudas

nav, tad jau nav vērts tāļak runāt".

Ne, tā nav vis.

Daudzi domā, ka viņi droši veen sasneegtu iee-

las sekmes, ja kāds aizdotu viņeem dažus simtus vaj
tūkstošus ar ko uzsākt veikalu. Bet viņi kļūdas.
Eekams viņi paši nav eemācijušees zināt un ceenit

naudas vērtibu, — aizdota vaj dāvināta nauda ne ti-

kai nepalīdzēs tikt uz preekšu, bet—kā viņa nāca, tā

viņa aizees: nejauši.
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īr tikai veens drošs ceļš kā eegūt kapitālu, tas

ir—eetaupit no savas algas. Un ja jums jau būs sava

eetaupita naudas zumiņa, tad spēseet aizņemtees vai-

rāk ari no citeem ļaudim un no bankas.

Galvenais še būs tas, ka naudu taupīdams būsat

eemācijušees viņu vērtēt un ar viņu uzmanigi rīkotees

un tad ari citi jums uzticēs.

Ja jums nauda jau ir, jums viņu dos; ja nav—

nedos. Getras peektdaļas no viseem veikalneekeem

strādā ar aizņemtu naudu.

Preekš tam ir dibinātas bankas, lai aizdotu naudu.

Viņas nav dibinātas, lai naudu tikai glabātu. Bet ban-

kas aizdod tikai tam, kuram var uzticēt. Ja jūs līdz

šim laikam neesat eekrājuši, tad velti būs lūgt, lai

banka jums aizdod; bet ja jums būs bankā tūkstotis,
tad otru tūkstoti viņa drošai leetai ari aizdos.

Kā kapitālu aizņemtees, cik viņa ir vajadzīgs
veikala uzsākšanai un kā uzsākt eenesigu veikalu,
par to plaši runā grāmatiņā „Eenesigs veikals" kurā
jums būs gribot negribot jaeegādajas, ja vēlatees at-

klāt savu veikalu, bet tagad runāsim par to, kā eesā-

kumā eekrāt kapitālu no savas algas.

Katrs rublis, kuru tagad pelnāt, var būt palīdzigs

sasneegt jūsu uzstādito mērķi. Ta daļa no ši rubļa,
kuru varesat eetaupit,. palīdzēs būvēt jūsu laimi, jūsu
neatkaribu nākotnē.

Kā tagad sastāv ar jums? Vaj esat gatavi uzsākt

cīņu, lai sasneegtu nākotnē turibu, neatkaribu un no-

drošinātu sevi pret tumšām deenam?

Jeb jūs nolaižat rokas, kad še teek aizrādīts, ka

bez naudas nekas nav eesākams un panākams un ir

jāsāk taupit no algas?

Nebaidateesl

Eetaupit būs pavisam veegli un patīkami, ja pār-
domasat, kas būs teikts nākošās nodaļās.
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10. Kā eetaupit naudu no algas.

Ko gan līdz dzīvē gaidit izdevīgu gadijumu, ja
nevarat viņu saņemt un izleetot? Lai varētu viņu sa-

ņemt un izleetot savā labā, tad vajadzīga leelaka vaj
mazāka suma naudas.

Ja gribat izzināt, vaj esat spējigs dzīvē sasneegt
sekmes, tad tas ir veegli izdarāms. Viss tas noslēpums
ir: Vaj esat spējigs eetaupit naudu? Ja nē, laižatees

vaļā; jūs zaudesat un putesat. Varbūt domājat, ka tā

nav. Bet tā ir un būs, tas ir droši un skaidri.

Ja neprotat taupit, tad jums velti meklēt sevī

sekmju asnus. Taupiba ir apdrošinājums pret izšķērdibu.
Taupība attīsta veikalisku raksturu, palīdz eegūt

kreditu, uzticibu, izleetot izdevigu gadijumu. Ja gribat
zināt, vaj esat uzsākusi pareizu ceļu — sākat taupit.

