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Priekšvārdi.

«Cilvēki var būt tādi, kādus mēs tos gribam, lai

tie būtu,» teicis slavenais kara vadonis un liels cil-

vēku pazinējs Napoleons. Veltīdams šo grāmatu

mūsu tautas un mūsu valsts atdzimšanas laikam,
esmu centies rādīt, kādiem mums ir jābūt, lai spē-
tu godam veikt tos uzdevumus, ko mums uzliek šis

lielais atdzimšanas laiks.

Grāmatas sarakstīšanā neesmu sekojis kādu spē-
ciālu programmu prasībām, bet esmu centies to

piemērot ikviena pilsoņa audzināšanas vajadzībām,
tāpēc ceru, ka viņa varēs vienlīdz labi noderēt gan

kā iesvētīšanas dāvana jauniem cilvēkiem, gan arī

kā rokas grāmata karaspēka un skolu vajadzībām.

Apzinos, ka grāmatā būs sastopamas arī bālākas

vietas, būs arī daži vēlami papildinājumi, bet to visu

varēs ņemt vērā turpmāk, ja šis mans pasākums
atradīs vēlamo atbalsi un ja grāmata varēs piedzī-
vot jaunu izdevumu. Laipnus norādījumus saņem-

šu ar pateicību.
Autors.

1934. g.
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I daļa.

Dzīves pamati.

1. Māksla dzīvot.

Dzīve nav rotaļa. Tā dota mūsu rokās kā sva-

rīgs uzdevums, kas mums jāpilda. Jo labāk mēs to

pildīsim, jo pilnīgāk izjutīsim dzīves vērtību, bū-

sim savā dzīvē apmierināti un laimīgi. Bet cik maz

ir tādu cilvēku, kas izprot dzīves uzdevumu! Tāpēc

maz ir arī tādu cilvēku, kas jūtas savā dzīvē ap-

mierināti un laimīgi. Dzīve neļaujas ar sevi joko-
ties. Lai dzīvē sekmētos —'•- ir jāprot dzīvot, jāprot

saskatīt savas dzīves uzdevumu, līdz ar to savas

dzīves vērtību un ceļus uz dzīves uzdevumu piepil-
dīšanu. Tomēr bieži vien ir tā, ka cilvēki gaida sa-

vas dzīves laimi no likteņa rokām. Viņiem' šķiet,
ka vienīgi liktenis ir cilvēku laimes lēmējs. Viņi
nenojauž, ka visa plašā pasaule guļ pie viņu kājām
un ka šai pasaulē ir daudz, kas varētu viņus darīt

laimīgus, ja viņi saprastu dzīves uzdevumu un zi-

nātu, kas ir laime, ko par savu saukt.

Ne bagātībā, ne dzīves ārējā spožumā, ne miesas

un gara izpriecā, ne bezdarbībā meklējama dzīves

uzdevumu piepildīšana un dzīves laime. Sasnieguši
visu to, mēs nebūsim tuvojušies savai laimei ne par

soli, drīzāk attālinājušies no tās, jo nevienai lietai,

nevienai mantai nav vērtības pašai par sevi, bet šo

vērtību tām piešķir cilvēks pats, atkarībā no ka-

tra brīža vajadzībām. Izsalkušam cilvēkam rup-

jas maizes garoza ir dārgāka manta nekā zelts un

sudrabs, ja to nevar pārdot, lai iegūtu maizes ku-

mosu, ūdens vērtību zina tikai izslāpušais. Miegs
ir salds tikai pēc negulētas nakts. Ko gan visu cii-
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vēks būtu gatavs atdot par maizes garozu, ūdens

malku vai miega atpūtu, ja ilgāku laiku dzīvojis

badā, slāpēs, bezmiegā? Vai šāda cilvēka acis mai-

zes garoza un ūdens malks nebūtu laime, ko par sa-

vu sauktu? Bet kas ir maizes garoza un ūdens

malks cilvēkam, kam visa kā ir pārpilnība? Vai ari

šis cilvēks gribēs viņam pasniegto maizes garozu

saukt par savu laimi ?

Nē, katram cilvēkam ir sava laime, pēc kā viņš
tiecas. Laime nekad nav laimei līdzīga! Katram

cilvēkam vajaga mācēt pazīt savu laimi, tikai tad

viņš mācēs pēc tās tiekties un to atrast. Bet bieži

vien ir tā, ka cilvēki sūdzas par nelaimi, kad viņu

pašu laime nepazīta guļ pie viņu kājām. Savējā lai-

me ir it kā visgrūtāk saskatāma. Dažreiz šķiet, ka

nelaimīgi esam tikai mēs, bet visi citi cilvēki — lai-

mīgi, šī iemesla dēļ mēs kļūstam nenovēlīgi pret

citiem, tos apskaužam. Bet vai īstenībā bieži vien

nav tā, ka otra cilvēka laime ir tikai šķietama, un ka

par laimīgu uzskatītais cilvēks ir simtkārt nelaimī-

gāks par mums ? Vai viss ir zelts, kas spīd ? Vai sār-

ta ābola serdē dažreiz neiemājo tārps? Vai zem cil-

vēka sārtiem vaigiem dažreiz neslēpjas briesmīga
slimība vai dvēseles mokas, kas šo ārēji šķietami

laimīgo cilvēku padara nelaimīgāku par mums?

Mēs daudzreiz rūgti pieviltos, ja savu, varbūt ti-

kai iedomāto, nelaimi gribētu apmainīt pret otra

cilvēka šķietamo laimi! Vai otra cilvēka laime būtu

arī mūsu laime, ko varētu par savu saukt! Nē,
«katrs ir pats savas laimes kalējs». Katram cilvē-

kam ir tikai paša laime, ko var par savu saukt. Tā

nav meklējama aiz nesasniedzamām tālēm, tā para-

sti guļ pie katra cilvēka kājām. Vajaga tikai to

pazīt un pēc tās tiekties. Tad dzīvē būs daudz

tādu cilvēku, kas varēs sevi par laimīgiem saukt.

Tad būs dzīvē maz tādu neapmierināto «nelaimes»

putnu, kam nelaime min uz papēžiem, kas savu lai-

mi meklē otra nelaimē, kas draugu vietā visur sa-
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skata savus ienaidniekus, kam neviens darbs nelie-

kas tas īstais un neviena darba alga par pietiekošu.

Bet kas lai mums palīdz saskatīt mūsu dzīves uz-

devumus un ceļus uz to piepildīšanu ? Pati dzīve ir

gan vislabākā skola, bet tā bieži vien ir arī nežēlī-

gākā skola, jo ne katrreiz nodarītās kļūdas ir vēl la-

bojamas. Cilvēka dzīves ceļš ir arī pārāk īss, lai

no iepriekšējām kļūdām varētu vēl mācīties un ie-

sākt jaunu dzīvi, kas bieži vien ir jau pāri pusce-

ļam. Tāpēc bieži dzirdam sirmus vīrus nožēlojam
savu kļūmīgo dzīves gājumu un izsaucamies: «ak,
kaut es varētu savu dzīvi sākt no jauna!» Bet —■
tas nav iespējams. Tāpēc, jauni būdami, kam dzīves

ceļš ir vēl tikai sākumā, kas varam veidot savu dzī-

vi pretim pilnībai un laimei, meklēsim plašāku ska-

tu uz dzīves uzdevumiem un ceļiem, kā tos piepildīt.

Negaidīsim, kamēr to mums dotu pati dzīves skola.

Šī grāmata ir domāta visiem dzīves ceļa gājējiem.
Arī mēs varbūt atradīsim viņā noderīgu pamācību
savas dzīves gājumam, lai saskatītu laimi, ko par

savu saukt un velti nemeklētu to neaizsniedzamās

tālēs, kad tā gulēs pie mūsu kājām. Uz to — lai šī

grāmata ir mūsu draugs un ceļa rādītājs.

2. Sirdsapziņa.
Cilvēks spējīgs uz labiem un ļauniem darbiem. Par

labiem darbiem cilvēks izpelnās cieņu un godināša-
nu no saviem līdzcilvēkiem, bet par ļauniem dar-

biem — nicināšanu un sodus.

Ir patīkami būt cienītam un godātam, tāpēc dau-

dzi cilvēki cenšas darīt tikai labus darbus un izvai-

rās no ļauniem. Turpretim ir ļoti nepatīkami iz-

pelnīties no saviem līdzcilvēkiem nicināšanu. Vēl

nepatīkamāk ir saņemt sodus, jo sodītam cilvēkam

ir grūti atgūt zaudēto uzticību un labo slavu. Tāpēc
daudzi cilvēki, tikai aiz bailēm izpelnīties nicināša-

nu vai sodus, izvairās no ļauniem darbiem.
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Tomēr ir vēl kāds cits un ļoti svarīgs iemesls,
kamdēļ cilvēks tiecas pēc labiem darbiem un no ļau-
niem izvairās. Dažreiz, pirms ķerties pie kāda no-

domāta darba, mēs ilgi šaubāmies un nevaram iz-

šķirties, vai darīt to vai nē. Dažreiz mēs ļoti skai-

dri saredzam tos labumus, ko varētu sev iegūt, ja
nodomāto darbu izdarītu. Tomēr neraugoties uz

to, mēs pēc ilgām pārdomām no nodomātā darba at-

sakāmies, paklausīdami kādai iekšējai balsij, kas

mūs no tā atrunā un brīdinoši čukst: «nedari to, tas

ir ļauns darbs!»

šī balss ir mūsu sirdsapziņas balss, kuras pado-
mam mēs cenšamies paklausīt, jo no piedzīvojumiem
zinām, ka nepaklausīt viņai nevar. Kāpēc? Tāpēc

ka pēc padarītā darba mēs atkal dzirdēsim šo balsi,
kas sacīs mums, vai tas bijis ļauns vai labs darbs.

Par labiem darbiem tā mūs uzslavēs un iepriecinās,
bet par ļauniem darbiem mocīs ar saviem pārmetu-
miem.

lepriecinājums, ko cilvēkam spēj dot viņa sirdsap-

ziņas balss, kā pateicību par katru padarītu labu

darbu, simtkārtīgi pārspēj kuru katru citu prieku
un patikšanu, ko par līdzīgu darbu spētu sagādāt

viņa līdzcilvēki. No saviem bērnības gadiem mēs

vēl ļoti skaidri atminamies, ka nekas nevar pārspēt
to vareno iepriecinājumu, kāds rodas bērna sirdī,
kad tas saldumiem nodomāto santimu ceļā uz veika-

lu ielicis veca übaga saujā, kurš vējā un salā, ceļos
nometies un trīcošā balsī lūdzas līdzjūtīgu cilvēku

dāvanas. Cilvēks, kas reizi izjutis to spēcīgo ie-

priecinājumu, ko kā pateicību par izdarītu labu dar-

bu sagādā viņa sirdsapziņas balss, būs vienmēr ga-

tavs uzklausīt šo balsi, lai izpelnītos viņas atzinību.

Sirdsapziņas pārmetumi par padarītu ļaunu darbu

ir neatlaidīgi, nežēlīgi un mocoši. Nevarēdams iz-

ciest šīs mokas, cilvēks bieži vien nonāk izmisumā

un meklē atpestīšanu nāvē vai arī atklāti atzīstas

savā ļaunā nodarījumā, lai saņemtu sodu, ar ko iz-

pirkt savu ļauno darbu, jo nekāds sods nav briesmī-
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gāks par sirdsapziņas nežēlīgiem pārmetumiem. Pēc

vaļsirdīgas atzīšanās, pelnītā soda izciešanas un cie-

šas apņemšanās turpmāk novērsties no ļauniem dar-

biem, apklust sirdsapziņas pārmetumi un cilvēka

dvēselē no j.iuna atgriežas miers, pat zināms ieprie-
cinājums, kā sirdsapziņas uzslava, jo arī atzīšanās

un gatavība laboties ir labs darbs. Smagais slogs

noveļas no cilvēka dvēseles, un viņš atbrīvots var

staigāt turpmākos savus dzīves ceļus.

Cilvēks, kas vairākkārtīgi nonācis konfliktā ar sa-

vu sirdsapziņu, beidzot kļūst par nelabojamu no-

ziedznieku. Viņā apklust sirdsapziņas balss. Sa-

traukts, nemiera sagrauztu rupju seju, bez kāda ie-

priecinājuma, šāds cilvēks iet pretim sava mūža va-

karam. No viņa izvairās līdzcilvēki, bērni un pat

dzīvnieki. Ļaunums un rūgtums krājas sirdī arvienu

vairāk un vairāk, līdz beidzot dzīves ceļš ir galā —

tumšs un tukšs. Tikai nāves stundā dažreiz tādam

cilvēkam kā pēdējais pārbaudījums vēl atskan au-

sīs senās sirdsapziņas aicinājums nožēlot savus ļau-
no darbus un saņemt nāvi kā cerību uz labāku un

gaišāku nākotni.

Mēs, kas varbūt vēl nesen sākuši staigāt patstā-
vīgus dzīves ceļus, uzklausīsim vienmēr savas sirds-

apziņas balsi. Viņa ir nemaldīgs soģis un padom-

devējs laba un ļauna atzīšanai un nepievils nekad.

Sargāsimies izpelnīties viņas pārmetumus, lai ne-

kļūtu nelaimīgi, bet centīsimies iemantot to ieprie-
cinājumu, ko mums spēj sagādāt par labiem dar-

biem viņas pateicība.

Jo tīrāka ir cilvēka dvēsele, jo izjustāku un vare-

nāku tā iegūst iepriecinājumu par katru padarītu

labu darbu. Bet arī mocošāk tā izjūt sirdsapziņas
pārmetumus par ļauniem darbiem, un tāpēc tāds cil-

vēks būs vienmēr vairāk gatavs darīt tikai labus

darbus un no ļauniem izvairīties. Mūsu uzskati un

iegribas ir jāsadraudzē ar sirdsapziņas balsi, lai tā

augtu spēkā un spožumā un kļūtu par noteicēju mū-
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su dzīves gaitās. Tad katrs godīgs darbs kļūs mums

mīļš un pēc katra padarīta godīga darba mēs varē-

sim izjust iepriecinājumu neatkarīgi no darba atlī-

dzības vai uzslavas, ko spētu dot vai izteikt citi līdz-

cilvēki.

Bet darīt savu darbu, darīt to godīgi un ar labāko

centību, izjust pēc padarītā darba gandarījumu un

iepriecinājumu — vai tā nav labākā un drošākā lai-

me, pēc kā cilvēkam būtu Jācenšas un uz ko cil-

vēks var vienmēr cerēt, vai tas nav vērtīgākais dar-

ba atalgojums, gudrākais dzīves mērķis un attais-

nojums?!

3. Tikumi.

Paklausība sirdsapziņas balsij beidzot noskaņo
cilvēka jūtas un prātu uzlūkot atkārtojošos dzīves

notikumus un vajadzības ar vienādu skatu un vēr-

tēt tās ar stingri noteiktu un visiem gadījumiem vie-

nādu mērauklu. Bet tā kā cilvēks nedzīvo nošķirti
no citiem cilvēkiem, bet kā zināmas sabiedrības lo-

ceklis atrodas ar tiem pastāvīgos sakaros, tad ir da-

bīgi, ka visus dzīves notikumus un vajadzības vie-

nas sabiedrības locekļi savā starpā pārrunā, apspriež
un dažreiz pat kopīgi izlemj. Rezultātā ar laiku

starp vienas sabiedrības locekļiem izveidojas kopīgi
uzskati par dzīves notikumiem un vajadzībām. Jo il-

gāku laiku zināmas sabiedrības locekļi atrodas kopā,

jo vienādāki kļūst viņu uzskati. Vairāku cilvēku

kopdzīve nebūtu nemaz citādi iedomājama, ja tos ne-

saistītu vienādas vajadzības un vienādi uzskati sva-

rīgos jautājumos. Viņu savstarpējo attiecību kār-

tošanai nevajag nekādus citus noteikumus kā vie-

nīgi vienādus uzskatus, lai katrs sabiedrības loceklis

zinātu kārtot savas dzīves vajadzības, nenonākot sa-

dursmē ar pārējiem sabiedrības locekļiem.

Tādus vienādus uzskatus par dzīves notikumiem

un vajadzībām, kas radušies paklausot sirdsapziņas
balss padomam un atrodas viņas uzraudzībā, un



19

kas nostiprinājušies zināmā sabiedrībā kā viņas

locekļu ilgākas kopdzīves rezultāts, sauc par tiku-

miem.

Tikumi tā tad ir nerakstīti likumi, pie kā pie-
turas zināmas sabiedrības locekļi, un ko izveido-

jusi pati dzīve. Tur, kur izveidojušies krietni tiku-

mi, labai kopdzīvei nekādi rakstīti likumi nav vaja-

dzīgi. Tādi kļūst vajadzīgi tikai tur, kur starp zi-

nāmas sabiedrības locekļiem iekļūst sveši elementi,
kas negrib cienīt pastāvošos tikumus un tāpēc no-

nāk ar pārējiem sabiedrības locekļiem pastāvīgās
sadursmēs.

Lielākās sabiedrības, kam savi tikumi, ir tautas.

Jo vecāka kāda tauta, jo stiprāki mēdz būt viņas ti-

kumi. Lepna var būt tāda tauta, kurai ir stipri un

krietni tikumi. Viņas atsevišķie locekļi māk sadzī-

vot bez naida un strīdiem, nevirinot tiesu iestāžu

durvis taisrfbu meklējot. Taisnībai ir jāmājo katra

cilvēka sirdī, un tā nav jāmeklē citur. Tomēr ne

visām tautām ir stipri un krietni tikumi.

Mēs, latvieši, varam būt lepni par mūsu tēvu un

tēvu tēvu tikumiem. Pēc mūsu tēvu un tēvu tēvu

uzskatiem cilvēkam neklājas staigāt pa tiesām tais-

nību meklēt, tāpēc arī mūsu tēvi un tēvu tēvi mūžu

nodzīvojuši un ne reizi nav virinājuši tiesu durvis,
ne kā apsūdzētie (pasargi Dievs!), ne kā sūdzētāji
vai liecinieki, jo cilvēki, kas staigā pa tiesām, ir ne-

krietni cilvēki, no kuriem jāvairās un kam nevar

uzticēties. Ja kādam kaimiņam dažreiz uznākuši

grūti laiki, un tas griezies pie otra palīdzības dēļ, tad

par šādu palīdzību neklājies atklāti lielīties citu ļau-
žu priekšā, vai, kas vēl ļaunāk, ņemt kādu parakstu
sniegtās palīdzības pierādīšanai. Parāds, pēc mūsu

tēvu un tēvu tēvu ieskatiem, ir goda lieta. Godīgs
cilvēks — parādu atdos, bezgodis neatdos. Viena

bezgoža dēļ taču neklājas meklēt taisnību pie tiesas,
priekš kā tad gan būtu vajadzīgs kāds parāda pierā-
dījums! Nē, tādas lietas nokārtotas zem četrām



20

acīm, un glabātas kā svēts noslēpums, vienalga, ka

tās arī beigtos.

Mēs pazīstam arī citas tautas, kur mājo krietni

tikumi, un kas var mierīgi atstāt vaļā savu namu

durvis bez bailēm, ka varētu iet pazušanā viņu grūti
iekrātā manta, jo viņas nepazīst starp saviem locek-

ļiem cilvēkus, ko citas tautas apzīmē ar vārdu «za-

glis».
Mums, jaunajai paaudzei, ir jādomā par to, vai mū-

su bērni varēs būt tikpat lepni par mūsu tagadējiem
tikumiem, kādi varam būt mēs attiecībā pret mūsu

tēvu un tēvu tēvu tikumiem. Vai labo tikumu vietā

mēs pārāk bieži nesākam meklēt taisnību tiesu zā-

lēs un pie tam dažreiz pat tādās lietās, kurās mums

tāda nemaz nepienākas? Varbūt vēl nav par vēlu

atgriezties pie veciem krietniem latviešu tautas tiku-

miem un izmest no sava vidus tos tautas locekļus vai

svešus ienācējus, kas ar saviem kauna darbiem ir at-

svešinājuši mūs no goda jūtām un no tēvu tēvu kriet-

nās sirdsapziņas, un kuru dēļ mēs slēdzam savu na-

mu durvis pat dienas laikā ar divām atslēgām.

Atgriešanās vēl iespējama. Vēl mūsos mājo tēvu

tēvu svētais mantojums — latvieša krietnā sirds. Ti-

kai viņas balss varbūt ir kļuvusi klusāka un nedroša,

jo pārāk bieži neesam to gribējuši uzklausīt. Atzīsim

paši savus maldu ceļus, meklēsim iepriecinājumu go-

dīgā darbā, kas lai kļūtu par mūsu gaišo dzīves mēr-

ķi. Meklēsim sevī krietnos sentēvu tikumus un pra-

sīsim tos arī no saviem līdzcilvēkiem. Ja labosimies

mēs paši, katrs par sevi, tad arī nebūs vajadzības

sūdzēties par savu kaimiņu, virināt tiesu iestāžu

durvis, noslēgties savās mājās aiz divām atslēgām

un uzticēties sunim vairāk nekā savam līdzcilvēkam.

Ja tomēr arī tad vēl izrādītos mūsu vidū tādi cil-

vēki, kam sirdsapziņas balss jau apklususi uz vi-

siem laikiem, un kas bez sirdsapziņas taisnās tiesas

un padoma gribētu staigāt tālāk savus noziedzīgos

dzīves ceļus, tad izmetīsim tos no sava vidus kā ne-

zāles, kas aizēno un nomāc vērtīgākās vārpas mūsu
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tautas tīrumā. Mūsu tēvi un tēvu tēvi savās kriet-

nās latviešu sirdīs pratuši glabāt tikai krietnus tiku-

mus un novērsties no netikumiem. Šo tikumu apsar-
dzībā tie auguši stipri miesā un garā, un kā spēcīgi
ozoli varējuši stāties pretim visām vētrām un negai-
siem.

Tads lai būtu arī mūsu dzīves gājiens!

4. Pienākumi.

Krietni tikumi nav domājami bez pienākumiem,
kas cilvēkam labprātīgi jāuzņemas šo tikumu vārdā.

Ar laba un ļauna atziņu vien nepietiek. Krietnos ti-

kumus vajag arī pildīt, labprātīgi un no sirds, neska-

toties uz to, vai no tā mums pašiem kas atlec vai nē.

Ikdienišķā dzīvē mēs sastopamies ar daudziem pie-

nākumiem, kurus mēs gan pildām, bet savas cilvēci-

skās vājības dēļ ne visus šos pienākumus pildām
vienlīdzīgi labi, labprātīgi un no sirds. Dažreiz mēs

pildām savu pienākumu vienkārši aiz kauna no ci-

tiem cilvēkiem, kas Varētu mums pārmest šo pienā-
kumu nepildīšanu. Dažreiz mēs to darām godkāres
dēļ, gribēdami, lai cilvēki mūs par to slavē. Dažreiz

mēs to darām vienkārši aiz bailēm no soda, kāds

mums draud, ja šos pienākumus mēs nepildītu, bet

dažreiz mēs to darām vienkārši ar aukstu nolūku,
jo citādāk mēs nevarētu nopelnīt savu dienišķo mai-

zi, šāda pienākumu pildīšana nebūt nav tā, ko pra-

sa krietni tikumi, šāda pienākumu pildīšana dibi-

nāta uz šāda vai tāda nolūka, un tās pamatos ir

mūsu pašlabuma meklēšana pirmā un galvenā kārtā.

Augstākais tikums ir spēja atteikties no dzīšanās

pēc pašlabuma, kad runa iet par pienākumiem pret
saviem līdzcilvēkiem, savu tautu un valsti. Mūsu

personīgām interesēm tad jānostājas pēdējā vietā, un

mums jāpilda mūsu pienākums, neprasot, kāds mums

no tā atlēks labums, un vai mēs pildot savu pienāku-
mu nezaudēsim savu mantu un pat dzīvību, šādos

gadīiunļOs mēs būtu slikti cilvēki, ja gribētu šos pie-
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nākumus pildīt tikai aiz auksta nolūka. Tad katrā

ziņā mēs nespētu šos pienākumus labi pildīt, varbūt

mēģinātu pat pie katras izdevības no tiem atbrīvo-

ties. Vienīgi tad, kad mēs bez kāda nolūka un pašla-
buma meklēšanas savā sirdī sajutīsim skubinājumu

šos pienākumus pildīt labprātīgi, tikai tad mēs spē-
sim tos labi pildīt, un tikai tad mēs būsim krietno

tikumu vārda cienīgi nesēji.
Ir arī tādi pienākumi, kas mums jāuzņemas kriet-

no tikumu vārdā, bet ko mēs nepildām tikai tādēļ, ka

mēs šos pienākumus neapzināmies, ka tie mums ir

sveši un ka par tiem mums nav stāstīts ne ģimenē, ne

skolā, ne tai sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Daž-

reiz šie pienākumi ir tādi, kas stāv ārpus jebkuras

piespiešanas tos pildīt. Tie skar vienīgi mūsu pašu

personīgo dzīvi, miesu un dvēseli, tāpēc neviens cits,

kā katrs pats priekš sevis šos pienākumus var uzņem-
ties un pildīt. Bet neskatoties uz to, ka šie ir tikai

personīgi pienākumi un tiek pildīti pirmā kārtā savā

personīgā labā, tie tomēr netieši skar arī citus līdz-

cilvēkus, dažreiz pat visu tautu un valsti, jo neviens

cilvēks nedzīvo no citiem cilvēkiem pilnīgi neatkarī-

gu dzīvi, un visa tauta un valsts nav nekas cits, kā

mums līdzīgu cilvēku sakopojums. Tāpēc arī perso-

nīgie pienākumi ir svarīgi pienākumi, kas mums jā-

uzņemas krietno tikumu vārdā, labprātīgi un no

sirds, apzinoties, ka gala rezultātā šos pienākumus

prasa citu līdzcilvēku, visas tautas un valsts labums.

Gluži tāpat, kā neviens nevar izbēgt sodam, atrunā-

joties ar likuma nezināšanu, tā arī neviens cilvēks

nevar tikt attaisnots par savu personīgo pienākumu
nepildīšanu, kaut arī viņš šos pienākumus neapzinās,
ka tie viņam ir sveši.

Baudīt savā dzīvē savas sirdsapziņas pilnīgu gan-

darījumu varēs tikai tie cilvēki, kas nenoziedzas ne

pret vienu krietnu tikumu, apzinās un uzņemas

labprātīgi, un pēc labākās sirdsapziņas arī pilda
visus tos pienākumus, ko šie tikumi viņiem liek.

Tāpēc visi pienākumi, kas cilvēkam dzīvē jāuzņemas,
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ir jāpazīst. Tikai tad, gribēdami būt mūsu sentēvu

krietno tikumu cienīgi mantinieki un sargātāji, mēs

patiesi spēsim par tādiem būt, jo kļūsim krietni

cilvēki kā savā personīgajā dzīvē, tā savā ģimenē, sa-

biedrībā un savā valstī, kuras pilsoņa godu mēs ne-

sam. Tikai pazīstot un pildot visus pienākumus, mēs

paši, reizē ar to arī visa mūsu tauta un mūsu valsts

varēs droši iet pretim gaišākai un labākai nākotnei.

Pienākumus, kādus ikvienam cilvēkam jāuzņemas

pildīt, var iedalīt: pienākumos pret sevi pašu, pret
savu ģimeni, pret saviem līdzcilvēkiem, pret savu

tautu, pret savu dzimto zemi un pret savu valsti.

Turpmākajās nodaļās arī apskatīsim šeit uzskaitītos

pienākumus, lai mums nevarētu pārmest šo pienāku-
mu nepildīšanu tikai tādēļ, ka neesam ar tiem bijuši

pazīstami, kaut arī mēs būtu gribējuši un varējuši
tos pildīt labprātīgi un no sirds.



II daļa.

Pienākumi pret sevi pašu.
Neviens zinātnieks nespēj izskaidrot ne pasaules

izcelšanos, ne viņas pastāvēšanas mērķi un attaisno-

jumu. Ja mēs raugāmies nakts tumšajos debešos

un redzam tur atmirdzam tūkstošas un atkal tūk-

stošas citas mums neaizsniedzamas pasaules debesu

telpā, tad mūsu prāts un saprašana apstublst tās va-

renības un brīnišķās gudrības priekšā, pēc kuras liku-

miem viss tas ir radīts, un mēs klusā godbijībā zemo-

jamies kāda varena noslēpuma priekšā, kas radī-

dams pasaules, radījis arī mūs un licis mums dzīvot.

Mēs, cilvēki, dzīvojam un nezinām, kādēļ mēs īsti

dzīvojam, bet ļaujamies dzīvībai kā mūsu dārgākai
mantai un mūsu radītāja gudrības noslēpumam.
Savas dzīvības turpinājumā mēs apzināmies kāda

mums neizprotama uzdevuma pildīšanu un augstāko

gandarījumu. Mēs nezinām dzīvības noslēpumu, bet

zinām, ka dzīvībai ir ciešs sakars ar mūsu miesas un

dvēseles parādībām. Rūpēdamies par savas miesas

un dvēseles labklājību, mēs reizē ar to rūpējamies

par savu augstāko mantu — dzīvību.
Griba dzīvot

— ir ikvienas dzīves būtnes pirmais
tikums. Pienākumus, kādi cilvēkam jāuzņemas šī

tikuma vārdā, mēs varam iedalīt pienākumos pret
miesu un pienākumos pret dvēseli.

1 nodaļa.

Pienākumi pret miesu.

1. Veselība un tās kopšana.

Vāja un slimīga miesa neļauj cilvēkam pienācīgi
pildīt tos uzdevumus, kādi viņam dzīvē jāveic, kā
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pēc sava izvēlētā aroda, tā ģimenes dzīvē un sabie-

drībā. Par miesas veselību tāpēc ir jārūpējas pir-

mā kārtā.

Vislabākais aizsargs pret miesas saslimšanu ir

veselības kopšana. Veselības kopšanas pamatā ir

tīrības ievērošana, kā zīmējoties tieši uz miesu, tā

uz apkārtni, kurā cilvēks uzturas. Miesas uzturē-

šanai tīrībā katram cilvēkam, jāzina miesas kopša-

nas noteikumi un to nozīme.

Miesas saslimšanai par cēloni ir sīkbūtnes (bak-

tērijas), kas ieperinājās miesā, tur vairojas un sa-

indē organismu. Sīkbūtnes iekļūst miesā vai nu

caur ādu, vai līdz ar ieelpojamo gaisu, vai arī līdz ar

uzņemamo barību. Sīkbūtņu attīstību veicina netī-

rība, tāpēc ievērojot tīrību, sīkbūtnēm zūd labvēlī-

gie attīstīšanās apstākļi.

Sīkbūtņu iekļūšana miesā caur ādu iespējama, kad

ādā rodas ievainojumi, tāpēc ādas ievainojumiem
nedrīkst pieskārties netīrām rokām. Katrs ievai-

nojums rūpīgi izmazgājams ar kādu sīkbūtnes nā-

vējošu šķidrumu (desinfekcija) un pēc tam jāpār-
sien ar tīru lupatu. Parasti uz cilvēka ādas mitinās

ļoti daudzas sīkbūtnes. No viņu iekļūšanas miesā

pilnīgi izsargāties nav nemaz iespējams. Tomēr, kā

mēs zinām, cilvēks no tām saslimst reti, jo cilvēka

organismam ir spējas pretdarboties sīkbūtnēm un

tās nonāvēt. Cilvēks saslimst parasti tad, kad viņa
organisms ir novājināts ar kādu iepriekšēju sli-

mību vai saaukstēšanos, līdz ar ko zūd lielā mērā

organisma pretošanās spējas.
Veselas ādas uzturēšanai vajaga to kopt. Ādas

darbībā rodas traucējumi, ja to pārklāj netīrumi

vai miesas izdalījumi (sviedri), šos netīrumus un

izdalījumus vajaga notīrīt no ādas, ādu mazgājot sil-

tā ūdenī un ar ziepēm. Pietiek, ja visu ķermeni
kārtīgi nomazgā ne mazāk kā vienreiz nedēļā, bet

tādas miesas daļas, kas nāk biežāk sakaros ar netī-

rumiem, kā rokas un mute, jāmazgā biežāk. Rokas

un mute jāmazgā ne mazāk kā 2 reizes dienā, rītos
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un vakaros, bet rokas bez tam vēl pēc katra netīra

darba un pirms katras maltītes. Netīras rokas ne-

drīkst likt pie mutes (paradums pirkstus slapināt!),
vai ņemt ēdienu netīrām rokām. Līdz ar rokas ne-

tīrumiem slimību dīgļi iekļūst mutē un no mutes

ar siekalām viegli iekļūst organismā.
Sevišķi jārūpējas par tīrību mutē. Mute skalo-

jama rītos un vakaros, pirms un pēc katras ēša-

nas. Ēdienu atliekas paliek zobu starpās, tur ātri

bojājas, rada riebīgu smaku elpojot un labvē-

līgus apstākļus sīkbūtņu attīstībai mutes dobumā.

Zobu tīrīšanu var izdarīt ar īpašu šim nolūkam da-

būjamu zobu birsti, lietojot siltu ūdeni un zobu tī-

rīšanas smērus (zobu pastu).
Barības piederumi, kā ēdiens, tā trauki jātur

vislielākā tīrībā. Uzturam lietojamas tikai nebo-

jātas barības vielas, jo bojātās vielās ir daudz kai-

tīgu sīkbūtņu.
Miesas izsargāšanai pret saaukstēšanos ādas kop-

šanai piekrīt ļoti svarīga nozīme. Veselai un tīrai

ādai ir spēja piemēroties temperatūras maiņām un

rēgulēt miesas siltumu pēc vajadzības. Netīrai ādai
šādas spējas ir mazas, tāpēc miesas temperātūra

netiek pienācīgi rēgulēta un organisms var saauk-

stēties. Visbiežāk cilvēks saaukstējas kājas sa—

aukstēdams. Jāraugās, lai kājas aukstā laikā ne-

saslaptu, lai tās būtu vienmēr tīras un silti apautas.
Siltas kājas ļoti bieži svīst. Kāju sviedri izplata

riebīgu smaku. Lai uzturētu kāju tīrību, tās jā-
mazgā vismaz reizi dienā. Sasvīdušie auti vai zeķes
izmazgājami, un samirkušie apavi jāizžāvē.

No straujām temperatūras maiņām, miesa ir jāiz-

sargā, tāpēc apģērbs jāpiemēro temperatūras mai-

ņām. Tomēr miesa nav izlutināma ar pārāk siltu

ģērbšanos. Izlutināta miesa zaudē spējas piemēro-
ties temperatūras maiņām un veicina saaukstēšanos.

Uzturēšanās svaigā gaisā gaisu caurlaidošās drēbēs

un mērens sports stiprina un norūda organismu.
Ļoti veselīgas ir gaisa vannas un apsauļošanās. To-
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mēr pārmērības šeit var atnest lielāku ļaunumu ne-

kā labumu, sevišķi apsauļojoties. Apsauļošanās

jāiesāk ar īslaicīgu miesas atsegšanu pirmā dienā

s—lo5—10 minūtes, nākošās dienās paildzinot apsau-

ļošanos par dažām minūtēm, kamēr āda pierod pie
saules staru iedarbības, kas parasti ir ļoti stipra.
Ar sakarsušu miesu nedrīkst mesties ūdenī. Pirms

peldēšanās sakarsusē miesa ir jāatvēsina, citādi no

straujas miesas temperātūras maiņas ūdenī var ie-

stāties pēkšņa nāve (sirdstrieka).

Līdzīgi rūpēm par miesas kopšanu ir jārūpējas

par tīrību cilvēka apkārtnē — ielās, pagalmos, darb-

nīcās, dzīvojamās telpās v. t. t. Telpu gaiss ir bieži

jāvēdina. Netīru gaisu var pazīt pēc īpatnējas sma-

kas. Netīrā gaisā daudz sīkbūtņu. leelpojot netīru

gaisu, cilvēks ieelpo sīkbūtnes un veselībai kaitīgas

gaisa sastāvdaļas. Saules stari nonāvē sīkbūtnes,

tāpēc uzturēšanās telpās, kur saules stari neiespīd,
ir veselībai kaitīga.

Slimam cilvēkam jāuzmanās, lai ar savas slimī-

bas dīgļiem neaplaistu citus — veselus cilvēkus. No

tuvas satiksmes ar veseliem cilvēkiem slimam jā-
izvairās. Nedrīkst spļaut uz grīdas vai klepot citiem

sejā, vai ēdienā. Slimības nav jāslēpj. Slimība

nav kauns, bet nelaime. Katru slimību var izārstēt,
ja laikā iesāk ārstēšanu. lelaistas slimības grūti
ārstējamas, dažreiz pat nemaz nav vairs izārstēja-
mas. Manot slimības pirmās pazīmes jāgriežas tū-

liņ pēc ārsta padoma.

2. Apreibināšanās. Alkohols. Narkotiskās

vielas.

Runājot par veselības kopšanu, nevar neapstāties
pie alkohola un narkotisku vielu iespaida uz cilvēka

organismu.

Atturības sludinātāji saka, ka alkohols ir inde.

Varbūt būtu pareizi sacīt, ka alkohols ir ārstniecī-

bas līdzeklis (medikāments). Kā katrs medikāments,
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tā arī alkohols zināmos gadījumos ir ļoti derīgs lī-

dzeklis veselības kopšanai. Tas pavairo ēstgribu

un piedod spēkus. Bet derīgs tas ir tikai tad, ja

to lieto reti un mazos daudzumos. Lietots rēgulāri
un lielos daudzumos tas saindē organismu. Tas,
kam gadījies būt klāt pie alkoholiķu līķu uzšķērša-

nas, būs pārliecinājies, cik postošu iespaidu alkohola

pārmērīga lietošana atstāj cilvēka organismā, un

tieši svarīgākajos cilvēka orgānos - sirdī, kuņģī,
nierēs v. c.

Alkohola mērenu lietošanu nevarētu nosodīt, jo
dažreiz darba apstākli ir tādi, ka viena šņabja glā-
zīte «dūšas uzprāvīšanai» cilvēka veselībai var nākt

tikai par labu. Bet briesmas rodas tad, kad šāda

«dūšas uzprāvīšana» notiek bieži un sāk palikt par

prasību, no kā vairs nevar atteikties. Nelaime

ir iā, kā organisms sāk pierast pie alkohola, cilvē-

kam vairs nepietiek ar vienu vai divi glāzītēm

un, lai sajustu kādu apmierinājumu, nākas ieņema-
mo porciju pavairot. Beidzot nonāk tik tālu, ka bez

alkohola organisms vairs nevar iztikt, un cilvēks pa-

liek par alkoholiķi jeb žūpu, kas par to vien domā,

kā tikt pie šņabja glāzītes. Alkohola, glāzītes iegū-

šanai tāds cilvēks gatavs upurēt visu savu grūti no

pelnīto algu, iekrāto mantu un ģimenes labklājību.
Ar šādu cilvēku notiek pēc latviešu sakāmvārda: «jo
dzer, jo slāpst».

Nododoties žūpībai, cilvēks kļūst neakurāts darbā,

ķildīgs ar ģimenes locekļiem un saviem līdzpil-

soņiem, un par izsmieklu un piedauzību visai ap-

kārtnei. Nevarēdams pārvarēt iedzeršanas kāri. žū-

pa, gatavs noziegties, lai tikai iegūtu līdzekļus
alkoholisko dzērienu iegādāšanai. lereibis cilvēks

pazaudē veselo saprātu un reibumā spēj izdarīt tādu ;

pārkāpumus un kauna, darbus, kuru sekas nav izla-

bojamas visā mūžā. Daudzas slepkavības parasti
notiek dzēruma skurbulī.

Ja mēs šeit nenostājamies ar prasību nosodīt

kptrii alkohola pilienu, ko cilvēks pieliek pie mutes,
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tad tikai tāpēc, ka tā ir galējība, kam parasti ne-

viens nepaklausa. Tomēr katram no mums ir jāpa-
tur acu priekšā tas posts un ļaunums, ko izsauc al-

kohola nesaprātīga lietošana, kā zīmējoties uz vese-

lības stāvokli un labklājību ģimenes dzīvē, tā stā-

vokli darbā un sabiedrībā.

Ik vienam cilvēkam varētu dot padomu izsargāties

no žūpas nosaukuma iegūšanas. Ja arī nevari iztikt

nedzēris, tad dzer, bet zini, cik tu vari nest! Nekad

nepierunā vai neuzspied citam dzert līdz ar tevi.

Katram cilvēkam viņa mērs ir savādāks. Parādīties

iereibušam citu cilvēku priekšā ir negods, bet diene-

sta vietā — noziegums. Par visām lietām — dzer

tikai tīrus dzērienus, kas dzeršanai domāti. Suro-

gātu lietošana ir bīstama, jo tur ir daudz kaitīgu

piemaisījumu. Izvairies no draugiem, kas pave-

dina uz iedzeršanu. Ja tevi pierunās izdzert vienu

glāzi, tad tev varbūt pietrūks drosmes atteikties no

otrās un trešās, jo dzērāji prot skaistām frāzēm un

ar piezobošanu iespaidot tos, kas labprāt negribētu
turēt līdzi. Draugus, kas iesāk žūpot — centies at-

stāt. Bet dari to neuzkrītoši. Aiziedams nemanot,

tu izsargāsies no nepatikšanām, jo iereibušam ie-

skaidrot neko nevar un tāpēc izskaidroties nav arī

vērts. Vislabāk, ja aizbildināmies ar kuņģa vai

citu kādu slimību katēgoriski atteiksies jau no pir-
mās glāzītes un izdomāsi kādu nevaļu, lai atstātu

biedrus, kamēr tie vēl nav iereibuši. Ar biedriem,
kas tevi kaut vienreiz piespieduši dzert pret tavu

gribu, nosēdies pie viena galda. Neapmeklē ģime-

nes, kur uzspiež dzert. Novēro dzērāju izturēšanos

un viņu dzīvi, apmeklē pretalkohola priekšlasī-

jumu vai izstādi, un tu pats pārliecināsies, ka alko-

holisms ir cilvēces lāsts. Ja būsi cilvēks ar stipru

raksturu, tu spēsi atteikties no alkohola lietošanas

pilnīgi, sevišķi, ja tev par to būs gadījies izšķirties

jaunībā, dzīvi tikko uzsākot, kad piemērotu draugu
izvēle stāv vēl priekšā.
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Nedzērājus ciena dzīvē un darbā. Viņiem vairāk

uzticas un viņus izvēlas atbildīgākiem amatiem.

Reizē ar to, viņu atalgojums ir lielāks un lielākas

kļūst dzīves ērtības.

Par alkoholu daudz kaitīgāks un bīstamāks aprei-
bināšanās līdzeklis ir dažādas narkotiskas

vielas, ko parasti pielieto ārstniecības iestādēs

grūtos slimību gadījumos, bet atklāti pārdošanā ne-

var dabūt. Tā kā šādu vielu brīvu tirdzniecību li-

kums aizliedz, tad viņu izplatīšana var notikt tikai

nelegāli, un tāpēc mazos apmēros. Katrā gadījumā
būs gudrāk, ja par šādām vielām nemaz nerunā, jo

viņas ir tik briesmīga inde, ka pat ārstniecības no-

lūkos to var pielietot tikai retos un izņēmuma gadī-

jumos.
Pie apreibināšanās līdzekļiem vēl pieder niko-

tīns, ko cilvēks uzsūc savā organismā ar tabakas

dūmiem. Smēķēšana ir netikums, kam nav ne-

kāda attaisnojuma. Tā kā smēķēšana vairāk apdraud

pašu smēķētāju un mazāk citus līdzcilvēkus, tad par

šo netikumu parasti runā mazāk un smēķētājus no-

soda mazāk. Publiskās vietās parasti smēķēšana
noliegta. Pieklājība prasa, ka citu cilvēku sabiedrī-

bā, sevišķi, ja ir klāt dāmas, nesmēķētu pirms ne-

izprasa atļauju. Ja varbūt ģimeņu viesībās aiz

nama mātes laipnības arī neliegs smēķēt, tad tomēr

pieklājīgāk ir nesmēķēt vai smēķēt nedaudz, jo dzī-

vojamās telpas parasti nav lielas, tās ātri piepīpo.
Piepīpotais gaiss uzturas dzīvokļos ilgi, ar tabakas

smaku piesūcas dzīvokļa iekārta, veļa, un nepatīka-
mā tabakas smaka vēl ilgi apgrūtinās laipno nama

māti un kaitēs viņas bērnu veselībai, sevišķi ja tie

ir mazgadīgi. Pie smēķēšanas netikuma pieradu-

šiem, lai smēķēšana būtu mazāk kaitīga, jāiegaumē

nesmēķēt pirms pirmās maltītes, «tukšā dūšā» un

atrodoties laukā, salā. Pirmā gadījumā tas jādara,
lai izsargātos no kuņģa saslimšanas, otrā no plau-
šu saslimšanas.
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Mērena tabakas lietošana, s—lo papirosu dienā,
sevišķi jūtamu iespaidu veselībā neatstāj, ja cil-

vēka organisms ir stiprs no dabas. Vājam orga-

nismam jāatturās pavisam no smēķēšanas, bez kā

var arī ļoti labi un pilnīgi iztikt. Atradināties no

smēķēšanas grūti, tāpēc smēķēšanu labāk nemaz ne-

iesākt. Neiesākt ir viegli, jo iesācējam tabakas

dūms ir pretīgs. Parasti iesāk smēķēt jaunībā, aiz

muļķības, gribot, lai citi uzskatītu jaunekli jau par

«pieaugušu vīru», kam, lūk, jau smēķis zobos.

3. Veneriskās slimības.

Līdzās alkoholam, venēriskās slimības nes lielu

postu ne tik vien atsevišķu cilvēku veselībai, bet

visai sabiedrībai.

Visizplatītākā venēriskā slimība ir gonorreja

(tripers). šī slimība nav sevišķi bīstama, ja nenovil-

cina tās ārstēšanu un ja ārstēšanas laikā stingri ievē-

ro ārsta priekšrakstus. Turpretim ja slimību ielaiž,
tad tā izsauc ļoti smagas un grūti izārstējamas se-

kas, kā: dziederu, pūšļa un nieru iekaisumus, reu-

matismu v. t. t. Slimošanas laikā jāievēro stingra tī-

rība. Rokas jāmazgā katrreiz, tikko tās nākušas

saskāros ar slimo vietu. No netīrām rokām slimība

var viegli iekļūt acīs un izsaukt ļoti grūti ārstējamu
acu iekaisumu. No dzimumsatiksm.es pilnīgi jāat-
turas. Tas jādara ne tikai ātrākas izārstēšanas sek-

mēšanai, bet galvenā kārtā lai slimību nepielaistu
citiem. Sievietēm šī slimība ir daudz bīstamāka un

grūtāk izārstējama. Slimības pazīmes iestājas jau 3.

dienā pēc pielipšanas, pie kam viegli konstatējamas
pēc dedzinošām sāpēm un puvešiem ūrīna kanālī.

Nekavējoši jāgriežas pēc ārsta palīdzības. Visīsākais

laiks, kādā var šo slimību izārstēt, ir apmēram 1

mēnesis. lesākto ārstēšanu drīkst pārtraukt tikai

tad, kad ārsts pēc slimnieka vairākkārtīgas izmeklē-

šanas konstatē izārstēšanos. Neizārstēta, bet tikai

apārstēta slimība pēc zināma laika parādās no jau-
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na, izsauc bīstamas komplikācijas, un tās galīga
izārstēšana tad ir ļoti grūta un velkas ļoti ilgi.

Daudz bīstamāka venēriska slimība ir 1uc s (si-

filiss). Ja ārstēšanos neiesāk laikus vai izdara to

nepilnīgi, tad sekas ir cilvēka sakropļošana, vāj-
prāts un nāve.

Sifilisa parādības izsauc, mazas, sīkas, korķvelka-
mara līdzīgas būtnes — spirochetas. Viņas iekļūst
organismā caur kādu brūci vai niecīgu ādas ieskram-

bā.! urnu. Cauri veselai ādai viņas netiek. Slimība

ir ļoti lipīga. Jāizšķir divi pielipšanas veidi: tie-

šais un netiešais.

Tiešā pielipšana, bez starpniekiem, notiek, ja ve-

selais organisms nāk tiešā sakarā ar slimo. Pēc

zinātniskiem datiem 10 gadu laikā katrs 5. vīrietis,

kas dzīvo netiklu dzīvi, saslimst ar sifilisu. Vairums

saslimšanas gadījumu notiek no prostituētām, jo
katra no tām caurmērā viena gada laikā saslimst ar

gonorreju un divu gadu laikā ar sifilisu.

Sifilisu var dabūt arī netieši, no netīriem trau-

kiem, pīpju kātiem, papirosu galiem, dažādiem pū-
šamiem instrumentiem v. t. t. Vārdu sakot, katrs

priekšmets, kas aptraipīts ar slimības dīgļiem, var

pārnest slimību.

Pirmā saslimšanas pazīme ir neliela vāts jeb t. s.

cietais (sifilisa) šankrs, kas parādās pēc kādām

20—30 dienām tai vietā, kur slimības dīgļi iekļuvuši
organismā, šis šankrs, skatoties pēc savas atraša-

nās vietas, var būt dažāds. Uz ādas attīstās t. s.

garozainie šankri, kas pārklāti ar garoziņu. Viņu

virspuse mēdz būt gluda, kā nolakota spīdošā brūnā,

pelēkā vai rozā krāsā, Ja saslimšana notikusi

dzimuma satiksmē, tad šankrs parādās visbiežāk uz

dzimuma orgānu gļotādas, bez garoziņas, kā mazs

pušumiņš, maza brūcīte. Vidū pelēkas krāsas plē-

vīte, bet malas rozā, tīras no plēvītes un gludas.
Nāk priekšā arī citāda veida šankri: vidus rozā jeb
brūns, tad nāk pelēka plēvīte un malas atkal rozā.
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No cietā sifilisa šankra atšķir t. s. mīksto šankru,
kas ir nevainīgas dabas slimība. Viņa malas stāvas,
virspuse ir nelīdzena un pārklāta dzeltenām strutām.

Sifilisa šankri pēc 3—5 nedēļām paši no sevis no-

zūd. Tā kā tie nesāp un neniez, tad dažreiz slim-

nieks nepiegriež tiem vajadzīgo vērību, bet notur tos

par niecīgu pušumu, kas sadzīs pats no sevis. Bet

tā ir rūgta maldīšanās. Ar cietā šankra nozušanu

tikai beidzies šīs slimības pirmais periods,
kas vilcies apmēram 70 dienas no saslimšanas

un sākas otrais periods — izsitumi uz

miesas. Tie norāda, ka slimības dīgļi jau iz-

platījušies visā organismā. Izsitumi parādās uz

krūtīm, vēdera un, sevišķi, uz sāniem, kā sarkani

plankumi (uz gļotādām, kā lūpām, mēli — pelēki).
Slimības dīgļi šai periodā attīstās galvenā kārtā ādā,

tāpēc lipīguma ziņā šis periods ir visbīstamākais.

Izsitumi var pēc zināma laika pazust paši no sevis,
bet pēc kādiem 3—6 mēnešiem var parādīties at-

kal no jauna un tā tas var turpināties 2—5 gadus
no vietas. Šai laikā, pie kārtīgas ārstēšanas, sifilisu

var izārstēt uz visiem laikiem. Pie dažiem slimnie-

kiem (alkoholiķiem, vājiem organismiem) izsitumi

var izsaukt dziļas un plašas vātis, kas piedod sli-
miem riebīgu izskatu un atstāj rētas.

Ja pēc 5—10—20-—3O gadu periodiem slimības pa-

zīmes atkārtojas, tad to apzīmē par slimības trešo

periodu, un tas nāk priekšā pie tādiem, kas nepie-
tiekoši ārstējušies vai nemaz nav ārstējušies, šai pe-
riodā rodas sacietējumi virs ādas zirņa lielumā un

vienmēr vairāki kopā, vai arī zem ādas, pārvēršoties
vātīs, kas dzīstot atstāj plašas rētas, šai periodā
sifiliss ir mazāk lipīgs, bet toties bīstamāks pašam
slimam: sacietējumi un lielas rētas var sakropļot un

izķēmot orgānus, bet ja tie rodas iekšējos orgānos
— var izsaukt nāvi. Ja slimība skar nervu sistē-

mu, tad iestājas progresīvā paralizē, kas gandrīz nav

ārstējama, bet beidzas ar vājprātību un nāvi.

legūt šo briesmīgo slimību ir nelaime, tāpēc viegl-
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prātīgi dara tie, kas saietas ar nezināmām partne-
rēm vai ari lieto kopīgus ēdienuun dzērienu traukus,
mutes dvieļus, guļas piederumus, vai arī smēķē no

kopīgas pīpes vai papirosa. Ļoti bīstama paraša ir,
skaitot naudu vai šķirstot grāmatu lapas, slapināt
mutē pirkstus, jo kas gan zina, kādiem cilvēkiem šīs

mantas ir bijušas rokās.

Sifilisu var mantot arī iedzimtības ceļā
ledzimtības ceļā mantotais sifiliss izpaužas dažādās

formās, gan kā nervu slimības, paralizē, vājprātība
v, t. t. Parasti gan sifilitiķu bērni dzimst priekš-

laicīgi un nedzīvi.

Par laimi, pateicoties zinātnes sasniegumiem, šo,

agrāk par neārstējamu uzskatīto, slimību tagad at-

zīst par ārstējamu, un tāpēc katra cilvēka svēts pie-
nākums līdz ar mazākām saslimšanas pazīmēm neka-

vējoši griezties pie ārsta speciālista. Jo ātrāk to

dara, jo izārstēšanās drošāka. lelaista slimība grū-

ti izārstējama, un pēdējā stadijā tā nav pat vairs

pilnīgi izārstējama, bet vienīgi apārstējama, attāli-

not vai ierobežojot tās ārdošo darbu.

