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Rigā, 15. nov. 1905.

Mums jau reiz nācās runāt par Federatīvās Komi-

tejas netaktisko izturēšanos pret valdibas ierēdņiem
manifesta dienās. Tikko šis „žēligā

v
cara papirs

bija nolasits, notika dīvaini nesaprotamas lietas.

Mītiņos, visās sapulcēs un runās Latv. zoc.-dem.

strādn. partijas un Bunda oratori vārdos gan sauca

uz vēl sīvāku cīņu, bet proklamācijās un uzsaukumos

klaji deva saprast, ka viss proletariāts no cara

„kaut ko" dabūjis. Likās, ka uz valdibas piekāp-
šanos piekāptos ari minētā komiteja un no draudošā

ofensiva priekš 17. oktobra manifesta, atkāptos savās

tālākās pozicijās.
Priekš manifesta šīs zocialdemokratiskās organi-

zācijas nebijās ne no kādiem valdibas spaidiem (to
pierāda kara stāvoklis Kurzemē), bet pēc manifesta

Federativā Komiteja jau protestē pret kara stāvokļa
ievešanuVidzemē(skat. paziņojumu „D. Lapā" Nr. 246).
Mēs šādā protestā un vēl pastāvošās patvaldibas
atzīšanā ieraugam indirektu kompromisu ar šo val-

dibu. Un tāpēc ka mēs neatzinām un neatzīsim

Federativās Komitejas taktiku par proletariāta cienigu
un negribam aizrādīt un lūgt, bet gribam ņemt
kad mūsu spēks būs pieaudzis par satriecošu varu

—

taisni tāpēc Latv. zoc.-dem. strādn. Partija nevarēja

nociesties, lai nezobotos par Savienibu, kā par „re-
volucionaru-anarchistu-šarlatanu grupu".

Jo ļaunāk priekš Partijas vēl tas, ka viņa to dara

pa kaktiem un aplinkus, bet par to mēs runāsim

vēlāk. Še mums jāpaskaidro, kāpēc Latv. zoc.-dem.

strādn. Partija pieturas līdz ar buržuāziskām, demo-

krātiskām un konstitucionelām partijām pie taktikas
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izteikt protestu pastāvošās valdibas ierēdņiem un

pieprasit no viņiem savu rezolūciju izpildišanu. Jau

no pašas Partijas pastāvēšanas laikiem viņas rīcibā

un organizācijā ir tas neprāta ieskats, ka zocialde-

mokratiem jaciņas bez ieročiem pret pastāvošo valsts

kārtibu. Nekad un nekādi Partija nav varējusi ierau-

dzit, kāda starpiba šai ziņā Krievijai ar Vakar-

Eiropas valsiim, kur proletariāts cīnās zem kon-

stitucionelas valsts apsardzibas pie
pilnigas runas, preses, sapulču un ap-

ziņas brīvibas un personas neaizkara-

mi ba s. Caur šo ārprātu Partija ir cietusi, sākot

no sava pastāvēšanas laika līdz šai dienai un nekas

nenomazgās no viņas tās asinis, kas plūda taisni

tālab, ka Partija sargāja savu proletariātu no iero-

čiem kā no uguns. Latviešu proletariāts pilsētās un

uz laukiem clnijās kā lauva par savu neatkaribu,
bet viņa masas demonstrācijas un sapulces šķīda

no zaldātu lodēm un kazaku nagaikam. Simtiem

dus neatriebtu kritušu, kas gāja pirmajās rindās, bet

Partija mudināt mudina uz mierigu cīņu pret apbru-
ņotiem krievu valdibas kalpiem. Tā ka mēs neva-

rējām piekrist tādai organizēšanai, tad ari izpelnī-
jāmies dažādus tituļus no patvaldnieciskās Partijas.

Bet no šiem tituļiem mēs neblstamies. Viens

priekš mums ir skaidrs un to mēs nerimsim sludināt

mūsu aģitācijās: Ja valdiba ar mums cīni-

sies ar idejām tikai — mēs atbildēsim ar

ideju cīņu, bet pret varasdarbiem mēs

atbildēsim ar varasdarbiem un par bru-

ņotu uzbrukšanu mums, mēs atbildēsim

ar bruņotu uzbrukšanu katram valdibas

ierēdnim. Lai mēs cīņā nelietu velti savas asinis

un nešķiestu spēkus velti, tad ieročiem jābūt vienā-

diem. Un mūsu vēlēšanās ir apbruņot proletariātu
un katru brīvibas clnitaju — nevis uzbrukša-

nai, bet savu tiesibu aizstāvēšanai. Mēs
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it labi zinām, ka mums nava nekādu garantiju par

brīvibam, kamēr vēl mēs ieejam kompromisos ar

pastāvošo kārtibu, kamēr mēs vēl neesam droši, ka

uz mūsu sapulcēm, presi un uz katru atsevišķu per-

sonu neglūn bruņots patvaldibas spēks — mēs ne-

varam nevienu mudināt uz mierigu cīņu. Mēs esam

zocialdemokrati, kuri dzīvo uz Krievijas — nebrīvas

valsts teritorijas un to mēs apzināsimies vienmēr,
kamēr konstitucionela kārtiba nebūs ievesta.

Un tāpēc velti Latv. zoc.-dem. strādn. Partija pūlas
mūs nostādit par anarķistiem. Mēs labprāt atļaujam

viņai rīkoties tāļak pēc Kristus pamācibam: „Kas
tevi pliķē labā pusē, tam atļauj ari savu kreiso."

Mēs gribam uzsvērt skaidri un gaiši, ka mūsu

cīņas mērķis ir zocialas valsts nodibināšana, bet

ceļi, pa kuriem mēs dodamies uz turieni, nevar būt

tādi, kas mūs gadu desmitiem maldinātu pa neva-

jadzīgiem labirintiem. Mēs zinām, ka priekš demo-

krātiskas valsts nepietiek ar konstitūciju un parla-
mentu vien. Un tas mums jāuzsver sevišķi tagad,
pie Krievijas apstākļiem. Mēs cīnāmies taisni pre-

tējā virzienā tam, kā cīnijās pastāvošā patvaldiba.
Augstākais un svētākais Krievijas patvaldibas bau-

slis bija centralizācija un izpildot šo bausli,

birokrātija noveda Krieviju līdz ekonomiskam, poli-
tiskam un morāliskam postam. Tautas te bija pil-
nigi nedzīvas lelles, ar kurām patvaldiba varēja rī-

koties pēc pašiegribas. Lai izpirktu šo maldinašanos

un nostāditu viņu pretējā stāvokli, mēs prasām

pilnigu Krievijas sadališanu federati-

vās valstīs un tautu autonomijās, kuras

ar Krieviju nekas nesaistīs, kā vienigi pamata kon-

stitūcija. Tikai tādā ceļā visas saites būs sarautas

un katra atsevišķa tauta vaj apgabals varēs izlietot

tos attīstibas augļus, kurus ta sasniegusi un nevarēs

tikt atturēta savā attīstibas gājienā no mazāk izglī-
totām. Un priekš ta mēs prasām pilnigu
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Baltijas (Latvijas) autonomiju līdzi citām

tautām: poļiem, igauņiem, somiem, kaukāziešiem

v. t. t. Skatoties no ta stāvokļa, mēs ieraugam
Viskrievijas vienā parlamentā kaitigu spēku priekš
attālāku apgabalu attīstibas un demokratizēšanās,

spēku, kaitigu priekš visas Krievijas.
Latv. zoc.-dem. strādn. Partija cieta līdz šim pil-

nigi klusu šai jautājumā. Bet tagad no viņas aģi-
tācijām redzams, ka ta ir par Viskrievijas vienigu
parlamentu, kurš dāvināšot proletariātam jo plašas
tiesibas, un nevēlas ne Baltijas federācijas, ne Bal-

tijas saeimas vaj parlamenta.
Mums šīm domam, ka Krievijas parlaments varētu

vairāk līdzēt proletariātam un tautai, stipri jāpre-
tojas un aiz sekošiem motiviem.

Krievijas zemnieku masas, Sibirijas un dažas citas

Āzijas tautas atrodas uz stipri zema attīstibas un

šķiru apziņas stāvokļa un ir stipri atkarigas ekono-

miskā ziņā no muižniecibas, garidzniecibas un ku-

lakiem — izsūcējiem un tāpēc nenoliedzami, ka pie
vispārējās vēlēšanas šie 70—80 milj. iedzīvotāju no-

dos savas balsis muižniekiem, liberāļiem un kleri-

kaļiem; zocialdemokratisko delegātu būs mazāk un

tādā kārtā nākošā „brīvā" Krievija būs atkal taīs

pašās rokās, kurās līdz šim, un notiks jau atkal

pastāvošā centralizācija par labu buržuāzijai un par

postu nācijai un zocialdemokratijai.
Pieprasot, turpreti, un izcīnot priekš Baltijas pil-

nigu autonomiju ar atsevišķu parlamentu, ir neno-

liedzams fakts, ka, ievērojot zocialdemokratu ideju

plašu izplatišanos tautā, zocialdemokratiem būtu

pilnigs pārsvars Baltijas parlamentā par muižniecibu

un buržuāziju, un visradikālākās reformas būtu ieve-

damas visdrīzākā laikā.

Tā tad: ne apvienot Krieviju vairs, šo milzigo
tirānijas valsti, bet skaldit zocialdemokratiju un nā-

ciju labā. Par labu tautu autonomijām spriež jau
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pat Krievijas „Savienibu Savieniba" (CoK)3t CoKOOB-b),
kā liberāla partija atzīdama autonomijas par tautu

elementārākām prasibam, kamēr pie mums pat tādi

strādnieku aizstāvji kā „D. Lapa", drebēdama no

valdibas kazakiem un kara stāvokļa, apgalvo, ka

„ja kas pazīst Latv. zoc.-dem. strādnieku

partijas programu, tas zinās, ka tur nav

ne vārda par Baltijas autonomiju."
Bet mēs negribam sevi apmānit, mēs prasām klaji,

lai to dzird vācu denuncianti, melnā sotņa, ministri

un cars: mēs cīnāmies par Baltijas auto-

nomiju un mēs tādu panāksim uz tādiem

pat pamatiem, kā Polija un Somija. Tas

varbūt, ka tai mūsu mērķa sasniegšanai ir priekšā
cīņas, kara stāvokļi un upuri, bet mēs zinām, ka to

beidzot sasniegsim. Mēs negribam pielaist,
lai latviešu tauta izbauditu tos slogus
un varmācibas, ko nes Vācijas poļi, dzī-

vodami „brīvā konsticionelā valstī".

Augšā minētais paskaidro mūsu cīņas līdzekļus,
uzskatus un dažas programas nesaskaņas ar Latv.

zoc.-dem. strādn. Partijas cīņas taktiku un programu.

Mums tas bija jāsaka attaisnojoties pret tīri parte-

jiskiem Partijas pārmetumiem. Tagad mums jāatbild
uz neiespējami smiekligo Latv. zoc.-dem. strādnieku

Partijas paziņojumu „Cīņas" 23. numurā, kurā ta

Savienibu izsludina par nezocialdemokra-

tisku partiju (!!), kur punkts H. saka:

„Attieciba pret nezocialdemokratiskām partijām:

1) progresistiem, 2) demokrātiem, 3) zoc.-revolucio-

nariem un Savienibu."

Ka Latv. zoc.-dem. strādn. Partija attiecibā pret
citām zocialdemokratiskām partijām ir tīri monarchi-

stiska jeb patvaldnieciska, tas ir zināms un apstipri-
nāts desmitiem faktu. Bet ka Partija caur vienkāršu

paziņojumu „Cīņā" domājas zocialdemokra-

tisku partiju (Savienibu) padarit par
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nezocialdemokratisku, tas ir pavisam jauns

stiķis, ko var spēlēt tikai tāda Partija. Bet šoreiz —

lūdzam partiju neļaunoties — viņa velnam dodama

sitienu, trāpija sevi vissāpigakā vietā, t. i. pierādija
ka viņa pati ir nezocialdemokratiska or-

ganizācija. Protiet: taī pašā 23.
„
Cīņas" numurā,

turpat otrā lapas pusē stāv: vien-

kārši p ārdrukajusi Lat. zoc.-dem. strādn.

Partijas programu vārdu pa vārdam."

(Ta tad caur to palikusi nezocialdemokratiska). Ja,
ka pārdrukājot partijas programu par savu kāda cita

partija varētu palikt nezocialdemokratiska, to līdz

šim neviens nezināja. Jeb, varbūt, Partijas programa

ir nezocialdemokratiska? leteicam Partijai ar tādiem

noslēpumiem būt uzmanigakai, jo diezin kas viss tad

vēl nevar nākt gaismā.
Taī pašā „Cīņā" (N« 23) Partija grib iestāstit Sa-

vienibai, ka tā kādā proklamācijā solijusi katram pa

gabaliņam zemes un tagad atpakaļrāpuļi pieprasišot
to no visiem zoc.-demokratiem.

Liekas, ka Partija mūsu proklamācijas ir sapratusi
gluži tāpat, kā „atpakaļrāpuļi krodzinieki", jo citādi

viņa būtu sapratusi, ka proklamācijā iz-

teikts tikai tas, ka pēc patvaldibas gā-
šanas visu bezzemes zemnieku, kalpu
un sīkgruntnieku stāvoklis tiks stipri
uzlabots. Un ka tas tiešam tā būs, to mēs

sakām ari tagad un ticam tam, bet ja Partija to ne-

tic, tad tā ir viņas darišana. Mēs tikai te vēl reiz

atkārtojam Partijai; ka mēs zocialdemokratijas stingri

piekritēji, negribam būt patvaldnieciski un

atjaujam strādāt vēl vaj desmitām zoc.-dem. partijām,

ja viņas tādas ir, jo darba ir pārpārim. Un galve-
nais, kas mūs šķira un šķirs, ir ne tikdaudz pro-

grama, kā brīvibas principa pareiza iz-

lietošana, kuras Partijai stipri maz. Ja kādam

mūsu programa un pārlieciba nepatīk, tad mēs lab-
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prāt lūgsim viņu aiziet, bet nekad nevienam neuz-

spiedīsim savu programu vaj pārliecibu. Un vis-

sāpīgākais katram zocialdemokratam ir nevis tas

fakts, ka vienam vaj otram no mums ir trūkumi,
bet gan tas, ka pie zocialdemokratiskās Partijas per-
soniba var spēlēt galveno lomu. Mēs nebīstamies

ne no vienas partijas, ne šķiras, boikota vaj pret-
darbibas, bet mēs lūdzam Partiju uz priekšu viņas

pašas labā uzbrukt tikai tad, ja viņa var pierādit,
ka mēs neesam zocialdemokrati.

Mēs zinām, ka zocialdemokratiskā ideja vēl ir

stiprā attlstibā un pieaug dažādās sabiedribas for-

mās un pakāpēs. Un mēs gribam sekot viņas at-

tīstībai un izpalīdzēt proletariātam ar viņu katros

apstākļos, bet nevis padarit to par Zināja bausli,
kas akmenī iekalts.

Mēs atzīstam, ka ir nepareizi runāt te par partiju
lietam, bet mēs nevaram ciest patvaribas un perso-

nibas no zocialdemokratiskās organizācijas. Tās uz-

devums ir kalpot vispāribai. Mēs ceram, ka ja

„Partijā" ir patiesi ideju cilvēki, par ko mēs ne-

šaubāmies, tie mums nedos iemesla vairs atbildēt

uz viņu pārmetumiem.

„Uz priekšu", .V? 10. 1905.





„LĪNIJAS" UN VIŅU VIRZIENS.

«Līduma" 66. numurā parādijies savāds raksts zem

apzīmējuma «Līnijas" no B—s (A. Bergs. Autora

piezīme.) Tagadējos apstākļos negribot ceļas jautā-
jums, ar kādu nolūku tas rakstits un kam par labu?

Papriekš autors it ka apkaro vāciešus un viņu
«kulturelos spēkus", pievezdams viņu izdomāto pa-

saciņu par latviešu republiku un t. t., bet tad tūliņ
ari nožēlo paasinātās nacionālās attiecibas ar mūsu

vāciešiem. «Aukstām asinim tās aplūkojot gan jā-
nāk pie slēdziena, ka par tām nav ko priecāties",
saka B—s. Un jo tālāk, jo labāk: neesot jādomā,
ka karš vismaz atņemšot Baltijas vāciešiem katru

nozīmi un svaru «Tas nav domājams un tas ari

nav vēlams (B—s pastrīpo jums), jo tas mūsu

dzimtenei — lai saka ko grib — laupitu neaprēķi-
nāmus kulturelus spēkus."

Tādu atzinibu un žēlastibas pilnus vārdus mēs

vēl neesam lasijuši latviešu laikrakstos ne pirms ne

pēc revolūcijas, ne ari tagad lielā kara laikā. Ar

kādu nolūku šī mīlestiba un cieniba pret mūsu vā-

ciešiem kā pret «kultureliem spēkiem" tiek potēta

tagad latviešiem, man nav zināms, bet es gan vēlē-

tos prasit ar kādu tiesibu?

Vaj B—s domā ka ar brālibu un miermīlibu no

mūsū Baltijas vāciešiem ir vairāk kas iekarojams
neka ar paasinātām nacionālām attieci-

bam? Tad slikti minētais autors pazīst Baltijas
vēsturi. Vācieši ir uzvarējuši visur tikai ar varu un

viltibu un ja mēs gribam no viņiem šādas tiesibas

iekarot atpakaļ ar brāļošanos un laipnibu, tad tas

gan būs veltigs darbs.
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Bet pavisam jau nesaprotama ir B—s žēlošanās

par «kulturelu spēku zaudēšanu".

Latviešu tautas vairums ir zemkopji. Vaj tad tie-

šam mūsu zemkopibas kultūra līdz šim ir tikusi va-

dita no vāciešu «kultureliem spēkiem"? Par tām

pasakām šaubisies katrs latvietis. Vaj mums var-

būt nav mācitu agronomu un kulturtechniķu, kuri

varētu mums nest kultūru savās nozarēs? Vaj var-

būt inženieru un ķimiķu trūkums mums ir tik liels,
ka jāaicina palīgā vācu kulturelie spēki? Es neesmu

dzirdējis, ka pēdējos 10—15 gados vāciešu agronomi
būtu turējuši latviešiem kursus un kultivējuši lat-

viešu zemi vaj dibinājuši mums skolas un pārraugu
biedribas un t. t.

Kur tad īsti darbojas šie „kulturelie spēki", kurus

B—s tik ļoti nožēlotu, ja tie tiktu laupiti? Vaj var-

būt bez vācu kulturelo spēku piepalīdzibas mēs ne-

varētu ievest zemkopibas mašinas un māksligos
mēslus no ārzemēm? Vaj varbūt vācu

„
kulturelie

spēki* dod mūsu lauksaimniekiem kreditu un dibina

priekš tiem kreditbiedribas?

Bet varbūt B—s domā mūsu kulturelo dzīvi
„aug-

stākās aprindās"? Bet ari te katrs kas nav akls

redz, ka mums nemaz nav vajadzigi vācu architekti,
lai celtu mums vaj pilis. Nav ari vajadzigi vācu

gleznotāji lai dotu mums mākslas atziņas un vācu

aktieri, lai spēlētu uz mūsu skatuvēm.

Ta tad tie vācu „kulturelie spēki" ir ļoti dīvains

un neatminams elements mūsu kultūras gaitā. Bet

ja šie kulturelie spēki ir Rigas vācu domnieki, kuri

pilsētas kulturelo un technisko attīstibu tura savās

rokās, tad gan laikam vienigi šie vācu domnieki pie-
kritis B—s propogandai pa labu Baltijas vāciešiem.

Latviešu tautā ikkatrs latvietis tic, ka ari te latviešu

kulturelie spēki it labi varētu iztikt bez tās „augstās
vācu kultūras".

Nu un tālāk! Kādu iespaidu varētu vācieši darit
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uz mūsu kultureli-materialo dzīvi un kādus šķēršļus

viņi varētu likt mūsu materieli-kultureliem centie-

niem. «Ne viņi še ir mūsu pretinieki," izsaucas B—s.

Ak svētā nevainiba un naivums! Vaj patiesi va-

rētu rasties tāds latvietis, kurš ticētu tam ka vācieši

„še
a

nav mūsu pretinieki? Pat mūsu Baltijas vā-

ciešu laikraksti vairs neuzdrošinās nākt klajā ar tā-

diem apgalvojumiem, baididamies no latviešu iz-

smiekla. Bet atmetisim nesaprotamo B—s naivumu

un raudzisim pārliecināties vaj viņi «še" ir mūsu

pretinieki vaj ne.

Vaj tad par to mums vēl jāšaubās! Vaj tad ik-

katrs latviets to nezina, ka tikai vāciešu pretoša-
nās mūsu kultureliem centieniem ir vainiga, ka

mums Rigā nav sava teātra?Un B—s tak nenoliegs,
ka teātris pieder pie mūsu nacionālās kultūras. Un

tomēr: ne viņi še ir mūsu pretinieki.
Un mūsu opera, gleznieciba, priekš kurām mūsu

vāciešu «draugi" neatvēl ne pilsētai piederigās tel-

pās pajumti? Vaj ari tie nav mūsu kultureli cen-

tieni? Var jau būt ka B—s domā, ka teātris, glez-
nieciba, muziķa ir nevis kultureli-nacionalais lauks,
bet zociali-politiskais un tādēļ lūdz šos laukus ne-

sajaukt. Un tad — es neticu ka B—s ir tik maz

pazīstams ar mūsu vēsturi, ka tas nezinātu kādu

«nacionālu kultūru" vācieši uzspieda latviešu tautai

pirms 40 gadiem, kad viņiem bija neaprobežota vara

Baltijā. Bet tomēr: ne viņi še ir mūsu pretinieki!

Pārdomājot visu to, nejauši rodas jautājums uz ku-

rieni virzas B—s līnijas, — vaj ne taisni uz fater-

landi?

«700 gadu kopdzīves tomēr ir radijusi saites, ku-

ras nav pārcērtamas ar vienu cirtienu. Ta nav ti-

kai frāze, ka Baltijas iedzīvotajiem (lasi: latviešiem

un vāciešiem) ir ari kaut kas kopigs un ļoti labi ir

domājami gadijumi, kur formulu par kopigo kultu-

relo fronti varētu sākt praktiski lietot."
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Te B—s naivums musu Baltijas vāciešu laba sa-

sniedz savu augstāko punktu.

(Garāks cenzūras strīpojums.)
Un kur tad tie mistiskie „gadijumi", kur mūsu

kulturelā fronte varētu iet kopigi ar Baltijas vācie-

šiem? Liekas tiešam ka B—s un Baltijas vācieši ir

tikpat ka grāmata ar septiņiem zieģeļiem.
ledomājaties tikai: Baltijas vācieši varētu strādāt

ar mums kopigā kulturelā frontē! Vaj tad tiešam

liniju autors nezin, ka Baltijas vāciešu galvenā rak-

stura īpašība ir sīksti turēties pie katras niecigakās
bruņiniecibas atliekas un no savām privilēģijām ne-

ziedot nevienu putekliti citu tautu labā?

Es nemaz ari nedomāju, ka ar vācu jūga nokrati-

šanu Latvijā viss būtu darits un latvieši būtu „brīva"
tauta. Bet es tikai nesaprotu, ka latvietis var

skumt un baidities par vācu spēku" no-

laupīšanu mums.

Un ja „Novaja Vremja" ļaudis, ka „Līniju" autors

saka, nebūs mums Tsti cīņas biedri cīņā dēļ poli-

tiskajām reformām un ja ari tam mēs, latvieši, va-

rētu piekrist, tad tomēr jāsaka ka desmitreiz vājāki
cīņas biedri dēļ mūsu politiskām reformām būs Bal-

tijas vācieši, ja pie laika latviešu tauta neatkratisies

no šiem „biedriem".
(Cenzūras strīpojums.)

Ja B—s latviešus brīdina no krievu nacionalistiska

šovinisma politikas, tad par to mēs vēl varētu būt

pateicigi, bet ja viņš aģitē visiem spēkiem par

«kopigu fronti" un uzticēšanos vāciešiem, un no-

sauc viņus par mūsu draugiem, tad tas ir vissliktā-

kais pakalpojums, kādu vien «Līniju" autors varēja
izdarit tiklab mūsu tautas ka ari mūsu kultureli-

nacionaliem centieniem. Attiecibā uz Baltijas vācie-

šiem es vēlētos teikt ko gluži pretēju B—s domam:
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Taisni kultureli-nacionalā laukā un

cīņā Baltijas vācieši ir mūsu lielākie

pretinieki — ir tādi bijuši un būs ari

pēc kara.

Sekojot citādu līniju virzienam mēs varam no-

nākt — lamatās.

.Līdums" 70. — 1915.





SPOKU STUNDA.

Pār Latviju ir vistumšākais laiks nācis — spoku
stunda. Mēs daudz bijām panesuši un izcietuši un

ticējām, ka tas ir viss. Un neredzēdami vairs briesmu,

sākām atkal savstarpigu karu, karu kas bij klusējis

pēdējos 3 gadus. Un tad pēkšņi mēs sajūtām, ka

vēl nav pilns likteņa mērs mūsu tautai. Mums vēl

jāizcieš grūtākais un tumšākais bridis. Mēs esam

zaudējuši mūsu kultūras un mākslas centru, mūsu

politiskās dzīves mitekli, Rigu, un naidnieka pulki
katrā brīdi gatavi ieņemt vēl to Latvijas daļu, uz

kuras mēs stāvam. Priekšā stāv visbaigākais brī-

dis, kas, kā liekas, nepaies mums garām.
Kas mūs var glābt un kas palīdzēt? Tumšā vara

grūst pāri, mēs esam tur nespēcigi pret to: Vaj
tiešām jākrīt nāvē visiem mūsu sapņiem un domam

par mūsu nākotni un mūsu vārds jāizdzēš no tautu

saraksta ?

Pret spokiem ir dziļi vārdi — lūgšanas, burvi-

bas... Vaj tie mums, varbūt var līdzēt ?

Veltigi! .
Vilhelma pulki nava ar to aizbīdāmi — mums

tuvojas vistumšākais — viņa dunešana, viņa iznīci-

nošie soļi jau dzirdami tuvumā.

Kur ir tas zobens, ko celt pūķiem pretī? kur ir

spēka dzēriens, ko pēdējā brīdī dzert, lai dvēsele

nepagurtu ?

Jeb nomest visu un bēgt? Bēgt no savas zemes,
atdot savu Burtnieku pili; savus gaišos laukus un

bēgt pasaules plašumā, lai tikai no personigas nā-

ves glābtos. Kas to var un grib, tas ir jau vergs
un tam nekā vairāk nevajaga.
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Kad mūsu eposā varonis Lāčplēsis izgāja naktī

cīnities ar Jodu, ko viņš pavēlēja saviem cīņas bie-

driem? Modrigiem būt, nekrist pusnakts dziļā miegā.
Un kad viņš nogrimušā pilī gaidija cīņu ar pūķi,

viņš bij nomodā.

Ja traukos ūdens krāsosies sarkans, tad ejat • vi-

ņam palīgā, tad ir viskarstākā cīņas nakts...

Un lūk, pie mums viss kļūst asiņu krāsā. Nava

vairs neviena skaidra trauka, kura dzērienā nebūtu

slāpes, ka sarkanas asinis. Mūsu kareivji aiztur ar

savām krūtim sātanisko briesmoni, mūsu karogs ir

sarkans, mūsu zeme nomīdita no cīņas, baigi, sar-

kani sapņi mūs naktī pavada, un sarkani liesmo

ugunsgrēki pār mūsu druvām un mežiem.

Un tie, kam vajadzētu mūs glābt, guļ saldā miegā.
Vaj ari mēs paši lai domātu par dusu un par pado-
šanos? Šinī laikā mēs varam domāt tikai par mo-

dribu un izturibu.

Spoku stunda ir klāt, viņa ir briesmiga. Mēs

esam vientuļi, ka vientuligā salā nakts tumsā mūsu

senais varonis. Tikai gara spēks, izturiga sirds mūs

var glābt. Kas nevar tāds būt, ir savas tautas no-

devējs.
Un liekas, ka šo nodevēju pulks augtu augumā.

Cik viegli ir padoties personigai gribai un personi-

gām tieksmēm. Cik daudzi jau saka: „Viss ir beigts,
glābjaties, kas var!"

Un kareivis padodas laupīšanai un grābj, ko var.

Kārigi viņš ķer pēc «buržuju" klēts atslēgas un prie-
cājas : diezgan tu esi krājis — laiks ari man baudit.

Un zemnieks sakrauj savus spilvenus, katlus un po-

dus vezumā un dodas uz Sibiriju.
«Tēvzeme? Kas tas ir, tēvzeme, jo viņa nedod

mums ēst? Jūdziet zirgus un no rīta agri izbrauk-

sim. Ufā un Permā maizes esot pa pilnam." Un

kamēr tautas gars cīnās ar pūķi — latvieši smērē

ratus un brauc uz rītiem.
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Baznicas, skolas, biedribu nami, teātri, gadu des-

mitiem koptie dārzi un lauki tiek nopostiti. Glābja-
ties, kas var, visiem mums draud nāve!

No bailēm tauta zaudē savu garigo apziņu, iestā-

jas smadzeņu atmiekšķejums, ārprāts un smagā le-

tarģija. Murgs, asiņains, nospiedoši un visu uzva-

rošs valda pār zemi un tautu. Tauta mirst. Zobens

izslīd no viņas varoņa rokas un pūķis ir uzvarējis.

Ak, cik daudz šinīs dienās mums vajag modribas,
lai izturētu un pat uzvarēti paliktu lepni un nesa-

laužami! Spoku stunda ir klāt! Varbūt, rīt, parīt
mūs apklās tā ēna, kas priekš gadu simteņiem ar

uguni un zobenu pārstaigāja Vidzemes laukus un

mājas.