Ir ne mazums ļaužu, kuri tikai no algas kļūst
bagāti, bet tad ir jāprot sasneegt tik leelu algu. Drošs

palīgs še būs jums grāmatiņa „LABĀKA VEETA,
AUGSTĀKA ALGA*. Eegūt augstu algu ir eespējams,
ja peeturas pee grāmatiņā paskaidroteem principeem;
bet ja cilvēks nepratīs taupit, tad viņam ta leelā alga
izkusīs tāpat kā mazā un nekad nebūs naudas.

Eeraša taupit var eesāktees ari pee mazas algas
un ši eeraša, reizi eesakņojusees, ir darijusi nesaskai-

tāmus ļaudis bagātus.
Eetaupit nāudu, bez kādeēm upureem no Jūsu

puses, nevarēs vis. Lai eegfltu neatkaribu un turibu,
tad kautkas ir jāupurē, kautkas ir par to jāsamaksā.

Lai eetaupitu naudu, tad jaeevēro divas svarigas
leetas: 1) vajadzigs uzstādit sevišķi vertigu mērķi,
preekš kura naudu taupit un 2) jābūt zistematiskam.

Abas leetas eet roku rokā.

Ja juras būs stingri uzstādits mērķis, tad viņš

palīdzēs apveenot jūsu pūles un cenšanos un eevadīs

tās veenā virzeenā.

Taupit naudu preekš noteikta mērķa bus samērā

veegli; bet taupit bez mērķa būs grūti. Varbūt ir ļaudis,
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kuri spēj taupit naudu pašas naudas dēļ, bet veen-

kāršajam mirstīgam ir vajadzīgs kāds peevilcigs mēr-

ķis, kurš palīdzētu atturetees no izšķērdības tur, kur

ikdeenas tik daudz peevilcigas leetas izvilina viņa naudu.

Apņematees stingri nolikt krājkasē vaj bankā zi-

nāmu zumu iknedēļas, ikmēnesi, ar vārdu sakot, ik-

reizes, kad saņemat algu.
Ne tik" daudz no svara ir zumas leelums, kā tas,

lai jūs nepalaistu garam ne veenu reizi. Un nekad

nenoleekat mazāk kā bij nospreests, bet gan vairāk.

Ja reizi būsat pee šādas kāitibas peeradis, tad ta leeta

ees veegli.
Ja domājat, ka jūsu tagadējā alga ir tik maza, ka

nekas no viņas neatleek, tad jūs nekad neeekrāsat. Ja

nāks leelaka alga, tad jau būsat noskatījuši veetas un

leetas, kur naudu izdot un tā nekad netiksat pee tau-

pišanas.
Ticat man, ka tiklīdz eeradisat taupit, tā reizē

ar to pamazinasees vajadzības, kurām naudu izdot.

Katrā ziņā jums ir izdevumi, bez kureem varat

iztikt. Pasaulē ir ļoti daudz patīkamu un peevilcigu

leetu, bez kurām var gluži veegli iztikt, nemaitājot savu

veselibu un savu labo slavu. Atsakatees no tādām ķe-

ram, netērējat par tādām naudu, bet noleekat to krājkasē.

Varbūt sākumā būs tā ērmoti ap dūšu, bet vēlāk,
kad peeradisat, tad pats brīnisatees, kādēļ nevarējāt

agrāk atteiktees un netērēt naudu.

Lai ari jūsu alga būtu kāda būdama, uzstādāt sev

budžetu, mazākais mēnesi uz preekšu. Tik un.tik ēdee-

nam, dzīvoklim, tik un tik apģērbam, tik — izpreecām,
tik — izglītibai v. 1.1.

Samērā ar to, cik izgājis agrāk, sastādāt budžetu

nākamam laikam.

Bet pee tam mēģināt samazināt savas vajadzibas

tā, ka lai atleek kāda zumiņa, kuru noguldit krājkasē.
Un tagad, kad budžets uzstādits, peeturatees pee

viņa. Ja veenā vaj otrā veetā izeet vairāk, tad trešā ir

jaeetaupa
5

lai galu galā nepārkāptu budžetu.
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Un par visām leetam vedat izdevumu grāmatu,

veenkāršā, bet skaidrā veidā. Še būs paraugs:

Lapa jaeedala tik daudz grupās, cik to ir vajadzīgs
un virs viņām augšā uzrakstāt, cik pēc jūsu budžeta

varat katrai grupai izdot. Atstājat veetu ari preekš

krājkases.
Atteecigās veetās ikdeenas eerakstat it visus jūsu

izdevumus, arveen salīdzinādami, cik vē! budžets at-

ļauj veenai otrai grupai izdot, lai nepārkāptu sev doto

solijumu un varētu noguldit krājkasē reiz nolemto zumu.