Bez minētām ir vēl dažas citas venēriskās slimības.

Vienalga, ar kādu venērisko slimību saslimtu, vien-

mēr jāgriežas nekavējoties pie ārsta speciālista. Jāzi-

na, ka neviena venēriska slimība nekad nepāriet pati

no sevis. Nepareizi, ka venēriskās slimības dēvē

par «kauna slimībām», šī nosaukuma dēl bieži vien

jauni cilvēki, kas ar tām saslimuši, kaunās griezties

pie ārsta un saVu slimību slēpj. legūt venērisko

slimību ir nelaime, tāpēc nav pamata to slēpt un sa-

bojāt savu dzīvi, šādu slimību ārstēšanai taču ir

ārsti speciālisti, kas katru slimnieku labprāt ārstē

un no kuriem nav jākaunās. Viņi neizpauž savu

pacientu vārdus.

Parasti venēriskās slimības iegūst alkohola rei-

bumā, kad cilvēks neizšķir vairs, ko dara un ar ko

saietas. Skaidrā prātā cilvēks ir piesardzīgāks un

tāpēc retāki saslimst.
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ievērojot tīrību un godīgi dzīvojot izsargāties no

venēriskām slimībām viegli. Katrā ziņā tas ir

vieglāk nekā no tām izārstēties.

4. Pašslepkavība

Lai gan mēs nezinām, kādēļ mēs dzīvojam un kāds

ir dzīvības pastāvēšanas attaisnojums, mēs tomēr

visur redzam, ka pati daba gādājusi par to, lai dzī-

vība pastāvētu. To viņa panākusi pirmkārt ar to,

ka katrai dzīvai būtnei devusi instinktu — gribēt
dzīvot un izvairīties no nāves. Otrā kārtā daba ap-

veltījusi katru dzīvu radījumu ar aizsardzības līdzek-

ļiem, lai tas spētu aizsargāties pret citām būtnēm,
kas gribētu to iznīcināt. Vienīgi tad, kad kāda

dzīva būtne kādu nebūt iemeslu dēļ vairs neatbilst

pēc savām spējām citām, viņas sugas līdzīgām būt-

nēm, daba neaizsargā šādas būtnes no bojā ejas. Tā,

piemēram, mēs novērojam kustoņu valstī, kur valda

vēl stingri dabas likumi, ka katram kustonim seko

kāds otrs, kas viņu grib iznīcināt. No otras puses,

daba ir gādājusi, lai katrs kustonis šādā vai tādā

kārtā spētu izbēgt no saviem vajātājiem. Kam nav

spēcīgu zobu un nagu, ar ko turēties uzbrucējam pre-

tim, tam daba devusi ātras kājas, labu ošu, dzirdīgas

ausis, redzīgas acis v. t. t. Kam nav ne vienas, ne

otras šādas īpašības, tam daba kā aizsargu ir devusi

krāsu, kas padara viņu grūti ieraugāmu tiem, kas

gribētu viņu iznīcināt. Ja turpretim kāds radījums
zaudējis savas dabas dotās aizsardzības spējas,
tad daba negrib, lai šāds radījums turpina dzīvot;

viņu bez žēlastības iznīcinās kāds cits radījums. Tā,
piemēram, briedis, kas palicis vecs, stīvs, zaudējis
aso redzi un dzirdi, kritīs par upuri plēsīgiem zvē-

riem. Acīm redzot daba gribējusi, lai dzīvotu tikai

spēcīgi, veselīgi radījumi, kas spētu dot dzīvību

pēcnācējiem, tikpat stipriem, veselīgiem. To ne-

spētu slimīgi, veci vai nevērtīgi eksemplāri.
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Vēl lielākas dabas rūpes, nekā par atsevišķu ra-

dījumu dzīvības turpināšanu, mēs redzam attiecībā

pret sugas uzturēšanu. Sugām, kuru atsevišķie indi-

vīdi iet ātri bojā, draudētu iznīkšana» Lai tas ne-

notiktu, daba gādājusi, ka tādas sugas individi ātri

vairotos un ar savu vairošanos atsvērtu bojā ejošos

eksemplārus. Tā, piemēram, dažas baktērijas, kas,
neatrazdamas labvēlīgu dzīvošanas vidi, iet bojā mil-

joniem, arī vairojas miljoniem, kas rezultātā šai bak-

tēriju sugai neļauj iznīkt. Dažādas zāles, puķes un

koki, kas ātri iet bojā, arī vairoj as tikpat ātri. Dzī-

vās būtnes, kas dzīvo ilgi, lēni vairojas.
Vai tas nav dabas brīnumdarbs, kur apslēpta

kāda mums neizprotama gudrība un vajadzība, lai

dzīvība pastāvētu mūžīgi ? Katram radījumam
acīm redzot ir kāds uzdevums, kura dēļ daba ir

gribējusi, lai viņš dzīvotu un dotu dzīvību tālāk nā-

košām paaudzēm. Vai cilvēks lai būtu izņēmums no

dabas radības un dabas likumiem? Nē! Mēs re-

dzam pat, ka cilvēks izbīdīts no dabas kā viņas
priekšstāvis, apveltīts ar pārākām prāta spējām
nekā visi citi dabas radījumi. Pateicoties šīm spē-

jām, cilvēka varai pakļauti citi dabas radījumi. Cil-

vēks ir it kā dabas pilnvarots citu radījumu soģis

un rīkotājs. Acīm redzot, daba ir gribējusi, lai cil-

vēks pastāvētu un pildītu no paaudzes uz paaudzi
kādu uzdevumu, kuru pats cilvēks varbūt lāgā neap-

zinās, bet izpilda neapzinīgi, sekojot vienīgi tai pa-

vēlei, ko daba viņam devusi dzīvotgribas instinkta

veidā.

Būtu tāpēc nedabīgi, ja cilvēks rīkotos pretim šim

instinktam un pats sāktu lemt par savas dzīvības va-

jadzību vai nevajadzību. Mēs arī uzskatām kā neda-

bīgus un pretīgus tos gadījumus, kur cilvēki izbeidz

paši savu dzīvību kā pašslepkavas. Cilvēks pieder

pie tiem radījumiem, kas ilgi aug un attīstās, kāmēr

nobriest. Viņš arī samērā ilgi dzīvo, tāpēc arī lēni

vairojas. Līdz pilnīgai attīstībai, apmēram kādus

20 gadus, cilvēks tikai patērē, bet pats neko nedod
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pretim. Šai attīstības laikā viņš izmanto savu ve-

cāku, līdzcilvēku, sabiedrības un valsts gādību, un

darba augļus. Būtu tāpēc taisnīgi, ka cilvēks pēc

tam pieliktu arī savu roku, lai pirmkārt atdotu atpa-

kaļ saviem vecākiem, līdzcilvēkiem, sabiedrībai un

valstij to, ko patērējis savā augšanas laikā un otr-

kārt, lai ar savu dzīvi un darbu radītu vērtības, kas

sagādātu iespējas nākošām jaunām paaudzēm tāpat

augt un attīstīties līdz briedumam. Ja nu cilvēks iz-

beidz savu dzīvi kā pašslepkava, vai viņš ar to nav

jāpielīdzina bezkaunīgam zaglim, kas apzadzis savu

tēvu, māti, mazgadīgos brāļus un māsas, savus līdz-

cilvēkus, sabiedrību un valsti, jo ņēmis no tiem ir,

bet atdot negrib nekā?! Ja šādu viņa rīcību aplū-

kojam no motīvu viedokļa, kuru dēļ viņš kļuvis par

pašslepkavu, tad vairuma gadījumos tie ir vai nu

bailes no kāda izdarīta negodīga darba sekām, par

kuru dzīvam paliekot būtu jāsaņem kauns un sods,
vai arī rakstura vājība, vīrišķības trūkums, gļēvums
iet cīņā par acumirkļa grūtībām, lai tās pārvarētu.

Daba, kā jau teicām, mīlē spēcīgus un veselīgus in-

dividus, bet vārguļus raida bojā. Ja nu cilvēks ir

patiešām kļuvis vārgulis un gļēvulis, tad viņam ka

atkritumam bojā jāiet. Tāpēc ļoti muļķīgi dara tie

pašslepkavas, kas iedomājas sevi kā varoņus, kas ar

savu nāvi iemantos līdzcilvēku cieņu un apbrīnošanu.
Nē, viņi ir dabas un cilvēces dzimuma nederīgākie

elementi, kam jāpazūd ar kauna acīm, jo šo kaunu

taču tiem nav sagādājis neviens cits kā viņi paši ar

savu dzīves veidu un darbiem. Kaunu un negodu ne-

var izdzēst ejot nāvē. Drīzāk gan dzīvību turpinot
var cerēt ar labiem darbiem izpirkt savu kauna

darbu.

Mēs tāpēc darām pareizi, ka neapbrīnojam paš-
slepkavas, bet tos nosodām un kā nevēlamus atkritu-

mus pavadām, un rokam zemē bez kāda goda parādī-
šanas. Būtu vēl pareizāk tos ierakt zemē kaut kur

ārpus godīgi mūžu nodzīvojušo cilvēku atdusas vie-
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tām kā dzīvniekus, kas bijuši necienīgi nest cilvēka

nosaukumu.

Mēs, kas esam pašos spēka gados un veseliem lo-

cekļiem, pirms liekam stobru pie savas pieres vai me-

tam kauna cilpu ap savu kaklu, padomāsim, vai

mūsu dzīvība pieder tikai mums Vien, vai neesam

kādam parādnieki un vai mums klājas būt par bez-

kaunīgiem zagļiem? Vai patiešām esam jau tādi at-

kritumi, kas nekā vairs nespēj dot, kam nav spēka
un vīrišķības stāties cīņā varbūt tikai pret iedomā-

tam grūtībām? Padomāsim, apmainīsimies domām

■atiem ar citiem, piedzīvojušākiem biedriem,
un varbūt atzīsim savu maldīšanos un vēl varēsim

laimīgi personīgā dzīvē un derīgi un cienījami
locekļi cilvēku saimē.

2. nodaļa.

Pienākumi pret dvēseli.

1. Dvēsele kā apziņai pakļautas darbības

rosinātāja
Cilvēks dzīvo ne tikai mums redzamo, miesīgo

dzīvi, bet arī neredzamo, garīgo dzīvi. Cilvēka ga-
rīgo dzīvi mēs izskaidrojam ar dvēseles esamību, uz-

skatām kā dvēseles produktu. Kas ir pati dvēsele,
mēs nezinām izskaidrot, bet par dvēseles esamību

mēs spriežam pēc viņas ārējiem izpaudumiem. Ja

mēs atskaitām darbību, kas rosinās it kā neapzināti,
tīri instinktīvi, tad Visa pārējā cilvēka darbība no-

tiek kā dvēseles parādību — jūtu, prāta vai

•ibas rosiriājurna rezultāts un ir pakļauta cil-

vēka apziņai. Par darbību, ko cilvēks apzinās,

viņš var uzņemties arī atbildību. Neapzināta, in-

stinktīva darbība ir izskaidrojama ar dzīvniecisko

elementu cilvēkā, kas tiecas pēc dzīvniecisko pra-
sību apmierināšanas. Ar to saistās visādas iekāres,

dziņas un tieksmes, kas bieži vien virza cilvēka dar-
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bību uz neceļiem. Bet cilvēkam, kā augstākai dzī-

vai radībai, 'ir dabas dota ne tikai apziņa, bet ari

apziņas apziņa, t. i. cilvēks apzinās, ka vi-

ņam ir apziņa. Pateicoties šai apziņas apziņai, cil-

vēks spēj apzināties arī savus instinktus un var tiem

pretoties, ja viņu rosinātā darbība būtu uzskatāma

kā ļauna un nevēlama. Tāpēc arī par instinktu ro-

sināto darbību cilvēkam ir jāuzņemas atbildība.

Dažreiz gan instinkts var izrādīties tik spēcīgs, ka

ņem pārsvaru par apzinīgas gribas spēku, šādos

gadījumos saka, ka cilvēks vairs «nevalda par sevi»,

tāpēc arī nevar uzņemties atbildību par savu dar-

bību. Tā, piemēram, stipros dvēseles satraukuma

brīžos var izrādīties, ka cilvēka apzinīgās gribas

spēks ir par vāju, lai apslāpētu kāda zema instinkta

rosināto darbību. Kad dvēseles satraukums atslābst,
kad instinkta rosinājums ir apmierināts, cilvēkā at-

kal noteicošais kļūst apzinīgās gribas spēks vai kā

saka — cilvēks atkal nāk pie prāta. Nu cilvēks ap-

zinās savu nodarījumu, bet jau par vēlu. Daudzas

slepkavības notiek šādos dvēseles satraukuma brīžos,
kad cilvēks «nespēj sevi savaldīt». Pēc izdarītas

slepkavības slepkaVa bieži vien izmisumā sabrūk pie
sava upura vai nodod sevi varas orgānu rokās, apzi-
noties izdarīto smago noziegumu. Tiesu iestādes,
kam nākas iztiesāt šādus gadījumus, prasa ārstu at-

zinumu, vai un kādā mērā nozieguma iz-

darīšanas brīdī cilvēks bijis spējīgs apzināties savu

noziedzīgo darbību. Ja pēc ārstu atzinuma instinkta

rosinājums bijis tik spēcīgs, ka cilvēka apzinīgās
gribas spēks ticis nomākts, tad tiesa pieraksta nozie-

gumam vainu mīkstinošus apstākļus. Bet kaut arī

cilvēks nevarētu uzņemties atbildību par darbībubrī-

žos, kad Viņš «nespēj sevi savaldīt», tomēr viņš ir

spējīgs uzņemties atbildību par to, ka nav jau lai-

kus paredzējis šāda brīža tuvošanos un to

atvairījis, kamēr apzinīgās gribas spēks vēl bijis

pārsvarā. Neļaut noiet tik tālu, ka vairs nevar val-

dīt par sevi, ir katra cilvēka pienākums. Tāpēc arī
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par katru darbu, kas izdarīts stipros dvēseles satrau-

kuma brīžos, cilvēkam jāuzņemas atbildība, jo Viņš
var būt šādas atbildības spējīgs.

No visa sacītā var secināt, ka katrs cilvēks var būt

noteicējs par savas dvēseles ierosināto darbību, jo
tā ir pakļauta cilvēka apziņai. Bet tā kā ne visi

dvēseles rosinājumi mūsu apziņas vērtējumā Var

tikt uzskatīti par tādiem, kas saskan ar vispāratzī-
tiem un krietniem tikumiem, tad dabīgi, ka cilvēkam

ir jāuzņemas pienākums pret savu dvēseli: neļauties
tādiem dvēseles rosinājumiem, kas uzskatāmi par
netikumu, un sekot tādiem rosinājumiem, kas uzska-

tāmi par tikumiski augsti vērtējamiem.

2. Raksturs kā dvēseles rosinājumu

atspulgs.
Dvēseles parādībās mēs atšķiram jūtas, prātu un

gribu. Jūtas, prāts un griba nav attīstīti visos cil-

vēkos vienādā mērā. Tāpēc arī darbības rosinājumi
nav vienādi visos cilvēkos. Nostādīti Vienādos ap-

stākļos cilvēki rīkosies dažādi. Dažos cilvēkos stip-
rāk attīstītas jūtas. Viņos jūtu rosinājumi ņem

pārsvaru par prāta un gribas rosinājumiem. Dažos

cilvēkos stiprāk attīstīts prāts. Viņos prāta rosinā-

jumi ņem pārsvaru par jūtu un gribas rosināju-
miem. Dažos cilvēkos stiprāk attīstīta griba. Ja

mēs ņemtu un salīdzinātu divu šķietami līdzīgu cil-

vēku jūtas, prātu un gribu, arvienu mēs atrastu lielu

atšķirību. Jūtu, prāta un gribas attīstības dažādī-

ba piedod katram cilvēkam īpatnēju garīgo seju, kas

izpaužas viņa dzīvē un darbā. Šo īpatnējo garīgo

seju mēs katrā cilvēkā viegli varam saskatīt, tiklīdz

nākam ar to sakaros, pie tam, jo ilgāku laiku ar

kādu cilvēku tiekamies, ar viņu runājam, kopā strā-

dājam vai dzīvojam, jo labāk un noteiktāk viņa ga-

rīgā seja mums top redzama un saprotama, un pēc

tās mēs varam diezgan droši spriest, uz kādu dzīvi

un kādiem darbiem šis cilvēks tiecas.
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Cilvēka garīgo seju, kurā mēs kā spogulī varam

skatīt citādi mums apslēpto dvēseli, ikdienišķā dzīvē

mēs apzīmējam ar vārdu raksturs vai ka-

rakt c r s. Mēs sakām, ka šim cilvēkam ir tāds,

otram atkal tāds raksturs. Ar to mēs saprotam,

ka viens ir vairāk noskaņots tādiem, otrs atkal ci-

tādiem dvēseles rosinājumiem. Citiem vārdiem ru-

nājot, mēs raksturu saprotam tādējādi, ka viņā at-

spoguļojas dvēseles vispārīgais noskaņojums — spē-

jas un tieksmes rosināt kādas zināmas darbības lie-

lākā vai mazākā mērā. Vēl citādāk varētu sacīt, ka

raksturs noteic cilvēka darbības pamatvirzienu. No

rakstura īpašībām mēs pietiekoši pareizi varam

spriest, kāda darbība no cilvēka gaidāma vai, kā

saka, «uz ko cilvēkam nesas prāts», un tāpēc varam

arī spriest, vai šādas rakstura īpašības Uzskatāmas

par tikumiskām, vai nē.

3. Rakstura tikumi un netikumi.

Katrai tautai tikumu un netikumu jēdzieni ir sa-

vādāki. Pie vienas tautības piederošiem cilvēkiem

tikumu un netikumu izpratne ir visvienādākā. Ko

par netikumu vai tikumu uzlūko viens, to par tādu

pat tikumu vai netikumu uzlūko arī otrs. Tāpēc arī

dzīvot savas tautas vidū ir visērtāk, jo vienādie uz-

skati dzīvi atvieglo un savas tautas cilvēkus tuvina

vienu otram.

Latviešu tauta izprot katra cilvēka tikumisko vēr-

tību pirmā kārtā vadoties no tā, cik bagātīgas un

krietnas cilvēkā ir jūtas. «Labs cilvēks» latviešu

tautas izpratnē ir tāds, kam ir krietnas jūtas. Tas

arī ir dabīgi, ka labai sadzīvei pirmā kārtā no svara

ir jūtu vērtība, jo jūtas ir tās, kas rosina cilvēku

darīt otram cilvēkam labu vai ļaunu, Par jūtu «mā-

jas vietu» latvietis uzskata cilvēka sirdi. Tā, pie-

mēram, saka, ka cilvēkam ir «mīksta sirds», «žēlīga
sirds», «nežēlīga sirds», «cieta sirds», «atsaucīga
sirds», «droša sirds», «krietna sirds» v. t. t. Saka
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arī, ka «tam cilvēkam nav sirds». Otrā vietā cilvēku

sadzīvē tiek nostādīts jautājums, kā cilvēks prot
dzīvot savu personīgo dzīvi, cik viņam ir «dzīves

gudrībiņu». Latvietis skaita, ka dzīves gudrība ir

katrā cilvēkā. Ja tomēr kādam tādas trūkst, tad

uzskata, ka gudrībiņa viņu ir «atstājusi». Tā, pie-
mēram, tautas valoda pazobojas par cilvēku, kam

«prātiņš» it kā «aizgājis no mājām»: «Antiņ, pūt

stabulīti, — prātiņ, nāc mājās». Par «prātiņa» mājas
vietu latvietis uzskata cilvēka galvu. Saka, ka cil-

vēkam ir «dulla galva», «ieņēmis dullumu galvā», «ne

ar mietu nevar izsist no galvas», «lej kā ar karoti

galvā», «galvu atstājis krogā», «cilvēks bez galvas»;

«gudra galva», «viņa galviņa ir ko vērta» v. t, t,

Tādējādi ikviena cilvēka raksturu latvietis vērtē

pirmā kārtā pēc tā, kāda cilvēkam ir sirds un otrā

kārtā — kas cilvēkam ir galvā, t. i. vērtē cilvēka jū-
tas un prātu. Ja krietnām jūtām un gaišam prātam
vēl pievienojas darba mīlestība, tad tāds cilvēks pēc

latviešu tautas uzskatiem ir «ar zeltu neatsverams».

Svarīgākās rakstura īpašības aplūkosim tuvāk un

tādā novērtējumā, kā uz tām ir jāskatās ar mūsu,
latviešu tautas acīm, jo mūsu tautas acis gaiši redz

un Viņas tikumi ir krietni.

Jūtu mērenība.

Ja cilvēks ļausies visiem jūtu rosinājumiem, tad

viņš ar laiku kļūs savu jūtu vergs un nespēs vairs

pretoties pārmērībām un ļaunām tieksmēm. Par

ļaunām tieksmēm jāuzskata tādas, kas nāk par sliktu

cilvēka veselībai, kas izposta cilvēka materiālo lab-

klājību, kas pazemo cilvēka miesu un garu un ir

pretrunā ar tiem uzdevumiem, ko cilvēkam daba

likusi pildīt. Visparastākās ļaunās tieksmes ir

tieksmes pēc pārmērīgām jutekliskām baudām, ko

sniedz uzdzīve un izvirtība. Saprotams, ka pilnīgi
bez baudām cilvēks iztikt nevar, jo bez gara cilvēkam

ir arī miesa, kas prasa savu. Bet kā ikvienā lietā

vajag apzināties mēru un robežas, tā arī baudās.
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Pārmērīga nodošanās jutekliskām baudām ved pie

tā, ka cilvēks beidzot vairs nespēj censties pēc kā

nebūt krietna un derīga. Sevišķi tas sakāms par

pārmērīgu nodošanos smēķēšanai un alkoholisko dzē-

rienu lietošanai. Cilvēki, kas nespēj ieturēt mēru

smēķēšanā un dzeršanā, nonāk beidzot pilnīgi šo

nāvekļu varā. Šie nāvekļi prasa, lai cilvēks tos uz-

ņem sevi arvienu lielākās porcijās. Atgriešanās at-

pakaļ ir ļoti grūta, pat neiespējama. Cilvēks neglāb-

jami kļūst par žūpu vai staigājošu skursteni. Alko-

hols un nikotīns saposta cilvēka veselību un mazina

gara spējas. Nekādu atbildīgu darbu tādam cilvē-

kam vairs nevar uzticēt. Tas ir ceļš uz postu un

nabadzību, kam tad seko noziegums, jo lai rastu

iespēju tikt pie tabakas vai šņabja, cilvēks gatavs
izdarīt noziegumu. Baudkāre nepazīst mērenību,
kad tā noslīgst kaislībā. Pret to vajaga cīnīties jau
pašā sākumā, pirms nav vēl par vēlu. Stipra rak-

stura cilvēkiem šī cīņa nav grūta, bet vāja rakstura

cilvēkiem šai cīņā ir jābūt sevišķi uzmanīgiem. «le-

dosi velnam mazo pirkstiņu, — tas beidzot paņems

visu roku!» Vāja rakstura cilvēkam pat mēģinā-
jums «pa jokam» reiz piedzerties var būt liktenīgs.

Vāja rakstura cilvēkiem ieteicams draudzēties ar cil-

vēkiem, kam šādi netikumi ir sveši. Bieži vien arī

agri nodibināta ģimenes dzīve ir labs līdzeklis, kas

attur cilvēku no nodošanās uzdzīvei un izvirtībai.

Tāpat arī nodošanās darbam, mākslai, zinātnei, spor-
tam v. c. aizpilda cilvēka brīvo laiku un attālina no

domām un tieksmēm pēc seklām izpriecām un bau-

dām. Bezdarbība ir visu ļaunumu māte. Cilvēks,
kas nezina, kur savu laiku likt, meklē laika piepildī-
šanu uzdzīvē un izvirtībā. Ļoti spēcīgs aizsargs pret

padošanos zemām jutekliskām kaislībām ir reliģis-
kas jūtas. Tāpēc arī tautām, kur reliģiskās jūtas ir

stipras, piemājo krietni tikumi. Reliģija ir visu ti-

kumu tikums. Kas nonievā reliģiskās jūtas, tas no-

nievā krietno tikumu spēcīgāko balstu.
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Sevis savaldīšana, atturība un mērenība kā pret-
stats pārmērībām, ir jāuzskata par tikumu, kas cil-

vēku var pasargāt no nokļūšanas juteklisko baudu

apkampienos. Jo mazāk cilvēks ļausies dažādām

baudu tieksmēm, jo pilnīgāk 'viņš spēs apmierināt
nedaudzās. Reizē ar to cilvēks jutīsies savos centie-

nos apmierināts. Turpretim cilvēks, kas centīsies

pēc visa kā, visu reti kad varēs sasniegt. Rezultātā

šāds cilvēks jutīsies neapmierināts un kā «nelaimes

putns», kas nekā nevar sasniegt, staigās saīdzis un

citus apskauzdams, jo citi, lūk, ir apmierināti un

staigā ar smaidu sejā. levērodami mērenību savās

tieksmēs, arī mēs varēsim staigāt apmierināti savus

dzīves ceļus.

Taupība.

Mērenību savu dotību izlietošanā sauc par taupību.
Cilvēkam vajaga taupīt to ienākumu daļiņu, kas vi-

ņam pašlaik nav nepieciešama dzīves vajadzību ap-

mierināšanai. Atsakoties no nevajadzīgiem izdevu-

miem, cilvēkam uzkrājas līdzekļi, kas atļauj mierīgi
raudzīties pretim rītdienai un ne justies atkarīgam
no katras nejaušības, ko rītdiena varētu sagādāt ma-

teriālā ziņā. Pēc mūsu tēvu tēvu tikumiem cilvē-

kam neklājas dzīvot «no rokas mutē». Dzīvojot tau-

pīgi arī no sava mazumiņa var atlicināt kādu drus-

ciņu rītdienai, lai kārtējo ienākumu traucējumu ga-

dījumā nekļūtu par nastu sabiedrībai. Taupība ir

arī labākais līdzeklis pretoties visādiem kārdināju-
miem. Taupīgs cilvēks neapmeklēs izpriecas lokā-

lus, neielaidīsies karšu spēlē uz naudu, nevedīs izlai-

dīgu dzīvi. Taupīgs cilvēks parasti būs arī krietns

ģimenes galva, tēvs un pilsonis. Izšķērdīgi un ne-

apdomīgi dzīvodams, cilvēks izdod savus līdzekļus

par niekiem. Izšķērdīgs cilvēks nedomā par nodro-

šināšanos slimību un vecuma dienās. Izšķērdīgs cil-

vēks ātri nonāk trūkumā. Izšķērdīgs cilvēks

gatavs par acumirkļa baudu izšķiest līdzekļus,
kas ir ilgstošu pūliņu un darba ieguvums. Izšķēr-



45

dīgs cilvēks parasti ir slikts ģimenes galva, tēvs un

pilsonis. Mēs rīkosimies gudri, ja pirms izdot sa-

vus līdzekļus, apdomāsim, vai iegūtais par tiem ir to

pūliņu vērts, kas pielikti šo līdzekļu iegūšanai» To-

mēr jāatzīst, ka arī taupība ir tikums, ja to dara mē-

renības robežās un ja tā nekļūst par kaislību. Tau-

pīšanas kaislība ir netikums. Nāk priekšā, ka ar

taupīšanas kaislību pārņemts cilvēks atsakās pat

no visnepieciešamāko prasību apmierināšanas, bado-

jas, staigā noskrandis, pat nekauņās übagot pie citu

cilvēku durvīm. Mums visiem pazīstams nostāsts

par sīkstuli, kas nomiris badā, sēdēdams uz naudas

maisa. Ir arī tā, ka skopiem vecākiem ir izšķērdīgi
bērni. Tas tāpēc, ka pārlieku skopi vecāki spiež bēr-

nus dzīvot trūkumā, bieži vien pusbadā. Atkratīju-
šies no vecāku aizbildniecības un tikuši pie vecāku

mantas, šādi bērni metas dzīves virpulī, lai atgūtu

pilniem malkiem to, kas bērnībā tiem trūcis. Viņi
neprot cienīt vecāku atstāto mantu, jo tā saistīta ar

bērnības rūgtām atmiņām. Katrā gadījumā jāzina,
ka krietni tikumi nespēj piemājot ne pie pārlieku ba-

gātiem, ne pie pārlieku nabagiem. Bet pārlieku na-

bags ir bagāts sīkstulis.

Darba mīlestība.

Darba mīlestība ir krietns tikums, jo pie tā lab-

prāt piemājo arī citi krietni tikumi. Nekas labs un

vērtīgs cilvēka dzīvē nav panākams bez darba. Ne-

viens krietns tikums nevar izpausties citādāk, kā

pierādīts darbā. Cilvēks spēj izaugt liels savā ga-

rīgajā dzīvē par tik, par cik liela viņam ir darba mī-

lestība, darba griba. Strādīgs cilvēks atrod darbā

apmierinājumu. Pēc padarītā darba viņa sirdsap-

ziņa uzgavilē un iepriecina. Strādīga cilvēka mate-

riālā labklājība aug. Līdz ar to aug neatkarība no

citiem. Strādīgs cilvēks redz un saprot, ka tikai

ar darbu viņš var sasniegt to, ko vēlas. Nodoša-

nās darbam attālina no visādām kaitīgām dziņām un

tieksmēm. Strādīgs cilvēks nevairās no jebkura go-
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dīga darba, jo neviens darbs, kas pildīts klausot sa-

vas sirdsapziņas balsij, nestāv ne zemāk vai augstāk

par kādu otru darbu. Ikviens dara tādu darbu, kas

ir pa spēkam viņa gara dāvanām un zināšanām. Pēc

mūsu tautas tikumu izpratnes darbs ir tas, kas ceļ
vīru. Visas citas sliktas īpašības cilvēkam var pie-

dot, ja vien viņš ir strādīgs, un ja darbs viņam labi

sokas. Tautas pasakās par trīs dēliem, diviem gud-
riem un vienu muļķīti, tautas simpātijas arvienu ir

muļķīša pusē, jo viņš bez kurnēšanas uzņemas visus

darbus, arī šķietami grūtus un neizpildāmus, ko vi-

ņam uzliek viņa gudrie un slinkie brāļi. Muļķītim
visi darbi arī labi izdodas, viņš pateicoties padarī-
tiem darbiem iegūst ķēniņa meitu par sievu un dzīvo

laimīgi. Turpretim gudrie un slinkie brāļi izpelnās
nicināšanu par to, ka gribējuši tikt uz priekšu bez

roku pielikšanas pie grūta darba. Latvietis pēc da-

bas ir strādīgs. Labi padarīts darbs ir viņa apmie-

rinājums un prieks. Latvietis iet uz darbu dziedā-

dams, dara darbu dziedādams, atgriežas no darba

dziedādams. Par padarīto darbu Viņš pateicas sa-

vam radītājam, un no viņa izlūdzas jaunu darbu un

veselību, lai arī jauno darbu varētu godam padarīt.
Tautas dainās izsacīts gandarījums par padarīto

darbu un vēlēšanās ķerties atkal pie jauna darba:

«Paldievs saku Dieviņam,
Šis darbiņš padarīts;
Lai Dievs dod rociņām,
Citu darbu padarīt.»

Cilvēkam nav jākaunas no jebkura godīga darba.

Strādīgs cilvēks nezina, kas ir bezdarbs, jo kādu ne-

būt darbu var vienmēr atrast.

Kā bagāts nesaderas ar nabagu, tā sliņķis nesa-

deras ar čaklu strādnieku. Sliņķis nav spējīgs pie-
likt pūles darbā ilgāku laiku bez pārtraukuma. Sliņ-

ķis tāpēc cenšas padarīt darbu ātri, kā nebūt, lai ti-

kai ātrāk tiktu no darba vaļā. Sliņķis netiek dzīvē

uz priekšu. Posts un nabadzība tam min uz papē-
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žiem. Viņš apskauž tos, kas pateicoties pūlēm un

darba mīlestībai tikuši pie turības un neatkarības.

Viņam šķiet, ka citi ir iedzīvojušies uz viņa rēķina,
bet viņš nespēj saredzēt, ka citi cilvēki ir strādīgāki

un uzņēmīgāki par viņu. Viņam šķiet, ka katrs

spertais solis būtu jāatalgo tā, lai pēc tam varētu

vismaz nedēļu slinkot. Tāpēc neviena darba alga
tam nešķiet par pietiekošu. Sliņķis ir saīdzis darbā,
dara to bez prieka, naidīgs pret darba devēju, tāpēc

sliņķi neviens labprāt darbā neņem. Sliņķim bieži

jāmaina darba vieta un jādzīvo no rokas mutē. Sliņ-

ķis ir slikts ģimenes galva un slikts tēvs. Sliņķis ir

arī par nastu sabiedrībai. Slinkums ir daudzu citu

netikumu pamatā.

Visaugstāk ir vērtējams darbs, ko cilvēks dara

savu līdzcilvēku, sabiedrības vai valsts labā bez jeb-
kādas materiālas atlīdzības par to. Tas ir idejisks
darbs. Tikai tikumiski krietni cilvēki uz šādu darbu

ir spējīgi. Viņi neprasa, kāds man no tā atlēks

labums, bet ziedo savus spēkus un pūles citu cilvēku

un savas valsts labā. Valsts var pastāvēt tikai tad,
ja pilsoņi ir gatavi valstij Vairāk dot, nekā no tās

prasīt. Kas grib būt savas valsts apzinīgs pilsonis,
tam nākas strādāt tā, lai viņa darbs valstij nāktu par

svētību, atstājot otrā vietā domas par to, vai tikai

mans darbs netiek atalgots par maz. Vairojot valsts

labklājību, vairojas arī katra atsevišķa cilvēka lab-

klājība, tādā ceļā arī šķietami neatalgots darbs valsts

labā galu galā tiek atalgots un bagātīgā mērā. Jāzina,

ka katrs santīms, ko izdod valsts, ir ziedots ne citā-

dākām kā pašu pilsoņu vispārīgām vajadzībām. Kā

lai valsts varētu gādāt par saviem pilsoņiem, ja pil-

soņi negādātu par savu valsti?

Neatlaidība un izturība.

Maz ir tādu darbu, ko var paveikt vienā paņēmie-
nā un īsā laikā. Maz ir arī tādu darbu, kas izdodas

uz reiz bez kļūdām. Ja mēs gribam ko sasniegt,
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mums nav jāatmet cerības pēc pirmās neveiksmes,
bet gan jāķeras pie neizdevušā darba otrreiz, trešo

reiz, līdz kamēr tas izdodas. Kas jau pie pirmās
neveiksmes atmetīs nodomātam darbam ar roku,
tas dzīvē sasniegs ļoti maz, un tam pašam nebūs kā-

das paliekošas vērtības. Paliekošas vērtības var

radīt tikai ilgstošā un neatlaidīgā darbā. Neatlai-

dīgs cilvēks sprausto mērķi reiz sasniegs, agri vai

vēlu. Tikai droši uz priekšu, pārvarot vienu šķērsli
pēc otra, kas ceļā gadītos. Ja arī šai cīņā būtu jā-
aiziet bojā — tā ir varonīga cīņa un goda pilna bojā

eja. «Lūzt, bet neliekties» —tā ir cēlākā apņemša-
nās cīnoties par sprausto mērķi. Ja mēs palūkoja-
mies mūsu cīņās par savas valsts neatkarību, tad

mēs tur redzēsim lielas grūtības, kas sekojušas vie-

na otrai. Tās visas bij jāpārvar. Ne vienmēr tās

varētas pārvarēt uz reizi. Bijušas arī daudzas ne-

veiksmes, kas prasījušas lielus upurus. Bet mūsu

brīvības cīnītāji un mūsu vadoņi nav atkāpušies no

spraustā mērķa, neskatoties ne uz kādām neveiks-

mēm. Un galu galā — uzvarējuši. No mūsu brī-

vības cīnītājiem un mūsu vadoņiem mēs varam mā-

cīties neatlaidības un izturības lielo nozīmi. Kas

būtu noticis, ja tie pēc pirmās neveiksmes būtu at-

metuši ar roku mērķim, par kuru tie gāja cīņā?
Posts un kauns, kas uzmācās mūsu tautai un zemei

no visām debess pusēm, būtu palicis neatvairīts.

Mēs būtu ne brīva un vienota tauta savā dzimtajā

zemē, bet vergi citu tautu kalpībā. Tāpēc gods lai

mūsu brīvības cīnītājiem un mūsu vadoņiem, kas

cīņā par sprausto mērķi — brīvu, neatkarīgu Lat-

viju bij apņēmušies «lūzt, bet neliekties» un šo ap-

ņemšanos arī godam pildījuši līdz galam. Bez cī-

ņas — nav uzvaras!

Neatlaidībai un izturībai cīņā par sprausto mērķi

jābūt apgaismotai ar tālredzību un mērķa vērtības

apziņu. Citādi neatlaidība var pārvērsties par ie-

tiepību un stūrgalvību. letiepīgs un stūrgalvīgs cil-

vēks bieži vien cīnās tikai cīņas dēļ, pazaudē no
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skata pašu cīņas mērķi un nespēj saredzēt citus ce-

ļus, kas vestu uz mērķi, ja iesāktais ceļš izrādītos

nepārvarams.
Pacietība.

Neatlaidīgam un izturīgam cilvēkam cīņā par uz-

stādīto mērķi ir jābūt apbruņotam ar pacietību. Pa-

cietība ir tā, kas atļauj panest bez kurnēšanas trū-

kumus un grūtības, arī sāpes, bez kā nonāktu izmi-

sumā un zaudētu cerības uz mērķa sasniegšanu. Ne-

pacietīgs cilvēks bieži vien ķeras pie darba nelaikā,

nenogaidīdams īsto brīdi, kas solītu darbam vislabā-

kās sekmes. Tautas valodā šādus cilvēkus sauc par

«karstas putras strēbējiem». Tos nevar ņemt no-

pietni tur, kur jāizvēlas darba darītāji tādam dar-

bam, kur apdomībai, neatlaidībai un izturībai ir jā-
iet roku rokā. Saka arī, ka «rāma cūka rok dziļu
sakni». Ar pacietību dažreiz var panākt vairāk

nekā ar spēku, kas pielietots nelaikā. Ūdens piles

lēni, bet nepārtraukti krītot uz vienu vietu, spēj sa-

ārdīt viscietāko klinti. Bet jāzina, ka pacietība kļūst
kaitīga, ja tā noslīgst galējībā un neļauj atraisīties

gara aktivitātei. Jāzina, kad «pacietības mērs ir

pilns», kad tālāka pacietība un bezdarbība vairs nav

cilvēka lepnuma cienīga. Pacietība nav pacietībai lī-

dzīga. Ja mūsu tautabūtu bijusi gatava tikai paciest,
tad mēs vēl šodien nebūtu nokratījuši svešo varu

jūgu no saviem pleciem. Tā būtu «verga pacietība».

Apzinīgam cilvēkam jāmāk izšķirt, kad jāļaujas pa-

cietībai un kad šīs pacietības mēram ir jābūt pilnam,
lai sāktu darboties. Pretēja verga pacietībai ir vī-

rišķīga pacietība. Tā viskrasāk izpaužas bēdu un

lielu sāpju brīžos, kad cilvēks turas kā vīrs, bet ne-

kliedz no adatas dūriena. Nepacietīgs cilvēks ir ner-

vozs. Viņš uztraucas par katru darbu, kas tūliņ ne-

padodas. Viņš kļūst nepatīkams saviem līdzcilvē-

kiem, dažreiz pat smieklīgs. Bez pacietības nav ie-

domājama izturība un neatlaidība — krietnie tikumi,
kas nepieciešami dzīvē, lai ietu cīņā par uzstādīto

mērķi.
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Drošsirdība un varonība.

Drošsirdība ir tāda rakstura īpašība, kas izpaužas
apbrīnojamā uzņēmībā un bezbailībā. Drošsirdība

ir tā, kas nepazīst šķēršļu, neatlaidība un izturība —

kas šiem šķēršļiem uzmācās. Nav ne mazāko šaubu,
ka neatlaidība var gūt panākumus tikai tad, ja to at-

balsta drošsirdība.

Drošsirdības augstākā pakāpe ir varonība. Varo-

nība nav akla skriešana nāvē. Cilvēks, kas līstu

acīm redzamā nāvē, bez kādām izredzēm ko sa-

sniegt, ir drīzāk stulbs nekā varonis. Varonis ir ti-

kai tas, kas faktiski izdara varonīgu darbu. Savas

dzīvības atdošana vien bez kāda reāla panākuma nav

varoņdarbs. Tāpēc nepareizi dažreiz dzirdam sa-

kām, ka cilvēkam ir jāmirst tēvijas labā. Tē-

vija neprasa cilvēka dzīvību. Tēvija prasa dar-

bus. Tēvijai nāk par lielāku svētību, ja darbs tiek

padarīts bez kā ietu bojā paši darba darītāji. Cil-

vēks, kas pats sev iegrūstu dunci krūtīs un sacītu,
ka to viņš dara tēvijas labā, nav varonis, jo ne ar ko

nav tēvijai pakalpojis. Drīzāk tas ir atrāvis tēvijai
vienu viņas darba darītāju, tāpēc — noziedzies pret

tēviju. Pareizāki tāpēc būtu sacīt, ka tēvija prasa
no mums varoņdarbus, tas ir kalpošanu tēvijai, ne-

apstājoties nekādu šķēršļu priekšā, kaut arī šo

šķēršļu pārvarēšanā mēs varētu iet bojā. īsta va-

ronība ir zināšana, no kā vajaga un no kā nevajaga

atkāpties un tad neatlaidīgi un bezbailīgi darboties

šai virzienā, netaupot spēkus un dzīvību. Cilvēks,
kas skrietu degošā mājā, lai sadegtu — nav varonis.

Bet cilvēks, kas skrien degošā mājā. lai izglābtu no

nāves tur palikušu cilvēku, ir varonis, jo viņš bez-

bailībā un netaupot sevi dara darbu, ko varbūt visi

apzinās par krietnu darbu, bet nedara to aiz bailēm

sadegt pašiem. Varonis ir pašaizliedzīgs, augstsir-

dīgs, nesavtīgs. Personīgus labumus un savu lab-

klājību viņš nemeklē. Tie viņam ir bez nozīmes, jo

viņš sevi netaupa. Varonis, kas darot varoņdarbus



51

iet bojā, dzīvo mūžīgi tautas atmiņā. Ceļš uz brāļu

kapiem, kur atdusas tautas varoņi, nekad neaizaug-.

Tauta, kas ciena savus varoņus, ir krietna tauta.

Tikai tādā tautā var izaugt varonīgi vīri, kurā dzīvs

ir varoņgars. Tauta, kas savus varoņus aizmirsusi,

ir ceļā uz pagrimšanu un verdzību. Kur lai viņā ra-

stos varonīgi vīri, tēvijas sargi un pašaizliedzīgi aiz-

stāvji grūtos pārbaudījumu brīžos, ja varoņgars ir

izdzēsts no tautas tikumiem!?

Varoņi ir vajadzīgi ne tikai cīņai ar ieročiem ro-

kās. Varoņus vajaga katram darbam. Varonis nav

tikai tas, kas pašaizliedzīgi cīnās ar ieroci rokās, lai

nokratītu svešu jūgu, lai aizstāvētu pats sevi vai ietu

palīgā otram. Nē, varonis ir arī tas, kas nepazīst

šķēršļu savu ikdienišķo darbu gaitās. Kur cilvēks

darba ideju stāda augstāk par visu, kur viņš otra

un vispārīgo labumu stāda augstāk par pašlabumu,
tur visur lidinājās varoņgars, tur cilvēks ir savā

darbā varonis, žēlsirdīgā māsa, kas apkopj lipīgi
slimos, zinātnieks, kas zinātnes labā ziedo savu ve-

selību vai dzīvību, ir tādi paši varoņi kā cīnītāji ar

ieročiem rokā.

Pretstats varonībai ir gļēvulība. Gļēvulis

atkāpsies katra šķēršļa priekšā, kas viņam varētu

sagādāt kaut niecīgāko skrambu un ciešanas, neru-

nājot nemaz par nāvi. Gļēvulis ir baiļu pilns, kas

neļauj pildīt visus uzdevumus, kas dzīvē jāuzņemas.

Bailīgs cilvēks labāk gatavs kļūt par bezgodi, ne

riskēt ar savu ādu. Gļēvuļa nosaukumu iegūt ir lie-

lākais kauns, it sevišķi pie karavīriem. Karavīrs,

kas baiļu pārņemts atstāj viņam uzticēto posteni,

pilsonis, kas nesteidzas palīgā savam briesmās no-

kļuvušam līdzcilvēkam, ir gļēvuļi, uz ko citi rāda

ar pirkstu un nicinoši sauc par «zaķa pastalām».
Kas nāvi nievā, no tā nāve vairās. Ķas nāvi bī-

stas, to nāve labprāt sagrābj savās ledainās rokā:>.

Daba mīlē varoņus un stāv tiem klāt ar dzīvības pal-
mu rokās. Varoņi mirst tikai varoņa nāvē, ar savu

nāvi iemanto nemirstību un dzīvo mūžīgi.
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Pazīt savas tautas varoņus, tos cienīt un tiekties

godam nest sirdī viņu atstāto mantojumu nozīmē

pašiem būt varoņnāves un nemirstības cienīgiem.
Vai mēs pazīstam mūsu tautas varoņus un viņu

varoņdarbus ? No kurienes lai mēs spētu smelties

ierosinājumus un spēkus tādiem pat varoņdarbiem,
kad tos no mums prasīs pienākums, ja ne no mūsu

varoņiem un viņu darbiem!

Pienākuma apziņa.

Pienākuma apziņa un pienākuma pildīšana ir viens

no īstas un attaisnojamas dzīves drošākiem bal-

stiem. Pienākums ir skaidra apziņa par to, kas jā-

pilda saskaņā ar sirdsapziņas prasībām. Pienākums,

ko cilvēks apzinās, ir tam arī jāpilda, vienalga,
vai tas ir patīkami vai nepatīkami. Klausot pie-

nākumam, mēs paklausām savai sirdsapziņai, neno-

nākam ar savu sirdsapziņu sadursmē. Par to pēc iz-

pildīta pienākuma mēs iegūstam savas sirdsapziņas
gandarījumu, uzslavu. Nepaklausot pienākumam,
mēs rīkojamies pretēji mūsu sirdsapziņai, par ko tā

mums pārmetīs un ar šiem pārmetumiem vaj ās ik

uz soļa. Bet sirdsapziņas miers ir dvēselei tas pats,
kas svētdienas miers darba gaitās izmocītai miesai.

"Ir pienākumi, kuri neuzstāda mums sevišķi augstas

prasības. Tos mēs ikviens labprāt pildām. Bet ir

pienākumi, kuri uzstāda mums ļoti augstas prasības.
Šādos gadījumos dažreiz ir ļoti grūti klausīt pienā-
kumam. Tā, piemēram, doties dzīvības briesmās,

lai glābtu citu cilvēku dzīvības; tiesas priekšā lie-

cināt tīru patiesību, ja tā nāk par sliktu mums pa-

šiem vai mūsu tuviniekiem v. t, t. šādos gadījumos

mums dažreiz nākas izcīnīt grūtu cīņu pašiem ar

sevi. Mūsos cīnās kāda cita vēlēšanās no vienas pu-

ses un pienākuma apziņa no otras puses, šī cīņa pa-

šam ar sevi ir visgrūtākā cīņa. Kas šo cīņu godam

izcīna, tas ir uzvarējis pats sevi, bet sevis uzvara ir

vislielākā un laimīgākā uzvara, jo uzvarējusi ir
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sirdsapziņas balss, uzvarējusi ir pienākuma apziņa.
Uz cilvēku, kas pilda savu pienākumu, var paļauties.

Cilvēks, kas vienmēr un visur pilda savu pienākumu,
ir visu cienīts un godāts cilvēks, jo viņā iemājo
krietns tikums —• pienākuma apziņa.

Atbildības apziņa.

Ciešā sakarā ar pienākuma apziņu stāv atbildības

apziņa. Atbildības apziņa ir gatavība kurā katrā

laikā un par kuru katru padarītu darbu pateikt, ka

tas ir manis padarīts, un par to es atbildu citu

priekšā. Cilvēks ar atbildības apziņu zina, ko viņš
var un ko nevar darīt. Viņam var arī ticēt, ka viņš
padarīs katru darbu tā, kā viņš to apņēmies. Vis-

labāk attīstītai atbildības apziņai jābūt tais cilvē-

kos, kas uzņēmušies svarīgus pienākumus valsts

dzīvē un sabiedrības priekšā, jo no šo cilvēku rīcī-

bas atkarājas valsts un daudzu citu cilvēku gods,
labklājība un pat dzīvība. Atbildības apziņas trū-

kums var atnest simtiem un tūkstošiem cilvēku cie-

šanas, nelaimi un pat nāvi. Lai minam tikai valsts-

vīrus, karaspēka priekšniekus, dažādu satiksmju lī-

dzekļu vadītājus v. t. t. Tāpēc arī svarīgākos valsts

un sabiedriskās dzīves posteņos liekami ļaudis, kas

spējīgi uzņemties atbildību par savu darbu, kas savu

darbu zina un prot, kas spēj uzņemties atbildību arī

par nepadarītiem darbiem, kas viņiem padarīt pie-
nācās. Atbildības cilvēki ir arī tālredzīgi. Viņi
māk rīkoties arī sarežģītākos apstākļos. Briesmu

brīžos viņi neatstās citus «lauvai rīklē», lai glābtu
tikai sevi. Grimstoša kuģa kapteinis atstās kuģi kā

pēdējais. Karaspēka vadonis paliks pie saviem

pulkiem arī vislielākās katastrofas brīžos. Valsts-

vīrs pildīs savu pienākumu, par kuru viņš uzņēmies
atbildību, vienalga, vai būtu jākrīt no sazvērnieku

rokas. Kā pretstats šeit minētiem atbildības vīriem

ir dažādie «rezolūciju taisītāji», kas laižas lapās,
tikko lietas sāk iet slikti, "atstājot nelaimē sakūdī-
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tos un piemuļķotos ļaužu barus, šie ļaužu bari ir

viņu rokās tikai līdzeklis savu personīgo mērķu sa-

sniegšanai. Viņiem ir vienalga, kas notiek pēc tam,
kad tikai savs mērķis ir sasniegts, šis mērķis bieži

vien ir — nauda, ko tiem pasolījusi nodevīga roka.

Mums visiem vēl atmiņā būs palikuši dažādo «par-

tiju vīri», kas braukāja pa vēlēšanu sapulcēm, so-

līdami zelta kalnus. Kāpēc gan lai tie nebūtu so-

lītāji, ja pašiem nekas nepieder! Viņi nebija tik

muļķi, ka paši nezinātu, ko grib! Nē, viņiem vaja-

dzēja tikai sazvejot «balsis», lai tiktu augstos ama-

tos, kur godīgā ceļā viņi nevarētu tikt ne pēc sa-

vas izglītības, savām spējām, ne pēc savām rakstura

īpašībām. Viņiem vajadzēja tikt par «kuģa kap-

teini», lai vadītu kuģi ne tur, kur jābrauc kuģa pa-

sažieriem, bet lai ar šo kuģi aizbrauktu tur, kur

dzīvo viņu tante vai onkulis. Kas šiem «partiju vī-

riem» un «rezolūciju taisītājiem» trūka — tā bija
atbildības apziņa, šādus cilvēkus nav ne ko ap-

skaust, ne nožēlot, jo viņu «tikumi» nav mūsu ti-

kumi. Mūsu krietnie tikumi prasa, lai cilvēks ķe-
ras pie darba, par kuru viņš spējīgs uzņemties at-

bildību, un lai atbildētu par darbu, ko ņēmies pa-

darīt.

Pašvērtības apziņa.

Pašvērtības apziņa ir pārliecība, ka arī mums ir

sava vieta un nozīme pasaulē, ka arī mēs ar savu

dzīvi un darbu darām ko labu, kas attaisno mūsu

nākšanu un dzīvošanu šai pasaulē. Cilvēks ar vāju

pašvērtības apziņu ir dzīvē un darbā neuzņēmīgs.
Pat no mazākiem pasākumiem viņš baidās, atturas,
kaut arī viņa zināšanas un citas īpašības spētu no-

vest pasākumu līdz galam. Ja šādam uzņēmības
trūkumam vēl pievienojas vienaldzība, tad tas ir

bezdarbības sākums. Pārliecība, ka es dzīvē ko varu

un kam deru, uzmudina un skubina ķerties pie dar-

ba, ticībā, ka es to spēšu veikt. Jāpārvar tikai pats

sākums, savas šaubas. Ja arī varbūt viens otrs pa-
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sākums tūliņ nesekmētos, jāzina, ka «katrs sākums

ir grūts». Pašvērtības apziņu attīsta un nostiprina
darbs no bērna dienām. Vienalga, vai bērna dienās

mēs būvējam pilis no smiltīm, kuģus no koka mi-

zām, vai esam «šoferi» diegā velkamiem spēļu auto-

mobiļiem, mēs jau no bērnības mantojam pārliecību,

ka arī mēs ko varam, ka arī mums kas iznāk. Bet

ja mūs kāds izsmej, nonievā, ja mūsu darba sajūs-

mu kāds pārtrauc ar nevērību vai zobošanos: «ej

nu, puika, ko niekojies!», tad mūsos iezogas šaubas

par sevi, mēs neuzdrošināmies otrreiz ko pasākt.