Bet, varbūt, ir labi, ka šī stunda reiz ir klāt. Pēc

viņas var nākt tikai rīts, lielākās briesmas tad būs

garām. Cilvēks visgrūtākā brīdī ir visstipraks; tau-

tas savās vissmagākās cīņās atjaunojās — tikai pē-
dējā brīdī izšķir gars un izturiba, pašcieņa un nā-

cijas lepnums.
Mūsu lauki būs samīditi, mūsu mājas pelnos —

lai, mēs stāvēsim tepat un teiksim: «Tomēr mēs

gribam dzīvot te un nekur citur! Mēs būsim Vācijas
verdzibā, bet šī verdzibā nevarēs segt mūs, ja mēs

teiksim — par vēlu ir modināt augšā satrūdējušos

gadu simteņus! Mēs gribam paši te valdit un

valdisim, jo nava spēka, kas varētu salauzt tau-

tas gribu.
Vistumšākā stundā vislielāko modribu!

Velti skatites uz tiem, kuri bariem uz Sibiriju aiz-

brauc — tā nava mūsu tauta, tie ir veģetējoši cil-

vēki, tikai atliekas, kādu visās tautās papilnam.
Spoku stundā mūsu glābiņš ir tie, kas zina mūsu

tautas dziļās cīņas un kas visbeidzamā kaujā grib
būt modrigi.

Tie nepazīst partiju cīņas, tie nepazīst vairs sāpju
un žēluma par izpostišanu, bet tie nojauž likteni,
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kurš kā ugunigs putns lido pār Latviju. Un tie, kas

paliks stipri un modrigi nāves cīņā, tie ari uzcels

jauno Latviju.
Drīz, varbūt, mēs būsim vienoti liktenī ar Beļģiju

un Serbiju. Un tad mums vajaga vēlēties tikai

vienu: būt līdzigiem ari izturibā un modribā

ar viņiem. Drīz mums vajadzēs pierādit pēdējo reizi,

vaj mēs esam tauta, jeb tikai bēgošu pirmcilveku

bars, kuram tēvzeme ir tur, kur maizes kumoss.

Un būdami vienoti sāpēs un bailēs ar jau cietu-

šām tautām, mēs būsim — ja savu garigo spēku

parādisim, ari līdzdalībnieki lielajai tautu brīvibai.

„Laika Vēstis" 1, 1917. g.



LATVIJAS KAREIVJI.

Mums ir vajadzigi Latvijas kareivji, ja gribam, lai

mums ir Latvijas valsts. Bet vaj tad mums tādu

nava? Te varēs daudzi teikt: „Mums ir daudzi

Latvijas strēlnieku pulki, mums ir jau daudz vairāk,
nekā jebkurai citai nācijai Krievijā redzamu un pil-
nīgi sakopotu mūsu kareivju." KadēJ gan vēl runāt

par Latvijas kareivjiem? Vaj prasiba pēc tādiem

nava tukša iedoma pēc visa ta, ko latvju kareivji
jau redzējuši, vaj ir vēl jāprasa un jāmeklē pēc
tādiem ?

Ja, mums ir vajadzigi Latvijas kareivji. Mums ir

gan latviešu pulki, bet Latvijas kareivju mums ir tik

maz —; tie vēl nava parādijušies savos mērķos, idejās

un cīņās.

Šausmigs ir mūsu tautas un kareivju liktenis šai

kaj*ā un dziļa traģisma pilns tas ceļš, pa kuru jānāk
mūsu zemes un tautas kareivjiem.

Kā pilnigi neapziniga un nenacionala masa sagruva

kara sākumā mūsu kareivji kopā ar Krievijas pul-
kiem cīņā. Kas toreiz domāja par Latviju, par viņas

mērķiem? Bija tikai akls karš, pavēļu izpildišana,
cenšanās būt varoņiem, lai būtu lepns uz savām

kulturelām spējām un drosmi. Tā pagāja vesels

cīņu gads. Tad, Kurzemei krītot vācu jūgā, pamo-
dās mūsu tautas kareivjos jauna sajūta, kura dziļi
aizņēma latviešu jaunos bataljonus. Ta bija sajūta
aizstāvēt savu dzimteni un savu tautu. Tas bij

pirmais rīta svīdums, pirmā apziņas puskrēsla. Bet

stipra bija ŠT sajūta, un viņas dēļ aizgāja nāvē lie-

lākā daļa no latviešu pulkiem. Bet tālākais ceļš
atkal ir tumšs un nenoteikts. Kādēļ latviešu kareivis
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aizstāv savu zemi pret uzbrukumiem? Tikai dzim-

tenes mllestibas dēļ — tāda bij sajūta.
Bet laiks, kas tik ātri tagad pārvērš visu jaunās

formās, aiznesa ari šo sajūtu. Un ir milziga star-

piba starp to sajūtu, kura valdija latviešu pulkos

priekš revolūcijas un starp to, kura valda tagad.
Ne tikai lai karotu par savu zemi, bet lai izka-

rotu Latvijai patstāvibu un brīvibu —

tādam vajadzēja būt dabiski attīstibas posmam, kurš

pēc revolūcijas sākās ari citās apzinigās Krievijas
tautās.

Tikai par nožēlošanu, vēl līdz šim neizskaidrojamu
iemeslu dēļ, šis evolūcijas dabigais ceļš ir pārtraukts
no internacionālisma strāvas, kuras virpulis, liekas,
atradis īstu vietu taisni latviešu pulkos. Un gala
iznākums — mums nava vēl Latvijas karotāju. Bet

latvju karotāji ir vienigais attaisnojums asins izlie-

šanai, kura vēl arvien turpinās. Ja mums būtu

Latvijas kareivji, tad viegli un gaiši būtu ciešams

un nesams viss grūtums karā un kaujās un ja karš

latvju kareivjiem ir nepanesams un neciešams, tad

tikai tādēļ, ka tiem nava attaisnojošu mērķu.
Tādi mērķi ir beļģiem, serbiem, poļiem un daudz

citām nācijām — Krievijā, piemēram, ukraiņiem.
Pie mums savas brīvibas un zemes izkarošanas

vietu ir ieņēmušas vispasaules brīvibas izkarošanas

idejas. Nav no svara izpētit to, cik dziļākas vaj

lielākas, pareizas vaj nepareizas ir šīs idejas, bet

jākonstatē, ka viņas stāv starp mūsu tautu, zemi

un mūsu kareivjiem, un ta jaunā forma, kurā ielejas
rītdienas idejas pie Eiropas nācijām, mūsu strēlnie-

kiem vēl puslīdz neaptverama un sveša. Un mums

nava Latvijas kareivju.
Bet cik viņa vienkārša, grandioza un nepārprotami

moderna un cilveciga! Droši vien cilvecigaka nekā

iedomātā un māksligi būvētā vispasaules glābšanas
forma. Viņa ir smaila, droša un tiesibas nesoša,
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kā pats kaujas zobens, kas viņas dēļ tiek pacelts.

Kareivis, kas sapratis tautu atmošanās gaviles, un

prieku, kāds slēpts vārdā — nāciju brlviba, būs at-

zinis ari, kādēļ jāizcīna līdz galam vissīvākās kaujas.
Ta nava vairs vienkārša tautisko «patriotu" dižo-

šanās un lepošanās, — ta ir sen mirusi jau revolū-

cijas sākumā, — tā ir apskaidrojoša svētibas jūra,
doma par vienigo pēc kara iespējamo prieku, — par

vergoto tautu brīvlaišanu.

Un lūk, tādu kareivju mums nava! Vaj tie ir Lat-

vijas kareivji, kuri kaunas no nacionālā karoga?
Neviens tak nepiekritīs tām domam, ka ukraiņi un

poļi un somi ir bērnišķigi vaj buržujiski kareivji.
Bet viņi ceļ ar lepnumu savus karogus un nes ar

apziņu sev uz krūtim savas nācijas devizi. Vaj tie

ir Latvijas kareivji, kuri mūsu autonomijas pra-
sibu sauc par buržujisku izdomājumu un kontrrevo-

lūcijas pazīmi? Nē, tie ir tautu apspiedēju kareivji,
jo nekas Krievijas birokrātiem nebija bīstamāks, kā

tautu brlviba un vēl 1905. gada revolūcijā visnežē-

ligak tika vajāti Latvijas autonomijas sapņotāji. Vaj,

varbūt, tie ir Latvijas kareivji, kuri iznīcina katru

drukātu vārdu, ja tas ir Latvijas autonomijas un

brīvibas vārds? Nē, — tie ir Vācijas karotāji, kuriem
bīstama Latvijas brīviba. Un neviens nesauks par

Latvijas kareivjiem tos, kuri Latvijas patstāvibas
idejā redz Krievijas demokrātijas apdraudēšanu.
Tie ir Latvijai sveši kareivji.

Latvijas kareivis revolucionārs līdz galam. Un ja
izkarojis brīvibu Krievijai un viņas tautām, latvju
strēlnieks met sevi projām, kā savas tautas karo-
tāju, tad tāds ir cienigs, ka to samin vācu vaj krievu

kājas!

Latvijas karotāji — kur viņi ir? Kur ir tie

karotāji, kuru karogi godibā paceltos kritušo kareivju
dvēselēs uz Daugavas un Lielupes krastiem?

Kur ir tie karotāji, kuri savas asinis prot augsti
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vērtēt — tik augsti, ka tie nenoliks zobenu pirms

Latvija nava savas tiesibas ieguvusi — tās tiesibas,
kas tai nākas kā tautai, ne kā verdzenei?

Vaj patiesi atstājuši savus labākos biedrus kaujas
laukos, mūsu kareivji nāks mājās nogurušu skatu,

apmierināti tikai ar internacionalistu formulu? Tad

Latvijai nekad kareivju nebūs.

Bet, man liekas, Latvijas kareivis ir dzīvs, —

tikai pamiris. Zemes un tautas balss ir stipra mūsu

karotajos. Un pasaules notikumi, kuri tik aši un

gaiši iznes saules gaismā visu nomākto likteņus,

agrāk vaj vēlāk pamodinās ari Latvijas kareivjus.
Un tad tie sapratīs, kas ir mūsu tautas brīviba un

sapratīs tad karotāju prieku un svētumu. Un brī-

nisies, ka tik ilgi viss no tiem bijis slēpts un ne-

saprasts.
Vēl tagad mūsu kareivjiem, cik dedzīgi un droši

tie ari nebūtu, bijuši kaujās, trūkst drosmes iet

pēdējā cīņā — par savu tēvzemi un savu

tautu. Un visas citas cīņas ir bijušas veltigas.
Tās ir bijušas labā. Vajag daudz

drosmes izrunājot vārdu: neatkariga Latvija. Šī

drosme dreb vēl mūsu strēlnieku krūtīs. Un Lat-

vijas kareivji būs tie, kuri pārspēs gadu simteņu
bailes un teiks pirmie: mēs esam brīva cilts!

„Laika Vēstis", te 13. 1917.



LATVJU STRĒLNIEKU MĒRĶI.

Atkal laiks ir izvedis cīņā latvju strēlniekus.

Jau pie pirmajām vēstim no Peterpils, ka lielinieki

sagrābuši varu savās rokās un ka nodibinātas revo-

lucionārās kara komitejas, kāds latvju strēlnieku

priekšstāvis Pleskavā ir paziņojis: „40,000 latviešu

strēlnieku štiki ir jūsu rīcibā!" Tas bij kā aplie-

cinājums tam lēmumam un rezolūcijai, ko revolucio-

nārie strēlnieki bija lēmuši agrāk: sūtit uz Peterpili

un Somiju priekš aktivas revolūcijas pabalstīšanas
latviešu strēlniekus.

Un kā no nupat izlīmētām proklamācijām pilsētās
redzams 2 latv. strēlnieku pulki jau ieradušies Cēsīs,
lai dotos tālāk palīgā Ļeņinam, savam

idejiskam vadonim".

Kādas būs beigas tam visam, vēl nava zināms,

bet mūsu priekšā ir noticis fakts — latvju pulku

gataviba piedalities dumpī.
Un līdz ar to izpeld acu priekšā mūsu strēlnieku

pagātne un viņu internacionālie mērķi. Un savadi

neloģiski un absurda pilni notikumi un lēmumi vijas

garā virknē, lai galā nostāditu jaunu posmu mūsu

pulku vēsturē: varbūtigu došanos uz Peterpili cīņā

pret «kontrrevolūciju", zem Ļeņina karoga, kuru tik

sen viņi vēlējās jau redzēt savā vidū.

Pēc revolūcijas latvju strēlnieki tūlit paziņoja, ka

viņi ieskata par kaunu cīnities tālāk, lai atgūtu savu

zemi. Visas pie Lielupes un Daugavas izlietās asi-

nis tie apzīmēja par imperiālistu izsūktām un teica:

ne soli tālāk. Un savā ziņā varēja viņiem piekrist
loģiski, karš — asins izliešana ir ļaunums.

Bet tie paši strēlnieki, kuri savas tautas un zemes
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dēj negrib vairs ne soli iet uz priekšu, lai nelietu

asinis, — šie paši ir gatavi ar prieku doties inter-

nacionālo dogmu dēj uz Peterpili, lai uz viņas ielām

iztecētu asinis uz Ļeņina komandu. Viņiem ir ne-

patīkami cīnities, lai aizstāvētu Latviju, bet viņiem

patīk aizstāvēt Peterpils ielas, kaut ari no «kontr-
revolucionariem".

Strēlnieki pārmeta saviem virsniekiem, ka tie grū-
duši tos nāvē, iekarojot Kurzemi, bet nepārmet ne

ar vienu vārdu internacionalistiem, kad tie liek strēl-

niekiem liet asinis iekarojot tiem ministru portfejus,

jo ka Trockis ar Ļeņinu spēs dot maizi un mieru,
to laikam gan nopietni netic neviens strēlnieks.

Šajos un jau pagājušos notikumos redzama latvju
strēlnieku mesianiskā tieksme. Viņi cīņā iziet lai

atsvabinātu Krieviju un visu Vakareiropu no kapi-
tālisma un «buržujiem*. — Caur to latvju strēlnieki

atšķiras no visas pasaules kara pulkiem un ar to

viņi var lepoties — tikai ar šo «oriģinālo* domu.

Bet kāds būs šis «pestišanas" iznākums pēc miera

noslēgšanas, par to neviens no strēlnieku ideologiem

neņemas viņiem paskaidrot. Iznākums ir nešaubigs
un drošs. Kad Ukraina, Somija, Lietuva, Polija, Beļ-

ģija pēc miera sāks dzīvot savu dzīvi, internacionā-

lie strēlnieki atgriezisies Latvijā, lai liktos Krievijas

vaj Vācijas saimnieciskā un ierēdņu jūgā. Tautas

kapo katra savas nākotnes dēļ — tikai mūsu strēl-

nieki karo citu dēļ. Un protams, ka viņus pēc kara
šie Trocki un Ļeņini aizmirsīs, jo savus mērķus tie

būs sasnieguši.
Bet varbūt tiešām mesianiskā tieksme pasauli at-

pestit ir tik lieliska un grandioza, ka tā var aizraut

pulkus sev līdz? Ideja pati par sevi ir skaista. Un

simtreiz vērts ir atdot dzīvibu revolucionāru ideju
labā.

Mes sveicinām visus tos dedzigos revolucionārus,

kuri miruši lielā cīņā par brīvibu un cilvecibu.
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Viņi būs par paraugu un iedvesmas avotu visiem

patiesiem revolucionāriem. Bet katra revolucionāra

ideja ir skaista un svētiga tikai tad, ja viņai ir sa-

sniedzami reāli mērķi. Citādi tāda ideja ir utopiska
un cik skaista tā ari nebūtu nostādita, tā ir māņi,
un kuru dēļ izliet asinis ir izliet tās velti, nobeigt
velti tūkstošām dzīvibu un tas ir tikpat noziedzigi,
cik noziedzigi liet kapitālistu un imperalistu labā.

Un tas, par ko grib liet asinis mūsu strēlnieki, ir iedo-

māts mesianisms, utopiskas idejas — pasauli atpestit.
Ja būtu mūsu lielinieku starpā, kas vēsturi pa-

skaidro mūsu strēlniekiem — varbūt tiem šis tuk-

šais mesianisms izliktos citā gaismā? Par ko cīni-

jās un cieta dedzigais Garibaldi? Par savu tautu

un savu valsti un zemi. Viņš ir svētums Itālijai.
Par ko mira liesmojošais Kostjuško, vezdams poļu
zemniekus ar izkaptim bruņotus pret krievu kara

pulkiem? Par brīvu Poliju. Un Polijā minot viņa
vārdu katrs saliek rokas kā uz lūgšanu, jo savu

tautu viņš ilgojās redzēt brīvu. Beļģiem, serbiem

un vāciem ir tamlīdzigi karotāji, tikai mūsu kareivji
nes uz sava karoga vispasaules atpestišanas iedomu.

Par ko cīnās ukraiņi, somi un leiši ? Par savas

tautas un zemes neatkaribu un vienibu. Grūti būs

pierādit mūsu lieliniekiem, ka visur minēto tautibu

kareivji būtu buržujiski vaj kontrrevolucionari. Tau-

tibu nozīme vēl vienmēr ir galvenā ari šinī pasau-

les tautu cīņā. Un tagad, ievērojot latvju strēlnieku

vairākuma mērķus, ir jānāk pie slēdziena, ka uto-

piski ir visi Eiropas tautu kareivji, izņemot latviešus.

Tā ir liela pārdrošiba un tie laimigie, kas tam var

ticēt, ir gan laikam vienigi mūsu strēlnieki.

Varbūt iedomātais mesianisms novedīs mūsu tau-

tas spēkus uz Peterpils ielām, varbūt viņi tur mirs

ar lielu sajūsmu, bet gan neglābjami par utopiju.
Tādi ir strēlnieku mērķi. Un viņu cēloņi? Bēr-

nišķigā latviešu — dabas bērnu naivitate, ja ne
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mu}ķiba — un varbūt vēl bramanibas kāre tautu

priekšā.
Jautājums paliek smiekligs un pārak nopietnis

reizā. Kur paliks mūsu tautas nākotne pēc kara,
kad teoriju zilajā gaisā būs tikai miteklis mūsu en-

tuziastiem?

Pa laimi — mēs skatāmies pārak pesimistiski uz

mūsu strēlniekiem. Ja būtu spējams anketu savākt,

izrāditos, ka teoretizētāji ir daudz ja ceturtā dala no

visiem mūsu strēlniekiem. Bet kliedzēju un raksti-

taju daudz nevajaga, lai parakstitu nosaukumu ve-

selai armijai. Ar to izskaidrojams ari tas, cik viegli
Petersons var piesolit 40,000 latviešu štiku Ļeņina
rīcibā — štiku, kuru viņam nava.

Bez latvju strēlnieku pulkiem ir vēl daudz mūsu

kareivju Krievijas armijā. Un tiem mesianisma ide-

jas vēl ir — tikai utopija. Viņu mērķi bez šaubām

ir Latvijas un latviešu brīva nākotnē.

Peterpils apspriedē latvju kareivju delegāts no Ru-

mānijas frontes teica sekošos vārdus:

„Mēs esam cīnijušies ne Krievijas un ne Rumānijas
dēļ, mēs esam cīnijušies tikai brīvās Latvijas dēj.
Un mēs no rokam neizlaidisim to, kas mūsu daja.tt

Lūk, latvju kareivju mērķi! Mesianisms tad tiek

svešs un tāls. Jo kas sevi nav piepildijis, tas ne-

var pasauli piepildit. Un slikts pasaules pestitajs
ir tas, kas pats sevi nevar atpestit, — šai gadijumā
no lielo tautu jūga.

To vajadzēs nopietni pārdomāt latvju strēlniekiem,

ja tie kādreiz dosies uz Peterpili ar internacionālisma

karogiem, lai izlietu savas asinis svešas tautas labā.

Laika Vēstis" 24. 1917. g.



VALSTS VARA.

«Pats bīstamākais valstī ir varas trūkums," — saka

kāds ievērojams viduslaiku valstsvīrs. Vienkārši, bet

izsmeļoši teikts. Šai gadijumā nav no svara, kam

pieder vara — monarcham vaj tautai, vaj politiskai
partijai, — galvenais ja viņa ir stipra. Šos vārdus

der pārdomāt tagad Krievijā katram pilsonim, bet

sevišķi tiem, kuri par tautas un valsts vadoņiem
uzmetas vaj tiek iecelti.

Ir dzirdēts jau sakām: vara mētājas uz ielas un

nav, kas to paceļ. Novērojot Krievijas revolūciju

jau no paša sākuma un sevišķi tagad, kur virpulī
griežas varas nesēji kā lapas rudeņa vējā, jāsaka,
ka tiešām nava vairs cilvēka Krievijā, kas varētu

varu turēt savās rokās, nav ari politiskās partijas,
nava kara spēka vienibas, kas to varētu. Un tad

iesākas visbīstamākais — politiskā katastrofa valstī.

Krievijā no pat revolūcijas sākuma vara tika sa-

prasta kā tautas vara. Sis jēdziens ir neskaidrs.

Tautas varas pavisam nav. Ir gan tautas griba
uz varu, bet ja nava personibas vaj vairāku per-

sonu, kas šo gribu nes sevī sakopotu, ja nav šīs

gribas koeficenta — tautas varas griba tiek par
chaosu un anarķiju un attīstot postošus dīgļus, pati
sevi pazudina. Tautai zud pat griba pēc varas un

nogurdināta viņu lūdz, katru garāmgājēju ņemt

varu savās rokās. Un tad — vēsturē par daudz

piemēru jau, no kuriem redzams, ka šo varu grābj
tirāni un valsts nogrimst atkal ilgā tautu verdzibā.

Revolūcijai sākoties Krievijā, tauta nodeva savu

gribu pēc varas Pagaidu valdibas rokās. Tā varēja
valdit tautu pēc ideālākiem ieskatiem. Bet Krievijas
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«pagaidu valdiba" visos laikos nodarija to lielo kļūdu,

ka, saņemdama varu no tautas, tūlit atdeva lielo daļu
tautai atpakaļ uz mazāko pieprasījumu. Tauta —

daudz partijas un strāvas — sāka šo varu koriģēt
un ar simts padomiem kritizēt un veidot pēc savas

gribas. Revolucionārā pagaidu valdiba neizturēja
pašu pirmo piezīmi no tautas puses un sāka izpatikt
katram mājienam no visādiem padomdevējiem. Lidz

ar to bija uzņemts nāves dīglis šīs revolucionārās

varas organismā. Krievijas pagaidu valdibas vara

ir vienmēr bijusi teoriju un lirikas vara.

Paskatāties tikai labi nopietni uz Kerenska — va-

ras vaditaja — darbibu. Vaj tā ir vara? Viņš ideāli

grib izvest revolūciju «līdz galam". Viņš ir dzejiskis

teorētiķis, ne tautas varas nesējs. Viņš brauc pa

frontēm, aizsmok runādams par disciplinu un saka:

«Pagaidu valdiba neatkāpsies un neatdos varu ne-

vienam — tikai Satversmes sapulcei!"
Bet turpat jau viņš saplok dezorganizēto zaldātu

priekšā — šis revolucionārās tautas varas nesējs —

un patētiski izsaucas: «Ja es parakstu kaut vienu

nāves spriedumu, tad nolādiet mani!"

Tāda balansēšana un izpatikšana un ideāla sapņo-

šana par «brīvu valsti" un revolūcijas svētumiem, tikai

pierāda, ka šim varas nesējam nav nemazakās sa-

jēgas par valsts varu, vaj, varbūt, viņš baidās lietot

šo varu, lai vēsture to nenosauktu par «diktatoru",
no kā visi tik ļoti baidās. Bet par to, ka, neizlie-

tojot valsts varu kā vajadzigs, viņš noved Krieviju
anarķiju ugunsgrēkā — par to viņš nedomā. Viņš
nodreb no katras piezīmes, kas nāk no tautas pu-

ses, bet noziedzigi laiž izplesties anarķijai plašumā.
Bet pie tādas rīcibas sākas visbēdigakais. Katrs

jūtas pilntiesigs mazināt varas nesēja varu ar savām

piezīmēm un tiesibam iejaukties varas nesēju kom-

petencēs. Un tādēļ tikai Krievija ir piedzīvojusi
aprija un maija nemierus, armijas sabrukumu, jūlija
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sacelšanos un tagad oktobra anarķiju, kura jau draud

izvērsties par postošu viesuli. Ja tautas varas ne-

sēji nemāk lietot šo tautas varu, lai tautu savalditu,

viņi paši sevi ievaino ar tautas varu kā ar abpusigi
griezigu zobenu.

Noskatoties pusgada Krievijas revolūcijā liekas, ks

tautas un valsts vara būtu spēles bumba, ar kuru

uzved futbolu Krievijas politiskās partijas un atse-

višķas personas. Šodien ir Rodzjanko, rit jau Ļe-

ņins, trešā dienā jau Kerenskis. Tad šo varu, kā

bumbu pasper ar kāju Korņilovs, tad viņu svaida

Maskavas un Peterpils apspriedes un beidzot atkal

Ļeņins. Katrs ir Krievijā valdinieks, kam patik šai

sportā piedalities. Un katrs pierāda savas tiesibas

ar to, ka runā tautas un revolūcijas vārdā, kaut gan

«revolūcija* un «vara" ir divas gluži pretējas un ne-

savienojamas lietas un Krievijā tiek samainitas un

pārprastas līdz smiekligumam. Lūk kāpēc instiktivi

pat tik daudz pretinieku ir Kerenskam un piekritēju

Ļeņinam. Un gribas apsveikt tos, kuri no lirizejoša
un teorētiķa daudzrunataja Kerenska rokam izņem
tautas varas gribu. Bet ja Ļeņins un Trockis domā,
ka viņi tikai ar sapņiem un revolucionārām frazem

varēs valdit Krieviju, viņi maldās kā bērni. Tauta

ir nogurusi no bezvaras laikmeta. Viņa dod varu

katram jaunam pienācējam un uzticās tam. Bet rīt

viņa būs klāt ar padomiem un piezīmēm. Un Ļe-

ņinam ja tas šos padomus sāks aizmirst ar saviem

biedriem un drebēt viņu priekšā — pēc īsa brīža būs

gals. Iztikt pa prātam Krievijas tautiskam pūlim ir

bīstama varas spēle. Tad varas nesējs pats tiek

svaidits kā lapa savu pavalstnieku kaislibu vētrā un

viņu dienas ir skaititas.

Un ne tikai atsevišķas personas vaj grupas apnīkst
tautai. Apnīkst beidzot pati zistema, apnīkst revo-

lūcija un ilgas un gribas pēc stipras valsts varas

tad noteic visu, pat līdz diktatoram un neaprobežo-
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tam patvaldniekam. Tādēļ briesmas un lāsts tiem,

kuri ņemdami tautas varas gribu savās rokās, ne-

prot to lietot.

Valsts vara grib spējigu nesēju. Gļēvus viņa iz-

nīcina un līdz ar viņiem iznīcina ari pati sevi.

Valstsvara nepazīst ideālus un morāli pat; viņas

mērķis un attaisnojums ir: valsts glābšana. Vara,
kas to var, ir svētita, cik skarba ar tā nebūtu.

Krievijā pie valsts glābšana pieder ari svētāka un

labāka glābšanas: revolūcijas glābšana. Ka revolū-

ciju nevar glābt ar liriskām runām, to pierādi ja
Kerenskis.

Bet valsts varas zobens, nepareizi lietots, drīzi

izkritīs no nevarigām rokam un tad to pacels ar

ātru un veiklu ķērienu diktators, monarķists un no-

gurusē tauta padosies, kā jau arvienu vēsturē tas

ir bijis.
Kas ari nebūtu Krievijas priekšgalā — saprast un

lietot valsts varu ir viņa momenta uzdevums un

pienākums.

«Laika Vēstis" te 27. 1917. g.



Baznica un tauta.

No vairākām vietām tiek ziņots, ka baznicas

ieņēmuši lielnieki priekš tautas sapulcēm un citiem

revolucionāriem mērķiem. Tā tas noticis ari divās

Latvijas pilsētās — Valmierā un Cēsīs. Mācitaji,
patronāta locekļi un «draudze* visur saceļ lielu trok-

sni un sauc par baznicas «apgānišanu". Tautas

reliģiozās jūtas esot aizskārtas un izdarita varmāciba

apziņas brīvibas v. t. t.

Šis jautājums par baznicu «apgānišanu", cik brie-

smigs ari neizklausitos no pirmās reizes, nava ņemams
tik burtiski un kanceliski, kā to dara «ticigie" un

mācitaji, viņš ir daudz vienkāršāki atrisinajams un

saprotams un tad baznicu «izlietošana* nemaz tāds

neizprotams un «nedzirdēts grēka darbs" nava, par

kādu to izkliedz.

Kas pazīst mūsu tautu un inteliģenci, ari mūsu

zocialdemokratus, ne tikai pēc teorijas, bet viņu

patiesā saturā, tas varēs droši apgalvot, ka gluži
niecigs skaits būs to, kuri ieņemtu baznicas tādēļ,
ka tie gribētu smieties par reliģiju vaj dievibu.

Dieviba — ideāli, mistika ir katrā cilvēkā, ari mūsu

revolucionāros, tikai ne tāda satura, kādu grib iedo-

māties visi mūsu baznicas kalpi un kungi. Es esmu

piedalijies baznicas mītiņos un zinu, ka revolucionāri

izturas tur kā pieklājas — vēsi, bet ar cienibu un

ja kur notiek postišana, tad to dara huļigani, kuri

iejūk viņu vidū.

Bet baznicu ieņemšanas iemeslis meklējams citur

un tas ir sakarā ar to jautājumu, kādēļ taisni lat-

vieši to dara, neviena cita tauta tagadējā revolūcijā?
Te būtu jājautā vispirms «apvainotajiem" mūsu mā-
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citajiem: kā baznica bija līdz šim mūsu baznica —

tautas vaj kungu baznica? Un patiesi neviltota

atbilde būs jādod ari viņiem — tā bija kungu baznica!