Cenšatees noguldit nē mazāk, bet vairāk.

Neaizmirstat, ka gadi pārees ātri un veenmēr ne-

varesat labu algu pelnit, vajag • krāt kamēr eespējams.
Nebaidatees no nezināmas nākotnes, bet tomēr esat

uzmanigs un atturigs, kur nāk jautājums par naudas

izdevumeem.

Nedzenāt taupibu līdz skopumam — tas nav va-

jadzigs Neēdat našķus, bet ēdat veseligu ēdeenu, ne-

aizmirsdami, ka vesels būdams veenmēr varesat pelnit,
bet slimam pat nauda nepalīdzēs.

Ģērbjatees veenkārši, bet peeklājigi, jo tas pa-

līdzēs eegūt labāku stāvokli. Bez ļaudim jūs nevarat

iztikt un ja ļaudis, redzēdami jūs nolaidigi ģērbušos,
runās par jums nopeļoši, tad tas vairs nav labi.

izglītības vajadzībās, attīstāt sevi

cik eespējams.

Varu izdot:

Alga
i z d e v u

Edeens Dzīvoklis Apģērbs Izglltiba Izpreec. u. 1.1.

Deena
- ■ ' I

I

2.

3.
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Neskopojatees ari tur, kur par lētu naudu ir gū-
stama veseliga izpreeca: Veenmēr strādāt nevar, va-

jadzīga ari pārmaiņa. Zināt, ka tee preeki ir labakee,
kuri maksā lētāk.

Esat visur veenkāršs un sātigs un jums veenmēr

atliks ko eetaupit.
Pār visām leetam cenšatees eeņemt labāku veetu,

lai gūtu augstāku algu, tad vairāk eetaupisat. Tur jums
peepalīdzes agrāki minētā grāmatiņa „Labāka veeta,

augstāka alga".

Ja jūs ari nedomātu atklāt kādreiz savu veikalu,
tad jo vairāk vajadzigs peespeestees pee naudas krā-

šanas, lai jūs nebūtu atkarigs no darba devejeem/;
Jūs zināt, kā ir ap dušu cilvēkam, kurš dzīvo,

tā sakot, no rokas mutē un kuram nav savas leekas

naudas: ir jādreb par savu veetu, jaiztop saimneekam

katrā veetā un leetā, lai tikai neatlaiž no veetas un

neatstāj jūs bez darba un maizes.

Tāds cilvēks veenmēr jūtas atkarigs, nospeests,
verdzibā. Pamazam viņa raksturs peeņem verdzisku

nokrāsu, zūd viņa vīrišķiba un patstāvīga uzstāšanās.

Tādos apstākļos cilvēks pārdod ne tikai savas zināša-

nas un spēku, bet viņš pārdod, pa gabaliņeem veen,

savu apziņu, savu pašceenibu. Un tādēļ mēs redzam

kantorus un veikalus pilditus ar gļēveem, pelekeem
cilvekeem, kuri visu savu mūžu pinas uz veetas un

neteek uz augšu. Ta ir nespēka un atkarības sajūta,
kas viņus saista pee vergošanas.

Jūs taču nepeederat pee tādeem ?

Bet ja jums ir eetaupita kaut ari maza zumiņa —

kaut vaj tik daudz, lai varētu iztikt no viņas pāri mē-

nešus, ja gadijumā paliktu bez veetas — tad jums būs

pavisam cita uzstāšanās, cita pašapziņa un drosme.