Varbūt atkal pēc padarīta darba kāds teiks: «ej nu,

puika, ko niekojies!». Lieli izauguši mēs būsim

mantojuši savas mazvērtības apziņu, un no katra pa-

sākuma mēs centīsimies atturēties. Turpretim, ja

mūsu darbu atzīs un darbā pamudinās, vienalga, vai

tas bijis patiesi vērtīgs vai tīri bērnišķīgs, mūsos

stiprinās pašvērtības apziņa. Tā pieņemsies spēkā,
tiklīdz paaugsim lielāki un varēsim palīdzēt arī pie-
augušiem cilvēkiem. Ja arī par šo palīdzību mēs

mantosim uzslavu un atzīšanu, tad mums pašvērtī-
bas apziņa augs un vēl vairāk nostiprināsies. Lieli

izauguši mēs nebīsimies uzsākt katru patstāvīgu
darbu, jo būsim pieraduši savā apziņā, ka ir taču

darīts jau un arī padarīts, vai tad šoreiz lai būtu ci-

tādāk. Pašvērtības apziņa ir tikums, kas palīdz
dzīvē tikt uz zaļa zara. Lai to iemantotu, vajaga pie-
rast pie darba jau no bērna dienām. Ar katru pa-
darīto darbu šis tikums pieaug spēkā un spožumā.

Bet pašvērtības apziņa nedrīkst noslīgt galējībā
un pārvērsties iedomībā un augstprātī-
bā. Augstprātība var būt vēl sliktāka rakstura

īpašība nekā mazvērtības apziņa. Ja mazvērtības

apziņa neļauj sevī saskatīt nekādu gara dāvanu,
tad iedomība un augstprātība pavedina redzēt sevī

to, kā pavisam nav. ledomīgs cilvēks nespēj sa-

skatīt cita cilvēka spējas un atzīt viņa krietno dar-

bu. ledomīgs cilvēks ir lielīgs vietā un nevietā. Vi

ņam šķiet, ka vienīgi viņš ir tas, kas ko spēj, kam
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nekā vairs nevajag mācīties. Par citu kļūdām vai

neveiksmēm tas ir pirmais soģis un pamācītājs. Es

būtu to darījis tā un tā; tas cilvēks ir galējs muļ-
ķis v. t. t. Bet no lielības līdz izpildīšanai ir daž-

reiz neizmērojams attālums. Mums ir pazīstama

fabula par vardi, kura lielījusies, ka spējot kļūt tik

pat liela kā vērsis. Viņa pūtusies tik ilgi, kamēr

pārplīsusi. ledomība un augstprātība ir pašvērtī-
bas apziņas galējība un kā katra galējība — neti-

kums. Viņu izsauc paškritikas trūķums. Uzklausīt

pamācību no otra, ja tā ir labi domāta, nav kauns

vai pazemojums. Cilvēks no cilvēka var vienmēr

ko mācīties un nevar iedomāties, ka tikai es esmu

tas gudrais, bet visi citi — muļķi. Ja uzklausīsim

otra pamācību, to pārdomāsim un atradīsim, ka tā

mums tomēr nenoder, darīsim paši pēc sava prāta,
bet noraidīt pamācību, pirms to esam uzklausījuši
vai pārdomājuši, nozīmē būt iedomīgam un augst-
prātīgam. Dažreiz augstprātīgs cilvēks tīši rīko-

jas ne tā, kā vajadzētu tikai tāpēc vien, ka otrs vi-

ņam ir pateicis, kā vajaga rīkoties, lai būtu pareizi.
ledomība un paškritikas trūkums ceļas no nemitī-

gām uzslavām, ko izsaka mums citi cilvēki, lai

mums iztaptu vai glaimotu. Kad mēs sākam ticēt

glaimiem, tad mēs nespējam vairs saredzēt patie-

sību, kas bieži vien ir mums nepatīkama. Bet bez

patiesības apziņas nevar būt īstas pašvērtības ap-

ziņas. Glaimošana, tāpat kā nonicināšana, aprok

pašvērtības apziņu. Ne tas lai būtu mūsu draugs,
kas mums glaimo, bet tas, kas mūs nenonicinā-

dams pasaka acīs patiesību, cik tā arī būtu dažreiz

nepatīkama mūsu patmīlībai.

Bijība, pazemība un cieņa.

Ikviens cilvēks, iekams tiek uz augšu, mācās no

citiem dzīves gudrības. Cilvēkam jāmācās no šū-

puļa līdz kapam. Neviens nevar sacīt, ka viņš jau

visu zina, ka viņam nekas vairs nav jāmācās. To-
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mēr mācīties var ne tikai no cilvēkiem vien. Arī

daba ir neizsmeļamas gudrības avots. Kā visa da-

ba brīnišķi iekārtota! Pēc kādiem brīnišķiem liku-

miem tā tiek vadīta! Kas tas par gudru meistaru,
kas visu to tā iekārtojis un vada! Vai tas lai būtu

cits kā Dievs, kura brīnišķās gudrības un varenī-

bas priekšā mums nākas bijīgi noliekt savas gal-

vas. Ikvienam, kas atzīst dabas brīnišķo iekārto-

jumu un viņas gudros likumus, ir jāizjūt bijība šīs

gudrības priekšā un pret to, kas to ir radījis un

reizē ar viņu arī mūs pašus. Krietni tikumi nevar

būt sveši dabas resp. Dieva bijībai.
Bijība jāizjūt arī pret saviem vecākiem, saviem

skolotājiem un saviem vadītājiem, šī bijība izpau-
žas pazemībā, kas ir viena no jaukākām cilvēka

rakstura īpašībām. Bijīgs un pazemīgs cilvēks ne-

kad nav rupjš pret saviem audzinātājiem, ir pie-
klājīgs un smalkjūtīgs.

Bijība un pazemība nenozīmē, ka cilvēkam jā-
pārvēršas līdējā un tārpā. Kas kā tārps gatavs
līst otra priekšā, tas lai nežēlojas, ja to kā tārpu
samin. Ikvienā cilvēkā jābūt arī pašcieņai. Sava

pašcieņa nekad nav jāpazemo. Pašcieņa nav uzpū-

tībā, augstprātībā, lielībā. Pašcieņa ir savas per-

sonības vērtības apziņa. Kas ļauj to samīt dubļos,
tam nav savas pašvērtības apziņas. Kas lietai ce-

na, tas cilvēkam cieņa. Ikviens, kas cieņas vērts,
ir jāciena. Kas gribēs otru Cienīt, arī pats tiks cie-

nīts. Necienīga izturēšanās cilvēku pazemo, bet

pazemot otru cilvēku nozīmē noziegties pret tiku-

mību. Cieņa, ko mums izrāda mūsu līdzcilvēki, ir

mūsu gods. Pazaudēt šo cieņu, nozīmē pazaudēt sa-

vu godu. Savu godu cilvēks zaudē noziedzoties pret
kādu vispāratzītu tikumu. Slepkavība, zādzība, me-

lošana, dotā vārda neturēšana ir ikdienišķi pazīsta-
mi netikumi, kas saistīti ar goda zaudēšanu. Sa-

vas tēvijas nodošana, izvairīšanās no savas tēvijas
aizstāvēšanas, zvērasta laušana ir vēl smagāki go-

du atņemoši netikumi. lemantot savu līdzcilvēku
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cieņu var tas, kas nenoziedzas pret vispāratzītiem
tikumiem. Saka, ka cilvēka gods ir pasaules dār-

gākā manta, pēc kā jātiecas. Aizstāvēt savu godu
tāpēc ir katra cilvēka pienākums. Par goda

nepelnītu aizkāršanu vainīgos sauc pie atbildības.

Gluži tāpat kā par savu personīgo godu, ir jāstāv
nomodā arī par visas tautas un savas valsts godu.
Aizkarot tautas vai valsts godu, reizē ar to tiek

aizkārts katra atsevišķa locekļa un pilsoņa gods.
Cieņai, ko mums izrāda mūsu līdzcilvēki, nav

vērtības, ja esam pazaudējuši cieņu paši savās

acīs. Dažreiz pārkāpumi paliek neuzzināti un ne-

sodīti. Tādos gadījumos vainīgais gan būs patu-

rējis savu cieņu citu cilvēku acīs, tomēr pats savās

acīs viņš būs godu pazaudējis. Viņš būs bezgodis,
kas nelietīgi valkā citu cilvēku cieņu. Par to viņu

vajās viņa taisnīgā sirdsapziņa.

Taisnīgums un patiesīgums.

Neievērojot taisnību, rodas netaisnība un katram

ir zināms, cik kļūmīgas sekas ir netaisnības so-

ļiem. Runāt patiesību vienmēr un visās lietās no-

zīmē būt taisnīgam, sirsnīgam, neviltotam. Tais-

nīgs cilvēks nemelo nekad, vienalga, vai lieta gro-

zās ap mazsvarīgām vai svarīgām lietām, kā cilvē-

ka dzīvību un godu. Taisnīgs cilvēks uzņemas sevī

atbildību par visiem saviem darbiem, ar me-

liem neattaisno savas kļūdas un arī necenšas izcelt

nopelnus, kas tam sveši. Taisnīgs cilvēks izvairās

arī no aplinkus ceļiem, kas ir maskots melu ceļš,
bet iet vienmēr taisnā ceļā uz sprausto mērķi. Tais-

nīgs cilvēks uzskata par savu pienākumu nekad

neslēpt īsto patiesību un atturas no vārdiem, kas

nesaskanētu ar viņa pārliecību. Bet jāzina, ka ne

katrreiz cilvēks ir aicināts teikt patiesību.
Ne katrreiz ir vajadzīgs patiesību teikt. Daž-

reiz patiesības teikšana sagādātu otram cilvēkam

tikai liekas mokas, ko tam labāk aiztaupīt. Tā,
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piemēram, ārstam, kas apmeklē nedziedināmi sli-

mu, neklājas slimajam pateikt acīs patiesību, ka

uz izārstēšanos nav nekādu cerību. Tas nebūtu

augstsirdīgi darīts. Kamdēļ gan vēl sāpināt cilvē-

ku, atņemot tam pēdējo cerību. Patiesības mīlē-

šana neuzliek par pienākumu arī teikt visu un vi-

siem, kas ir uz mēles. Patiesības mīlēšana gan

prasa, lai nerunājam nepatiesību. Kāds teicis, ka

patiesību gan vajagot mīlēt un runāt, bet vajagot
arī padomāt, vai tas, kam to saka, spēj šo patiesību
panest un vai mēs esam aicināti patiesību teikt.

Patiesības noslēpšana, kad esam aicināti patie-

sību teikt, ir ļoti zemisks netikums. Patiesības no-

slēpšanu nolūkā kādu pievilt sauc par meliem.

Dažreiz meliem var būt ļoti kļūmīgas sekas. Melot

var visdažādākos veidos — gan vārdiem, gan ar

darbiem, gan ar vienkāršu klusēšanu. Daudzi cil-

vēki nodarbojas ar melošanu sevim par uzjautri-
nāšanu vai arī pārspīlē patiesību aiz tukšas lielī-

bas. Dažreiz cilvēki melo aiz pieklājības, izsakoties

par otra cilvēka skaistumu, sekmēm v. t. t. Ja me-

li nevienam nekaitē, dažreiz pat nāk citiem par la-

bu,, nekaitējot nevienam, tad melošana nav liels ne-

tikums. Bet nekad nedrīkst melot savu interešu

labā, vai cita interesēm par sliktu. Mēdz sacīt, ka

kas melo, tas arī zog. Tas ir taisnība, jo pie meliem

piemājo labprāt arī visi citi netikumi. Tomēr jā-
zina, ka meliem ir īsas kājas. Agri vai vēlu meli

atklājas, un tad nepatikšanas ir simtreiz lielākās. Ja

esam ko sliktu izdarījuši, labāk atzīties tūliņ. Kaut

gan nepatikšanas šādas atzīšanas brīdī nav mazas,

tomēr gan mazākas, nekā kad meli atklājas vēlāk,
bez mūsu atzīšanās. Cilvēks, kas reiz pieķerts pie

meliem, zaudē uzticību un cieņu. Melim netic pat

tad, kad viņš runā patiesību, tāpēc melim dažreiz

ļoti grūti atspēkot kādu nepareizi viņam pierak-
stītu apvainojumu un kā sekas nākas dažreiz ciest

arī nevainīgam.
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Melus, kas izpaužas darbos, sauc par blēdību.

Blēdis seko savam savtīgajam nolūkam un rīkojas
citu labumam par sliktu. Blēdis izmanto citu cil-

vēku cieņu, uzticību un stāvokli sabiedrībā, lai slēp-

joties aiz tā taisītu tumšus veikalus, Blēžiem tāpat
kā meļiem īsas kājas.

Ir vēl kāds melu veids, ko var apzīmēt ar vārdu

liekulība. Liekulis rāda uz ārieni tādas savas

īpašības, kas patiesībā viņā nemaz nav. Ir liekuļi,
kas sludina un uzstājas par stingriem tikumiem,
brēc un skandālē par citu netikumiem, bet ja vēro

viņu pašu dzīvi un dvēseli tuvāk, izrādās, ka viņi
paši ir pēdējie izvirtuļi un uzdzīvotāji. Ir arī lie-

kuļi patrioti, kas uz ārieni rāda dziļu tēvijas mīle-

stību, bet tikko pienāk brīdis, kad tēvijas mīlestī-

ba parādāma darbos, viņi nodevīgi bēg no katra

pienākuma pret tēviju. Visbiežāk tomēr mēs sa-

stopamies dzīvē ar liekulīgiem draugiem. Saka, ka

īstus draugus pazīst tikai nelaimē. Tā ir dziļi pa-

tiesa gudrība. Draugs, kas neatstāj tevi nelaimē,
ir īsts draugs. Pret nepārbaudītu draugu lieka uz-

manība nāk par labu. No liekulīgiem draugiem
dažreiz cieš kā mūsu gods, tā arī materiālās inte-

reses.

Liekuļota draudzība sastopama ne tikai atsevi-

šķu cilvēku sadzīvē, bet arī politiskā un valsts sa-

dzīvē, kur draudzība pastāv tik ilgi, kamēr tā ir

vajadzīga savtīgos nolūkos. īsta seja tai pašā lai-

kā bieži vien ir naida pilna.

Sevišķi zemisks pārkāpums pret patiesīgumu ir

zvēr as t a laušana un nepareizas lie-

cības došana tiesas priekšā. Cilvēks, kas

nepilda to, ko svinīgi zvērēdams pie sava goda ap-

ņēmies citu cilvēku priekšā, ir lielākais bezgodis.

Nepareizas liecības došana var būt par iemeslu ne-

vainīga cilvēka notiesāšanai uz vainīgā cilvēka rē-

ķina. Zvērasta neturēšana ir sevis pazemošana līdz

zemākai pakāpei, tālāk par ko vairs nav ko iet.

Goda vārds ir jātur vēl svētāks kā rakstīts doku-
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ments, vienalga, kaut to būtu devuši pārsteidzīgi,
neapdomādami pienākumus, kas ar to saistās. Vie-

nīgi, ja Izrādītos, ka turot doto vārdu mēs izdarītu

kādu smagu noziegumu pret tikumiem vai likumiem,
tad no dotā vārda vajag atbrīvoties. Bet tas jā-
dara atklātā un godīgā veidā, pasakot par dotā

vārda atsaukšanu. Noziegšanos pret likumu vai

tikumu nevar neviens prasīt, tāpēc arī dotā vārda

atsaukšana šādos gadījumos nav negods.

Vēsturē pazīstami ļoti skaisti piemēri, kas rak-

sturo dažu cilvēku godīgumu, saistītu ar lielu tēvi-

jas mīlestību. Senās Romas vēsture stāsta par kon-

sulu Regulu, kas kritis Romas pretinieku — karta-

giešu gūstā un sūtīts atpakaļ ar uzdevumu pie sa-

vējiem ar goda vārdu, ka pēc uzdevumu izpildī-
šanas atgriezīsies gūstā atpakaļ. Viņam bijis uz-

dots pierunāt savējos piekrist gūstekņu apmaiņai.
Viņam piedraudēts, ka ja viņš nepanāks gūstēkņu
apmaiņu, tad pēc atgriešanās viņu spīdzinās un no-

bendēs. Regulus ieradies pie savējiem, pateicis sa-

vu uzdevumu, bet turpat dedzīgi uzstājies pret gū-

stēkņu apmaiņu kā kaitīgu tēvijas interesēm. Ap-
meklējis pēc tam sievu un bērnus, turot doto goda
vārdu atgriezies atpakaļ pie ienaidnieka ar norai-

došu atbildi, lai stātos bendes rīcībā.

Gara gaisma.

Lai cilvēka skatam neaizēnotos patiesība, vajaga
krāt dzīves gudrības un novērst savu zināšanu

trūkumu. Maldi un nezināšana ir daudzu kļūmīgu

soļu pamatā. Mūsu dienās cilvēki savu dzīves va-

jadzību apmierināšanai vairs neatrodas tādos ap-

stākļos, kādos tos nostādījusi daba cilvēka radīša-

nas brīdī. Ja senāk cilvēks spēja nodrošināt savu ek-

sistenci ar dabas doto saprātu, izmantojot savam

uzturam un apģērbam mantas, kas brīvā dabā at-

radās pārpilnībā, tagad tam nākas cīnīt sīvu cīņu,
lai iegūtu visu nepieciešamo, jo brīvā dabā tas, kas
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cilvēka eksistencei vajadzīgs, neatrodas pietiekošā
daudzumā, šai cīņā dabas dotā saprāta vien nepie-
tiek. Vajaga speciālas zināšanas kā dzīvei, tā

darbam. Zināšanas mums dod iespēju atrisināt

daudzus jautājumus pašu spēkiem tā, ka tie mums

nāk par labu. Savs padoms būs vienmēr labāks,
jo tas ir vienmēr pie rokas. Bet šis padoms būs

ļoti trūcīgs, ja tas nevarēs pamatoties uz bagātī-
gām zināšanām. Daudz ko dzīvē mēs mācāmies jau
no bērna gadiem, vienkārši noskatoties citu cilvēku

darbā. Bet ar to vien nepietiek, vajaga zināt ko

vairāk. Vajaga zināt arī to, kāpēc ir jādara tā un

ne citādi, kā rīkojoties mēs varam gūt vislabākos pa-

nākumus, kā būtu jārīkojas gadījumos, kas pirmo
reizi nāk mums priekšā v. t. t. Mūsu dienās ne-

pieciešamās zināšanas nevar uzkrāt tikai piedzīvo-

jumu ceļā vien. šis ceļš ir arī pārāk garš ceļš. Mū-

su dienās mums jāmācās no citu cilvēku piedzīvoju-
miem, kas uzkrāti rakstītā veidā, grāmatās, un kas

aptver sevī daudzu gadu simteņu un cilvēku mūžu

gudrības. Tāpēc mūsu dienās pirmais noteikums,
lai tiktu klāt pie šīm dzīves gudrībām, ir lasīt un

rakstīt prašana. Lasīt un rakstīt pratējam visas

durvis ir vaļā ceļā uz gara gaismu, šī ceļa iesā-

kumu mums parāda skolās, kuru apmeklēšana ir

noteikta pat piespiedu kārtā. Uzvesti uz šī ceļa
mēs varam jau turpināt to patstāvīgi un meklēt to,
kas mūs visvairāk interesē vai arī visvairāk nepie-
ciešams sakarā ar mūsu izvēlētā aroda prasībām.

Katras tautas un valsts dzīves iespējamības ne-

teicas ar pilsoņu izglītības līmeni. Jo augstāks iz-

glītības līmenis, jo lielākas iespējamības. Tautas

un valstis, kas dzīvo gara tumsībā, kļūst par citu

tautu izmantošanas objektu. Tāpat tas ir atsevišķu
cilvēku dzīvē. Tikai labi izglītots cilvēks spēj veikt

savus dzīves uzdevumus neatkarīgi no citu padoma
un pilnīgi. Izglītots cilvēks spēj izvairīties dzīvē no

rupjām kļūdām un lielām neveiksmēm. Muļķi katrs

•var apvest ap stūri — gudru nē. Daudzi cilvēki



63

pārtiek uz muļķu rēķina. Muļķis nespēj atšķirt
melus no patiesības. Skaisti izsacīti meli muļķim

šķiet vistīrākā patiesība. Muļķis neatšķir dzīvē ie-

spējamo no neiespējamā. Muļķis tic tam, kas daudz

sola, kaut arī nekā nedod vai nevar dot. Vai pie
mums būtu bijis iespējams pastāvēt 27 politiskām
partijām, ja tām nebūtu bijis kam solīt, kaut arī

nekā nedot? Vai pie mums būtu bijis iespējams
pastāvēt tādu mācību sludinātājiem, kas sludināja
mieru meklēt naidā pret savu tuvāko, kas apgalvoja,
ka darbs ir netikums, ka cilvēkam nevajagot cen-

sties pēc labklājības, bet gan palikt par nabagu
(proletārieti) uz mūžīgiem laikiem? Vai tas būtu

bijis iespējams, ja mūsu tautas acis būtu spējušas

saskatīt aiz šiem vārdiem pašus vīrus, kas, sludi-

not nabadzību, paši dzīvoja greznās pilīs, ko tie uz-

cēluši ar muļķu naudu? Ja tas tomēr bija iespē-

jams, tad tas pierāda, ka mums visiem bij vēl trū-

cis gara gaismas, kas neļāva atšķirt melus no pa-
tiesības. Tāpēc lai mūsu tagadējie vadoņi, kas

mums atdarīja acis un atsvabināja mūs no 27 par-

tiju muļķošanas, lai tie vestu mūs pretim gara gais-

mai, jo tas ir vienīgais drošais ceļš uz labāku nā-

kotni.

Pēc smaga darba derīgu grāmatu lasīšana nāk

kā tīkama atpūta, paceļot mūsu garu un domas pāri
ikdienišķās dzīves sīkumiem. Derīgās grāmatās
cilvēks atrod barību savas dvēseles meklējumiem
un nāk pie uzskatu skaidrības. No grāmatām cil-

vēks mācās pazīt ne tikai savas tautas dzīvi un

savu zemi, bet arī citu tautu dzīvi un viņu zemes.

Salīdzinot savu un citu tautu dzīvi un zemes, cil-

vēkā mostas mīlestība un cieņa pret savu tautu un

savu zemi. jo savas tautas dzīve, kas saistās ar

īpatnējām parašām un krietniem tikumiem, stāv

vistuvāk sirdij un garam. No citu tautu dzīves var

gan daudz ko mācīties, bet jāsaprot, ka tas, kas de-

rīgs vienai tautai, varbūt nederēs mums. Katrai

tautai savi tikumi, savas parašas un iespējamības.
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Mūsu dienās derīga grāmata nav retums un pieie-
tama visur un visiem. Ir daudzas bibliotēkas, kas

izsniedz grāmatas lasīšanai par brīvu vai pret nie-

cīgu atlīdzību. Protams, visas grāmatas neviens

cilvēks nespēj izlasīt. Vajaga izvēlēties tās, kas var

sniegt ko pamācošu, paliekošu, kas apskata jautāju-

mus, kas mūs visvairāk interesē. Pašķirstot biblio-

tēkās grāmatu sarakstus (katalogus), mēs arvien

atradīsim kādu grāmatu, kas mums ko var dot.

Arī mūsu izglītotākie biedri neatteiksies norādīt uz

krietnām grāmatām, ja mēs viņus lūgsim pēc pa-

doma. Grāmata lai ir mūsu draugs un sabiedro-

tais dzīves ceļā. Mēs zinām daudzus vīrus, kas nā-

kuši no nabadzīgām būdiņām, bet cenzdamies pēc

gara gaismas, sasnieguši daudz kā savā personīgā
dzīvē, tā visas tautas labā. Kam cieta griba un

kam slāpst pēc gara gaismas, tas var pārvarēt visus

šķēršļus kļūt par krietnu un cienījamu vīru Mums,
latviešiem, daudzi cienījami vīri ir sākuši savu dzī-

ves gājumu gana zēna gaitās.
Ne tikai grāmatu lasīšana, bet arī teātru, operu,

koncertu un vērtīgu kino izrāžu un priekšlasījumu
(lekciju) apmeklēšana sniedz līdz ar veselīgu izklai-

dēšanos arī daudz derīga dzīves uzskatu skaidroša*-

nai. Bez gara gaismas krietni tikumi nevar atmir-

dzēt visā spožumā, tāpēc arī daudzi pienākumi, kas

mums dzīvē jāuzņemas, tikai pateicoties gara gais-
mai var tikt apzināti un pildīti, kā tas krietniem

cilvēkiem pienākas.
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Pienākumi pret otru cilvēku.

Cilvēks nedzīvo no citiem cilvēkiem stingri no-

šķirtu dzīvi. Ikvienam savā dzīvē gan darbos, gan

domās nākas sadurties ar citiem cilvēkiem. Bieži

vien dzīvē jāveic tādi uzdevumi, ko var veikt tikai

kopējiem spēkiem. Laba saskaņa var būt tikai tur,
kur cilvēki savā starpā labi saprotas, nav viens ot-

ram par apgrūtinājumu, bet darīdami katrs savu

darbu arī ciena un izrāda labvēlību otra cilvēka

darbam, un visam, kas stāv sakarā ar cilvēka kriet-

niem centieniem un dzīvot gribu. Laba saskaņa un

saprašanās iespējama vienīgi tad, ja ikviens cilvēks

attiecībā pret otru cilvēku sekos šādām divi pra-

sībām : nedarīt otram to, ko mēs

negribētu, ja citi darītu mums un

darīt otram to, ko mēs gribētu,
1a i citi darītu mums. Abas šīs prasības
uzliek ikvienam cilvēkam pienākumus pret otru cil-

vēku, kurus varētu iedalīt divās pamatgrupās: 1)

pienākumos būt taisnīgam un 2) pienākumos būt

izpalīdzīgam, labvēlīgam, solidāram un pateicīgam.
Pienākums būt taisnīgam prasa cienīt otra cilvēka

dzīvību, mantu un dvēseli ne mazāk kā savu paša;
pienākums būt izpalīdzīgam, labvēlīgam, solidāram

un pateicīgam prasa palīdzēt otram cilvēkam vien-

mēr un visur, cik tas mūsu spēkos stāv, lai priecā-
tos par otra cilvēka sasniegumiem līdz ar viņu un

bēdātos viņa nelaimē līdz ar viņu. Prieki ir īsti,

ja viņos var dalīties ar citiem. Bēdas ir vieglāk pa-

ciešamas, ja citi dalās viņās līdz ar mums.
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1. nodaļa.

Pienākums būt taisnīgam.
1. Dzīvības neaizkaramība.

Atņemt otram cilvēkam dzīvību nozīmē atraut

viņu no to pienākumu pildīšanas, kas viņam uzlikti

kā savas valsts pilsonim, kā sabiedrības loceklim,
kā ģimenes galvai un kā cilvēkam, iznīcināt tās

vērtības, kas patērētas cilvēka uzaudzināšanai,
kas katram cilvēkam savā dzīvē un darbā ir kā pa-
rāds jāatpelna un jānodod tālāk, jaunas paaudzes
uzaudzināšanai. Bez tam, atņemt otram cilvēkam

dzīvību nozimē noziegties pret Visuradītāja gribu,
jo viņš ir radījis dzīvības, lai tās pastāvētu un ar

savu pastāvēšanu pildītu kādu uzdevumu cauri mū-

žībai uz mūžību. Kāds šis uzdevums, to mēs gan ar

savu cilvēka prātu nespējam aptvert, bet ja mēs

visā dabā vērojam brīnišķas gudrības iemiesojumu,
tad mēs nevaram neatzīt, ka dzīvības turpināšanā
ir iemiesots ne mazāk apbrīnojams un gudrs sa-

turs. No šī viedokļa neviena cilvēka nonāvēšana

nevar tikt attaisnota. Katram cilvēkam ir tiesība

dzīvot. Ja mēs ikdienišķajā dzīvē arī sastopamies
ar gadījumiem, kad pēc mūsu sadzīvē izveidotiem

uzskatiem, ir tiesības lemt par cita cilvēka dzī-

vību vai nāvi, tad arī tie, aplūkoti tuvāk, nav ne-

kāds izņēmums, bet stāv ciešā sakarā ar prasību,
lai katram būtu tiesības aizsargāt savu dzīvību, ja
kāds to apdraud. Izejot no šīm tiesībām, tad arī ar

likumu ir atzīta pašaizsardzība. Vienīgi

pašaizsardzības nolūkos likums atļauj atņemt ot-

ram dzīvību. Bet ne tikai katrs atsevišķs cilvēks

var pašaizsardzības nolūkos atņemt otram dzīvību.

Arī sabiedrība var prasīt aizsardzību pret smagiem

noziedzniekiem, kas noziegušies pret kādu viņas

locekļa dzīvību. Tāpēc smagu noziedznieku sodī-

šana ar nāvi tiek atzīta par nepieciešamu un attais-

nojamu visas sabiedrības interešu labā. Tomēr jā-
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ievēro zināmi noteikumi, kas paredz siki tos ap-

stākļus, kādos ir tiesība sevi aizsargāt ar tik

krasu pretlīdzekli, kā cilvēka nogalināšanu. Cilvēka

nogalināšanu pašaizsardzības nolūkos likums atļauj
vienīgi ar noteikumu, ja var pierādīt, ka tikai tā

un ne citādāki rīkojoties pašaizsargāšanās bijusi ie-

spējama, un ka tiešām dzīvība bijusi apdraudēta vai

vismaz apdraudētam bijis pamats uzskatīt savu dzī-

vību par apdraudētu. Dažos gadījumos šādas paš-
aizsargāšanās tiesības, atņemt otram dzīvību li-

kums atļauj arī, ja smags apdraudējums vērsts

pret cilvēka mantu, godu un brīvību. Arī mūsu

līdzcilvēku dzīvību, mantu, godu un brīvību likums

prasa aizstāvēt pret tiem, kas tos apdraud. Tāpēc
arī otra cilvēka dzīvību, mantu, godu vai brīvību

aizstāvot var atņemt dzīvību tam, kas to apdraud.
Par vispāratzītu likumīgu aizsargāšanās līdzekli

tiek atzīts arī karš. Cik tas arī liktos briesmīgs un

nevēlams, dažreiz tas ir vienīgais līdzeklis, kā aiz-

stāvēt savas valsts pilsoņu dzīvības, mantu, godu un

brīvību.

No atziņas, ka cilvēka dzīvība ir neaizkarama iz-

riet, ka nav arī pielaižama jebkura vardarbība pret
otra cilvēka miesu, to sitot, ievainojot vai kā citādi

sagādājot ciešanas un sakropļojumus. Tāpat par

netikumu jāuzlūko ienaidnieka nogalināšana vai

spīdzināšana, kas neaizsargājas vai ir ievainots.

Cilvēks, kas atņem otram cilvēkam dzīvību, bez kā

būtu uz to spiests paša vai sava līdzcilvēka aizsar-

dzības nolūkos, būtu sodāms ar paša dzīvības at-

ņemšanu. Tādam būtu jābūt mūsu tikumam, ko

prasa taisnīgums. Tad mitētos daudzās slepkavī-
bas, kas tiek pastrādātas tik bieži un tik mežonīgā
kārtā, ka tikai apziņa par neizbēgamo nāves sodu

var atturēt slepkavas no viņu šausmu darba. Cil-

vēki, ka slepkavā grib saskatīt mocekli, kas pelna

līdzjūtību tikai tādēļ, ka tam ir māte, māsas vai lī-

gava, kas to apraud, ir tikumiski pagrimuši cilvēki.

Tiem šķiet, ka asaras, ko lej slepkava pats, vai viņa
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māte, māsas vai līgava ir Dievam patīkamākas, ne-

kā tās, ko lej no slepkavas rokas krituša nevainīgā
un godājama cilvēka māte, māsas vai līgava. Par

nožēlošanu un kaunu arī starp mums latviešiem

tādu cilvēku netrūkst. Ar tiem lai mums nav pa
ceļam.

2. Mantas neaizkaramība.

Pienākums pret otra cilvēka mantu pamatojas uz

īpašuma tiesību atzīšanu. īpašuma tiesības ir tā-

das tiesības, kas nodrošina visiem cilvēkiem vienlī-

dzīgu brīvību iegūt par savu un izlietot pēc saviem

ieskatiem mantu kā kompensāciju par savu darbu

vai uzņēmību. Šīs tiesības nav ierobežotas ar ko

citu, kā vienīgi ar otra cilvēka tādām pat tiesībām

un pēc sabiedrībā izveidotiem uzskatiem ir neaiz-

karamas. Gan visos laikos ir pacēlušās at-

sevišķas balsis, ka īpašuma tiesības rada sociālu ne-

vienlīdzību — bagātus un nabagus. Bet gandrīz
visi zinātnieki ■—•tautsaimnieki aizstāv īpašuma tie-

sības, norādot, ka tas ir nepieciešams dzenulis cil-

vēku uzņēmībai un darbam, kas rezultātā ved visu

cilvēci pretim lielākai pilnībai un vispārējai labklā-

jībai. Ir taču skaidrs, Ka privātīpašuma tiesību ne-

atzīšana atņemtu cilvēkam uzņēmības un sacensības

prieku, jo kāda gan būtu nozīme atsevišķam cilvē-

kam vairot pūles darbā vai uzņēmībā, ja par savām

pūlēm tas nevarētu iegūt sev pašam ko paliekošu, sa-

mērīgi ar darbā vai uzņēmībā ieliktām pūlēm. Tā,

piemēram, labam ārstam, plaši slavenam savā spe-

cialitātē, būs arvien daudz apmeklētāju un ' daudz

darba. Sliktam ārstam, turpretim, apmeklētāju
būs maz un darba arī maz. Dabīgi, ka par labu un

slavenu ārstu var kļūt tikai tas, kas pielicis lielas

pūles un centību sevis izglītošanā un praksē. Ja nu

rezultātā par visu to viņš nesaņemtu vairāk par

sliktu ārstu, kas sevis izglītošanā un praksē nav

pielicis sevišķas pūles un centību, kāds gan varētu
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būt mudinājums ikvienam pūlēties un censties kļūt
par labu ārstu? Ir arī dabīgi, ka katram jādod ie-

spēja nopļaut to, ko viņš sējis. Cilvēks priecīgs
strādāt un pūlēties, lai pēc tam redzētu un iegūtu
sava darba un pūliņu augļus. Bet ja nu mums lie-

kas pilnīgi saprotamas un attaisnojamas privātīpa-
šuma tiesības, ar ko tad lai izskaidrojam to cilvēku

uzskatus, kas šīs tiesības kritizē un ieteic neatzīt?

Gluži vienkārši ar to, ka visos laikos nav trūcis cil-

vēku, kas kaut ko gudro, kam pretīga ir pasaule, kas

lāgā neieredz ne sevi pašu, ne savus līdzcilvēkus, kas

pēc sava dzimuma nav spējīgi strādāt ko vērtīgu
un sacensties ar citiem, bet gribētu labprāt baudīt

ērtības, izmantodami citu cilvēku darba un uzņēmī-
bas pārākuma augļus, šie cilvēki prāto un domā tā:

«kurpnieks lai strādā vaiga sviedros un taisa man

kurpes, drēbnieks lai šuj man uzvalkus, zemnieks lai

gādā man maizi, bet es pats — nu, gan jau ko ne-

būt izgudrošu». Bet vai no šādas «gudrošanas» kas

tiek kurpniekam, drēbniekam un zemniekam, to

šie cilvēki nespēj pateikt.
Ja katrs saņem sava godīga darba augļus un

samērīgi ar darbā ieliktām pūlēm, tad pret privāt-
īpašuma tiesībām neko nevar iebilst. Vienīgi tādos

gadījumos, kur sava darba vai uzņēmības augļus
var iegūt bez kādas sacensības, un kāds sāktu šādu

stāvokli izmantot par sliktu sabiedrības vairākuma

interesēm, jāiejaucas valsts varai un ar likumdoša-

nas aktiem jāierobežo iespēja iedzīvoties, izmantojot
sabiedrības vairākumu. Šai nolūkā valsts var zi-

nāmas uzņēmības nozares pilnīgi izņemt no atse-

višķu cilvēku vai cilvēku grupu rīcības vai arī tikai

ierobežot viņu izpeļņas lielumu. Tādas mums vi-

siem pazīstamas uzņēmumu nozares, kas izņemtas
no privātas uzņēmības, ir tā saucamie valsts mo-

nopoli: spirta monopols, tabakas monopols, linu mo-

nopols, cukura monopols v. c. šie uzņēmumi kalpo
masu patēriņam, tos pārzina valsts pati, un ienākumi

no tiem ieplūst valsts kasē, bet ne privātu uzņēmēju
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kabatā. Ar monopoliem valsts var rēgulēt katru

uzņēmības nozari, tiklīdz kādā nozarē izzūd sacen-

sība, un sacensības trūkums varētu nākt par sliktu

plašāku masu interesēm. Bet kur ir sacensība un

nereti ļoti liela, tur privāta uzņēmība ir vislabākā.

Latvietis pēc savas dabas ir ļoti centīgs un strā-

dīgs. Viņš tiecas pēc mantas, ar ko varētu rī-

koties pēc sava brīva prāta, apzinoties, ka tikai

manta ir tā, kas dara cilvēku no citiem neatkarīgu
un dod lielākas iespējas dzīvē. Tāpēc arī latvietis

ir vienmēr bijis un būs privātīpašuma tiesību

s ingrs aizstāvis. «Savs kaktiņš, savs stūrītis,» tas

ir ideāk, pēc kā latvietis tiecas. Tas bij arī brīvības

ciņu lozungs, kas apvienoja visus latviešus cīņā par

neatkarīgu valsti, jo visi saprata, ka tikai neatka-

rīgā un pašiem savā valstī var piepildīties tieksmes

pēc privātīpašuma — zemes. Muižu sadalīšana un

zemes piešķiršana brīvības cīņu dalībniekiem šis

tieksmes piepildīja. Par to skaitu, kas dabūjuši

zemi privātīpašumā, latviešu tauta kļuva idejiski
veselāka un valsts bagātāka ar krietniem pilsoņiem.
Tie būs vienmēr gatavi nest upurus savas valsts

aizsardzībai, jo sargāt valsti, nozīmē sargāt savu

ieguvumu.

īpašuma tiesības atzīst sabiedrības vairākums,
un tās pastāv visās tiesiskās valstīs. Tāpēc ikvie-

na cilvēka īpašums uzskatāms par neaizkarāmu.

Īpašuma tiesību pārkāpšana ir zādzība un

laupīšana. Pēc sabiedrībā izveidotiem uzska-

tiem zādzība un laupīšana ir kauna pilns un pazemo-

jošs netikums. Zādzībā vai laupīšanā pieķerts cil-

vēks zaudē katru cienu un uzticību. Likums paredz

zagļiem un laupītājiem ļoti bargus sodus.

Zādzība nav tikai otram piederošas mantas pa-

ņemšana bez īpašnieka ziņas un piekrišanas. Ari

katrs tāds rīcības veids, kas iziet uz to, lai neliku-

mīgā kārtā tiktu pie otram piederošas mantas, ir

uzskatāms par zādzību. Par zādzību ir jāuzskata
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arī: medīšana bez atļaujas un pretēji attiecī-

giem likuma nosacījumiem; lopu ganīšana
uz sveša īpašuma; dažādu preču ievešana,

apejot pastāvošos noteikumus un nemaksājot attie-

cīgas muitas (kontrabanda); svešas mantas iz~

šķērdēšana vai piesavināšanās; zag-
tas mantas slēpšana un līdzdalība zag-
šanā vai zagtas mantas slēpšanā; atrastas mantas

nepieteikšana vai neatdošana īpaš-
niekam v. c.

Neraugoties uz to, ka zādzība tiek uzskatīta par
kauna pilnu netikumu, diemžēl zādzības notiek bie-

ži, ja skaita arī mazāk svarīgus gadījumus, kad tiek

nozagtas sīkas, mazvērtīgas mantas, par ko vai-

nīgie netiek pat meklēti saukšanai pie atbildības.

Dažreiz mēdz sacīt tā: «nu beigts ir, nieka lieta jau
bij, nav vērts meklēties». No tikumiskā viedokļa
tas nav pareizi: vainīgais ir jāmeklē un tikumam

jādod gandarījums! Nepieķerts pie sīkām zādzī-

bām zaglis paliek drošāks, kārdinājums viņā pie-

aug, līdz beidzot tas kļūst par profesionālu un bī-

stamu zagli. Mēdz sacīt, ka tas, kas nozadzis adatu,
nozags arī vērsi.

Godīgs cilvēks neņem no otra bez atļaujas ne nie-

cīgāko lietiņu. Labāk paciest trūkumu, nekā ap-

traipīt savu godu. Cilvēki, kas padevušies izpriecu

kārdinājumiem, azarta spēlēm, kas žūpo un dzīvo iz-

šķērdīgu dzīvi, nonāk trūkumā. Nespējot vairs

šādu dzīvi turpināt, tie meklē iegūt līdzekļus nego-

dīgā ceļā un kļūst par blēžiem, zagļiem, laupītājiem
un slepkavām.

3. Brīvības neaizkaramība

Taisnības vārdā vajaga respektēt cilvēku brīvību.

Katram jābūt brīvam darīt to, kas vispār atļauts,
un ciktāl tas nerunā pretim otra cilvēka tādām

pat tiesībām uz brīvību. lerobežot vēl vairāk kāda

cilvēka brīvību nozīmētu būt pret viņu netaisnīgam.
Bet līdz ar to jāsaprot, ka visiem vienlīdzīga brīvība
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būs iespējama tikai tad, ja katrs uzskatīs par savu

pienākumu nedarīt nekā tāda, kas runātu pretim
otra cilvēka tiesībām uz brīvību. Vēl visiem ir at-

miņā tie laiki, kad pēc revolūcijas Krievijā daudzi

cilvēki saprata brīvību tādējādi, ka nu katrs var

darīt ko grib. Viņi domāja, ka reiz ir brīvība, tad

var smēķēt — kur grib, spļaut — kur grib,
braukt — kur grib, rupji runāt v. t. t. Bet viņi ne-

saprata, ka arī citiem cilvēkiem ir tiesības uz brī-

vju, un ka šie cilvēki varbūt negrib, ka smēķē vi-

ņiem pie deguna, spļauj, kur viņiem jāsēd, rupji
runā, kad viņiem jāklausās. Brīvība vienam tad

nozīmētu nebrīvību otram. Tāpēc brīvība ir jāsa-
prot tā, ka viņai jābeidzas tur, kur sākas otra cil-

vēka līdzīgas tiesības uz brīvību. Taisni brīvības

vārdā ir katram sava brīvība jāierobežo, kur tā ap-

draud otra cilvēka tiesības uz brīvību.

lerobežot savu brīvību ir cēli, bet ierobežot citu

cilvēku brīvību ir netikums. Ir zemiski, ja to dara

savtīgos nolūkos: darba devējs, kas izmanto strād-

nieku pretēji līguma nosacījumiem, aizturot to il-

gāk darbā vai neizsniedzot norunātā daudzumā un

labumā atlīdzību par darbu, rīkojas zemiski un

grēko pret taisnīgumu. Stiprākais, kas izmanto

vājāko, rīkosies zemiski. Tēvs, kas mudina savus

bērnus zagt, übagot vai arī uzkrauj tiem nesamē-

rīgi ar viņu spēkiem grūtus darbus, rīkojas zemiski.

Cilvēks, kas pierunā vai piespiež otru cilvēku darbos,
ko tas citādi pēc savas pārliecības nedarītu, rīkojas
zemiski pret otra cilvēka gribas brīvību.

Bet šāda, tīri materiālas vai miesīgas dabas brī-

vība nav vienīgā, pret ko jāizturas taisnīgi un ar

cieņu. Līdzīgi jāizturas arī pret otra cilvēka domu

un vārdu brīvību. Jābūt iecietīgam pret otru, kas

domā un runā citādāki nekā mēs. Kāds gan mums

būtu pamats domāt vai apgalvot, ka otra cilvēka

domas un uzskati būtu nepareizi, bet mūsu pašu —

pareizi. Arī otra cilvēka domas un uzskati var iz-
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rādīties saprātīgi. Neiecietība pret otra cilvēka

neliekuļotām domām un uzskatiem ir netikums, kas

pazīstams jau no sen seniem laikiem. Vēsture māca,

ka senos laikos cilvēki bijuši ļoti neiecietīgi, sevišķi

reliģiskos jautājumos un savu uzskatu pretiniekus

nežēlīgi vajājuši. Jēzus Kristus tapis krustā sists

par uzskatu sludināšanu, kas viņa pretiniekiem

šķita nepieņemami. Slavenais fiziķis Galilejs ticis

piespiests pazemojošā kārtā mesties uz ceļiem un at-

saukt savu mācību par zemes griešanos, kas viņa

pretiniekiem šķita Dieva zaimošana. Bet tagad mēs

taču zinām, ka Kristus mācībai seko miljoniem cilvē-

ku, ka Galileja mācību par zemes griešanos ir atzi-

nusi visa pasaule! Ļoti daudzi cilvēki savu uzskatu

dēļ ir gājuši mocekļu nāvē, un ļoti daudziem šie uz-

skati ir bijuši pareizāki nekā viņu vajātājiem.
Pienākums izturēties iecietīgi pret citu cilvēku

domām un uzskatiem ir ļoti svarīgs pienākums, kas

mums jāuzņemas pildīt taisnīguma vārdā. Tad ma-

zināsies strīdi, nesaticība un kautiņi. Ja otrs do-

mā citādāki nekā mēs, tad domstarpību noskaidro-

šana draudzīgā sarunā ir apsveicama, jo tikai sav-

starpīgas pārrunas var daudzos jautājumos vest pie

atziņu skaidrības.

Pret tiem, kas pārkāpj vispārīgos brīvības notei-

kumus, valsts vara lieto spaidus, neizslēdzot brīvī-

bas ierobežošanu vai atņemšanu uz laiku vai pavi-

sam (arests, cietums, izolācija v. t. t.). Bet to ne-

drīkst darīt katrs atsevišķs pilsonis, kas iedomātos,

ka tam, kam spēks — būtu arī taisnība.

4. Goda neaizkaramība.

Tikumiski augsti vērtējamiem cilvēkiem viņu gods
nozīmē vairāk nekā manta un dzīvība. Aizkārt cil-

vēka godu ir smags netikums. Dažreiz gan goda
aizkaršanu izdara neapzināti, maldināti par apstā-

kļiem, kas varētu otra cilvēka godam runāt par slik-

tu. Vairuma gadījumos goda aizkaršanu izdara
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dusmu uzliesmojumā, vai aiz naida un skaudības,
apzinīgā nolūkā otram kaitēt.

Cilvēka goda jūtas var aizkārt: ar piezobošanu,
aprunāšanu, apvainojošiem izteicieniem vai dar-

biem un ar apmelošanu.

Piezobošana ir otra cilvēka nostādīšana

smieklīgā stāvoklī citu cilvēku priekšā, izceļot viņa
dīvainības vai sīkus trūkumus. Piezobošana ir

smalkjūtības trūkums, jo parasti piezobošanas pa-

matā liek otra cilvēka tādus miesīgus trūkumus, ne-

veiklību vai tādas īpašības, kas ir iedzimtas vai ne-

ārstējamas un sarūgtina cilvēku jau pašas par sevi.

Aprunāšana ir runāšana bez kādas vajadzī-
bas par otra cilvēka kļūdām un trūkumiem. Neska-

toties uz to, ka runātājs varbūt arī stāsta tīru pa-
tiesību un tāpēc negrēko pret taisnību, aprunāšana
tomēr ir nosodāma parādība, jo dažreiz tā var sagā-
dāt cilvēkam lielas nepatikšanas. Bez tam, kurš

gan no mums pašiem ir tik tīrs kā eņģelis un bez

trūkumiem, ka nevarētu tāpat tikt aprunāts!

Apvainojoši izteicieni izpaužas vai nu

rupjībās vai skarbos vārdos, ar kādiem griežamies

pie otra cilvēka, parasti gan dusmu uzliesmojumu
vai sašutumu brīžos. Ja pēc lietas noskaidrošanas

izrādās, ka esam otru apvainojuši nedibināti, tad

nožēlojot notikušo var izlūgties atvainošanu un pie-
došanu par mūsu pārsteidzīgo soli. Tomēr jāņem
vērā, ka nespēja savaldīties dusmās ir rakstura ne-

tikums un ka ne katrreiz ar atvainošanos var iz-

pirkt apvainojuma sekas.

Aizkar šana ar darbiem ir smags no-

ziegums ne tikai pret miesas neaizkaramību, bet arī

pret otra cilvēka godu. Pļauka ir apvainojums, ko

nekad nevar izpirkt ar vienkāršu atvainošanos, ne-

runājot nemaz par citāda veida aizkaršanu ar dar-

biem, kā piekaušanu, ievainošanu v. t. t. Kādas var
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būt dažreiz sekas pļaukai, liecina šāds gadījums.
Kāds Āfrikas cilts virsaitis reiz iesitis pļauku Fran-

cijas sūtnim. Rezultātā Francijas valdība, uzskatī-

dama šādu apvainojumu par valsts apvainojumu (jo
sūtnis taču ir valsts priekšstāvis!), nosūtījusi uz

Āfriku militāru ekspedīciju, iekarojusi vainīgā vir-

saiša zemi un pārvērtusi to par Francijas koloniju.
Šī kolonija ir — Alžīra.

Apmelošana ir ne mazāk smags noziegums
pret otra cilvēka godu. Apmelošanas nolūks ir ap-

zinīgi kaitēt apmelojamai personai, stāstot citiem

par tās trūkumiem vai nodarījumiem, kādi patiesī-

bā nemaz nav vai kuros attiecīgā persona nemaz

nav vainojama. Pie apmelošanas parasti ķeras ne-

godīgi cilvēki, vairuma gadījumos slepus aiz apme-

lojamā muguras, vai arī anonīmi (bez sava vārda

minēšanas), lai paši paliktu nezināmi tam, kam me-

lu ziņas sniedz, jo ja meli atklājas — vainīgam
draud sods. Cik dažreiz var kaitēt apmelošana, mēs

laikam gan visi būsim izjutuši, sevišķi ja meli mums

paliek nezināmi, un mēs tāpēc nevaram tos atspēkot.

Apmelošana notiek ne tikai zīmējoties uz atsevi-

šķām personām, lai tām kaitētu dienestā vai privā-

tā dzīvē, bet arī zīmējoties uz tautām un valstīm,

smagi aizkarot visas tautas un valsts godu. Vēl šo-

dien mēs ar lielāko sašutumu dzirdam un lasām vi-

sādas nepatiesības, ko dažreiz stāsta un raksta par

mūsu tautu un valsti mūsu nelabvēļi ārzemēs, lai

kaitētu mūsu labai slavai, sarīdītu pret mums citu

tautu un valšķu sabiedrisko domu.

Mūsu pienākums ir cienīt un neaizkārt otra cil-

vēka, tāpat arī savas vai citu tautu un valšķu godu.
Ne tā izriet arī mūsu pienākums atvairīt melus, ap-

runāšanu, zobošanos v. c. godu aizkarošus paņēmie-
nus, kas vērsti kā pret mums pašiem, tā arī mūsu

līdzcilvēkiem.
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2. nodaļa.

Pienākums būt palīdzīgam, labvēlīgam,
solidāram un pateicīgam.

1. Izpalīdzība.

Katra cilvēka laime un labklājība atkarīga ne ti-

kai no paša gādības par sevi, bet arī lielā mērā no

visu to cilvēku laimes un labklājības, kuru vidū jā-
dzīvo. Tāpēc palīdzēdami citiem, mēs netieši palī-

dzam arī paši sev. Mums ir patīkami, ja citi cilvē-

ki, ar ko mums nākas kopīgi dzīvot un strādāt,

ir laimīgi un dzīves priecīgi, bet mums ir nepatīka-

mi, ja tie nelaimīgi, saīguši. Bēdu sagrauzts un sa-

īdzis cilvēks ir slikts biedrs darbā un dzīvē. Kādēļ
tad lai mēs nepalīdzētu tam viņa bēdās un nelaimē,

ja ar šādu palīdzību mēs varam viņa bēdas un nelai-

mi mazināt vai pat pilnīgi novērst? Roka roku maz-

gā, abas baltas. Cilvēks cilvēkam palīdz, abiem dzī-

vojas labi. Vajaga cerēt, ka sniegto palīdzību ne-

viens neatmaksās ar ļaunu, ja kādreiz palīdzību ieva-

jadzētos pašam.

Palīdzība otram cilvēkam var izteikties dažādi,

gan vārdos, gan darbos, gan labā piemērā. Katrs

šādas palīdzības veids var būt vienādi vērtīgs īstā

viitā un laikā.

Visiespējamākais palīdzības veids, ko varam vien-

mēr otram sniegt, ir 1a1) s pad oms un 1a b s

p iemē r s.

Lab s ]) ado m s bieži vien ir vairāk vērts ne-

kā materiāla palīdzība. Labs padoms, sevišķi mū-

su jaunākiem biedriem, var palīdzēt tikt dzīvē uz

īstā ceļa. Labs padoms nepieciešams veselības sar-

gāšanā, izglītības un aroda izvēlē, ģimenes dzīvi no-

dibinot un daudzos citos, dzīvē svarīgos jautājumos.
Ja kāds mūsu sirsnīgi domāto padomu nepieņem,

nav jādusmojas. Uzspiest otram mūsu padomu no-

zīmētu noziegties pret otra cilvēka gribas brīvību.
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Šai ziņā bieži grēko vecāki pret saviem bērniem, uz-

spiežot tiem arodu, uz ko tiem nav tieksmes, līga-

vu, ko tie nemīl un daudzos citos gadījumos. Mums

jāaprobežojas ar to, ka labu padomu esam devuši.