Tūlit varbūt «cienigie* man atbildēs, ka baznica

ir tikai reliģijai un tādēļ visām šķiram, ka baznicai

nav daļas gar politiku un zocialām teorijām. Gluži

pareizi — tādai patiesai baznicai jābūt, bet tāda

viņa nebija Latvijā.
Mums līdz šim nebija ne savas tautas baznicas,

ne tautas mācitaju — tie bija sveši. Un ja tie ari

bija latvieši — baznicā tie kalpoja un bija spiesti
kalpot valsts valdošai varai un vācu muižniecibai.

Derēts gans, redzēdams briesmas atstāj savu ga-

nāmo pulku un bēg, saka Kristus. Tādi derēti gani

bija deviņas desmitās daļas no mūsu mācitajiem.
Nemaz tik tālu nava 1905. gads. Atminaties to,
«morāliskie" mācitaju kungi! Daudzi no jums gāja
līdzi soda ekspedicijam, daudzi lamāja brīvibu alk-

stošo tautu un vēlēja tai elles ugunis. Nāves brīdi,
kad draudzes locekļi tika apšauti, mācitaji nelikās

ne zinot par tiem, viņi apspriedās ar muižniekiem

pilis un sprediķoja baznicās nevis par kristigo mo-

rāli, bet par kungu un kalpu morāli. Man ir zināms

gadijums, kur kāds mācitajs, latvietis, 1906. gadā ar

tik riebigiem vārdiem lamāja zocialistus, ka pat veci

viri un sievas gājuši no baznicas ārā. Kas glāba
tad latviešu zemnieku, kas aizbildināja viņu? Tie

reizēm bija latviešu pareizticigie priesteri un — viņu
baznicās vēl tagad netiek mitiņi turēti.

Latvijas luterāņu baznicas savā vairumā ir bijušas

politikas dzinējas — valdošām šķiram par labu. Un

šis sēklas augļus viņas tagad ievāc. Kamēr jums

bija vara, baznica bij vieta, kur var kalpot baronu

politikai, ar baronu vēlētiem un ieceltiem māci-

tajiem. Tagad, kur tautai ir vara, viņa izlieto baz-

nicu (tikai telpas!), lai kalpotu tur tautas tiesibam

un brīvibai. Tas ir viss jautājuma atrisinājums un
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visas «briesmas", par kurām tagad sauc un kliedz

mācitaji un nevis «apgānīšana", barbarisms un vēl

kas cits.

Kur ir bijis kaut viens latviešu tautas mācitajs,
kas kā liesmojoša lāpa būtu gājis tautas priekšā ar

saucienu uz cīņu par tautas ideāliem un tautas sap-

ņiem ? Paskatāties vēsturē: kādi mācitaji un biskapi
ir bijuši krieviem, poļiem, dāņiem, norvēģiem! Poļu

revolūcijas laikā 1831. g. un ari vēlāk, mācitaji bija
tie plīvojošie karogi, kas ar garigām dziesmām sauca

tautu uz cīņu par savu brīvibu un zemi. Pie mums

tādu nav bijis un nav tagad ari. Un ja latviešu

revolucionāri tagad «apgāna" kādu baznicu, tad ta

nav latviešu tautas baznica, ta ir sveša, nevajadziga,
ienīsta kungu baznica. Un kas par brīnumu, ka

pret tādu latviešu tautā cienibas nav. Uzvarot revo-

lūcijai, tauta grib iespiesties visos aristokrātu un

patvaldibas cietokšņos, pilīs un valdibas iestādēs.

Gadu simteņiem baznicas Latvijā ir bijuši tādi pat-
valdibas un patvaribas cietokšņi, kur Kristus ideālu

vietā ir sludināta verdzibā un padeviba (sk. A. Grenc-

steina: «Herrenkirche und Volkskirche"). Un tagad
tauta, ieņemot baznicas, grib rādit tikai to, ka viņa
ir uzvarējusi — vairāk neka.

Ne Dieva zaimošana, svētuma sagānišana, ne pat

sevišķa vajadziba tā nav, vienkārši — tautas varas

zīme. Ja baznica būtu bijusi mūsu brīvibas cīņu,
mūsu ideālu pabalstītajā — patiesas brīvibas ideāls,

dievišķigs ideāls, — nekas tamlīdzigs nenotiktu tagad
mūsu baznicās.

Ir stingri jāprotestē pret baznicu uzlaušanu ar varu,

par izlaupišanu, varmācībam pret mācītajiem, par

neķītru darbu un runu pielaišanu baznicās. Tas ir

barbarisms un dara kaunu visai mūsu tautai. Bet

tādus darbus nedarīs neviens pats revolucionārs.

Tie ir huļiganiski darbi un novēršami no revoluci-

onāro organizāciju puses ar visstingrakiem līdzekļiem.
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Bez tam, — vēsturē ir daudz piemēru, kur revo-

lūciju un karu laikos baznicas tikušas lietotas da-

žādiem mērķiem. Normālai dzīvei atgriežoties tas

nenotiks. •

Bet musu macitajiem tagad der pārdomāt par to,
kas ir devis iemeslu baznicas „apgānišanai

a ?

„Laika Vēstis", .Ns 33. 1917.



LATVIEŠU STRĒLNIEKI UN VIRSNIEKI.

Dienu no dienas pienāk arvienu noteiktākas ziņas

par latvju strēlnieku virsnieku traģisko stāvokli mūsu

strēlnieku pulkos. Arestējamo virsnieku skaits aug

augumā. To, kas notika sākot no 27. oktobra un

notiek vēl tagad, nevar citādi apzīmēt, kā par lat-

viešu pulku pašiznīcinašanos, kuru sekmē un vada

Revolucionārā Kara Komiteja.
Vispirmais šīs Komitejas reālais darbs bija virs-

nieku arestēšana latviešu pulkos. Aresti izdariti uz

ta pamata, ka latviešu virsnieki lielais pulks esot

«vecā režima piekritēji, kontrrevolucionari*. Tie ir

galvenie apzīmējumi, bet netrūkst ari citu iemeslu.

Demagoģiskais naids pret inteliģenci ir izlauzies

uz āru mūsu kara pulkos.' Nost ar inteliģenci, tas

ir šo arestu saturs un morāle.

Kāda svēta tumsiba vēl valda ari mūsu tautā!

Mūsu virsnieki esot kontrrevolucionari, «vecā režima*

piekritēji, viņi vēlētos atpakaļ caru Nikolaju!
Latviešu tauta ir demokrātiska tauta ne tikai vār-

dos vien. Šie paši virsnieki ir ar bezgaligām pūlēm
dzinušies pēc izglītibas, strādādami dienā vismaz

divreiz, pat trīsreiz tik daudz stundu, kā tagadējie
«demokrātiskie* strēlnieki. Dažs labs no viņiem ir

izcietis cara vajāšanas, daža laba tēva mājas ir no-

dedzinātas uz soda ekspedicijas lēmuma —

un nu

šie virsnieki lai vēlētos cara laikus atpakaļ? Kāds

absurds domās, loģikā! Bet kam par to vaļas pār-
domāt?

Latviešu virsnieki līdz ar visiem imperiālistiem
saucot pēc kara līdz galigai uzvarai, jo tas esot viņu
interesēs — tā skan tālāk nākošais apvainojums un

arestēšanas pamats.
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Bet vaj latviešu virsnieki negul nāves miegu
blakus strēlniekiem uz Daugavas krastiem un pie

Lielupes. Kad viņi ir gājuši kaujā pulkiem pakaļ
un ne pa priekšu? Cik pazemojoši un apvainojoši
ir dzirdēt šos vārdus no strēlniekiem, ar kuriem kopā

plecu pie pleca virsnieki kaujā stāvējuši! Ja virs-

nieki ir saukuši strēlniekus cīņā par Latviju, tad

gan tādēļ, lai kristu vaj uzvarētu kopā ar viņiem.
Bet kritušiem nekāda vajadziba nava vairs pēc ka-

pitāliem, zemēm, muižām.

Un ja virsnieki ir uzmudinājuši savus strēlniekus

uz disciplinu un cīņu par dzimteni, tad gan vairāk

tādēļ, lai glābtu savus strēlniekus, sevi un latvju
tautu no mūžiga kauna, kas nāk pār katru tautu,

ja to nevada kaujā tēvzemes mīlestiba, bet brāļu
kara tieksme. (Tagad šī tieksme parādās uz āru.

Vilhelma monarķistiskos pulkus, tās tautas pulkus,
kuru verdzibā un izsmieklā mēs esam gulējuši gadu
simteņiem, mūsu strēlnieki tura par grēku aiztikt,
bet doties uz Gatčinu un Peterpili, lai tur izlietu

asinis par Krievijas apstulbotiem brāļiem, — to viņi
dara ar lielu sajūsmu!)

Ja mūsu virsnieki, kā tāļredzigaki un inteliģentāki,
nevar piekrist strēlnieku domam, tie ir arestējami
un tiesājami, — tas ir strēlnieku spriedums. Cik

tālu vajaga nonākt cilvēka «brīva pilsoņa* jūtam, lai

arestētu un tiesātu tos, ar kuriem nāve cīņas laukā

vienojusi mazās tautas nedaudzos kareivjus, mūsu

strēlniekus! To spēj tikai pilnigs apziņas trūkums.

Un tad galvenais — pārliecibas un domu brīvibas

trūkums pie tiem, kuri sakās nest brīvibu tautai.

Kad šī gada pavasarī mūsu virsnieki mudināja ar-

miju iet uzbrukumā, lai izdevigā brīdī ieņemtu
atpakaļ Kurzemi un tā izbeigtu nežēligo karu, strēl-

nieki stingri noprasija, kādēļ tas jādara un aiz kādiem

motiviem. Asinsizliešana ir ļaunums — ne piliti
asiņu vairs! Un viņi to panāca.
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Bet tagad, kad strēlnieki gribēja doties uz Peter-

pili, lai plūstu tur asinis, paši savas valsts armiju

iznīcinot, viņi neļāva vis vaļu virsniekiem jautāt,
kādēļ tas jādara un kam par labu. Viņi teica īsi

un pavēloši: jūs iesiet mums līdzi, jo mēs tā gribam!
Un tie virsnieki, kas jautajā, kādēļ? Kas nepiekrita
strēlniekiem, tie tika arestēti.

Te ir redzama lielinieku loģika un morāles kailums!

Kas nepiekrīt viņu asinsizliešanai, tas ir piespiežams
ar varu! Tāda ir ta apziņas, domu un biedrošanās,
un pārliecibas brīviba, kuru tie deklarē savos uz-

saukumos. Ar to viņi pierāda, ka uzvaru savām

idejām tie nevar aizsniegt citādi, kā ar varas dar-

biem. Ar to tie pierāda, ka viņi nezina citu līdzekļu
savu mērķu sasniegšanai, kā tos, ar kādiem rīkojās
«cars Nikolajs" — tas ir terors. Ar teroru var visu

izdarit, tikai ne pārliecināt, tikai ne melus par patie-
sibu pārvērst.

Pilns traģēdiju ir šis laiks latviešu virsniekiem.

Viņi pārdzīvo rūgtāku brīdi tagad, kā nāvi kaujas
laukā. Nedaudz dienu laikā viņi iekšķigi ir pārdzī-
vojuši vislielākās mokas — jo viss, dēļ ka viņi ir

cīnijušies, ir sasists, iznīcināts — un pati dzīve ir

kļuvusi nevajadziga un lieka.

Ir vēl viens rūgts piliens viņu pārdzīvojumos.
Daži cīņas biedri ir mēģinājuši pieglausties draudo-

šiem lieliniekiem, lai glābtos no aresta. Godprātiba,
pārliecibas cēlums, gara pilniba tos ir pametusi. Ari

tie ir kauna zīme mūsu ideālo virsnieku vidū. Kā

panesīs gļēvākie vēlāk to, ko viņi tagad ir darijuši,

par to viņi nedomā.

Kas atliek vēl tiem kuri bij garigi stipri izšķirošā
brīdī un cieta par savu pārliecibu? Protams, tikai

viens ceļš — aiziet, vienalga kur. Jo palikt vēl

ilgāk to zaldātu vidū, kuri viņus ar varu pazemo-

juši — tas nav iespējams. Un virsnieki to, kā dzir-

dams, jau dara.
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Kas pēc tam notiks ar mūsu strēlniekiem? Pulki

bez virsniekiem nav domājami. Un kas garantē

jauniem virsniekiem, ka viņiem neuznāk tas pats
liktenis, kas bijušiem? Varbūt, ka latviešu pulku
sagraušana un «izformēšana", no kuras tā baidijās
šie paši «revolucionārie" pulki, — varbūt šo izfor-

mēšanu viņi būs izdarijuši paši.

„Laika Vēstis" te 34. 1917. g.



LIELĀ VIENLĪDZIBA.

Cik savadi tas neizliktos — ir patiesiba, ka jo
tālāk mēs ieejam Krievijas revolūcijā, jo vairāk mēs

tuvojamies pirmlaikiem un cilvēku primitivai dzīvei

dziļos mežoņu laikos.

Mēs zinām, ka no lielās franču revolūcijas laikiem

ir pagājuši 130 gadi, bet mūsu revolūcija ir daudz

mūžigaka kā franču revolūcija. Mēs krītam neglāb-
jami pirmcilveku stāvoklī, kuram nav pat līdzibas

ar mūsu eras homo sapiens tipu.
Franču revolūcija izskanēja lielos cilvecigos lozun-

gos: brīviba, brāiiba, vienlīdziba. Franči to saprata,
ka lielu cilvēku tiesibu deklarāciju. Bet mūsu svē-

tās Krievijas lielinieku — ideoloģi Cederbaums un

Nahemkess — šie apustuliskie ebreji — paskaidro
šos lozungus pavisam citādi.

Ir sākusies liela vienaldziba, cilvēku nivelešana un

nolīdzināšana. Lasot viņu dekleretus un tiesibu pa-

ziņojumus, mums liekas, ka mēs lasām smalku, za-

tirisku feļetonu par utopisko, zocialo revolūciju un

zocialo valsti. -Bet tas viss ir tīrā patiesiba. Un

izrādās, ka izsmieklam par zocialo valsti visos lai-

kos ir bijis pamats.
Visiem ir jābūt vienlīdzigiem. Zeme tiek izdalita

vienlīdzigi, kārtas un činas atceltas — pilsoņi vien-

līdzigi. Tas viss ir patiess ieguvums vēl. Bet tā-

lāk — armijas virspavēlnieks ir praporščiks Kriļenko,
kara spēka apgabala komandiers — zaldāts. Ko vēl

vairāk? Ne, revolūcija un vienlīdziba prasa vēl

vairāk. Visas činas armijās tiek atceltas: nav ne

oficieru, ne ģenerāļu, ir tikai zaldāti. Visi dabon

vienu algu (7 r. 30 k. dienā), un lai uz priekšu ne-
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varētu attlstities stratēģi, inteliģenti, oficieri — tiek

iznicinātas ar likumu visas zemākās, vidējās un

augstākās kara skolas! Tas, nava joks, ne fantāzija.
Tas ir Ļeņina dekrēts!

Lai dzīvo lielā vienlīdziba!

Kādēļ ir vajadzigas vēl ģimnāzijas, universitātes,
techniskas skolas! Nost ar tām, jo tās traucē tikai

lielo pilsoņu vienlīdzibu. Viens var būt gudrāks
par otru, tas traucē zocialo revolūciju.

Vienlīdziba tiesibās un cilvecibā — dedzigais Fran-

cijas sauciens tiek pēc gadu simteņiem ņemts bur-

tiski. Nost ar katru atšķiribu fiziskā vaj garigā
ziņā! Kādēļ «pilsoņi" nav ģērbti visi vienādi, kādēļ
viņi nav vienādā izskatā un augumā. «Buržujiska"
privilēģija ir inteliģence. Nost ar inteliģenci! Lat-

viešu strēlnieku pulku revolucionārie «komisāri" tā-

dēļ ir jau unteroficieri un virsnieki, kuri neprot bez

ortogrāfiskām kļūdām rakstit. Kāds demokrātisms,
kāda cieniba pret pūli un nemākulibu!

Jādomā, ka Ļeņins un Trockis ievezdami lielo

vienlīdzibas principu iegādās atpakaļ mitoloģisko
Prokrusta gultu un nolīdzinās pilsoņus vienādā ga-

rumā.

Un tad viņi varēs sūtit uz Vakareiropu demokrā-

tijai paziņojumu, ka vienlīdziba ir sasniegta. Vive

T Egalitē!
Galvenais tomēr ir, ka panāks lielinieku ideoloģi

lielas muļķibas, nivelēšanu un vienlīdzigu viņas iz-

dalīšanu Krievijas «demokrātijas" vidū. Jo, pagai-
dām, kā redzams Ļeņinam un Trockim viņa nomā-

cošā vairumā.

,Laika Vēstis" f* 37. 1917. g.



NACIONALPADOMES UZDEVUMI.

Latviešu Pagaidu Nacionalpadom.es sanākšana

Valkā ir ārkārtigi svarigs notikums mūsu politiskā
dzīvē. Lai gan šī Nacionalpadome nav pilniga, bet

reprezentē jau no 18 uzaicinātām organizācijām 12.

Un lai papildinātu tik svarigu institūtu, tiek vestas

sarunas ar kreiso organizāciju un iestāžu priekš-

stāvjiem. Tagad varēs organizēties un stāties pie
savu uzdevumu veikšanas.

Un šie uzdevumi ir lieli un neatliekami. Sais uz-

devumos ir ieturēts mūsu tautas liktenis, jo sasaucot

Nacionalpadomi, tautas nolūks un griba ir bijusi
lemt pašiem savu likteni. Mūsu tauta ir kā kuģis,
kas tiek svaidits no dažādām vētrām un Nacional-

padomei vajadzētu satvert stūri, lai vaditu to pāri
chaosam uz gaišu krastu.

Vispirmais uzdevums ir Latvijas Satversmes vēlē-

šanas. Latviešu vaj Latvijas — tas nava tik daudz

no svara, jo šai Satversmes Sapulcē mēs lemsim

tomēr latviešu un Latvijas likteni. Pievilkt visas

šķiras un visus izkaisitās tautas locekļus pie vēlē-

šanām un neapstāties nekādu šķēršļu priekšā, lai

Sapulce sanāktu — tas ir atbildigs un smags darbs,
bet pilns apziņas un gribas.

Bet bez šīs visu noteicošās iestādes sasaukšanas

acumirklī ir uzdevumi, kuri ne mazāk svarigi un

prasa drīzu izšķiršanu. Ar vienu vēl mūsu tautas

daļas apvienotas vienā pārvaldes rajonā un vieniem

mērķiem. Un te Nacionalpadomei būtu jāiet pat re-

volūcijas ceļš, lai Latgale tiktu ietverta Latvijā kā

nešķirama daļa un lai tautas daļa, kura saplūst jau
kopā ar lielo Krieviju, tiktu visiem līdzekļiem pa-
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sargāta no lielo tautu — poļu un krievu iespaidiem,
pievienodamās latviešiem uz kopigu kultūru un ko-

pigiem nacionāliem mērķiem.
Jo sāpigs ir jautājums, par mūsu pašnoteikšanos

sakarā ar pasaules karu un tā likvidēšanu. Krievija

sabrūk, viņa nav vairs spējiga aizstāvēt savas tau-

tas un tās sāk lemt pašas savu gaitu un nākotni.
Mēs atrodamies lielu ceļu un ostu vidū un mūsu

ģeogrāfiskais stāvoklis, kas bij mūsu traģēdijas cē-

lons, varbūt ari mūsu glābējs. Bet mūsu fiziskie

spēki ir par maziem, lai mēs paši, ar ieročiem ro-

kās, noteiktu mūsu valsti un neatkaribu. Tā mums

jāiegūst uzrādot mūsu tiesibas un nepieciešamību
tām valstim un demokrātijām, kuras cīnās par mazo

tautu pašnoteikšanos. Šo tiesibu un nepieciešamibas
deklarēšana ir Nacionalpadomes pienākums un uz-

devums. Neviena cita iestāde un partija Latvijā
nav kompetenta pati par sevi noteikt un uzstāties

ārlietu politikā par Latvijas vajadzibu. Un tas ir

darāms steidzigi un noteikti, jo kara un Krievijas
anarķijas apstākļi ir tādi, ka katrs brīdis var nest

mūsu tautai un zemei nepieredzētu katastrofu. De-

klarācija Eiropai, noskaidrotu mūsu tautas un valsts

gribu.
Bet ari pret Krieviju, kuras sastāvā mēs vēl atro-

damies, Nacionalpadomei ir jāieņem stāvoklis, lai

pieprasitu sev tādu stāvokli un ievēribu, kāda pie-
nākas mūsu tautai, kura atdevusi visus savus mate-

riālos un garigos spēkus, lai aizsargātu Krieviju.
Ari te vienigi Nacionolpadome, kā pilntiesigs tautas

centralorgans var teikt autoritātes vārdu un apzinā-
damās aiz sevi tautas spēku un pabalstu panāk savu

prasijumu izpildišanu.
Ļoti svarigs un neatliekams uzdevums ir mūsu

kareivju sakopošana Latvijā. Tie ir nepieciešami
mūsu autonomās valsts pabalstišanai, kā reāls spēks

un kā garantija par mūsu prasibam. Tagad lielais
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mūsu kareivju daudzums ir izkaisits pa dažādām

Krievijas frontēm un maļam, bet tautu pašnoteikša-

nos principiem tas runā preti un Nacionalpadomes
uzdevums ir nokārtot ari šo jautājumu. Citad mums

nava glābiņa pret izpostišanu un sagraušanu.
Beidzot Nacionalpadomei jābūt tai iestādei, kura

ir pilntiesiga līdz Satversmes Sapulces sasaukšanai,
stāties sakarā ar mūsu kaimiņu tautām, sevišķi lei-

šiem, lai varbūt brīvā apvienībā panāktu neatkaribu,

ja vienam tas nav iespējams.
Sie ir galvenākie un neatliekamie Nacionalpado-

mes uzdevumi. Ja tagad Nacionalpadome nevarēs

saorganizeties un ķerties pie šo un daudz citu jau-

tājumu nokārtošanas, tad nav gan laikam brīnums,

ja mēs būsim laupijums vienai vaj otrai valstij, vaj
tautai. Ticēsim, ka mūsu tautas pašaizsargašanās
instinkts un mūsu griba sapratīs un spiedīs apvieno-
ties Nacionalpadomē, lai ievaditu tautu jaunā laik-

metā, kura lozungi ir pašnoteikšanās un nacionālā

kultūra.

Laika Vēstis" M 39. 1917. g.





UZ ASIŅAINA CEĻA.

Starp pēdējā laika straujiem notikumiem ir viens,
kas priekš mūsu tautas ir daudz svarigaks, nekā

pasaules karš — svarigaks par visu, tas ir mūsu

likteņa pagriešana uz asiņainu ceļu.
Sis notikums ir latviešu strēlnieku pulku došanās

uz Peterpili, kur tos izsauc lielnieciskā Padomju
valdiba savai aizsardzibai un pabalstīšanai. Sestais

latviešu pulks no Valkas ir devies ceļā un, kā dzir-

dams, viņam sekos vēl kāds pulks, neskaitot dažus

simtus «izlasitu" strēlnieku sevišķiem pakalpojumiem.
Tas ir notikums, kas pēc savas nozīmes un sekām

var līdzināties tādam notikumam, kā latviešu batal-

jonu dibināšana 1915. gadā. Tikai notrulināti un

nejūtigi tikuši no ikdienas pārvērtibam, mēs vairs

neprotam, kas svarigs, kas nesvarigs.
Toreiz mūsu tautas kareivji devās cīņā lai aizsar-

gātu savu tautu un zemi. Tagad tie paši dodas no

Latvijas prom, lai cīnitos citas tautas ideju labā. Te

nevarēs aizbildināties ar internacionālisma ideāliem,

jo tie, pēc zocialdemokratu teorijām, neprasa tautu

savstarpējas cīņas un ir pret katru asinsizliešanu.

Se ir vienkārša tiekšanās iejaukties pilsoņu karā.

Ar ko gan karos mūsu pulki Peterpili? Tak ne ar

ko citu, kā ar apstulbušiem, nelaimigiem Krievijas

kareivjiem, kuri savā anarķijā pulkiem krīt savstar-

pējā tumšā cīņā, noslaucidami no zemes mākslas un

kultūras dārgumus, tempļus un pilsētas. Viņi karos

ar citām mazām Krievijas tautām, kurus nežēligā
lielinieku roka un cara aģenti rauj kopā uz vēl ne-

piedzīvotu asinsizliešanu. Un latviešu kareivji nu

būs šī pilsoņu kara veicinātāji un līdzkarotaji.
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Latviešu kareivji tagad novēršas no dzimtenes ap-

sardzibas un aizstāvēšanas un uzsāk dēku meklētāju
ceļu. Viņi paliek par kara pulkiem, kurus var pa-

saukt katrs dēku meklētājs sev līdz, piesolidams lielu

guvumu un nebijušas tiesibas un izredzes, ja gājiens
izdodas. Latviešu strēlnieku mesianiskām tieksmēm

ir dots praktisks virziens. Kauliņi ir mesti, un lat-

viešu strēlniekiem un tautai atliek tikai gaidit un

saņemt šī dēku gājiena augļus.
Bet kādus augļus var saņemt asins ceļus ejot?

Tikai nāves rūgtos augļus. Un nenovēršami tos

saņems ari mūsu pulki Peterpili vaj viņas apkārtnē,
ja tie tikai nonāks turp. Šis gājiens mums atgādina

sen senos vēsturiskos laikus priekš 700 gadiem. Ari

tad latviešu kareivji bieži piedalijās gājienos uz sve-

šām zemēm un tautām, bet bieži vēsture ari zin

pastāstit, ka neviens no tiem mājās nav atgriezies;

viņu kauli balojas svešos laukos. Vaj tādēļ mūsu

pulki zin, kas ar viņiem notiks? Bez šaubām, sa-

trakotā Krievijas anarķija atradīs vēl bruņotos vil-

cienus un ložmetējus, lai varētu padzerties no pilsoņu

kara asinim, jo tikai tās dod spēku un dzīvibu.

Varbūt jau drīzā laikā mūsu pulki gulēs Peterpils
purvos, tie paši pulki, kuri negribēja karot par gaišo
Kurzemi un savu nomocito tautu.

Bet kur paliek jautājums par Latvijas brīvibu un

neatkaribur Vaj tad mums nava vienalga: karot

pret Vilhelmu vaj karot pret Krievijas asiņainiem
avantūristiem ? Ne. Latviešu pulki ir atmetuši cīņu

ar asiņaino Vilhelmu, lai izietu cīņā par asiņainiem

Krievijas avantūristiem.

Un kāda pazemošana mums izskan no Padomju
Valdibas pieprasijuma sūtit vēl „izlasitus tt strēlnie-

kus Smoļnij Institūta apsardzibai. Kas no mums

varēja ticēt, ka apzinigie, revolucionārie latviešu

strēlnieki varēs iet par „leibgvardiem% kaut ari Ļe-

ņinam. Bet kalpa dvēsele ikreiz dreb no prieka,
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kad «kungs" viņai kaut ko pavēl. Pašcieniba, ap-

ziniba, brīvas tautas lepnums — cik mazs viss tas

kļuvis «revolūcijas" laikā!

Latviešu strēlnieki atstāj savu zemi tai laikā, kad

ta tiek samīdita un izlaupita no krievu armijas atlie-

kam, pamezdami to likteņa varā un dodas prom, lai

«aizsargātu* Peterpili no šiem pašiem anarķijas pil-
niem krievu pulkiem. Dodas prom, lai karotu ar

brāļu un kaimiņu tautām, piemēram, ar igauņiem,

par ko nupat vēsta laikraksti no Jurjevas. Tas no-

zīmē, ka mūsu tautai nav sagaidāms miers, bet

grūtas un bīstamas cīņas. Jo satracinātie tumšie

Krievijas elementi atriebsies katrā ziņā mūsu bēgļiem,
kas izkaisīti pa visu plašo Krieviju.

Te ir tautai baigs brīdis. Lai vismaz šai brīdī

tauta ir modriga par sevi un savu nākotni, rādidama

to veseligo nacionālismu, kas vēl mums atlicis.

.Laika Vēstis" J* 43, 1917.





NOST AR PATVALDIBU.

Ar dziļu pārliecibu un patiesu revolucionāru sajūtu
mēs esam spiesti saukt tagad augšējo lozungu, —

tagad, kur Krievijas Satversmes Sapulcei ir jāsanāk.
Tas ir šausmigi, bet tas ir patiesibā, ka tagad Krie-

vijā ir nodibinājusies atkal patvaldiba, kuras cīņas
līdzekļi aptumšo cara Nikolaja patvaldibas laikus.

Pēc ka ilgojas gadu simteņiem Krievijas pilsoņi,
pēc ka sauc revolucionārās organizācijas pa pagrīdem

slēpdamās no cara žandarmiem? Nost ar patvaldibul
Lai dzīvo Satversmes Sapulce! Un nu, kad šī gaišā
Satversmes Sapulces diena ir klāt, atskan atkal

balsis: Nost ar Satversmes Sapulci 1 Šie saucēji nav

tagad birokrāti, buržuāzija, vaj kapitālisti, tie ir

zocialdemokrati lielinieki. Šis fakts visvairāk iedveš

mums šausmas un liek domāt, ka abzoluts gara un

ideālu apstulbums tikai var uzturēt tagadējā revolu-

cionārā Krievijā šo partiju.
«Brīvais Strēlnieks", revolūcijas avangarda vadonis

saka: Parlamentārisms ir veca, savu laiku nodzīvo-

jusi valsts satversmes forma un tādēļ gluži nevaja-

dziga forma. Parlamentārisms, valsts institūts, kur

visu grupu un partiju priekšstāvji izsaka savas do-

mas un tā reprezentē visus valsts iedzīvotājus —

tas lieliniekiem ir pilsoniska, nederiga forma. Un

nepārprotami raksta Padomju orgāns, ka Satversmes

Sapulce, ja ta neizteiks «Padomju* gribu un nepie-
kritīs viņu rīcibai, ir lieka un viņas liktenis ir iz-

šķirts. Tā katrs, pat paviršs politiskās dzīves no-

vērotājs, var saprast, ka Krievijā ir iesakņojusies

patvaldiba vispilnigakā formā. Vienalga — cara pat-
valdiba vaj lielinieku zocialdemokratu patvaldiba,
bet nešaubīgi varmāciga valsts vara.
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Līdz šim lielinieki teica: mazākums ir spiests pa-
doties vairākumam, tas ir pamatlikums. Un rīkojas
visur pēc ta. Tagad, kad Satversmes Sapulces vē-

lēšanās, kā redzams, tie būs mazākumā, viņi saka:

ja Satversmes Sapulce neatzīs „Padomes" nost ar to!