Tad varesat uzstātees kā vīrs visur, kur kāds

mēģinās jūs pazemināt. Varesat savu darbu meerigi
strādāt, nebaidamees, ka nebaltā gādijumā varētu atra-

stees trūkumā.
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Un neaizmirstat: tiklīdz varesat meerigi nodotees

savam darbam, viņš tiks labāki padarits un jūs ne-

manot nonāksat pee ta, ka jums peeliks algu, kā spē-

jīgākam. Bet ja nepeeliktu paši, tad varesat par to at-

gādināt, ne verdziski lūdzotees, kā agrāk, kad bijāt

atkarigs, bet kā vīrs, ar meerigu apziņu, ka esat aug-

stākas algas vērts un ka jums nav jābaidās to peeprasit.
Leelaka nelaime pee ļaudim ir, ka viņi, neiztik-

dami ar saveem eenākumeem, nāk pastāvigi grūtumos
un nepatikšanās, kuras viņus nospeež kā mājās, tā pee

darba un, ar smagu sirdi strādājot, par darbu nedomā-

jot, nevar veicigi un kreetni darbu padarit. Tas dara

darbineeku mazvērtigu, rada apstākļus, kur cits spējī-

gāks var eeņemt viņa veetu, alga var tikt pamazināta,
veeta var zust un tad eet viss ripu ripām uz leju.

Šo apstākli nevar izlabot ne streiki, ne strādneeku

diktatūra. Kamēr strādneeks būs atkarigs no apstākļeem,
viņš nebūs brīvs. Un pee turibas nāk caur taupibu.

11. Kāda seeva palīdzēs vīram tikt

pee turibas.

Saimneēks nespējot ar zirgu tikdaudz klētij pee-

vest, cik saimneece ar preekšautu iznesot. Vispāri see-

veetes ir issķērdigakas nekā vīreeši. Eemeslu tur ir

daudz, bet galvenais tas, ka meitiņas teek tā audzinā-

tas un lutinātas, viņas neprot vadit saimneecibu, ne-

pazīst naudas vērtibu. Vecāki nostāda meiteni tā, ka

viņai nav nekāda dzīves mērķa un tad jau nevar būt

nekādas gribas naudu taupit.
Beeži veen vīrs neizturas pret seevu kā dzīves

draugs un tad viņai, protams, nav intereses krāt naudu

preekš — vīra.

Beeži veen vīrs pats svaidās ar naudu un tad jau
seevai ari nav gribas to taupit.

Zinām ari, ka beeži seeva ir ta, kas uztur ģi-

meni, kad vīrs žūpo un trumpo.
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Zinām ari, ka bez seevas palīdzibas vīram būs

gfūti naudu eekrāt. Taupiba tāču vispirms ir vajadziga
savā paša saimneecibā.

Visvairāk pret taupibu grēko mūsu «vidus šķira",
kur teek mēģināts dzīvot tā, kā «citi*. Dzidamees ci-

teem pakaļ, ļaudis dzīvo pāri par eenākumeem, krīt

parādos un nu ir grūta dzīve un galvas lauzišana, kā

lai teek cauri.

Vidus šķirās saimneecem ir .garša" un tad nu

jaeerīko i dzīvoklis pēc garšas, i drānas jāvalkā tā-

das, kā «smalkāka* sabeedriba valkā. Bet eenākumi

neteek garšai līdz un nu ir traģēdija.

Ja cilvēkam trūkst pašceenibas, tad viņš klausās

uz
B
citeem° un mērkaķojas teem pakaļ. Tas viss ir

dabigi, pat eedzimts, bet kādēļ tad dzīvot preekš ci-

teem, bet ne preekš sevis ?

Peeteek, ja apģērbjas peeklājigi, bet nevajag taču

bezprātigi dzītees modei pakaļ, pat jau ta*d, kad viņa
nav vēl peeņemta.

Tas jau nu gan ir seeveetei eedzimts, ka viņai
ir jāgreznojas un muļķis ir tas, kas seeveeti grib no

tam atturēt un peelīdzinat vīreetim. Bet seeveetei va-

jadzētu apdomāt, ka mode viņu beezaki padāra par

ākstu, nekā peevilcigu.

Muļķis būs tas vīrs, kurš neļaus savai seevai

peeklājigi un glīti apģērbtees, bet starp glītu un pār-
spīlētu ir leela starpiba.

Seeveetei ir teesiba greznotees, lai viņa būtu

skaistāka un peevilcigaka. To vīreetis no viņas prasa
un vēlas un tā tad viņš nedrīkst ari viņu par to teesat.

Bet greznojotees jazin robežas.

