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Miris pirmais Latvijas pilsonis, sirmais valsts prezidents

Jānis Čakste.

Dziļā piemiņā viņu paturēs latvju tauta viņa takta, godī-
guma un- neizsmeļamās darba gribas dēļ.

Nav bijuši gadijumi visā/viņa prezidenta darba laukā, kad

tas nebūtu gribējis meklēt ceļu uz saprašanos, lai samierinātu

galēji, pretējos spārnus un raditu pamatus stingram raženam

valstiskam darbam.

Čakstes nāvi latvju tauta zaudē vienu no visnoteik-

takiem
v

korektākiem un taktiskākiem diplomātiem, kādu pēdējo

starpā nav visai daudz.

Čakstes tēvs dzimis zemes dēls, nav aizgājis no tās

līdz pašai nāves stundai. Vel viņa dzīves beigu cēlienā to bieži

vien varēja sastapt lauku mājas ar iskapti jeb lāpstu rokas.

Bet Čakste mācēja irdināt netikvien lauku sētas zemi.

Viņš saviem vārdiem un darbiem irdināja visas tautas sirdi,

mācija to milet un cienīt savu sirmo prezidentu.
Ne velti noliecas ļaužu puļa galvas sērās tērptās Rīgas pils

priekšā, ne velti klātesošo starpā pamirdzēja asaru lāses. Tauta

saprata, kā grūti nāksies atrāst viņas sirmajam tēvam vietnieku;

grūti, nāksies aizdziedēt to lielo rētu, kuru liktenis radijis latvju
saimē.

~Pie mirušā tēva zārka beidzamo reizi nolieksies visu viņa-
labvēļu un ienaidnieku galvās; atdos tam pēdējo sveicienu viņa
vislielākie pretinieki.

1 1 '
Stāvot pie sirmā latvju tēva kapa viņi ispratīs, ko zaudejuse

latvju tauta guldot kapa smiltīs šo lielu, latvju tautas atmiņā ne-

izdzēšamo cilvēku.

Savu, lielo-enerģiju šis sirmais vīrs ispauda netikvien savā

valstiskā darbā, bet ari slimibas gultā.

Ilgi tās cinijās ar neželigo nāvi, gribēdams to pārvāret, bet

tomēr cilvēka griba nespēj pretoties dabas un Raditaja likumiem

un sirmajam vīram bija japadodās tiem.
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Jāņa Čakstes dzīves ceļš.

Jānis Čakste dzimis 14. zept. 1859. gadā Lielsesa-

vas Čaks tu mājās. Vispārējo izglītibu baudijis Jelgavas
ģimnāzijā, kuru beidzis 1882. gadā. Studējis Maskavas univer-

sitātē, kuras juridisko fakultāti beidzis 1886. gadā. Tanī pašā

gadā iestājies kā kandidāts uz tiesu amatiem un sekretārs tanī

laikā jaundibinatā Kurzemes guberņas prokuratūrā.
Jau kā ģimnāzists un students Čakste uzstājās kā jaunlat-

vietis, kā toreiz sauca latviešu atsvabināšanas darbiniekus. Pār-

nākot pēc studiju beigšanas dzīvot Jelgavā, Čakste nodevās

sabiedriskam darbam.

Jau 1887. g. sākumā viņu ievēlēja par priekšnieku Jelgavas
latviešu biedrībā (dib. 1880. g.), Kurzemes biškopibas biedribā,

kuras priekšnieks līdz tam bij Māteru Juris, un Jelgavas vietējā
Sarkanā krusta komitejā. Čakstes vadibā Jeigavas latviešu

biedribas darbiba ievērojami paplašinājās. Kā izcilus liels darbs

atzīmējami ceturtie vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki

(1895. g.), kuros piedalijās pāri par 4500 dziedātāju. Čakste

dzīvi intrese ās kā par tautas materiālā, tā ari garīga līmeņa pa-
celšanu, taajdēļ ari nodibināja pie Latviešu biedribas rakstnieci-

bas, lauksmimniecibas un teātra nodaļas, kuras attīsta jo rosigu
darbibu ; un sākot ar 1888. g. izdeva nedēļas laikrakstu

„ Tēvija".
Šo laikrakstu sākumā viņš ari rediģēja.