Šo padomu pieņemt vai noraidīt jāatstāj padomu
saņēmušā brīvās gribas izlemšanai. Ar savu pado-
mu mēs esam ierosinājuši viņu pārdomās, bez

kā tas varbūt rīkotos pārsteidzīgi. Ja nu pēc pār-
domām cilvēks tomēr rīkojas ne pēc mūsu padoma,
tad tā lai ir viņa brīvā griba. Nav arī teikts, ka

mūsu padoms būtu katrreiz tas labākais jautājuma

atrisinājums. Katrā gadījumā, dodot kādam pado-

mu, svarīgākais ir motīvu paskaidrošana, kādēļ

mums šķiet, ka būtu jārīkojas tā un ne citādāk, šie

motīvi ir katra padoma vērtīgākā daļa, kas padoma

saņēmēju var pārliecināt vai nepārliecināt. Padoms,

kas ir kā vienkārša pavēle, nepārliecina, bet drīzāk

rada neuzticību. Katra krietna cilvēka pienākums ir

otram labu padomu dot un labu padomu uzklausīt.

Ja viena padoma par maz, vajaga lūgt vēl kāda cita

padomu. Sevišķi tas vajadzīgs dzīves svarīgāko

jautājumu izlemšanai. Pēc visu motīvu apsvērša-

i-as sava paša sirdsbalss tomēr lai ir vienīgi notei-

cošā.

Labs piemērs noder visiem. Piemērs ir li-

pīgs. Katrs cilvēks, it sevišķi bērni un vāja rakstu-

ra cilvēki, labprāt mīlē atdarināt redzēto, jo atdari-

nāšanas dziņa cilvēkos ir iedzimta. Tāpēc jāņem

vērā, ka darot ļaunus darbus vai citādi kā pārkāp-

jot krietnus tikumus mēs noziedzamies ne tikai paši

pret sevi, bet reizē ar to noziedzamies arī pret ci-

tiem, rādot tiem sliktu piemēru. Bērnu klātbūtnē

jābūt sevišķi uzmanīgiem vārdos un darbos. Bērni,

kas aug uz ielas, bez vecāku uzraudzības vai aug

pie tikumiski pagrimušiem vecākiem, nevar tāpēc

uzaugt par krietniem cilvēkiem. No kā gan lai viņi
varētu mācīties, ja visapkārt tiem rāda tikai slik-

tus piemērus ?
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Palīdzība darbos var izpauzties ļoti dažādi,
gan kā materiāls atbalsts, gan kā dzīvības glābša-
na, slimo ārstēšana un kopšana, labvēlības parādī-
šana v. t. t. Palīdzēt otram cilvēkam darbos spēj
tikai nesavtīgs cilvēks. Nesavtīgs cilvēks bieži spēj
a1 teikties no savām iegribām un saviem labumiem

pa* labu otram, kam acumirklī vajadzības ir lielā-

kas. Nesavtīgs cilvēks neatteiksies no palīdzības,
ja tā būtu saistīta ar dzīvības risku. Nesavtība ir

līdzīga varonībai un tāpēc krietns tikums. Lipīgi
slimo kopšana, dzīvību apdraudoši eksperimenti zi-

nātnes labā, savu līdzcilvēku glābšana no nāves

briesmām, savas dzīves ziedošana rūpēm un gādībai

par likteņa pabērniem — ir nesavtība un varonība.

Uzupurējoties savu līdzcilvēku, tautas, valsts un vi-

sas cilvēces labā cilvēki kļūst nemirstīgi vēstures

priekšā. Skaisti pieminekļi, brāļu kapi, ko apmeklē
tūkstoši cilvēku, un pie kuriem zemu noliecas gal-
vas klusā godbijībā, ir celti par godu un pateicību
tiem, kas nesavtīgi uzupurējušies savu līdzcilvēku,

tautas, valsts un cilvēces labā. Viņu piemērs lai

rosina mūsos pienākumu darbos rādīt savu nesavtī-

bu un mīlestību pret mūsu līdzcilvēkiem, tautu, val-

sti un cilvēci.

Nesavtība parasti iet roku rokā ar labsirdību un

izteicas labdarībā. Labsirdīgs cilvēks nespēj
būt vienaldzīgs pret otra cilvēka bēdām vai prie-
kiem. Labsirdīgs cilvēks jūt līdzi otra cilvēka ne-

laimei un priecājas par visu labo. Kur vien sirdi

sāpina materiāls posts, tur labsirdība mudina sniegt
materiālu atbalstu. Labdarība ir krietns tikums, un

mums pret viņu ir jāuzņemas pienākumi. Daudzas

slimnīcas, sanatorijas, nespējnieku patversmes, bā-

riņu nami, arī skolas un zinātnisku pētījumu iestā-

des ir nodibinātas un pastāv tikai ar labdarīgiem lī-

dzekļiem. Daudzi cilvēki ziedo miljonu vērtības

labdarībai. Ja nebūtu labdarības, daudz posta un

nelaimes būtu visapkārt. Bet nedrīkst notikt, ka

labdarību piekopj nevietā. Tā jāpiekopj ar apdomu,
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lai patiesi sasniegtu savu cēlo mērķi. Tā ir vietā

tur, kur tā var atnest kādu patiesu labumu. Labda-

rība nepieciešama, kur mūsu līdzcilvēkus pārsteidz
dzīves likstas un nelaime, bet viņa ir nevietā, kur

cilvēki šādas likstas un nelaimi izaicina paši ar sa-

vu nekrietno dzīves veidu un laboties nedomā. No-

skrandis žūpa, kas uz ielas aptur gājējus un lūdz

«gabaliņu maizes» vai «santimu naktsmājai», ne-

drīkst modināt mūsos līdzjūtību, lai parādītu lab-

darību. Pasniegtos santīmus tas nodzers krogā.
Mūsu labdarība būs veicinājusi tikai viņa nekriet-

no dzīvi un tāpēc — noziedzīga. Tāpēc, pirms at-

vērt savu maku labdarībai, jāzina, vai tā nesīs svē-

tību. Vislabākā drošība, kā labdarībai domātie san-

tīmi sasniegs īsto mērķi, ir viņu nodošana labda-

bas iestāžu rīcībā, bet ne nodošana tieši uz ielas, iz-

stieptai rokai. Ja arī dažreiz labdarība nepiecieša-
ma uz vietas, reti kad tomēr tai jānotiek uz ielas,
bet gan mājā, kur posts iegājis pa durvīm un lo-

giem. Uz vietas var visus apstākļus labāk noskai-

drot un redzēt, kādā veidā labdarība vislabāk parā-
dāma.

Labdarībai jābūt parādītai no sirds un neuzkrīto-

ši, lai ar to neaizvainotu otra cilvēka goda jūtas.

Godīgs cilvēks arī nelaimē patur savu cilvēcisko lep-

numu, gatavs cīnīties pats saviem spēkiem, bet no

liekulīgas rokas vai ar pārmetumiem pasniegto dā-

vanu noraidīs ar sašutumu.

Atvērt savu sirdi labdarībai ir krietns tikums.

Bet netikums ir, ja to dara nevietā, nesmalkjūtīgā
veidā vai arī savas godkāres apmierināšanai.

2. Ļaunas jūtas.

Lai spētu palīdzēt vai izrādīt otram mūsu labvē-

lība, mums pienākas apslāpēt sevī un neļaut izpau-

sties ļaunām jūtām, kas mūs dažreiz pamudina kai-

tēt mūsu līdzcilvēkiem. Ļaunas jūtas ir dīglis, no
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kā izaug ienaids, skaudība un nenovē-

lība.

lenaids ir jūtas, kas noskaņo mūs kādu neie-

redzēt un vēlēt tam ļaunu. No ienaida jūtām ikdie-

nišķajā dzīvē dzimst daudzi netikumi, kas ienes ne-

vēlamus traucējumus cilvēku sadzīvē, kavē labu un

saskaņotu sadarbību. Mums pazīstams ienaids, kas

rodas cilvēku sadzīvē gan uz politiskiem, gan reli-

ģiskiem, darba sacensības un citiem pamatiem. Ja

mums būs dārga brīvības apziņa, kas noskaņo cie-

nīt un nekaitēt otra cilvēka gribas, prāta un jūtu

brīvībai, tad ienaidam būs izrauts pamats no kā-

jām. lenaida jūtas neliecina par viņu īpašnieka dvē-

seles krietnumu. Cilvēkam vajaga gan ienīst un cī-

nīties pret visu ļaunu, bet neienīst savus līdzcilvē-

kus, kaut arī tie būtu nogrēkojušies pret mums.

Pietiek, ja mēs par to atraujam viņiem uz laiku vai

pavisam savu draudzību, bet nekādā gadījumā mēs

nedrīkstam celt naidu, kas var pieaugt lielumā un

beidzot padarīt sadzīvi nepanesamu. lenaids bieži

vien noved cilvēku līdz noziedzīgam solim. Nekas

cits kā ienaids ir novedis pie karātavām daudzus

slepkavas, atriebējus v. c.

Līdzīgi ienaidam arī skaudība un nenovē-

lība ir netikums, kas traucē labu saskaņu un sa-

darbību. Skaudība ir rūgtums par to, ka otram cil-

vēkam ir tas, kā mums nav, bet pēc kā mēs labprāt
kārojam. Nenovēlība ir rūgtums par to, ka otram

klājas labi, un viss labi sekmējas. Ja no mums daž-

reiz atkarātos otram palīdzēt, tad mēs aiz nenovēlī-

bas to nedarītu Bet tā ir ļoti zemiska rīcība. Galu

galā skaudība un nenovēlība kaitē mums pašiem, jo

rūgtums, ko nesam savā sirdī, neļauj mums izjust
īstu prieku un apmierinājumu. Kā ienaids, tā arī

skaudība un nenovēlība bieži noved cilvēku līdz no-

ziedzīgam solim un izposta visu viņa dzīvi.
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3. Patmīlība

Patmīlīgs cilvēks (egoists) rūpējas tikai par sa-

vu labumu. Par citiem viņam maza bēda. Patmīlīgs
cilvēks nejūtīgs pret otra ciešanām un grūtībām.
«Kas man daļas gar citiem, kad tikai man ir labi,»
tā runā patmīlis. Viņš domā tikai par savu vese-

lību, savu labklājību, savām iegribām. Viņš ievēro

tikai savas tiesības, bet citu cilvēku tādām pat tiesī-

bām viņš nepiegriež vērības. Citiem jāpieskaņojas
viņam, viņš pats — nevienam.

Patmīlīgu cilvēku ir daudz. Daži no viņiem apmie-

rinājās, ja citi cilvēki kaut sīkumos viņiem piemē-
rojas. Daži turpretim vēlas redzēt pie savām kā-

jām visu pasauli un iet pār citu tiesiskām vai tiku-

miskām normām, lai tikai sasniegtu savu. Kā vieni,
tā otri ir cilvēku sadzīvei nevēlami elementi. No ci-

tiem viņi prasa visu, bet pretim nedod nekā. Ja mēs

nevaram dažkārt labi sadzīvot ar citiem, ja mums

šķiet, ka citi rīkojas vienmēr pret mūsu gribu, tad

pirms sūdzēties par tiem, padomāsim, vai mēs ne-

asam patmīlīgi un tāpēc — paši pie tā vainīgi.

4. Biedriskums.

Cilvēks meklē sabiedrību, grib būt starp citiem

cilvēkiem, ar tiem parunāties, kopīgi priecāties, vē-

rot citu darbus v. t. t. Atņemt cilvēkam šādu iespē-
ju, nozīmē viņu sodīt. Cietums nav nekas cits kā

cilvēka nošķiršana no plašākas sabiedrības, atstāša-

na pašam ar sevi. Dzīvodams sabiedrībā, cilvēks ir

šīs sabiedrības loceklis. Līdzīgi tam, kā cilvēka at-

sevišķs miesas loceklis ar savu slimību sagādā sāpes

un ciešanas visam organismam, tā arī katrs atse-

višķs cilvēks ar savu darbību atstāj iespaidu uz to

sabiedrību, kuras loceklis viņš ir. Viņa ļauno vai

labo darbu sekas izjūt ne tikai viņš vien, bet tās

gulstas uz visu sabiedrību. Ja kāds sabiedrības lo-
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ceklis izdarījis kauna pilnu noziegumu, tad pārme-

tumi par to jāklausās visai sabiedrībai. Ja kāds sa-

biedrības loceklis izdarījis izcilus labu darbu, ar to

lepojas visa tā sabiedrība, kuras loceklis viņš ir. Ja

nu mēs atzīstam, ka cilvēks bez sabiedrības iztikt

nevar, ka izstumšana no sabiedrības nozīmē cilvēku

sodīt, tad mums arī jāatzīst, ka ikvienam cilvēkam

ir jāuzņemas un pēc vislabākās apziņas jāpilda pie-
nākumi pret to sabiedrību, kuras loceklis viņš ir, lai

starp visiem sabiedrības locekļiem valdītu saskaņa,
laba saprašanās, lai sabiedrības gods un intereses

tiktu cienītas un liktas pirmā vietā. Cilvēks, kas

apzinīgi pildīs visus tos pienākumus, kas viņam jā-

uzņemas attiecībā pret sevi pašu un otru cilvēku,
kā tos jau īsumā esam apskatījuši, būs arī

krietns sabiedrības loceklis. Biedriskuma apziņa
vēl vairāk mudinās viņu uz visu krietnu un cēlu, lai

sabiedrība viņu cienītu un neizstumtu no sava vidus.

Ja varbūt cilvēks arī nerūpētos sevis labā par tīrī-

bu, savu veselību, tad viņš, apzinādamies, ka ar to

tiek apdraudēta visa sabiedrība, būs spiests par to

rūpēties. Tāpat biedriskuma apziņas skubināts cil-

vēks atturēsies no citiem netikumiem, kā zādzības,

krāpšanas, melošanas v. t. t., jo par to draud iz-

stumšana no sabiedrības uz laiku vai arī pavisam.

Jo ciešākām saitēm kāds cilvēks saistīts ar zinā-

mu sabiedrību, jo stiprāk atbalsojas šai sabiedrībā

viņa rīcības sekas.

Visciešākām saitēm cilvēks saistīts ar savu ģime-

ni, pēc tam tāpat ar savu tautu un valsti. Virs vai

dēls, kas dzīvo netikumisku dzīvi, ir pirmā kārtā ģi-

menes negods. Viņa dēļ jāsarkst visai ģimenei sa-

biedrības priekšā. Cilvēks, kas nodevis savu tautu

un valsti, ir visas tautas un valsts negods. Tautu

un valšķu dzīvē bieži vien vērojot viena kāda atsevi-

šķa cilvēka rīcību vai izturēšanos, spriež par visu

tautu un valsti. Ārzemnieki, kas ierodas pie mums,
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spriež par mums pēc tā, ko tie īsā apciemojuma lai-

kā redzējuši un dzirdējuši. Ja nu viņiem gadījies
dzirdēt un redzēt tikai sliktas, kaut arī varbūt ne-

jaušas, citādi pie mums reti sastopamas parādības,

viņi spriedīs par tām, kā par sliktām un parastām

pie mums parādībām. Ja viņi redzēs uz ielas karei-

vi, kas piedzēries, nekārtīgi apģērbies, slikti uzve-

das, viņi pēc šī viena kareivja spriedīs par visu mū-

su armiju. Atgriežoties savā zemē viņi atstāstīs

redzēto un apgalvos, ka mūsu armija ir slikta, ka-

reivji žūpo, nekrietni uzvedas, nolaidīgi ģērbjas
v. t. t. Ārzemnieks, kas griezies varbūt tikai vien-

reiz pie policista dēļ paskaidrojuma, bet saņēmis ne-

laipnu atbildi, mantos iespaidu un stāstīs citiem, ka

mūsu policisti ir nelaipni, nekorrekti. Tā no vairā-

kiem atsevišķiem, varbūt arī pilnīgi nejaušiem,

mums pašiem šķietami nenozīmīgiem gadījumiem,
ārzemnieki iegūst par mums sliktu iespaidu un to

pauž starp saviem tautas brāļiem, mazinot mūsu la-

bo slavu un cieņu citu tautu acīs. Par mums ru-

nās kā par tautu un valsti, kur nav vērts kāju
spert, no kā nekas labs nav gaidāms, kam nevar

simpatizēt. Kā lai mēs grūtā brīdī, ja kādreiz ieva-

jadzētos citu tautu un valšķu labvēlība, drīkstētu

tādu cerēt! Tāpēc ikvienam, vai tas būtu karei-

vis, aizsargs, policists, ierēdnis vai vienkāršs pilso-
nis ir jāapzinās, ka viņš ir savas tautas un valsts

prieķšstāvis. Katrs solis, katrs vārds ir jāpārdomā,
lai viņa dēļ nebūtu jādzird pārmetumi, netiktu noni-

cināta visa viņa sabiedrība, tauta un valsts. Kas var

pateikt, kurā brīdī, un kāda acs mūs novēro mūsu

dzīvē un darbā. It sevišķi formas tērps uzliek pie-
nākumu to godam valkāt, jo forma ir tā, kas norā-

da, pie kādas sabiedrības daļas pieder formas valkā-

tājs. Tāpēc krietnus tikumus vienmēr un visur,
dzīvē un darbā! Tie ceļ visas sabiedrības, tautas

un valsts cieņu, godu.
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5. Paklausība.

Runājot par brīvību, mēs jau norādījām, ka tais-

ni brīvības vārdā mums nākas ierobežot savas tiek-

smes, ja tās laupītu otra cilvēka tiesības uz ne ma-

zāku brīvību. Ikviena cilvēka brīvībai jābeidzas tur,

kur sākas otra cilvēka tiesības uz tādu pat brīvību.

Tāpēc pilnīgas, neierobežotas brīvības nemaz nevar

būt, citādi brīvība vienam nozīmētu nebrīvību ot-

ram. Domas, ka cilvēks ir piedzimis absolūti brīvs

un tādam tam būtu jāpaliek visu mūžu, ka nevie-

nam nebūtu tiesības piespiest otru cilvēku iet pre-

tēji tam, uz ko mudina viņa iegribas, ir brīvības no-

zīmes nesaprašana. Ja cilvēks savā neierobežotā

brīvībā sāktu dzīt visādas nelietības, kas padarītu
cilvēku sadzīvi neciešamu, tad taču pats par sevi sa-

protams, ka šādas nelietības ir jāpārtrauc piespiedu

kārtā, t. i., cilvēka neierobežotā brīvība ir jāierobe-
žo. Arī pēc savas dabas cilvēks nemaz nespēj
un arī negrib būt neierobežoti brīvs. Cilvēks pēc

savas dabas ir pūļa dzīvnieks. Viņš grib atrasties

kopā ar citiem cilvēkiem. Vientulība viņu neapmie-
rina. Bet no dzīvnieku valsts mēs mācāmies, ka vi-

si dzīvnieki, kas biedrojas pūlī, seko un paklausa kā-

dam vienam vadonim, parasti uzņēmīgākajam un at-

tīstītākajam no viņu vidus. Daba nepazīst izņēmu-

mus, tāpēc arī cilvēks kā pūļa dzīvnieks nelabprāt

grib dzīvot uz savu roku, bet tam patīk, ja var se-

kot vadonim, kas noteic pamatvirzienu viņa gribai.
Katrs no mums būs arī novērojis tādu it kā dīvai-

nu parādību, ka mēs ne labprāt gribam iet bez ceļa,
bez iemīta taka. lešana bez ceļa mūs savādi no-

gurdina, satrauc, plosa mūsu dvēseles mieru. Mēs

jūtamies laimīgi, atviegloti, ja uzejam uz taka, pa

kuru jau gājuši citi. Pa šo taku mums patīkami
iet. Mēs ejam pa to, baudīdami dvēseles mieru, ga-

rīgu atpūtu. Mums vairs nav jādomā tik daudz pa-

šiem par katru savu soli. Gluži tāpat tas ir ikdieni-

šķā dzīvē. Cilvēks labprāt grib, lai kāds cits laiku
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pa laikam norāda pamatvirzienu viņa gribai, ievir-

za viņa domas un darbu noteiktā gultnē, lai pašam

par to būtu mazāk jārūpējas. Tas dzīvi padara vie-

glāku, bezrūpīgāku. Tādā kārtā paklausība vadošai

domai, vadošam virzienam ir cilvēka dabas prasība.
Ka tas tiešām tā, to mums rāda vēstures piemēri.
Jo lielākā brīvībā kāda tauta dzīvo, jo ātrāk viņai
šāda brīvība apnīk, un rezultātā šo lielo brīvību vie-

tā stājas viena cilvēka diktatoriska vara. Liela brī-

vība tautu nomoca, līdz beidzot brīvība paliek par

grūtu, nepanesamu un tauta laimīga to nokratīt un

sekot vienam vadonim, kas brīvību atņem vai iero-

bežo. Bet no otras puses, diktatoriskai varai, ja tā

nožņaudz viselementārākās brīvības prasības, arī

nebūs cerību pastāvēt ilgi. Zaudējusi pat elementā-

rākās brīvības, tauta beidzot sāk ilgoties pēc brīvī-

bas un gāž diktatorisko varu, lai atkal, kaut uz lai-

ku, ieelpotu brīvību, kamēr tā viņai apniks, un tā se-

kos tad atkal jaunam diktatoram. Tādā kārtā bez

ierobežojumiem saprasta brīvība ir cēlonis lielām

vēsturiskām galējībām un revolūcijām. Tautas, ku-

ras saprot, par cik brīvība ierobežojama, nepazīst

revolūciju un galējību. Tās dzīvo laimīgu un apmie-
rinātu dzīvi.

No mūsu izcīnītās neatkarības pirmajiem 15 ga-
diem mēs varam smelties līdzīgu mācību. Verdzinā-

ti 700 gadus, mēs alkām pēc brīvības. Kad to bei-

dzot ieguvām, mēs nemācējām nest upurus, lai sa-

vu brīvību ierobežotu. Rezultātā mēs neatzinām ne-

vienu autoritāti, nebij tāpēc arī mums vadoņu. Katrs

vilka uz savu pusi, nedomādams par citiem. Pēdīgi
mēs skaidri saskatījām, ka tā ilgāk turpināties ne-

var. Brīvība mums kļuva par nastu. Mēs sākām

ilgoties šo nastu nokratīt, šo nastu mēs nokratī-

jām naktī no 15. uz 16. maiju, kad ministru prezi-
dents Kārlis Ulmani s un ģenerālis Balodis

ņēma savās rokās latvju tautas turpmākā ceļa rā-

dīšanu, pārtraucot staigāšanu bez ceļa un grābstīša-
nos pa tumsu, kur neviens lāgā vairs nespēja sa-
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prast, ko viņš īsti grib un kurp viņš iet. No 15. mai-

ja mēs sekojam vadonim, un mūsos iestājies dvēseles

miers un dziļš gandarījums. Lai mēs spētu būt cie-

nīgi jaunā ceļa gājēji, mums apzinīgi jāpiekrīt tiem

brīvības ierobežojumiem, kas nepieciešami, lai visas

mūsu tautas gājiens būtu disciplinēts, iespējams.
Tas nozīmē, ka mums jāuzņemas pienākums paklau-
sīt tiem, kas aicināti šī jaunā gājiena vadīšanai.

Vārdam «paklausība» pie krietniem cilvēkiem ir pa-

tīkama skaņa. Ir jāpaklausa tiem, kas vada mūsu

dzīvi, mūsu darbu, kas nes par mums atbildību. Ik-

vienam pilsonim jāpaklausa valsts varas noteiku-

miem un amatpersonām, kas uzrauga šo noteikumu

pildīšanu. lerēdnim un karavīram jāpaklausa saviem

priekšniekiem, kas viņu rīko darbā un par šo darbu

nes atbildību. Skolniekam jāpaklausa saviem audzi-

nātājiem, bērniem — saviem vecākiem. Tikai tā var

rasties laba saskaņa un disciplinēta sekošana uz

mērķi, ko mums spraudis vadonis, un ko mēs

par labu atzinuši. Paklausība ir tikums, kas lieci-

na, ka brīvības jēdziens ir pareizi saprasts, jo brīvī-

ba bez paklausības nav iedomājama. īsti brīvs cil-

vēks ir disciplinēts, apvaldīts. Sacelšanās, nepaklau-
sība ir vergu tikums. Kas izbaudījis verdzību un

pēc tam brīvību pāri mēram, tas nāks pie skaidrī-

bas, ka vidus ceļš ir zelta ceļš. Pa šo ceļu jāiet ik-

vienam krietnam cilvēkam, kas saprot brīvības iero-

bežošanas svētīgumu — paklausību. Vienīgi paklau-
sība uzved cilvēku uz iemīta taka, ko staigājot
cilvēka dvēsele netiek nogurdināta, plosīta un tir-

dīta.

6. Pieklājība.

Pieklājības izrādīšanā izpaužas cilvēku savstarpē-

jā cieņa un labvēlība. Pieklājības trūkums nevar

tikt aizbildināts ne ar ko citu kā labas audzināša-

nas trūkumu. «Pieklājība naudu nemaksā,» tā tau-

tas gudra paruna norāda uz to, ka pieklājība pra-
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sama no ikviena cilvēka, jo tā nav lieta, par ko

būtu «jāmaksā nauda», kas vienam otram varētu

arī nebūt. Tāpēc nebūt pieklājīgam nozīmē nozieg-
ties pret visvieglāk izpildāmu pienākumu — izrādīt

cieņu un labvēlību saviem līdzcilvēkiem, ko prasa
biedriskuma apziņa.

Viselementārākos pieklājības noteikumus cilvēki

mācās jau no agras bērnības, vispirms ģimenē, pēc
tam skolā un sabiedrībā. No cilvēkiem, kas nav bau-

dījuši krietnu audzināšanu ģimenē un skolā, kas ap-
grozās sabiedrībā, no kuras maz ko labu var mācī-

ties, ne vienmēr un ne visos gadījumos var sagaidīt
pieklājības noteikumu ievērošanu. Vienkārši tādēļ,
ka viņi neapzinās, ko zināmā gadījumā prasa pienā-
kums būt pieklājīgam. Lai mums nevarētu pārmest

pieklājības trūkumu, ja ar pieklājības noteikumiem

mums nebūtu bijusi izdevība iepazīties ģimenē un

skolā, mēģināsim ar tiem iepazīties šeit.
Izrādīt pieklājību nākas ļoti daudzos gadījumos

un ļoti dažādos veidos. Visus gadījumus un veidus

nav nemaz iespējams apskatīt. Bet elementārākos

pieklājības noteikumus viegli iegaumēt, ja zina, ka

pieklājība ir savstarpēja labvēlības un laipnības iz-

rādīšana. Laipniem un labvēlīgiem mums jābūt vie-

nādā mērā pret visiem, svešnieku vai pazīstamu, ve-

cu vai jaunu, bagātu vai nabagu, neizslēdzot arī tos,
kuriem mēs liedzam savu draudzību, kuri tur uz

mums sliktu prātu, kuru dēļ mums nākas ciest. Ne-

kāds dienesta stāvoklis vai stāvoklis sabiedrībā ne-

var atbrīvot cilvēku no pienākuma ievērot pieklājī-
bu. Neviens nedrīkst sagaidīt pret sevi lielāku pie-

klājību nekā pats gatavs tādu izrādīt otram. Bēr-

niem, skolniekiem un vispār jaunatnei ir jābūt par

priekšzīmi pieklājības un laipnības ievērošanā. Viņu

sagatavošanu dzīvei vada un par viņiem rūpējas vi-

ņu audzinātāji un priekšnieki, no vecākiem biedriem

viņi vienmēr var ko mācīties, tāpēc būtu zemiski at-

raut labvēlību un laipnību pret tiem, kam viņi ir

pateicību parādā.
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Publiskās vietās

Nestaigā apkārt nemazgājies, izpūrušiem matiem

un noplīsušā uzvalkā. Neviens uzvalks nav par

«prastu», bet tam jābūt tīram un salāpītam. Pirms

iziet no mājas, apskati sevi spogulī, vai viss ir kārtī-

bā. Nešņaue degunu pirkstos un nespļauj uz grīdas
vai uz ielas. Šim nolūkam taču ir kabatas lakats.

Griez ceļu pretimnācējiem. Cilvēku burzmā negrū-

sties ar elkoņiem, lai atbrīvotu sev ceļu. Nerādies cil-

vēkos piedzēries. Nelieto rupjus un bezkaunīgus vār-

dus. Nestaigā pa ielu ēzdams, kā mēdz sacīt «ar desu

vienā un kliņģeri otrā rokā». Esi izpalīdzīgs dāmām

un veciem cilvēkiem, pacel un pasniedz nokritušas

lietas. Sveicini pazīstamos, savus audzinātājus un

priekšniekus vienmēr kā pirmais. Sveicini godāja-
mus valsts vīrus. Sveicini karaspēka daļu karogus
un standartus, tāpat dažādu organizāciju, savas un

citu valšķu karogus svinīgos ceremoniālos. Ārpus
pilsētas sveicini vientuļus ceļa gājējus. Griezies pie
citiem savās vajadzībās ar laipnu uzrunu «lūdzu» vai

«laipni lūdzu». Par tev izrādīto labvēlību un laipnī-
bu atbildi ar laipnību — «paldies» vai «pateicos».
Godā katru uzrunājamo «kungs», «kundze», «jaun-
kundze». Apmeklējot teātra vai operas izrādes,

koncertus, priekšlasījumus v. c. ierodies laikā: no-

kavējot izrādes sākumu tu traucē citus. Izrādes lai-

kā nesarunājies, skaļi neklepo. Braucot dzelzceļu
un ielu dzelzceļu vagonos ievēro noteikumus: nesmē-

ķē, kur nav atļauts, nespļauj uz grīdas, negrūsties,
netrokšņo, skaļi nesarunājies, neķildojies ar konduk-

toru vai pārējiem pasažieriem. Nemet ēdienu atlie-

kas, mizas un papīrus uz grīdas vai pa logu. At-

dod savu sēdvietu dāmām, kam vietu trūkuma dēļ

jāstāv kājās, tāpat to dari attiecībā pret vecākiem

cilvēkiem, kas jau tā ir savā mūžā diezgan kājās stā-

vējuši. Esi izpalīdzīgs citiem pie viņu mantu novie-

tošanas plauktos, mantu noņemšanas un iznešanas

no vagona. Neaizņēmi vairāk vietas nekā tev pienā-
kas. Kaut arī vagonā atļauts smēķēt, atturies no
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smēķēšanas, ja vagons pārpildīts. Neiegulies viens

pats vagona logā. Ļauj, lai arī citiem tiek svaigs
gaiss vai skats caur logu. Pie biļešu kasēm nelavies

ārpus rindas. Uzkāpjot drūzmā kādam uz kājas vai

pagrūžot kādu netīšam ar elkoni, nepiemirsti atvai-

noties. Esi izpalīdzīgs, ja kāds griežas pie tevis pēc

padoma.

Viesībās.

Uzlūgts viesībās, ierodies noteiktā laikā. lero-

doties par agru vai vēlāk, tu apgrūtini laipno nama

māti. Ja nevari ierasties vai vari ierasties tikai ar

nokavēšanos, paziņo par to iepriekš vai lūdz atļau-
ju ierasties ar nokavēšanos. Ejot viesībās, uzspo-
drini savu ārieni. Starp citu griez vērību uz roku

tīrību, lai zem nagiem nebūtu netīrumu kārta. Ne-

ierodies darba uzvalkā, bet uzvelc viesību uzvalku.

Pie dzīvokļa durvīm noslauki no kājām dubļus vai

sniegu, lai nepielāčotu istabu. Laipni sasveicinies

ar nama māti un nama tēvu. Nepiemirsti novēlēt

laimes, ja ierodies vārda, dzimšanas dienas vai citā-

dās ģimenes svinībās. Sasveicinies pēc tam arī ar pā-
rējiem viesiem. Stādies priekšā, nosaucot savu uzvār-

du tiem, kurus tu nepazīsti, ja tevi nestāda priekšā
nama māte vai nama tēvs. Nesarunājies pilnā ka-

klā. Klusē, kad cits nav beidzis runāt. Ja gribi
pārtraukt citu sarunu, iepriekš atvainojies. Neie-

jaucies sarunās par lietām, kas tev svešas. Neielai-

dies sarunās par lietām, kas tev uzticētas kā diene-

sta noslēpums. Nerādi saīgušu seju. Esi laipns
pret visiem. Neturi rokas kabatās. Atturies no

smēķēšanas. Ja smēķēt gribas, palūdz nama mātes

atļauju. Nesmēķē daudz. Neber papirosu pelnus
uz grīdas, puķu podiem vai ēdiena traukiem. Nesē-

dies pie galda bez uzaicinājuma. Aicināts pie gal-

da, uzmeklē savu vietu. Ja tā nav apzīmēta, palūdz

nama māti to pateikt. Ja esi ieradies ar nokavēša-

nos un citi viesi jau sēd pie galda, sasveicinies ti-

kai ar nama māti un nama tēvu; pārējos sveicini ar
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palocīšanos un netraucē tos ar rokas sniegšanu, kas

pie galda nav pieņemts. Aicināts pie galda, iepazī-
sties un sasveicinies atsevišķi ar tiem, kas sēdēs

tev blakus. Ar pārējiem iepazīsties un sasveicinies

pēc galda atstāšanas. Esi sātīgs svešā mājā. Ēd

nesteidzoties. Pakalpo blakus sēdošiem, pasniedzot
tuvāk ēdienus, ko tie paši nevar aizsniegt. Neēd

ar pirkstiem un nelaizi šķīvjus. Nelej tēju vai ka-

fiju uz apakštasēm, bet dzer to no glāzes vai tases.

Nebāz nazi mutē — šim nolūkam ir dakšiņa un karo-

te. Ja nemāki rīkoties ar galda rīkiem, noskaties, kā

rīkojas citi, kas pēc tavām domām zina kā rīkoties.

Neslauki lūpas un rokas galdautā. Uzmanies, lai

neapgāztu šķīvjus, glāzes v. c. traukus. Neaptraipi

galdautu. Neliec uz sava šķīvja ēdienus ar kalnu.

Ja garšos — varēsi uzlikt vēl otrreiz. Informējies,

cik ēdienu būs, un rezervē tiem apetīti. Nesniedzies

pāri galdam. Ko nevari sēdot aizsniegt, palūdz pa-

sniegt. Ja ko apgāz, kas izkrīt no rokām v. t. t.,

atvainojies un atjoko savu neveiklību ar piemēro-
tu asprātību. Neuzgulies uz galda ar elkoņiem. Ne-

traucē ar roku kustībām blakus sēdošos. Uzturi pie

galda omulīgu sarunu, bet runājot nevicini pa gaisu

nažus un dakšas kā direģents zizli. Tā tu izdursi

acis blakus sēdošiem. Taukainus nažus un dakšas

neliec uz galdauta, bet uz šķīvja vai īpašu uzliekamo.

Mutē iekļuvušu asaku vai kaulu nespļauj uz šķīvja
vai uz grīdas, bet saņem to pirkstos un noliec uz

šķīvja malas. Nesmel ar savu karoti un neņem ar

savu dakšu no kopējiem traukiem. Neklepo un ne-

šķaudies virs galda, bet pagriezies sāņus, kabatas

lakatā. Neapreibinies! Ja arī tevi pierunā iedzert,

zini savu mēru un neaizmirsti, ka piedāvā tev aiz

viesmīlības un atteikties nākas ar laipnību. Viesī-

bas nav krogs. Nesāc dziedāt, ja nama māte nelūdz

to darīt. Dziedot nebļauj pilnā kaklā, jo ievēro, ka

arī blakus mājo cilvēki. Nesmēķē pie galda, kamēr

to neatļauj nama māte un tev blakus sēdošās dā-

mas. Nesāc strīdu ar viesiem vai nama māti un
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nama tēvu. Necelies no galda, atstājot citus sēžot.

Ja tev jāaiziet agrāk, atvainojies un lūdz nama mā-

tes atļauju. Pieceļoties no galda pateicies laipnai
nama mātei par viesmīlību, arī blakus sēdošām dā-

mām par laipno kompāniju. Neuzkavējies viesībās

par ilgu; ar to tu apgrūtini nama māti un nama tē-

vu. Negaidi līdz tev atgādina iet uz mājām. Aiz-

ejot vēl reiz pateicies nama mātei un nama tēvam

par viesmīlību. No pārējiem viesiem vari arī neat-

sveicināties, ja tev jāaiziet priekšlaikus un tu ar

savu aiziešanu varētu iztraucēt omulību tiem, kas

vēl paliek. Aizejot nesamaini cepures, spieķus, ga-

lošas, cimdus v. c. mantas. Izgājis uz trepēm vai

sētā nesāc dziedāt, lai netraucētu viesību mājas mie-

ru. Zini, ka otrreiz tevi neielūgs, ja nebūsi uzve-

dies kā nākas. Ja esi reibumā ko nogrēkojies, ne-

kavējies otrā dienā un skaidrā prātā ierasties ar at-

vainošanos. Ja pats ielūdzi viesus pie sevis, esi

vienlīdzīgi laipns pret visiem taviem viesiem. Ne-

lūdz viesos tādus, kas neprot cienīt tavu viesmīlību

un var būt nekorrekti pret pārējiem viesiem.

7. Pateicība.

Mēdz sacīt, ka «nepateicība ir pasaules alga». Ar

to it kā gribēts pasvītrot, ka cilvēki neprot cienīt un

atzīt viņiem sniegto palīdzību un izrādīto labvēlību.

Bez šaubām pasaulē ir daudz cilvēku, kas savā pat-

mīlībā iedomājas, ka citiem cilvēkiem pienākas par

viņiem rūpēties un viņiem palīdzēt, tāpēc viņi arī uz-

skata, ka par to nevienam nekāda pateicība nepienā-
kas. Bet mēs zinām, ka patmīlība ir rakstura neti-

kums un tāpēc nevaram sekot šādu patmīlīgu cil-

vēku piemēram atmaksāt mums sniegto palīdzību
vai izrādīto labvēlību ar nepateicību. Atmaksādami

labu ar ļaunu mēs pierādītu, ka mēs neturam cieņā
krietnos tikumus. Cilvēks, kas pats neprot vērtēt

un atzīt viņam sniegto palīdzību, nebūs gatavs da-

rīt ko labu citu labā. Tādam cilvēkam ir sveši pie-
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nākumi, kas jāuzņemas pret citiem cilvēkiem. Ja

tā domātu visi cilvēki, tad nekāda laba sadzīve ne-

būtu iespējama. Tad nebūtu arī iespējama tautas

kopība un valsts pastāvēšana. Bet paldies Dievam,
ka krietno cilvēku ir vairāk nekā slikto. Tāpēc arī

krietnie tikumi valda sabiedrībā, tautā un valstī.

Gluži tāpat, kā pēc Dieva prāta neklājas iznīcināt

1000 neticīgos, ja ar to ietu bojā kaut 1 ticīgais,
arī mums neklājas atraut palīdzību, ja arī no 1000

cilvēkiem kaut tikai 1 atmaksātu mums mūsu palī-
dzību ar pateicību. Krietni cilvēki māk augsti vēr-

tēt viņiem sniegto palīdzību vai izrādīto labvēlību un

to neaizmirst līdz mūža galam. Nereti lasām laik-

rakstos par skaistiem pateicības piemēriem, kur ba-

gātīgi mantojumi tiek novēlēti pilnīgi svešiem cilvē-

kiem kā pateicība par kādreiz sniegto palīdzību, ku-

ru pats palīdzības sniedzējs varbūt jau sen bijis aiz-

mirsis.

Pateicības izrādīšana ir cēls tikums, kas vairo

savstarpējas izpalīdzēšanās gribu un dara sadzīvi

vieglu un patīkamu. Nepaliksim nevienam pateicību
parādā!



IV. daļa.

Pienākumi pret ģimeni

1. Ģimene.

Ģimene ir sabiedrība, ar ko cilvēks saistīts vis-

ciešākām un nesaraujamām asinsradniecības saitēm.

Pilnīgi laimīgi var būt tikai tie cilvēki, kuru sirdīs

iespīdējusi ģimenes pavarda svētā gaisma, kuru acu

priekšā atmirdzējis vecāku gaišais paraugs. Pārdo-

mās par savas dzīves pagājušām dienām mēs atzī-

stamies, ka vislaimīgāki esam bijuši bērnībā, un ka

bērnības atmiņas mums ir vismīļākās. Klusā laimē

mēs kavējamies, atminoties tos brīžus, kad mēs bez-

rūpīgi rotaļājāmies ar mūsu brāļiem un māsām, kad

tēvs un māte ņēma mūs uz saviem ceļiem, glāstīja
mūsu matus un stāstīja pasakas, vienu brīnišķīgāku

par otru, kad mātes klusā meldija ieaijāja mūs saldā

miegā, kad viens vienīgs mātes skūpsts spēja aiz-

dzīt visas bēdas, visas sāpes.
Vecāku paraugs un ģimenes pavarda siltums

sirdī ir vislielākā manta, ko cilvēks ņem līdzi savas

dzīves ceļa gājumā. Cik labi arī būtu mūsu draugi,

cik mīļi viesi mēs arī būtu kādā sabiedrībā, tomēr

nekur mēs nejutīsimies tik labi, kā savas ģimenes
vidū. Apmierinājums un laime, ko var dot cilvēkam

bagātība, gods un slava ir salīdzinoši maza pret to,

ko var dot cilvēkam ģimene. Kas gan var būt patī-

kamāki kā saistīt savu dzīvi ar dzīves biedreni pēc
brīvas sirds izvēles! Vientulis cilvēks ar gadiem

jūtas atstāts un nevarīgs, kļūst grūtsirdīgs un pat-

mīlīgs, bet saistīts pie ģimenes — paliek stiprs un

dzīvespriecīgs. Viņš dodas priecīgs savās darba gai-
tās, priecīgs steidzas atgriezties mājās, kur to gaida
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mīļas rokas un sirds. Prieks un laime kļūst pilnī-
gāks, bēdas vieglāk panesamas, ja cilvēks var tās

uzticēt otram, ar tām dalīties.

Ar bērniem svētītas ģimenes laime ir vispilnī-
gākā. Taisni apbrīnojama cilvēku pārvēršanās pēc
bērna ierašanās viņu ģimenēs. Viņu krūtīs sāk puk-
stēt tāda sirds, kādu tie agrāk nevarēja iedomāties.

Mazās dzīvībiņas labā tiek darīts viss. Viņas dēļ
nekas nav grūts un neiespējams: lai par to gādātu,

cilvēki strādā ar aizrautību, nepazīstot grūtumu un

nogurumu. Kādas bēdas, kāds nemiers, kad mīļo-
tais bērns saslimst! Kāds neapvaldāms prieks, kad

tas izveseļojas! Nav saldākas laimes kā sajust uz

saviem vaigiem mazās glāstošās bērna rokas, vadīt

bērna pirmos nedrošos soļus, klausīties bērna pir-

mos murmienus un sagaidīt brīdi, kad tas pirmo
reizi izrunās vārdus — mamma un papa! Un bei-

dzot, izaudzis liels un krietns, bērns kļūst vecākiem

neatvietojams palīgs un atbalsts vecuma dienās.

Mūsu bērnos mēs pārdzīvojam otrreiz savu jau-

nību. Mēs kļūstam bagātāki par vienu mūs mīlošu

sirdi, kas pukst priekš mums, kas dalās ar mums

mūsu priekos un bēdās. Nekas nav īstāks un dziļāks
kā vecāku mīlestība pret saviem bērniem, nekas nav

aizkustinošāks kā bērnu mīlestība pret vecākiem, šīs

savstarpējās mīlestības saites kļūst jo spilgti sajū-

tamas, kad nāve izrauj no ģimenes vidus kādu viņas
locekli.

Vecāku un bērnu savstarpējā mīlestībā izteicas

augstākās jūtas un ģimenes cēlākais tikums. No-

ziegumu un smagu netikumu pauž tās mācības, kas

neatzīst ģimenes dzīvi kā svētu iestādījumu, kas

ģimenes svētumu nonievā kā «pilsonisku aizsprie-

dumu», kas māca bērniem noliegt savu tēvu un māti.

Šīs maldu mācības atzīst tikai «proletāriešus» un

mīlestību pret sarkaniem karogiem. Šī mīlestība bieži

vien prasa kļūt par sava tēva un savas mātes slep-
kavu, jo nekas nav asinskārāks kā tas elks, kam

par godu plivinās proletārisma asinskrāsas karogs.
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Visas kultūrtautas atzinušas baznīcas svētībā dzī-

vojošas ģimenes par drošāko pamatu, uz ko var bal-

stīties kā katra atsevišķa cilvēka, tā visas tautas un

valsts labklājība un krietnie tikumi. Mūsu ceļš var

būt tikai kultūrtautas ceļš. Spēkus šo ceļu staigāt

varam smelties tikai ģimenes pavarda svētā gaismā,
tāpēc mums labprātīgi un apzinīgi jāuzņemas visi

tie pienākumi, kas saistās ar krietnas ģimenes dzī-

ves prasībām, šos pienākumus mēs varam iedalīt:

bērnu pienākumos pret vecākiem, vecāku pienāku-

mos pret bērniem, pienākumos laulāto starpā un

pienākumos pret ģimenes biedriskuma garu.

2.Pienākumi pret vecākiem.

«Tev būs savu tēvu un māti cieņā un godā turēt,
lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes».

Tādu pamācību mēs lasām baušļos. Bērnībā, kad

mūs ar piespiešanu sēdināja pie baušļu grāmatas,
mēs baušļus «kalām» galvā kā nepatīkamus pantus.
Mums tobrīd būtu labāk paticies skriet pa āru un

rotaļāties. Mēs nevaram pārmest mūsu vecākiem,
ka tie likuši mums «kalt» šos baušļus, bet nav mums

tuvāk izskaidrojuši to pamācību gudrību, kas slēp-

jas katrā bauslī un katrā vārdā. Mūsu vecāki ir

bijuši darba rūķi. Viņu rokas kustējušās no agra

rīta līdz vēlam vakaram. Kad lai viņi būtu varē-

juši ar mums pasēdēt un parunāties kādu stundu,
kad darba pilnas rokas? Bet mums nāktos pārmest

sev pašiem, ja tagad, lieli izauguši un apbalvoti ar

prātu un saprašanu, mēs vēl reiz neatgrieztos pie

baušļu pamācībām, lai tās pārdomātu un saprastu.

Tagad mēs spējam saprast to lielo dzīves gudrību,
kas slēpjas tik īsi izteiktos vārdos: «lai tev labi klā-

tos un tu ilgi dzīvotu virs zemes». Mums labi klā-

sies, ja mēs būsim tikumīgi cilvēki, ja dzīvosim

krietnu dzīvi. Mums klāsies slikti, ja dzīvosim

negodā. Negodā dzīvodami mēs noziegsimies pret

savu miesu un dvēseli, mēs pāragri izšķiedīsim sa-
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vus jaunības spēkus un veselību un sirmu vecumu

nepiedzīvosim. Var arī gadīties, ka negodīgā dzīve

mums novedīs pie karātavām, un mēs savu dzīvi

beigsim ļoti agri kauna pilnā nāvē. Bet lai mēs kļū-
tu tikumīgi un sagatavoti krietnai, godīgai dzī-

vei, mums jāmācās no saviem vecākiem, kuru tikumi

ir krietni, kuri godīgi dzīvo. Mums jāseko vecāku

gaišajam paraugam un jāpaklausa vecāku pamācī-
bām. Tas nozīmē, ka mums jāskatās ar cieņu un

godbijību uz visu to, ko dara, un ko no mums prasa

mūsu vecāki. Kā laba ceļa rādītājus mums nākas

savus vecākus cienīt un godā turēt. Ja mēs to da-

rīsim, tad augsim un pieņemsimies krietnos tiku-

mos un nenokļūsim uz slidena ceļa. Tad dzīvē mums

patiešām labi klāsies un mēs ilgi dzīvosim virs

zemes, kā to arī pasaka augstāk minētais bauslis.

Vecāku autoritāte uzliek bērniem pienākumu pa-

klausīt. Kā gan citādāk vecāki varētu audzināt sa-

vus bērnus, ja no bērniem nevarētu prasīt padevību
un paklausību? Paklausībai jābūt neierobežotai

līdz tam laikam, kad bērni kļūst spējīgi paši apzinā-
ties savu darbu sekas un par tām atbildēt. Līdz tam

laikam atbildība krīt uz vecākiem. Nepaklausība ir

attaisnojama tikai tad, ja vecāki prasa no bērniem

tādus darbus, kas nepārprotami noziedzīgi vai ir

pret tikumu noteikumiem. Vecākus, kas māca bēr-

niem zagt, melot un übagot, nedrīkst paklausīt un

šai nepaklausībai ir jābūt nelokāmi stingrai. Tādus

vecākus bērni var atstāt, lūdzot palīdzību no sabied-

rības.

Katra jauna cilvēka dzīvē ir divi ļoti svarīgi ga-

dījumi, kad nākas izšķirties par paklausību vecā-

kiem : izvēloties arodu un dodoties 1 a u-

-līb ā. Bez šaubām, jaunie cilvēki tad ir jau pieau-

guši, spējīgi paši spriest par savas nākošās dzīves

iekārtošanu. Bet vecāki, kas mūs mīlē, kas par

mums gādā, var vēlēt mums tikai labu. Vai tad

aroda izvēlē un laulības dzīves nodibināšanai viņi
varētu mums vēlēt sliktu un tāpēc viņu padomu ne-
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vajadzētu uzklausīt? Viņi taču dzīvē ir daudz ko

pieredzējuši, viņu padoms nāks no mīlošas sirds un

labi domāts. Mierīgi uzklausīt vecāku spriedumu,
pašiem apsvērt savus ieskatus vēl lieku reizi, — vai

tas gan varētu nākt par ļaunu? Varbūt, ka savā

jaunības aizrautībā mēs neesam saredzējuši dzīves

īstenību un bijuši gatavi dievināt to, kas nav tādas

dievināšanas vērts. Neuzklausīdami savus vecākus

mēs varbūt izdarītu pārsteidzīgu soli, kas vēlāk būtu

rūgti jānožēlo. Labu padomu neliegs mums arī citi

piedzīvojuši cilvēki, ja mēs tos lūgsim pēc padoma.
Nekad par ļaunu nenāks, ja arī mīlestības lietās

mazdrusciņ klausīsim aukstam prātam, ne kars-

tām jūtām vien, kas, kā mēdz sacīt, dažreiz padara
arī redzīgu cilvēku aklu. Ja mūsu pašu spriedums
krasi pretrunīgs ar vecāku un mūsu labvēļu pado-

mu, mēs darīsim gudri, ja savu nodomu tūliņ ne-

centīsimies reālizēt, bet atliksim to uz nedaudz vē-

lāku laiku. Laiks ir tas, kas visu dziedē, arī mīlestī-

bas sāpes. Saka arī, ka «nāks laiks, nāks padoms».
Nokavēts netiks nekas — cilvēks, ko mēs mīlam,
cilvēks, kas mīlē mūs bez viltus, nevar ņemt ļaunā
laiku, ko mēs atstājam pārdomām. Ja nu tomēr tā

nebūtu, tad šāds cilvēks nav vērts mūsu dievināša-

nas un tāpēc labāk, ka savu dzīvi ar tādu nesaistām,
kaut arī to mīlētu no sirds. Ar savu pārsteidzīgo
soli mēs netikai sarūgtinātu savus vecākus, bet kai-

tētu arī paši sev. Ir vienmēr vērts atturēties no

pārsteidzīgas rīcības. Izšķirošie lai vienmēr būtu

mūsu pašu un mūsu padomdevēju motīvi, ne padoms
pats. Neaizmirsīsim arī agrāk teikto, ka tikums ir

— jūtu mērenība, ta tad arī mērenība mīlestības

lietās.

Par to mīlestību, ko vecāki mums parādījuši un

par visu, ko esam labu mācījušies no saviem vecā-

kiem, mēs esam tiem pateicību parādā, šai pateicī-
bai nepietiek izteikties kailu jūtu apliecinājumā

vien. Tai jābūt parādītai īstenībā, darbos. Savu

dzīvību mēs esam mantojuši no vecākiem. Viņi strā-
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dājuši, lai sagādātu mums visu nepieciešamo, mūs

audzinājuši, mācījuši. Mūsu dēļ viņi pārcietuši
daudzas rūpju dienas, bezmiega naktis. Mūsu dēļ
viņi dažkārt birdinājuši rūgtas asaras. Vai par visu

to mēs nebūtu tiem parādā nekā? Saņemt, bet nekā

nedot pretim, vai tas ir godīgi darīts?

Ak, jaunība! Varbūt tu kādreiz vēl esi par jaunu

saprast, cik karsti pukst priekš tevis tavas mātes

un tava tēva sirds! Pie mātes kapa to gan saprotam

visi, bet daudzreiz tad ir jau par vēlu! Dari saviem

vecākiem prieku jau šodien, dari to arī rītu. Palīdzi

tiem trūkumā un nespēkā. To prasa pienākums būt

taisnīgam. Nekad mēs nespēsim gan pilnīgi atmak-

sāt par visu to, ko vecāki darījuši mūsu labā. Bet

mēs būsim krietni bērni, ja palīdzēsim saviem ve-

cākiem no sirds, ja atvērsim savu sirdi. Dažreiz tā

būs arī vienīgi iespējamā atmaksa par to, ko esam

tiem parādā. Arī tas varbūt tad pietiks, lai mūsu

vecāki izjustu prieku, ka izaudzinājuši krietnus dē-

lus un krietnas meitas, un ar apziņu, ka viņu dzīves

darbs nav bijis veltīgs, spētu mierīgi aizvērt acis uz

mūžīgu dusu, pateikties Visuradītāja parādītai
žēlastībai un cerēt uz to arī tur — mūžībā. Arī tad,

kad vecāki atdusas dzestrās zemes klēpī, lai ceļš uz

viņu kapa neaizaug nekad:

«Par to mazo šnpulīti,

Ko tev as'rām māte kāra,
Vienu mīļu, mīļu skatu

Dod no sava acu pāra.