Seeveetes ir godkārigakas nekā vīreeši un vēlas

«spīdēt". Ar to ir saveenota veesos eešana un veesu

peeņemšana.
Eet beeži veesos, peeņemt beeži veesus, — tas

maksā glītu naudu un galu galā vairāk nekas nav, kā

pļāpas un nepatikšanas. Tad ir slikti barots, tad ir
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slikti peeņemts, tad ir slikts, bezgaršīgs dzīvokļa eerī-

kojums v. t. t.

Turēt tādu dzīvokli kā „citi", mēbelēt viņu kā

„citi", — tas viss ir tikai muļķigi. Jūs nespējat dzī-

vot tā' kā citi, jo veenmēr atradisees kāds, kurš būs

drusku preekšā un ja gribesat viseem līdzi steeptees,
tad galu galā būs japārsteepjas.

Preekš ka tad īsti jus dzīvojat? Preekš sevis

paša, preekš savas ģimenes, vaj preekš teem „citeem?"
Un atkārtošu, ka pa leelakai daļai pee šādas

pakaļķēmošanās ir vainigas seevas, jo viņas ir tās,
kuras negrik «palikt ēnā".

Dažs labs vīrs, kurš savos 50 gados būtu spējigs
atstāt deenestu vaj veikalu un varētu dzīvot meerigaku

dzīvi, vēl veenmēr ir mašina, kura taisa naudu, lai

seeva to svabadāki izsvaiditu.

Vīrs, kuram izšķerdiga seeva, reti tiks pee naudas.

Jaunekļeem, kuri grib tikt dzīvē uz preekšu,
vajadzētu atturetees no meičām, kurām ir eeraša naudu

šķērdēt; par seevam tapušas, viņas vairs neatmetīs šo

eerašu un grūti būs apmeerinamas ar to, ko vīrs, mē-

reni pelnidams, spēs seevai dot.

Ta meitene, kura savu līgavaini rausta pa teātra

ložām, pa kafejnīcu ■ restorānu dārgajām vakariņām,

pee tam zinādama, ka līgavaiņa tagadējā alga nav

leela, ta nebūs viņam saimneece, nebūs palīdzētajā
naudu taupit, lai vēlāk ģimenei un pašeem būtu mee-

rigakas deenas.

Ta meitene, kura savu līgavaini atturēs no lee-

keem izdevumeem viņas dēļ, kura mēģinās iztikt ar

lētakeem uzjautrinajumeem, kura jutisees apmeerinata
savā dzīvoklī, — ta gan drīzāk būs saimneece.

Taupiga seeva ne tikai eetaupīs no saimneecibas,
bet vēl palīdzēs vīram, atturēdama viņu no nevajadzi-

geem izdevumeem. Ir tikai vajadzigs, lai vīrs izturas

pret savu seevu kā pret savu pilnteesigu dzīves draugu
tin lai ceena seevas pūles pareizi vaditā saimneecibā.
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Preekš laba vīra seeva sastrādās rokas tulznās, bet

preekš slikta — viņa ari būs slikta.

Katra saimneece lai ved grāmatu par saveem

eenākumeem un izdevumeem.

Nevis tādu grāmatu, kur veenā pusē eeraksta

«Saņēmu no Jāņa 100 rubļus" un otrā — tos

visus% bet tādu, kur visi izdevumi ir veegli pārskatā-
mi un salīdzināmi ar budžetu, lai redzētu, kur eespē-

jams eetaupit. Par to jau runājām agrāk.

12. Topat turigs, bet ne par ātru.

īsta taupiba nav ne skopums, ne sīkstums.

Prātigi izdevumi apmeerina mūsu patmīlibu, god-
kārību : palīdz radit ļaudīs labu eespaidu; palīdz tikt

labākā veetā. Beeži veen prātīgāki izdot naudu da-

žādām vajadzibam, nekā to noguldit krājkasē.

Labi darits ir tas, kas darits mēreni.

Daudzi ļaudis nopeetni maitā savu veselibu, mē-

ģinādami ar to eetaupit naudu. Ja vēlatees kādu darbu

izdarit vislabākā veidā, — sargatees no taupības, kura
maksā par daudz.