Čakste jau savas juridiskas karjeras sākumā nopietni pieķē-
rās agrarjautajumam, kuru studēt btj pamudinājušas sarunas ar

Kr. Voldemāru, Maskavā. Viņš noteikti uzstājās pret muižu īpaš-
nieku privilēģijām Kurzemē. 1902. g. Kurzemes gubernators,

iepriekš sazinoties ar Pēterburgu, sasauca 28.-29. oktobrī Kur-

zemes lauksaimnieku apspriedi, uz kuru bij aicināti 40 liegrunt-
nieki un 40 mazgruntnieki. Uz apspriedi bij ieradušies 35 maz-

gruntnieki un 23 lielgruntnieki. Starp pirmajiem atradās ari

J. Čakste. Šinī apspriedē pirmo reiz pacēla jautājumu par

kroņa muižu sadališanu bezzemes zemniekiem. Tās bij pirmās

nopietnās dabates, kurās noteikti izvirzijas muižnieku privilēģiju
atcelšanu un agrārreformas nepieciešamību.

1906. g. Ja n i Čaksti ievēl no Kurzemes par pirmās
Krievijas valsts domes locekli.

Lai aizstāvētu latvju tautas un viņas kultūras intereses

Čakste rod sev sabiedrotos krievu kadetu partijas aprindās.
Tomēr Čakstes labiem nodomiem nebija lemts piepildities.

Mazinoties Vittes iespaidam pie Krievijas valdošām aprin-
dām un reakcionāriem par jaunu pie varas nākot,
cars Nikolajs tika noskaņots pret valsts domi un visu viņas libe-

rālo reformu politiku. Beidzās konflikts ar to, ka valsts domi

pasludināja par atlaistu. Daļa domnieku negribēja šādam lēmu-

mam bez protesta padoties. Tie ar atlaistās domes priekšsēdē-
taju profesoru Muromcevu priekšgalā devās uz brīvo Somiju,*



kur Viborgas pilsētā noturēja apspriedi; un izlaida uzsaukumu

tautai.

Starp deputātiem, kuri uzsaukumu parakstīja,, atradās ari

Jānis Čakste, kurš, personīgi gan šādam solim nevarē-

dams piekrist, tomēr, aiz zolidaritates pret kadetu partiju, deva

savi* parakstu zem uzsaukuma. Par to viņu vēlāk, kopa ar Mu-

romcevu un citiem domniekiem, tiesāja un sodija ar 3 men. ~

cietoksnī.

Kā zināms, tad .laikmets starp, 1907.. līdz 1914. gad. iezī-

mējas latvju dzīvē kā straujas, garīgas un materiālas kultūras at-

tīstīšanas un uzplaukšanas laikmets. Šinī laikmeta .dzima latvju

inteliģencē ticiba savas tautas pārākumam; un talantiem visas
,

mākslas, kultūras un ari praktiskās dzīves novarēs. Nodibinājās

prāvs skaits latvju naudas iestāžu, visi dzimtenes novadi parkla-,

jās izglītibas un lauksaimniecības organizaciīam; radās ;pirmas
latvju skolas, ari dzima vērtigi mākslas, un zinātniski darbi.

Jānis Čakste kopā ar V. Olavu stāvēja garigās un ma-

teriālās atdzimšanas kustibas degpunktā un droši to vadija pretim
lieliem vēsturiskiem sasniegumiem..

Briesmigais pasaules karš, kujš jau 1914. g_. vasarā gāja.

pāri bagātās Kurzemes zaļojošiem laukiem, nostādija. Čaks t i

un viņa. laika biedrus jaunu, ārkārtēju uzdevumu priekšā,, Tagad
vairs nevarēja domāt par garigo un materiālo sasniegumu glāb-

šanu, bet bija visa enerģija jākopo no savas zemes izdzītas tau-

tas pasargāšanas no bojā iešanas drūmajās gaitās.. Talēļ
kara gados, no 1915. līdz 1917. g. mēs redzam Čaksti gan kā

sarkanā krusta, gan kā bēgļu organizāciju, gan ari kā latvju
strēlnieku pulku organizācijas komitejas izcilāko un rosigako
darbinieku.