Par to vājo sāpju krūti,
Ko tu maziņš būdams zīdi,

Dēliņ, atminies jel mani

Vienu īsu, īsu brīdi.

Par to nogurušo balsi,
Kas tev teica Kristus vēsti,

Vienu baltu, baltu rozi

Man uz kapa kopas dēsti» ...

(J. Poruks).
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Cik maz gan no mums tiek prasīts par visu to, ko

vecāki darījuši mūsu labā! Vai arī šo mazumiņu
mēs drīkstētu tiem liegt?!

3. Pienākumi pret bērniem.

Ģimene ir tā tautas un valsts šūniņa, kas uzsūc

sevī, giabā un dod tālāk no paaudzes uz paaudzi

tautas garīgās vērtības, visu to, kas tautai svēts.

Vecāku pienākums tāpēc ir gādāt par to, lai savu

bērnu sirdīs iedegtu mīlestību pret visu, kas ir tautas

gara mantojums, lai bērni, lieli izauguši, savukārt

to spētu nodot tālāk saviem bērniem bez zudības.

Vienīgi ģimene spēj tādā ceļā pasargāt tautas kriet-

nos tikumus un gara mantas no bojā ejas gadu sim-

tu maiņās. Kur ģimenes gars atsvešinājās no tautas,

tur tautas gara mantas un krietnie tikumi nevar

tikt saglabāti, un nodoti tālāk nākošām paaudzēm,

tāpēc neglābjami iet bojā. Atsvešināšanās no savas

tautas notiek tais ģimenēs, kur tēvs vai māte ir

sveštautieši. Kā gan lai spētu māte krieviete, vā-

ciete vai kādas citas tautības piederīga, modināt

savos bērnos mīlestību pret mūsu tautu, no mazām

dienām audzināt savus bērnus mūsu tautas tikumos,

iepazīstināt tos ar mūsu tautas gara mantām, ka

viņai pašai tas viss ir svešs! Tāpēc latvietis, kas

apprec sveštautieti, ir noziedzies pret savu tautu, jo

viņa bērni nekad nespēs ar sirdi un garu būt mūsu

tautas tikumu uzsūcēji un gara mantu nesēji. Mūsu

tautai tie būs zuduši locekļi. Jauktas tautības vecā-

ki tāpēc nespēj pildīt tos pienākumus pret saviem

bērniem, ko prasa tautas cieņa, gods un griba pa-

stāvēt citu tautu saimē cauri gadu tūkstošiem. Ap-
zinoties pienākumu pret savu tautu, neviens latvie-

tis nedrīkst izvēlēties sveštautieti par savu bērnu

māti. Tas lai būtu pirmais pienākums, kas vecākiem

jāapzinās un jāpilda, domājot par bērniem svētītas

ģimenes dzīves nodibināšanu.
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Nodošanās bērnu labklājībai ir cēlākā jūtu iz-

pausme. Vecākiem pienākas audzināt savus bērnus

miesīgi veselus, rūpēties par bērnu uzturu un ap-

ģērbu, iepazīstināt bērnus ar veselības kopšanas
noteikumiem un pieradināt pie darba. Vecākiem

pienākas gādāt arī par bērnu garīgo attīstību un

dot tiem izglītību, cik to atļauj materiālie apstākļi.

Izglītība, ko vecāki spēs dot saviem bērniem, ir vēr-

tīgāks kapitāls nekā pasaulīgā manta. Skolu ap-

meklēšana ir gan noteikta likumā kā obligātoriska.
Par bērnu nesūtīšanu skolā vecākiem tiek uzlikti

sodi. Vismazākā prasība mūsu dienās ir lasīt un

rakstīt prašana. Cilvēki, kas pat to neprot, pielīdzi-
nāmi dzīvniekam. Tādi cilvēki dzīvē atkarīgi no

citiem ik uz soļa, tiek krāpti un izmantoti rupjā
veidā. Vai vecāku sirdis var vēlēt saviem bērniem

tādu likteni ? Ja mums vēl ir ap 10 % analfabētu —

vai tā nav vecāku vaina? Noziegdamies pret savu

pienākumu pret bērniem, šādi vecāki reizē ar to no-

ziedzas arī pret savu tautu un valsti, jo analfabēts

cilvēks ir arī tautas un valsts posts, un kauns.

Vecākiem pienākas gādāt arī par savu bērnu ti-

kumisko audzināšanu. Ģimene ir tikumiskai audzi-

nāšanai vislabākā skola. Vecāki nedrīkst aizmirst,

ka pašu piemēram ir tikumiskās audzināšanas ziņā

izšķirošā nozīme. Kas paši pārkāpj tikumu prasī-
bas, nevar ieaudzināt krietnus tikumus saviem bēr-

niem. Audzināšanas darbs vislabāk sekmēsies, ja
vecāki iemantos un mācēs uzturēt savu autoritāti.

Šai ziņā ir nepieciešams, ka vecāki liek sev paklau-

sīt, neatstāj bērnus bez uzraudzības un bez soda par

pārkāpumiem. Vecāku prasībām jābūt pašu bērnu,

ne vecāku labā. Bērnus vajaga mācēt pārliecināt par

šādas vai citādas rīcības nepieciešamību. Ja ko aiz-

liedz, tad arī paskaidrot — kāpēc. Prasībām jābūt

noteiktām, bet bez rupjas iespaidošanas. Bērnu lu-

tināšana un nenoteiktība ir kaitīga audzināšanas
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darbā. Gribēt apmierināt katru bērna iegribu nozī-

mē sagatavot bērnam sliktu nākotni. Nesodīt savu

bērnu par nepaklausību un sliktiem darbiem nozīmē

savu bērnu nemīlēt. Jau no mazotnes jāieaudzina

bērnā mērenība un pieticība. Bez šīm rakstura īpa-

šībām bērns turpmākajā dzīvē nespēs būt laimīgs.
Jo mazāk dzīvē iegribu, jo pilnīgāk var tās piepildīt.
Tad mazāk ir vilšanos, mazāk nepiepildītu cerību.

Tad cilvēks jūtas apmierināts un laimīgs.

Vecāku rūpēm un mīlestībai jābūt vienādai pret

visiem bērniem. Vienā ģimenē nedrīkst būt mīluļu
un neieredzētu bērnu. Nevienādo izturēšanos bērni

sajūt ļoti spilgti. Mazāk mīlētie bērni sāk izjust
naidu pret saviem vairāk mīļotiem brāļiem un mā-

sām. Kā gan mātes sirds spēs izlabot nodarīto pā-

restību nemīļotam bērnam, ja vēlāk izrādīsies, ka lu-

tinātais un mīļotais bērns atstumj savus vecākus, bet

nemīļotais atmaksā nodarīto viņam pārestību ar pie-
mīlību un gādību par saviem vecākiem! ?

Bērni ar miesīgiem un garīgiem trūkumiem ir

nelaimīgi jau no pirmām dienām. Viņi ir likteņa
pabērni. īstu bērna prieku tiem ir maz. Kā sāp

viņu mazās bērnu sirdis, kad miesīgie trūkumi tiem

neļauj rotaļāties līdz ar citiem bērniem, brāļiem un

māsām! šādus bērnus nedrīkst atstumt mātes sirds.

Kā likteņa pabērniem tiem ir tiesība būt vairāk mī-

lētiem, lai cik necik atvieglotos viņu likteņa lemtais

grūtais dzīves gājums.

Katrā gadījumā jāapzinās, ka mūsu tautas un

mūsu valsts nākotne ir mūsu bērnos. Mēs noiesim

no dzīves skatuves. Mūsu vietā stāsies mūsu bērni.

Kādus mēs būsim tos uzaudzinājuši, tādi tie būs

mūsu darba turpinātāji. Vēlēdami savai tautai un

mūsu valstij saulainu nākotni, mums jāuzņemas lab-

prātīgi un no sirds jāpilda pienākumi pret šīs nā-

kotnes nesējiem — bērniem.
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4. Pienākumi laulāto starpā.

Laulība ir ļoti svarīgs notikums cilvēku dzīvē. Uz

to ir nopietni jāsagatavojas. Visi pienākumi, kas

rejzē ar to būs jāuzņemās, ir jāapzinās un rūpīgi

jāpārdomā.

Laulībām jābūt dibinātāmuz abpusējas cieņas un

mīlestības. Mīlestība ir tā, kas pārvar visus šķēršļus.
Visas dzīves grūtības var pārvarēt, ja ir kāda mīlo-

ša sirds, kas šais grūtībās dalās līdz. Saistīt savu

dzīvi ar nemīlamu cilvēku, nozīmē aprakt savas dzī-

ves laimi. Tas, kas apprec sievas pūru un līgavu kā

šī pūra piedevu, ir apprecējis savu nelaimi. Jauniem

ļaudīm, pirms doties laulībā, vajaga pamanīgi iepazī-
ties ar savu izredzēto dzīves draugu. Pazīt to arī

dusmās, ciešanās un trūkumos ir svarīgāk nekā

vērot to smaidošu izpriecās un jautrā sabiedrībā.

Priekos visi cilvēki ir nevainojami, bet bēdās un ne-

patikšanās — katrs parāda savu īsto seju. Šī īstā

un neviltotā seja ir jāatrod un jānovērtē. Ja tā būs

pieņemama, tad nekādas dzīves grūtības nespēs ra-

dīt nesaskaņu laulāto starpā un sadzīve būs laimīga.
Nekas tā nemoca bērnu sirdis kā vecāku nesaska-

ņas. Mēs būtu slikti tēvi un mātes, ja dotos laulībā

ar apziņu, ka tādas nesaskaņas būs nenovēršamas.

Un tas būs visos gadījumos, kur tiek iekārots nāka-

mā dzīves biedra pūrs, kur tiek sekots miesas kaislī-

bas balsij, bet netiek iemīļota nākamā dzīves biedra

sirds.

Jauniem ļaudīm nepieciešams uzglabāt savu ne-

vainojamo slavu, atturēties no veselībai kaitīgām iz-

priecām un uzdzīves, pieradināties pie darba un

taupības. Ģimene, kur nabadzība iet roku rokā ar

slimībām, ir bēdu mājas vieta. Tikai veselīgi cilvēki

drīkst domāt par ģimenes dzīves nodibināšanu un

pēcnācējiem, jo tas ir dabas likums, ka «tēva grēki
tiek piemeklēti līdz trešam un ceturtam augumam».

Kas savus jaunības spēkus izšķiedis uzdzīvē, šo spē-
ku pietrūks ātri. Jaunības spēks pāriet pēcnācējos.
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Veselīgi un dzīves priecīgi tie ierauga pasaules gais-
mu. Bērni, kas ir slimīgu vecāku pēcnācēji, būs arī

vārgi un slimīgi, jo «ābols nekrīt tālu no ābeles*».

Šo dzīves gudrību var pilnā mērā attiecināt uz ve-

cāku un bērnu miesīgu, un garīgu līdzību.

Katras ģimenes uzdevums ir dzīvības turpināša-
na. Bezbērnu ģimenes šo uzdevumu nepilda. Ja to

dara apzinīgi, tad tas ir zemisks netikums.

Svarīgs pienākums laulāto starpā ir būt savstar-

pēji uzticīgiem. Solījums vienam otru mīlēt un būt

uzticīgam ir dots Dieva un cilvēku priekšā. Tas

jātur svēts. Neuzticība noved pie greizsirdības, sa-

ārda ģimenes laimi. Nelaimīgi tie bērni, kuru ve-

cāku kopdzīvē rodas garīga plaisa, kas veras arvien

plašāk un plašāk, līdz noved pie laulības šķiršanas.
Bērniem svētītas laulības šķiršana ir apgrēcība pret
bērnu dvēseli, to saplosa un pazemina. Ko lai izjūt
bērns, kura māte nicina viņa tēvu un tēvs nicina

viņa māti ? Ja kāds no laulātiem draugiem palicis

neuzticīgs savam solījumam, tad otra uzdevums ir

ar dubultu mīlestību un gādību mēģināt atgūt zau-

dēto uzticību. Saprašana un piedošana to var pa-
nākt drīzāk nekā pārmetumi un atklāti izrādīts

naids.

Ģimenes galva ir vīrs. Bet vīra autoritātei ir jā-
būt labvēlīgai; tā nedrīkst izvērsties par varmācību

un tirāniju. Rūpēties par sievu, to atbalstīt, atvieg-
lot viņas dzīvi ģimenē — ir vīra svēts pienākums.
Sievas pienākums ir rūpēties par ģimenes saimnie-

cību, arī bērnu audzināšanas darbs viņai stāv vis-

tuvāk. Ģimenes mājīgums, veselība un labklājība ir

sievas nopelns. Sieva, kas neprot radīt mājīgumu

ģimenē, ir vainojama, ja vīrs meklē izklaidēšanos

ārpus ģimenes un beidzot kļūst viņai neuzticīgs.

5. Ģimenes gars.
Pie vienas ģimenes piederīgiem bērniem, brāļiem

un māsām, ir jāuzņemas pienākumi vienam pret

otru. Viņi ir šauras sabiedrības locekļi un kā tādiem
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viņiem jāpieturas savstarpējās attiecībās pie tiem

pašiem tikumu noteikumiem, kā to prasa biedrisku-

ma apziņa lielās sabiedrībās. Vēl jo pilnīgāk un

sirsnīgāk, jo viņi saistīti ar ciešām asinsradniecības

saitēm. Viņus vieno brāļu un māsu mīlestība, kas

tos tuvina vairāk nekā vienkārša mīlestība pret savu

tuvāko. Ģimene ir biedriskuma jūtu labākā skola.

Starp vienas ģimenes locekļiem jāvalda vislabākai

saskaņai. Tā prasa savstarpēji pabalstīties, palī-

dzēties, kopējiem spēkiem atvairīt nelaimi, kas skā-

rusi vienu no ģimenes locekļiem, dalīties priekā par

katra locekļa labu darbu un kaunā par katra locekļa
kauna darbu. Ģimenes sadraudzības gars dod vis-

labāko liecību par to, ka vecāki savus bērnus mīlē-

juši no sirds un tos sagatavojuši par krietniem pil-

soņiem turpmākai patstāvīgai dzīvei par gandarī-
jumu sev, par svētību savai tautai un valstij.



V daļa.

Pienākumi pret tautu un tēviju.

1. Tauta.

Kokus mēs šķirojam pēc piederības pie zināmas

koku sugas, cilvēkus — pēc piederības pie zināmas

tautas. Kas kokam suga, tas cilvēkam tautība. Par

kokiem mēs sakām — tas ir bērzs, tā ir egle; par

cilvēkiem mēs sakām — tas ir vācietis, tas ir krievs

v. t. t. Vienas tautības cilvēki sastāda tautu, kas

jau kopš sen seniem laikiem turas kopā, apdzīvojot
kādu noteiktu zemes lodes apgabalu.

Ja mēs pētām iemeslus, kādēļ cilvēki dzīvo turē-

damies kopā pēc tautībām, kāpēc maz ir tādu cilvē-

ku, kas atšķīrušies no savas tautas un aizgājuši dzī-

vot starp svešām tautām, tad nākam pie ļoti vērtī-

giem atzinumiem, kā mums nākas skatīties uz cil-

vēka piederību pie zināmas tautības, kāda nozīme

ir tautai kā vienas tautības cilvēku vienotājai, kādus

labumus cilvēks iegūst, turēdamies pie savas tautas,

un tāpēc — kādi pienākumi katram apzinīgam cil-

vēkam jāuzņemās pret savu tautu, lai tā viņu neiz-

stumtu no sava vidus, bet cienītu kā krietnu un cie-

nījamu locekli.

Ļoti svarīgs faktors, kas veicina vienas tautības

cilvēku ciešu kopā turēšanos, ir kopēja valoda.

Katrai tautai ir sava valoda. To saprot visi vienas

tautības cilvēki, tā atļauj tiem savā starpā ērti sa-

prasties un kārtot dzīves vajadzības. Valodu, ko

runā kāda tauta, sauc par šīs tautas mātes valodu.

Mēs, latvieši, runājam latviski, mūsu mātes valoda

ir latviešu valoda. Dažos mūsu apvidos gan nerunā

tīru latviešu valodu, bet tā saucamās izloksnēs, to-
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mēr šīs izloksnes ir tā pati latviešu valoda, kas ne-

daudz pārveidojusies zem dzīves apstākļu iespaida.
Būtu maldīgi domāt, ka, piemēram, valoda, ko runā

latgalieši, būtu ne latviešu, bet kāda patstāvīga va-

loda.

Bez savas mātes volodas daudzi cilvēki, it sevišķi

pēdējos gados, iemācās arī citu tautu valodas. To-

mēr neviena no tām cilvēkam neliekas tik mīļa, tuva

un tik skaista kā paša —- mātes valoda. Vienīgi

mātes valodā cilvēks spēj izteikt visu to, ko grib
pateikt viņa sirds. Tie, kas dzīvojuši ilgāku laiku

svešumā, kur ausīs skan tikai svešas valodas skaņas,
var pastāstīt par to lielo sajūsmu, kas rodas sirdī,

ja pēkšņi ieskan ausīs mātes valodas skaņas. Tad

cilvēks atmet katru kautrēšanos, steidzas pie runā-

tāja un priekā izsaucas: «ak, cik patīkami, mans

tautietis!» Saruna tūdaļ raisās kā starp veciem pa-

ziņām un tuviem cilvēkiem. Turpretim, ja dzīvojot
savu tautiešu vidū mūsu ausīs ieskan svešas valodas

skaņas, mēs neuzticīgi veramies runātājā, un tūdaļ

jūtamies viņam sveši un tāli.

Cilvēks pēc savas dabas nemīl vientulību. Viņš
grib būt starp citiem cilvēkiem. Pirmā kārtā viņš
meklē cilvēkus, kas šķiet tam tuvi, kurus viņš sa-

prot. Tāpēc arī kopēja mātes valoda, kas šādu tu-

vumu un saprašanos dod, ir jau no sen seniem lai-

kiem bijusi un būs arī turpmāk ļoti ievērojams fak-

tors, kas vienas tautības cilvēkus tuvina, satur kopā
un rada vienotas tautas apziņu. Un tas ir labi.

Arīm redzot pati daba, dodama katrai tautai savu

valodu, ir gribējusi, lai tā būtu, jo tikai vienībā ir

spēks, un tikai kopā turēšanās spēj pasargāt tautu

no izklīšanas un izkušanas citu tautu saimē, kā iz-

kūst ūdenī iemests cukura grauds. Vai mūsu tauta

nebūtu jau sen pazudusi no vēstures skata, ja viņas
locekļi nebūtu kopā turējušies baltās un nebaltās

dienās? Jeb varbūt mēs paši noliegsim savas tautas

vēsturisko vajadzību citu tautu starpā? Tas nozīmē-

tu tik pat kā pārmest dabas gudrībai, ka tā bez
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bērza un priedes radījusi arī ozolu! Bet vai ozolam

un bērzam varētu būt tikai viens uzdevums — zaļot
par godu savam radītājam? Vai mēs varētu būt

gudrāki par pašu radītāju, lai teiktu, ka tas rīkojies
aplami, radīdams nevajadzīgas lietas? Ir, bez šau-

bām, arī tādi pārgudri cilvēki. Bet viņu pārāk lielā

gudrība nevar palīdzēt, kad galdnieks bērza vietā

prasa ozolu, lai pagatavotu izturīgu koka rīku. šī

atziņa lai modina mūsos cieņu un ticību pret savu

tautu, kas pastāv ar Visuradītāja ziņu un gribu, lai

pildītu kādu uzdevumu citu tautu saimē. Kas zin,

no kuras tautas jānāk tam piepildījumam, kura no-

lūkā ir radīta pasaule? Kas apgalvos, ka šī tauta

nevar būt mūsu, latvju tauta? Tāpēc savu valodu

kā svarīgu faktoru, kas vieno un satur kopā mūsu

tautu, kas to uztur pie dzīvības cauri gadu tūksto-

šiem, lai cienām un to mīlējām kā tautas svētumu.

Mūsu pienākums ir to labi piesavināties pašiem, to

mācīt saviem bērniem un bērnu bērniem. Mūsu va-

lodai jāatskan pie ikviena šūpļa latvju ģimenēs. Ik-

vienam no mums, cik niecīga varbūt arī liktos mūsu

loma ikdienišķā dzīvē, ir dota iespēja darīt lielu

darbu savas tautas labā — pašam runāt un mācīt

arī savus bērnus mātes valodā. Kauns par katru

latvieti, kura ģimenē neskan mūsu mīļās mātes va-

lodas skaņas!
Bez kopējas valodas ir vēl citi faktori, kas pamu-

dina vienas tautības cilvēkus kopā turēties un kas

šādu kopā turēšanos attaisno, šādi faktori ir: ko-

pējas ierašas, kopējas gara mantas, kopēja reliģija
v. c. Bez tiem vēl sevišķi svarīgs faktors ir asins-

radniecība. Gluži tāpat kā brāļus un māsas tu-

vina piederība pie vienas ģimenes, tāpat visus vienas

tautības cilvēkus tuvina piederība pie vienas tautas.

Tauta, tā ir liela ģimene. Viņas locekļu asinis ir

radnieciskas. Katrā cilvēkā rit asinis, bet tās nekad

nav vienādas visos cilvēkos. Vistuvāk rada tās ir

vienas ģimenes piederīgiem. Pēc bērna asinīm var

noteikt viņa brāļus, māsas un tēvu. Nākošā, pēc ģi-
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menes, ir tautas asinsradniecība. Katrai tautai ir

savādākas asinspazīmes, līdz ar to — savādāks rak-

sturs, miesas būve, izskats. Mēdz teikt, ka asinis

«runā» gaišu valodu. Tā, piemēram, vilka sugas

sunim asinis «runā» vilka dabu, vilka spalvu, vilka

miesas būvi. Cilvēkā asinis «runā» savu senču dabu,

senču miesas būvi v. t. t. šo asins valodu, kas ietek-

mē cilvēku gara un miesas īpašības, mēs apzīmējam

ar svešvārdu par rasi. Rase ir tā, kas piedod
katrai tautai savu īpatnību kā miesīgi, tā garīgi.

Mūsu asinis ir latviešu asinis, kas «runā» mūsos

latvju tautai īpatnus tikumus, šie tikumi ir krietni

un cēli, jo latviešu asinis mūsos «runā» pret visu,

kas negodīgs un zems. Latvietis ir goda vīrs, kam

var ticēt, kas ko spēj. Latvietis ir strādīgs. Latvie-

tis atzīst, ka godīgs darbs ir tas, kas ceļ vīru godā,
un ka tikai godīga darba augļi dara cilvēku laimīgu.

Tāpēc arī latvietis latvietim būs arvien tuvāks nekā

sveštautietis, kurā «runā» latvietim sveši tikumi.

Rases asinis tuvina un vieno.

Svešu asiņu piemaisījums, kāds ir jauktu laulību

pēcnācējos, atsaucas uz šo pēcnācēju miesu un garu.

Šīs svešās asinis «runā», atsvešina miesīgi un garīgi

no savas tautas. Tāpēc nebrīnīsimies, ka dažā labā

cilvēkā, ko mēs skaitām par savu tautieti, sen

vairs nerit īstās latviešu asinis. Bieži vien viņos

«runā» svešas asinis, kam sveši mūsu krietnie tēvu

tēvu tikumi. Vai tie ir latvieši ar latviešu asinīm,
kas melo, zog un slepkavo, kas sludina naidu, noliedz

savu tautu un zaimo tautas krietnos tikumus? Nē,

viņos rit zemākas rases asiņu piejaukums. Viņu
asinis prasa zemākus tikumus, viņu asinis «runā»

par kaunu mums un mūsu tautai. Lai novēršamies

visā savā lepnumā no tādiem «latviešiem»! Lai uz

mums runā latviešu
— ne svešas asinis. Lai klausām

tikai latviešu asins balsij — tai mēs varam uzticē-

ties. Mēs, kas kā īsti latvieši tiecamies pēc visa

krietna un cēla un kas gribam būt savu tēvu tēvu

krietno tikumu cienīgi mantotāji un turpinātāji, —
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mēs drīkstam ņemt tikai latvju līgavu sev par sievu.

Tikai tad mūsu bērni spēs mantot krietnus tikumus,

jo viņos ritēs tīras mūsu rases asinis, kam riebj
viss zemais un negodīgais. Ar to mēs būsim pakal-
pojuši savai tautai, lai tā spētu dzīvot kā tauta vēl

gadu tūkstošus pretim labākai nākotnei.

Labums, ko dod kopdzīve ar krietniem tautas lo-

cekļiem, kas nemelo, nezog, neslepkavo, — lai mu-

dina pasargāt tīras mūsu rases asinis, jo tikai tad

mūsu bērni spēs baudīt tos pašus labumus. Tas lai

būtu mūsu otrais pienākums, kas jāuzņemas savas

tautas labā. Tad arī pirmais pienākums būs viegli
pildāms, jo latvju māte dziedās savam bērnam tikai

latviešu šūpļa dziesmu.

2. Tēvija,

Kā koks, kas ar stiprām saknēm ieķēries zemē,

sūc no tās savu dzīvības sulu, tā arī tauta savā pa-

stāvēšanā smeļ savus dzīvības spēkus no zemes,

ko tā apdzīvo. Ne atsevišķs cilvēks, ne visa tau-

ta nevar iedomāties savu dzīves gājumu neatkarīgu
no tās zemes, kur jāmēro soļi no šūpuļa līdz kapam.
Zeme, ko apdzīvo kāda tauta, kļūst par šīs tautas

otro dabu. šī zeme dod tautai visu nepieciešamo,

viņu ģērbj un baro. Pie šīs zemes tauta pierod, vi-

ņas vaigam pielāgojas, pēc viņas prasībām iekārto

savu dzīvi. Vai kāds brīnums, ka tauta beidzot šo

zemi iemīļo, par to jūsmo, apdzied to savās dzies-

mās? Cik tā arī liktos nemīlīga un skopa savā aug-

lībā, tautai, kas šo zemi apdzīvo, tā ir tomēr mīļa
un laba. Un vai gan tas būtu netikums, ja tauta

mīlē savu labdari — zemi ? Nē, mums šķiet, ka tas

ir gudrs un krietns tikums, kas ikvienam cilvēkam

uzliek par pienākumu šī tikuma vārdā nepagriezt

muguru tai zemei, kur dzīvo viņš un viņa tauta.

Pirmos nedrošos bērna soļus cilvēks liek uz tās

zemes, kur staigā viņa tēvs, māte, brāļi un māsas.

Viņa asais, visu kāri uztverošais bērna skats raugās
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visapkārt. Viņa pirmiem skatiem veras tēva māja,
dārzs un rotaļu vieta pagalmā. Ar laiku viss iespie-
žas atmiņā, kā sirdij tuva un mīļa glezna, ko viņš
redz arī pievērtām acīm. Vai gan bērna prāts spētu

iedomāties citu, labāku dzīvi, nekā pie sava tēva

un mātes ? Nē, pie tēva un mātes ir vislabāk dzīvot,

tāpēc arī tēva māja un viss, kas ar to saistās, ir

labs un mīļš, no kā šķirties grūt. Turpmākajā dzīvē

viss gan var bālēt, bet izgaist no atmiņas un no

sirds —
nekad. Vai ir kāds cilvēks, kurš, atminoties

savu bērnību, teiktu, ka bērnības atmiņas nav

skaistas!

Turpmākajos, jaunekļa gados, šīm atmiņām pievie-

nojas vēl daudz citu skaistu atmiņu: skola, kuras

sliegsni pirmo reizi mēs pārkāpjam drebošu sirdi;

skolotājs, kas mūs māca pirmās rakstu gudrībās;

skolas biedri, ar ko kopā mācāmies, kopā dze-

nam nerātnības; sirsnīgas ardievas, draudzīgie so-

lījumi skolu atstājot; baznīciņa lapotā uzkalnā, ku-

ru apmeklējam ik svētdienas kopā ar tēvu un māti,

brāļiem un māsām, kur mūs iesvēta kopā ar drau-

giem un draudzenēm. Kas gan spēs izraut no mūsu

atmiņām šīs skaistās un sirdī dziļi iespiedušās at-

minas !

Spēka brieduma gados mēs sākam patstāvīgu dzī-

vi. Mēs sākam pazīt arī bēdas un rūpes, ar ko

mums pašu spēkiem jātiek galā. Mēs vērojam citu

cilvēku dzīvi un darbus. No citiem mēs mācāmies,

kas dzīvē mums varētu noderēt. Savā dzīvē un dar-

bā mēs sākam atrast domu biedrus un draugus. Ar

tiem mēs pārrunājam notikumus, apmaināmies uz-

skatiem. Mums rodas daudzi gadījumi kopējiem

priekiem, kopējām rūpēm un arī kopējām bēdām.

Mēs priecājamies, ja mūsu draugiem veicas, bēdā-

jamies, ja tos piemeklē bēdas. Mēs sākam saaugt

ar savu apkārtni, dzīvojam tai līdz. Cilvēkus, kas

pēc mūsu domām izdara ko skaistu un krietnu, mēs

sākam cienīt. Arī mēs cenšamies darīt skaistus un

krietnus darbus, lai mantotu cieņu savu līdzcilvēku
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acīs. Mēs redzam, ka arī mūsu darbs tiek novērots un

par to spriež citi cilvēki. Gadu no gada mēs augam un

veidojamies, un apkārtne līdz ar mums. Mēs sākam

apzināties sevi kā šīs apkārtnes sastāvdaļu. Viss, kas

skar šo apkārtni, skar arī mūs. Beidzot mums nav

vienalga, kas notiek mums visapkārt. Par visu

mēs interesējamies, pie visa mēs labprāt pieliekam
arī savu roku un prātu. Tas mums arī netiek liegts,
cik vien mūsu prāts un enerģija mums to atļauj.
Mēs redzam, ka daudz kas no veiktā ir mūsu pašu

un mūsu draugu roku darbs. Mēs iestājamies pret

katru, kas šo darbu mēģinātu apgānīt. Kas pieder

mūsu apkārtnei, tas pieder arī mums un visiem

mūsu tautas brāļiem. Ar to mēs lepojamies, to rā-

dām citām tautām.

Tā mēs paši sev nemanot kļūstam par savas ap-

kārtnes, ierašu, tikumu, sasniegumu cienītājiem
un sargātājiem, par savas tautas, savas zemes

labklājības un goda vairotājiem. Mēs esam kļuvuši

patrioti. Vārds «patria» ir svešvārds un nozī-

mē tēviju. Patriots ir cilvēks, kas mīlē savu tautu

un savu tēvzemi un visu, kas ar to saistās. Būt pat-
riotam ir ikviena latvieša pienākums, kas jāuzņe-
mas savas tautas un savas tēvijas labā. Ja mīlēsim

un godā turēsim savu tautu un tēviju, tad tā mūs

neatstums nekad. Un tas būs labi.

Pati daba ir gribējusi, ka ikviena dzīva radība

pieķertos tai apkārtnei, kur tai lemts dzīvot, Bet

kas gan ir gudrāks par pašu dabu un tās likumiem?

Izrauta no apstākļiem, pie kā dzīva radība pie-

radusi, tā varbūt nespēs pastāvēt un aizies bojā.

Bet dabai rūp dzīvības uzturēšana, tāpēc tā arī ir

gādājusi par to, lai dzīvas radības nenomaldītos

prom un varētu atrast ceļu atpakaļ uz savu veco

dzīves vietu. Mēs visi zinām, ka pasta balodis, aiz-

vests un palaists gaisos tālu nost no vietas, kur tas

agrāk turēts, lidinās nemierīgi un pētoši riņķu riņ-

ķiem, līdz beidzot dodas nekļūdīgi atpakaļ uz veco

dzīves vietu. Tas taču ir dabas dots instinkts, gudrs
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un veselīgs, kas vada un rāda ceļu atpakaļ! Var-

būt, ka dzīves vieta saista katru dzīvu radību savu

īpatnējo magnētisko strāvojumu varā. Atrauts no

tās — organisms zaudē labsajūtu un tāpēc instink-

tīvi tiecas atpakaļ, lai to atgūtu. Jo tuvāk vecai

vietai, jo labsajūta pieaug. Varbūt ka šī sajūta ir

tā, kas rāda pareizo ceļu atpakaļ. Vai cilvēkam,
aizklīdušām svešumā, ilgas pēc tēvijas nav tas

pals? Tēviju mēs mīlam visi — jauns vai vecs, ba-

gāts vai nabags. Varbūt mēs arī nenojaušam to,

kamēr viņā dzīvojam, bet tiklīdz esam to atstājuši,
mūs pārņem savāds nemiers. Beidzot iedegas ne-

remdināmas ilgas atgriezties atpakaļ. Sirmi vīri,

kas gadiem ilgi nodzīvojuši tālu prom no savas tau-

tas un tēvu zemes, ilgojas kaut reizi vēl pirms nā-

ves skatīt senās mīļās vietas, kur pavadīti bērnības

gadi, -dzirdēt vēl reiz mīļās mātes valodas skaņas,
klausīties dziesmās, ko dzied viņu tauta baltās un

nebaltās dienās, apmeklēt kapus, kur guldīti tēvs

un māte, radi un draugi. Kaut arī varbūt acu

priekšā uzaustu pelēka būdiņa, kur dažkārt trūkums

dzinis izmisumā, tomēr — tā ir tik mīļa, tuva
...

Tāpēc svēta lai ir tā zeme, kur esam dzimuši un

uzauguši, kur atdusas mūsu brāļi un māsas, tēvs

un māte, radi un draugi! Tā zeme ir mūsu pamats,
mūsu otrā māte, pie kuras varam pieglaust galvu
baltās vai nebaltās dienās. Tā neatstumj neviena

īsta tautas dēla, kas to mīlē, kas pie viņas turas.

Nekur citur, kā vienīgi šaī zemē mēs spējam justies

laimīgi. Nekur citur, kā šaī zemē ir skaisti dzīvot

un skaisti arī mirt. Ir vērts, ka viņu mīlē, par viņu
cīnās, ka par viņu esam gatavi arī mirt. Tikai tē-

vijas smiltīs viegla dusa mūsu pīšļiem.
Tēvijas mīlestība ir tautas dzīvotgribas aplieci-

nājums un tautas augstākais tikums, un tikai pie tā

spēj piemājot citi krietni tikumi. Tēvijas mīlestības

tikums ir katra krietna latvieša asinīs. To liecina

Brāļu kapi, kur zem Latvijas mātes gaišā tēla gul-
dīti krietnākie latvju dēli, kas mīlēdami tēviju nav
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taupījuši savu dārgāko mantu — dzīvību cīņā par
labāku nākotni tēvijai.

Lai tēvijas mīlestība augtu spēkā un spožumā, ir

nepieciešams jau no bērna dienām mācīties pazīt

un mīlēt savu tautu, tautas ierašas, gara mantas,

zemes skaistumu un vērtības, kas radītas uz šīs ze-

mes ar tautas darba pūlēm. Cilvēks, kas nepazīst

savu tautu un zemi, ko šī tauta apdzīvo, spēj mīlēt

tikai savu sētu. Kā tad lai šāds cilvēks kļūtu par

visas tautas un tēvijas cienītāju un mīlētāju, viņas

Mūsu skaistās dzimtenes ainava.

Kurzemes Šveice — Sabile. Auglīga Abavas leja.

goda un labklājības sargātāju? Apceļojot savu tē-

viju un vērojot visas tautas dzīvi, mūsos mostas

kopības apziņa, mēs apzināmies, kas ir mūsu tauta,

kā tā dzīvo, kā tā strādā, kā tā priecājas vai bēdā-

jas. Mēs iepazīstamies ar visas zemes skaistumu,
saistām savas atmiņas ar visu zemi, ne tikai ar sētu

vien, kurā paši dzīvojam. Mēs kļūstam patrioti šī

vārda īstā nozīmē.
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Vai mēs, kas gribam būt krietni un apzinīgi cil-

vēki un savas tautas locekļi, pazīstam savu tēviju?

Apceļosim to un mēs atzīsim, ka tā ir skaista un ka

ir vērts, ka mēs to iemīļojam un par savu saucam.

Skubināsim uz to arī citus un būsim viesmīlīgi pret
tiem, kas ceļodami iegriežas arī mūsu sētā.

3. Ko svešas asinis «runā».

Un tomēr mēs sastopam arī tādus cilvēkus, kas

neatzīst vajadzību turēties ne pie savas tautas, ne

tēvijas. Viņi saka, ka cilvēkam vajaga censties tikai

pēc saviem personīgiem labumiem: «kur man labi,

tur ir mana tēvija!» Tāpēc arī saprotams, ka tādi

cilvēki neatzīst nekādus pienākumus ne pret savu

tautu, ne tēviju. Viņiem vienalga, kā klātos viņu
tautai. Ja tautai klāsies slikti, viņi var pārcelties
arī citur. Tauta un tēvija šiem cilvēkiem ir tukša

skaņa. Lai sevi attaisnotu, viņi dēvējas par inter-

nācionālistiem, par pasaules pilsoņiem. Viņi saka,

ka visi cilvēki esot brāļi, visi cilvēki esot vienādi.

Viņiem esot vienalga, kas žīds, kas ķīnietis, kas či-

gāns, kas latvietis. Saprotams, ka tā var runāt tikai

tādi cilvēki, kas neapzinās nekādu pienākumu pret to

tautu un zemi, kuras vidū tie dzīvo un kuras maizi

tie ēd, no kuras viņi grib tikai ņemt, bet nedot nekā

pretim. Tādi cilvēki ir līdzīgi lapu utīm, kas, noēdu-

šas vienu zaļu lapu, mierīgi pārvelkas uz otru, tad

uz trešo, līdz viss koks beidzot kails un nolemts no-

kalšanai. Ar tādiem uzskatiem cilvēks nonāk līdz

laupītāja morālei: «kas man patīk —to es paņemu,

tas ir mans. Nebūs vairs ko paņemt šeit, iešu ci-

tur!» Bet ja nu visi cilvēki sāktu tā rīkoties, tad

nonāktu līdz tam, ka visi cilvēki kļūtu par laupītā-

jiem, laupītājs uzbruks otram laupītājam un bei-

dzot pietrūks ko laupīt.

Apzinīgs un īsts latvietis vienmēr izjutīs savas

dzīves ciešo sakarību ar latvju tautu un zemi. Ko-

kam atlūzušais zars nekad nevar pieaugt otram ko-

kam un nezaļos, bet gan sakaltis un sapūs. Tāpat
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arī cilvēks, kas atšķīries no savas tautas un tēvu

zemes, nespēj saaugt ar svešu tautu un izjust ap-

mierinājumu un īstu laimi. Kronvaldu Atis, latvju
tautas atmodas laika darbinieks, ir skaidri parādī-
jis to vienīgi pareizo ceļu, kādu ejot katrs latvietis

var cerēt sasniegt labklājību personīgajā dzīvē, teik-

dams: «manas tautas laime un prieks ir arī mana

laime un mans prieks, bet tautas bēdas ir trīskār-

tīgi arī manas bēdas, jo ar tautas satricināšanu tiek

satricināts arī mans pamats, un nekas mani vairs

nevarēs glābt!» Cilvēki, kas sludina citus ceļus, ir

bīstami mūsu tautai. Viņos «runā» svešas asinis,
kam sveši ir mūsu tautas tikumi. Viņi pēc savām

asinīm nav ne īsti latvieši, ne īsti žīdi, vāci vai krie-

vi. Viņos ir kaut kas nenoteikts, viņos nav veselīgu

dzīvošanas pamatu. Svešu asiņu piejaukums neļauj

viņiem pieķerties ne vienai, ne otrai tautai, viņi
paši ir bez noteiktas tautības un tāpēc viņiem šķiet
dabīgi, ka arī citiem cilvēkiem nedrīkstētu būt savas

tautības apziņas un ka visiem cilvēkiem būtu jābūt

«pasaules pilsoņiem», — internāci onālisticm. Vai

mēs, kuros rit mūsu sentēvu krietnās asinis, vai

mēs lai klausām tam, ko «runā» mūsu tautai svešas

asinis? Mēs, latvieši, skaidri apzināmies savas tau-

tas īpatnējo vērtību un neuzskatīsim kādu Āfrikas

vai Austrālijas iedzimto par savu brāli. Vismaz vēl

daudzi tūkstoši gadi paies, kamēr ne! Kādēļ tad lai

mēs ļautos sevi mulsināt ar mācībām, ka visi cilvēki

ir brāļi, ka turēšanās pie savas tautas ir muļķīgs

aizspriedums?
Mums reiz priekš visām reizēm ir jātiek skaidrī-

bā, kas ir mūsu tikumi, kas ne. Tāpēc aplūkosim
tuvāk īsumā tās mācības, ko sludina svešas asinis,

lai neļautu sevi ar tām mulsināt, bet zinātu ar rie-

bumu tās noraidīt.

Internacionālisms.

Internācionālisms ir mācība, kas sludina tautas

un tēvijas idejas vietā likt cilvēces ideju. Visi
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cilvēki ir brāļi, — saka internācionālisti. «Tautība»

un «tauta» esot novecojis aizspriedums, kas veicinot

vienīgi nesaprašanos un naidu starp tautām un tau-

tībām.

Šī mācība, aplūkota tīri teorētiski, var likties vi-

linoša, Tuvāk aplūkojot, tā izrādās rupja nejēdzība.
Mēs labi saprotam, ka latvietim ar latvieti un žīdam

ar žīdu arvien būs citādākas attiecības, jo uzskati

par savstarpējiem pienākumiem un prasības vienam

pret otru ir stipri atšķirīgas. Ja saraus vienojošās

saites, kas satur tautu kopā, vai latvju tauta neiz-

putēs cilvēces miljonu telpā? Vai tā zeme, ko paš-
laik ar latvju arājs, arī turpmāk paliks latvju arā-

jam un viņu baros? Mēs varam droši apgalvot, ka

tēvijas un tautas ideja ir nepieciešama. Tauta un

tēvija ir pēc ģimenes tuvākā cilvēku vienotāja, kam

kā starpinstancei jāstājas starp atsevišķu cilvēku

un visu cilvēci. Bez šīs starpinstanc.es cilvēce būtu

kā liela armija bez instruktoriem un virsniekiem,

kuru komandētu viens vienīgs cilvēks — ģenerālis.
Bet tik plaša apvienība, kāda būtu visa cilvēce, ne-

var taču pastāvēt bez iedalījuma atsevišķās mazākās

apvienībās, kuru priekšgalā stāvētu kāda autoritāte.

Ja tā, vai tad tauta un zeme, ko šī tauta apdzīvo,
nebūtu dabīgākā šāda mazāka apvienība? Tā mēs

nonākam pie tā, ko mēs jau atzinām un aizstāvam —

pie tautas vienības un tēvijas idejas nepieciešamī-
bas. Kādēļ tad lai mēs maldītos mācībās par visas

cilvēces apvienību, ja praktiski tā nav reālizējama?
Visas cilvēces brālīgai apvienībai stāv ceļā vēl

kāds cits nepārvarams šķērslis — rases naids. Tāpat

valoda, ticība, tautas ierašas, tikumi, tautas īpat-

nējā attīstības vēsture — viss tas pārāk krasi šķir
vienu tautu no otras, un nekas nespēs sakausēt tau-

tas vienā bezveidīgā masā, kurā nebūtu vairs ne

vācu, ne žīdu, ne nēģeru, ne arābu, bet gan kāds

viens, jauns pasaules cilvēka tips. Ja tas, teorētiski

spriežot, arī varētu varbūt notikt pēc daudziem

tūkstoš gadiem, tad kādēļ par to domāt šodien,
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steigties priekšā vēstures gaitai. Vēsturi netaisa.

Viņa iet lēni un nepielūdzami. Vai tam, kas ķeras
pie vēstures laika gaitas rata nelaikā! Arī mēs,

latvieši, darīsim gudri, ja nesteigsimies priekšā
vēstures laika gaitai. Prasīsim cilvēces brālības

sludinātājiem, lai viņi pierāda savu mācību vispirms

pie dzīvniekiem. Lai viņi pārvērš visus zemes lodes

dzīvniekus pēc viena izskata, pēc vienas dabas. Ja

viņi spēs panākt, ka lauva līdzināsies jēram pēc
dabas un izskata, tad arī mēs viņiem piekritīsim un

teiksim: jā, nu ir laiks pienācis arī cilvēkiem. Tai-

siet nu mūs citā izskatā, liekat mūsu krūtīs citu

sirdi, lai arī mēs kļūtu visi vienādi cilvēki — brāļi.
Ar šīm asinīm un sirdīm, kas mums ir pašlaik, mēs

tādi nespējam kļūt!

Zīmīgi, ka internācionālisma un vispasaules brā-

lības sludinātāji, sludinot visas cilvēces saprašanos,
paši ir gatavi katrā laikā ķerties pie varmācības un

asins izliešanas. Zīmīgi arī, ka šie cilvēki uzstājas

pret tautas pašaizsardzības tieksmēm un sauc: «nost

ar karu», bet paši sapņo par visas pasaules iekaro-

šanu un gudro visbriesmīgākos kara ieročus. Kur

tad te ir tā brālība, iecietība, cilvēces mīlestība, ku-

ru viņi sludina zem internācionālisma maskas ?! Vi-

sas zīmes rāda, ka vēstures laika rats negriežas vis

uz tautu brālības un vienlīdzības pusi, bet gan uz

ciešāku tautu noslēgšanos un norobežošanos no ci-

tām tautām. Tāpēc tie ir viltus pravieši avju drē-

bēs, kas staigā mūsu vidū un sludina mācības par

visas cilvēces vienlīdzību un brālību. Daudzi no

šiem praviešiem to gan dara aiz tīras pārliecības.
Tiem mēs nevaram ņemt ļaunā, jo acīm redzot, viņu
prāts ir aprobežots. Turpretim daudzi to dara par

naudu kā uzpirkti nelieši. Neliešiem lai ir neliešu

alga! Pret tiem lai nav žēlastības godīga latvieša

sirdī, jo saārdīt tautas veselīgas kopdzīves pamatus

nozīmē padarīt šo tautu dzīves nespējīgu, lai pēc
tam atņemtu tai to, kas patīk. Karā ar dzīves spē-

jīgu tautu tas iegūstams par daudz dārgāku maksu
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nekā tādu prasa uzpērkamie nelieši, kas apņemas

to pašu panākt aģitācijas ceļā, sludinot brālību,

vienlīdzību un saucot: «nost ar karu!»

Marksisms.

Marksisma mācības nodibinātājs ir Kārlis Markss,

pēc tautības žīds. šī mācība izteikta viņa grāmatā
— «Kapitāls», šīs mācības piekritēji ir sašķēlušies
vairākos novirzienos — kommūnistos, sociāldēmok-

ratos un vēl dažos citos.

Kommūnisms ir mācība, kas kopš dažiem ga-

du desmitiem aicina ar varas līdzekļiem sagraut

pastāvošo pasaules iekārtu un tās vietā radīt citu,

pēc šīs mācības domām, labāku iekārtu — kommū-

nismu.

No oikonoraiskā redzes viedokļa šī mācība neat-

zīst privātīpašuma tiesības un paredz atņemt visus

kapitālus viņu tagadējiem īpašniekiem un nodot

vispārējā lietošanā.

No politiskā redzes viedokļa šī mācība paredz

sagraut pastāvošās valsts iekārtas un to vietā nodi-

bināt strādnieku šķiras (proietāriāta) diktatorisku

varu, kas izturētos varmācīgi pret citām pārējām

iedzīvotāju šķirām. Zīmējoties uz tautas un tēvijas

ideju, šī mācība pauž internacionālisma mācības tē-

zes.

Piedzīvojumi un loģiskais prāts mums saka, ka

šī mācība, aplūkota no oikonomiskā redzes viedokļa,
sola iznīcināt katru sacensību pēc peļņas un labuma,

reizē ar to iznīcinādama mīlestību uz darbu, pamu-

dinādama uz slinkošanu un samierināšanos ar to,
kas ir, neveicinot jaunas tieksmes, jaunu sasniegu-
mu meklēšanu. Kāda gan nozīme būtu pūlēties
vaiga sviedros, ja rezultātā par to neatlec vairāk,
kā otram cilvēkam

— sliņķim vai mazākspējīgam?
Latvietim šī mācība jau tāpēc vien nav pieņemama,
ka latvietis grib būt patstāvīgs. Patstāvību var dot

tikai manta, kas pieder pašam. Bet iegūt to var

tikai darbā. Jo vairāk sevi ziedo darbam, jo vairāk
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vairojas manta, reizē ar to — neatkarība no citiem.

«Savs kaktiņš, savs stūrīts zemes» — tāds lozungs
ir latvietim tuvs un saprotams. Tas arī bij spēcī-

gāks par lozungu — «visu zemju proletārieši, apvie-

nojaties» — ko sludina kommūnisti. Ar lozungu —

«par zemi dzimts īpašumā!» •— latvieši padzina no

savām mājām kommūnisma mācības sludinātājus
un atbrīvoja savu zemi no svešu varu uzkundzē-

šanās.

No politiskā redzes viedokļa aplūkota, kommūnis-

ma mācība apdraud cilvēku elementārākās tiesības

uz brīvību, kaut gan kommūnisma mācība tiek slu-

dināta it kā brīvības vārdā. Tā nav brīvība, ko nes

kommūnistiskā iekārta, bet gan visnežēlīgākā ap-

spiešana, tirannija. Brīvības vārdā kommūnisma

aģitatori prasa no mūsu valsts iekārtas: «runas brī-

vību, preses brīvību, sapulču brīvību!» Ja kādu

slepkavu iemet cietumā vai uzkar pie kauna staba,

kommūnisti kliedz: «nost ar nāves sodiem!» Bet ko

dara viņi paši tur, kur jau pastāv viņu nodibinātā

iekārta? Vai viņi tur arī sauc pēc preses brīvības,

vārdu brīvības, sapulču brīvības ? Vai viņi paši ir

atmetuši nāves sodus? Nē! Viņi nepazīst ne mazā-

kās žēlastības. Savu ideju vārdā viņi nežēlo ne sa-

vus tēvus, ne mātes, brāļus un māsas, nerunājot
nemaz par draugiem un vienkāršiem līdzcilvēkiem.

Kommūnistu īsajā valdīšanas laikā mēs pieredzē-
jām asinsdzīres, no kurām bij jānovēršas ar vislie-

lāko riebumu. No tā mēs varam secināt, ka ne katr-

reiz tā ir brīvība, ko par brīvību sauc!

Kommūnisma brīvība — tā ir brīvība aizbāzt mu-

ti katram, kas domā citādāk un brīvība nocirst galvu
katram, kas to grib nest taisni, kā godīgam cilvēkam

pienākas. Vai mēs, latvieši, varam to saukt par

brīvību? Vai tā ir brīvība, pēc kuras mēs latvieši,

cenšamies? Nē, tā ir verdzība un daudz ļaunāka,
kādā jeb kādreiz esam bijuši. Tāpēc nost ar tādu

«brīvību», ko nes proletāriāta varmācība. Mēs pra-

sām sev tādu brīvību, kas ierobežota tikai ar mūsu
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līdzcilvēku tiesībām uz tādu pat brīvību. Un tādu

mums saprotamu un pieņemamu brīvību nespēj dot

kommūnisma mācība, bet gan mūsu tagadējā valsts

iekārta, kādu esam nodibinājuši, kādu veidojam pēc

labākās apziņas pretim laimīgai nākotnei.

Sociāldēmokratiskais novirziens pēc

satura ne ar ko neatšķiras no kommūnisma mācības,

jo abu šo mācību iedvesmotājs ir viens un tas pats.
Kā kommūnisti, tā arī sociāldēmokrati grib sagraut

pastāvošās valsts iekārtas un nodibināt vispasaules

proletāriāta valsti. Atšķirība ir tikai līdzekļu izvēlē

šī mērķa sasniegšanai. Kommūnisti grib to panākt

nekavējoši, ar bruņotu sacelšanos, un aicina visus

strādniekus ķerties pie ieročiem. Sociāldemokrātiem

ir slābenāki kareiviskie tikumi, viņiem it kā bail no

ieročiem, daudz, ja viņiem pietiek dūšas iesist kā-

dam ar krēsla kāju vai akmeni. Ja arī vienā otrā

gadījumā lieta nonākusi līdz ieroču lietošanai, tad

no tās nekas nav iznācis. Viņu bramanība ātri sa-

šļukusi un kapitulējusi tās varas priekšā, pret kuru

viņi sacēlušies. Sociāldēmokrati tāpēc domā, ka

sava mērķa sasniegšanai ir jāķeras pie citiem lī-

dzekļiem un proti — veicināt vispārēju nabadzību,

lai radītu valstī neapmierinātību un jukas, lai valsts

tagadējā iekārta sabruktu pati no sevis. Tad uz

šīm drupām varētu uzvilkt marksisma sarkano ka-

rogu bez asinsizliešanas. Vai tā nav dīvaina doma

— gribēt, lai visi cilvēki kļūtu nabagi un izsalkuši,
lai tad kā izbadējuši zvēri tie izietu uz ielām un

iznīcinātu visas vērtības, pārvēršot visu drupu kau-

dzē! Vai tiešām šādi nabadzībā pagrimuši cilvēki

būtu tie, kas spētu celt jaunu valsti, sagādāt labāku

nākotni! Tā šķiet pārāk apšaubāma doma un tikai

muļķis vai lētticīgs var tai ticēt. Acīm redzot tai

netic paši sociāldēmokratijas vadoņi, jo visi viņi,
sludinādami riebumu pret mantu, paši cenšas pēc
mantas. Gandrīz visiem sociāldēmokratijas vado-

ņiem ir lepnas pilis, lauku mājas un citi īpašumi.
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Ar gandarījumu jākonstatē, ka pēdējā laikā šo

dīvainību saskatījuši arī vienkāršie darba ļaudis,
kuru vidū sociāldēmokrati cerēja vilkt Pētera lomu.