Tagad tie maina savu „patiesibu" un grib valdit

ne vairs pēc vēlētiem priekšstāvjiem uz visdemo-

kratiskakiem vēlēšanu principiem, bet ne ar varu, ar

patvaldniecisku mazākuma varu.

Taisni tā rīkojās Nikolajs n. Viņš sasauca valsts

domi. Ja tās vairākums bija patvaldibas pusē, ta

varēja spriest un rīkoties, ja ne — viņš to padzina.
Viņš lika spaidos vēlēšanas, un kad tomēr tautas

griba bij vairākumā, viņš to padzina!
Tagad ar Satversmes Sapulci, kura vēlēta uz ab-

zoluti pareiziem vēlēšanu principiem (atskaitot lie-

linieku terora paņēmienus pie vēlēšanām), lielinieki

rīkojas tāpat. Cik melnāka un šausmigaka patvai-
diba ir tagad viņu patvaldiba! Ta nerēķinās vairs

ar tautas gribu, bet iet varas un diktatūras ceļu.

Tuvojoties gaišajai dienai, Satversmes Sapulces
dienai, pēc kuras sapņoja ilgus gadus labākie Krie-

vijas revolucinnari cara cietumos, tagad mums ir tā,
ka būtu notikusi šausmiga slepkaviba. Itkā otrreiz

būtu jāizcieš nāves mokas visiem cara patvaldibas

asinslieciniekiem, itkā patiesiba būtu nokauta un līdz

ar to tauta.

Bet gaišais cilvēku un tautu ideāls nekad neiet

bojā. Viņš tikai tiek aptumšots kā mēness aiz mā-

koņiem, bet pēc brīža atkal atmirdz skaidrs un ne-

aizsniedzams. Un visiem, kam politiskas tiesibas ir

dārgas kā cilvēces ieguvums, kas negrib un nevar

dzīvot zem terora — visiem ir jāapvienojas sen senā

brīvibas saucienā: nost ar patvaldibu! Katra pat-
valdiba ir noziegums, strādnieku vaj monarchu pat-

valdiba, jo ta atgādina primitivo mežoņu likumus:

kam ierocis rokā — tam pieder vara.
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Krievija ir nonākusi pie tās vietas, kur sākas

atkal patvariba. Sanākot Satversmes Sapulcei, visiem

kam brīva pilsoņa un kultūras sajūtas atlikušas, ir

jāprasa un jāsasniedz tas, ko tie vienmēr prasijuši.
Nost ar patvaldibu! Lai dzīvo Satversmes Sapulce!
Citādi mēs gatavi krist vēl lielākā verdzibā kā

līdz šim.

Laika Vēstis" Jfc 46, 1917. g.





MALDIŠANĀS.

Henrikam Ibsenam ir kāda nemirstiga poēma —

viens no jaunlaiku lielākiem dzejas darbiem — Pers

Gints. Šais mūsu tautas izmisuma dienās es iedo-

mājos viņu un, brīnums! — es redzu tagad visur

viņa vietā mūsu latviešu zēnu Jāni. Kāda savada

sagadišanās un cik kļūmigi zīmigs abiem vienāds

liktens! Tikai Pēra Ginta liktens mums zināms, bet

Jāņa Latvieša liktens nezināms vēl, un, varbūt, tādēļ
traģiskāks, ka viņa brāļa, Pera liktens.

Pers Gints atstāj savu skaisto, saulaino līgavu

Solvejgu kalnos nabadzigā būdiņā un aiziet pasaulē,
lai palielitos un gūtu tur vispilnigako laimi. Kas

nezin viņa galu? Viņš nekad nav bijis viņš pats,
bet vienmēr ērmojies pakaļ gan ķēniņiem, gan pra-

viešiem un tādēļ tam jātiek pārkausetam pogu lē-

jēja pannā, lai kļūtu par jaunu pilnigu cilvēku.

Viņu glābj no nāves un iznīcibas viņa līgava, kura

to gaidījusi ilgus gadus un nosirmojusi no vecuma.

Tā izgāja pasaulē ari mūsu strēlnieks Jānis Lat-

vietis. Viņam bij sava dzimtene, sava līgava Latvija,

saulaina, spodra un jauna ar daiņu grāmatu rokās.

Kopā ar Jāni Strēlnieku viņa cerēja veidot bagātu
laimes pilnu mūžu — savu piepildīšanos.

Bet nu izrādās, ka Jānim Latvietim ir Pera Ginta

asinis un viņš ir laidies dēkās un piedzīvojumos un

aizmirsis savu vismīļo. Viņš ir vēl jauns un bez-

bēdigs un uz piedzīvojumiem kārs. Viņš ir salasijies

ideju bagāžu, viņam ir sava jachta — vispasaules

internacionāle un ar to viņš brauc ap svešiem kra-

stiem laimi meklēdams. Viņš grib kļūt par „ķeizaru",

uz kuru visa pasaule skatitos un sveicinātu: Jānis
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Latvietis lielais imperators un pasaules pestitajs nāk,
klanāties viņam! Lai dzīvo internacionālisma Cezars!

Viss iet paralēli Peram Gintam, ka labāk nemaz

nevar vēlēties. Bet viens, kas dara rūpes visiem

šī troņa meklētajā piederigiem ir tas, ka Jānis Lat-

vietis ir nonācis pašulaik tai vietā, kur viņš sāk pie
svešas skaistules spēlēt pravieša lomu. Notiek deja,
kuras virpulī tiek dziedāts: Ir pravietis klāt! ir

pravietis klāt!

Tagad mūsu pravietis ir Peterpilī un Ļeņina Anitra

dej ap viņu. Bet neaizmirsisim, kas viņam vēl

priekšā: Viņš pēc tam tiks nežēligi aplaupits, skai-

stule dos viņam sitienu ar jājamo pātagu un, pa-

ņemdama viņa dārgakmeņus, pametīs to tuksnesī.

Un tad Jānis Latvietis ies pie sfinskas, sarunāsies

ar to un nonāks trako namā, kur tiks kronēts kā

ārprātigo ķeizars ar tukšu salmu vaiņagu.
Un tad viņš atgriezisies uz savu dzimteni, un, savu

kuģi vētrā zaudēdams, ar lielām pūlēm izpeldēs
krastā, kur to sveicinās Zilais kalns un Daugavas
krasti.

Bet kas būs palicis dzimtenē tad? Tikai kapi un

kapi un sagrautas mājas. Jānis Latvietis visu zau-

dējis — garigo vērtibu un savu jaunibas spēku —

maldisies kā pa izdegušu mežu, kur melni, nedzīvu

koku stumbri, kā viņa darbu pieminekļi to sveicinās.

Tad nāk pats galvenais: Jānis Latvietis satiks

Pasaules Meistara cilvēku meklētāju un prasīs: Kas

tu esi bijis? Un tad, viņam būs jāatzīstas, ka viņš
nekas nav bijis, jo skrējis pakaļ visiem vējiem un

visām iedomām un galvenais — nekad nav bijis lat-

vietis. Viņam tad neglābjami jāiet kausējamā pannā,
lai tiktu, varbūt pēc gadu simtiem, pārkausets par

jaunu īpatnēju cilvēku.

To vis nevar zināt, vaj viņa vismīļā būs to gai-
dijusi, vaj viņa jau nebūs mirusi, un Jānis atradīs

tikai drupas savas dzimtenes vietā. Tad nabadzigam
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viņam būs jāaiziet tur, kur saule riet, un viena tauta

cilvēcē būs mazāk.

Tas ir zimbols, bet drausmu pilns un baigs zim-

bols. Paralēlas ar Peru Gintu tek ar matemātisku

pareizibu. Un ja Jānis Latvietis nenāks pie pārlieci-
bas, ka tikai Ipatnibā un savas nācijas kultūrā ir

glābšanās, — viņa tēls un pēdas pasaules vēsturē

izkusīs kā sniegs.
Kādas sāpes un patiesiba ir tautā gaidot, kad

viņš atgriezisies, mūsu Jānis — strēlnieks no saviem

viltus pravieša ceļiem!
Pasaules vēsturē jau ir viena tauta, kura savu

gaišo ideālu krustā sita, un kurai līdz šim nav savas

dzimtenes. Vaj ar to nepietiek? Jānis Latvietis

grib būt par otras tādas tautas formetaju.
Gaišās Latvijas laiki vēl tomēr gaida un aicina

atpakaļ. Solvejga vēl dzied aizlūgdama par viņu.
Bet liktens jau ceļ savu nāvigo līksti. Vaj Jānis

Latvietis sapratīs savā laikā atgriesties ? — tas ir viss.

„Laika Vēstis" Jt 51. 1917. g.





ATMASKOŠANĀS.

Sarkanās Viskrievijas maskarādes pusnakts stunda

tuvojas. Tuvojas laiks, kad jaatmaskojas no teorē-

tiskām utopijam, jaatmostās uz reālu dzīvi. Skaistie

domino un sarkanās pasaules glābēju maskas laiks

spiež nolikt un stāties tautas tribunāla priekšā, lai

varētu atzīmēt, kas slēpjas aiz Ļeņina, Trocka un

kompānijas parūkam un miera heroldu lepnā ģērba.
Jāizbeidz ir lielā masku balle, kuras lozungs ir:

mieru bez aneksijam un kontribucijam.
Un viens no sarkanās maskerades vadoņiem ir jau

atmaskojies. Lunačarskis, lielinieku ideologs, ir svi-

nigi paziņojis:
Mēs nepastāvēsim uz tautu pašnoteikšanos, jo

priekš tās vajadziga vispasaules zocialā revolūcija.
Reiz nu mēs esam pie skaidribas! Bet pārstei-

guma izsauciens nevienam nenāk pār lūpām. Mēs

esam kauna un sāpju pazemoti un varam tikai maz-

liet pabrīnities par to cinisko atklātibu un kailo at-

maskošanās nekautribu.

Tā tad tas, par ko «apvainoja* mūsu lieliniekus

latviešu nacionālisti, ir izrādijies par patiesību. Mūsu

zeme un mūsu tauta tiek nodota Vācijas rokās.

Tirgošanās ar mazajām tautām, kuru pārmeta diplo-

matijam un personibai (imperiālistiem) ir, kā redzams,

tagad nonākusi īstajās rokās. Vizošais lozungs ir

pārvērties par skanigu programas vārdu un inter-

nacionālo ideju zelts par Judasa grašiem. Latvija
tiek atdota no lielinieku valdibas Vācijai tikai tadēj,
lai varētu noslēgt mieru «bez aneksijam un kontri-

bucijam*. Spļāviens uz tautu pašnoteikšanās tiesi-

bam nāk no lielinieku ideologiem un ir noteikts un
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labi mērķēts. Un Latvija būs pirmā, kura izbaudīs

šīs pazemošanas idejisko saldumu.

Mums tomēr ir tagad atklāti jāprasa, vaj šo Luna-

čarska paziņojumu dzird un grib dzirdēt tie lielinieku

ideju un lozungu karotāji, kuri nesa sev līdz tautu

pašnoteikšanās tiesibas. Vaj viņi dzird un grib dzir-

dēt mūsu strēlnieku pulks, kurš Peterpili stāv par
lielinieku lozungu izvešanu dzīvē ? Ja viņi to dzird —

saprotams, tas ir viegli — tad, ar ko viņi attaisno

savu tālāku cīņu lielinieku labā? Vaj ar to ari

mūsu strēlnieki atklāti nepabalsta Latvijas un lat-

viešu nodošanu Vācijai — tam mūsu kalpinātajam,
kuram lāsti skan no visas mūsu vēstures, par kuru

poļu karalis Stefans Batorijs ir teicis, ka tāda ver-

dziba un nežēliba, kādā tiek turēti latvieši pie vā-

ciem, nava pat pie pagāniem un mežoņiem?
Kur jūs esiet, mūsu tautas strēlnieki, pēc tam, kad

ir paziņots, ka tautu pašnoteikšanās netiks piepra-
sita? Vaj jūs savas ausis ar vasku gribat aizliet

un akli doties tālāk lielinieku verdzibā un apsmieklā,
vaj jūs gribat palīdzēt viņiem pie lielā nodošanas

akta? Tagad ir jādzird un jazin visiem, kā rokā

mēs esam.

Ja mūsu kareivji to nedzird, tad tautai tas ir jā-
dzird bez šaubām, jo tas ir viņas nāves spriedums,
kas izteikts nekautrigā lielinieka vārdos. Un tautai

ir jāsauc un jāprotestē ar visiem līdzekļiem, jo ma-

skas no «tautu glābēju* sejām ir nost. Mūsu tautai

tagad ir galigi jāatmet domas, ka viņu no kalpinā-
šanas var glābt lielinieki. Un jāmeklē tādēļ visi

citi ceļi, kaut ari tikai sakarā ar mūsu sabiedrotiem.

Jo viņu kara lozungs — pašnoteikšanās tautām.

Sarkanās maskas ir pārvērtušās par melnām — tauta

to redz un mums ir tik jauzsauc un jābrīdina: sar-

gāties, mazās tautas, no sarkanās nāves!

„Laika Balss" X 5. 1917. g.



LATVIEŠU NACIONALAIS JAUTAJUMS

ĀRZEMĒS.

Tagad, kur latvieši Krievijā jau gandrīz visi (iz-
ņemot «Trešās Romas" politiķus), aizņemti no savas

nacionālas atjaunošanas domam un lielās nākotnes

izkarošanas, viens jautājums ir palicis neatrisināts

un sāpigs mums. Tas ir jautājums: ko zina Eiropa
par mūsu sapņiem un cīņām un par mums kā par
tautu? Jo skaidri redzams, ka ar to vien, ko zina

Krievijā par mums un Baltijas vācieši, izšķirošā brīdī

pēc kara nepietiks, lai milzu cīņā ierautā jaunā un

enerģiskā tauta gūtu to, kas tai morāliski un loģiski
pienākas.

Kā Krievijai reiz bija vajadzigs logs uz Eiropu, tā

tas vajadzigs tagad ari mums — vairāk kā jeb kad.

Bet kā stāv ar mūsu vārdu Francijā, Anglijā, Itālijā,
Amerikā? Pēc visām ziņām spriežot, ļoti bēdigi.
Kā ārzemes laikraksts «Latvji Ārzemēs" ziņo, neitrā-

lās zemes un ari sabiedrotie pazīstot tikai Baltijas
vācu provinces, ne Latviju.

Atminēsimies tikai bēdigo faktu, ka latviešu ba-

taljonu varoņdarbi pagājušā rudenī un ziemā pie
Rigas aizstāvēšanas ārzemju presē tika minēti kā

leišu kareivju varoņdarbi. Un šogad nava labāk.

Nesen es saņēmu vēstuli no Parizes latviešu koloni-

jas priekšnieka Gr., kurā tas ar dziļām skumjam
pastāsta par to nepopularitāti un nezināšanu, kāda

valda Francijā par latviešiem. „Franču laikraksti par
latviešiem tikpat ka neka neraksta un ja ko ieminas,

tad jauc lielā juceklī kopā ar leišiem un poļiem."
Un uz ārzemēs dzīvojošu latviešu aizrādijumiem re-

dakcijas negriežot vēribas, ievērodamas tikai oficia-
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lus vaj savu līdzstrādnieku rakstus. Bet kādi ir šie

līdzstrādnieki. Tiek minēts kāds
„
speciālists" „Le

Journal" korespondents Krievijas frontē. Ta ziņojumi
tiekot plaši pārdrukāti citās franču avizēs. Un rak-

stidams kaut ko par latviešiem, viņš nezinot pat
vietu, kur latvieši dzīvo, nolikdams latviešu vietā

leišus un viņa rakstos redzams, ka tam ne mazākās

jēgas nav par latviešiem un Latviju, nerunājot ne-

maz par mūsu nacionāliem mērķiem. — Dziļa nožē-

lošana izskan no minētā Parizes latvieša vēstules

par to, ka latvieši varot tikai tik vien vēlēties un

tik vien iespēt sevi popularizējot, kā nabadzigi bē-

digo žurnālistu rakstos redzams.

Bet par leišiem gan zinot daudz ko. Te tiek pie-
minēts tas bēdigais fakts, ka parlamenta delegātos
uz ārzemēm nepiedalījušies latvieši, (bet leiši gan),
un tas atstājis iespaidu, ka latviešu tiešām nemaz

Krievijā nav.

Kur galvenais iemesls tādai nezināšanai un pār-
pratumiem, kas tik dārgi mums var maksāt pēc
kara? Kas gandrīz var būt nelabojama kļūda vaj
nolaidiba un pat izdzēst mūsu nācijas kultūras un

pašvaldibas nākotni?

Pirmā kļūda, protams, mūsu pašu nolaidiba un ir

jābrīnās par to, ka tiešām mēs neesam nekā gribē-

juši darit, lai vismaz varētu vārdā saukties

Eiropas priekšā. Bet līdz ar to ir ari otrs svarigs
apstāklis. Ta ir vācu virskundziba, kas ar

visiem spēkiem mēģinājusi noslāpēt vārdu latvieši

ārzemju presē. Un tas viņiem spīdoši līdz šim iz-

devies. Ar intrigām, draudiem, naudu un viltibam

tie ir darijuši visu, lai no tautu saraksta nozustu

latvieši un no kartes Latvija, bet lai paliktu tikai

vāci — baltieši un Ostsee-Provinzen". Šie
draudi un nauda ir darijuši to, ka pat neitrālu zemju
avizes nedrīkst drukāt vārdu „Latvija", bet tikai
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„vācu Baltijas provinces", kā tas lasāms pēdējā
„Latvji Ārzemēs" numurā.

Tā tas ir gājis līdz šim. Bet tājak tas vairs tā

nevar iet un ari neies, jau tādēļ vien ne, ka šis

jautājums ir izvirzits pirmajā vietā starp mūsu na-

cionālā jautājuma fazem. Vācu virskundziba ari šai

ziņā ir jālauž un izdeviba to darit ir liela tagad, ka-

mēr ir karš un mūsu tautai droši vien zimpatijas ir

sabiedroto pusē lielākas, nekā „lielajai" Vācijai.
Tikai pašiem mums ir kaut kas jādara vispirms, jo
neprātigi ir gaidit, kamēr angļu vaj franču kore-

spondenti to dara tik neveikli un nepareizi, kā mi-

nētais „Le Journal" korespondents.
To tagad atzīst jau gandrīz visas latviešu grupas—

izņemot, kā jau minēju, „Trešās Romas" politiķus.
Mums vajaga dot pareizas ziņas par sevi it visur un

ar visiem līdzekļiem. Mums vajaga iepazīstināt ne

tikai sabiedroto tautas un neitrālas tautas, bet ari

viņu oficielas valdības personas un netikai ar sevi

kā veģetējošu tautu, bet ari ar mūsu kultūras un

pašvaldības nepieciešamibu, ar mūsu cīņu un

ceribam, kādas mums dod spēku panest asiņaino un

grūto mūsu stāvokli. Visur, gan privāti gan oficieli,

gan vārdos, gan ar rakstiem, delegācijām, priekš-

stāvjiem, žurnaļiem, visur Eiropai ir jāsaka par to,
kas ir%

Latvija un latvieši. Ka tās domas ir vairā-

kuma domas, to pierāda fakts, ka pat kreisāko ap-
rindu darbinieki (kuru pamats sevišķi ir kas cits,
nekā tautiba) nodomājuši izdot grāmatas, lai iepa-
zīstinātu frančus un angļus ar latviešiem, kā tas ne-

sen bija lasāms viņu uzsaukumā laikrakstos. Tāds

pat nodoms apvieno ārzemju latviešu komitejas un

grupas un tie šo un to ir jau paspējuši darit. Tikai

līdzekļu trūkums spiež zimpatiskas ārzemes latviešu

grupas atteikties no plašas propagandas un latviešu

popularizēšanas. Viskrievijas Latviešu Rakstnieku

un Mākslinieku Biedriba, kā daudzu inteliģences ap-
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vienoto spēku kopums, ari nodomājusi sekmēt mūsu

tautas popularizēšanu un nacionālo mērķu noskaidro-

šanu ārzemēs. Ir zināms, ka franču profesors Du-

mergs gatavo kādu brošūru par latviešiem un mi-

nētā biedriba gādājusi, caur savu ārzemes delegātu,
lai tiktu dotas pēc iespējas pareizas ziņas par mūsu

nacionālām tieksmēm.

Kā redzams, visi ir vienās domās kā Eiropā mums

jāved neatlaidiga un stipra cīņa, lai reiz mēs no-

māktu vācu žurnalistiskas iespaidu un kļūtu dzīva

tauta ar dzīviem nodomiem, kas ilgojas pate lemt

savu likteni un kas to ari spēj.
Un ja mums, bēdigu faktu dēļ, tas nava izdevies

of icie li, tad tas jādara neoficieli un privāti.
Bet galvenais — bez kādas noslēpumainibas un kau-

trēšanās. Tiklab Krievijai, kā ari Eiropai mēs va-

ram un mums ir jāsaka atklāti, ko vēlamies, lai reiz

pa visām reizēm parāditu, ka neesam anarķisti vaj

zeparatisti, kā to apgalvo divkosigie Baltijas vācu

baroni. Pavisam mēs nedrīkstam atzīt slēpšanās
politiku, jo ta dod iemeslus domāt visu par mums.

Ko lai gan domā tauta par tādu faktu, kad kāds

atklātibas darbinieks ļoti uztraucas par paziņojumu
laikrakstos, ka viņš nodomājis doties uz Vakareiropu,
lai iepazīstinātu mūsu sabiedrotos ar latviešu stā-

vokli ? Nevajadziga uztraukšanās, kas varētu pierā-
dit tikai lietas paviršibu un nesaprašanu. Atklātas

un gaišas lai ir mūsu ceribas un vajadzibas. Un tā

ka mēs zinām, ka tās ir tikai cilvecigi nepieciešamas,
mēs ari bez šaubām varam panākt viņu piepildišanu.

Un ar to apziņu nodrošināti, mēs nebaidīsimies

ari no tādu elementu draudiem, kuriem liekas, ka

latviešu loma — būt par trabantiem, ja ne vienai,
tad otrai kaimiņu tautai un dabūt savu spožumu un

kultūru no „augstāka". Politika „caur šveicariem*

ir atmetama un katras tautas necieniga tagad, kur

tautas vienādi stāv asiņainā cīņā un vienādi cieš.
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Ir gluži otrādi. Pašapziņa un lepnums, kas droši

paceļas, lai ar tiesibu prasitu sev pienācigo daļu,—
iedveš tikai cienibu pret tautu. Gļēvums un pie-
mērošanās un slēpšanās — vēl politiski nepieaugu-
šas, verdziskas tautas pazīme. Kā mazs, bet rak-

sturisks piemērs ir franču preses atsauksme par

latviešu prasibam autonomijas labā (kādas izteiktas

«Latviešu Šveices Komitejas" deklarācijā). «Lūk,
lepni vārdi! Var iekarot zemi un valdit

par to, bet nevar uzvarēt tautas dvē-

seli!"

Redzams: ja sabiedroto tautas un valdibas pazīs
mūs un mūsu centienus, tad varam cerēt ari uz viņu
piepildīšanos. Un tādēļ nekavējoši jāstājas pie Vakar-

eiropas iepazīstinašānas ar Latviju un latviešiem.

Un jādomā gandrīz nosarkstot, kādēļ mēs esam bi-

juši vienmēr līdz šim tik gļēvi un savas tautas ne-

cienitaji.
Pēdējais laiks ir darit šo neatliekamo darbu. Un

ar visām iespējamibam un līdzekļiem. Nava jāliekas
traucēties no tiem «pašpolitiķiem", kuri dreb no vār-

diem autonomija, pašvaldiba, Latvijas nākotne, bai-

didamies no tiem kā no uguns. Nevienā valstī (ari

pie mums Krievijā ne) nava tāda likuma, kurš atzītu

par noziegumu sniegt valstim un tautām patiesas

ziņas par sevi un saviem nodomiem.

Sulaiņiem atjausim sulaiņu politiku. Bet jaunai

Latvijai ir jārunā brīvi, neapslēpti un noteikti. Un

ja ari viņas sapņi sabruktu, vienu lietu mēs tomēr

būsim ieguvuši tad — cienibu pret mūsu

tautu Eiropā. Un tas ir ieguvums, kura dēļ varam

daudz uzdrošināties.

„LTdums", 21. okt. 1916.





LATVJU KAREIVJU NACIONALĀ

SAVIENIBA.

Stāvoklis, kādā nonāca latviešu strēlnieku pulki
pēc 17. maija rezolūcijas, ir sagādājis tiklab mūsu

kareivjiem kā ari tautai daudz rūgtu brīžu. Un šim

stāvoklim turpinoties ir sagaidāmas vēl nopietnākas
sekas. Latviešu tauta ir savos pamatos dziļi demo-

krātiska un tādi ari ir mūsu kareivji. Bez tam mūsu

kareivji ir revolucionāri vārda vistīrākā nozīmē un

tas dara viņiem tikai godu. Bet šī revolucionārā

sajūta tika izmantota no daudz un dažādām pusēm

un nāca par labu visam citam, tikai ne mūsu tautai.

Cik revolucionāras ari nebūtu tautas armijas —

nekur viņas neaizmirst galveno — savu nāciju, viņas

cieņu, tiesibas un slavu. Nacionāla sajūta ir stip-
rāka un pārāka par personigo — tas ir pilnigi sa-

protami un dabiski, ja kāda tauta ir aizsniegusi to

kultūras stāvokli, kad viņa saprot tautas lepnumu,

cieņu.
Ari latviešu kareivji, bez šaubām, ir dziļi nacio-

nālisti, jo viņu kultūras stāvoklis tos spiež būt tā-

diem. Bet šī nacionālā sajūta un apziņa, mūsu

strēlnieku dziļākais morāliskais atbalsts un greznums,
dažādu apstākļu un māksligu zituaciju dēļ ir tikusi

noklusēta, nolikta ēnā.

Visas Krievijas tautas brīnās par to, ka mūsu ka-

reivji nokļuvuši uz mākslota acumirklīga virziena,

kādā tie tagad atrodas. Saukti aizsargāt savu zemi

un tautu un to daridami tik spīdoši un varonigi,
mūsu kareivji tagad liekas itkā atteikušies no šiem

ideāliem.

Bet tas tikai liekas. Patiesibā ir citādi. Lielais

vairums domā pavisam ko citu, pretēju viņu delegātu
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rezolūcijām. Ļoti daudzi klusē, nogaidot, kas būs

tālāk, ļoti daudzi ari atklāti izsaka pretēju pārliecibu.
Sevišķi tie, kuri uzglabājuši sāpes par savu tautu

un ticibu uz viņas nākotni.

Mūsu dzimtenes liktenis un nākotne, mūsu pašu
kultūra un brlviba arvien vairāk sāka nodarbināt

mūsu kareivju domas. Un beidzot šī strāva, šis

veseligais instinkts ir izlauzies uz āru. Nupat Rigā
ir nodibinājusies latvju kareivju Nacionālā

S a v i c n i b a, brīva revolucionāra organizācija, kuras

mērķis — to latvju kareivju idejiska apvienošanās,
kuri savu kareivja pienākumu saprot latviešu tautas

un zemes brīvibā.

Šis Savienibas pamats ir sasniegt to, ka latviešu

kareivji par savu uzdevumu uzskata to pašu, ko

mūsu tauta: autonomiju un tiesibu nodrošināšanu

vispirmā kārtā, paliekot stingri revolucionāras armi-

jas robežās.

Šīs organizācijas nodibināšana ir sajūtama kā sva-

rigs notikums mūsu kareivju dzīvē un ir notikusi

īstā laikā un viņai paredzamas vislabākās sekmes.

Tas ir pirmais solis uz mūsu nacionālā kara spēka
atdzimšanu. Tas nozīmē, ka ari mūsu tiesibu un

tautibas sajūta sāk atdzimt, labāk sakot, sāk atsva-

bināties no māksligām laika tieksmēm. Ta nav

strīdus un dogmu organizācija: iet vaj neiet uzbru-

kumā, atzīt vaj neatzīt pagaidu valdibu. To visu

nosaka lielā revolucionārā Krievijas armija, ar kuru

mēs kopā cīnāmies, lai salaustu ģermāņu beztiesigo
ideju. Ta ir organizācija, kura iekšķigi varēs gata-
vot mūsu kareivjus uz to galigo un izšķirošo brīdi,

kura dēj mūsu pulki tik bagatigi laistijuši Latvijas
laukus ar savām asinim. Nācijas sajūtai, kura mums

līdz šim bija gan dzija, bet neapziniga, jātop ap-

zinigai, laužoties uz vienu mērķi, ar vienu gribu,
kura priekš tautas ir svēta, pestijoša.

Līdz šim mūsu kareivju tendences, kuras tie iz-
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teica savās rezolūcijās, bija: mirsim revolūcijas labā,
visu tautu brīvibas labā, atpestisim pasauli. Bet

īstais ceļš, apzinigas nācijas ceļš, ir: kopigi ejot

pasaules cīņā redzēt cauri to mērķi, kura dēļ ne-

viens cits neclnisies: par savas tautas nākotni.