Darāt ko daridams, bet nemēģināt eetaupit naudu

no nepeeceešamā ēdeena. Veseliba un darba

spēja ir atkarigi, pa leelakai daļai, no pareiza ēdeena.

Ar labu veselibu varēs veenmēr naudu pelnit, bet ,bez
veselības pat eetaupitā nauda nepalīdzēs.

Taupāt visur, bet tikai ne no ēdeena. Netērējat
par našķeem, bet ēdat veseligu ēdeenu un peenācigā
vairumā. Nopērkat grāmatu, kura spēj jums pareizi

paskaidrot jautājumu par baribas eespaidu uz cilvēka

veselibu un darba spēju.
It neko svarigu un kreetnu nespēsat darit, ja

nebflsat pee labas veselibas un gara stāvokļa. Veseliba

un skaidra galva beeži veen ir tas labākais kapitāls
un viss, kas palīdz viņas stiprināt un uzturēt peenācigā

kārtibā, ir vērts, lai par to izdotu naudu.
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Eevērojamu personu domas par taupibu un krāšanu.

Taupiba ir sekmju atslēga. Zēns, kurš ir mācits

krāt naudu, reti taps par ļaunu un nesekmīgu cilvēku;

cilvēks, kurš krāj, pastāvigi celsees savā arodā, tas ir

nenovēršami.
_f , ,V. Gladstons,

Valstsvīrs.

«Izšķērdiba, ja ari nav nozeegums, tad gluži da-

bīgi ved pee nozeeguma".

Hugo McGullocn,

Valsts kontroleers.

Beeži esmu redzējis, ka jauni ļaudis, kuri uzsāka

dzīvi bez neka, caur taupibu un krāšanu savāca pee-
teekoši, laivecuma deenās būtu neatkarigi; bet neesmu

redzējis neveenu, kurš spēka gados visus eenākumus

iztērēja un vecuma deenās nebūtu atkarigs no radeem

vaj sabeedribas. Peedzīvojurri mani mācijuši, ka no-

zeedzneeki ir tee, kuri savās agrākās deenās nav mā-

cijušees krāt.
_,
N. Mills,

, Nev-Meksiko štata pārvaldneeks.

Ja jauneklis vēlas sasneegt veikalā sekmes, viņam
ir jābūt taupigam. Nav no svara, cik mazu algu viņš

saņem, bet veena zināma daļa no tās ir arveen

jaatleek.
Henry C. Lvtton,

banķeers.

Dodat man jaunekli, kam atrodas bankā 50 do-

lāru, kurus viņš ir eekrājis no savas algas, un es pa-

rādīšu jums jaunekli, kurš ir uz pareiza sekmju ceļa.

R. V. Sears,

miljonārs.
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Cilvēks, kurš nekrāj un nespēj krāt naudu, neka

vērtiga pasaulē neizdarīs. Labākais ceļš tikt pee nau-

das ir apņemtees krāt un noguldit bankā noteiktu

daļu no saveem eenākumeem, lai tee ari būtu cik mazi

būdami.
Andrejs Karnedži,

miljonārs.

Gada eenākumi 20 mārciņas, gada izdevumi —

20 mārciņas bez 6 penseem, rezultāts — laime. Gada

eenākumi 20 mārciņas, gada izdevumi — 20 mārciņas

un 6 pensi, rezultāts — posts un nabadziba.

Dikens,

rakstneeks.

Starpiba starp seeveeti, kurai ir nauda bankā un

kurai nav, ir ta starpiba, kura pastāv starp neatkaribu

un atkaribu, starp laimi un postu.

Dorothv Dix,

rakstneece,

Seeveete, kura spēj krāt naudu, eegūst vīreešu

ceenibu un seeveešu skaudibu.

Mrs Carey.
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Vēlatees augstāku algu?

Labāku veetu?

To Jūs spējat eegūt un samērā ātri, ja zinai;

amerikāņu sekmju principus.

Amerikāņi prot strādāt, ātri kāpt uz augšu

un pēlnit apbrīnojami augstas algas.

Ari jūs to varat, ja pārlasisat grāmatiņu

„Labāka veeta

Augstāka alga".