Šie vienkāršie darba ļaudis sapratuši, ka tie, kas

vārdos sludinādami labāku nākotni darba ļaudīm,

patiesībā ir vienmēr un visur gādājuši par to, lai

darba ļaužu dzīvi pasliktinātu, lai vairotos naba-

dzība, posts, nemiers un jukas. Neviens likums, kas

pieņemts darba ļaužu dzīves apstākļu uzlabošanai,
nav taču pieņemts sociāldēmokratijas vadoņiem bal-

sojot par šādu likumu. Sociāldēmokratijas vadoņi
ir vienmēr balsojuši pret, jo viņu programmā, kā

jau minējām, ir lozungs — «jo sliktāk, jo labāk!»

Mēs, latvieši, neesam ne asinskārīgi varmākas,

ne gļēvuļi, ne arī muļķi, kādiem varētu piestāvēt

internācionālisma, kommūnisma vai citas marksis-

ma mācības. Mēs neesam arī pērkami nelieši, lai

šīm idejām pārdotos par naudu. Tāpēc, rokas nost

no mums! Lai uz mums «runā» krietnās latviešu,
ne svešas, zemus tikumus alkstošas asinis, kādas rit

internacionālisma un marksisma sludinātāju dzīslās.



VI daļa.

Pienākumi pret valsti.

I nodaļa.

Mācība par valsti.

1. Sadzīves formas no ģimenes līdz valstij.
Ir dabīgi, ka katrs cilvēks cenšas sagādāt sev pēc

iespējas pilnīgākā mērā visu to, kas būtu vajadzīgs
dzīves apstākļu uzlabošanai. Neviens cilvēks neat-

zīsies, ka viņš jau būtu sasniedzis visu to, ko var

vēlēties, tāpat neviens cilvēks neatzīsies, ka viņš
būtu ieguvis jau vairāk nekā viņam dzīvē vajadzīgs.
Cenšanās iegūt savām vajadzībām visa kā arvien

vairāk un vairāk nekad neizbeidzas, tāpēc starp cil-

vēkiem ir neizbēgama sadursme viņu centienos, jo
vairāk vēl tāpēc, ka uz zemes lodes iespējamie labu-

mi un bagātības nav neaprobežotā daudzumā. Tādā

ceļā rodas stāvoklis, no kura var būt tikai divas iz-

ejas: vai nu visu karš pret visiem, kas izsauktu

starp cilvēkiem jūkas un vislielāko nedrošību, vai

arī cilvēku tieksmju ierobežošana labprātīgi vai ar

kādas varas palīdzību. Katrā sabiedrībā bez tiku-

miski krietniem locekļiem ir arī tādi, kas apzināti
cenšas kaitēt citu cilvēku interesēm, noziedzoties

pret viņu miesu, dvēseli, mantu v. t. t. Nesapraša-
nās, strīdu vai ķildu gadījumos nevar pieļaut, ka

katrs ieinteresētais dalībnieks pats sāktu spriest tie-

su par otru. Dažreiz cilvēku savstarpējās attiecības

var tā sarežģīties, ka pat pilnīgi neieinteresētam

vērotājam grūti izšķirt, kam taisnība, kam nē. Tā-

pēc vajadzīgs paredzēt zināmas tiesiskas normas,
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kas rēgulētu zināmas sabiedrības locekļu tiesības un

pienākumus savstarpējā sadzīvē un kādu neutrālu

varu, kas strīdu gadījumā pārbaudītu, kura no strī-

dus pusēm šīs normas ir pārkāpusi par sliktu otrai

pusei un tad bezpartējiski izšķirt strīdu vienai vai

otrai pusei par labu, un vainīgiem uzliktu kādu sodu.

Pats cietušais tādu taisnu tiesu nespēj spriest, jo
viņš sašutumā par viņam nodarīto pārestību varētu

piemērot lielāku bardzību, nekā vainīgā sodīšanai

tas būtu nepieciešams. Pie tam fiziski vājākie sa-

biedrības locekļi neko nespētu panākt pret vainī-

giem — fiziski stiprākiem un tāpēc viņiem nāktos

ciest pārestības ik uz soļa.
Vislabākais jautājuma atrisinājums būtu, ja cil-

vēki panāktu labprātīgu un taisnīgu vienošanos par

brīvu rīcību tik tālu, cik tā nenonāk sadursmē ar

otra cilvēka tiesībām uz tādu pat rīcību. Arī pēdējā
gadījumā vajadzētu kādu varu, kas uzraudzītu cil-

vēkus viņu darbībā, vajātu un sodītu tos, kas šādu

taisnīgu vienošanos pārkāptu. Ja metam skatu at-

pakaļ cilvēces vēsturē, tad mēs redzam, ka cilvēku

interešu pretešķības bijušas visos laikos, un tāpēc arī

visos laikos cilvēki ir meklējuši pēc tādām sadzīves

formām, kas rēgulētu savstarpējas attiecības un

sargātu tās cilvēku tiesības, kādas šai sadzīves for-

mā tiktu atzītas. Saprotams, ka jo mazāk kultūrāii

bijuši cilvēki, jo mazāk cilvēku spēja apvienoties
zināmā sadzīves formā uz kopēju interešu pamata,
un jo primitīvākas varēja būt šādas sadzīves for-

mas. Pirmā kārtā varēja būt runa tikai par tuvā-

kiem asinsradniekiem, kas kā viens otram sevišķi
tuvu stāvoši cilvēki spēja sadzīvot zināmu noteiku-

mu robežās bez ķildām un vardarbības vienam pret

otru. Ar laiku, cilvēkiem kļūstot aizvien kultūrālā-

kiem un pieņemoties krietniem tikumiem, šādas ap-

vienības varēja paplašināties arvien vairāk un vai-

rāk. Vēsture arī māca, ka cilvēki savu interešu regu-

lēšanai un sargāšanai ir pārdzīvojuši vairākas sadzī-

ves formas, sākot ar vienkāršākām, dibinātām uz
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ciešas asinsradniecības pamatiem un beidzot ar

mūsu dienās pastāvošām sadzīves formām, kas di-

binājās uz veselu tautu labprātīgu vienošanos par

kopēju interešu atzīšanu un sargāšanu. īsumā ap-

lūkosim dažādo sadzīves formu pakāpenisko attīstī-

bu no senatnes līdz mūsu dienām.

Ģimene. Ģimene ir visvecākā sadzīves forma

un arī visvienkāršākā. Viņā ietilpst tikai nedaudzi

cilvēki — vecāki un bērni, tā tad vistuvākie asins-

radnieki. Tēvs — ģimenes galva. Viņš rēgulē ģi-

menes locekļu sadzīves vajadzības un spriež tiesu

par tiem ģimenes locekļiem, kas savās tieksmēs ap-

draud citu pie ģimenes piederīgo locekļu tiesības.

Attiecībās ar ārpus ģimenes stāvošiem paliek spēkā
lozungs — visu karš pret visiem, tāpēc visumā cil-

vēku dzīve ir joprojām pilna nedrošības un savstar-

pēju cīņu.
Saime. Kad bērni un bērnu bērni pieaug, ap-

precas un ar savām ģimenēm paliek dzīvot pie pirm-
tēva un kopīgi saimnieko uz pirmtēva novada, ģi-
mene kļūst jau krietni plaša un iegūst jēdzienu —

saime. Vecākais saimē ir saimes rīkotājs un pavēl-
nieks. Saimē asinsradniecība ir joprojām ļoti tuva,

tomēr ne tik tuva kā ģimenē. Attiecībā pret

saimei nepiederošiem locekļiem lozungs — visu karš

pret visiem — ir jau mazāk postošs, jo, kā mēs zi-

nām, tad vienībā ir spēks, bet saimē ir daudz vairāk

locekļu nekā ģimenē, tāpēc saime ir spēcīgāka sevi

aizstāvēt pret tiem, kas saimes locekļus apdraudētu.
Jukas un cīņas ar to mazinās, drošība un labklā-

jība pieaug. Saimes, kas ir gļēvas un bez kareivis-

kiem tikumiem, iet bojā caur citu, kareiviskāki no-

skaņotu, saimju uzbrukumiem.

Ģints. Līdz ko viena saime pieaug tiktāl, ka

visiem locekļiem palikšana zem pirmtēva pajumtes

nav vairs iespējama, saime sadalās vairākās dzī-

ves vietās, gluži tāpat kā mēs to vērojam pie
bišu saimēm. Tā no vienas saimes ar laiku izveido-

jas vairākas radniecīgas saimes, kas nesarauj kopī-
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gās saites, bet dzīvo apvienotas. Saimju apvienonība

saucas par ģinti. Ģints locekļi joprojām vada kopēju
saimniecību uz ģints tēva novada. Ģints vecākais ir

ģints rīkotājs, pavēlnieks un soģis. Ģints locekļus
vienojošās saites ir: asinsradniecība, kopējs īpa-

šums, kopēja atbildība, kopējs kults. lekšējus strī-

dus un ķildas izspriež ģints galva, tāpēc dzīve ģintī
ir tiesiski nodrošināta zināmu tradicionālu normu

robežās. Pret ārpasauli ģintij ir jau ievērojams
spēks, tāpēc ģints kā sadzīves forma ir jau ļoti

ievērojams solis uz priekšu.
Ci 1t s. Nākošā pēc ģints sadzīves forma ir cilts.

Cilts sastādās no vairākām asinsradnieciskām ģin-
tīm. Vienas cilts locekļi jau ievērojami nodrošināti

cilts tradicionālo tiesisko normu robežās. Tāpat uz

ārieni cilts ir ļoti ievērojams spēka faktors, kas ga-

rantē ievērojamu drošību pret cilvēkiem, kas nav

vēl organizēti ciltīs — klejojošām laupītāju ģimenēm

un saimēm. Katrs cilts loceklis prot novērtēt kopī-
gas uzstāšanās nozīmi un nepieciešamību, tāpēc tu-

ras cieši pie savas cilts un labprāt padodas un pilda
tos pienākumus, ko prasa no viņa cilts sadzīves no-

teikumi. Kas tos nepildītu, to tiesā cilts galva, soda

vai kā nederīgu cilts locekli izstumj no cilts, kur

tam neglābjami jāiet bojā vai jākļūst par vergu

citām ciltīm.

Cilts kā sadzīves forma var pastāvēt, ja tikumi

ir krietni un pienākuma apziņa cilvēkos ir augsti
attīstīta. Asinsradniecības saites ciltī nav vairs tik

ciešas kā ģimenē, saimē vai ģintī. Arī kopējas inte-

reses netur cilts locekļus tik cieši kopā, jo nav kopē-
jas saimniecības, bet katra ģints saimnieko atse-

višķi. Kas tad lai saturētu cilti kopā, ja ne vienīgi

apziņa, ka vienībā ir spēks un tāpēc šīs vienības

labā ir jāmāk nest arī upurus citu labā un jāatteicas
no tā, kas kaitē otram cilvēkam, kam ir tādas pat
tiesības dzīvot un baudīt dzīves labumus. Bet šādu

apziņu var dot tikai samērā augsts kultūras līmenis.

Tauta. Vairākas asinsradniecībā saistītas cii-
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tis sastāda tautu. Tautu vienojošas saites gan

asinsradniecības, gan kopēju interešu izjūtas ziņā,
salīdzinot ar ģimeni, saimi, ģinti vai cilti, ir jau

stipri nobālējušas, un tās ir daudz par vājām, lai visa

tauta apzinātos sevi kā vienotu spēku kulturālā,
saimnieciskā un militārā nozīmē. Tādu vienības

apziņu kavē arī telpiskais plašums, kādu aizņem ve-

sela tauta, jo plaši apgabali un pie zemes saistītais

dzīves veids pēc nodarbošanās (zemkopība) neļauj

savstarpēju plašu satiksmi, un tāpēc tikai caur no-

stāstiem var dabūt zināt, kas dzīvo «aiz viņa ezera»

vai «aiz tāliem mežiem». Kas gan lai pateiktu, cik

daudz un kur vēl dzīvo savi «bāleliņi» un kur dzīvo

«sveši» ļaudis. Ir vajadzīgs dažreiz ilgs laiks, līdz

tauta spēj «saskatīt» pati sevi. apzināties savu inte-

rešu kopību un izmantot savas kopības apziņu kā

spēku savu interešu sasniegšanai un aizstāvēšanai.

Laiku, kad tauta sāk saskatīt pati sevi, sauc par

tautas atmodas laikmetu. No šī laika sākot tauta

ir vienība, ko var uzlūkot kā sadzīves formu pārējai

uz nākošo pilnīgāku sadzīves formu — valsti.

Valsts. Valsts ir sadzīves forma, kas mūsu

dienās tiek uzskatīta kā vislabākā, jo vienīgi savā

neatkarīgā valstī tauta spēs augt un veidoties tā, kā

to pati grib un spēj. Valsts, lai tā varētu rasties un

pastāvēt, prasa no saviem pilsoņiem ne tikai kriet-

nus personīgus tikumus, bet arī ļoti daudzus un

svarīgus pienākumus, kas jāuzņemas valsts labā.

Tā kā arī mēs, latvieši, esam izcīnījuši savu neatka-

rīgu valsti, Latviju, tad ikvienam no mums ir labi

jāpazīst valsts kā sadzīves forma un pienākumi, kās

valsts labā jāuzņemas. Tāpēc pie valsts kā sadzīves

formas mums nākas pakavēties tuvāk.

2. Jēdziens par valsti.

Apskatot elementārākās sadzīves formas — ģime-

ni, saimi, ģinti un pilti, mēs redzam, ka katru no

tām raksturo 3 elementi: zināms skaits cilvēku, kas
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ietilpst apvienībā, tad zeme, ko šie cilvēki apdzīvo

un pēdīgi kāds varas orgāns, kam pakļauti apvienībā

ietilpstošie cilvēki. Visprimitīvākajā sadzīves formā,

ģimenē, šie trīs raksturīgie elementi ir saskatāmi

ļoti šaurā nozīmē: ģimenē ietilpstošo cilvēku skaits

ir neliels, tie apdzīvo nelielu zemes gabalu, arī varas

orgāns, ģimenes galva, izplata savu varu ļoti šaurā

aplokā. Nākošās, jau pilnīgākās sadzīves formās, kā

ģintī un ciltī, šie elementi pieaug savā nozīmē: cil-

vēku skaits, kas iekļaujas apvienībā, kļūst lielāks,

tāpat varas orgāna kompetence aptver daudz lielāku

territoriju. Arī valstī ir saskatāmi šie paši 3 rakstu-

rīgie elementi: tauta, territ 6ri ja un vara.

No šiem trīs elementiem tauta ir pamatelements.

Viņa, saistīta caur asinsradniecības saitēm, kopēju
vēsturi, kopējām interesēm, ir valsts idejas nesēja.

Territorija ir tautas dzīvošanas pamats, šīs terri-

torijas robežās ir spēkā valsts vara, kas noteic un

rēgulē pilsoņu sadzīvi, un uzrauga noteikto sadzīves

normu izpildīšanu, šī vara ir arī vienīgā un augstā-

kā vara, neatkarīga no jebkādas citas, ārpus valsts

territorijas pastāvošas varas. Pilnīgāka jēdziena
iegūšanai par valsti aplūkosim tuvāk katru viņas
elementu atsevišķi.

Tauta.

Runājot par tautu kā valsts elementu, to var iz-

prast šaurākā un plašākā nozīmē. Vārdā «tau-

ta» var saprast, pirmkārt — pie vienas kopējas ra-

ses, valodas, kultūras un nereti arī pie kopējas reli-

ģijas piederošo cilvēku kopību, un otrkārt — visus

valsts iedzīvotājus, nešķirojot tos rases, valodas, re-

liģijas v. c. ziņā. Pirmā gadījumā mēs saprotam

tautu n ā c i o n ā 1 ā nozīmē, otrā gadījumā — tautu

politiskā nozīmē. Nācionālajās valstīs abi šie

jēdzieni gandrīz sakrīt: šo valšķu iedzīvotāju vairums

pieder pie vienas nācionālitātes (tautības). Turpre-
tim dažās valstīs, kā, piemēram, Šveicē, valsts iedzī-

votāji pieder pie dažādām tautībām, no kurām ne-
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viena tautība nav absolūtā vairākumā. Tādas vals-

tis kā Šveice nav nācionālas valstis. Nācionālajās
valstīs mazākuma tautības sauc par šo valšķu m i-

noritātēm. Latvija ir nācionāla valsts, jo viņā
latviešu tautības iedzīvotāju ir vairāk nekā visu

citu tautību piederīgie kopā. Latvijas minoritātes

ir žīdi, krievi, poļi, vācieši, igauņi, leiši v. c. Tur-

pretim latvieši, kas dzīvo citās valstīs, ir šo valšķu
minoritāte. Vislabākā saskaņa valda tais valstīs, kur

minoritātu nav vai ir ļoti mazs procents.

Aktīvu dalību valsts dzīvē var ņemt tikai tā tau-

tas daļa, kurai ir juridiska tiesība ņemt dalību. Bēr-

ni, garā vājie un noziedznieki šādas tiesības nebau-

da. Dažos gadījumos valsts intereses prasa, lai arī

vienai daļai juridiski pilntiesīgiem iedzīvotājiem
ierobežotu dažas tiesības. Tā, piemēram, Francijā
sastāvošie kara dienestā nevar piedalīties balsošanā

parlamenta vēlēšanās, nevar piederēt pie politiskām

partijām, piedalīties politiskās sapulcēs v. c.

Pie vienas valsts piederīgie ir šīs valsts pavalst-
nieki, pilsoņi. Viņi var arī dzīvot ārpus savas valsts

robežām un turpināt būt šīs valsts pavalstnieki, ja
pilda zināmus noteikumus, kādus šim nolūkam valsts

uzstāda. Pretējā gadījumā viņi savas valsts pavalst-
niecību zaudē, reizē ar to arī tiesības, kādas bauda

šīs valsts pavalstnieki.

Pavalstniecību var iegūt: 1) neatkarīgi no paša
gribas (ar likumu), 2) uz lūguma pamata (natu-

ralizācija) un 3) iesniedzot attiecīgu paziņojumu
valsts iestādēm (deklarācija).

Pavalstniecību, neatkarīgi no paša gribas, iegūst:

piedzimstot zināmā valstī vai no zināmas valsts pil-
soņu vecākiem; sieviete, kas apprec pie zināmas

valsts piederīgu pilsoni, kļūst šīs valsts pilsone u.t.t.

Pavalstniecības iegūšanai uz lūguma pamata kat-

rā valstī pastāv zināmi noteikumi, kā, piemēram,

prasība, lai lūdzējs būtu nodzīvojis zināmu laiku uz
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šīs valsts territorijas v. t. t, šādus lūgumus var arī

noraidīt.

Dažos gadījumos, lai iegūtu zināmas valsts pa-

valstniecību, pietiek iesniegt par to attiecīgu pazi-

ņojumu. Tā, piemēram, Latvijas pilsone, kas izeet

pie vīra ārzemnieka, ja vīrs mirst vai ja tā tiek no

vīra šķirta, var atgriezties Latvijas pavalstniecībā,
iesniedzot par to paziņojumu Latvijas iestādēm,

šādu atgriešanos pavalstniecībā valdībai nav tiesī-

bas noraidīt.

Territorija.

Valsts territorijas jēdzienā saprot zemi, kuras ro-

bežās darbojas valsts vara. Arī šīs zemes ūdeņi,
zemes iekšiene un gaiss virs šīs zemes platības ietilpst
valsts territorijas jēdzienā. Kas zīmējas uz zemes

iekšieni un gaisu, tad valsts kundzība un vara šeit

var sniegties tiktāl, cik vien to atļauj technika.

Pie valsts territorijas vēl pieskaita valstij piede-
rošos kuģus atklātā jūrā, bet kara kuģus pat tad,

kad tie atrodas citas valsts ostās.

Uz zināmas valsts territorijas viss un visi ir pa-

kļauti šīs valsts varai, izņemot citu valšķu galvas*

diplomātiskos pārstāvjus (sūtņus v. c.) un citu val-

šķu karaspēka vienības, šādas izņēmumu tiesības

sauc par c k s te r r i t 5 r i ā 1 i tā t i.

Valsts territorijas robežu pāriešana tiek rēgulēta

īpašos noteikumos. Personas, kas pārgājušas valsts

territorijas robežas pretēji pastāvošiem noteiku-

miem, tiek sodītas un pēc soda izciešanas, ja tās ir

citas valsts pavalstnieki, var tikt izraidītas.

Valsts vara.

Lai skaidrāki izprastu, kas ir valsts vara un uz kā

tā pamatojas, apskatīsim, ar ko atšķiras «valsts

vara» no vienkāršās «varas».

Kas -ir vara? Vara ir iespēj a dot saistošas pa-

vēles, t. i. tādas pavēles, kas katrā ziņā šādā vai

tādā ceļā jāpilda, ko šādā vai tādā ceļā piespiež
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izpildīt, neprasot attiecīgas personas gribu vai pie-
krišanu.

Kas ir valsts vara? Valsts vara ir tiesība dot

saistošas pavēles. Viņa ir tā vara, kas valstī dzīvo-

jošos cilvēkus nodala — varas nesējos un pa-

kļautajos. Pirmiem ir tiesības rēgulēt piespiedu
kārtā sadzīves normas, otriem —ir pienākums pa-

kļauties un izpildīt pirmējo rīkojumus. Saprotams,
ka valsts vara neiemaisās visās pilsoņu sadzīves at-

tiecībās. Pilsoņiem tiek atstātas brīvības, lielākas

vai mazākas, kā kurā valstī, un šo brīvību robežās

pilsoņi var darīt ko grib.
Valsts vara ir vienīgā un augstākā vara valstī.

Viņa stāv pāri katram ierobežojumam; viņai ir paš-
noteikšanās tiesības. Šādu varu nosauc svešvārdā

par suverēnu varu.

Valsts suverēnā vara var piederēt vienai personai,
nedaudziem vai arī visai tautai. Atkarīgi no tā, uz

kādiem pamatiem valstī organizēta valsts vara, iz-

šķir vairākas valsts (valdību) formas jab iekārtas.

3. Valsts formas.

Izšķir divi galvenās valsts formas: monar-

chijasim republikas. Katrai no tām var būt

vairāki veidi, kam savukārt atkal var būt savi

paveidi. Skaidrākas izpratnes labā parādīsim dažā-

dās valsts formas schēmatiski (sk. 131. lpp.).

Monarchija. Vārds monarchija ir svešvārdu

salikums: mon o s = viens, archē = sākums, pa-

vēle. Tāpēc monarchija nozīmē vienvaldību, kur visa

vara atrodas vienas personas, monarcha rokās. Mo-

narcha vara pāriet no viena uz otru mantošanas ceļā.
Atkarībā no tā, vai monarchs izmanto savu varu

vispārības labā vai tikai savu personīgu interešu

labā, atšķir tiesisko monarchiju no despotis-
kas monarchijas (tirannijās). Tiesiskās monarchi-

jas paveidi ir: absolūtā monarchija un kons-

titucionālā (parlamentārā) monarchija.
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Absolūtā monarchija raksturīga ar to,
ka vara pieder vienai personai, un savā varā tā nav

ierobežota ar kādu citu varu. Tā tad — absolūtā

monarcha rokās atrodas visas tiesības, bet pavalst-
niekiem — tikai pienākumi. Jāsaka gan, ka parasti
absolūtā monarcha rokās visa vara nekad neatrodas,

bet gan kādas šauras grupas rokās, un monarchs ir

tikai šīs grupas norādījumu izpildītājs. Plašākajām
masām absolūtās monarchijās nav nekādas līdzru-

nāšanas vai noteikšanas. Jāpiezīmē, ka absolūtās

monarchijās mūsu gadusimteni neatrod piekrišanu
un pārveidojas vai nu konstitūcionālās monarchijās
vai republikās, t. i. kundziskā vara kļūst par tiesisku

varu.

Konstitucionālā monar c h i j ā valsts

vara ir dalīta starp monarc.hu un parlamentu (tau-
tas pārstāvjiem). Abiem tiem ir zināma vara,

bet tā ir atkarīga vienam no otra. Monarchs viens

pats bez ministru paraksta nevar izdot valststiesiskus

aktus. Monarchs ir neatbildīgs, bet par visiem ak-

tiem, kas izdoti monarcha vārdā, atbild attiecīgs mi-

nistrs. Daudzās valstīs konstitūcionālam monar-

cham īstenībā ir ļoti aprobežota vara. šais valstīs

monarchiskai iekārtai ir vairāk tradicionāla nozīme.

Monarchs tiek uzskatīts vairāk kā valsts varas un

nācijas simbols, bet patiesā valsts vara atrodas par-

lamenta rokās.

Republika. Vārds republika ir svešvārdu sa-

likums : re s = lieta vai piederums, p v b 1 i k v s =

= tautas. Tāpēc republika nozīmē «tautas lietu», t. i.

pašas tautas valsti. Republika tās dažādajos pavei-
dos ir visizplatītākā valsts forma mūsu gadu simtenī.

Galvenākie republikas paveidi ir oligarchiska
republika un demokrātiska republika. Oligar-
chiskas republikas savukārt var tikt šķirotas ar i s-

tokratijās un tīrās oligarchijās, bet dē-

mokratiskās republikas — tiesiskās demo-

krātijās un ochlokratijās (pūļa valdība).
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Oligarchija (no vārda «o 1 i g o i» = nedau-

dzi) ir republikas paveids, kur valsts vara atrodas

nedaudzu cilvēku rokās. Aristokrātijas šie «nedau-

dzie» ir tautas labākie dēli (a ris to i = labākie),
kas bauda visas tautas cieņu, kurus tauta uzlūko par

saviem vadoņiem, un tiem seko. Bet kā kurā katrā

ģimenē var gadīties kropļi, tā arī šeit var rasties

šīs formas sakropļojums, un tas notiek tais gadīju-

mos, kad ar laiku tauta sāk sekot viltus vadoņiem.

Pēdējie beidzot uzkundzējas un izmanto varu šau-

ras grupas interešu labā. Šādu valsts formu tad

sauc par tīro oligarchiju (diktātūra). Jāpiezīmē,
ka mūsu dienās «aristokrātijā» grib redzēt pri-

vilēģētas ļaužu grupas, bet īstenībā aristokrātija
nozīmē, kā jau minējām, labākos cilvēkus, no kuru

vidus tad tiek izvēlētas personas valsts lietu kārto-

šanai.

Demokrātiskās republikas deklarē, ka

valsts vara pieder pašai tautai. Vārds «d ē m o k ra-

ti j a» nozīmē tautas valdību, tāpēc demokrātiska

republika nozīmē tautas valsti, kur vara pieder pa-

šai tautai. Demokrātiskas iekārtas pamatā ir uz-

skats, ka ikviens cilvēks pēc savas dabas ir brīvs un

nav pakļauts nevienai citai varai kā vienīgi tai, kuru

viņš pats atzīst un rada. Tamdēļ demokrātijās

valsts vara domāta kā visu pilsoņu vara par visiem

pilsoņiem. Tauta tiek uzskatīta kā vienīgā valsts

gribas un varas avots. Dažādie valsts orgāni tiek

uzlūkoti tikai kā tautas pilnvaroti un tiem jādarbo-

jas tautas vārdā. Dēmokratiskās republikas paveidi
ir tiesiskās demokrātijas, kur vairākums ievē-

ro arī mazākuma taisnīgās prasības un o c h 1 o k r a-

ti j a s jeb pūļa valdības, kur varu sagrābis pūlis,
kas rīkojas zemisku instinktu vadīts, un pat neiz-

šķir, kā interešu labā viņš rīkojas. Runājot par

tiesiskajām demokrātijām, ir jāizšķir divi veidi:

tiešās republikas, kur pati tauta tieši iz-

pilda varas funkcijas, un netiešas vai repre-

zentatīvas (pārstāvniecības) republikas, kur
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tauta uztic varas funkcijas tautas vēlētiem pārstāv-
jiem (parlamentam).

Kā tiešas republikas var minēt Šveices kantonus

Ur i, Glar i s, Apen c c 11c un Unterval-

denc. Ik gadus vienā no pavasara svētdienām

sapulcējas zem klajas debess visi attiecīgā kantona

pilsoņi uz tautas sapulci. Sapulci vada tautas sa-

pulces uz vienu gadu izvēlēts landsm a n i s.

Viņš ir arī kantona izpildvaras nesējs. Sapulcē
visi pilsoņi kopīgi apspriež valsts lietas un balso

par likumprojektiem. Likumprojektu izstrādāšanai

un sīkāku jautājumu kārtošanai pastāv vēlēta ka n-

toniāla padome. Kā redzams, tad šeit valsts

vara atrodas tieši pašas tautas rokās, tāpēc arī šā-

das republikas sauc par tiešām tautvaldībām. Sa-

protams, ka šāda valsts iekārta iespējama tikai ļoti
mazās valstiņās, kur uz apspriedēm var sanākt

«visa tauta». Lielākās valstīs šādas sanāksmes nav

iedomājamas, tāpēc tur visizplatītākā valsts forma

ir netiešā vai pārstāvnieciskā tautvaldī-

ba, kas pastāv iekš tam, ka valsts lietu kārtošanai

sanāk kopā ne visa tauta, bet viņas vēlēti pārstāvji.

Gadījumos, kad šie pārstāvji neizlemj kādus jau-
tājumus tā, kā to vēlētos tautas vairākums, dažu

valšķu likumos ir nosacīts, ka zināmos gadījumos
var ierosināt likt šos jautājumus visas tautas no-

balsošanā. Pārstāvnieciskās republikās valsts vara

var būt organizēta ļoti dažādi.

Atšķir divējādas pārstāvnieciskās republikas:
d v ā 1 i s t i s kā s un parlamentārās republi-
kas.

Duāli s tis kās (no vārda duo = divi, tas

nozīmē divu varu) republikas paraugs ir Ziemeļ-
amerikas Savienotās Valstis. Tur administrātīva

(izpildu) vara ir šķirta un neatkarīga no likumdo-

šanas varas. Izpildu vara pieder visas tautas vēlē-

tam valsts prezidentam, bet likumdošanas

vara — tautas vēlētiem pārstāvjiem — kongre-
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sa m. Valsts prezidents ir atbildīgs vienīgi tautas

priekšā. Ministrus ieceļ valsts prezidents. Ministri

nav atkarīgi no kongresa un par savu politisko dar-

bību atbildību nenes. Par to ir atbildīgs vienīgi
valsts prezidents tautas priekšā.

Parlamentāras republikas paraugs ir Fran-

cija. Valsts prezidentu vēlē parlaments. Viņš ir

gan izpildu varas galva, bet faktiski izpildu vara

ir atkarīga no tautas vēlētiem pārstāvjiem, no par-

lamenta, jo valsts prezidents nevar izdot rīkoju-
mus bez ministra līdzparaksta. Bet tā kā ministru

kabinets saņem savas pilnvaras no parlamenta un

par savu darbību nes atbildību parlamenta priekšā,
tad ministri var arī liegt savu parakstu zem valsts

prezidenta rīkojuma, t. i. valsts prezidents nevar rī-

koties neatkarīgi no likumdošas varas pārstāvjiem
— ministriem, viņa vara ir atkarīga no parlamenta.

Izpildu varas (valsts prezidenta vai ministru ka-

bineta) atkarība no likumdošanas varas (parlamen-

ta) ir parlamentārās valsts iekārtas ēnas puse. Iz-

pildu varas orgāns šai iekārtā nav nekas cits

kā parlamenta komiteja. Tikko dažos jautājumos
parlamentā rodas domstarpības, izjūk vairākums,
kas stāv par ministru kabineta politiku un rezultā-

tā — ministru kabinetam «jākrīt» vai kā saka —

ministru kabinets tiek «gāzts». Dažreiz šāda «gā-

šana» notiek vai katru mēnesi, tāpēc saprotams, ka

nekāds sistēmatisks un sekmīgs darbs no ministru

kabineta nav gaidāms. No parlamenta atkarīgs mi-

nistru kabinets nav darba spējīgs. Tas bieži vien

ir atkarīgs no atsevišķu deputātu sīkām iegribām,
kuras pie tam bieži vien nesaskan ar vispārējām
valsts interesēm, bet nereti ir pat noziedzīgas. Jo

sliktāk, kad valstī ir politiskas partijas «padsmitos».
Katra no tām grib vilkt savu lomu. Nevienas par-

tijas intereses nekad nesaskan ar citu partiju inte-

resēm. Rezultātā — kā likumdošanas, tā arī izpildu
varas darbs nav iedomājams tāds, kas būtu vienots

uz kādu kopēju mērķi — visas valsts labklājību.
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Kopējas valodas trūkums un valsts interešu nostā-

dīšana otrā vietā aiz partiju interesēm ir brīvi vē-

lētu parlamentu raksturīgā pazīme. Tāpēc pēdējā
laikā šādi parlamenti zaudē savu pievilcību, un tau-

tas no tiem raisās vaļā, nosveroties par neatkarīgu

no politiskām partijām likumdošanas un izpildu va-

ras orgānu radīšanu. Parlamentārisma principa
vietā nostājas vadonības princips (autori-
tāra valsts iekārta), kas pamatojas uz tautas neie-

robežotu uzticību tautas vadonim, kura rokās tad

tiek uzticēta kā likumdošanas, tā izpildu vara. Va-

doņa personība ir garantija, ka valsts vara tiks iz-

mantota vienam mērķim — visas tautas un valsts

interešu labā, visas tautas un valsts labākai nākotnei.

Lai varētu ko prasīt no valsts, vajaga vispirms vals-

tij dot, Ņemt, bet nekā nedot pretim — tas nozīmē

aplaupīt savu valsti. Un taisni uz to iziet dažādo

partiju politika. Vadonības principā turpretim
partiju neatbildīgas politikas vietā tiek nostādīta

atbildīga valsts politika, šo politiku noteic vadonis,

sekojot vienīgi valsts interesēm.

Autoritāra valsts iekārta ir nodibināta jau vairā-

kās valstīs. Katrā no tām tai ir gan savas īpatnības,
tomēr visā visumā var sacīt, ka valstis, kur nodi-

bināta šāda iekārta, atdzimst morālā, kultūrālā, po-

litiskā un saimnieciskā nozīmē un iet ātriem soļiem
pretim labākai nākotnei. Autoritāra valsts iekārta

pastāv Vācijā, Itālijā, Polijā, Lietavā, Igaunijā un

kopš 1934. g. 15. maija arī pie mums Latvijā.

Virpār runājot par valsts formām vai iekārtām

jāsaka, ka «katrai tautai ir tāda valdība, kādu tā

pelna». lekārta, kas derīga vienai tautai, varbūt

neder otrai. Daudz kas te atkarājas no katras tau-

tas īpatnajiem dzīves apstākļiem, kultūras līmeņa,
vēsturiskās pagātnes, ierašām u.t.t. Tauta, kas stipra

savā kopības apziņā, kas mīlē godīgu darbu, kas cil-

vēkus vērtē ne pēc viņu vārdiem, bet raugās uz viņu

darbiem, sliktu valdību necietīs un slikta valdība

pie varas arī netiks. Ja mēs apzinīgi sekojam vai-



137

dības darbam un redzam, ka darbs tiek darīts go-

dīgi, pēc labākās apziņas, ka šīs darbības mērķis ir

visas tautas un valsts labklājība, tad, kaut arī mums

nāktos šī darba labā ciest grūtības un trūkumus,

mums jāatzīst, ka bez grūtībām nekas labs nav sa-

sniedzams, un tāpēc valdības darbs ir atbalstāms un

viņai dāvājama pilna uzticība. Tā ir laba val-

dība, jo acīm redzot mēs paši esam labi pilsoņi.
Tikai labiem pilsoņiem var būt laba valdība. Ja

turpretim redzam, ka valsts intereses tiek turētas

novārtā, ka valsts intereses tiek upurētas par labu

kādai šaurai iedzīvotāju grupai, tad tā ir slikta val-

dība, un mēs acīm redzot esam slikti pilsoņi, ja tāda

valdība ir varējusi nākt pie varas. Tad mums pa-

šiem jāatdzimst krietnos tikumos, līdz ar to tad arī

nāks labāka valdība, jo agrāk mēs tādu neesam pel-
nījuši.

4. Valsts varas organi.

Izņemot monarchijas, visas citas valsts iekārtas

deklarē, ka valsts vara pieder tautai. Bet tā kā visa

tauta nav rīcības spējīga, tad viņas pilnvarā dar-

bojas dažādi valsts orgāni, iestādes un amata per-

sonas. Viņu tiesības un pienākumi nosacīti valsts

pamatlikumos, ko apzīmē ar vārdu «kons t i-

tūci ja» vai «satversme». Konstitūcija vai

satversme uzskatāma kā visu pilsoņu savstarpējās
vienošanās dokuments, kurā nosacīts, uz kādiem

pamatiem tie vienojušies veidot savu dzīvi valstī.

Tautas pilnvaru nesēji ir šādi valsts orgāni, kas

reprezentē valsts varu:

1) pilsoņu kopums,
2) valsts galva (prezidents, valsts vecākais,

monarchijās — karalis vai ķeizars), •

3) parlaments (saeima),

4) ministru kabinets,

5) ministri,

6) valsts kontrole,

7) tiesas v. c.
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īsumā apskatīsim katru no tiem, lai pazītu to

pienākumus, tiesības un nozīmi valsts dzīvē. Kaut

gan katrā valstī to saturs ir citādāks, tomēr vi-

sumā tos var raksturot vispārējos vilcienos, cik tas

nepieciešams vispārīga jēdziena iegūšanai, nerunā-

jot par kādu vienu, noteiktu valsti.

Pilsoņu kopums.

Pilsoņu kopums izteic visus balstiesīgos valsts

iedzīvotājus. Valšķu satversmēs ir nosacīts, kas

uzskatāmi par balstiesīgiem. Tā, piemēram, Fran-

cijā un Šveicē parlamenta vēlēšanās nevar pie-
dalīties sievietes. Dažās valstīs noteikts zināms

mantas stāvoklis (maksājamo nodokļu cenzs). Arī

vecums krīt svarā, un balstiesības • iegūšanai tas no-

teikts, kā kurā valstī, 20—24 gadi. Vecuma ziņā

parasti vadās no domas, ka nevar dot balstiesības

«zaļai» jaunatnei, kam vēl nav nekādu dzīves uz-

skatu, ko viegli iespaido balamutes. Kā izņēmums
ir sociālistiskas partijas, kas vispāri «cieš» valsti

kā «ļaunumu» un, sekojot principam, ka «jo sliktāk,

jo labāk», prasa dot balstiesības arī bērniem. Lī-

dzīgi tam, kā noteiktas balstiesības, satversmēs arī

noteikts, kas un kādos gadījumos šīs tiesības zaudē.

Parasti balstiesības zaudē vājprātīgie, ar cietum-

sodu sodītas personas, arī kas atrāvušies no kara-

klausības, traucējuši vēlēšanas v. t. t.

Pilsoņu kopums savu gribu izteic parasti šādos

valsts dzīves jautājumos:

1) parlamenta vēlēšanā un atsaukšanā,

2) valsts prezidenta vēlēšanā un atsaukšanā,
3) satversmes grozīšanā,
4) likumu ierosināšanā,

5) ierosināto likumu nobalsošanā v. t. t., kā

kurā valstī.

Balsotāju skaitu, kas noteikts kā nepieciešams
kāda jautājuma izlemšanai, sauc par kvorumu.
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Valsts prezidents.

Valsts prezidents reprezentē valsti un nāciju. Pēc

sava stāvokļa un pilnvarām viņš ir tas pats, kas

konstitūcionālās monarchijās karalis. Pēc dažu

valšķu satversmēm valsts prezidentam pieder neap-

robežota administrātīvā vara. Tā tas ir piemēram

Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs, šo valšķu pre-

zidentam ir lielāka vara nekā karaļiem konstitū-

cionālās monarchijās (Anglijā, Zviedrijā v. c).
Dažās valstīs turpretim valsts prezidenta tiesības

ir ļoti ierobežotas, un visa administrātīvā vara no-

dota no parlamenta atkarīgam ministru kabinetam.

Valsts prezidents ir vēlēta persona. Ir pazīstami
šādi ievēlēšanas veidi:

1) ievēlēšana tieši no tautas,

2) ievēlēšana no parlamenta,
3) ievēlēšana no sevišķas vēlētāju sapulces.
levēlēšana no tautas notiek Vācijā un Brazilijā;

no parlamenta — Francijā, Polijā, čechoslovakijā,
Lietuvā; no sevišķas vēlēšanas sapulces — Somijā
un Z. A. S. V. Valsts prezidenta tiesībās un pienā-
kumos, skatoties kā kurā valstī, ietilpst:

1) augstākā administātīvā vara valstī,

2) likumu ierosināšana,
3) likumu izsludināšana, — dažos gadījumos —

arī likumu apturēšana,
4) tautas nobalsošanas izsludināšana,
5) valsts bruņoto spēku virsvadonība,
6) kara pasludināšana,
7) ministru prezidenta (vai visu ministru) iecel-

šana amatā,

8) parlamenta atlaišana,
9) diplomātisko pārstāvju iecelšana amatos,

10) citu valšķu diplomātisko pārstāvju (sūtņu)

pieņemšana (akreditēšana),
11) noziedznieku apžēlošana v. t. t.

Praksē pierādījies, ka valsts prezidentam ir jādod

neaprobežota administrātīvā vara un tiesības atlaist
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parlamentu, ja tas ir darba nespējīgs vai pēc sava

sastāva vairs neizteic tautas gribu. Valstīs, kur tas

tā ir pieņemts, parlaments strādā ražīgāk un liet-

derīgāk, jo apzinās savu atbildību. Valstīs, kur

valsts prezidents nevar atlaist parlamentu, parla-
ments jūtas neatbildīgs un bieži vien neievēro ne

tautas, ne valsts intereses.

Parlaments.

Parlaments (saeima) ir pilsoņu kopuma ievēlēta

tautas priekšstāvniecības iestāde. Viņu ievēl uz

noteiktu laiku, šis laiks, kā arī vēlēšanas kārtība

un ievēlamo personu (deputātu) skaits noteikts

satversmē. Satversmē noteiktas arī parlamenta
tiesības un pienākumi. Parasti parlamenta tiesībās

un pienākumos ietilpst:
1) likumdošana,

2) valsts saimniecības plāna (budžeta) apstipri-
nāšana,

3) ar ārvalstīm noslēgto līgumu apstiprināšana
(ratificēšana),

4) dažu augstāku amatpersonu ievēlēšana vai ap-

stiprināšana amatos.

5) vispārējas uzraudzības tiesības.

Parlamenta darbība norit kop sēdēs (plēnārsē-

dēs) un komi s i j ās. Visi apspriežamie jautājumi
vispirms tiek nodoti attiecīgām komisijām, kas tos

skata cauri un ar savu atzinumu iesniedz izlemšanai

plēnārsēdē. Tādas komisijas ir vairākas: budžeta,

kara lietu, izglītības, pašvaldību, ārlietu, juridiskā,

petīciju (sūdzību), redakcijas v. c. Prēnārsēdes vada

parlamenta priekšsēdētājs (prezidents). Plēnār-

sēdēs skata cauri komisijās sagatavotos projektus

un priekšlikumus, izdara labojumus un nobalsojot
tos pieņem vai noraida. Svarīgākos likumprojektus

skata cauri vairākos lasījumos, lai tādējādi no-

drošinātos pret varbūtējām likuma neskaidrībām,

nepilnībām vai pārsteigšanos. Pēc likumprojekta

pieņemšanas pēdējā lasījumā, tas tiek iesniegts
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valsts prezidentam publicēšanai noteikta kārta.

Pēc publicēšanas likumprojekts iegūst likuma spēku.

Dažās valstīs (Anglijā, Francijā v. c.) ir 2 par-

lamenti — augšnams (senāts) un apakš-
nams. Pirmais sastādās no ieceltiem (kārtu) vai

no īpašām kollēģijām vēlētiem apgabalu pārstāv-

jiem, otrs no brīvi vēlētiem tautas priekšstāvjiem.

Apakšnamā pieņemtie likumprojekti nāk apsprie-
žami vēl augšnamā, kas tos noteiktā kārtā var pie-

ņemt vai noraidīt. Ar šādu dubultu kontroli valsts

tiek labāk pasargāta no pārsteidzīgiem likumiem,
kādi pie vienpalātu parlamentiem nāk priekšā ļoti
bieži.

Runājot par parlamentāro valsts iekārtu jau aiz-

rādījām uz parlamentārisma trūkumiem, kuru dēļ
daudzas valstis atteicas no parlamentārās valsts ie-

kārtas un pāriet uz autoritāro iekārtu.

Ministru kabinets.

Parlamentārās valstīs ministru kabinets ir ievē-

rojams valsts varas orgāns. Ministru kabinets vada

valsts tekošās darīšanas saskaņā ar likumiem un

parlamenta norādījumiem, un saskaņo atsevišķo re-

soru darbību. Par cik viņš balstās uz parlamenta

vairākuma, viņš ir spēcīgs varas orgāns.

Ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta
un ministriem. Ministri ir resoru vadītāji un par-

lamenta vairākuma uzticības vīri. Parasti ministru

kabinetā ieiet šādi ministri: iekšlietu, ārlietu, finan-

ču, izglītības, kara, zemkopības, satiksmes, tieslietu,

tautas labklājības v. c. Ministru prezidents ir mi-

nistru kabineta galva un noteic valdības politikas
virzienu. Ministru kabineta tiesībās un pienākumos,

starp citu, ietilpst:

1) valsts tekošo jautājumu kārtošana,

2) likumu ierosināšana parlamentā,
3) dažos gadījumos — likumu izdošana un atcel-

šana,

4) izņēmuma stāvokļa izsludināšana,
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5) augstāko valsts ierēdņu iecelšana un atcelšana

no amata,

6) valsts saimnieciskā plāna (budžeta) sastādī-

šana v. c.

Tākā valstīs, kur izpildu vara ir atkarīga no par-

lamenta, ministru kabineta vai atsevišķu ministru

darbībai jābalstās uz parlamenta vairākuma atbals-

tu, tad ministru kabinets nav nekas cits, kā parla-
menta komisija. Ja nu parlaments sastādās no ļoti
daudzām politiskām partijām, tad grūti rast vairā-

kumu, kas stāv par kādu noteiktu politiku ministru

darbībā. Rezultātā ministru kabinets un ministri ir

nespējīgi kārtot valsts lietas tā, kā to prasa valsts

intereses, jo pierādījies, ka politiskās partijas pirmā

vietā stāda savas partijas, ne valsts intereses. Dau-

dzos gadījumos parlamenta vairākums ātri izjūk,
ministru kabinets ar to zaudē vairākuma atbalstu

parlamentā un rezultātā — kabinetam «jākrīt».
Saprotams, ka ja(tas notiek bieži (un tā tas parasti
arī ir pie politisko partiju parlamentiem), tad ne-

kāds nopietns un sistēmatisks darbs ministru ka-

binetam nav pa spēkam, jo tas ir valdnieks uz nezi-

nāmu laiku, bieži pat uz pāris nedēļām.

Izeju no šāda stāvokļa var rast, ja izpildu varu

valstī padara neatkarīgu no parlamenta. Tad par-

laments nevar jaukties ministru kabineta darbā, un

darbs kļūst ražīgs. Tā tas arī ir dažās valstīs. Tā,

piemēram, Šveicē, ministru kabinetu ievēl parla-
ments uz 3 gadiem no lietpratējiem. Šveices ministru

kabinets tādēļ šais 3 gados var darboties neatka-

rīgi no parlamenta niķiem. Arī Z. A. S. V. ministru

kabineta locekļi (valsts sekretāri) nav atbildīgi par-

lamenta priekšā. Ministrus izrauga un ieceļ valsts

prezidents, un tie ir atbildīgi vienīgi valsts prezi-
denta priekšā, bet pēdējais ir vēlēts no tautas, un

tāpēc nenes atbildību parlamenta priekšā.
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Valsts kontrole.

Valsts kontrole ir valsts saimniecisko interešu

uzraudzības iestāde. Viņa raugās, lai valsts līdzekļu
ievākšana, izlietošana un vispār rīcība ar valsts

mantu būtu likumīga, lietderīga un pareiza, šai

nolūkā tā dod atsauksmes par saimniecisko darī-

jumu projektiem un izdara valsts mantas stāvokļa
un apgrozības revīzijas. Par atrastiem trūkumiem

un nepareizībām kontrole taisa uzrēķinus vainīgām
iestādēm un amata personām. Valsts kontrolei šai

ziņā ir pakļautas visas iestādes un amata personas,

kas rīkojas ar valsts mantu vai saņem valsts pa-

balstus.

Tiesas.

Tiesas ir likumības un taisnības sargs valstī. Ja

kādam šķiet, ka viņam nodarīta pārestība, viņš var

griezties pie tiesas, kas sūdzību izmeklē un cietu-

šām dod gandarījumu. Izšķir civīltiesu un krimi-

nāltiesu. Krimināltiesas izspriež lietas par noziedzī-

giem nodarījumiem, kā, piemēram, par zādzībām,

slepkavībām, laupīšanām, miera un kārtības trau-

cēšanu v. t. t. Civīltiesas turpretim izšķir tādus

jautājumus, par kuriem kādas ieinteresētas

personas nevar vienoties miera ceļā. Tādi strī-

dus jautājumi, piemēram, var izcelties pērkot vai

pārdodot, naudu aizņemoties, dalot mantojumu, no-

darot otram zaudējumus v. t. t. Krimināltiesa vai-

nīgiem piespriež sodus, civīltiesas pienākums tur-

pretim izšķirt, kurā pusē taisnība. Tiesa var pie-
spriest tikai tādus sodus un par tādiem noziedzī-

giem nodarījumiem, kas noteikti katras valsts liku-

mos. Tiesneši ir neatkarīgi valsts ierēdņi; reiz

iecelti tie nevar tikt atcelti no amata, un tāpēc var

brīvi spriest tiesu pēc labākās sirdsapziņas. Bet

katrs tiesnesis ir cilvēks un tāpēc var kļūdīties. Lai

nodrošinātu likumību, ir paredzēts, ka tiesas lēmu-

mus var pārsūdzēt: miertiesas lēmumus — apgabal-
tiesā, apgabaltiesas — tiesu palātā; tiesu palātas —



144

senātā. Senāts ir augstākā tiesas instance. Senāts

neizšķir lietas pēc būtības, bet raugās vienīgi no

formālā viedokļa, t. i., vai tiesa nav pārkāpusi li-

kuma nosacījumus. Senātam arī piekrīt izskaidrot

likumu neskaidrības. Augstākā instance, kas iz-

spriež lietas pēc būtības, ir tiesu palāta. Karavīru

lietu iztiesāšanai pastāv kara tiesas. Kara tiesai

var tikt nodotas arī civilpersonas kara stāvokļa lai-

kā vai uz īpašu noteikumu pamata, kad valsts inte-

reses prasa noziegumu pastiprinātu apkarošanu, jo
kara tiesa var piespriest bargākus sodus nekā ci-

vilā tiesa.

Armija un flote.

Valsts aizsardzībai pret ārējiem ienaidniekiem

tiek turēti bruņoti spēki — armija un flote,
bet miera un kārtības uzturēšanai — poli-
cija. Armijas un flotes uzdevums ir arī miera un

kārtības nodrošināšana valstī, kad policijas spēki
nespētu nekārtības novērst, Daudzās valstīs tiek

turētas vēl bruņotas organizācijas — aizsargi.
Visu bruņoto spēku vadonis miera laikā ir valsts

prezidents, bet kara laikā — virspavēlnieks. Armija
tieši pakļauta armijas komandierim. Armija sada-

lās divīzijās (lielās armijas — korpusos), divīzi-

jas — pulkos, pulki —bataljonos, bataljoni — rotās

v. t. t. Pēc ieroču šķirām atšķir kājnieku, artilēri-

jas, jātnieku un techniskās karaspēka daļas: lido-

tājus, kaujasratus (tanki, bruņotie auto), sapierus,
sakaru vienības v. c. Divīzijas un pulki, bez sava

kārtējā numura, nes kāda valsts apgabala nosau-

kumu, piemēram, Vidzemes divīzija, 1. Liepājas
kājnieku pulks, Vidzemes artilērijas pulks v. t. t.

Divīzijas komandē ģenerāļi, pulkus — pulkveži,

bataljonus — pulkveži-leitnanti, rotas — kapteiņi v.

1.1. Armijas stiprums atkarājas ne tikai no viņas
skaitliskā lieluma un apbruņojuma labuma, bet arī

no karavīru krietnuma. Arī skaitliski mazas, bet
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labi apbruņotas un varonīgas armijas spēj nodro-

šināt valsti pret ienaidniekiem.

Armijas un flotes uzturēšana izmaksā valstij ļoti
dārgi, bet tās ir nepieciešamas valsts drošībai. Bez

tām neviena valsts nevar cerēt uz pastāvēšanu. Jo

vājāka kāda valsts, jo vairāk to apdraud ienaidnieki.

Kas grib baudīt mieru, tam jābūt stipram un gata-

vam sevi aizstāvēt. Stipru neviens labprāt neaiz-

tiek, bet vāju — katrs gatavs aizkārt. Mūžīgs miers,

cik tas arī būtu vēlams, ir tikai sapnis, kas nekad

nevar piepildīties. Tāpēc visas valstis uztur stipras

armijas, ar ko stāties pretim miera traucētājiem.
No pilsoņiem tiek prasīts nodienēt armijas vai flo-

tes rindās miera laikā noteiktu laiku (kā kurā

valstī, I—4 gadus). Kara laikā visiem ieročus nest

spējīgiem vīriešiem jāstājas cīnītāju rindās. Izvai-

rīties no dienesta nozīmē nodevīgi pagriezt muguru

savai tautai, tēvijai un valstij. Tas ir lielākais ne-

gods un netikums, par ko bargi soda: kara laikā ar

nāves sodu.