Latvju kareivju Nacionālai Savienibai tādēļ jāpie-
griež visnopietnākā ievēriba. Tautas ilgas un ka-

reivju ilgas un mērķis ir viens un tas pats. Un

katrs kareivis, pie kādas partijas tas ari nepiederētu,
var savā nacionālā sajūtā būt ari Savienibas ideju
biedrs. Tāpat ari tautā ar dažādiem virzieniem viens

būs galvenais — mūsu nacionālais virziens.

Ilgi apslēpta un izeju meklējoša doma mūsu ka-

reivjos ir izteikusies uz āru. Mēs varam tikai ap-
sveikt šo domu. Tautas un kareivju zimpatijas, kaut

ari pagaidām instinktivi, būs Savienibas mērķiem.
Atliek tikai taktika. Kā izvest šis apvienojošās idejas
dzīvē. To, jādomā, Savieniba drīzumā rādīs ar savu

darbibu, jo Savieniba ir ievēlējusi jau Izpildu Komi-

teju un cer drīzumā izdot savu laikrakstu Rigā.

„Līdnms", 9. augustā, 1917.





GRIBA UZ VALSTI.

Vistumšākos un nāvigakos acumirkļus pārdzīvo
Latvijas jaunā valsts. Simts pretspēku ir sazvērē-

jušies pret mums un atrast ticigos, ka Latvijas valsti

vēl kaut kas varētu glābt, ir grūti. Visapkārt verd —

vulkāns. Okupācijas varas atkāpdamies pulki ņem

nežēligu kontribūciju no izpostitās Kurzemes lauk-

saimniekiem, „baltie gvardi", kuri neka vairāk priekš
Latvijas nekad nav darijuši, ka tikai rekvizējuši,
dara šo darbu ari tālāk bez kautrēšanās. Laupitaju
pulki apstaigā mājas un terorizē iedzīvotājus. Spe-
kulanti žīdi ar cinisku izsmieklu piebiedrojas laupi-

tajiem un ar neķītru bezkaunibu pārkāpj katru Pa-

gaidu Valdibas likumu. Un aiz visa ta nāk galvenais —

sarkanā nāve — lielniecisma maskā, lai zemi, kura

sevi pasludināja par neatkarigu, nodotu no jauna
Krievijas nekulturelo spēku rokās — tumsibai un

badam. Un tikai pie šis sarkanās nāves maskas kā

nerra zvārguļi karājas nosmiņķetie lozungi par darba

tautas
„
atsvabināšanu" no buržuju jūga. Sis vilnis

veļās tuvāk un nevienam nav gribas nostāties pret
to. Kas lai vēl tādā brīdī patura skaidru apziņu
un kas lai teic dzlvibas vārdu? Un vaj ik vārds

nav lieks, kad trakojošie tumšo masu instinkti, zau-

dējuši katru pavadu, nes mūsu tautu uz bezdibeni.

Kas ir vajadzigs, lai mēs kļūtu pie patstāvigas valsts

un būtu reiz brīva tauta? Ir vajadziga tautas griba
uz valsti. Gaiditie „atpestitaji" un vispasaules ap-

laimotāji varbūt ari ieradīsies pēdējā tēvijas novadā.

Un līdz ar to zudīs ta ilūzija, kas tos rožainā gaismā
nostādija. Tiem, kas tos gaidijuši, nokritis zvīņas

no acim. Un atkārtosies tagadējais „buržuju" valsts
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posts, tikai vēl trīskārtigā mērā. Ciniskie žīdu spe-

kulanti krāps tautu vēl vairāk, beigsies vēl tagadējā
kaut ari nepilnigā preses, sapulču, personas brīviba.

Terors augs, būs tikai viens kakla kungs visam —

sarkano gvardu komisārs, kura darbi apēnos vis-

asiņaināko caru darbus. Jo kas gan ir Nikolaja
laiku terors pret asiņainā Ļeņina un Trocka teroru?

Viss būs tāpat — buržuji pārdos preces desmitkārt

dārgāk. Tikai strādnieki sajutis badu desmitkārt

smagāk. Un tad pēc nedaudz dienam jau mēs no-

darbosimies ar jautājumu: kas vajadzigs, lai mēs

reiz būtu brīva tauta? Un tad sapratīs daudzi to —

kā vienigo glābiņu: mums vajadziga neatkariga
Latvija, kurai dos pamatu Satversmes sapulce. Bet

vaj mēs pie tās tiksim? Ja! tikai ar vienu notei-

kumu. Ja mums būs griba uz valsti. Varbūt tādēļ
mūsu jaunā valsts ideja nepiepildijās, ka viņas pil-
soņiem nebij cietas gribas uz to. Viņi bija puslīdz
vienaldzīgi pret savu valsti. Viņi vienmēr gaidija
glābiņu no āra, no vāciešiem, krieviem un citiem,
un daudzi beidzot no lieliniekiem. Veltas ceribas!

Bez gribas uz valsti neviens mums valsti nedos. Un

šo gribu mums vajaga audzināt lielu, viņu vajag
pacelt kā liesmojošu karogu, viņu vajag mest kā

uguni šaubigo sirdīs. Un ja viņa būs izaugusi liela —

šī griba uz valsti, ja viņa būs galvenais mūsu sa-

turs — tad tai brīdī mums būs neatkariga Latvija.

Pilsoņi, strādnieki, bezzemnieki un kareivji! Pār-

baudiet sevi nākošajos tumšajos brīžos un nezaudē-

jiet gribu uz valsti, jo tikai cieta nacionāla valsts

var glābt visus šos no anarķijas, verdzibas un posta.

~Latvijas Sargs" .\t 4, 1919. g., Liepājā.



LĪDZNODEVEJI.

Latvijas valsts nodibināšanas brīdī bija tāda sa-

jūta, ka Latvijā nava neviena mūsu neatkarības

pretinieka, neviena, kurš domātu citu domu un vē-

lētos citu politisku stāvokli. Nevar te pierēķināt tos

nedaudzos politiskos nodevējus Rigā, kuri jau bija
pazvērējuši Vilhelmam 11. kā savam hercogam.

Latvijas valsts pasludināšanas dienā visas šķiras
un partijas bija kopā, netrūka pat zocialdemo-

kratu, pat vēl kreisāku grupu — zocialistu

revolucionāru. Jaunās valsts ideja bija tik

stipra un tika izteikta ar tādu spēku, kā likās, mūsu

tauta spīdoši parāda savu ticibu uz valsti un ari

valsts gribu, kas dod ari neatņemamu tiesibu uz

patstāvibu un nedalāmu vienibu.

Jauno valsti apsveica latviešu pilsētas, latviešu
sabiedriskās iestādes, dažādu šķiru personas, ap-
sveica pat lielākā daļa no tās svešās tautas, kura

visvairāk bija pretojusies domai par Latvijas valsti.

Tās bija prieka un gaviļu dienas. Viņās bija sa-

jūtas, kādas mēdz būt pamatakmeni liekot kādai

jaunai skaistai ēkai, kas novēlēta lieliem centie-

niem — tautas kultūrai.

Un nu — tikai pēc nedaudziem mēnešiem, šī Lat-

vijas jaunā valsts, kurai tik daudz bruņinieku vār-

dos solija savu pabalstu un pakalpojumus, — nu

viņa ir atstāta no visiem tiem mutes patriotiem, ir

atstāta no veselām organizācijām un šķiram un ti-

kai neliels pulciņš inteliģences un neliels pulciņš
kareivju frontē cīņās un ziemas aukstumā vēl at-

klāti un droši nes Latvijas karogu un izrunā bez

bailēm un ar lepnumu neatkarigas Latvijas republi-
kas vārdu.
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Latvijas stāvoklis ir grūts un tikai pateicoties to

ideālismam, kuri jau dus varoņu kapsētā, vēl kāds

spēks nes Latvijas valsts ideju ar nesadragājamu
ticibu.

Kur galvenā vaina? Kas mūsu jauno valsti ir

novedis pie šī stāvokļa, kur visskaistāk atmirdz

ideālisms, bet ari viskailak parādās nodeviba un

gļēvums ?

Es zinu — vairums teiks, ka tie ir gandrīz ne-

pārvarami grūtie ārējie politiskie un saimnieciskie

apstākļi. Un viņiem pa daļai taisniba. Bet vaj pa-
sludinot Latvijas republiku, visi tie, kuri atzina par

nepieciešamu to darit — vaj viņi nezināja Latvijas

grūto stāvokli? Tas bija Skaidris sen un tāds pat
tas ir ari tagad — no ārienes.

Vēsture varēs liecināt, ka mūsu jaunā republika
ir atradusies zem ārkārtigi nelabvēligas zvaigznes.
Mums ir daudz ienaidnieku, daudz nodevēju.

Vispirmā kārtā okupācijas vara, kura labprāt pa-

kavējās Latvijā, pārtikas produktu dēļ. Tad ta šķira,
kura Latvijas valsts pasludināšanu nosauca par te-

ātra izrādi, kura gribēja un grib vēl vienmēr valdit

uz feodālisma principiem. Tad — saimnieciskās dzī-

ves sabrukums, kara posts, bads, valsts finansu stā-

voklis un, beidzot, visļaunākais — Padomju Krievijas

kara gājiens uz Latviju. Tas ir vairāk, kā pietie-
koši, lai novestu jauno republiku grūtā stāvoklī.

Intrigas, nelabvēliba no ārienes, «apvienotās" Krie-

vijas, Miļukova, Sazonova pirksti — viss grib Latvi-

jas postu, Latvijas valsts iznīcināšanu. Viss tas ir

Latvijas nodošana, tie ir kaprači, kuri gaida, lai par

savu pēdējo darbu tie saņemtu parasto atalgojumu.
Bet tas nav vēl viss. Visļaunākie nodevēji ir

mūsu tautā. Apzinigi un neapzinigi un

viņu starpā pat daudzi no tiem, kuri sajūsmā stā-

vēja pie Latvijas valsts proklamēšanas solijās
atdot savus spēkus viņas neatkaribas labā. Šie līdz-
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nodevēji ir tie, kas dara savu kapraču darbu no

iekšas, kas aprakt grib morāliski mūsu tautas un

zemes nākotni.

Mēs klusam, kad ārēji spēki un ārēji nodevēji
mūs apdraud. Mēs zinām, ka ar tiem ir jākaro at-

klāti, ka viņiem ir savs nolūks un tadēj viņu uz-

brukumi mums saprotami.
Cezars neteica neviena vārda, kad viņam ar iero-

čiem uzbruka valsts nodevēji un viņa atklātie ienaid-

nieki. Bet kad viņa tuvākais draugs ari parādijās
to pulkā — tikai tad viņš saprata visu un sajuta
vislielākās sāpes. Ari Latvijas valstij tiek doti sā-

pigi triecieni no tiem, kas reiz skaitijās par viņas

draugiem un tagad ir tikuši par viņas līdznode-

vējiem.

Vaj Latvijas valsts dzīvos vaj mirs — nekad šie

līdznodeveji nevarēs nomazgāt no sevis savu kaunu

un liekulibu. Ir jāatmet te un jāstrīpo no līdzno-

deveju skaita neapzinigais un tumšais pūlis — tās

ļaužu šķiras, kuras savā nezināšanā un apstulbumā
gaida lieliniekus kā atpestitajus no bada un verdzi-

bas, tās tirgus sievas, tie bezzemnieki un lauksaim-

nieki, kuri par Krievijas kara pulku tuvošanos prie-

cājas. Tādas ļaužu šķiras ir vienmēr bez apziņas
un inertas un padodas arvien labāk svešai varai,
nekā tai, kura acumirklī valda. Bet tad vēl atliek

kādas citas līdznodeveju šķiras, kuras savu darbu

dara apzinigi, pie tam liekuļodami paštaisnigumu.

Vispirms tādu gļēvuļu un līdznodeveju ir pa pil-
nam mūsu pilsoņu šķirā. Atminēsimies tikai Liepā-

jas gaviles pēc Latvijas republikas nodibināšanas,

gājienus, dievkalpošanas, uzsaukumus, telegramas.
Bet tagad, kad republikai grūts brīdis jāpārcieš, kur

ir šie «varoņi" ? Tie noslēpumaini aizlaidās uz ār-

zemēm, lai savu dārgo ērtibu un dzīvibu pasargātu
pilnā godibā. Dažs labs no viņiem Vācijā pat ir

noliedzis savu tautu, lai tikai iegūtu sev dažas ērti-
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bas. Lūk, pilsoniskie lldznodeveji! Bet kad ar va-

roņu kareivju asinim Latvija būs atgūta, tad viņi
nāks atpakaļ un zvērēs atkal ar frazem uzticibu

valstij, kuru viņi nodevigi pameta tad, kad visi spēki

bij vajadzigi kopā.

Valstij un tautai, ja ta grib būt varoņtauta, ir šo

nodevēju un gļēvuļu vārdi jāieraksta atmiņā, lai zi-

nātu uz priekšu, kas viņas draugi, kas nodevēji.
Aiz viņiem ir pulks citu, — spekulanti, kuru mī-

ļākā tēvzeme ir nauda, pilsoņi, kuri iznēsā melus

par Pagaidu Valdibu, pilsoņi, kuri izvairās no mobi-

lizācijas un nodokļiem un pilsoņi, kuri nodod Latvi-

jas republiku tikai tādēļ, lai pie okupācijas varas

vaj lieliniekiem ieņemtu komisāru vietas.

Latvijas valsts lldznodeveji ir ari tās organizā-
cijas, kuras skalda vienigo varu un varas autori-

tāti. Viņi ir tie, kuri kuģa briesmu brīdī ceļ dumpi
un uzmudina matrožus atņemt varu kapteinim —

vienigam cilvēkam, kas vēl var novērst katastrofu.

Valsts lldznodeveji ir ari tie, kuri zem zocialisma

un demokrātisma segas un dažādu principu segas

šaī brīdī organizē strādniekus pret Pagaidu Valdibu.

Ko viņi grib? Demokrātisku Latviju caur Satver-

smes Sapulci? Viņi zin, ka ari Pagaidu Valdiba un

Tautas Padome grib to pašu. Un vairākums Sa-

tversmes Sapulcē bezzemniekiem un strādniekiem ir

drošs, ja vēlēšanas ir pilnigi demokrātiskas. Tādēļ
strādnieku un bezzemnieku vadoņi negrib pabalstit
Valdibu, kuru tie paši līdziecēluši. Viņi spēlē ap-

zinigi lldznodevibu Latvijā — līdznodevibu

kopā ar tiem, kas nāk no Krievijas un neatzīst tie-

sibu valsti, bet varas valsti, beztiesibu, diktatūru.

Lūk, tie daudzie lldznodeveji mūsu tautā, — es

nedomāju, ka vēl nav daudz citi. Bet aiz kādām

teorijām un vārdiem viņi ari neslēptos, savu īsto

nolūku tie vairs maskot nevar. Viņu nolūks ir mūsu

republikas nodošana ārējiem ienaidniekiem. Ja šie
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iekšējie līdznodeveji Latviju nenodos, tad viņa dzīvos.

Lielinieki, okupācijas vara, krievu šovinistu cen-

tieni — tie sadruptu pret tautas vienibu, ja tāda

batu.

Bet vaj tadēj pagurt tiem, kas Latvijas neatkarī-

bas dēļ cīnās idejiski, vaj ar zobenu? Nē! Apziņa,
ka viņi stāv par tiesibu valsti, gars, kas redz tālāk

par šī laikmeta anarķiju un to sajūt, ka viņi cīnās

par tiem cilvecigiem brīvibu principiem, ko labākās

Eiropas nācijas radijušas — tas dod Valdibai un vi-

ņas kareivjiem svētas un neapstrīdamas tiesibas cl-

nities tālāk.

Jo stiprāka šī apziņa un iekšķigais spēks, jo vai-

rāk morāliskas un politiskas varas viņu nesējiem.
Un Latvijas republikas nodevēji — iekšķigie un āri-

gie —- varēs iegūt tikai vienu — kultūras tautu un

vēstures nicināšanu vienalga, vaj tie uzvar, vaj tiek

uzvarēti.

„Latvijas Sargs", 1919. g. 3* 19.





RAGANU NAKTS.

Ir tumša nakts. Visi ļaunie spēki ceļas kājās, lai

daritu savu samaitāšanas darbu. Ko saule ir ap-

gaismojusi, visu, kas dīdzis un audzis gaismai preti —

to grib nomīdit un iznīcināt sātaniskie ļaunie gari.
Un šī nakts panāktu savu. Zeme pārvērstos par

pekli, ja nebūtu kāds dievibas stars, kurš, spiezda-
mies naktij cauri, biedē un vajā raganu dziras un

vellu trakās orģijas. Mēneša sudrabotais vaigs, kā

dienas bāls atspīdums, ielej tumsas bezdibenī ceri-

bas un dod cilvēkiem drosmi. Un tādēļ raganas

atmet savus vellu priekus un skrien mēnesi maitāt,
noraut, samīdit, apspļaut to, lai tad nekas vairs ne-

traucētu viņu tumšos nodomus. Tā zin stāstit tau-

tas pasakas no senseniem laikiem. Nesmiesimies

par pasakām, jo viņās ir daudz dziļas iekšķigas pa-

tiesibas, tautas nojaudu un simbolisma.

Vaj mūsu tautas dzīvē, pēc īsas gaišas dienas,
nav iestājusies drausmigā raganu nakts, kuras ir

sazvērējušās nogalināt dienas izredzēto tautas varoni?

Tiešam ta ir raganu nakts, kādu reti kad mūsu tauta

redzējusi. Viņas ir sajājušas ar piestām un slotam,

vecas un jaunas, riebigas un skaistas, un viņu vidū,
kā vadonis un iznīcināšanas un nodevibas kungs,
plīvo kā melnas nakts debess senā Kangara tēls.

Viņas sagriežas milzigos pulkos un ielenc mūsu

gaišo nakts domu, mūsu sudraboto mēnesi, lai to

norautu no mūsu nakts debesim. Šī briesmigā nakts

mums atgādina to nakti priekš daudz gadu simte-

ņiem, kad raganas nozvērējās saplosit Lāčplēsi un

nometa to, beidzot, visdziļākā Daugavas dzelmē.

Kādas šausmas ir jāpārdzīvo tagad ! Maza saujiņa

gaišo kareivju starp divām ugunim. Lielinieciskie
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pulki priekšā, aiz muguras sazvērestiba, no baronu

politiskām laboratorijām radita. Smacējošs gaiss pilns
ar pekles tvaikiem, no kuriem pamirst katra elpo-

joša krūts. Ta ir visdziļākā pusnakts stunda un

raganas ir savā elementā. Gaišais ideāla vaigs tiek

aptumšots no viņu trakojošiem pulkiem. Viltigie un

uz iznicināšanu un tautas samaitāšanu gatavie joda

pulki nevienu līdzekli nesmādē. Viņiem labs viss,

ja tikai mērķis panākts. Viņi pat svētuma vārdā

sviež nāvi uz sudraboto spīdekli. Visi pulki ir ap-

vienoti. Cik pretigi ari mums neizliktos savos uz-

skatos lielinieki un daudzie it kā viņu apkarotāji,
bet vienā vietā tie satiekas, saprotas un sniedz ro-

kas, —ta ir Latvijas neatkaribas iznīcināšana. Von

Strvks un Stučka piedalās vienā un tai pašā raganu

naktī, lai panāktu kopigu mērķi; latviešu virsnieks

Vācietis un bijušais Meklenburgas hercogs sirdī jūtas
tuvi draugi — Latvija kā patstāviga valsts ir jāno-

maitā, kā raganas maitā mēnesi, lai tad uz bailēs

un tumsā pamirušās tautas krūtim viņi uzmestos kā

lietuvēni un paņemtu viņas spēkus un asinis. Tiešam,

raganu nakts ir visā savā godibā redzama un pats
Melnais Meistars ar savu zirga kāju jau dejo, ne-

slēpdamies, tur līdz. Viņa lielo nagu pat reizēm

dienas laikā mēs dabūjam redzēt, tik drošs tas jūtas
mūsu zemē, it kā viņš vēsturi par vairākiem gadu-
simteņiem būtu atpakaļ atgriezis. Saules aptumšo-
šanās pār mūsu zemi un jūru liekas tik ilga, kā kad

negribētu beigties.
Bet mūsu tautas pasakās par to, kā raganas maitā

mēnesi, ir ari otra puse. Tas ir maitājamā mēneša

glābējs, latviešu lauku puisis, kurš izliekas aizmidzis

un noklausās, kā raganas gatavojas uz dzīrām un

mēneša maitāšanu. Viņš aizlaižas iepriekš uz mē-

nesi, sagaida tur raganas un notriec visas zemē.

Vaj ari tagad nebūs jāņem palīgā šis lauku puisis,
kurš aizsargātu vēl to vienigo gaišo nakts domu,
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kāda mums ir — Latvijas neatkaribu? Viņš ir gatavs
to darit, jo viņā ir tautas dvēsele, vienkārša un bez

viltus, un tai ir pretigi visi jodi un visas raganas.

Apvienots armijā, ši puiša spēks var visu.

Un ja ari viņam, kā Lāčplēsim, būtu jākrīt vis-

dziļākos dziļumos, — tur par viņu nomodā stāv burt-

nieka meita Laimdota, kura to izcels un izvedīs atkal

uz virszemi, piepildit savu uzdevumu.

Šaī grūtākā brīdī, kad sazvērestibas un nodevibas

mūs pavada ik uz soļa, kad Kangars ar savu raganu

svītu dzer neredzētas dziras, un kad musu labākie

varoņi krīt nejaušibās un mūs sagrābj izmisums, —

kur ņemt spēku?
Mēnesis nav nomaitājams ... Viņš spīd kā priekš

gadu tūkstošiem. Tautas ideāls nav nomācams. Viņš

uzpeld atkal un atkal no jauna, spožs, neaizsnie-

dzamā augstumā. Dievi zin mūsu ceļu. Viņi grib
tikai vienu no tautas: lai ta tic saviem ideāliem.

„Latvijas Sargs", 1919.





DEMOKRATIJAS PIENĀKUMI PRET

VALSTI.

Tagadējā Eiropas politiskā dzīve stāv zem demo-

krātijas zvaigznes. Demokrātija ir mūsu laiku lo-

zungs. Un valstis, kuras sen jau pazīstamas kā

demokrātiskas, pārbauda savu demokrātismu par

jaunu. Valstis, kuras dibinās, tautas, kuras tiek

brīvas, pamato savu satversmi un nākotnes plānus
uz demokrātiskiem principiem. Demokrātija —kā

viņa tiek saprasta savā labākā nozīmē — bez šau-

bām, būs nākošo gadu desmitu noteicējs jēdziens

politiskā dzīvē. Viņa ir tie zelta svari, uz kuriem

tiek svērtas tautu un valstju nākotnes, lai pārbau-

ditu, cik vērtigas un paliekamas tās ir. Un katra

novirzišanās uz vienu vaj otru pusi piedod demo-

krātiskiem jēdzieniem mazvērtigu stāvokli.

Valsts pienākums ir tādēļ — ja ta ir demokrātiska

valsts — rūpēties par to, lai viņas pilsoņiem tiktu

garantēts viss, ko demokrātijas jēdziens sevī ietver.

Valstij jābūt nomodā, ka varmacigas strāvas pa

labi vaj kreisi neizlieto demokrātijas lozungus, stiep-
jot tos pēc patikšanas saviem nolūkiem līdzi un,

sevišķi, lai zem demokrātijas maskas neslēp-
tos kāds monarķisms vaj anarķisms un nerunātu

demokrātijas vārdā savu tumšo nolūku sasniegšanai
par labu.

Par to valsts ir spiesta rūpēties. Bet ari no otras

puses, no demokrātijas ir apzināmi pienākumi pret

valsti, kā pret viņas ideālu nesēju un glabātāju. Un

šie pienākumi ir pabalstit valsti, lai ta ar savu varu

var izvest dzīvē demokrātijas neapšaubāmos skaidros

principus.
Šos pienākumus pret valsti ir sapratušas daudzas

demokrātiskas tautas, kādās partijās ari nesada-
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litos viņu pilsoņi. Tā tas ir Anglijā, Francijā, Vā-

cijā, Polijā — daudz citās Eiropas zemēs. Ar to šīs

tautas un viņu politiskas partijas ir pierādijušas, ka

tām ir demokrātiska valsts apziņa. Sīku-

mos partijas var šķirties, bet galvenos jautājumos
viņas saprotas, galvenais valsts ideāls viņām ir

viens: glābt valsti, tautu, no anarķisma, no dažādu

šaubigu vērtibu komunisma, kas noved valsts dzīvi

līdz postam. Un tapēo pareizi var teikt par Krieviju:
cik «brīva* ta ari nebūtu, bet šīs valsts galvenai
partijai — komunistiem ir svešas demokrātisma idejas
un sveša ari valsts apziņa.

Piegriežoties jaunajai Latvijas valstij, pats par sevi

rodas jautājums, cik Latvijas politiskās partijās ir

valsts apziņas un apziņas par demokrātiskas valsts

valdibas pabalstišanu un par pienākumiem pret de-

mokrātisko valdibu.

Atbilde te redzama mūsu dzīvē. Demokrātiskas

valsts apziņas un tādēļ ari pienākuma apziņas pret
demokrātisko valsti trūkst konservatīvajām vācu par-

tijām un komunistiskām un zocialdemokratiskām. Ja

valdiba, kura pamatota uz visdemokrātiskākās plat-
formas, tiek apkarota no abām šīm pusēm, tad

skaidri redzams, ka tās ir pret demokrātisku valdibu

un viena te grib novest pie Baltijas monarķijas, otra

pie komunisma. Vidēja ceļa tiem vairs nav, jo tas

ir tieši demokrātiskais un uz to pamatojas

Latvijas Pagaidu Valdiba.

Ja Latvijas vācu politiskās partijās būtu skaidrs

demokrātijas jēdziens, tad tās pabalstitu visiem spē-
kiem Latvijas Valdibu cīņā par tautas demokrātiskiem

principiem, jo pretējais ceļš noved pie lieliniecisma

vaj carisma. Ja latviešu maziniekiem būtu veseligs

demokrātijas jēdziens, tie pabalstitu demokrātisko

valdibu, jo katrs cits virziens atkal noved pie abso-

lūtisma vaj lieliniecisma. Latvijas Tautas Padomes

platformā, uz kuras pamatojas ari Latvijas Pagaidu
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Valdiba, ir visas tās pilsoņu brtvibas un politiskās

tiesibas, ko savās programās prasa zocialdemokratija
visās Eiropas valstīs. Ja latviešu maziniekiem ar to

demokrātiskais jēdziens nesaistās, tad, acim redzot,
tie grib kaut ko vairāk, «augstāko* demokrātiju —

komunismu.

No ši stāvokļa ari izskaidrojams tas, ka ne vienai,

ne otrai no augšā min. partijām nav nekādu pie-
nākumu pret demokrātisko valdibu, vismaz viņas
šos pienākumus neapzinās un nesajūt.

Bet, varbūt, Latvijas Pag. Valdiba nemaz nestāv

uz demokrātiskas platformas? Varbūt viņa negrib
demokrātisku valsti? Jo vācu aprindas tak apgalvo,
ka tikai ta esot demokrātiska valsts uzbūve, kura

ietverta viņas 14 punktos. Strvks šo «demokrātismu*
bija domājis vēl tālāk un plašāk. Veltigas iedomas!

Pieņemot 14 punktus vaj Strvka «satversmi*, lat-

viešu tauta nāktu pie gluži pretēja «demokrātisma*,
viņa meklētu glābiņu komunismā, kā pretspēkā.

Varbūt tas nav demokrātiski, ka Valdiba pagai-
dām aizliedz sanākt kongresam un ved atklātu cīņu

pret lieliniecismu? Būsim pārliecināti, ka ja mūsu

mazinieki valditu, viņi būtu bijuši spiesti rīkoties

pret to «demokrātismu* tāpat, kā rīkojas zocial-

demokrats Noske Berlinē, jeb tie būtu tikuši noslau-

citi no skatuves. Iznākums viens un tas pats. Vaj,

varbūt, mazinieki domā, ka tas ir īstais demokrā-

tisms, kas izteicas Liepājas Izpildu Komitejas rezo-

lūcijās ar lielinieku balsu pārsvaru? Te ir re-

dzams, ka trūkst pareiza jēdziena par demokrātiskiem

principiem un tādēļ ari trūkst apziņas un pienākumu
uz demokrātiskas valsts celšanu. Demokrātiska

valsts nav jau visu partiju mērķu un visu politisko
kaislibu piepilditaja. Viņa ir tikai elementāro demo-

krātisko principu piepildišanās, forma, kurā var tālāk

veidoties šķiru un tautibu attiecibas, nepārkāpjot
demokrātijas negrozāmos pamatus.
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Ja kam nav pienākuma apziņas pret tādu valsti,
tam nevar būt ari pienākuma. Un veltigi to ir uz-

spiest ar varu. Bet tie, kas pēc ilgas asins izlie-

šanas un izpostīšanas grib dzīvot normālu dzīvi un

gūt sava darba augļus, tie ari apzinās, kurp ved

mūs Latvijas valsts ideja, tie ari sapratīs savus pie-
nākumus pret šo valsti. Jāsaka, ka šis laiks ir īsts

pārbaudīšanas laiks priekš demokrātijas, eksāmens

par valsts apziņu un par demokrātisku gatavibu.
Par laimi priekš Latvijas valsts, vairākums to ir

izturējis un sācis izpildit savus pienākumus.
Viss, kas notiek pa kreisi un labi, ir politisku

kaislibu kultivēšana. Reizām, varbūt, neapzinīgi, bet

savā iznākumā — nemaldigi. Mūsu demokrātijas pie-
nākums (un mūsu tauta, par laimi, visa ir demo-

krātiska tauta) ir cīņa pret monarķismu un lielinie-

cismu un viņu līdzskrējejiem.

«Latvijas Sargs" te 62, 1919.



LATVIJA UN KRIEVIJA.

