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OTRĀ TAUTAS IZGLĪTĪBAS
NEDĒĻA§

Pēc iepriekSējS gada paraupa Izglltfbas Ministrija

arī SoEad'n* l/ .
līdz I.aprīlim rīke-tautas-

izglltibas nedēļu.

Lai neceltos darba sastrēgums un nedēļa labSki-Iz-

artas, Izglītības Ministrija to rlk* pa diviem atse-

višķiem apgabaliem dažādos laikos. No 19. līdz 25*

martam (ieskaitot;: Rīga, Latgale, Ilūkstes, Jēkabpils

un Madcnas apriņķi,ka arī Valkas apriņķa SSdgs pilsē-

tas un pagastos: Alūksne un Apē un Zeltiņu,llzenes,

JaunlaicenesyVeclaicjčuS,K*rvas,^lsviķu,Ziemeru, Mār-

kalnes,Alßksnes,BcJ;- .Pededzes,M3lupes,Annas un Kaln-

cempju bet ne 26.marta līdz I.aprllim(ieskai-

tot):KurzemP,Zemgalē(izņem(t Ilūkstes un Jēkabpils

apriņķus) un Vidzemē (izņemat Madonas apriņķi un

atzīmētās Valkas apriņķa vietas.

AicinSjumB,kas izsūtīts tautas izglītības nedēļas

komitejām,pagvaldibam,skcl3m unkulturāli sabiedris-

kam organizScijam,lzglltības Ministrija ziņo, ka ari
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no centra (m Ministrijas) sūtīs lektorus un māksli-

niekus, tāpat ka iepriekšēja gada' Tautas izglītības

nedoļā. Ttmēr dauoz darba vēl atliek pašam organi-

zācijām.Tamdēļ nekavēj-ties jāveic viss nepiecieša-

mais,lai izglītības nedēļa labi izdotos.'

Tautas izglītības ned&ļa ikviena vieta 3niegs

jaunu ierosinājumu,,-.: tikai pratīsim un gri-

bēsim strādāt. Vienas visai Latvijai ne-

viens nevarētu sastādīt, jo viena vietā pašiem būs

iespējams sarikct kaut nolielu teStra izrßdi,otr3

koncertu, .treša citu kc.

rat vietā bez koncertiem, teßtra izrHdc& un lek-

cijām vajadzētu būt arī izstādei,kas sniegtu ainu

par nevada izglītības-un sabiedriska darba apstāk-

ļiem un panākumiem. Sa'iļ-s j.zstldes pamudinās ikvienu

vērtēt darbu un padomāt par-jespējsmība'm nākotne.

Bieži vien.mēs Spriežam par visādām augstam lietum,

bet neredzam .cik daudz Svētīga darba vel pr.šu mEjas.

..rī'ljolic darbi" tikai tad lubi veicami,kad "m-izie"
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mājās padarīti.

Kā jau atzīmējām,viena veida programmas visai

Latvijai neviens neņemtos izstrādāt, jo iespējas ir

katrā atsevišķa vietā daz3das,tomēr k3du ainu va-

rētu vērtt..

Nejēļu atklājot,it visur būtu jāsniedz kaut īss

referāts par Taut&s izglītības nedēļu p^šu,aizrā-

dot uz līdzīgiem darba paņēmieniem citās zemēs. Tā-

la: se/ 'tu ksca lekcija vai nu par izglītības un

audzirļāšanps jautājumiem, arī par kādu speci3-

lu zinātņu vai praktiskās dzīves jautājumu.Pēc lek-

cijām sekttu vai nu teātra izrāde vai koncerts(da-

žas vietas būs abi — teātra izvade un koncerts).Pēc

tam varētu būt ktpčjs tējas galds ar dziesmām un pār-

runām, lažās vietas būs arī citi priekšnesumi,piem*,

deklamācijas,kino,u.t.t.

J5 nu tā būsim visi darījuši,ko spējuSi,tad būs

arī panskumi.J3 jau pirms Tautas izglītības nedēļa,

kas tika sarlk+ta iepriekšēja gad3,saistīja tik

lielu sabiedrības uzmanību un pulcināja vienmēr
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izrīk#jumu telpas pilnas.apmeklētājiem,tad šo-

gad,kad visi esam darbā jau labi icstrßdāju&ics,

panākumi paredzami vēl labāki...

Jau atzīmētajā apkārtrakstā-aiciņājūmā Izglītī-

bas Ministrija 1.1.N. izrīkojumiem j3*-

but apolitiskiem un par tiem ņemama ieejas mak-

sa *

Izrīkojumi pieteicami vietojām iestādēm parast?

**\ r+*lbā. Jautājumu par skclu .audzēkņu piedalīšanos

kas citādi prasa lo.kslietu Ministrijas atļauju,ne-

kārtos Izglītības Ministrija visām skolSm ar Ikšlie-

tu Ministriju vispārīgi.