Kurp ejat—Kāpēc jūsu alga ir maza —Cik

maksājat saveem uzraugeem— Vaj protat strādāt

patstāvigi — Va] esat gatavs eeņemt augstāku

veetu—Kā padarit savu darbupatīkamu— Kādēļ ļau-
dis neteek dzīvē uz preekšu — Kāda vērtiba ir augst-
skolas izglītībai praktiskā dzīvē — Kādēļ seeveetes

kantoros neteek uz preekšu—Kas ceļ cilvēku uz

augšu —Ķā meklēt veetu— Kāatbildet uz slndina-

jumeem— Personiga saruna ar darba devēju u.t.t.

Cena 20 rbl.

Žurnāla «Sistēma" izdevums Rigā, Stabu

eelā No 24.

Pasūtot no izdevēja, nosūtīšana par brīvu.
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Kas bus ar Jums pec

30—40 gadeem?

Vaj būsat atkarigs no savas ģimenes, drau-

geem, jeb būsat nespējneeku namā?

Vaj esat apdomājuši, ko nozīmē būt no ci-

teem atkarigam vecuma deenās?

Jūs varat būt turigs, neatkarigs, ja tikai to

nopeetni vēlatees. Lai tiktu pee turibas, tad ir

tikai jazin un jaeevēro daži principi. Viņus varētu

saukt par noslēpumeem, ja viņi nebūtu Amerikā

tik vispār pazīstami.

Jūs taču zināt, ka nekur tikdaudz ļaužu ne-

teek pee turibas, kā Amerikā. Kādēļ? — Tas ir

plaši paskaidrots grāmatiņā

Cels uz 1 unbu

Kādēļ ļaudis ir nabadzigi. — Kur ir ceļš uz

turibu. — Kā eegūt naudu. — Kā atklāt savu vei-

kalu. — Kā sasneegt to ko vēlatees. — Kā drīzāk

tikt pee sava veikala. — Kā eetaupit naudu. Ame-

rikāņu saimneecibas budžets. — Kāda seeva palī-

dzēs tikt pee turibas u. 1.1:

Cena 15 rbļ.

Žurnāla «Sistēma" izdevums • Rigā, Stabu

eelā No 24.

Pasūtot no izdevēja, pārsūtišana par brivu.
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„Eenesigs veikals"

.Praktiski aizrādījumi no amerikāņu

prakiikas jeesācejeem un veeeem

veikalneekeem."

Ja domājat kādreiz atklāt savu veikalu, vaj
labāki saprast to veikalu, jeb uzņēmumu, kurā

šodeen strādājat, tad Jums ši grāmatiņa būs

drošs palīgs.

Eevērojot grāmatiņas aizrādijumus, Jūs ne-

atklāsat neeenesigu veikalu un spēsat izlabot kļū-
das vecā veikalā. Saturs ir interesants un vērtigs:

Kādēļ veikali izput. — Kā dibināt veikalu uz

drošeem pamateem. — Cik vajadzigs kapitāla. —

No kureenes to ņemt. — Kā eegūt veikala zinā-

šanas. — Veikalneekam vajadzigas rakstura īpa-

šibas. — Kā aprēķināt izdevumus. —Kā pareizi

aprēķināt nākamo pelņu. — Kāds ir veseligs vei-

kals. — Kā pārspēt konkurenci. — Kur ir iz-

devīgāk atklāt veikalu. — Ar kādām precēm

tirgotees izdevigak u. t. t.

Cena 15 rbļ.

Žurnāla «Sistēma* izdevums, Rigā, Stabu

eelā N° 24.

No izdevēja pasūtot, pārsūtišana par brīvu.
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AMERIKĀŅU
PRAKTIĶA

ir vērtiga, jo amerikāņi prot sasneegt sekmes.

Viņi prot darit daudz, pelnit daudz un sa-

sneegt daudz.

Viņi prot darit dzīvi vērtigu un interesantu.

Kādēļ nesekot viņu preekšzīmei?

Lasāt žurnālu SISTĒMA"

izleetojat viņu amerikāņu idejas un sa-

sneegsat daudz.

Sistēma
Kantori un Veikala

*

Iznāk Rigā, Stabu eela Nr. 24.

Atsevišķs numurs rb. 12. Redaktors V, Leitis.
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