Latviešu tauta ir sapratusi lielo laiku un tautu

pašnoteikšanās principus tāpat, kā to grib saprast
visas mazās un līdz šim kalpinātās tautas. Viņa ir

pasludinājusi Latvijas neatkaribu un ar ār-

kārtigu ticibu uz savām tiesibam un dziļu tēvzemes

mīlestibu mūsu kareivji lej asinis cīņās par šo Lat-

vijas neatkaribu. Bet princips — tautu pašnoteik-
šanās — ir atradis piekrišanu tikai vēl pie mazām

tautām un tādēļ latviešiem ir un būs cīņas aiz cī-

ņām, lai paturētu savu neatkaribu. Saujiņa vācu

sazvērnieku ar fon Strvku priekšgalā ir domājusi

par to, lai ar reakcionāro, vecās Vācijas junkurisko
spēku piepalīdzibu, nodibinātu te monarķistisku valsti,
kur niecigais mazākums (6°/o) valditu par latviešu

tautu.

Balsi pret Latviju paceļ Krievija, sagrautā un iz-

postitā Krievija un ar savu politisko vadoņu muti

paziņo miera konferencei Parizē, ka ne vienā

jautājumā, attiecibā uz Krievijas valsts

teritorijām 1914. gada robežās, nevar

tikt pieņemti lēmumi bez krievu tautas

piekrišanas. Šīs prasibas galvenie uzstāditaji
ir mums jau pazīstamie vecie krievu politiķi Sazo-

novs un Maklakovs. levērosim, to saka šie krievu

tautas gribas izteicēji jau tagad, kad Krievijas pa-
visam

nava. Ko gan viņi teiks tad, kad Krievija
būs dabūjusi jaunu veidu un būs kļuvusi atkal par
valsti? Tādēļ krievu briesmas nava priekš neatka-

rigas Latvijas mazākas, nekā sazvērnieka Strvka un

biedru briesmas. Viņas tikai ir tālu vēl un maz

samanāmas mums, bet viņas augs, jo tie politiķi, kuri
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grib atgriezt atpakaļ 1914. gadu, ir centralizācijas
un tautu kalpināšanas politiķi un mums viņu poli-
tika ir jāuzņem kā neapslēpta un neliekuļota griba
pievienot mazās neatkarīgās valstis klāt pie Krievi-

jas un valdit par tautām ar vecvecām neaprobežo-
tām tiesibam.

Bet kā tautai, mums šo politiķu nolūki ir stingri
jāatraida. Jāatraida, pirmkārt, uz tiesibu pa-

mata un otrkārt, ja tautu tiesibas nespēlē nekādu

lomu šo krievu kungu tiesibu jēdzienā, tad jāatraida
ar varu, ar pašaizsargašanos.

Vispirms te rodas jautājums: vaj Krievijai ir tie-

sibas noteikt mūsu tautas politisko nākotni, kur šis

tiesibas rakstitas un ar ko pamatota prasiba pēc
krievu tautas piekrišanas? Reiz Latvija bija
Krievijas sastāvdaļa. Bet vēsture vien nedod tiesi-

bas uz visiem laikiem. Un galvenais —ja kāda

valsts ietver vairākas tautas sevī, tad parasti valda

kulturelaka. Ja notiek pretējais, tad valstī ir ne-

mieri un revolūcijas. Un tam Krievija bija nemitigi
padota. Kas nu ir ta krievu tauta, no kuras jā-

prasa atļauja, ja Latvija grib savu neatkaribu? Tak

ne Maklakovs, Sazonovs un viņu partijas biedri.

Krievu tauta ir ta, kura Eiropā stāv uz viszemākās

attīstibas pakāpes. Kas to nezin. Ne ekonomiskā, ne

kulturelā, ne tiesiskā ziņā krievu tauta nevarēja
pat 1914. gadā līdzināties «nomaļu" tautām somiem,

igauņiem, latviešiem, poļiem, gruziņiem, armēņiem.
Šīs tautas bija visur un vienmēr krievu tautai par

paraugu. Un nu krievu politiķi uzstāda šo krievu

tautu par aizbildņiem latviešiem, igauņiem, so-

miem ! Tas vairāk nekas nava, ka krievu dzimt-

kungu atavisms, pēc kura loģikas ir vajadziga kaut

kāda «dzimtbūšana", ja ne savu zemnieku, tad vis-

maz tautu dzimtbūšana.

Bet, varbūt, mēs tomēr krievu tautai kaut ko esam

parādā? Vismaz viņas politiķiem. Vaj kultūru?
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No Krievijas mums nāca tikai pārkrievošanas kul-

tūra ; citu neko mēs nedabūjām. Ne tautas izglītibā,
ne zemkopībā, ne technikā. Varbūt Krievija ir at-

vieglojusi mūs no vācu jūga, kas gadu simteņiem
spieda tautu? Ari ne. Nekad dzimtbūšana Latvijā
nepieņēma tik lieliskus apmērus, nekad nevaldija
tāda beztiesiba, kā pēc Vidzemes pievienošanas Krie-

vijai 1710. g. Un 1905. gadā krievu „saprātīgie" po-

litiķi tikai pabalstija vācu feodāļu zistemu. Vaj tad

pēc visa ta nava jābrīnās par krievu politiķu aiz-

bildniecibu un nava jāprasa: kādas tiesibas, starp-

tautiskas, politiskas vaj morāliskas, ir tagad krievu

tautai pie mūsu likteņa lemšanas, kad tauta jau pa-

sludinājusi savu neatkaribu? Mēs varam tikai ap-
brīnot krievu politiķu sastingumu, kuru augstākais
negrozāmais princips ir 1914. gada robežas.

Ne Latvija, ne Somija, ne Igaunija nepretendē uz

Krievijas robežām, ne uz krievu tautas apkarošanu,
kalpināšanu un tādēļ mēs ar pilnu tiesibu varam

prasit ari priekš sevis to pašu. Ja krievu politiķi
to nesaprot, tad viņi nesaprot, ka tautu tiesibas ir

vairāk, nekā tautu rupjais spēks. Bet, varbūt, šī

«krievu tauta", kuras aizbildniecību priekš latvie-

šiem, somiem, igauņiem prasa krievu politiķi, varbūt

viņa ir garigi bijusi stiprāka, apkarojot postošo lie-

liniecismu. Gluži otrādi. Šī krievu tauta jau divus

gadus nes pacietigi lielinieku jūgu, jo viņas kultu-

relais līmenis ir tāds, ka tai viss vienalga, kas valda.

Bet mazās tautas necieta ne divus mēnešus lieli-

niecismu savā vidū. Viņas rādija iz sevis spēku,
kas savalda šo aziatismu. Un ja kur vēl viņas nava

to paspējušas, tad to izdarīs visdrīzākā laikā, kā

tas notiek jau Latvijā. Ari te tautas, par kurām

Maklakovs un Sazonovs grib vēl valdit, ir parā-
dijušas sevi par daudzkārt spējigakām, nekā krievu

tauta. Bet ieauguši cara centralisma valdibas formā,
šie vecie labie krievu kungi vēl vienmēr grib
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māksligi padarit krievu tautu par valdnieci citām

tautām.

Ja krievu politiķi Parizē gribētu būt reālās dzīves sa-

pratēji un patiesi realpolitiķi, viņiem būtu jādomā par

kaut ko citu. Viņiem būtu jādomā par Krievijas
saimnieciskās dzīves atjaunošanu un par viselemen-

tārāko pilsoņu tiesibu atjaunošanu Krievijā. Ja viņi
mīlētu savu tautu, tad viņiem nevajadzētu tik-

daudz rūpēties par to, kā saistit Krievijas jūgā ma-

zākās tautas. Rūpēties par to zemi, kuru apdzīvo
krievu tauta, tas būtu loģiski un morāliski viņu
svētākais pienākums. Bet ja šinī brīdī, kur krievu

tautas zeme iet bojā, viņi vispirms domā par mazo

tautu saistišanu atpakaļ pie Krievijas, tad viņi pie-
rāda savas neapslēpjamās imperiālistiskās aneksiju
tieksmes. Vēl vairāk, viņi pierāda, ka tie ir nogu-

lējuši vislielākos demokrātijas ieguvumus pasaules
karā, tautu savienibas ideju un nepavisam negrib
domāt par tautu pašnoteikšanās principiem.

Latvijai, protams, uz visstingrāko jāatraida šāda

aizgājušo laiku politika. Latviešu tauta ir dzīvojusi
zem jūga un zina, ko tas dod. Ja Krievija ir de-

vusi mazliet vairāk, tad ne desmito daļu no ta, ko

mūsu tauta panāks kā neatkarigas Latvijas tauta.

Un ja ari izvestu to, ko prasa visur mūsu «krievu

draugi" — tautas nobalsošanu — ari tad latviešu

tauta neapdomāsies nevienu acumirkli. Pēc tam,
kad mēs esam izbaudijuši carisma «kultūru* un lie-

liniecisma kultūru, kas abas nākušas no Krievijas,
mums nebūs ne mazākās vēlēšanās mēģināt vēl iz-

baudit dzīvē apvienošanās eksperimenta augļus. Te

krievu politiķiem nav ko cerēt pat uz vistumšakiem

tautas slāņiem.
Latvijas republika ir nodibinājusies uz demokrā-

tiskas valsts principiem. Ir pats par sevi saprotams,
ka tiklab Latvijai, kā Lietavai, Igaunijai, Somijai
nava nekādu iekarošanas nolūku. Šīs republikas
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vēlas tikai mieru, jo miers tikai var nest labklājibu
nogurdinātām tautām un izpostitām zemēm. Un ar

visām kaimiņu tautām tad ir jāuztur visdraudzīgā-
kās attiecibas — protams, ari ar krievu tautu, pret
kuru, kā pret tautu mums nava ne mazākās nelab-

vēlibas, ne naida, drīzāk vēlēšanās, lai krievu tauta

kļūtu bagāta tiklab kultureli, kā ekonomiski. Bet

ja naidigās attiecibas māksligi grib veicināt krievu

politiķi miera konferencē, tad viņi rada jaunus sa-

režģījumus, ne mēs, un katra atbildiba krīt uz vi-

ņiem. Ar intrigām tagad un vēlāk, varbūt, ar spēku
mūs var mēģināt piespiest pret tautas gribu pie

Krievijas. Bet caur to netiks veicināts tiesibu prin-

cips Eiropā, bet gan nemiers un naids pret vecās

politikas piekopējiem.
Latvijas attiecibas pret Krieviju ir vienkāršas un

skaidras. Jānožēlo tikai, ka krievu politiķu attieci-

bas nava pret mums tādas pat. Krievijas atdzim-

šana caur to tikai zaudē. Un jo drīzāk krievu

«tauta" atzīs mūsu tiesibas būt neatkarigai valstij,
jo drīzāk nāks sengaiditais miers un saprašanās.

Latvijas Sargs", 5. aprill 1919.





NACIONALĀS ARMIJAS SĀKUMS.

No mūsu atjaunotās vēstures dienas ir pagājuši
seši gadi. Šo gadu siena ir vēl caurspīdiga un at-

miņās varam saredzēt vēl pirmos lielos notikumus

un personas. Viss liekas tik pasakaini. Sevišķi
armijas sākumi.

Pēc Latvijas proklamēšanas, jautājums par bruņo-
tiem aizsardzibas spēkiem bija pirmā un galvenā
vietā. Tiesibas bez varas ir pilnigi nespējigas, kaut

ari ideja visdiženākā. Kas sargās valdibu, kas at-

turēs uzmācigo ienaidnieku — tie bija jautājumi, kuri

bij katrā mutē un tika izrunāti ar lielām šaubām un

bažām.

Pirmo ierosinājumu deva virsnieki no Nacionālās

kareivju savienibas, kuriem tūliņ cienigi pieslēdzās
studenti — sevišķi no „Talavijas". Cik nepatīkami
šodien ari nebūtu dažiem, sevišķi no galējās kreisās

puses, to atzīt, tas nava vairs ne sagrozāms, ne no-

liedzams: pirmie nacionālās armijas sākumi ir ne-

daudz© virsnieku un studentu rokās. Tie bija ļau-

dis, kurus nevarēja vairs samulsināt ne komunistiski,
ne monarķistiski lozungi, ne ari valsts avantūristi

ā la Niedra. (Par nedaudziem izņēmumiem nerunāju.)
Šī pirmās nacionālās armijas latviskā doma un

latviskais viedoklis atrada cienigu vadoni — kara
ministri Zāliti. Kāds kara ministrs, tāda armija.
Sī„„armijaaa vairāk bija teorijā un idejā, nekā reālos

tēlos. Jo aizejot no Rigas, bija nepilnas divas rotas.

Bet par to pilnigi nešaubigas un drošas.

Uz tīri latvisko viedokli Zālits dibinādams savu

armiju, izlietoja visus līdzekļus, lai informētu ari

pretiniekus par šī viedokļa vajadzību un tiesibam.
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Nedēļas divas pēc valsts pasludināšanas saņēmu

kādā dienā uzaicinājumu no kara ministra nekavē-

joši ierasties pie viņa. Atradu Zāliti rūpju pilnu,
bet nosvērtu un darbigu savā mazajā darba istabā

uz Brlvibas ielas, tagadējā iekšlietu ministrijas namā.

Zālits sāka runāt par to, ka jāinformē uznākošie

sarkanarmieši par to, kas īsti ir Latvijas valdiba un

ko ta vēlas, jo viņu vadoņi tos nežēligi viļot. Ir

vajadzigs uzsaukums, kurā tos aicina uz Latviju
nacionālā armijā un apsola tiem visas brlvibas un

savu zemi. Viss bijušais aizmirsts. Nāk jauns laiks,

jauna dzīve.

Devos mājās un tūliņ uzrakstiju uzsaukumu. Tas

bija sauciens uz savas valsts un mantojuma saņem-

šanu, uz brāļu kara atmešanu un uz muižniecības

apkarošanu.
Pēc nelieliem koriģējumiem, ministrs atzina uzsau-

kumu par teicamu un steidzigi solijās nodot drukā.*)

Bija nodomāts to izplatit sarkanarmijā ar aeroplana

palīdzibu.
Cik tālu bija izdevies izplatit uzsaukumu, par to

man tuvāku ziņu nava. Bet, kā redzams no sarkan-

*) Latviešu kareivjiem Krievijā. Latviešu kareivji 1 Tumšās

un drausmigās dienās jums bij jašķirās no Latvijas. Kad,
Krievijai caur anarķiju sabrūkot, Latvijā ielauzās Vācijas im-

periālistiskie kara pulki, jums, kuri tik varonīgi bijāt sargājuši
savu dzimteni, bij jāaiziet līdzi krievu armijai, lai nekristu

gūstā. Kaut gan Krievijā tika slēgts miers, jums miera nebija,

jo padomju valdiba arvien no jauna raidija asiņainās cīņās un

pilsoņu karos, izlietodama jūs kā ieroci savu mērķu sasnieg-
šanai. Atgriezties uz Latviju un cīnities par savas tautas un

zemes brlvibu jums vairs nebija iespējams
Tagad, sabrūkot Vācijas bruņotai varai, Latvija ir kļuvusi

brīva. Caur tautas gribu ir pasludināta neatkariga demokrā-

tiska Latvijas republika.
Latviešu kareivji Krievijā! Latvijas republikas Pagaidu val-

diba ar šo griezās pie jums, kūpi esat spiesti kalpot Krievijas
sarkanā armijā, un paziņo, ka jūs varat netraucēti atgriezties
dzimtenē, ja jūs atzīstat Latvijas neatkaribu un viņas tagadējo
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armiešu ienākšanas Rigā, tad Stučka un Daniševskis

nomocitiem strēlniekiem bija apsolijuši tūliteju muižu

izlaupīšanu un īpašumu nacionalizešanu, un šie lo-

zungi, protams, bija stiprāki priekš ta laika kareivjiem

un ar tiem viņi ari ienāca Latvijā un Rigā.
Tā tad no šīs puses nebija nekas sagaidāms par

labu nacionālās armijas organizēšanai. Ja ari pa-

rādijās daži «pārnācēji", tie bija šaubigi vīri, vairāk

novērotāji un vairums no tiem ari palika Rigā, ne-

maz nemēģinādami sekot valdibai. Bet ministrs bija

darijis lielu darbu: informācija bija ļoti izdeviga bi-

jusi, kas izrādijās vēlāk no lielinieku pārbēdzējiem.

Pirmo rotu saformejums bija neizdevigs. Ļoti grū-
tais pārtikas un apģērba, ari apbruņojuma stāvoklis,
bet galvenā kārtā komunistu aģitācija, noveda rotas

pie dumpja, kuru likvidēja ar angļu palīdzību.

Kas vēl atlikās? Tikai inteliģence, nedaudzie stu-

denti un nacionālās apziņas apgaismotie virsnieki.

Šīs pāris organizēšanās stāvoklī esošās rotas ar pilnu
tiesību varēja saukt par pirmo nacionālo valdibas

gvardiju. Uzticība valdibai bija toreiz vairāk vērts,
kā kareivju daudzums, ja tiem nav apziņas.

iekārtu un nākat bez ieročiem vaj nododattos Latvijas Pagaidu
Valdibai. Visiem Latvijas pilsoņiem, kuri tādā kārtā atgrie-
zisies dzimtenē, Pagaidu Valdiba garantē visas pilsoņu brlvibas

un tiesibas un pieaicinās tos darbā pie zemes un valsts jautā-

jumu izšķiršanas, līdzigi citiem Latvijas pilsoņiem.

Jūs, latvju kareivji un pilsoņi Krievijā, esat vajadzigi priekš
jaunās un brīvās Latvijas uzbūves. Bet Latvija ir izpostita no

kara. Latvijas Pagaidu Valdibai ir jācīnās ar daudziem ienaid-

niekiem, kuri grib izpostit mūsu jauno brīvibu un neatkaribu.

No Krievijas spiežas Latvijā bruņotas laupitaju bandas, kuras

apdraud Latvijas pilsoņu dzīvibu un izlaupa nedaudzos pār-
tikas līdzekļus un ar to noved Latviju pie bada un posta. Pret

šīm laupitaju bandām Pagaidu Valdibai jāuzstājas ar ieročiem.

Latvijas Pagaidu valdiba grib novērst pilsoņu karu un novest

zemi līdz Satversmes Sapulcei. Pie jums, daudzcietušie kareivji

Krievijā, griežas Latvijas Pagaidu Valdiba un lūdz jūs pārnākt
kā mierīgiem pilsoņiem uz radošu darbu un bez ieročiem rokā.
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Dažādās uniformās, privatģērbos — oriģinelos pus-

kažociņos šie nedaudzie kareivji pavadija jauno val-

dibu viņas visgrūtākā gājienā no Rigas uz Jelgavu
un tālāk uz Liepāju. Viņi bija nolauzuši visus tiltus

aiz sevis. Ja valdiba krīt — viņiem jāmirst. Ja ta

pastāv — viņi ir nemirstigi. Notika pēdējais un viņi
ir nemirstigi. Varbūt, paši caur savu spēku.

Atminos to drūmo, auksto vakaru, kad valdiba

ienāca Jelgavā un apmetās agrākā no muižniecibas

iemīļotā viesnicā pie Lielupes. Viens caur otru nāca

un gāja Tautas Padomes locekļi, jaunie ministri un

ļoti nedaudzie rakstnieki un žurnālisti. Jelgavas

iedzīvotāji maz ko saprata no ta, kas notiek. Pa

maļam tumši zubjekti ņirgājās ļauni smīnēdami. Cil-

vēki dažādās uniformās — vācu zaldāti, dezertieri,

kara bēgļi, baronu aģenti — raibu raibais mistrs, —

īsts raganu katls. Baumas viena par otru nejēdzī-

gākas ...
Komunisti esot jau viņpus Olaines un

Jelgavai nakti jākrīt viņu rokās.

Man bija steidzigi jāziņo kara ministrim Zālitim

kāds novērojums. Eju pie viņa. Viesnica pārpildita.

Atgriežaties kā brīvās Latvijas cienigi pavalstnieki, ne postit,
bet uzcelt.

Bet atgriežoties ar ieročiemrokās, jūs varētu izsaukt Latvijas
valstī pilsoņu karu, kas nestu tikai postu zemei un tautai.

Latviešu kareivji sarkanā armijā! Ir sasniegts tas mērķis,
kura dēj karstās kaujās daudzi no jums ir lējuši savas asinis

uz Latvijas zemes: Latvija ir brīva! Viņa sauc jūs uz līdz-

darbibu, uz jaunas demokrātiskas valsts izveidošanu uz taisni-

bas pamatiem. Latvija sauc jūs kā brīvus pilsoņus zem sava

karoga! Neticat tam, ka Latvijas valdiba grib varas valsti. To

jums saka tie, kuri grib mūsu tautas postu. Šis laiks sauc

mūs visus darbā par demokrātisku Latviju. Ja mēs nebūsim

spējigi novērst pilsoņu karu Latvijā, mēs būsim atkal par ver-

giem svešām tautām uz ilgiem laikiem. Tādēļ, pārnākot, jūsu

mērķis lai ir uzturēt kārtibu un ziedot savus spēkus miera

darbam un Latvijas nākotnei.

Latvijas Pagaidu Valdiba.

Līdums" J6 246, 1918. g.
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Bet koridoros un pie durvim stāv studenti savos

puskažociņos, — tie posteņi katram gadijumam. Pie

Zāliša istabas durvim stāv kāds lielisks jauns kereivis-

students ar kaujas cepuri, šauteni un aso durkli.

Vērigi uzmana katru gājēju.
«Ko jūs vēlaties?"

«Ministri Zāliša kungu."
«Jūsu vārds?"

Viņš pazūd ministra istabā un tūliņ ari atgriežas
un aicina iekšā.

Zālits mierigs un darbigs kā arvien. Skatā rūpes,
bet tas vēss, apņēmibas pilns. Sejs apsārtis no ne-

parastā ceļojuma un negulētu nakšu zīmogs redzams

visā viņa būtnē. Paziņoju viņam īsumā vajadzigo.

«Ir tiesa," viņš saka. «Mēs nevaram paļauties ne

uz vienu, ne otru pusi; šaubigu cilvēku mums nava

vajadzigs. Tagad ir jāsāk viss no gala."
Un viņš min kādu kapitanu, kurš agrāk nodarbo-

jies ar veco strēlnieku aģitešanu uz komunismu,

tagad it kā sekojot Latvijas valdibai. Ko viņš meklē?

«Nu, vēl mēs redzēsim..." viņš nosaka. Cietajās
latvieša acīs ir kāda liela doma. Viņš tai tic.

Izeju un satieku pazīstamus virsniekus no L. K.

Nacionālās Savienibas. Viņi ir apzinigi, kaut ari

klusi.

«Vajaga prast spēlēt «va banque", saka kāds jauns
virsnieks. «Tagad tikai viens, —uz priekšu! Jo aiz

muguras tā ka tā ir nāve. Priekšā suverena Latvija."

Drausmiga nakts! Tikai nedaudzo uzticigo bru-

ņotu karavīru modrie soļi un vaļiga gaita var daudz

maz apmierināt.
Negribot nāk prātā vecais stāsts par to, kā Erodus

meklējis nokaut tikko dzimušo leģendāro bērnu...

Stacijā bezgala daudz vācu kareivju-bēgļu. Viss

jūk kā lielā haosā. Tiek rīkoti vilcieni valdibas un

Tautas Padomes braucienam uz Liepāju.
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Un līdzi savam neaizmirstamam idejiskam vado-

nim iebrauc Liepājā pulciņš nacionālo kareivju, savā

īpatnējā bruņojumā un ģērbā. Tas ārkārtigi pār-
steidz vācu zaldātus, kuri sargā staciju.

«Kas tad tas? Ko tas nozīmē?"

Viņi grib tos it kā apturēt un atbruņot. Bet

Zāliša enerģiskā balss un žests tos atmet kā ar roku

atpakaļ. Liepājā ieiet pirmā nacionālā armija, su-

verenas varas sargi. Maza ir šī armija, bet pilna
apziņas un nacionālisma. No ši mazā

v

ugunskura
varēja aizdegties vesels tautas mežs. Šis nacionā-

lisms bija ar sevišķu spēku un apziņu pilns. Un

kamēr mūsu «draugi" pa kreisi izstājās no Tautas

Padomes, lai komunistiem ienākot nebūtu vairs jā-
kompromitējas — šī mazā saujiņa kareivju vāc kopā
visus, kuriem Latvijas ticiba sirdī. Nav momenta

un nebūs, kad tāļak būtu nostājušies viens no otra

nacionālisti un zocialdemokrati. Bet armija tak bez-

partejiska? Kur toreiz palika skaistās teorijas, kad

dzīve prasija tūliteju atrisinājumu? Teorijas nevar

nest ieročus.

Armija auga. Viņu audzināja nežēligs un ciets

pret vāciešiem un komunistiem latviskais ministrs

Zālits. To vācieši nekad viņam nevarēs piedot. Bet

šie audzināšanas panākumi: patiesa latviska armija,

Kalpaka un vēlāk Baloža pulki. Otrs tāds pat gars

bija Ziemeļlatvijā. Satiekoties, tie salauza visus

Latvijas ienaidniekus.

No nacionālās armijas pirmsākuma valstij šodien

ir palicis lielākais labas armijas noslēpums: armi-

jas spēks nav tikdaudz cilvēku skaitā,
cik garā un apziņā.

Vēstnesis", 1923.



RĪTAM AUSTOT.

(Dažas atmiņas.)

Labi ir atminēties grūtus un drausmu pilnus brī-

žus tad, kad tie ir jau tālu pagātnē un viss ir laimigi
beidzies.

Mēs esam tagad daudz svešāki viens otram, kā

toreiz, kad Latvijas valsts tika dibināta. Toreiz mēs

bijām vienoti. Nebija ta birokrātisma, iedomibas

un lepošanās ar savu „cs
k

,
kas tagad dažam valsts

vīram tik nešķirami seko.

Cik sāpju un skumju pilna bija ta diena, kad val-

dibai un Tautas Padomei vajadzēja Rigu atstāt lieli-

niekiem un doties uz nezināmo! Bet tais dienās ir

ari kāds liels skaistums un spēks, kas dod viņām

mirdzumu, neaizmirstamu burvibu. Viņās ir viens,
otrs liels vilciens, uzupurēšanās, garigs spēks, kādu

tagad vairs velti meklēsim.

Cik brāligi mēs visi bijām kopā Jelgavas viesnicā!

Tur ministru prezidents, tur kara ministrs, tur Tau-

tas Padomes locekļi, tur nedaudzie rakstnieki, kuri

negribēja panest savas idejas iznīcināšanu un palikt

Rigā.
Armija? Viss, ko varēja saukt par Latvijas armiju,

bija nedaudzie dedzigie studenti un virsnieki, kuri,
apvienoti mazā organizācijā, pavadija valdibu viņas
visgrūtākā ceļā. Es redzu viņu cietās, jaunās sejas
smaidam. Viņi savos tipiskos puskažociņos redzami

pie kara ministra istabas durvim, kur nāk un iet ar

ziņojumiem. Ir jāliecina, ka nekad Latvijas vēsture

neaizmirsīs šo «studentu rotu". Kamēr tagad zocial-

demokrati dedzigi lielās ar to, ka vienigi viņi ir

atbrīvojuši un nostiprinājuši Latviju, toreiz viņi cen-

tās būt pēc iespējas tālāk no Tautas Padomes, vai-
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dibas, no neatkarīgās Latvijas. Par Latviju domāja
tikai «buržuji", tie «izlutinātie" tēvu dēli, kuri, nak-

tim neguledami, dienam saldami, sekoja valdibai,

kavēdami spiegus un uzturēdami gara stāvokli visur,
kur tie parādijās.

Pēc nedaudzām drūmām naktim šī saujiņa stu-

dentu devās tālāk līdz ar valdibu uz Liepāju. Ko

viņi tur piedzīvoja! Vispazeminošako izturēšanos

no vācu militārām aprindām, līdz apcietināšanai, at-

bruņošanai, lamāšanai. Ar pūlēm valdibai, un sevišķi
kara ministrim Zālitim uzstājoties, viņi varēja nest

ieročus un būt par šūpļa sargiem nevarigai Latvijai.

Liepājā viņu katra parādišanās iedvesa drosmi un

apziņu tiem, kas patiesi ticēja Latvijas nākotnei.

Cik liels garigs stiprums bija šiem nedaudziem

studentu rotas dalībniekiem! Ko viņi varēja cerēt

toreiz par savu uzticibu? Kas tos sagaidija? Vis-

ticamākais — nošaušana no komunistiem, kuri bija
jau pāris dienas gājienu no Liepājas. Vaj viņiem

nebija tāpat tikai viena dzīviba, kā katram valdibas

loceklim? Un ja pēdējiem bija tiesiba glābt sevi

aizbraucot uz ārzemēm, tad tāda pat tiesiba bija
nacionāliem kareivjiem. Bet viņi palika. Viņi gri-
bēja būt kareivji līdz galam un mirt pēdigie.

Viņu piemēru var stādit blakus vislielakiem vē-

sturiskiem varoņiem kaut kurā tautā.

Latvijas nacionālās armijas dzīvē ir daudz lielu

momentu. Varbūt nemanāms, bet ļoti bagāts ar

iekšķigu apziņu un gara spēku ir tas laikmets, kad

šī armija tikko sāka parādities. Vēsture atradīs šo

spožo lappusi līdz ar pirmā pulkveža Kalpaka vārdu,
kā labu paraugu par to, kas ir kareivja uzticiba

savai idejai. Varbūt tagad vēl par agru šo spo-

žumu meklēt.

Medz teikt, ka kuģim grimstot žurkas to pamet.

Latvijas valsts kuģis bija tuvu avārijai taīs tumšajās
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ziemas dienās Liepājā. Un netrūka žurku, kas tai-

sijās prom no kuģa.
Ar steigu devās cejā, kas vien varēja, un sacēla

paniku arvien lielāku. Pazuda ari daži valdibas vīri,

Lejas Kurzemes apgabala pārvaldnieks un kāds cits

augstāks Liepājas ierēdnis, neatvadijušies, gandrīz
slepeni. Kas atlika darit citiem, ja jau to dara priekš-
nieciba? Tika izdomāti visādi ideāli iemesli, bet aiz

šīs caurspīdigās maskas bija redzams lietas patiesais

sejs — bēgšana no grimstoša kuģa.
Un «armija* ? Šī mazā, bet garigi stiprā armija?