Visos atsevišķos jautājumos,sakarā ar T.I.N., jā-

griežas pie nedēļas Centrālas komitejas priekšsēdē-

tāja J.Dobuļa kunga (Izglītības Ministrija,tāļrunia

93712), vai pie sekretāra R.Krtdera kunga (Izglītī-

bas Ministrija - tāļr. 93412).

Lai visas prasības varētu apmierināt,pieprasījumi

psc lektoriem un māksliniekiem iesniedzami jau ta-
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gad,sīki un noteikti atzīmējot dienu,v,ietu (sta-

ciju) un stundu,kur darbinieks tiks sagaidīts.J3

jābrauc ar aut*busu,tad ari jāuzrāda noteikta brauk-

šanas kārtība.

Paskaidrojumus par Tautas Izglītības Nedēļas sa-

rīkošanu sniedz arī Centrāla Izglītības Savienība,

Rīgā, Brīvības ielā Nr.24,dz. C,tāļrunis i'l2s^.

Beidzot 5o aizrādījumu,ne veļam visiem Tautas Iz-

glītības Nedēļas darbiniekiem labākās sekmes, lai

skaistā tradīcija,ko nodibinājis izgl. ministrs

A.Ķēniņa kun^s, pavērtu ikvienm gaišāku skatu uz

dzīvi un radītu paļaušanos uz saviem spēkiem.

KĀ STRĀDĀSIM TURPMĀK?

Atbildēt uz jautājumu -"KS strSdSsim turpmāk?"-

tik viegli,TpaSi tagad,kad sevišķi jSievßro divas
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lietas:Sauros līdzekļus,ko smagi izjūt ikviena kul-

tūras organizācija,un prasība,lai darbs,ko strādā-

jam,dotu svētīgus augļus jau tūliņ.Vēl daudz un da-

žādas lietas gaida no kultūras organizācijām.

Dažādas iespējamības un prasības pPrrunSjct,Centrā-

la Izglītības Savienība mēģinājusi nospraust darba

pamatlīnijas nākamai vasarai. Šoreiz IsumS paka-

vēsimies pie viena no paredzēto darbu veidiem, pie

jaunatnes un pašizglītības pulciņu dalībnieku vasa-

ras kolonijas organizēšanas Rundālē.

Vispirms varētu jautāt - ko tad gada kolonija dos?

Te varētu atbildēt, ka tā sniegs diezgan daudz: a) ra-

dīs ciešßku kopdarbības izjūtu dažā"dv nevadu darbi-

nieku starpß un b) pārliecinās,ka "klusais" izglī-

tības darb3 nav mazāk svarīgs ka Saimniecisko jau-

tājumu kartoSana, c)rādls lietderīgāko darba veidu.

Ja nav ciešākas kopdarbības lielāku novadu darbi-

nieku starpß,ja mēs pat nezinām,ko un k3 strSdß

kaimiņu novadā,tad rodas iz juta,ka mēs tikai vieni
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un ka mūsu darbam tikai vietēja nozīme. tā nu daž-

reiz iznāk,ka tvcram**lielus mērķus "gribēdami iz-

vairīties sīkiem,tikai vietēja? nezīmes darbiem,

pilnīgi picmirzdami,ka taisni "sīkai 3vietējais darbs"

ir jāstrādā visur, jo jā nebūsim sagatavoti un derīgi

"maziem darbiemļ'tad nederēsim ari lieliem darbiem.

Bet nu taisni musu dienās daudzi doma,ka ".lusais"

pašizglītības darbs nestādāms rodēla vietā pirmā vio**

ta liek:* lielos saimnieciskas un pat st

dzīves jautājumus, ir to'u ?k iors,oa jā neesam

tavoti savai personībai i,neprotam tās kārt'it,

tad arī nekā nepanāksim "lielajos jautājumos? Tamdēļ

lielo un maze jautājumu kārtošana vienlīdz svarīga*

Lai nu ar visiem č'icm jautājumiem un uzdevumiem tik-

tu galā,mums pašiem jātop garīgi pilnīgākiem,sr skai-

drāku skatu uz dzīvi un cilvēkiem,- un drošākais crļß

te pssfizglitibss un veselīgas sabiedriskas dzīves cep*

Tamdēļ ,sanākot kopa no dažādiem nevadiem,sīki jāpār-

runā izglītības un sabiedriska darba veidi un jßat-
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rod lietderīgākais. Pavadot kadu laj-m*

kolonijā, ieaudzēsim ari sev sabiedriskas dzīves un

pašizglītības darbinieku "taktuļfizveidšsim lietderī-

gākas darba metodes, jo nav jāaizmirst,ka "meistars

no gaisa nekrīti

Visu teikto ievērojot,redzam,cik liela nozīme var

būt labi noorganizētai vasaras kolonijai-kursiem.