Kad 1917. g. martā krīt cara valdība un ta paša gada maija
Terbatā sanāk pirmais latvju bēgļu kongress, Jānis Čakste

tiek vienbalsigi ievēlēts par Kurzemes gubernatoru. Ari še viņa
darbs ir veltīts latvju tiesibu aizstāvēšanai un ceļa sagatavošanai

Latvijas neatkaribas domas pieptldijumam.
Lai panāktu Latvijas neatkaribas prasībai atbalstu pie Eiro-

pas sabiedrotām lielvalstīm, Čakste 1918.-g. vasarā dodas uz

ārzemēm. Notikumi pa to laiku iet strauji uz priekšu. Sabrūk

vācu okupācijas vara un uz Latviju atvērās vārti Maskavas sar-

kanai gvardei.- Bet neatkaribas doma jau tiktāļ nobriedusi, ka

tai jāizpaužas uz āru. 18. novembrī tiek oficiāli proklamēta Lat-

vijas valsts un Jāni Čaksti, kurš tai brīdī vēl atrodas ārze-

mēs, ievēlēja par Tautas Padomes priekšsēdētaju.
Atgriežoties Rīgā Č ak s te uzņemas padomes vadibu, kuru

amatu izpildija līdz 1. maijam 1920. g., kad Satversmes Sapulce
viņu ievēlēja par Satversmes prezidentu.

7. novembrī 1922. g. viņš nolika pilnvaras un nedēļu vē-

lāki, 14. nov, 1922. g., Saeima viņu ievēlefa par Laļvijas repub-
likas prezidentu.

Par-valsts- prezidentu viņu ievēlēja ari otrā Saeimā.



Slimibas gaita
Pirmās••sļirņibas pazīmes mūsu Vatsts Prezidents mānija

jau februāra sākumā. Tomēr viņš tam nepiegrieza • vēribas-uņ.'
arvien ««devās darbam, Bet

«jš* ap,..10. i£ fj rtrā r i,
.
• ,afvj*:.> .o vv

nespēks.'. Č a t,i iespieda giittā.' Pirmajās nliēnās temperatūra
.38,-8. ; stāvoklis ; kļuva sarežģītāks ' stip#o

sāpju un~paaugs*inatas temperatūras dēļ, kuru ifcš&ilčā' ■' s.; i- .
•:. žults akmeņi! pa r'ā <f ri-ā sT' \,

Te pēc #.eilga laika temperatūra kritās un slimnieka veselī-
bas stāvoklim uzlabojās. , A<

;. • i \

. ~do"rnaļa,v ka' \ £Frejsn>as'
; Pr.ssē

ziņas*-ica Prezidenta slimibā;Yrav-brs*frmā' un viņam ti-
kai sākumS tļtaukt-KH Karlš&adi ārstelras; ■
Viņam ieteica .mje{W, un 'ilgt;
divastrīs

"

t

-

■ '.«i:. .
,
21. f e-h'rsu a r,j"Tž f a Tjtfa' pli*f I i ctf» feef/1.M,,

■t' ,vv biļetenu -.-"-' >jš ■ 'V

par Prezfdenta slimibu;- •kurs'.vē'slija,- sirds Uar-

biba esot ļoti vāja.
*

,

Sasauca .apspriedi, kurā piedalījās ārsti 'A- Butuls, M. Zfle,
J. Feiertaģs, dienās vakarā sasauca ķiāsakū apspriedi,
kurā bez jau-" minētiem ."ārstiem . piedalījās ājf""Dr

r
ß/ Hani-»

pelnsr Stirnibas raksturs Hļ^ya
v

nopietns —' ' •"i ."'-.'v;-' ;rr**V.
•

t;; >'■ sakās, s. v ī š.,a n 'ā'."-.- 1 , ■Vfc' ?ļ\ "./V, -,V'

?Pie slimnieka gultas ārsti/. sirds

darbība 'kļuva' vēl vājāka, tā• ķjšy>'*irc|s darbības uzturēšanai' \ļaja- 1
dzejā-pielietot mākslīgus „.:» ;. .•..;/J^

-.'

V

' \
HrākoŠas dienās ārsti• ka.-, plaušās riņķošana'

nenotiek kārtigi. c"„ ■
"

T.e'tn pret at v r rau j i c ēļ,ās i>; '(. ]
' "

5 . /k-'k rit ā s,
1
-^:>4*^J^,':,vi.'

tomēr nākošās; dienās laikraksti- varēja ziņet, .ka Prezidenta' ve:

selibās stāvoklis ' ffzlabojiesv-fßs;j.j;pjli-ņ. pēc .ļam>_ji26."fepfuarīv
nāca jauna ziņa, ka slimi^S;-^^.! Visus"'

Prezidenta ārstus izsa ačā''-*».:pjiiruw..viņi. .
M fce>#,H m n i:e k<a g v j.t

Pifeeta visu laiku cirkulēja baumae. par Prezidenta kritisko

stāvokli. Oficiālos biļetenos bij'
mušas ari ' ■ •«■.' ■i- - * \

i

židenta' vispārējais"! stāvoklis un neļāva'
ticēt ļatmani 'ržnāku'mam.'" Prezidents pat parakstīja vairalcas".pa-
vēles. .Tomēr šīs "'l:-v*;