Ko ta varēja darit? Kur palikt? Vācu militārā vara

nevienu nelaida uz kuģa pāri Latvijas robežai, kam

nebija no trijām vācu iestādēm izdotas apliecibas un

rekomendācijas.
Tā nedaudzie studenti un virsnieki palika savam

liktenim pamesti.
Kādas savādas, baigas dienas un nojaudas bija

Liepājā! Starp nacionāliem virsniekiem un studen-

tiem vijās un šaudijās komunistu spiegi un dažādas

aizdomigas personas, kas visu novēroja un atzīmēja.
Neizdzēšamā atmiņā man paliek kāda komunistu

virsspiega vārdi. Uz Tautas Padomes locekļa K.

jauta jienu:

«Kā? Jūs ari esiet te, Liepājā?* šis vīrs atteica

salti un ironiski:

«Es esmu visur, kur ir maitas.*

Tas nozīmēja, ka Latvijas valdibai bija jākrīt, lai

valditu internacionāle.

Ja es te pakavējos pie stāvokļa, tad tādēļ, lai sa-

prastu dziļāk, cik bīstami bija būt par Latvijas ka-

reivi toreiz.

Un tad nāca laiks, gan neilgs, kad vienigās Latvijas
rotas (Neatkaribas, Študentu un Cēsu) bija pilnigi
bez orientācijas un bez noteikta plāna.

Daļa no kareivjiem bija apmetusies Liepājas Lat-

viešu Biedribā uz Suvorova ielas. Gara stāvoklis
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viņiem sāka krist; komunisti tuvojās arvien vairāk

Liepājai.
Kad mēs reizām iegājām viņus apmeklēt, viņi

vienmēr gribēja dzirdēt kaut ko priecigu, uzmudi-

nošu. Bet gaišākas izredzes nebija manāmas. Mēs

runājām, strīdējāmies, ticējām un šķiramies, apslēp-
dami to, kas nebija slēpjams.

Kad, beidzot, no valdibas ari bija atlikušies tikai

pāris ministri un ari ar eksistences jautājumu domas

bija jānodarbina, šie skaistie un ideālie kareivji stai-

gāja melnos domu mākoņos.
Visi mēs esam tikai cilvēki... Es dzirdēju kādā

dienā no kāda cienijama jauna virsnieka, kurš tagad
kā pulkvedis ieņem ļoti atbildigu vietu:

«Tādā gadijumā, ja mēs esam pamesti, kas tad

mums atliek? Padoties vāciešiem un atstāt Latviju?
Nekad. Tad labāk palikt pie komunistiem un var-

būt reiz atgūt zaudēto."

Visi viņi bija droši līdz pēdējam un ticēja līdz

pēdējam, bet reālas izejas neredzēja.

Armijas atdzimšana notika tad, kad parādijās «Lat-

vijas Sargs" un apvienotā nelielā pulciņā nedaudzie

rakstnieki un žurnālisti, kopā ar ministri Dr. Valteri,

izstrādāja plānu propagandai un visu spēku apvie-
nošanai. Sākās kareivju saorganizešana, par ko ne-

aizmirstams nopelns pieder kara ministrim Zālitim

un viņa štāba priekšniekam kapitanam Plensneram,
līdz ar pāris desmit citiem virsniekiem.

Kāds pārsteigums bija ministru prezidentam Ul-

manim, kad tas atgriezās no sava ārzemju ceļojuma
un to stacijā sagaidija jauns kara spēks ar goda
vakti! Bija noticis brīnums. Sis brīnums bija dibi-

nāts vienigi uz garigu iedvesmi, nevis uz kareivju

skaitu, apbruņojumu un apgādāšanu.

Februāra sakuma tika uzsākta pirmā mobilizācija

Liepājas apkārtnē. Vācieši to izpauda ārzemēs kā
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komunistu mobilizāciju, kas apdraudot dzelzs diviziju

un landvēra aizmuguri.
No komunistu puses tika laistas vajā pretējas bau-

mas, — ka «mūsu brāļi" tiekot mobilizēti no Krie-

vijas nākošās brlvibas nožņaugšanai. Aģitatori mu-

džēja pa Liepāju, no netālās lielinieku frontes ienā-

kuši.

Vācu militārā vara Liepājā iesāka savu uzbrukumu

latviešiem ar tumšiem līdzekļiem, «puču" veidā.

Liepājas ostā stāvēja Latvijas valdibas kuģis «Sara-

tovs", vienigais glābiņš pēdējā brīdī. Ja «Saratovs"
būtu ticis vācu zaldātu rokās, tad diezin vaj mūsu

liktenis nebūtu citāds.

Februāra sākumā stipri apbruņota vācu zaldātu

nodaļa uzbruka «Saratovam", kuru apsargāja neliels

pulciņš latvju kareivju. Atsevišķās rotas kareivji
ātrā laikā piespieda vāciešus ar kaunu bēgt un pa-

mest tvaikoni. Savadi bija tas, ka lietu izmeklējot,
ne viens, ne pats grafs Golcs nezināja, kas bijuši
uzbrucēji. To zināja gan baroni un landesvērs.

Tādu uzbrukumu un notikumu nekad netrūka.

Latvijas mazā un jaunā armija bija starp divām

ugunim.
Tas, kas pārvarēja sastingumu, nāca no frontes.

Liepājā parādijās dedzigais frontes kareivju uz-

saukums.

Man liekas, es vēl vienmēr lasitu viņu vārdus:

«Jūs esiet aizmirsuši, ka mums nav siltu drēbju,

apavu, pa lielākai daļai vēl mums mugurā tie paši
krekli, ar kuriem Rigu atstājām. Neklejojiet pa ka-

fejnīcām un neklausāt bābu tenkām! Jūsu vieta

pie mums, pozicijās. Divpadsmitā stunda ir situsi,

atmostaties un nākat! Jūsu panika, gļēvuliba un

pagurums te izgaisīs kā dūmi. Še jūs atdzim-

siet garigi un miesigi un še jūs kļūsiet

par Latvijas valsts īstiem pilsoņiem!"
Slavas un spēka mirdzums, pēc komunistu atsi-
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šanas pie Ventas, pārņēma mazo kareivju pulciņu.
Par Kalpaku stāstija leģendas. Viņš ejot rotas priekšā
kā pirmais... «Viņš iet rotas priekšgalā, viņam
rokā zizlis, kuru paceļot viņš dod zīmi doties uz

priekšu," raksta kāds kareivis no frontes. «Viņa
taktika ir ta pati, kas Briedim: iegūt daudz ar maz

zaudējumiem," saka kāds cits frontes kara vīrs.

Būdams priekšā, viņš ari krita, līdz ar tuvākiem

virsniekiem.

Marta sākumā frontē attīstijās lielais uzbrukums,
kas stipri satrieca komunistus un tos atsvieda no

Ventas līdz Jelgavai. Arvien priecigakas vēstis nesa

oficiālie ziņojumi. Vesela rinda muižu un apgabalu
ir ieņemti.

Kādā rītā uz Lielās ielas, tuvu pie valdibas nama,

satieku ministru prezidentu Ulmani, kopā ar Gold-

mani. Viņi abi iet neparasti klusi. Sejas drūmas,
sevišķi Ulmanim; liekas, nelaimi viņi slēpj sevī.

Uz nākošā ielas stūra paņemu «Latvijas Sargu".
Roka sastingst, acis apstājas pie melna ierāmējuma:

«Pulkvedim Kalpakam mūžigu pie-

«miņu. Traģiskā nāvē 6. martā, kopā

«ar saviem diviem virsniekiem un

«artlerijas vaditaju, kritis Latvijas
«varonis Pulkvedis Kalpaks. Dziļi

«skumstot neaizmirstamo varoni tau-

«tas atmiņai nodod Apsardzibas Mi-

«nistrija."
Tālāk seko citu kritušo vārdi;

Vaj visi likteņi un nelabie gari ir sazvērējušies pret

Latviju! Kāda nelaimiga zvaigzne mūs vada !..

Skumjas un uztraukums ir ārkārtigs un pie visiem.

Pār visu ir nogulies kā pelēks mākonis.

Tad nāk neaizmirstamā bēru diena Liepājā. Pulk-

vedis tiek pavadits ar vislielāko svinibu, kāda jeb



107

kad bijusi Latvijā. Annas baznicas laukums pilns

ar goda vaktim. KaValerijas nodaļas uztur kārtibu.

Baznicā visa Latvijas valdiba. Sēru maršā, kuru

ar lielu aizrautibu liek ērģelēm izskanēt Alfrēds

Kalniņš, iznes uz rokam Latvijas varoņus kareivji
un ministri.

Pilsētā, uz valdibas pavēli, veikali slēgti. Ļaužu

pulki mēmi stāv ielās, plīvo sēru karogi, gājiens
kustas pa tumšo miglas dienu cauri ielām. Šur tur

deg lapas. Skan sēru muziķa.

Kapsētā viss noliecas kritušo priekšā. Ari grafs
Golcs personigi atnesis savu sveicienu, tāpat kā

Latvijas dzejnieks Skalbe Dun salūts
... Latvijas

zeme tiek dārgāka un bagātāka ar šiem upuriem.

Kalpaka karogu nes tālāk pulkvedis Balodis. Un

nav vairs tādu, kas šaubitos.

Arvien un arvien jaunas nodaļas aiziet uz fronti

no Liepājas un arvien jaunas nodaļas ienāk uz ap-

mācibu ar mobilizāciju. Mobilizētie dažā gadijumā
atnāk ar Latvijas karogu un orķestri. Armijas lā-

viņa aug.
Kas jāizcieš kareivjiem bez kārtiga apbruņojuma,

apģērba, uztura, to zina tikai pirmās kara spēka

vienibas, kas organizējās Liepājā. Velti mēs saucām

palīgā mūsu cilvecigiem principiem un valstij Eiro-

pas cilvecibu. Garigi tie mūs pabalstija, bet ne

materieli. Varbūt, ka tā ari vajadzēja, bet tas bija
tik grūti paciešams.

Liepājas kara osta ir Latvijas armijas dzimšanas

lieciniece. Tur notika lietas, kuras vēsture nevar

izdzēst. Tur pārdzīvoja visgrūtāko pazemošanās un

vislielākās atplaukšanas brīžus jaunā nacionālā armija.
'Kādi bija pirmie pulciņi? No ārienes nabadzigi,

pelēki. Garigi degoši kā lāpas, kas nekad neizdeg.
Atminos kādu pavasara dienu. Vēl auksts sastin-

gums. Nemīligi un tumši šalc jfira; viss ir pelēks.
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Kara ostā organizējas inženieru-sapieru bataljons
V. vadibā. Tur ir daudz inteliģences, skolnieki, virs-

nieki. Kādā dienā, īsi pirms došanās uz fronti, An-

glijas priekšstāvis, majors Kenans, iet tos aplūkot.
Es biju klāt pie šīs parādes un man ta izliekas

kā sapnis. Rota tiek sapulcināta uz apmācibas lau-

kuma; nostājas cieši, disciplinēti. Uz viņiem noska-

tās pareizticigo bagātā baznica, visas tās būves, ku-

rās mita Krievijas varenā vara. Kārtiba rotā ir

priekšzīmiga, tikai savadi ir, ka apģērbs gandrīz
katram citāds. Ir uniformas, cieti pelēkie vācu mun-

dieri, krievu šineļi, privatdrēbes, latviešu kažociņi.

Apavi vēl dažādāki, tāpat cepures. Bet uz visām

mirdz Latvijas saules zīme.

Pienāk majors Kenans ar saviem pavadoņiem.
Savāds brīdis. Stāv smalki, silti ģērbušies angļu
virsnieki topošās armijas grupas priekšā. Viņi ap-

staigā rotas, apskata ieročus, piegriež vēribu liela-

jām, uz pleciem nēsājamām, mašinflintem. Mūsu

puiši stāv ar krietnām nastām uz muguras, cieši un

stingri.
Bet majors Kenans grib zināt galveno. Viņš pie-

iet pie vienkārša kareivja, kas nemanāmi iespiedies
starp citiem.

«Vaj jums patīk kalpot armijā?"
«Ja, es to vēlos," atbild kareivis.

«Vaj jūs zināt, pret ko jums jākaro?"
«Ja, — pret lieliniekiem!"

«Vaj jūs labprāt ejiet pret lieliniekiem cīņā?"
«Ļoti labprāt. Es citādi nemaz nebūtu armijā nā-

cis. Es gribu cīnities līdz pēdējam par Latviju."
Majors brīdi domā.

«Nu, vaj jūs variet pārtikt? Kā ir ar uzturu?"

«Uzturs mums ir labs un pietiekošs. Es esmu

pilnigi apmierināts ar to. Tikai... tikai..."

«Nu, bet?.." jautā majors Kenans.

Kareivis ir neomuligā stāvoklī. Viņš skatās uz
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savām kājām un sarkst. Viņam kājās ir kaut kas

latviešu vīzēm vaj pastalām līdzigs. Gandrīz abas

kopā. Ar villas autiem un auklām apautas.
«Tikai ar apaviem mums ir slikti," kareivis, bei-

dzot, izsaka paklusā balsī un nokar galvu.
Majors cieši skatās uz viņa apaviem.
Man liekas, ka arī viņam nav omuligi.
lestājas klusums; daudznozīmigs, neveikls. Ma-

jors redz ari citos kareivju apavos kaut ko savadu.

Viņš aizgriežas un klusē
...

Vaj viņš šai" brīdī nedomāja par to, ka Londonā

stāv nelietoti daži simtstūkstoši pāri armijas zābaku,
kuri vairs viņiem nav vajadzigi? Bet te ir jāsalst

jaunai skaidrai tautai, kura grib brīva būt!

Man liekas, ka majora dzidrajās un atklātās angļu
acīs būtu iemetušās skumjas. Ar tautas dziesmu

maršu soļo garām šie dažādi ģērbtie kareivji, lepni
izaicinoši un pilni mierigas apņemšanās.

Tādi viņi aizgāja uz fronti. Vaj viņi atminas sa-

vas rotas bērnibas dienas, kas bija tik iedvesmas

pilnas. Vai viņi vairs atminas savus baskājiešu
laikus ?

Ja mēs tagad Eiropas priekšā esam atzīti, brīvi

un stipri, tad to visu mums ir devis ideāli stiprais

gars, kura atmoda notika Liepājā visgrūtākā brīdī.

Ir vajadziga zeltota lapas puse, uz kuras rakstit

pirmo Latvijas rotu vēsturi. Mūsu armijas vaditajiem
par to būtu jādomā, kamēr dzīvi vēl liecinieki. Rī-

tam austot gars ir visdzīvaks un domas visbrīvākās.

Rīts ir pilns ar dienas ceribam. Ja armijas rīts ir

bijis tik bagāts ar varoņtēliem un gribas spēku, tad

viņas diena būs bagāta ar lieliem darbiem un iegu-
vumiem.

Sargi", 3. martā 1921.





LATVIJAS NACIONALĀ SKOLA.

Nedaudz dienu laikā, liekas, mēs esam gājuši mil-

zigus soļus uz priekšu mūsu nacionālo un politisko
ideālu ceļā. Gaiss, kuru ieelpojam, nav vairs tvai-

kainais un nomācošais krēslas gaiss. Un atskatoties

atpakaļ uz neseno pagātni, mēs tikai saprotam, cik

dziļā postā un verdzibā ir bijušas visas mūsu dzī-

ves tieksmes.

Bet sevišķi kulturelās. No krievu cara valdibas

nomācošas un smacējošas politikas mūsu izglītības
nozarēs, mūsu tauta, gadu atpakaļ krita vēl nežēli-

gakas ģermanizacijas tīklos. Katrs patiess audzinā-

tājs un skolotājs pagājušo gadu mūsu skolu dzīvē

atminēsies tikai ar šausmām un nemieru. Pie mūsu

pēdējiem diktatoriem — pie vāciešiem, skolu lietas

nebija labākā stāvoklī. Faktu bagātā skolu dzīve

Rigā vien dod mums skaidru un atbaidošu ilustrā-

ciju ar „šulratu" cirkulāriem, skolotāju arestiem, pa-
vēlēm un aizliegumiem ...

Bet Kurzemē, kur vācu

valsts un varas idejas valdija trīs gadus — tautskolu

dzīve ir nonākusi tikpat tāli, kā sen senos pirmo

hercogu laikos. Nesaudziga, zistematiska pārvāco-
šana ar visiem līdzekļiem ir bijusi vienigā metode

un izglītibas mērķis. Ko krievu valdibas pūles ne-

panāca piecdesmit gados, to kulturelā Vācija būtu

panākusi piecos gados, ja sabiedroto demokrātiskie

ideāli nebūtu uzvarējuši.
Un tagad, kad brīvai demokrātiskai Latvijai ir

jāsāk sava jauna un brīva attīstibas gaita, — tagad
līdzās apsardzibas un pārtikas jautājumiem, kā vis-

vajadzīgākā, ir mūsu skolu reforma. Jaunā brīvā

Latvija nevar tikt sasniegta tikai ārigi. Viņai jaiz-
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aug no tautas iekšķigas apziņas un savu nacionālo

kulturelo vērtibu pazīšanas. Tādēļ sākot pirmo posmu

Latvijas skolu dzīvē, te ir jāizdara radikālas reformas.

Viselementārākā vajadziba, protams, ir ievest lat-

viešu valodu kā valsts valodu skolās. Bet tas ir

tikai vispārigi cilvecigs prasijums. Mūsu nacionālai

skolai, kurai jāizaudzina un jāizkopj jaunā latviešu

tauta, ir vajadzigs gars, kas sevī nes mūsu tautas

īpatnējos ideālus un ar aizrautibu un dedzibu tos

liek kā vadošos mūsu skolu dzīvē. Priekš ta nepie-
tiek ar veclatvietibu, ar lētu sajūsmu, ar novalkātām

frazem. Ir jāņem no veca tautiskuma tikai tas, kas

patiess. Mūsu tautas daiņu ētiskie un estētiskie

ideāli, kuri vēl vienmēr liekas jauni, ir jāsavieno ar

pasaules demokrātiskiem ideāliem un uz ši pamata

jāceļ nacionālas skolas gariga pils.
Bet priekš ši mērķa sasniegšanas ir vajadzigi

daudzi līdzradoši faktori. Ir vajadzigi jauni spēki

skolās, ar jaunu plašāku un aptverošaku ideālu ap-
vārksni. Ir vajadziga jauna programa, jauni līdzekļi.

Ja līdz šim daudzi pat no mūsu inteliģences vēl

turējās un turas pie tipiski krieviskām vaj vāciskām

kultūras vērtibam mūsu skolās, tad tikai tādēļ, ka

tie nepazīst savas tautas garigās vērtibas.

Un par visām lietam, pašā pirmajā laikā jau mūsu

nacionālās skolās būs vajadzigi jauni spēki un garigi
audzinātāji. Par to būs daudz jādomā mūsu izglītī-
bas ministrijai. Kā to panākt? Igauņi, kā redzams,

pēc savas valsts proklamēšanas, ir sākuši nesaudzigi
izraidit no skolām tos skolotājus, kuri verdziski pa-

devušies vācu varai un sekmējuši pārvācošanās po-

litiku. Vaj tas ir īstais ceļš, par to jāpārdomā. Bet

ka pie mums ari šādu audzinātāju un skolotāju kāda

daļa ir — nebūs noliedzams. Un tad nonāksim pie
kāda jauna liela un neatliekama uzdevuma — jaunu

skolotāju zeminaru un augstskolas dibināšanas, kur

sagatavojami brīvas Latvijas skolām cienigi spēki.
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Galvenais mūsu nacionālo skolu ministrijas uzde-

vums būs gan rūpes par latviska gara ievadišanu

skolās. Ta varētu būt pamatplatforma, jo uz tās

droši ceļama jauna latviska tautskola un augst-
skola.

Par ministri skolu lietās ir iecelts Dr. Kasparsons.
Palūkojoties viņa pagātnē, viņa senos nacionālos

centienos un ievērojot viņa plašo izglltibu, var tikai

priecāties par šo izvēli. Viņa rokās tagad ir mūsu

nacionālā skola, viens no mūsu dārgākiem iegu-
vumiem.

«Jaunākas Ziņas" te 8, 1918. g.





PIEMINAT KURZEMI.

Ir pagājis tepat mēnesis no ta laika, ka vācu kara

pulkiem ir dota noteikta un autorativa pavēle atstāt

Kurzemi. Bet Kurzemes ciešanas nav mazinājušās,
turpreti gan augušas. Tagad vairs nav ne mazāko

šaubu par to, ka ar Sabiedroto pavēli, atstāt Kurzemi,
vācieši vairs nopietni nerēķinās. To liecina visa

viņu izturēšanās, kura paliek arvien nekrietnāka un

nekaunigaka.
Un vācieši grib ne tikai palikt. Viņi grib uzsākt

jaunu avantūru. Jo kā gan citādi lai saprotam vācu

kara pulku vadoņu uzmusinošos rakstus kareivju
avizē «Bungas" (Die Trommel), kur klaidoņu kara

pulki tiek uzaicināti uzstāties pret Latviju, Igauniju
un pret Sabiedrotiem, sevišķi angļiem. Tā nerunās

laikraksts šinīs apstākļos, ja viņam nebūs paredzēta
šo plānu izvešana. Ka vācieši Kurzemi grib nevis

atstāt, bet uzsākt tur jaunus kara darbus, par to

liecina ari jaunu kara pulku piesūtišana no Vācijas,
ko pastiprina ari vācu laikraksti Latvijā. Skaistā

un reiz bagātā Kurzeme, kuras posts jau līdz šim

ir neaprakstāms, stāv jaunas izpostišanas priekšā,
un mūsu tauta, kura izcietusi neizmērojami daudz,
var sagaidit jaunas varmācibas no vācu blandoņiem
un piedzīvojumu meklētajiem, par kādiem grib pār-
vērst armiju vācu virspavēlnieks Kurzemē.

Pieminat Kurzemi! Šim saucienam tagad ir jā-
skan visā mūsu tautā, armijā, Pagaidu Valdībā,
Tautas Padomē un visur, kur runā latviski. Un šim

saucienam vajaga būt ari palīgā saucienam. Ir jā-

glābj ne tikai Kurzeme, ne tikai viņas mājas, druvas

un tauta, — līdz ar Kurzemi, jāglābj ari mūsu valsts,
mūsu neatkariba un mūsu nākotne. Jo tas, kas
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notiek Kurzeme, ir tikai sakuma drauds pret musu

valsti un tautu.

Daudzi te varbūt domā, ka par agri ir piegriest
pārak lielu vēribu Kurzemei. Teiks, ka Sabiedrotie

gādās par Kurzemes iztīrišanu. Tas, pēc manām

domam, nepareizs slēdziens. Neaizmirsisim, ka tie

vācu kara pulki, kas tagad Kurzemē, uzskata sevi

par «piedzīvojumu meklētajiem", kuriem gluži vien-

aldzīgas ir tiklab Vācijas, kā ari Sabiedroto pavēles.
Sabiedrotie mums ir daudz solijuši, bet viņu solī-

jumi ir piepildījušies mums tikai tik daudz, cik tie

labprātīgi izpilditi no vācu armijas puses. Bet Sa-

biedrotie nekur nav uzstājušies mūsu labā akti vi

un neuzstāsies, jo viņiem te nav armijas un mūsu

neatkarības un glābšanas dēļ diezin vaj viņi vedīs

šurp savu armiju. Viņu ierocis ir tikai pavēles un

diplomātija. Tās atstāja noteiktu un ātru iespaidu
Vakareiropā slēdzot mieru ar Vāciju, bet te, Latvijā,
Sabiedroto pavēles var tikt izpilditas tikai pēc ilga
laika un pūlēm.

Atminēsimies, ka pēc Latv. Pagaidu Valdibas gā-
šanas Liepājā, kuru izveda grafa Golca armija, jau

pirmajā nedēļā Sabiedroto pavēle bija: tūlit atjaunot

likumigo Latvijas valdibu. Bet mēs zinām, ka šīs

pavēles izpildišana vilkās divus ar pus mēnešus un

būtu vilkušies bezgalibā, ja šo pavēli nebūtu izve-

duši latviešu un igauņu nacionālie kara

pulki, izdzīdami ar kauju vāciešus no Rigas un

atjaunodami Latvijas likumigo valdibu.

Tātad Sabiedroto pavēles vācu piedzīvojumu mek-

lētajiem un viņu vadoņam grafam Golcam un šo

pavēļu izpildišana ir divas gluži šķirtas lietas. Un

tikai tādēļ mūsu dārgā Kurzeme atrodas tumšo spēku
varā, kuri līdz ar to apdraud ari visu Latviju, lai

nodibinātu te baronu monarķiju vaj cita veida valsti,
kurā latviešiem gan vairāk neatliktos, ka nēģeru
loma pret iekarotajiem.
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Pieminat tādēļ Kurzemi! Un pieminot to meklē-

jiet atbildi jautājumam, kādēļ vēl Kurzemē ir vācu

armijas un kur ir tas spēks, kas viņām var pavēlēt
aiziet nevis dažu mēnešu, bet dažu dienu laikā. Šis

spēks ir vienigi latviešu armija.
Sabiedrotie līdz šim ir mūsu nešaubigi un uzti-

cami draugi un labvēļi, par ko mēs tiem varam tikai

pateikties. Bet var būt stāvokļi un gadijumi, kur

viņi tikai ar savu labvēlibu vien mums nevar pa-
līdzēt. Tāds gadijums ir tagad ar Kurzemi.

Ja Kurzemē būtu vācu kara pulki un šo pulku
virspavēlnieks, kam kara disciplina un augstākas
varas rīkojumi būtu negrozāmi un svēti, tad vāciešu

vairs Kurzemē nebūtu. Bet priekš piedzīvojumu

meklētajiem un algotiem laupitajiem nav rakstitas

nekādas pavēles un rīkojumi. Mēs varētu gaidit vēl

gadu. Vienigais, kas var piespiest šos pulkus aiziet,
ir lielgabalu valoda. Viņiem ir jāraksta pa-

vēle uz viņu ādas ar ložmetējiem un durkļiem — un

tikai vienigi šo pavēli tie izpildīs visdrīzākā laikā.

Ja «politika" nebūtu aizturējusi latviešu un igauņu

armiju pie Rigas, — tagad Kurzeme būtu jau tīra

un mūsu valsts un neatkariba pavisam citādā stāvoklī.

Bet pārskatišanās jāmēģina griest par labu un

pēc iespējas drīz. Neviens mums nevar liegt izdzīt

ar ieročiem rokās laupitajus no mūsu valsts robežām.

Un tādēļ pieminot Kurzemi, mums visdrošākā ceriba,
lai atgūtu šo valsts visskaistāko daļu, ir armija,
nacionālā armija, kuras valodu sapratīs bez

komentāriem un bez diplomātijas tiklab «kulturelā"
vācu armija, kā ari visi piedzīvojumu meklētāji Kur-

zemē. Ja armija nerunās savu vārdu, tad ilgi vēl

bradās pa Kurzemi mūsu nāvigakais ienaidnieks, un

ka vācieši nebūs tikai tūristi, kas pārtiek no skai-

stuma vien, to sapratīs katrs, to rāda jau viņu darbi.

Varbūt ir grūti un acumirklī neiespējami lietot

priekš Kurzemes mūsu armiju. Bet ir laiks saprast,
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ka ar tinti rakstitas pavēles neprot lasit vācieši

Kurzemē.

Bet vaj tad tiešam mūsu sāpēm par Kurzemi un

tautu, kura tiek samīta un sadragāta garigi un ma-

terieli, un mūsu naidam uz vācu laupitajiem var

kāda «diplomātija" likt robežas!

Pieminat Kurzemi!

„.Jaunakās Ziņas" J* 56, 1919. g.



VALSTS APZIŅA.
Tautibu minoritātes (mazākums) Latvijas valsti,

vācieši un krievi, pēdējās dienās liekas atkal sarūg-
tināti. Ar iekšlietu ministra rīkojumu ir aizliegtas
dažas vācu un krievu avizes un par valdibu nicino-

šiem rakstiem uzlikti sodi. Sarūgtinājumu gan mi-

nētās tautibas šoreiz ir uzlikušas pašas sev, jo viņas
nevien ir atļāvušas sev rakstus, kuri nevienā pat
visbrīvākā valstī netiktu pielaisti, jo tie ir bijuši
ne tikai niecinoši pret Latvijas valsti, bet, kas gal-
venais, bez kādas valstiskas apziņas no autoru pu-

ses, bez tam viņu starpā, par visām lietam, minama

pretešķiba pret Latvijas valsti.

Un kamēr mūsu minoritātes, sevišķi krievi un

vācieši, mīl mums pārmest netoleranci pret sevi,

viņām, kā minoritātēm, vajadzētu gan nākt pie ap-

ziņas, ka nacionālā valstī (kādas ir visas uz

Tautu Savienibas principiem dibinātas valstis un ari

Latvija) var būt tikai viena galvenā vadošā ideja
un ari valsts vara, kuras vadibā jāpadodas visām

citām. Pretējā gadijumā valstī ir anarķija un sajukums.
Bet te nu ir galvenais šķērslis, galvenais nemiera

cēlonis pie Latvijas valsts mazākuma tautibam. Un

tas ir privilēģiju jēdziens, no kura ne par
ko negrib atsacities, sevišķi vācieši. Viņi — izņemot

pavisam mazu liberālu grupu — vienmēr pastāv uz

to, ka viņiem te valdit un noteikt esot tiesiba, tādēļ
ka viņi pavisam kas sevišķs, zemes sāls, no paša
Dieva par valdniekiem apzīmēta, vēsturiskiem no-

pelniem bagāta cilts v. t. t.