5. Valsts simboli.

Katrai valstij ir pieņemts apzīmējums (simbols),
ar ko tiek izteikta valsts un tautas kopības ideja.
Tāds apzīmējums ir valsts karogs. Katrai

valstij tas ir savādākās krāsās. Necienīgi izturēties

pret valsts karogu nozīmē necieņas izrādīšanu

valstij, jo karogs ir valsts idejas nesējs. Karogi ir

arī karaspēka daļām. Tie ir vienības simbols, lieci-

nieki karaspēka daļu varonīgajām cīņām, kas stā-

vējuši klāt daudzu tēvijas varonīgo dēlu nāves stun-

dā. Katram pilsonim jābūt gatavam cīnīties zem

šiem karogiem un arī mirt. Tāpēc šie karogi ir uz-

skatāmi kā svēti. Sastopot tos svinīgos ceremoniā-

los, tie ir godbijīgi jāsveicina, parādot ar to cieņu

par tēviju kritušiem varoņiem un apliecinot savu

gatavību iet cīņā zem šiem karogiem, kad tēvija to

prasīs. Ar cieņu jāizturas arī pret citu valstu karo-
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giem, jo ar to mēs izrādām cieņu citām tautām, ka

tas arī pieklājas labai sadzīvei ar tām.

Bez karoga katrai valstij vēl ir savs ģerbonis un

sava himna, kas tāpat kā karogs simboliski izteic

valsts un tautas kopības ideju.

2. nodaļa.

Latvijas valsts.

1. Pazīt savu tautu un valsti — mūsu

pirmais pienākums.
Veci cilvēki ir saprātīgāki nekā jauni. Tas tādēļ,

ka veci cilvēki savā mūžā daudz ko pieredzējuši,
daudz ko mācījušies kā no saviem, tā arī no citu

piedzīvojumiem vai kļūdām. Vecāki cilvēki neat-

kārtos vairs kļūdas, kādas tie vienu otru reizi pie-
laiduši savā jaunībā. Bagātīgi piedzīvojumi ir taču

labākā dzīves skola! Vai gan veselu tautu dzīvē tas

būtu citādāk? Arī tautas, dzīvodamas no paaudzes
uz paaudzi, ir daudz ko savā mūžā pieredzējušas un

piedzīvojušas, taisījušas arī kļūdas. Tautu mūžs ir

nesamērojami garš salīdzinot ar atsevišķa cilvēka

mūžu, tāpēc arī tautas piedzīvojumi ir nesamērojami
bagātīgāki par atsevišķa cilvēka piedzīvojumiem.
Bet atsevišķs cilvēks sava mūža gājumu atminas,

piedzīvojumi viņam ir svaigā atmiņā, tautas mūžs

turpretim velkas cauri gadu tūkstošiem, jaunākās
paaudzes aizmirst vecāko paaudžu piedzīvojumus,
un tie kā dzīves skola iet zudībā. Rezultātā jaunā-
kās paaudzes var atkārtot vecāko paaudžu kļūdas.
Lai tas nevarētu notikt, ikvienai tautai vajaga cienīt

un krāt ziņas no savas vēstures, kur atspoguļojas
visas tautas dzīves gājums no sirmās senatnes līdz

mūsu dienām. Vēstures grāmata tautai ir tas

pats, kas atsevišķam cilvēkam viņa mūža atmi-

ņas. Tauta, kas nepazīst savu vēsturi, ir tauta bez
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dzīves skolas, bez piedzīvojumiem. Viņa atkārto jau
reiz pielaistās kļūdas. Viņas ceļš ir neskaidrs, pie-

dzīvojumu neapgaismots. Viņa soļo savu dzīves

gājumu aklībā. Lai mēs, latviešu tauta, būtu redzī-

ga un gudra dzīves gājēja, mums jāmācās pazīt

savu vēsturi. Vēsturiskie piedzīvojumi norādīs

mums uz kļūdām, ko pielaidušas senākās paaudzes.
No tamlīdzīgām kļūdām mēs tad mācēsfm izsargā-
ties. Mēs, latvieši, vēl pietiekoši labi nepazīstam

savu vēsturi. Mūsu vēsture ir bagātīgs piedzīvojumu

pūrs, jo latviešu tauta ir viena no vecākām tau-

tām Eiropā. Valodas pētnieki pierādījuši, ka mūsu

valoda ir vecāka par vācu, krievu un daudzu citu

tautu valodām. Mūsu senči jau pirms Kristus dzim-

šanas dzīvojuši pie Baltijas jūras. Vēstures laika

gaitā neviena cita tauta nav piedzīvojusi tik daudz

cīņu par savu pastāvēšanu, nav tik daudz cietusi no

svešām varām kā mūsu, latvju tauta. Lai mums

neietu zudībā šo cīņu un ciešanu sniegtie piedzīvo-

jumi ! Ir tiešām vērts, ka varam tos par saviem

saukt. Tie jānodod arī tālāk mūsu nākamajām pa-

audzēm. Tādēļ pazīt savu tautu un valsti ir ikviena

pilsoņa pirmais pienākums pret savu tautu un savu

valsti.

2. Latvju tautas vēstures gājiens.

Latvju tauta tālajā pagātnē.

Pirmās rakstītās ziņas par seno latviešu dzīvi

atrodamas tikai sākot ar XII g. s. Līdz tam ziņas
ir ļoti trūcīgas, un tās pamatojas vairāk uz senlietu

atradumiem zemes izrakumos. Bet arī pirmajās
rakstītās ziņās ir maz teikts par latviešu dzīvi, bet

gan vairāk aprakstīti notikumi sakarā ar svešu varu

iebrukumiem latviešu zemēs.

Vēsturnieki domā, ka visas tautas senatnē ir pār-

dzīvojušas ģimenes, saimes, ģints v. c. uz asinsrad-

niecību dibinātās sadzīves formas, ko zinātnē
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apzīmē ar kopēju vārdu— dzimts satversme.

Tāpēc ir pamats domāt, ka arī senie latvieši zinā-

mos laikos ir atradušies dzimts satvermes

stāvoklī. Pāreja no vienas sadzīves formas otrā ir

katrā tautā noritējusi īpatni. Staiguļu (ganu)
tautās dzimts satversme varējusi pastāvēt visilgāk,

jo to veicina pats dzīves veids.. Zemkopju tautās

dzimts satversmes forma ir ātrāk pārveidoju-
sies citādākās sadzīves formās, kur blakus asins-

radniecībai arvien lielāku lomu sāk spēlēt territo-

rija. Meklējot zemkopībai noderīgus zemes apgaba-
lus, atsevišķu dzimtu locekļi nošķīrās no savām dzim-

tām un sajaucās savā starpā, tā ka apvienošanās

kopējo interešu vajadzībām uz asinsradnieciskiem

pamatiem kļuva arvien mazāk iespējama: kopējo
vajadzību apmierināšanai nācās apvienoties zināma

apgabala iedzīvotājiem, starp kuriem bez asinsrad-

nieciskiem bij arī sveši ienācēji.

Senajiem latviešiem, cik var spriest, šāda uz

territorijas principa dibināta sadzīves forma bijusi

izveidojusies kā pagasta apvienība. Svarīgāko jau-

tājumu izspriešanai viena pagasta locekļi sanākuši

uz pagasta sapulci, kas saukta par pulku. Pagas-
ta priekšgalā atradies pagasta vecākais. Cī-

ņai pret ienaidniekiem viens vai vairāki pagasti

kopā cēluši pilis — cietokšņus. Pilīs dzīvojuši
virsaiši — kara vadoņi ar kara ļaudīm. Virsai-

šiem bijusi vara pār pilij piederīgiem pagastiem.

Pēc senlietu atradumiem zemes izrakumos var

spriest, ka senie latvieši dzīvojuši pārticīgi un atra-

dušies uz samērā augsta kultūras līmeņa. Blakus

zemkopībai un lopkopībai tie nodarbojušies arī ar

zvejniecību, dravniecību un medniecību. Arī amat-

niecība un tirdzniecība tiem nav bijusi sveša. Tau-

tas tikumi bijuši tik krietni, ka vēlāk pat 700 tumši

kalpības gadi nav spējuši šos krietnos tikumus

pazudināt. Tauta dzīvojusi laimīgu darba dzīvi.
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Cīņas ar ienācējiem — vācu bruņiniekiem.

Ap XII g. s. vidu latviešu zemes sākuši apmeklēt
vācu tirgotāji, šīs zemes bagātību vilināti, vā-

cieši nākuši uz domām šo zemi iekarot. Ap 1180. g.

kopā ar tirgotājiem ieradies vācu mūks Meinards un

apmeties uz dzīvi Ikšķilē, uzsākot misiones darbu.

Viņam tomēr bijušas mazas sekmes. Meinards uz-

cēlis mūra pili Ikšķilē un Salaspilī. Pēc Meinarda

nāves no Vācijas ieradies bīskaps Bertolds, jau kopā
ar krustnešiem, lai misiones darbu savienotu ar

zemes iekarošanu. Bertoldu kādā kaujā pret lībie-

šiem (1198. g.) nodūris kāds lībietis, vārdā

Imauts (Imants).

Senlatvju karavīri.

Par Bertolda pēcnācēju iecelts bīskaps Al-

berts. Tas bijis gudrs, apdomīgs un enerģisks vīrs.

1200. g. ar lielu krustnešu baru viņš iebraucis Dau-

gavas grīvā un ar viltu piespiedis lībiešus padoties.
1201. g. bīskaps Alberts nodibinājis Rīgas pilsētu.

Viņš arī nodibinājis bruņinieku (krustnešu) ordeni,
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kas nosaukts par «Zobenbrāļu ordeni». Alberts uz-

skatāms kā vācu varas galvenais nostiprinātājs lat-

viešu zemēs. Viņš valdījis 30 gadus un miris 1229. g.

Saviem palīgiem pēc to laiku paraduma bīskaps
Alberts algu nav maksājis, bet kā atlīdzību par die-

nestu devis pārvaldīšanā (lēnī) zemes gabalus. Ar

laiku šo zemju pārvaldnieki paplašinājuši savas tie-

sības un beidzot šīs zemes piesavinājušies. Tā ra-

dušies pirmie vācu muižnieki uz latviešiem atņemtās
zemes.

Vācu varas izplatīšana latviešu zemēs vienmēr

uzdūrusies uz sīvu pretestību no iedzīvotāju puses.

Tomēr, neapvienoti ejot cīņā pret vāciešiem, latvieši

beidzot nomākti un pakļauti vācu varai.

•Kā pirmie tikuši nomākti lībji (sk. pielik. karti

«Latvijas zeme un tautas ap 1250. g.). Viņus node-

vis vāciem kāds lībietis Kaupo, vācu draugs. Pēc

tam gan lībji ir mēģinājuši vairākkārt sacelties un

nokratīt vācu varu, bet pašu lībju starpā nav bijusi

vienprātība, un šie mēģinājumi apspiesti.
Pēc lībjiem vāci nomākuši latviešiem radniecīgu

tautiņu sēļus. Sēļu pili — Sēlpili vāci ieņēmuši un

izpostījuši 1208. g. Tālāk iekarotāji vērsušies pret
latviešiem jeb latgaļiem un tos ātrā laikā iekarojuši.
Tas izskaidrojams ar to, ka latvieši bij jau pieņēmuši
kristīgu ticību no krieviem un kā kristīgie negri-
bējuši cīnīties pret kristīgiem. Bez tam latvieši bij
no visām pusēm apsēsti no ienaidniekiem: viņiem
uzbrukuši gan igauņi, gan brāļu tauta — leiši.

1206 g. vāciem padevušies un nokristīti Idumējas
latvieši un Cēsu apgabala vendi. 1206. g. labprātīgi
kristījušies Imērieši un vispēdīgi 1214. g. pārgājuši
vācu ticībā (katoļticībā) Tālavas latvieši.

Daudz grūtāk vāciem nācies iekarot kuršu un

zemgaļu zemes. Kurši bijuši ļoti kareiviska tauta,
it sevišķi bīstami kā jūras laupītāji. Kurši paši vai-

rākkārt uzbrukuši vāciem, gan uz jūras, gan ciet-

zemes. 1212. g. viņi uzbrukuši Daugavgrīvas apcie-

tinājumiem un tos izpostījuši. Kuršiem bijusi jau
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ļoti pilnīga politiska organizācija. Rakstos tiek mi-

nēts kuršu ķēniņš Lamekins. 1230. g. Lamekins pa-

rakstījis līgumu ar pāvesta delegātu uz noteiku-

miem, ka kurši paliek brīvi uz mūžīgiem laikiem.

Neraugoties uz to, vācieši uzsākuši cīņas ar kuršiem.

Viņi uzcēluši pilis Kuldīgā, Embūtē, Grobiņā, Dun-

dagā, Rendē v. c. un nopostījuši kuršu pilis. Kurši

tad sabiedrojušies ar leišiem. Gan 1244. g. kuršu

un leišu pulki tikuši sakauti pie Embūtes, bet jau
1250. g. pie Durbes tikuši sakauti vāci. Vācieši pul-
cējuši jaunus spēkus un beidzot, neskatoties uz kuršu

sīvo pretošanos, pamazām ieņēmuši visas kuršu

zemes. Tomēr vāci vēl baidījušies no kuršiem, tāpēc

1267. g. ordeņa priekšnieks izlīdzis ar kuršiem, vie-

nojoties par turpmākām nodevām un garantējot
tiem zināmas tiesības uz zemi.

Visilgāk un varonīgāk cīnījušies zemgaļi. Dau-

dzas reizes vāci tikuši sakauti. Par nožēlošanu,

zemgaļi nav pratuši šīs uzvaras izmantot, lai padzītu
vācus pavisam. Nogurdināti ilgās cīņās, zemgaļi

paši nodedzinājuši savu pili Tērveti un aizgājuši uz

leišu robežām atrodošos Sidrabenes pili, bet pēdīgi
bijuši spiesti atstāt arī to. Lai nepadotos gūstā sa-

viem ienaidniekiem vāciem, zemgaļi 1290. g. aizgā-

juši uz Lietavu. Zemgaļu iekarošana prasījusi vā-

ciem 100 g. ilgas cīņas.
Tā beidzot mūsu senči zaudēja izmisuma pilnu

cīņu ar svešiem ienācējiem — vāciem. Stāvoklis jo

gadus, jo kļuva sliktāks. Vācieši tos pataisīja par

vergiem, atņemot zemi un personīgās brīvības. Bij

laiki, kad ar cilvēkiem tirgojās, tos pārdodot un

mainot pret dažādām lietām. Puisi varēts pirkt par

30 rubļiem, meitu par 10 rubļiem, bērnu par 4 rub-

ļiem. Smagie dzīves apstākļi sāka maitāt latviešu

dvēseli un raksturu. Jautāsim, vai viss tas bija ne-

pieciešams kristīgas ticības vārdā? Vai tā bij tā

«kultūra», ar ko vācieši it kā esot aplaimojuši
mūsu senčus, par ko tie esot vāciem pateicību parā-
dā? Līdz tam laikam, kamēr vien vāciešiem bijusi
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te noteikšana, šī, vācu ievestā «kultūra», ir stāvējusi

uz ārkārtīgi zemas pakāpes. Nav ne īstas kristīgas

ticības, ne skolu. Visa vācu tā laika kultūra pastā-

vējusi pātagā un rungā, ar ko bagātīgi pacienāti
mūsu sentēvi. Brālība un cilvēku mīlestība kristīgas
ticības vārdā izpaudusies vienīgi pašu vācu starpā,
kad tie «brālīgi un kristīgi» sadalīja savā starpā

latviešiem nolaupīto zemi. Tumšs, drūms un tukšs,

asiņu un asaru slacīts ir šis pirmais latvju tautas

kalpības posms! No šī laika mums vēl uzglabāju-
šās liecības — mūsu tautas dainas, kas pauž apslēp-
ta izmisuma nopūtu, brīžiem arī skaļu dvēseles vai-

du, saucienu pēc atriebības. Bet šo kalpību nokratīt

bij lemts tikai pēc vairākiem gadu simteņiem!

Vidzeme un Latgale zem Polijas varas.

Kurzeme-hercogiste.

Ap 1500 g. latviešu zemēm tuvojās jauns negaiss:
pēc Baltijas jūras piekrastes zemēm sāk kārot

krievi. 1558. gadā viņi ielaužas Vidzemē un to posta
nežēlīgi. 1560. g. viņi sakauj vācus pie Ērģemes
(netālu no Valkas). Lai glābtos no krieviem, vāci

ar 1561. g. līgumu padodas poļiem. Saskaņā ar šo

līgumu zem Polijas varas nāk visas latviešu zemes,

kas uz ziemeļiem no Daugavas (Vidzeme un Lat-

gale), bet Kurzeme tiek izsludināta par hercogisti
zem Polijas virskundzības. Par pirmo hercogu tiek

iecelts Gothards Ketlers.

Kurzemes hercogiste pastāvēja līdz 1795. g., kad

to pievienoja Krievijai. Hercogistes ziedu laiki bij
hercoga Jēkaba valdīšanas laikā (1642.—1682. g.).
Hercogam Jēkabam piederēja liela tirdzniecības un

kara flote un kolonijas: Āfrikā
— sv. Andreja sala

(Gambija) un Vakarindijā — Tobago sala. Hercogs
Jēkabs daudz rūpējies arī par latviešu garīgās un

materiālās dzīves apstākļu uzlabošanu.

Latviešu zemēm nākot zem Polijas varas, vācu

muižnieku stāvoklis palika negrozīts. Latvju tau-
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tas tumšā nebrīvības nakts turpinājās visa sava bai-

gumā.

Zviedru laiki Vidzemē.

Tai laikā, kad uz latviešu zemes dzīvojošie vācu

muižnieki padevās poļiem, uz igauņu zemes dzīvo-

jošie vācu muižnieki padevās zviedriem. Attiecības

Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs.

starp Zviedriju un Poliju nebij draudzīgas. Par

Baltijas jūras piekrasti draudoši sadūrās triju varu

— Polijas, Zviedrijas un Krievijas intereses. 1621.g.

Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs ierodas ar lielu

karaspēku un iekaro Vidzemi līdz Aiviekstes upei.
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Ar pamiera līgumu Altmarkā 1629. g. poļi atdod

zviedriem Vidzemi, bet patur sev Latgali. Latgale

paliek zem Polijas līdz 1772. g., kad to pārņem Krie-

vija, šos ilgos gados Latgale stipri atsvešināta no

pārējās Latvijas. Šās atsvešināšanās iespaidu mēs

izjūtam vēl šodien.

Ar zviedru ienākšanu Vidzemē latviešu tautai

paspīdēja pirmie gaismas stari un cerība uz brīvību.

Ilgos karos (no 1558.—1629. g.) zeme bij galīgi iz-

postīta. Zviedrijas valdība gribēja kaut ko darīt

tautas labā un stājās pie zemnieku jautājuma kār-

tošanas. Zviedri stingri noteic, kādas nodevas muiž-

nieki drīkst ņemt no zemniekiem. Šie noteikumi

fiksēti t. s. va k v grāmatās. Muižnieki vairs nevar

rīkoties tik patvarīgi. Bez tam vācu muižniekiem

tiek atņemtas ap
5/

6
yinu zemes, kas dažādos laikos

nelikumīgi piesavinātas. Zviedru valdība pavēl
dibināt skolas arī priekš latviešu bērniem.

Zviedru reformas bij kā dadzis acīs vācu muižnie-

kiem, jo tās apdraudēja vācu muižnieku tiesības un

neaprobežoto patvaļu pret latviešu zemniekiem.

Muižnieki sāka uztraukties un meklēt glābiņu pie
kādas citas, viņiem pieņemamākas varas, šai nolūkā

viņi ievada sarunas ar Poliju uņ Krieviju. Rezul-

tātā Polija, Krievija un Dānija gatavojās karam

pret Zviedriju, šis karš arī drīz uzliesmoja.

Vidzeme, Latgale un Kurzeme zem Krievijas varas.

Kad zviedri redzēja, ka Polija, Dānija un Krie-

vija gatavojas karam pret Zviedriju, zviedru karalis

Kārlis XII uzbrūk Dānijai un to sakauj. Pēc tam

viņš uzbrūk Krievijai un pie Narvas (1700. g.) sa-

kauj arī krievus. Vispēdīgi viņš iebrūk Polijā un

tur karo vairākus gadus. Šo laiku izmanto krievi,

sapulcē jaunus spēkus un 1701. g. Šeremetjeva
vadībā iebrūk Vidzemē, to šausmīgi izposta un

izlaupa. Šeremetjevs ziņojis savam caram Pēterim I:

«lenaidnieka zemē vairs nav ko postīt» Visaugstāko
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pakāpi šāda postīšana sasnieguši 1708. g., kad krievi,

baidīdamies, ka zviedri var uzbrukt Pliskavai, devuši

rīkojumu izpostīt visu Vidzemi, lai zviedriem ne-

būtu ko ēst un kur patverties. Krievu karapulki

sirojuši pa Vidzemi, dedzinājuši mājas, laupījuši un

slepkavojuši iedzīvotājus. Daudzi iedzīvotāji aiz-

dzīti gūstā uz Krieviju. Vidzemē sācies bads un

mēris. Vēsturnieki, rakstot par šo karu un kara

postījumiem, saka, ka «desmitām verstīm neesot

suņi rējuši un gaiļi dziedājuši», — tik briesmīgi

bijusi zeme izpostīta un izlaupīta. 1710. g. krievi

ieņem Rīgu un pēc mierlīguma Ništatē, 1721. g.,
Vidzeme nāk zem Krievijas. Vēlāk 1772. g. zem

Krievijas nāk Latgale, bet 1795. g. ari Kurzemes

hercogiste. Vācu muižnieki atdabū savas privilēģi-
jas un zviedru atņemtās zemes.

Ar krievu ienākšanu iestājās latvju tautai vis-

tumšākie laiki. Vācu muižnieki atguva savu neap-

robežoto varu. «Visas jūsu privilēģijas tiks svēti

uzturētas spēkā», tā skanēja vācu muižniekiem do-

tais krievu valdības solījums. Bet latvieši, kas pa-

mazām sāka rakņāties pa savu nodegušo būdu

drupu kaudzēm, apraudādami savus karā kritušos

brāļus un māsas, — tie nedzirdēja sev nekāda solī-

juma. Zviedru valdība netikai solīja, bet arī kaut

ko darīja latviešu tautas labā, bet Krievija

pat nekā nesolīja un, saprotams, arī nekā laba ne-

darīja latviešu labā. Vēl vairāk, latviešiem tika

atņemta ne tikai īpašuma tiesība uz zemi un citu

nekustamu un kustamu mantu, bet arī viņu pašu un

ģimenes locekļu liktenis tika nodots pilnīgi vācu

muižnieku rokās. Kāds raksta, ka «sodāmo klieg-
šana esot aizskanējusi līdz pat tronim», tik nežē-

līga bijusi vācu muižnieku apiešanās ar latviešiem.

Latvju tauta cieta un panesa šo apbrīnojami sma-

go un kauna pilno nebrīvības jūgu. Kas viņai deva

spēkus un izturību paciest šo smago jūgu? Nekas

cits kā cerība šo jūgu reiz nokratīt. Bet ilgajos ne-

brīvības gados tautas gars bij tā nomākts, ka vaja-
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dzēja vēl paiet gadu simtiem, līdz kamēr visa tauta,

kā viens vīrs saceltos pret svešo varu un to nokra-

tītu. Vajadzēja rasties vispirms vienotības apziņai,

jo tikai vienībā ir spēks, kas nepazīst šķēršļu.

Ap 1800 gadiem, kad visu pasauli saviļņoja franču

revolūcijas nestās brīvības idejas, varēja cerēt, ka

stāvoklis sāks uzlaboties: 1818. g. notiek zemnieku

brīvlaišana Kurzemē, drusku vēlāk arī Vidzemē.

Bet šī šķietamā brīvība nesa vilšanos. Zemnieki gan

atgūst personīgo brīvību, var pārvietoties, bet toties

dzīvošanas pamats — zeme — netiek dota, un viņi

kļūst par bezzemniekiem. Zemi varēja tikai rentēt

no muižniekiem. Bet muižnieki uzliek tik lielas

rentes, ka zemnieku stāvoklis paliek sliktāks nekā

pirms brīvlaišanas. Seko zemnieku dumpji un bēg-

šana uz pilsētām, kur nebij muižnieku varas. Zem-

nieku grūto stāvokli izmanto krievu mācītāji, solot

atpestīt no muižnieku varas un dot zemi, ja tikai

pieņemšot «cara tētiņa» ticību, šādu solījumu vili-

nāti, daudzi latvieši pārgāja pareizticībā. Latviešu

tautai draudēja jaunas briesmas — pārkrievošana,
kas nozīmētu iznīcināt latviešus kā tautu pavisam.

Latvju tautas atmodas laikmets.

Ap 1860. g. zemniekiem tiek dotas tiesības iepirkt

zemi dzimts īpašumā, šīs tiesības latvieši steidzas

izmantot. Saimniekojot uz pašu zemes, latviešu zem-

nieki, kaut palēnām, bet tiek pie turības. Tikuši pie
turības, latvieši pamazām nāk arī pie gara gaismas.
Latvieši saprot, ka izglītības trūkums ir lāsts, kas

neļauj latvju tautai tikt uz priekšu. Turīgākie un

apzinīgākie latvieši sūta savus dēlus skolās. Daudzi

latvieši iegūst augstāko izglītību. Sākas tā saucamā

tautiskā kustība jeb tautas atmodas laikmets. levē-

rojamākie šī laikmeta darbinieki Krišjānis Valde-

mārs, Atis Kronvalds, Auseklis, Pumpurs un daudzi

citi izglītotākie un krietnākie latvju dēli cenšas mo-
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dināt nebrīvībā nomākto latvju tautas pašapziņu un

ticību saviem spēkiem. Viņi skubina nokratīt

verdzības miegu un būt lepniem uz sevi, savu valodu,

savu kultūru. Viņi aicina tautu saredzēt savu vietu

citu, brīvo tautu saimē kā pilntiesīgam tautu sai-

mes loceklim. Un tauta sāk uzklausīt savu labāko

dēlu aicinājumam. Starp apspiedējiem un latvie-

šiem iedegas gan apslēpta, bet asa cīņa dēļ vienādu

tiesību iegūšanas un muižnieku privilēģiju ierobežo-

šanas.

Atis Kronvalds.

Bet grūtajā cīņā ar vācu muižniecību nāca klāt

vēl jaunas grūtības: krievu valdības aprindās virs-

roku guva tieksmes latviešu zemes kolonizēt un lat-

viešus pārkrievot. Krievi sūta uz Latviju krievu

ierēdņus un ieved skolās krievu valodu. Nu latvie-

šiem bij jāved cīņa uz divi pusēm: pret Krievijas
valdības pārkrievošanas centieniem un vācu muiž-

nieku privilēģijām. Vienīgi pateicoties tam, ka

paši krievi atradās uz daudz zemāka kultūras līmeņa
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nekā latvieši, pārkrievošanas centieni neguva cerē-

tos panākumus un cīņas smagumu varēja vērst pret

vācu muižniecību. Pēdējā, lai vājinātu latvju tautas

politiskos centienus, mēģināja pārvilkt savā pusē

izglītotākos latviešus, mācot skolās, kas bij pakļau-

tas vācu iespaidam, ka izglītotam cilvēkam neklāj as

skaitīties par latvieti. Latvietis esot vienkāršs zem-

nieks, bet izglītotam cilvēkam esot jātop par kungu,

tāpēc jāturoti es pie kungu kārtas — vāciešiem.

Daudzi latvieši arī pagrieza muguru savai tautai un

Auseklis.

pieslējās vāciešiem. Vēl šodien mēs sastopam savā

vidū tādus «skala vāciešus», kas saucas par Ozolin-

giem, Kalningiem un citādiem «ingiem», jo tas pēc

viņu domām ir liels gods, ka viņu uzvārdi ir vācis-

koti līdz ar viņu nodevīgo dvēseli. Tomēr par laimi

visos laikos pierādījies, ka tīrās latviešu asinis ņem

virsroku visur, kur jāizšķiras par svešo vai latvisko.

Tā arī šai gadījumā latviešu intelliģences pārvāco-
šanai nebij cerēto panākumu, un latviešu intelliģence
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savā nospiedošā vairumā gāja kopā ar savu tautu

cīņā pret svešām varām — krieviem un vāciešiem.

Tautiskā atmoda pieņēmās spēkā un plašumā. Bet

tai negaidīti stājās ceļā vēl kāds cits naidīgs faktors.

Tai pašā laikā, kad latvju tautai vajadzēja nostāties

vienotai pret svešo varu centieniem, šis spēks drau-

dēja sašķelt latvju tautu un izsaukt cīņu starp sa-

šķeltām tautas daļām, kas nozīmētu — tautai pašai
sevi iznīcināt. Šis faktors bij — marksisma

idejas.

Andrejs Pumpurs.

Svešas asinis sāk «runāt».

Tie cilvēki, kas pēc savām asinīm vai sava gara

noskaņojuma nevarēja būt ne īsti latvieši, ne īsti

krievi vai vācieši, zaudēja veselīgāko un vienīgo

pamatu, kas spēj darīt cilvēku laimīgu dzīves cen-

tienos, šis pamats ir — tautības apziņa, kas

cilvēku vieno ar savu tautu. Un kāda gan varētu

būt šī izjūta cilvēkam, kas dzimis latvietis, apprecē-

jis sievu — vācieti, kura ģimenē runā vāciski, kurš

saietas vienīgi ar vāciešiem un šai sabiedrībā dien
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no dienas spiests klausīties latviešu tautas nonici-

nāšanu un pat tai piebalsot! šāds cilvēks taču nevar

arī nesajust, ka vācieši, pie kā viņš turas, viņu
vienkārši «cieš» savā vidū, bet latvieši, kam tas

pagriezis muguru, viņu vienkārši izsmej un pat nici-

na. Vai tad kāds brīnums, ka arī no latviešu — at-

kritēju vidus nāca cilvēki, kas sāka uzskatīt

tautības pazīmes kā lāstu, kas viņus vajā, kas jāno-
krata. Tāpēc tie «latvieši», kam vairs nevarēja būt

nevienas īstas tautības izjūtas, lai izkļūtu no tā muļ-

ķīgā stāvokļa, kurā viņi bij nokļuvuši pagriežot

muguru vienai un ārīgi pieķeroties otrai tautībai,

ķeras pie tautības idejas noliegšanas. Viņi kļūst
internācionālisti un ar sirdi, uri garu kā slīcējs pie

salmiņa, pieķeras sociālisma mācībām — marksis-

mam, kas saka, ka nav ne žīda, ne latvieša, ne vā-

cieša, ka tautiskais ir iznīdams.

Mūsu tautai par nelaimi radās tādi apstākļi, kas

bij labvēlīgi šo mācību izplatīšanai. Šie apstākļi

bij — strādnieku skaita straujš pieaugums pilsētās.

Strauji attīstoties rūpniecībai un tirdzniecībai, radās

liels darba spēka pieprasījums pilsētās. Turp devās

visi tie, kas nebij saistīti ar zemes īpašumu uz lau-

kiem, kas gribēja «viegli maizi pelnīt», jo trūkstot

darba spēkam, darbs' fabrikās pirmā laikā tika labi

atalgots. Tā pilsētās saplūda daudz cilvēku — fabri-

kas strādnieku. Starp šiem strādniekiem tad arī

iesāka savu tautas skaldīšanas darbu marksisma

sludinātāji — visādi Brauni, Jansoni, Stučkas, v. c.

Kas dzird šo mācību sludināšanu pirmo reizi, un no

veiklu aģitātoru mutes, tam sākumā tā liekas pievil-

cīga, jo izcelts tiek solījums, ka sekojot šai mācībai

virs zemes nodibināsies paradīze, kur visa kā būs

bez kādas strādāšanas. Tāpēc arī starp latviešiem

strādniekiem, kas šo mācību dzirdēja pirmo reizi,

radās šo mācību piekritēji. Tā latvju tauta savos

centienos tika saskaldīta divos naidīgos nogrupē-

jumos — nācionālistos un sociālistos, līdz ar to tau-

tiskā kustība tika vājināta.
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1905. g., pateicoties Krievijas neveiksmēm karā

pret Japānu, Krievijā sākās nemieri un revolūcija.
Šie nemieri radīja atbalsi arī Latvijā, jo latvieši

uzskatīja momentu par izdevīgu, lai vērstos pret

vācu muižnieku kundzību. Šo tautas kustību veikli

izmantoja sociālisti un labi domātais pasākums iz-

vērtās laupīšanā, dedzināšanā, kā jau tas pieņemts
sociālistu «revolūcijas taisīšanām». Krievijas val-

dība apspieda nemierus Krievijas iekšienē, pēc tam

vērsās arī pret nemieriem Latvijā. Rezultātā šo ne-

mieru kustību drīz apspieda, pie kam vācu muiž-

nieki palīdzēja krievu soda ekspedīcijas nodaļām
kārt un slepkavot latviešus, gan sacelšanās kustības

aktīvos dalībniekus, gan gluži nevainīgus cilvēkus —

muižniekiem bīstamus latviešu intelliģentus. Sociā-

listu «vadoņi» aizbēga uz ārzemēm līdz ar savām

«programmām», bet ciest dabūja viņu sekotāji —

tautas neapzinīgākā daļa. Zem soda ekspedīcijas
šausmu darbu iespaida tautā uz ilgāku laiku zuda

uzticība pret jebkurām sludinātām idejām, tāpēc

arī pret tautisko kustību. Vajadzēja paiet vairā-

kiem gadiem, līdz tauta atkal ar sajūsmu sāka runāt

par savas brīvības centieniem. Toties naids pret vācu

muižniekiem neatslāba ne uz brīdi, bet pieņēmās
līdz tam vēl neredzētos apmēros. Tauta alka cīņu
ar ieročiem rokā pret vācu muižniekiem, šāda izde-

vība arī nelika uz sevi ilgi gaidīt, jo sākās lielais

pasaules karš, kurā Krievija gāja cīņā pret Vāciju,
tā tad — arī pret visu vācietību.

Lielais pasaules karš un svešo varu sabrukums.

1914. g. sākās lielais pasaules karš. Krievijas
valdība, bīstoties no vācu iebrukuma, pavēlēja ēva-

kuēt no šejienes fabrikas. Vēlāk 1915. ģ., kad

vācieši iebruka Kurzemē, krievi ar varu izdzina ārā

arī daudzus mierīgos iedzīvotājus. Lielas bēgļu

straumes plūda pa visiem Latvijas ceļiem. Visa ie-

dzīve un manta bij jāatstāj.

li
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Vācu muižnieki klusībā simpatizēja Vācijai un

cerēja uz Kurzemes pievienošanu Vācijai. Latvieši,
redzēdami, ka viņu zeme un manta tiek postīta, un

ka krievi nespēj vācu karaspēku padzīt no Kurze-

mes, 1915. g. paši nodibināja Latviešu strēlnieku

bataljonus, vēlāk pulkus. Latviešu strēlnieki cīnī-

Bēgļa ceļā no dzimtenes 1916. g. vasarā apmetušies

mežā atpūtā.

jās ar vēsturē neredzētu varonību par savas zemes

atbrīvošanu no latviešu lielākā ienaidnieka — vācie-

šiem. Pateicoties strēlnieku uzvarām pie Ķekavas,
Nāves salas, Ložmetēju kalna v. c, latvju' tautas
dzīvības centrs — Rīga — ilgāku laiku tika notu-
rēts pret vācu uzbrukumiem, šīs cīņas tomēr pra-
sīja daudzu mūsu labāko dēlu asinis'un dzīvības.
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1917. g. Krievijā izcēlās revolūcija. Krievu ar-

mija sabruka zem vācu un vācu uzpirkto aģentu —

lielinieku musinošiem lozungiem. Vācieši to izman-

toja, . uzbruka Rīgai, ieņēma to un pārējo Lat-

Pulkvedis Fr. Briedis, latviešu strēlnieku varonis.

viju. Sākās atkal grūti laiki zem vācu varas. Stā-

voklis draudēja kļūt vēl drūmāks nekā pirms 700 g.,
kad vācieši pirmo reizi ieradās mūsu zemē. Tagad
vācieši visā nopietnībā bij nolēmuši iznīcināt latvju
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Nāves sala.

Ložmetēju kalns.
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tautu un zemi kolonizēt ar vācu tautības ienācējiem.
Šie nodomi tomēr sabruka, pateicoties mums drau-

dzīgo valšķu — Francijas, Anglijas un Amerikas uz-

varai pār Vāciju Francijas frontē. Saskaņā ar

1918. g. 11. novembrī noslēgto pamiera līgumu,
vāciem bij jāaizvācas no mūsu zemes. Tas bij lielā-

kais notikums un pagrieziens latvju tautas vēstures

gājienā. Radās stāvoklis, kad latvju tauta varēja

cerēt atkratīties no svešām varām, kļūt par neatka-

rīgu un brīvu tautu, nodibinot Latvijas valsti.

Latvju tauta krustceļos.

Kad Krievijas agrāko varu bij sagrāvusi 1917. g.

revolūcija, bet Vācijas varu 1918. g. rudenī Fran-

cijas, Anglijas v. c. mums draudzīgo valšķu ieroči,

tad ar vācu armijas piespiesto izvākšanos no mūsu

zemes 1918. g. rudenī radās stāvoklis, kad mūsu

zeme nepiederēja nevienai agrāk uz šīs zemes pastā-
vošai varai. Lai tādos apstākļos mūsu zemi spētu

sev pakļaut kāda sveša vara, zeme bij jāiekaro no

jauna. Agrākās Krievijas cariskās varas vietā no-

dibinājusies lielinieciskā vara cerēja pēc vācu armi-

jas izvākšanās iegūt mūsu zemi sev kā Krievijas

valsts bij. territorijas sastāvdaļu. Agrākās Vācijas
ķeizariskās varas vietā tikko nodibinājusies jaunā

republikāniskā vara negribēja ļaut, ka ietu zudumā

viņas kara ieguvums — Baltijas piekrastes zemes,

pēc kā vācieši jau tīkojuši kopš gadu simtiem,

kas nu bij rokā, bet tomēr slīdēja zem Sabiedroto

valšķu uzvaras no rokām ārā. Bet arī latviešu tauta

pati, kas ilgus gadus bij lolojusi cerību kļūt
brīva tauta savā neatkarīgā valstī, negribēja

pieļaut, ka jaunas svešas varas uzkundzētos kā

pirms 700 gadiem un šīs cerības satriektu. Bij ne-

izbēgama cīņa — cīņa starp trijām varām. Vēsture

atkārtojās: kā pirms 700 gadiem, latvju tautai bij

jāizšķiras, vai iet cīņā pret svešām varām, lai pa-

liktu brīva tauta savā valstī, vai padoties kādai no
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šīm svešām varām. Latvju tauta stāvēja vēstures

gaitas krustceļos: «Ko darīt? Kur iet?».

Latvju tautas masa tai laikā, nespēdama sekot

notikumiem un izprast tā laika strauji mainījušos
stāvokli, stāvēja neziņā. Vajadzēja rasties tautas

vadoņiem, kas rādītu tautai ejamo ceļu. Bet vadoņu

pieteicās daudz, un katrs aicināja tautu pa citu ceļu,
Vieni teica: — «Ļausimies vācu varai! Vācieši ir

mūsu draugi!» Tie bija latvju tautas atkritēji, vācu

kalpi un dienderi. Otri teica: «Lai dzīvo lielinie-

ciskā Krievija! Locīsim savus ceļus Marksa priekšā,
tas ir visu gudrību gudrība»! Tie bija zemus tiku-

mus alkstoši cilvēki, lielinieku aģenti un uzpirkti
kalpi. Bet trešie teica: «Latvija, mosties! Latvju

tauta, ķeries pie ieročiem ■— nokrati verdzības va-

žas! Brīvības saule atmirdzējusi pie debesīm, tavs

liktenis jāizšķir ar pašas zobenu!» Tie bija latvju
tautas īstie dēli, kuros ritēja latviešu asinis. Viņi

pirmie tvēra zobenu un aicināja tautu līdz. Un tau-

tas labākie dēli ar brīvības saules simbolu sirdī un

zobenā gāja šiem vadoņiem līdzi — mirt vai uzvarēt.

To pulciņš gan bij vēl mazs, vēl daudzi palika šau-

bās un nezināšanā. Bet vadoņu ticība un krietnā

sirds izdzēsa šaubas arī tiem, līdz beidzot visa tauta

kā viens vīrs gāja cīņā — uzvarēt vai mirt.

Tā arī šoreiz latviešu asinis izšķīrās par latvisko

un atvairīja svešo.

Latvijas valsts proklāmēšana.

No tiem trim pamatelementiem — territorijas,

iedzīvotājiem un valsts varas — bez kā nevar

pastāvēt neviena valsts, divi pirmie stāvēja jau ga-
tavi priekšā. Lai latvju tauta nodibinātu uz savas

territorijas Latvijas valsti, vajadzēja vēl radīt trešo

nepieciešamo faktoru — valsts varu. Tai laikā jau

pastāvēja vairākas politiskas partijas un organizā-

cijas. 1919. g. 17. novembrī tās vienojās radīt va-

ras orgānu — Tautas Padomi, kas tad būtu dibinā-
mās Latvijas valsts varas nesēja līdz tam laikam,
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kamēr sanāks Satversmes Sapulce valsts iekārtas

likuma (satversmes) izstrādāšanai. Vienošanos

panāca uz sekojošiem noteikumiem jeb platformas:

I. Satversmes Sapulce.
1. Latvijas Satversmes Sapulce sasaucama pēc

iespējas drīzā laikā.

2. Satversmes Sapulces locekļu ievēlēšana notiek

abiem dzimumiem piedaloties uz vispārīgo,

vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo
vēlēšanas tiesību pamata.

11. Valsts forma un attiecības pret
citām valstīm.

1. Republika uz dēmokratiskiem pamatiem.
2. Apvienota, patstāvīga, neatkarīga Latvija

Tautu Savienībā.

111. Suverēnā vara un valsts poli-
tiskā un saimnieciskā iekārta.

1. Suverēnā vara pieder līdz Satversmes Sapul-
ces sanākšanai Tautas Padomei, kura ieceļ arī

Pagaidu Valdību.

2. Pie Tautas Padomes piedalās ar saviem dele-

gātiem: a) politiskas partijas, b) nacionālās

minoritātes un c) tie Latvijas novadi, kuros

šimbrīžam nepastāv politiskas partijas (Kur-
zeme un Latgale).

8. Pie Pagaidu Valdības sastādīšanas jāievēro

koalīcijas princips.
4. Līdz Satversmes Sapulcei visa izpildu vara at-

rodas Pagaidu Valdības rokās.

6. Pagaidu Valdībai līdz Satversmes Sapulcei
nav tiesība grozīt pastāvošo sociālo iekārtu.

IV. Cittautiešu tiesības.

1. Nacionālās minoritātes sūta priekšstāvjus
Satversmes Sapulcē un likumdošanas iestādēs

uz proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata.
2. Nacionālās minoritātes, kuras ietilpst Tautas

Padomē, piedalās Pagaidu Valdībā uz 111 p.

3. pkt. pamata.
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3. Nacionālo grupu kulturālās un nacionālās tie-

sības ir nodrošināmas pamatlikumos (satver-

smē).

V. Pilsoniskās brīvības.

1. Preses, vārda, sapulču un biedrošanas brīvī-

bas nodrošināmas ar Pagaidu Valdības notei-

kumiem.

2. Amnestija visās, izņemot kriminālās lietās.

3. lespēja Latvijas pilsoņiem atgriezties dzim-

tenē.

VI. Valsts apsardzība.
1. Latvijas tautas milicija (tautas apsardzības

spēks) dibināma uz iesaukšanas pamatiem,
neizslēdzot labprātīgu pieteikšanos. Milicija
(tautas apsardzības spēks) stāv Pagaidu Val-

dības tiešā pārziņā, kura organizē tautas ap-

sardzību.

2. Vācu karaspēks ēvakuējams noteiktā laikā.

VII. Vietējā pašvaldība un pārval-
des iestādes.

Vietējās pašvaldības iestādes ievēlamas uz vispā-

rīgu, vienlīdzīgu, tiešu, aizklātu un proporcio-
nālu vēlēšanu tiesību pamata, abiem dzimu-

miem piedaloties. Vēlēšanu laiku nosaka Pa-

gaidu Valdība, kurai arī jāorganizē pagaidu

pārvaldes iestādes uz vietām.

Tāda bij dibināmās Latvijas valsts pagaidu sat-

versme. Dienu vēlāk, t. i. 1918. gada 18. novembrī

uz šīs satversmes pamata tagadējā Nacionālajā
teātrī svinīgā sapulcē tika proklāmēta Latvija kā

neatkarīga valsts. Proklāmēšanas dokuments ska-

nēja šādi:

Latvijas pilsoņiem!

Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vie-

nīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī, paslu-
dina, ka:

1) Latvija — apvienota etnogrāfiskās robežās

(Kurzeme, Vidzeme un Latgale) — ir patstā-
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vīga, neatkarīga, dēmokratiski-republikāniska
valsts. Satversmi un attiecības pret ārvalstīm

noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce,
sasaukta uz vispārīgu, abu dzimumu tiešu,

vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlē-

šanu tiesību pamata.

2) Latvijas Tautas Padome ir nodibinājusi kā

augstāko izpildu varu Latvijā — Latvijas Pa-

gaidu Valdību.

Latvijas Tautas Padome uzaicina Latvijas pil-
soņus uzturēt mieru un kārtību un visiem

spēkiem pabalstīt Latvijas Pagaidu Valdību

viņas grūtajā un atbildīgajā darbā.

Rīgā, 18. novembrī 1918. g.

Latvijas Pagaidu Valdības

Ministru prezidents: Ulmanis»

Latvijas Tautas Padomes

Priekšsēdētāja biedrs: Zemg a 1 s.

Latvijas brīvvalsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. Rīgā.
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Pirmais Latvijas ministru kabinets 18. nov. 1918. g.
Sēž no kreisās: tirdzn. un rūpn. ministrs Paegle, iekšl. mi-

nistrs Dr. Valters, ministru prezidents Ulmanis, satiksmes

ministrs Hermanovskis, zemkop. ministrs Goldmanis. Stāv:

apgād. ministrs Blumbergs, tieslietu ministrs Strautnieks,
valsts kancel. dir. Rudzīts, apsardz. ministrs Zālīts, finanču

ministrs Pūriņš. Kreisā stūrī: ārlietu ministrs Meierovics,
labā stūrī: tautas izglītības' ministrs Dr. Kasparsons.

Tā Latvijas valsts bija izsludināta. Nu vajadzēja
gādāt, lai radītu iestādes un varas orgānus, kas

garantētu likumu pildīšanu un valsts neaizkara-

mību no svešām varām. Pirmā kārtā bij jārada
valsts bruņotais spēks — armija. Bija skaidrs, ka

ciņa ar svešām varām neizbēgama, tāpēc jau tūliņ
pēc valsts proklamēšanas Pagaidu Valdība stājās
pie nācionālās armijas radīšanas, šis darbs bij ļoti
grūts. Trūka ieroču un citu kara mantu. Trūka arī

naudas līdzekļu. Bez tam vācu okupācijas varas

iestādes visādi kavēja Latvijas Pagaidu Valdības

soļus, nepieļaujot izsludināt vispārēju mobilizāciju
v. t. t.
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Brīvības cīņas.

Pagaidu Valdībā par apsardzības ministri bij
aicināts Jānis Zālītis, enerģisks un pašaizliedzīgs
tautas darbinieks. Viņš ar lielu enerģiju stājās pie

Jānis Zālītis, pirmais apsardzības ministrs.

armijas radīšanas. Latviešu strēlnieku pulku lie-
lākā daļa, paklausīdama Krievijas lielinieku maldu
mācībām, bij aizgājusi līdz krievu armijai uz Krie-
vijas iekšieni un atdevusies svešas varas kalpībai.
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Tas bij latvju tautai un jaunajai Latvijas valstij

zudis, pat naidīgs spēks. Nācionālās armijas radī-

šanu tāpēc vajadzēja sākt pilnīgi no jauna, izman-

tojot kā kadru virsniekus, instruktorus un kareivjus,

kas nebij aizgājuši līdzi lielinieciski noskaņotiem

Pulkvedis O. Kalpaks, pirmais nācio-

nālās armijas vadonis.

strēlniekiam vai kas bij atgriezušies dzimtenē no

dažādiem bijušās Krievijas armijas pulkiem pēc to

izformēšanas.

1919. g. sākumā tika saformēts Latvijas armijas

pirmais bataljons pulkveža Kalpaka vadībā. Nepa-

spējis vēl pilnīgi noorganizēt ies, jo trūka ieroču un
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citu karošanai vajadzīgo mantu, bataljons zem

iebrukušo lielinieku spiediena atstāja Rīgu un atkā-

pās uz Jelgavu, vēlāk uz Ventas upi. Pēc saņemtiem
pastiprinājumiem, 1919. g. 29. janvārī Ka'lp ak a

bataljons pats saka uzbrukumu un ieņēma Skrundu,

bij sākums veselai rindai citu sīvu uzbrukumu

cīņās dēļ Latvijas atbrīvošanas no svešām varām,
kas gribēja uzkundzēties latvju zemei un tautai.
1919, g. 6. marta kaujā pie Skrundas — Saldus liel-

Piemineklis pulkv. O. Kalpakam viņa nāves vietā pie Airītēm,
Skrundas-Saldus lielceļa malā. Pie appušķotās priedes Kal-

paks krita.

ceļa pulkvedis Kalpaks krita. Viņa vietā par

bataljona komandieri tika iecelts pulkvedis Balodis,
uzņēmīgs, drošs un piedzīvojis karavīrs, kas vēlāk
kā visas Latvijas armijas virspavēlnieks noveda

brīvības cīņas līdz laimīgam noslēgumam.
1919. g. februārī, arī Ziemeļvidzemē sāka formē-

ties latviešu karaspēka daļas. ' Kā pirmais tika sa-

formēts Valmieras pulks, pulkv. Jansona vadībā,
kas uzsāka cīņu ar lieliniekiem, pie Melnupes. Vēlāk

saformējās vēl otrs — Cēsu pulks, pulkv. Berķa va-
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dlbā. Abi šie pulki bij uzticēti pulkveža Zemitāna

vadībai. Tādējādi cīņa pret lieliniekiem tika vesta

enerģiski no divām pusēm — no dienvidiem un zie-

meļiem. Latvju karavīru varonība bij labākā liecī-

ba, ka cīņas vaiņagosies galīgā uzvarā, un ka svešu

varu padzīšana no Latvijas ir tikai laika jautājums.

Pulkvedis J. Zemitāns, Ziemeļlatvijas ka-

raspēka vienību organizētājs un koman-

dieris.

Arī vietējie vācieši saformēja savas vienības cīņai

pret lieliniekiem. Zem Landeswehr'a nosaukumatās

cīnījās plecu pie pleca kopā ar mūsu karaspēka

daļām. Bez tam, arī dažas vācu valsts karaspēka

daļas aiz zināmām interesēm vienu laiku cīnījās
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kopā ar Latvijas armiju pret lieliniekiem. To viņas
darīja apslēptā nolūkā— papriekš padzīt lieliniekus,

pēc tam — uzkundzēties latviešiem, igauņiem un lei-

šiem, un nodibināt Baltijā Vācijai pakļautu valsti.

Šis apslēptais nolūks drīz vien parādījās uz āru.

Pēc Rīgas ieņemšanas (22. maijā 1919. g.) vācieši

negāja vis tālāk pret lieliniekiem, bet uzbruka lat-

viešu un igauņu karaspēkam, kas kopīgi cīnījās pret
lieliniekiem Latvijas ziemeļos, šo nodevību viņi jau
iepriekš sagatavoja, izdarot Liepājā (16. aprīlī
1919. g.) sacelšanos pret Latvijas Pagaidu Valdību

un nodibinot vāciem paklausīgu valdību ar Andrievu

Niedru priekšgalā.
22. jūnijā 1919. g. pie Cēsīm notika izšķiroša

kauja starp vācu karaspēku un igauņu- — latviešu

karaspēku. Vācieši tika pilnīgi sakauti un bēga
līdz Rīgai, lūdzot pamieru. 3. jūlijā Strazdu muižā

(pie Juglas) tika noslēgts pamiers, kur vācieši

apsolījās visdrīzākā laikā atstāt Latviju. Ziemeļ-
latvijas karaspēks ienāca Rīgā. Tautas sajūsma bij
neaprakstāma.

Vācu sakaušana pie Cēsīm bij vēsturiskā atmaksa

par 700 gadu verdzību, ko tie bija nesuši latvju tau-

tai. Līdz ar to pirmo reizi vēstures priekšā latvieši

un igauņi pierādīja, kāds spēks ir tautu neliekuļotai
sadraudzībai. Kopīgiem spēkiem bij panākts tas,

ko nevarēja panākt kopš 700 gadiem, kad latvju

un igauņu tautas, nespēdamas apvienoties kopīgai

cīņai, nokļuva citu tautu verdzībā.

Pēc Strazdu muižas pamiera, 8. jūlijā no Liepā-

jas atgriezās Rīgā Latvijas likumīgā Pagaidu Val-

dība ar Ministru prezidentu Ulmani priekšgalā.