; ' Mmģ^sj^>:*' -m
'"

; Ap,mre r i ņ J5 iņ as ib i:jļv -p g
"Prezidents jutās ļoti

'

noguris un-,no, jauna viņam uznāca

sirds vājums. 'rfžicv.-v.^' v v^V'i
8. martā, oficiālais rīta. biļetens parādijās laikrakstos zem



nosaukuma, ka Valsts Prezidents ir ceļā-uz izveseļošanos. Bet

pēcpusdienas laikraksti jau ziņoja ka
v

•

Prezidenta veselības st a jf-o. k: 1i s y
ļoti n 0p i e-t n s —p. v l's s .-n- ek''a,*t ig s,

va j š, brīžre m / pa t.; ne m a n'a.m s. ļ
11: rrlarta biļetens atzīmēja,: ka ieskatoties .uz pielietotiem

līdzekļiem, lai uzlabotu asins riņķošanu, nekādu iepriecinošu re-

zultātu neesot. Vakara biļetens īsi norādīja, ka Prezidenta vese-

libas stāvoklis

bez pārmaiņām.
12. marta rītā laikraksti atzīmēja,'ka slimnieks nakti pava-

dijis diezgan apmierinoši. Visa šī diena pagāja mierigi, bet tem-

peratūra nokritās līdz 35,9.
w

13. martā, pēc mierigi pavadītas nakts ap pīkst. 10 no rīta
sirds darbiba kļuva atkal ļoti vāja. • . •

Brīžiem pu 1. s a nemaz nevarēja
satausti t. \

Temperatūra rītā sniedzās pie 36.8, dienā nokritās līdz 36,
bet vakara atkal bij 36,3.

Nakti no svētdienas v: pirmdienu slimnieks pavadīja diez-

gan nemierigi. Pirmdien no nia temperatūra bij 36,8, pu'ss 136
līdz 132, elpošana 32—28.

Visa diena pa gā ja
ļoti nemierigi |&m

un 14 martā pīkst. 8,45 min. vakarā klusi' aizmiga uz mūžibu pir-
mais Latvijas Prezidents.

Jānis Čakste ģimenes vidū.

Paša Kurzemes centra atrodas musu sirma prezidenta ģime-
nes ligzda — Auci.

ari daudziem ir bijuse izdeviba redzēt viņu, kā īstu Lat-
vijas zemes dēlu — strādnieku.

Priekšzīmigais latvju dārzs, kāds ierīkots Aučos ir Čakstes
tēva roku darbs.

Pats viņš izveidojis, izkopis šo plašo, no kara briesmām
daudz cietušo .

Še sastopiet daudz viņa staciitn koku, kuru paēnā vasara:

dienās varat maigi atpūsties* .- ;:

Čakste bij nevien dārznieks. .Ari bn i siro.)', kurus re-
dziet dārza — viņa darināti.

Vasaras dieņā, kad Čakste bija brīvs no smagajiem valsts
darbiem, še viņš pārvērtās par īstu latvju zemnieku un nodevās

ffcalsljģi.. ar, sirdf A\n dvēseli brīvajai lauku dzīve;.. .
•• >>f^'-ri-"VieSm-īlit>a pret iebraucējiem Ča k ies tēva maiās biia
parasta lieta.

'

:
Krūze svaiga piena, gabals garsigas lauku maizes ar dzel-

teno sviesta kārtu, sārtie dārza augļi un žāvētais lauku šķiņķis



ar kuriem bagāta kurzemnieka seta, bija parastais mielasts sveš-

niekam.

Pats prezidents nekad neatteicās ne no kāda darba, jo vien-

mēr skaitija, kā ikkurš darbs, kāds tas ari nebūtu, atnes cilvēkam

tikai godu.
Č ak s te izrādīja ari lielu kaislibu uz medibām.

No mednieka bises tas nešķīrās ne Latvijā, ne plašāk Krie-

vijā, nedz arī ārzemēs' būdams trimdā. Medibās Čakste bija

isturigaks par visiem pārējiem biedriem, neļaudams sevi nekad

godināt, kā augstu valsts vīru.

Un tikai tāds, kāds bija Čakste, var būt īsts latvju tautas

tēvs — viņas prezidents.

VIEGLAS SMILTIS.
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