Saprotams,šie kursi-kolonija nevar turpināties vi-

su vasaru,tik ilgi nevienam nebūs laika tanīs pie-

dalīties? bet kSdu Isaku laiku kopa pavadīt gan ik-

viens vazāsim. Sīku kursu-kclonijas programmu snieg-

sim turpmāka "A.ls burtnīca,bet tagad aicinām biedrī-

bu, skolu un pašizglītības pulciņu darbiniekus un da-

lībniekus iesūtīt Centrālai Izglītības Savienībai sa-

vus ierosinājumus šinī liets,norādot: a) Rad būtu

brīvākais laiks? b) cik ilgu laiku varētu pavadīt

kursos-kolonija? c) kodiem jautājumiem būtu piegrie-

žama īpaša vērība? d) cik dalībnieku būtu paredzams

no katras organizācijas un pulciņa? c) dažādi iero-

sinājumi.



Sakar" piedalīšanas Kolonijā paredzami ari daži

izāevumi.bet ti/s darīts viss jesp".iar.ais,l.ai tic

nebūtu un lai nevienu no piedalīšanās neat-

ratu.

CENTRĀLĀS IZGLĪTĪBAS SAVIENĪBAS TEĀTRA KURSI (NR.67)
PĒTERUPĒ.

Kursus organizēja Pēterupes un apkārtnes tautas

izglītības nedēļas komiteja.noturot tos laika nr

&6*.janv3fs līdz 2(.februārim. Kurscs piedalījās:

Akerbergu Herberts, Apsīšu Jānis,An-

Smitu ''ānis,Bcit(;ru Arvīds, Celmu Jānis, Cīruļu Emi-

lis,Cīruļu Clba,rancī3u Anna,ranefšu Tatjana,Pukšu .

.'-'nis ,Kukšu Mar-t-a, Kārlis,lnXu

Elza, Jansonu- Anna,J.-msonu Marija, Jasparu Irma,Jeguru

Zclmaļļiru r!lza,LaSu Alta.rts,Liepiņu ')lga,Licpiqu

Lilija,Liču Anna,Lorenču Mirdza,i.;ārtiņscnu Anna,

Mārtiņsonu Jgnis/.iķcls .nu Ella,'.:i-

ķol3onu Vilma,GSu Liii ja, Pērkonu Elfrīda,Rozenfeldu

10



Mnn ,Riekstiņu Pēteris/Sakņu Alvīne,Skrastiņu Mirdza,

Skuju Elze,Siļiņu Roberts, Teteru Ema,Tidriķu Marija,

Tidriķu Kārlim, Timmu Marta,Tiļleru Arnolds,Tcmsonu

Vilms, Zviedru Ksenija, Vītolu Kristīne.

Kursos noturēti 22 darba vakari un divi izrāžu va-

kari:! 2. febr. ar lugu "Pazudušais dēls" un I9.febr.

(kursu noslēguma vakara) ar atsevišķu lugu skatiem,

dialogiem uņ deklam3cij3m.

Kursus apmeklēja samērā labi, teoriju dažus vakarus

klaustjās pat dalībnieku. Tomēr jāsaka,ka

Biedriskā dzīve jūrmala* diezgan dalīta: vecākā paau-

dze stipri nododas sektantismam,bet jaunākā manāma

licle tieksme pēc garīga.darba. Tamdēļ jānovēl vie-

tējiem Pēterupcs un apkārtnes skolotājiem un sabie-

driskiem darbiniekiem izturība un darba prieks jau-

natnes audzināšanas un sabiedriskās dzīves vcidoSa—

nas darba. - Centr.Izgl.Savienības režisore

J. Bremšmite.
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KVITĒJUMS Nr.5.

CentrSiās Izglītības Savienības oatieiris-

ka-Ja Kultūras "ondS iemaksājusi:

1) aoc.P.Mucinieks ziedējis...- I*s

:*; r.Slaucītājs zie-iijis Ls
,

/..Lazālnš zieā jis. Ln i.*^;

'ļ - i.*juM'iJ.s aa:r.'.—parr.. b.n....i-<s - )

.tālīns /nieliņu r"rr.b.r. Iy

f ) Smiltenes lieKcles Jaun.b-
.

aic .Lr ,

'opS ar acrakiem. ls "i

Centrālā Izglītības Savienība visiem zieaļ

jir-m pateicas.

AIZRĀDĪJUMS.

Centr.lzgl.S-ba aizrāda visām _r-anizsci

jau, ka par katru nctecēiuss fraāu 'āiesniei-'ļ

Savienībai darbības pārskats,lai verstu

kult.sabiedr. dzīves attīstības rājugu.SiSļ

ziņas nepieciešamas īpaSi tagad,
_

.
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