Nodevējs Andrievs Niedra aizbēga uz Vāciju.
Bet ar šiem notikumiem neizbeidzās vācu iedzim-

tais viltus un varas kāre. Vācieši gan atgāja līdz

Jelgavai, bet atstāt Latviju pavisam nedomāja. Pa-

stiprinājuši savus spēkus ar krievu gūstekņiem, kas

bij palikuši Vācijā no pasaules kara, 8. oktobri

1919. g. vācieši no jauna uzbruka mūsu armijas



176

daļām, kas atradās Rīgas rajonā. Tā kā mūsu gal-
venie spēki bij aizņemti cīņās, Latgales atbrīvošanai

no lieliniekiem, tad Rīgas rajonā mūsu spēki bij par

vājiem, lai tūliņ satriektu uzbrūkošās vācu-krievu

Zieraeļlatvijas karaspēks ienāk Rīgā (6. jūlijā 1919. g.)

daļas. Mūsu spēki atgāja uz Daugavas labo krastu,
lai sagatavotos izšķirošai cīņai, šai grūtajā brīdī

par Latvijas - armijas virspavēlnieku tika iecelts

pulkvedis Balodis un par armijas štāba priekšnieku
pulkvedis Radziņš. Sākās sagatavošanās nopietnai,
izšķirošai, un, vajadzēja domāt -— pēdējai cīņai ar
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vācu viltu un varas kāri. šī izšķirošā cīņa iedegās
3. novembrī. 11. novembrī mūsu spēki izdzina vācu-

krievu spēkus no Pārdaugavas. Tas bija lielās uz-

varas sākums, tāpēc šo dienu, 11. novembri, svin kā

lielus armijas svētkus, šai dienā arī ir dibināts

Lāčplēša kara ordenis. Cīņām sekmīgi attīstoties,
21. novembrī tika atbrīvota Jelgava, bet jau 28.. no-

Latvijas Pagaidu Valdība ar tvaikoni «Saratovu» ierodas no

Liepājas Rīgā (8. jūlijā 1919. g.)

vembrī ienaidnieks bij galīgi izdzīts no Latvijas

territorijas. Tā kā vācu-krievu karaspēka priekš-

galā stāvēja kāds bij. krievu armijas virsnieks —

avantūrists Bermonts-Avalovs, tad šīs cīņas vēsturē

tiek nosauktas par cīņām ar Bermontu.

Pēc šīm cīņām tika gatavots pēdējais izšķirošais
trieciens lieliniekiem, kas vēl ieņēma daļu no Latga-
les. Izšķirošais uzbrukums sākās 3. janvārī 1920.g.
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Kopīgi ar mums draudzīgās Polijas armijas daļām
tika ieņemta Daugavpils. Līdz 1. februārim visa

Latgale bij jau atbrīvota.

Miers ar lielinieeisko Padomju Krieviju tika no-

slēgts 11. augustā 1920. g.

Nocietinājumi Daugavmalā, pie tiltiem, cīņās ar Bermontu
1919. g. oktobrī-novembrī.

Tā beidzot Latvijas neatkarība bij izcīnīta! Brī-
vības cīņas bij prasījušas lielus upurus un situšas

dziļas rētas ka tautas dzīvajā miesā, tā tautas saim-
nieciskajā labklājībā. Bet neskatoties uz visu to,
latvju tauta nu varēja viegli, uzelpot — zeme un

tauta bij brīva no svešām varām. Bij izcīnīta neat-

karīga valsts, ko nu varēja veidot pēc labākās ap-

ziņas, kā to vēlas pati tauta. Turpmākos gados
Latviju kā neatkarīgu valsti atzina «dc jure» visas
valstis.
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3. Latvijas valsts iekārtas veidošanas gaita

i. maijā 1920. gadā sanāca saskaņā ar 1918. g. 17

novembra vienošanās noteikumiem ievēlēta Satver-

smes Sapulce un stājās pie valsts pamatlikumu —

valsts satversmes — izstrādāšanas, Izstrādātā sat-

versme tika pieņemta 1922, g, 15. februārī, Pēc šis

satversmes par Latvijas valsts formu bij izvēlēta

demokrātiska republika uz pārstāv niecī-

bas pamatiem. Tautas pārstāvniecības orgāns —-

vienpalātas parlaments (Saeima) — bij
ievēlams abiem dzimumiem, piedaloties vispārēju.,,

tiešās, vienlīdzīgās, aizklātās ūn proporcionālās vēlē-

šanās. Vēlēšanas tiesības bij piešķirtas pil-

soņiem ar pilnu 21 dzīvības gadu. Tālāk vēl bij no-

sacīts, ka Valsts Prezidents ievēlams no

Saeimas uz 3 gadiem; valdības galvu —Mi ni-

stru pre zidc n tu — izrauga Valsts Prezidents;
Ministru prezidents izrauga ministrus; valdība var

stāties darbā, ja Saeima noklausījusies valdības

darbības programmu un izteikusi valdībai uzticību;

valdībai jānoliek pilnvaras, kad Saeima izteic tai

neuzticību. Valsts Prezidentam nebij dotas tiesības

atlaist Saeimu. Vienīgi gadījumā, ja Valsts Prezi-

dents noteiktā kārtībā noraida Saeimā pieņemto
likumu publicēšanu, un ja šos likumus noraida pēc
tām arī tautas nobalsošanas ceļā, Saeimai ir jāno-
liek pilnvaras. Ja turpretim tautas nobalsošanā tiek

pieņemts likums, ko pieņēmusi Saeima, bet ko

Valsts Prezidents nav izsludinājis un nodevis tautas

nobalsošanai, tad pilnvaras jānoliek Valsts Prezi-

dentam. Bet ņemot vērā, ka tautas nobalsošanā

likumu pieņemšanai vajadzīgais kvorums bij no-

teikts augsts, nebij izredzes, ka kāda Saeimas pie-

ņemta likuma noraidīšana tautas nobalsošanā būtu

vispār iespējama. Vispār jāatzīst, ka izvēlētai

valsts satversmei piemita visi tie trūkumi, kas rak-

sturīgi pārstāvnieciskām republikām ar vienpalātas
parlamentu, un kur izpildu vara ir atkarīga tm



180

likumdošanas varas —no parlamenta, šo trūkumu

dēļ jau toreiz daži apzinīgākie sabiedriskie darbi-

nieki kritizēja satversmi, bet reiz pieņemtai tai bij

jātop izvestai dzīvē.

Pirmais parlaments — Saeima — sanāca 1922. g.

oktobrī. Tautas masa uz to lika lielas cerības un

raudzījās ar cieņu. Bet par nožēlošanu nācās

konstatēt, ka ar katru nākošo Saeimu šīs cerības

zuda, un cieņa mazinājās. Beidzot visiem kļuva

skaidrs, ka Saeima kļūst par acīm redzamu traucē-

jošu faktoru valsts dzīvē. Kāpēc?

Saeimas darbību padarīja neiespējamu viņā repre-

zentētais lielais politisko partiju skaits — 23 p o 1 ī-

tiskas partijas! Katrai no tām bij sava

«programma», savas «intereses», bet neviena no

tām negribēja saprast, ka Saeimai ir jāstrādā valsts,

ne partiju interešu labā. Turklāt starp šīm parti-
jām bij arī tādas, kas atklāti nostājās pret Latvijas

valsti, kas no parlamenta tribīnes aicināja pilsoņus

nepaklausīt valsts varai. Tādas pret valsts varu

atklāti nostājušās partijas bij komūnistu un sociāl-

dēmokratu partijas, pie kam pēdējā pie tam bij vis-

lielākā frakcija Saeimā.

Šā saskaldījusies Saeima nevarēja veikt plān-
veidīgu darbu. Tā nespēja veidot latvisku Latviju,
tādu, kādu to bij iecerējuši latvju tautas labākie

dēli, un par kādu tie bija gājuši nāvē, izcīnot Lat-

viju par neatkarīgu valsti. Tā kā valdība bij atka-

rīga no Saeimas vairākuma, tad lai rastu vairā-

kumu, kas stāvētu par valdību, vajadzēja partijām
tirgoties savā starpā. Par nožēlošanu partiju spēku
samērs Saeimā bij tāds, ka vairākuma radīšanai

mazākās partijas bieži vien kļuva noteicējas. Arī

bez minoritātu atbalsta nevarēja rast vairākumu

kādas valdības atbalstīšanai. Par šo atbalstu katra

partija, ja tā redzēja, ka bez viņas vairākums nav

sadabūjams, prasīja sev visādus labumus. Dažreiz

tika prasītas pavisam neticamas lietas. Tā, piemē-

ram, žīdu partija pieprasīja atvērt žīdiem lauk-
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Jānis Čakste, Tautas Padomes un Satversmes Sapulces
priekšsēdētājs, pirmais Latvijas Valsts Prezidents.
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saimniecības skolu, šo prasību arī nācās ap-

mierināt, jo bez žīdu atbalsta valdībai bij jākrīt.
Skolas atvēršanai nācās izdot daudz valsts naudas,

bet skola nemaz nebij vajadzīga: kurš žīds Latvijā

nodarbojas ar lauksaimniecību? Līdzīgi žīdiem rīko

jās arī latgalieši. Tie prasīja sev ministru vietas,
bet viņiem nemaz nebij vīru, ko par ministriem

varētu likt. Nāca priekšā, ka par satiksmes mini-

stri bij jāieceļ Latgales ciema drēbnieks! Ko gan

visu neprasīja politiskās partijas? Cukurfabrikas,

direktoru amatus, naudu v. t. t„ v. t. t. Visu, izņe-
mot cieņu pret tautu un valsti. Valsts intereses,
nācionālā politika tika nobīdīta galīgi sāņus.
Valsts — tā tika uzskatīta par partiju slaucamo go-

vi. Deputāti terrērizēja ierēdņus un iedzīvotājus,

jo viņu vara tiešām bija neaprobežota.

Latvijas valsts draudēja noiet bezdibeņa. Redzot

tuvojošos valsts sabrukumu, zemnieku savienība

ierosināja grozīt valsts satversmi, nolūkā ierobežot

deputātu patvaļu un padarīt valsts izpildu varu ne-

atkarīgu no Saeimas iejaukšanās. Šo ierosinājuma

diemžēl Saeima noraidīja, pie kam ar sašutumu

nācās konstatēt, ka pret to balsoja arī daudzas pil-
soniskās partijas. Arīmredzot, arī viņu «intereses»

tās iedomājās stādām augstāk par valsts interesēm,

bet jaunā satversmē paredzēja partiju savtīgās inte-

reses ierobežot, un nekāda andele vairs nebūtu bijusi
iespējama. Nepalīdzēja arī nopietni mēģinājumi

pārliecināt šīs «pilsoniskās» un «nacionālās» parti-

jas, ka pastāvot līdzšinējai iekārtai valsts iet ne-

glābjami pretim postam un pat pilsoņu karam, jo

radās jau veikli vīri, kas tautas sašutumu pret
Saeimu centās izmantot savā labā, lai izdarītu valstī

apvērsumu. Kas vēl tādos apstākļos bij darāms?

Atbilde nāca ātra un noteikta, daudz ātrāka un

noteiktāka, nekā kāds to varēja iedomāties, šo at-

bildi deva valdības galva — Ministru prezidents
Ulmanis kopīgi ar kara ministri ģenerāli Balodi

naktī no 15. uz 16. maiju, šai vēsturiskajā 1934. g.
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15./16, maija naktī, kad visi pilsoņi mierīgi gulēja,
lai rītu pamozdamies atkal vērotu partiju ķildas un

valsts kases apzagšanu, negulēja Ministru prezi-
dents un kara ministrs: viņi izsludināja valstī kara

stāvokli un deva rīkoj urnu valsts drošības sargiem

—- karaspēkam, aizsargiem un policijai apcietināt
visus tos vīrus, kas vēl vakar dižojās ar valsts kap-
raču lomu. 16. maija rītā, kad pilsoņi pamodās no

miega un traucās uz savām darba vietām, viņi sa-

prata no pretimnācēju gaišajām sejām, ka Latvijas
valsts ķermenis šai naktī ir ticis notīrīts no visiem

parazītiem un riebekļiem. Uz ielas stūriem bij izlī-

mēti valdības rīkojumi, ko lasot ikvienam šķita, it

kā šo rīkojumu autors būtu viņš pats — tik pareizi

viņi atbilda tam noskaņojumam un gribai, ko ik-

viens pilsonis nesa savā sirdī: politisko partiju dar-

bība bij apturēta; līdz ar to — arī Saeimas dar-

bība. Pa ielām maršēja aizsargu un karaspēka pat-

ruļas, kas uz Ministru prezidenta Ulmaņa un

kara ministra ģenerāļa Baloža saucienu bij otr-

reiz atbrīvojušas Latvijas valsti un latvju tautu

un pie tam — galīgi.
Starp valdības jauniem rīkojumiem bij lasāms

šāds uzsaukums:

Pilsoņi!

Apzinādamies savu atbildību tautas un vēstures

priekšā, valdība atzinusi par nepieciešamu izslu-

dināt izņēmuma stāvokli visā valstī un spert ārkār-

tējus soļus valsts iekšējās kārtības sargāšanai. Ar

bažām visa tauta vēro jau ilgāku laiku iekšpolitiskā
stāvokļa pieaugušo sasprindzinājumu, kas uztrauc

mierīgos iedzīvotājus, radīdams nedrošības sajūtu
un draudēdams izvērsties nejaušās avantūrās un

bruņotās sadursmēs, tā saukto leģionāru un citu

neatbildīgu grupu vadībā. Pat no Saeimas katedras

deputāti ir runājuši par bruņotu spēku sūtīšanu uz

ielas. Tāds noskaņojums draudēja ar nepārredza-
mām jukām un postu.
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Politisko partiju nemitīgās ķildas un visāda veida

patvaļības laupīja tautai ne tikai uzticību pret

saviem vēlētiem pārstāvjiem, bet pat ticību grūtību

pārvarēšanai. Plašos slāņos iestājās bīstama vien-

aldzība pret valsts likteņiem, radās nedrošības sa-

jūta par nākotni un pagurums darba priekā un

darba gribā. Plašās aprindās un it sevišķi jaunatnē

auga īgnums un sašutums pret tautas vēlēto Saeimu,

pret politiskām partijām. Radās jau šaubas par
valsts drošību un pastāvēšanu.

Pārspīlētie valsts un pašvaldību budžeti, izsīku-

šie valsts līdzekļi, sabrukušais eksports un niecīgas

valūtas rezerves, katastrofāls sabrukums saimnie-

ciskos apgrozījumos — visas šīs parādības ir labo-

jamas tikai ar stipru, vienotu gribu un savstarpēju
uzticību darbā.

Bet tai vieta mēs esam liecinieki līdz šim nepie-

dzīvotai garīgai un politiskai nevienprātībai.

Jaunas cerības uzliesmoja sakarā ar priekšlikumu

par satversmes grozīšanu, bet šai jautājumā tautas

vēlēto pārstāvju lielākā daļa no jauna pierādīja, ka

viņi nevēlas saprast visas tautas gribu — radīt

jaunu pamatu valsts likumdošanai un pārvaldīšanai.
Satversmes grozījumu projekts, kas bij ieturēts

dēmokratijas garā un saturēja tikai nepieciešamos
nosacījumus valdības un likumdevējas iestādes sek-

mīgai darbībai, tādā mērā sakropļots, ka tautai no

tā jānovēršas ar smagu vilšanās sajūtu.

Tas vēl vairāk palielināja nemieru un radīja aug-

līgu zemi visādiem tumšiem nolūkiem.

Tādos apstākļos valdība, kas apzinās savu atbil-

dību tautas priekšā, nevar vienaldzīgi noskatīties

iekšpolitisko notikumu tālākā norisē līdzšinējā vir-

zienā. Valdība uzskata par savu pienākumu spert

nepieciešamos drošības soļus, pirms iekšējais saspī-
lējums ir izlauzies uz āru un pārvērties pilsoņu

savstarpējās cīņās.
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Valdību pamudināja uz viņas tagadējo rīcību arī

apsvērumi, kas dibinās uz tagadējā starptautiskā

stāvokļa novērtējumu.

Jau vairāk kā gadu visa Eiropa atrodas politisko

pārgrozību virpulī, un nav ne mazāko šaubu par to,
ka uztraukums un nedrošības sajūta tautās turpina

augt.

Paceļoties jautājumam par Austrumeiropas miera

nodrošināšanu uz stiprākiem ilgstošiem pamatiem,
mums šai uzdevumā jādarbojas līdz ar vislielāko

aukstasinību, un valdībai jāsajūt aiz sevis patrio-

tismā un karstā ticībā vienota tauta, lai notikumi

neizrādītos par liktenīgiem mūsu valsts neatkarībai..

Pirms 16 gadiem mēs iekarojām Latvijas valsti

gandrīz tukšām rokām, iedami cīņās ar degošu

ticību un nesalaužamu paļāvību: mēs bijām vienoti

Tīreļpurvā, pie Ventas krastiem, Cēsu kauj as ar

liesmojošu sirdi un sarkanbaltsarkanu karogu rokās.

Tagad mums uzlikts vēl lielāks uzdevums sargāt

toreiz iegūto brīvības un neatkarības vaiņagu un

pierādīt visai pasaulei, ka tas mums pieder ar pil-
nām tiesībām kā vienotai, dzīves spējīgai, brīvības

cienīgai tautai. Mēs nedrīkstam turpināt savas

valsts veidošanu, ļaujot partiju ķildām vēl vairāk

sašķelt un vājināt tautu, mums jābūt stipriem —

mums jābūt vienotiem.

Šī pārliecība ir mūs vadījusi, kad mēs šai brīdī

uzņemamies atbildību, kuras smagumu mēs pilnīgi
apzināmies, bet arī stiprinājusi mūsu cerību, ka šo

soli sapratīs un atzīs visi, kam dārga Latvija un

viņas liktenis.

Mūsu rīcība nav vērsta pret Latvi jas dēmokratiju,

viņa grib panākt, lai partiju cīņas nenomāktu tau-

tas veselīgo garu un tautas gribu. Valdība vienīgi
vēlas iespējami drīz radīt apstākļus, kuros šis gars

un šī griba var brīvi izpausties un ļaut atdzimt vien-

prātībai un nacionālai apziņai, kas bez kļūdīšanās
mūs atkal atgriezīs uz pareiza ceļa un atkal dos

mums vienotu, stipru un laimīgu Latviju; dos mums
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- sas neatkarības cīņās un uzvarās
mirdzēja mūsu dēlu un brāļu pierēs, kas dedza viņu
sirdīs; Latviju, kur pacelsies vispārēja labklājība
un uzziedēs mūsu nacionālā, pastāvīgā, latviskā

kultūra; Latviju, kur uzgavilēs latviskais un zudis
būs svešais. Dos mums Latviju, kurā nebūs vietas
ne šķiru, ne naida politikai, kur vienādi būs visi

Latvijas darbīgie tautas dēli — zemnieks un pilsēt-
nieks, strādnieks un ierēdnis; kur nebūs plaisu starp

ašu
\ un viņas izaudzēto intelliģenci, zemnieku

un dēliem; Latviju, kur beidzot būs
radīti droši pamati īstai tautvaldībai; Latviju, kur

Kopšanu un aizsardzību baudīs visas dzīves spējī-
gi saimnieciskās nozares, bet kur peļņas kāri no-

grupējumi nevarēs nepielaižamā kārtā izmantot
savu saimniecisko varu uz iedzīvotāju plašo slāņu
rēķinu; Latviju, kurā apvienosies krietnam un go-.
dīgām darbam visi tautas slāņi un visi zemes no-

vadi stingras bezpartijiskas valdības vadībā.
Dos mums Latviju, kuru katrs viņas pilsonis

varēs cienīt un mīlēt, jo beidzot reiz piepildīsies tau-
tas prasība pēc Latvijas —• stiprās un latviskās.

Mums priekšā grūts darbs un pielikt savu palī-
dzīgu roku ir aicināti visi, kam Latvija patiesi
dārga, bet sevišķi mūsu nākotnes nesēja — jaunatne.

Lai stipra paliek tautas griba, tautas ticība un

paļāvība Latvijas -nākotnei. -

Eigā, 1934.' g. 16. maijā. •

Ministru prezidents K. Ulmanis,.

Kara ministrs ģen. J. Balodis.

Ar šo uzsaukumu bij pateikts viss! 15. maija
naktī Latvija bij kļuvusi tāda, kādu to bija iecerē-

juši latvju patrioti; Latvija kļuva latviska valsts.

Latvju tauta ieraudzīja pati sevi — krietnu, godīgu,
strādīgu, uzticīgu tiem vadoņiem, kam viņa bij se-

kojusi grūtajos brīvības cīņu laikos, kuru lozungs
vienmēr bijis —.'«Visu par Latviju!» šie īstie va-

I i bij Kārlis Ulmanis un ģenerālis Jānis Balodis.
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Nākošajās dienās jaunsastādītā valdība izdeva

šādu valdības deklarāciju:

Saeimas funkcijas līdz Satversmes reformas izve-

šanai izpilda Ministru kabinets sākot ar 1934. g. 15.

maiju pīkst. 23.

Rīgā, 1931. g. 18. maijā.

Ministru prezidents
un ārlietu ministrs K. Ulmanis.

Ministru prezidenta biedrs M. S k v j c n i c ks.

Financu ministrs L. Ē ķ i s.

lekšlietu ministrs V. Gulbis.

Izglītības ministrs prof. L. A d a m ov i č s.

Kara ministrs ģen. J. Balodis.

Satiksmes ministrs B. Einbergs.

Zemkopības ministrs J. Kauli ņ š.

Tautas labklājības ministrs V. R v b v 1 i s.

Tieslietu ministrs H. Apsīti s.

Ar šo deklarāciju Latvijas valsts iekārtas izveido-

šanas gaita dabūjusi jaunu kustību un garantē

cerību, ka jaunā Satversme spēs sagādāt Latvijas

valstij, latvju tautai un ikvienam krietnam pilsonim
saulainu nākotni. Uz to tiekties lai ir mūsu svēts

pienākums. Lai esam uzticīgi tiem mūsu vadoņiem,
kas uz to mums rāda ceļu.

1. Ko māca latvju tautai viņas vēsture.

Mūsu tautas noietais vēsturiskais posms no ģime-

nes sadzīves formas līdz neatkarīgas valsts nodibi-

nāšanai, un valsts izveidošanas darbs mums ir jā-
pazīst, lai redzētu, cik tas ir bijis tāls un grūts, lai

mēs spētu nojaust to cīņu un sasniegumu lielumu,

kuru dēļ lai ikviens no mums būtu gatavs «uz eži-

ņas galvu likt», ja kādreiz tas būtu vajadzīgs mūsu

tautas sasniegumu sargāšanai.
Izsekodami īsumā mūsu tautas vēstures laika gā-

jienam, mēs smeļamies daudzas vērtīgas pamācības
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turpmākai dzīvei. Lasot mūsu tautas vēsturi, mēs

savā garā izjūtam, it kā būtu paši dzīvojuši tūkstots

gadus, līdz ar mūsu tautu, it kā būtu bijuši nemirs-

tīgi cauri mūžu mūžiem. Mēs jūtam, ka kopīgi ar

seniem zemgaļiem esam cīnījušies pret vācu ienācē-

jiem mūsu zemē; kopā ar seniem zemgaļiem esam

cietuši un miruši par savu zemi; kopā ar senām

paaudzēm esam bijuši verdzības posta aculiecinieki,

izjutuši garos nebrīvības gadus, ar dzimtsbūšanu,

ar vergošanu svešiem kungiem, ar pelavu maizi, ar

dūmainoistabu; kopā ar senām paaudzēm esam prie-
cājušies par austošu cerību atspīdumu, ko rādījuši
tautai Valdemārs, Kronvalds, Auseklis, Pumpurs

v. c. šos tautas censoņus mēs apzināmies kā savus

brāļus, mēs izjūtam skubu strādāt viņu garā. Līdz

ar mūsu cīnītājiem mēs esam gājuši grūtās cīņās

Tīreļa purvā, pie Ventas, pie Daugavas, pie Raunas

un Latgales mežos. Kopā ar tiem mēs esam uzvarē-

juši. Mēs apzināmies, ka esam viena, latvju tauta.

Mēs nešaubāmies vairs nekad, ka svešais ir mūs

vienmēr šķīris, bet savējais, latviskais, mūs vienmēr

vienojis un darījis stiprus. Mēs apzināmies savu

tautu kā savu miesu un savas asinis. Mēs izjūtam

savu kopību ar tautu un ārpus viņas vairs nespē-

jam domāt savu dzīvi, savu darbu, savu laimi. Vi-

sos laikos, kad neesam turējušies kopā, neesam arī

spējuši aizstāvēties pret svešu varu uzkundzēšanos.

Bet kopā turoties esam spēks, kas var stāties pre-
tim ikvienam, kas mūs apdraud. Mēs esam izbau-

dījuši netikai ilgu un tumšu verdzības nakti, bet

apmierinājuši arī slāpes pēc neierobežotas brīvības

un rezultātā atzinuši, ka neierobežota brī-

vība i r tikai šķietama brīvība. īstā

brīvība prasa goda prātu, paklausību, disciplīnu,
atteikšanos no personīgiem labumiem par labu sa-

vam tuvākam, savai tautai un savai valstij. Vienīgi

tas, kas to spēj, tas ir brīva pilsoņa vārda cienīgs
un tauta, kam ir tādi pilsoņi, ir cienīga kļūt par

*"

valsti un baudīt laimi savā valstī. To mums māca
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mūsu vēsture, un šai mācībai lai esam gatavi sekot

vienmēr. Pēc sava ģeogrāfiskā stāvokļa atrazda-

mies daudz svešu varu krustceļos, mēs varam pa-

stāvēt vienīgi būdami vienoti nesaraujamām tauti-

skām saitēm un vienīgi uz šīs zemes, kas ir mūsu

tēvija, Latvija, mēs varam cerēt piepildīt to uzde-

vumu, kas mums uzlikts ar Visuradītāja gudro

gribu.
Uz to Dievs lai svētī mūsu tautu un mūsu valsti —

Latviju!

5. Latvija citu valšķu saimē.

Mūsu valsts territorija sastādās no četriem valsts

apgabaliem: Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Lat-

gales (sk. Latvijas karti pielikumā). Lai spriestu

par mūsu zemi, tās lielumu un bagātību, tā jāsalī-
dzina ar citām valstīm.

Platības ziņā Latvija ieņem vidēju stāvokli,

un ir pat lielāka par daudzām citām vecām valstīm.

Mēs esam pietiekoši liela valsts, lai varētu pastāvēt
līdzās citām valstīm:

ledzīvotāj v skaita un biežuma ziņā mēs vēl

neesam sasnieguši to normu, kāda varētu dzīvot un

rast iztiku uz mūsu zemes platības. Daudzās par

mums mazākās valstīs iedzīvotāju skaits ir lielāks.
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Tas izskaidrojams pa daļai ar to, ka mēs esam ļoti
daudz cietuši no kara:

Salīdzinot iedzīvotāju skaitu uz 1 kilometru, mēs

redzam, ka citās valstīs tas ir daudz lielāks nekā

pie mums:

(Uz 1 □ kilometra dzīvo.)

Pēc nodarbošanās Latvija ir lauksaimnie-

cības zeme. Vairāk kā puse (apm 70%) no iedzīvo-

tājiem nodarbojas ar lauksaimniecību. Tomēr arī

rūpniecība un citas nozares ir pietiekoši labi attīstī-

tas. Tās spēj apmierināt visas mūsu nepiecieša-
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mākās dzīves prasības.
Mūsu pašu ražojumi ir labi

un lētāki par ārzemju ra-

žojumiem.

Pēc tautībām Latvija ir nā-

cion ā 1 a valsts: % no visiem ie-

dzīvotājiem ir latvieši. No minori-

tātēm visvairāk ir krievu, žīdu un

vāciešu:
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Pēc izglītības Latvija ieņem redzamu vietu

starp citām valstīm. No 100 iedzīvotājiem tikai 11

neprot lasīt un rakstīt. Turpretim daudzās vecās

valstīs tādu ir daudz vairāk:

levācamās ražas ziņā mēs esam pilnīgi nodroši-

nāti kā miera, tā kara laika vajadzībām, un no ārze-

mēm nekas nav jāieved. Uz 1 iedzīvotāju aplēšot,
ievāc šādus daudzumus ražas kilogramos:

Liellopu skaits mums ir nedaudz mazāks

nekā mūsu kaimiņiem. Toties mums ir daudz vēr-

tīgu sugas lopu. Ar katru gadu mūsu liellopu skaits

strauji pieaug, tā kā mēs spējam pat eksportēt uz

citām valstīm piena produktus. Salīdzinot liellopu
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skaitu uz 100 iedzīvotājiem dažādās valstīs, redzam

šādu stāvokli:

Cūku un aitu ziņā mēs esam labi nodrošināti,
salīdzinot ar citām vaistīm.

Cūku skaits uz 100 iedzīvotājiem:

Aitu skaits uz 100 iedzīvotājiem:
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Cūkgaļu (bekonu) mēs varam eksportēt uz ārze-

mēm. Kaut gan aitu mums ir samērā daudz, tomēr

vilnas mums nepietiek, un tā jāieved no ārzemēm»

Tas tādēļ, ka mums vēl trūkst labu sugas aitu.

Dzelzceļu garuma ziņā, salīdzinot to ar iedzī-

votāju skaitu, mēs ieņemam vienu no pirmām vie-

tām Eiropā. Ar katru gadu nāk vēl jauni dzelzceļi
klāt. Salīdzinot dzelzceļu garumu uz 10.000 iedzīvo-

tājiem, redzam šādu ainu:

Tirdzniecības flotes kuģu tilpuma ziņā
mēs pārspējam daudzas, pat lielas valstis. Uz 100

iedzīvotājiem aplēšot, dabūjam šādu «salīdzinājumu
brutto reģistra tonnās:
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Kā redzam, mums ir visa kā pietiekoši, ne tikai

lai varētu dzīvot, bet mēs varam pat labi dzīvot.

Ja tomēr vienu otru reizi gadās mūsu dzīvē arī grū-

tības, tad vaicāsim — kur i r tāda zeme, kur

grūtību nemaz nav? Citur tās ir vēl lielākas

nekā pie mums. Godīgā darbā mēs spējam visas

grūtības pārvarēt, ja ne šodien, tad rīt. Par grūtī-

bām gaužas tikai sliņķi un vieglai dzīvei pieraduši
cilvēki.

6. Latvijas valsts himna.

Latvijas valsts himnas vārdus un mūziku sacerē-

jis Kārlis Baumanis. Valsts himnu izpilda svi-

nīgos gadījumos, pret to ir jāizturas ar cieņu un

bijību, jo tas nozīmē cieņas izrādīšanu savai tautai,

savai valstij. Himnas teksts ir šāds:

Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mūs tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!

7. Latvijas valsts ģerboņi.

Izšķir valsts lielo un mazo ģerboni. Lielo valsts

ģerboni lieto starptautiskā satiksmē un kā valsts

emblēmu svarīgos dokumentos, un telpu dekorēju-

mos. Ar Valsts Prezidenta atļauju to var atdarināt

arī karogos v. c, kur domāts iemiesot valsts ideju.
Mazo ģerboni lieto valsts iestādes zīmogos v. c. kā

valsts varas emblēmu.
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Lielais ģerbonis:

Mazais ģerbonis:

3. nodaļa.

Pilsonis un valsts.

1. Valsts labklājība ir ikviena pilsoņa

labklājība.

Kas bērnam vecāku māja, tas cilvēkam viņa tauta

un tautai viņas valsts. Ko nevar bērns, to varēs

viņa vecāki, ko nevar atsevišķs cilvēks, to var kopē-
jiem spēkiem visa tauta un jo labāk, kad tā vienota

savā neatkarīgā valstī. Mēs visi saprotam dažādo

labierīcību, kā dzelzceļu, šoseju, skolu, slimnīcu v. c.

svarīgo nozīmi katra pilsoņa dzīvē. Kas mūsu die-

nās būtu cilvēks bez šīm labierīcībām? Bet skaidrs,
ka tās nespētu ierīkot katrs atsevišķs cilvēks savām

vajadzībām. Priekš tam viņam nav ne līdzekļu, ne
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zināšanu, ne arī fiziskas iespējas, Arī kādēļ gan lai

cilvēks būvētu kādu šoseju vai tiltu, ja viņam var-

būt tikai reizi dzīvē nāktos pa šo šoseju vai tiltu

braukt? Tāpēc ir gudri un labi, ka par to visu gādā

valsts, vienādi visiem saviem pilsoņiem. Jo bagā-
tāka valsts, jo vairāk viņa spēj darīt savu pilsoņu
labā. Bet valsts būs bagāta par tik, par cik paši

pilsoņi gādās par savu valsti. Tāpēc saprotams, ka

neviens pilsonis nevar neko prasīt no valsts, ja pats
neko nedos pretim. Ikviena pilsoņa labklājība atka-

rīga no vispārējās labklājības valstī. Darbs ir tas,

kas rada vērtības, bet katra jauna vērtība ceļ lab-

klājību valstī. Tāpēc ikviens pilsonis, kas strādā

godīgu darbu, palīdz vairot labklājību valstī. Valsts

labklājībai katrs godīgs darbs nāk par labu. Valstij

nepieciešams tikpat darbs, ko strādā vienkārša

darba strādnieks fabrikā, kā arī darbs, ko veic zem-

kopis, skolotājs, karavīrs, ierēdnis, tirgotājs, inže-

nieris, diplomāts vai ministrs. Neviens darbs nav

novērtējams zemāk vai augstāk. Katrs strādā tādu

darbu, kādu tas var atrast, kādu tas var strādāt pēc
savām spējām. No svara vienīgi tas, lai katrs strā-

dātu godīgu darbu un šim darbam nodotos ar prieku
un uzticamību. Valsts var pastāvēt un zelt, ja pil-

soņi apzinās savu pienākumu pret valsti, bet neuz-

lūko to par slaucamu govi, ko vajadzētu tikai slaukt

un pretim nedot nekā. Ikviens cilvēks ir parādā
savai tautai un savai valstij par tām labierīcībām,
ko sagādājušas agrākās paaudzes, un ko tas izlieto

savām vajadzībām. Tās nedrīkst izšķiest vējā, bet

tās jāuztur dzīvībā, jāvairo, lai pēc mums nākošām

paaudzēm tās būtu ne mazāk pieietamas kā mums.

Pilsonis, kas to neapzinās, ir savai tautai un valstij

kaitīgs, kas kā parazīts grib pārtikt no citu labuma.

Ne tikai materiālo vērtību ziņā pilsonim jāgādā

par savu valsti. Arī garīgās vērtības ir neatvieto-

jams pamats valsts pastāvēšanai un labklājībai.
Cilvēku gara dzīve prasa savu tiesu, bet tā būs naba-

dzīga un pelēka, ja nevarēs smelties rosinājumus no
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bagātīgiem gara avotiem. Tāpēc ar cieņu un bijību
ir jāizturas pret visu, kas valstī sasniegts zinātnē,
mākslā un citās gara dzīves nozarēs. Cilvēks, kas

nicina savas tautas dziesmu, valodu, kas nelasa

savas tautas rakstnieku darbus, kas godbijībā ne-

apstājas tautas pieminekļu vai Latvijas mātes tēla

priekšā Brāļu kapos — tāds cilvēks nav ar sirdi un

garu pie savas tautas, pie savas valsts. Tāds cilvēks

ir garā nabags un neko nespēs nodot tālāk nāka-

mām paaudzēm.
Kā redzams, ikvienam pilsonim jāuzņemas pie-

nākumi pret savu valsti. Valsts intereses jāstāda
pāri savām personīgām iegribām. Krietnus pilso-

ņus pazīst vislabāk, kad valstī rodas grūtības.
Krietni pilsoņi arī grūtā brīdī kalpo valstij, pat ar

vēl lielāku enerģiju un dedzību.

īsumā apskatīsim dažus svarīgākos gadījumus,
kur pilsoņiem nākas pildīt pienākumus pret savu

valsti.

2. Pilsoņa vispārīgie pienākumi pret valsti.

Cilvēks, kas apzinīgi pildīs pienākumus, par

kādiem jau runājām agrāk attiecībā pret sevi pašu,

ģimeni, tēviju un tautu, būs arī krietns pilsonis
savai valstij. Cilvēks bez krietniem personīgiem
tikumiem nespēj būt krietns pilsonis savai valstij.

Tāpēc valsts intereses prasa no pilsoņiem krietnus

tikumus kā personīgajā dzīvē, tā ģimenē un sabied-

rībā. Valsts intereses prasa no pilsoņiem mīlēt un

cienīt valsti un tās iekārtu, palīdzēt miera, kārtības

un drošības uzturēšanā, taupīt valsts mantu, jo tā

pieder visiem, un to nedrīkst neviens izšķiest savām

personīgām vajadzībām vai bojāt. Valsts intereses

prasa no ikviena godīgi strādāt godīgu darbu, cens-

ties pēc sava stāvokļa uzlabošanas godīgā darbā,
lai nekļūtu,par nastu valstij un sabiedrībai. Valsts

intereses prasa, lai pilsoņi būtu sapratīgi un apzi-
nīgi, kad tiem ar savu balsi jāizteic griba dažādos
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svarīgos valsts dzīves kārtošanas jautājumos. Re-

publikāniska valsts iekārta šai ziņā dod pašiem pil-

soņiem lielas tiesības, bet uzliek arī lielus pienāku-
mus un atbildību. Lai pilsoņi spētu kalpot ar sirdi

un garu savai valstij, lai viņu prāts spētu saskatīt

visu krietno, ir nepieciešamas, lai ikviens no tiem labi

pazītu savu tēviju, tās skaistumu, savu tautu, viņas
pagātni un tagadni, savas valsts tapšanu, savas tau-

tas un valsts vadoņus un viņu aicinājumus, savas

valsts iekārtu, kas viņā labs vai slikts un grozāms,,

kādus speciālus pienākumus uzliek valsts iekārta un

likumi pilsoņiem, kas likumos atļauts un kas aiz-

liegts. Ne tikai savas, bet arī citu tautu un valšķu
dzīve ir visumā jāpazīst, lai pilsoņi spētu būt tālre-

dzīgi un censties pēc tā, kas varbūt citām tautām

un valstīm ir jauns un vērtīgs sasniegums, bet lai

vairītos no visa, kas draud uzmākties valstij par

postu, ar ko citas valstis jau cīnās un nespēj varbūt

vairs to nokratīt tikai tāpēc, ka agrāk par to nav

domājušas vai domājušas citādāk.

Daudzreiz rodas citu valšķu labumu slavētāj i,
aicina darīt pakaļ citām valstīm, bet ja mēs paši ko

zinām un spējam spriest par šiem ieteiktiem «labu-

miem», tad bieži vien izrādās, ka šādi labumu sludi-

nātāji ir uzpirkti nelieši, citu valšķu aģenti, kas

strādā par Jūdasa grašiem citas valsts labā. Lai

tikai atminamies tos «paradīzes» sludinātājus, kas

Marksa mācību par sociālistisko paradīzi zemes

virsū izkliedza visos ielu stūros kā vienīgo, pēc kā

cilvēks drīkstētu tiekties. Ja pilsoņi ir apzinīgi un

pazīst šīs mācības pamatus paši un ne no aģitātoru
mutes, tiem nenāksies grūti saredzēt, ka šīs mācī-

bas prasa citādus tikumus, ka šīs mācības dzīves

spējīgai tautai nav pieņemamas. Ja sociālistiskās

paradīzes sludinātājs Kārlis Markss savas mācības

pamatos liek tēvijas un tautas idejas noliegšanu,
tad tas gan saskan ar viņa paša tikumu, jo viņš ir

žīds, kam tēvijas nav, un kura tauta izkaisīta pa
visu zemi, starp citām tautām. Ir taču dabīgi, ka
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katrs žīds varētu tikai vēlēties, lai citas tautas ne-

saredzētu starpību starp žīdu un savas tautas pie-

derīgo, jo itin labi zināms, ka ienācējam svešas tau-

tas saimē dzīve grūta, sevišķi ja grib dzīvot para-

zīta dzīvi, pārtiekot no svešas tautas labuma. Un

žīdi visā savā vairumā ir tādi ienācēji, kas pārtiek
no tautu labuma, starp kurām viņi dzīvo. Citas tau-

tas to saprot un norobežojas no šādiem ienācējiem.

Tāpēc dabīgi, ka Marksa mācība ir domāta vispirms
žīdu interešu labā. Kas par to, ka citām tautām būtu

jāiet bojā, ja viņas paliktu bez vienojošas saites, ko

rada tautas kopības un tēvijas ideja! Marksam par

to nebūtu ko skumt, jo viņa asinīs slēpjas citādi

tikumi, citādi centieni.

Šis vienkāršais izskaidrojums lai atver ikviena

pilsoņa acis saredzēt to lielo nozīmi, kāda ir prasī-

bai, lai visi pilsoņi būtu apzinīgi savas valsts dzīves

veidotāji, lai neskrietu akli pakaļ vējiem, kas nāk

no citām zemēm un jūrām, šādu apziņas skaidrību

prasa lielā atbildība savas tautas un valsts priekšā.

Tautu, kas pastāv tūkstoš gadus, kas tūkstoš

gadus cīnījusies par tautas kopības ideju, kas tūks-

toš gadus lējusi savas asinis, lai piepildītu sapni par

dzīvi savā neatkarīgā valstī, vai kādam no mums ir

tiesības šādu tautu vienā mirklī padarīt par neko,
un kā smiltis izkaisīt pa visiem vējiem pasaules
telpā, visas cilvēces miljonos, lai tā pazustu no vēs-

tures lapām bez pēdas ? Kurš gan var uzņemties
sevī drosmi un atbildību pateikt, ka viņam šādas

tiesības ir? Cilvēks, kam dzīslās rit īstas latviešu

asinis, tas nevar būt!

3. Pilsoņa speciālie pienākumi pret valsti.

Bez vispārīgiem pienākumiem pilsoņiem nākas

pildīt vēl šādus speciālus pienākumus pret valsti:

1) atkarīgi no valsts iekārtas likumos paredzē-
tām pilsoniskām tiesībām, izteikt savu gribu
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parlamenta v. c. publiskas vēlēšanās un tautas

nobalsošanās,

2) maksāt valstij nodokļus,

3) izpildīt karaklausību miera laikā,

4) aizstāvēt valsti kara gadījumā.

Pilsoniskās gribas izteikšana likumos paredzētos
gadījumos ir pienākums, no kā nedrīkst atrauties

neviens pilsonis. Parlamenta Vēlēšanas un tautas

nobalsošanas ir tik svarīgi notikumi valsts dzīvē, ka

ikvienam pilsonim, aicinātam pie vēlēšanu urnām,

ir jāiet un jānodod sava balss, kaut arī par nepie-
dalīšanos balsošanā likumos nebūtu paredzēts sods.

Tas, kas vēlēšanu dienā nenodod savu balsi, ir slikts

pilsonis, kam nerūp savas valsts labklājība. Saka,

ka katrai tautai ir tāda valdība, kādu tā pelna. Ja

no mums pašiem atkarājas ko mēs gribam, tad, ja
mēs gribam labu, mums nākas izteikt savu sprie-
dumu par to, kas pēc mūsu saprašanas ir labs, par

ko mēs dodam savu balsi. Ja to nedarām, tad mēs

labu negribam. Ikdienišķajā dzīvē tad neklājas
sūroties un gausties, ka, lūk, tas ir slikti, un tas ir

slikti. Vainīgi taču esam paši, jo tad, kad no mums

prasīja pasacīt mūsu domas, mēs to nedarījām. Iz-

šķiroties par nododamo balsi, neklājas klausīt aģitā-
toriem, kas skaistos vārdos sola visādus labumus no

valsts kases. Apzinīgam pilsonim pašam jātiek
skaidrībā par to, ko viņš grib, un kam viņš var uz-

ticēt savas gribas izpildīšanu. Draudzīgas pārrunas

ar vienu un otru krietnu kaimiņu nāks par labu

skaidrības iegūšanai. Mierīgi var uzklausīt arī to

■cilvēku domas, kas kādā jautājumā būtu citādos

ieskatos Tomēr drošākais pamats lai paliek gudrā

pamācība: «Neklausāties uz viņu vārdiem, bet ska-

tāties uz viņu darbiem». Uzticēšanās cilvēkiem, kas

savu godīgumu un saprašanu ir pierādījuši darbos

un vairākkārtīgi, kas stāvējuši nomodā par savu

tautu un valsti arī grūtās dienās, nebūs jānožēlo
nekad. Tāpēc, lai tā baiss, ko pilsonis iemet vēlē-
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sanu urnā, varētu nākt valstij par svētību, ir nepie-
ciešams, lai pilsoņi pazītu šādus goda vīrus, īstos

tautas un valsts vadoņus.

Nodokļu maksāšana ir nepieciešama, lai valstij
būtu līdzekļi uzturēt jau esošās labierīcības, gādāt

par jaunām labierīcībām, uzturēt armiju un floti

un algot vālsts ierēdņus. Izšķir tiešos un ne~

tiešos nodokļus, Tiešie nodokļi ir tādi, ko pilso-
nis iemaksā tieši valsts kasē kā noteikta lielumā

summu, kas aplēsta procentuāli no gada peļņas vai

ienākumiem no mantas. Netiešie nodokļi ir tādi, ko

pilsonis nemaksā tieši valsts kasē, bet nomaksā sa-

karā ar dažādu preču un mantu pirkšanu. Tā, pie-
mēram, samaksājot pārdevējam par pudeli limonā-

des 30 santīmus, pircējs reizē ar to ir nomaksājis
dažus santimus par labu valsts kasei, jo valsts ir

aplikusi šādus dzērienus ar nodokli, tā saucamo

akcīzi. Par to liecina akcīzes bandrole -— no-

teikta parauga papīra strēmele ap pudeles kaklu.

Tādu pat akcīzes bandroli mēs atrodam uz tabakas

preču, tējas v. c. iepakojumiem. Arī no citām pre-

cēm valsts kase ņem nodokli, muitas veidā. Par

no ārzemēm ievestām precēm, pirms to laišanas

pārdošanā, preču ievedējam ir jānomaksā valsts

kasei par labu muitas nodoklis, šī nodokļa summas

lielums ir dažāds katrai precei un noteikts likumos

Ar muitas nodokļa palīdzību valstij ir iespēja vei-

cināt vai arī aizkavēt zināmas katēgorijas preču
ievešanu no ārzemēm. Nevēlamas preces apliek ar

augstu muitu, no kam tās sadārdzinās un tām

trūkst pircēju, kādēļ neviens tirgotājs tās negribēs
ievest. Tas tiek darīts nolūkā, lai ārzemēs ražotās

preces neizkonkurētu no tirgus pašu zeme ražotās

preces. Pašu zemes ražojumi dod darbu uņ maizi

pašu zemes strādniekiem. Ja mēs pērkam ārzemju

ražojumus, tad reizē ar to atņemam darbu un maizi

pašu zemes strādniekiem, jo ja mūsu ražojumiem
trūks pircēju, fabrikām nebūs darba, valstī iestāsies

bezdarbs. Preces, kas nepieciešamas masu patēri
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ņam, ko neražo pašu zemē, tiek atbrīvotas no muitas

vai tām tiek aplēsta ļoti zema muita, lai prece būtu

lēta un visiem pieejama. Preču ievešana slepeni,
nenomaksājot noteikto muitu, saucas par kontra-

bandu. Kontrabandisti ir zagļi, kas apzog valsts

kasi. Par pienākšanu kontrabandā vainīgiem liku-

mos paredzēti ļoti bargi sodi.

Katrs santīms, ko pilsonis tieši vai netieši no-

maksā valsts kasē, nav zudis. Valsts to tērē ne citu,
kā pašu pilsoņu labā. Tāpēc būtu pareizi, ka valsts

lietās ļautu līdzrunāt tikai tādiem pilsoņiem, kas

ar saviem santimiem ņem dalību valsts uzturēšanā,

bet neļautu to tādiem, kas valstij nedod nekā, kādi

ir, piemēram, nespējnieki v. c, ko uztur valsts.

Dažās valstīs arī pastāv tāda kārtība, ka parlamenta
vēlēšanās var piedalīties tikai tie pilsoņi, kas maksā

valstij noteikta lieluma nodokli vai arī maksā no-

teiktu summu par dzīvokli, vai kam ir kāds īpašums.
Bez valsts nodokļiem pilsoņiem vēl jāmaksā tā

saucamie vietējie nodokļi par labu pašvaldības
iestādēm: pilsētās — pilsētu valdēm, uz laukiem —

pagastu valdēm, ar ko segt vietējo pašvaldību izde-

vumus dažādu labierīcību uzturēšanai, ierēdņu algo-

šanai v. t. t.

Karaklausība ir pienākums, kas jāpilda visiem

veselības ziņā ieročus nest spējīgiem vīriešiem, sa-

sniedzot zināmu vecumu. Pie mums tāds vecums ir

21 gads. Sasniedzot šo vecumu, visiem vīriešiem

noteiktā laikā jāierodas karaklausības komisijās,
kur pārbauda viņu veselību un ieskaita kara die-

nestā. Kara dienesta ilgums ir dažāds, kā kurā

valstī; pie mums 12—15 mēneši. Kara dienests ir

obligātorisks un valsts par to atlīdzību nemaksā,

izņemot brīvu uzturu, apģērbu un nelielu summu,

ko maksā katram dienestā esošam sīku izdevumu

vajadzībām. Kara dienestā pilsoņus apmāca rīko-

ties ar ieročiem kara gadījumiem, kā arī drošībai,

miera un kārtības uzturēšanai miera laikā. Kara

dienests ir laba skola jauniem cilvēkiem, jo bez ap-
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mācības ieroču lietošanā tos pieradina pie stingras

kārtības un paklausības, kas tiem tik ļoti no svara

vēlāk privātā dzīvē. Kara dienesta laikā tie norūda

arī savu veselību, jo dienests norit ļoti veselīgos

apstākļos. Uzskats, ka kara dienests ir nepanesami
grūts, iesakņojies no seniem laikiem un ir nepareizs.
Veselam cilvēkam kara dienests nav grūts, bet sli-

mus taču dienestā neņem. Izvairīties no karaklau-

sības ir negods. Par izvairīšanos no karaklausības

vainīgajiem likumos paredzēts stingrs sods. Tāpat

stingri soda tos, kas tīši bojā savu veselību, lai sa-

bojātas veselības dēļ kļūtu kara dienestam nederīgs.
Kā cilvēkam jāsargā sava māja, tā pilsoņiem jā-

sargā sava valsts. Kas to negrib darīt, tas nav cie-

nīgs dzīvot valstī un baudīt valsts labumus.

Kara gadījumā iesauc visus ieročus nest spējīgus

vīriešus, cik to atzīst par vajadzīgu un iespējamu
valsts vara. Aizstāvēt savu tautu, tēvu zemi un

valsti ir augstākais pilsoņu tikums.

Mēs, latvju tauta, mēs gan negribam karus, mēs

gribam dzīvot mierā un saticibā ar saviem kaimi-

ņiem. Bet mēs gribam dzīvot savā zemē tā, kā

mums tas šķiet labi, mēs negribam, ja kāds bāztu

savu netīro roku mūsu zemē, lai no tās atņemtu
kādu zemes gabalu, vai lai uzspiestu mums tādus

likumus, kas mums nav pieņemami, kādus mēs ne-

vēlamies. Pret visiem, kas grib iztraucēt mūsu mie-

rīgo dzīvi, kas bāž savu kārīgo roku pāri mūsu

valsts robežai, mēs visi kā viens gribam uzsaukt:

«Rokas nost!» šai zemē mēs esam kungi. Šās ze-

mes likumus mēs gribam lemt. šī ir mūsu zeme,

mūsu tēvija. Tā ir svēta zeme. Par šo zemi mēs

cīnīsimies un mirsim!

Kas netic mūsu tādai apņēmībai, lai vēro mūsu

Brāļu kapus, mūsu staltos pieminekļus par godu

varoņiem, lai klausās nostāstos par Nāves salu, Lož-

metēju kalnu, par Ventu un Daugavu, par Raunu,
Melnupi un par Latgales purviem. Tie ir liecinieki

mūsu tēvu un brāļu varonībai iet cīņā un mirt par
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savu tautu, savu valsti. Mēs esam varoņu jaunā at-

vase, mūsu dzīslās rit varoņu asinis. Mēs esam

cienīgi dzīvot savā valstī un varonīgi mirt:

«Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,

Mēs gribam te paši sev likumus lemt:

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu —

Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt!

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu —

Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, -—

Tā zeme ir mūsu, ir mūsu — jā gan!
Caur simtgadu vaidiem zem svešnieku spaidiem
Šo baltdien vēl dzidri latvju mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas

Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem

Ne zemgals, ne latgals, ne sēlis, ne kurs».

(Plūdonis.)
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Brāļu kapi Rīgā.
Latvija — skaistā un brīvā! Šeit dus tavi dižākie dēli, kas
iecēla tevi saulītē. Ja tev tādus dēlus atkal kādreiz vajag

grūtā stundā
— ņem mūs! Mēs esam tavi!



Dziesma brīvai Latvijai

(V. Plūdoņa teksts.)

Lai līgo lepna dziesma,
Tev, brīvā Latvija!
Kā sauli uzlēcošu,
Sirds Tevi sveicina.

Tu pērle, iznirusi,
No dzelmju pusnaktīm.
Kā pērli Tevi dārgu
Mēs sirdī glabāsim.

Mēs spodrināsim Tevi

Par zvaigzni spožāku,
Lai tautu dižā kronī

Tu mirdzēt mirdzētu.

Lai līgo lepna dziesma,

Tev, brīvā Latvija.
Audz liela, skaista, spoža,
Kā saule lēcoša!





LATVIJAS KARTE







LATVIJAS ZEMES UN TAUTAS

AP 1250 GADU
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