Sī iedoma un apziņa, kas tik asi pretēja demo-

krātisma principiem, ir tas cēlonis, no kura izaug
visas nesaskaņas un visas ciešanas priekš mūsu
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vāciešiem. Un kādēļ? Tādēļ ka valsts pilsoņi, kuri

nevar atteikties no ši privilēģiju jēdziena, jo skaidri

pierāda, ka viņiem pavisam svešs ir jēdziens par
valstisko apziņu.

Viņu ārkārtigi pārspīlētais privilēģiju jēdziens iet

tik tālu, ka tie iedomājas pat par sevišķu rāsu, kurai

nekad un nekas nedrīkst tikt pazaudēts. Vecie ro-

mieši te mēdza teikt: ko dievi grib pazudināt, tam

viņi atņem prātu. Konsekvences te skaidras.

Un otrs jēdziens, kurš pierāda, ka mūsu bijušai
bruņniecibai nav valstiskas apziņas, ir tas, ka šo

apziņu viņi prasa tik a i no latviešiem. Viņi izliekas,
ka it nekas nebūtu noticis, kad viņi pārdeva latviešu

zemi un tautu Vilhelmam 11. bez šīs tautas gribas,
bet viņi milzigi pazemoti jūtas, kad 90 procentu no

zemes iedzīvotajiem grib savu valsti un savu valsts

valodu. Viņiem ne prātā nenāca, ka vairākuma va-

lodai ari jādod tiesibas; viņu valdošā iestāde, land-

tāgs, tiem izlikās ideāla tādēļ, ka tur retie izredzētie

varēja valdit par milzigo tautas vairumu.

Ejot pa šo bruņniecības rādito ceļu, patiesibā, ja
esam loģiski un samērā tikpat toleranti pret viņiem,
kā viņi pret mums, nedrīkstētu būt neviena mi-

nistra, neviena ierēdņa no vāciešiem un viņu valodai

nekādu tiesibu. Bet kad tagad Latvijas demokrā-

tiskā valsts atjauj tiem autonomu kultūras brivibu

un ievēro viņu citas prasibas, ka to demokrātiska

un taisniga valsts uzbūve prasa, tad šie vācieši ir

sarūgtināti un apvainoti līdz nāvei.

Tas ir tas valsts apziņas trūkums, kuru

tie pārmet mums. Un kamēr šis trūkums pie viņiem
nebūs izlabots un kamēr vācietiba nebūs no savas

valstiskas atziņas un apziņas izmetusi privilēģiju
jēdzienu, kamēr ta nebūs to pilnigi aizmirsusi, ir

jāsaka, ka viņa piedzīvos tikai ar katru dienu jau-
nus sarūgtinājumus, jo jaunlaiku valsts nevar pie-
laist iedzimtu un vēsturisku priekšrocību kultivēšanu.
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Un ja viņa to dara, tad ta noliedz un iznicina

pati sevi.

Lai bruņnieciba tikai salīdzina to starpibu, kāda
ir Igaunijā un Latvijā pret viņiem, tad ta sapratīs,
ka Latvijas un tautas tiesibu apziņa ir tik liela,
kādu baroni gan neatradīs pret sevi Eiropā ne pie
vienas tautas.

Negribam noliegt, ka jaunlaiku valsts apziņa sāk

pamosties gaišākās vācu galvās. Un šīs apziņas

pamošanās ir garantija, ka valsts un zocialie ap-

stākļi pie mums varētu tikt bez sakarsēšanās un

patvaribām.

Bet par nožēlošanu tādas apziņas ir maz un kur

ta ir, viņa tiek apspiesta no pašu vāciešu puses.

Nupat „Rev. Zeitung" ir laidusi klajā kāda Baltijas
muižnieka vēstuli, kuras autors grib padoties Igau-
nijas demokrātijas noteikumiem un uzaicina ari citus

uz to, tikai lai nebūtu jāzaudē dārgā dzimtene.

Bet avizes redakcija bargi nosoda šo mēģinājumu
un saka beidzot: „Cik ilgi mēs būsim padevigi un

pacietigi? Tikai lupatas tādi ir?"

Te ir skaidri redzams, uz ko zīmējas lamu vārds

šaī gadijumā. Un taisni tādēļ, ka ne latvieši, ne

igauņi vairs tādi nav, pierāda, ka mūsu valsts ap-

ziņa ir stipri augusi un mēs stāvam uz īsta ceļa.

Ja pie mūsu vācietibas šī apziņa būtu augusi tādā

pat mērā, tad mēs tagad lielā vienprātibā un lielā

gaišā valsts apziņā būtu sen jau ieguvuši zemē

mieru un labklājibu.

Tas pats būtu ievērojams mūsu krievu līdzpilso-

ņiem, kuru valsts apziņu ir aptumšojis līdz šim

krievu privilēģiju jēdziens.
Valsts nav atsevišķu tautibu un grupu varas in-

stinktu kultivētajā. Valsts ir vairākuma gribas iz-

teicēja un mazākuma tiesibu sargātajā. Un jaun-
laiku demokrātiska valsts lietos represijas (spaidu
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līdzekļus) tikai priekš tiem, kuri šos principus ne-

ievēro.

Valstiskas apziņas audzināšana un pareiza jēdziena

iegūšana par valsti privilēģiju jēdziena vietā, lūk

uzdevums, pie kura vēl daudz jāstrādā visiem vec-

laiku valsts ideologiem.

Jaunākās Ziņas" J* 63, 1919. g.



KURZEME UN LATGALE.

Tautas Padomes otrā sēdē tika iesniegti divi stei-

dzigi pieprasijumi valdibai, — par Kurzemi un Latgali.
Kamēr Rigā, Latvijas metropolē, dzīve jau ir nor-

mālā gaitā un ļaudis var mierā un paēduši staigāt
pa ielām, tikmēr tālās nomalēs valda vēl posts, karš

un bads. Un tāpēc nav jābrīnās, ka Kurzemes un

Latgales priekšstāvji griežas pie valdibas ar pie-
prasijumiern gādāt ari par tālākiem apgabaliem.

Kurzeme un Latgale tagad ir divi Latvijas sāpju
avoti. Šīs skaistās senās zemes tiek mīditas no vācu

kara spēka, no klaidoņiem un laupitajiem un ari no

komunistiem.

Ir jādod saprast par šīm sāpēm tiem, kuri mierigā
Rigas sastingušā atmosfērā jau varbūt iedomājas,
ka „viss ir kārtibā".

Vāciešu speciela nekauniba un viņu neapsedzamie
nolūki kolonizeties šaī «Dieva zemē", ir bijuši līdz

šim stiprāki par visu. Ne tikai tas. Ja viņiem būtu

jāaiziet, tie gādā sev par vietniekiem. Kurzeme tiek

pārvērsta par kara pulku vervēšanas vietu dažādiem

nolūkiem.
Bet tas nozīmē, ka karš un izpostīšana var vilkties

tur vēl ilgi un Latvijas neatkariba tad būtu tikai

jauks izsapņots sapnis. Tādēļ te ir jāsaņem visi

spēki un griba kopā, lai Tautas Padome un valdiba

atrastu ceļus un līdzekļus Kurzemes atbrīvošanai.

Tas neko nenozīmē, ka jaunsavervetie kara pulki,
krievu un vācu maisijums, grib iet it kā pret lieli-

niekiem. Mēs jau zinām, kur šos lieliniekus meklē

vācu komandieri. Nesen atpakaļ viņi tos «meklēja"
uz Valkas un Reveles pusi igauņu un latviešu kara

pulkos.
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Un Latgale! Šī bagātā, skaistā mūsu valsts daļa
ar savu maigo un pacietigo tautu ir tās sarkanās

nāves varā, no kuras mēs visi tikko esam atsvabi-

nāti. Ir savadi, ka mēs to it kā piemirstam, tiklīdz

mums pašiem vairs nekas nesāp.
Ir pilnigi saprotams tādēļ, ka Latgales priekšstāvji

prasa valdibai atbildi par Latgali. Šis nelielais Tau-

tas Padomes locekļu pulciņš atgādina man sūtņus,
kuri nākuši no izpostitas un daudz cietušas zemes

pie mums, kā pie stiprākas tautas daļas, un sauc

mūs palīgā. Pie kā gan cita lai viņi griežas? Ja

šaī brīdī mēs nepieliekam visus spēkus un gribu,
lai glābtu mūsu īpatnējo un seno cilti no galiga
posta, tad latgaļiem būs tiesiba just un domāt, ka

mūsu tautas un dzimtenes mīlestiba ir tikai vārdos.

Šaī brīdī, kur Latgale sauc pēc mūsu palīdzibas,
mums ir izdeviba un pēdējais laiks pierādit, ka vie-

nas nešķiramas tautas asinis ir mūsu visu sirdīs un

savienot Latgales likteni cieti, nesaraujami ar mūsu

likteni.

Šīs noskumušās un mierigās sejas Tautas Padomē

tagad vēl nes vienas savas skumjas. Un nekas cits

nepārliecinās viņus par mūsu vienibu, ka tikai darbi

un uzupurēšanās viņu labā tāpat kā sevis labā.

Kurzeme un Latgale, kuras aizsedz mierigo Rigu
it kā ar savu miesu un nes tagad visas sāpes un

postu, mums lai nemitigi atgādina, ka ienaidnieks ir

netikai pie vārtiem, bet gan mūsu mājās.
Nav Latvijas neatkaribas, kamēr vācu un krievu

kara pulki ir Kurzemē un komunisti Latgalē.
Tikai ar šo atziņu mēs varam celties cīņai, kura

vēl ir grūta un ilga, par tautas un valsts nākotni.

„Jaunākās Ziņas" te 70, 1919. g.



CĪŅĀ PAR TAUTU UN TIESIBAM.

Tiesibas ir jāiekaro. Nekur šī patiesiba nav tik

abzoluta, kā politikā. Te nekas netiek dāvināts —

viss atkarājas no spēku samēra un tautu gribas.
Tikai kad politiski, ekonomiski vaj kultureli kāda

tauta ir tik stipra, ka ta var izturēt cīņu ar kaimi-

ņiem, viņai tiek piešķirtas neatkaribas tiesibas —

piešķirtas tādēļ, ka tauta tās cīņā ieguvusi un var

paturēt.
Šo cīņu dēļ savām politiskām valstiskām tiesibam

tagad ved ari latvieši. Un blakus mums mūsu kai-

miņu tautas, leiši un igauņi. Šo tautu cīņa dēļ
savām tiesibam ir ārkārtigi varoniga, jo pie tik drau-

došiem un sarežģitiem apstākļiem, kādos mēs un

mūsu kaimiņi atrodas, tikai reti vēsturē varēs atrast

piemēru tai drosmei un pārliecibai, ar kādu mēs

turamies. Uz priekšu, lai audzinātu mūsu jaunatni
skolās uz varoņdarbiem, mums nevajadzēs vairs cī-

tigi pāršķirstīt cittautu vēstures lapas puses. Vis-

dzīvākie un dedzigakie piemēri būs mūsu pašu at-

jaunotās vēstures pirmajā lapā, ja mēs ari būtu kūtri

atšķirt vecas kronikas, kuras liecina par zemgaliešu

neatlaidigo simtgadigo cīņu par savu neatkaribu.

Mūsu un mūsu kaimiņu leišu un igauņu jaunās
valstis tiek spiestas no divu Kserksu kara pulkiem —

no rietumiem un austrumiem. Visdraudošākās tās

ir no austrumiem. Tagad mēs tur cīnāmies ar ko-

munistisko anarķiju. Bet ja ta sadrups, mums no

jauna būs jācīnās austrumos un varbūt vēl dedzigak
pret reakcijas melno karogu, kurš var tikt uzsprausts
atkal Krievijā tikai uz mazāko tautu neatkaribas kapa.

Līdz šim mēs esam cīnijušies tikai ar «tautu tie-

sibu" ieročiem, tikai ar morāliskām patiesibam un
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tezem. Bet ir jau redzams (ja ne vairāk, tad tikai

no Kurzemes vien), ka laiks ir klāt, kur mums jā-
cīnās ar tērauda ieročiem, ja mēs gribam paturēt
savu neatkaribu. Sī doma uztrauca mūsu oficiālās

aprindas, kad ta tika izteikta dažas nedēļas atpakaļ.
Tagad laiks ir iznesis to no visām pusēm kā mūsu

neatliekamāko prasibu.
Sen to ir atzinušas mūsu kaimiņu valstis, Lietava

un Igaunija. Pēdējā vispirms un izvedusi jau dzīvē

un tādēļ Igaunijas valsts stāvoklis tagad ir vislab-

vēlīgākais. Bet tautu neatkaribas apspiedēju pulki
rītos aug, un mums visiem ir jādomā par to, kā

pastāvēsim pret stipro ienaidnieku. Tas ir domāts

un ar lielu prieku mēs varam apsveikt mūsu kai-

miņu valstu priekšstāvjus Rigā, kuru nolūks ir ap-

vienoties ar mums kopigai cīņai pret anarķiju un

reakciju.

Apspriedēm, kuras notiek tagad mūsu galvas pil-
sētā, ir jāpiegriež vislielākā vēriba. Ja liels moments

mūsu valsts dzīvē bija neatkarigas Latvijas pasludi-

nāšana, tad otrs tāds moments ir tagad, kur tiek

organizēta savieniba, kas realizē tautu neatkaribu

pie Baltijas jūras. Jo tikai cieta un disciplinēta
armija, apvienota vienam mērķim, un pilna apziņas

par savu cīņu ideāliem, var savu tautu sapņus pār-
vērst par patiesu dzīvi. Ar tēraudcietu gribu vien

reizēm nepietiek un sevišķi tad ne, ja šī griba ne-

tiek realizēta.

Lietavas, Latvijas, Igaunijas un Somijas apvienotās

armijas būs tas tērauda pinums uz rītiem, kuru velti

mēģinās laust kaut ari neskaitāmi anarķistiskie un

reakcionārie pulki, kaut vaj abi kopā.
Tas, ka jauno valstu politiskie vadoņi ir atzinuši

šo līdzekli, tas garantē ari, ka viņi to izvedīs. Visam

citam tagad jaatkrīt nost: ekonomiskiem jautājumiem

pašu starpā, iekšķigām nesaskaņām — tās varēs tikt

nokārtotas vēlākos miera gados. Tagad ir jāceļ
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dambis pret netīrajiem ūdeņiem, kuri no austru-

miem un rietumiem gāžas uz mūsu visu jaunajām
valstim. Ir jāceļ kultūras dambis pret mežonibam

un tiesibu balsts pret anarķijam. Uz šo lielo un

nepasakāmi svarigo darbu tagad Rigā pulcējas mūsu

kaimiņi.
Kas var liegt pabalstu mums pie tāda dambja

celšanas? Vismazāk Sabiedrotie, jo mūsu drošiba

ir ari Eiropas drošiba. Uz mūsu rīta puses robežām

beidzas Eiropa un sākas Āzija. Ne tikai ģeo-
grāfiskā, bet ari garigā. Tautas pie Baltijas

jūras — somi, igauņi, latvieši, leiši ar savu neatka-

rigu valstu nodibināšanu ir pierādijušas, ka viņas

pieder pie Eiropas — tiesibu un kultūras Eiropas.
Tagad viņi grib šo pierādijumu izvest darbos. Lai

sveicināta ir šī svētā griba un lai svei-

cināti tie, kas viņai sevi ziedo!

,Jaunakās Ziņas" te 92, 1919. g.





NEVIENADI IEROČI.

Mūsu brīvibas cīņai, kuras diženibu izkliedz ik-

dienas lielgabali pie Daugavas, tiek ziedots tik daudz,
ka vairāk grūti iedomāties. Armija ir izteikusi tau-

tas gribu ar savu neatlaidigo drosmi un izteiks to

ari tālāk.

Bet
v

mūsu tauta ir traģiskā stāvoklī sava rakstura

dēļ. Šis raksturs ir mīksts, ideālisma pilns. Tāda

mūsu tauta ir bijusi vienmēr— jau pasaku un daiņu
laikā un vislabākais piemērs un paraugs te ir muļķa
brālis pasakā, kurš visu dara tikai ar sirdi, taisnību

un uzupurēšanos. Abzoluti ņemot, tas ir teicami,
bet neizdevigi un traģiski tādēļ, ka mēs kā tauta

ieiedami tagad pasaules cīņās un jaunlaiku tiesibu

jēdzienos, vēl vienmēr paturam naivo labsirdibu un

vientiesibu.

Pasakā viss izdodas un ir labi, bet politikā mēs

nežēligi tiekam sisti no «gudrajiem", kuri gājuši pat
morālē līdzi jaunlaiku garam.

Sevišķi tagad pasaules kara ugunīs mēs ari ne-

esam neka klāt mācījušies.
Mēs esam redzējuši, ka citas tautas, ja viņu nā-

kotne un eksistence to prasa, nomet vecos likumus

un morāli un liek runāt vienigi varai un tēraudam.

Un viņas uzvar. Tā rīkojās Vācija okupācijas laikā

pie mums, tā rīkojās ari Golcs un Bermonts. Viņiem

«sirdsapziņa" neka nepārmet, ka tie, ienākuši mūsu

pilsētās, rīkojas ar mūsu pilsoņiem kā ar nevajadzi-

giem liekēžiem un nodevējiem. Bet mēs savā zemē

ciešam ar vislielāko mīkstsirdību visu, ko mums

uzliek mūsu ienaidnieki, pat armijas aizmugurē.
Priekš mums ir «svētums" nodevēju īpašums un ne-
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aizskarami viņi paši. Tā vismaz praktikā tas tiek

ieturēts ari tagad.

Vaj tikai mēs nekarosim ar tiem pašiem ieročiem,

ar kuriem karoja viņi pret mums? Ar koncentrā-

cijas lēģeriem, izsūtišanu, nevienlīdzīgām tiesibam?

Tās ir mūsu mūžigās bailes. Mēs esam līdz apni-
kumam dzirdējuši, ka jāsoda un tiks sodita speku-
lācija un spionaža. Bet līdz darbiem mēs vēl ne-

esam tikuši. Un ja ir kur bijuši darbi, tad tīrā

glaudišana, un mūsu ienaidnieki vēl tagad pa pozi-
cijam staigādami (Riga tāda ir) smejas par mūsu

mīkstsirdigo gļēvulibu un smīn...
.

Pēc mūsu daudzu ieskatiem vēl būtu liels nozie-

gums rīkot koncentrācijas lēģerus un tur nodot uz-

glabāšanai mūsu valsts nodevējus. Un ari tos tūk-

stošus ārzemnieku, kuri tagad ir pat Brazilijas piede-
rigi, bet kuru tēvzeme ir spekulācijas lauks un birža.

Mūsu pretinieki ir laimigi par mūsu rakstura vā-

jibu un priecājas, ka viņi ar varu, viltibu un node-

vibu varēs mūs veikt. Varbūt tikai armija, kura

zina, ar ko viņa cīnās, varētu rīkoties citādi, ja

viņa tiktu pie vārda.

Ja nav agrāk domāts par to, ka mums jāaudzina
cits raksturs, ka jākaro ar vienādiem

ieročiem, tad tas jādara tagad, kad ir pēdējais
laiks. Tas ir liels jautājums un ja mēs to neprati-
sim izšķirt modernā cīņas un pašaizsargašanās garā,
tad var notikt, ka mēs ejam bojā.

Ar visu mūsu varonibu, gribu un spēku, vienigi
morāles mīkstulibas dēļ. Tādēļ nost ar Antiņa

morāli, jo vairs nav pasaku laiki un mēs gribam
iegūt cīņā savas tiesibas. Pasaule, mūsu ienaidnieki,

pat Eiropas demokrātija tikai pasmiesies par mums,

ja mēs Antiņa morāles dēļ pazaudēsim cīņu. Kur

ir jaunā morāle un jaunā tauta?

„Jaunakās Ziņas" Jfi 136, 1919. g.



LIETAVAS JAUTAJUMS.

Vācu-krievu pulki, vajāti no mūsu armijas, aiz-

veļas no Kurzemes uz Lietavu. Un līdz ar to priekš
mums, bet sevišķi priekš leišu tautas, ir uzstādits

jautājums: kas notiks Lietavā? Sakarā ar Bermondta-

Noskes divizijam Lietavas jautājums kļūst visā centrā

un no viņa atrisināšanas atkarājas ne tikai leišu

tautas nākotne, bet ari Latvijas drošiba un nākotne.

Ja Kurzeme tiks iztīrita no reakcijas pulkiem, bet

Lietava ne, tad mēs varam sagaidit, ka pēc kāda

laika šie pulki, saorganizejušies par jaunu un pa-

stiprināti, plūdīs atpakaļ un apdraudēs no jauna
mūsu brīvibu. Lietava, kura vēl nav paspējusi or-

ganizēt savu armiju pietiekošā mērā, var pārvērsties

par melno pulku patversmi un perēkli uz ilgāku
laiku. Bet tas nedrīkst notikt. Kamēr pēdējais vācu

zemes meklētājs nav aizdzīts aiz prūšu robežas vaj

ieguvis septiņas pēdas zemes Latvijā vaj Lietavā,
ne viena, ne otra no brāļu zemēm nedrīkst palikt
par viņu patvērumu.

Un tādēļ ir saprotams, ka tagad visu Baltijas jauno
valstu politiķu skati griežas līdzigi uz Kurzemi un

uz Lietavu. Lietava kļūst par centru jaunām cīņām

un par skatuvi tautām. Kāds ceļš būtu ejams mums

kopā ar brāligo Lietavu, lai nedotu laiku ienaidnie-

kam palikt Lietavā? Kāda izeja acumirklī ir labāka?

Lietava, tāpat kā Latvija, vācu okupācijas laikā pie-

dzīvoja tumšus beztiesibu pilnus gadus. Beidzot no

Viļuma 11. tika lemta liela „žēlastiba ft Lietavai. Ta

tika uzņemta vācu valsts sastāvā kā „brīva" ķēniņa
valsts. Daļa Lietavas politiķu ari domāja, ka Vācija

paliks par Eiropas likteņa noteicēju pēc kara un

tādēļ pabalstija šo pievienošanu. Bija laiks, kad
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leiši pat sev izvēlējās par ķēniņu kādu Urachas

hercogu. Diezin cik tāļu būtu šī politika nonākusi,

ja Vācija nebūtu satriekta no lielās demokrātijas —

Sabiedrotiem.

Līdz ar to mainijās ari daudzu lietaviešu politiskā

orientācija un tika manāmas tautu pašnoteikšanās
tieksmes. Bet pie Sabiedrotiem Lietavas stāvoklis

bija un palika diezgan neveikls un neskaidrs. Kamēr

no Latvijas sāka izvākties jau okupācijas vara, Lie-

tavā ta palika pilnos ziedos. Vācu pulki, vācu

iedvesmes, intrigas, vācu ekonomiskā kundziba, vācu

nauda — viss tas gulēja par Lietavu kā smags pa-
debess. Un tagad uz turieni gāžas vēl pēdējie lau-

pitaju pulki no Kurzemes.

Pret pēdējo apstākli nevar palikt vienaldziga ne-

viena Lietavas kaimiņu valsts, kura grib būt suve-

rena un demokrātiska. Tadēl ari varenāka Lietavas

blakus valsts Polija, kura pati būtu caur to apdrau-

dēta, vērigi noskatās uz Lietavas stāvokli un sa-

prazdama kopējās briesmas, ir jau mainijusi savu

līdzšinējo politiku pret Lietavu.

Lietavai ir jāpalīdz tikt galā ar tautu ēdājiem —

krievu-vācu reakcionāriem pulkiem. Lietava ir jā-

pabalsta no visām pusēm — tas ir tagad apvienojo-
šais princips priekš Lietavas kaimiņiem, jo Lietavas

brīvi ba ir cieši saistita ar mūsu un ari ar Polijas
brīvibu. Nedrīkst būt tilta starp Krieviju un Vāciju,
kuras pa to sastapdamās nogrūstu reakcijas bez-

dibenī jaunās demokrātiskās valstis. To ir sapra-

tuši ari Sabiedrotie, jauno valstu draugi, un sākuši

Lietavu pabalstit viņas neatkaribas cīņā.
Lietavā ir jāceļ kājās tauta, jāatmodina viņā senais

varoņu gars, uz kura gadu simteņiem gulējis Krie-

vijas tumšais un smagais vāks. Lietava, pamodusies
ar savu tautu, būs varens cīņu biedrs mums un

mūsu robežu sargs. Lietavā tautā guļ neizmērojamas

enerģijas avots. Lietavas nākotne, viņas tautas ģe-
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nijs un viņas ekonomiskie spēki vēl ir bijuši saistiti

no krievu un vācu jūga. Un ari no politiskās muiž-

niecibas krievu cara laikā. Tagad, kļūdama brīva,
ta pacels ar lielu spēku savu seno slaveno karogu,
lai tas plivinātos blakus Latvijas karogam.

Mēs nevaram būt droši, kamēr mūsu radnieciskā

un tuvā Lietava nav droša. Mēs ticam, ne bez

iemesla, ka Lietava tāda būs, bet tagad mūsu va-

došo politiķu cenšanās gan drīkstētu būt: pabalstit
Lietavu ar garigo un fizisko mūsu spēku, lai kopigi
varētu tikt svinēti lielie atsvabināšanas svētki no

krievu-vācu jūga, jo ar brīvo Lietavu mēs iegū-
stam sev drošu draugu.

Reiz senatnē mūsu varenais Zemgales ķēniņš Vie-

sturis cirtās kopigi ar leišiem pret vācu krustnešu

ordeni. Un kamēr kopā tie cīnijās, kopā tie bija
brīvi. Zemes, kuras tagad kopā saplūdušas, kopā
cietušas gadu simtu klaušus cariem, drīkstētu gan
atkal kopā cīnities dēļ savas nākotnes. Tiklab mēs,

kā ari leiši, esam miera tautas. Zobenu mēs pa-

ceļam tikai tad, kad esam aizvainoti visdziļāk dvē-

selē. Bet tad ari mēs to nenoliksim, līdz gūsim
savas tiesibas, lai tad savā zemē varētu apkopt sa-

vas brīvās druvas. Es nešaubos, ka visa latviešu

tauta no sirds vēlas, lai Lietava būtu brīva un stipra,
un es nešaubos ari, ka Lietava var to sasniegt tikai

tādā pat ceļā, kā Latvija.
Bet ja Lietava tagad tāpat kā agrāk gribētu sil-

dilies zem Prūsijas plēsoņa ērgļa spārna, tad gan

viņas neatkariba būtu apšaubāms jautājums.

„Jaunakās Ziņas" te 151, 1919. g.





Pilsonibas liktens.

Mūsu pilsoniba bija ta, kas nodibināja Latvijas
valsti un ari ta, kas viskarstak par to cīnijās. Zocial-

demokratija pameta pilsonibu vienu cīņā pret komu-

nistiem un izstājās no Tautas Padomes.

Pilsoniba ari tagad domā, ka viņa ir galvenā
mūsu valsts un tautas likteņa lēmēja un vienigi spē-

jigā šķira valdit. Bet kungs domā, kučiers brauc.

Pamudināta no augšējās apziņas, pilsoniba nemaz

nemana vaj negrib manit, ka kučiers laiž viņu taisni

purvā. Un šīs mīklas atminējums ir tas, ka zocial-

demokratija pilsonibai izņem vadošo lomu no rokam.

Izlietojot jaunos demokrātiskos noteikumus par paš-
valdibu vēlēšanām, zocialdemokratija gūst vienu uz-

varu pēc otras gan pilsētās, gan uz laukiem. Ir jau
daudz par to ziņots, atkārtot būtu lieki. Un pēc
visa redzams, ka nākošās Rigas pilsētas domes vē-

lēšanās zocialdemokrati gūs lauvas daļu, ja pilsoniba
pie laika nenāks pie apziņas un pārliecibas, ka ne-

pietiek gulēt uz saviem pagātnes lauriem, nepietiek

domāt, ka viņa ir galvenais faktors, bet vajaga to

pierādit ar darbiem.

Pārdomājot to visu, kādēļ un kā un kur, jānonāk
pie ļoti pesimistiska slēdziena par pilsonibu —un

par latviešu pilsonibu sevišķi. Un ceļas jautājums,
vaj mūsu pilsonibas liktens nav — iet bojā šajā mo-

dernajā pēcpasaules-kara laikmetā.

Cara laikos valdija pilsoniba. Bet vaj sava garigā
satura dēļ? Ja tagad pilsoniba, padota brīvai

sacīkstei, politikas un valsts vadibas laukā zaudē

vienu poziciju pēc otras, tā negribot rodas domas,

vaj pilsonibā pašā ir kādi dzīvibas spēki? Vaj pil-
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soniba nevaldija agrāk tikai pateicoties privilēģijām
un pabalstiem (administrativiem un saimnieciskiem)

no cara valsts puses. Jo ar ko tad citādi izskaidro-

jams tas, ka tagad ta zaudē vienu poziciju pēc otras.

Un zaudē pret ko? — pret mazāk kulturelu, mazāk

ekonomiski stipru, bet vairāk disciplinētu pretinieku.
Tas patiesi dod tikai vissliktāko iespaidu par mūsu

pilsonibu kā par dzlvotspējigu šķiru.

Mūsu pilsoniba ir pārak nekustiga tadēj, ka viņa
domā, ka ta pietiekoši atbalstita no saviem kapitā-
liem un ieguvumiem. Un tādēļ viņas liktenis —

izteiksim droši neizteikto — ir neglābjami iet bojā.

To, kā liekas, mēs piedzīvosim visās vēlēšanās un

tad stāv uz dienas kārtibas jautājums par galveno,

par Satversmes sapulces vēlēšanām, kuras var viegli
pārvērsties par vecpilsonibas „Gotterdāmmerungu"
(dievu pastardienu). Tad viņas vietu ieņems zocial-

demokratija un valdīs tik ilgi, kamēr iegūs «pilsoņu
tikumus" un tiks noslaucita savukārt no citas jau-
nākas šķiras.

Pilsoniba to jūt un mana — tas redzams no laik-

rakstu toņa. Bet izeju viņa vēl nav atradusi, kā

nostiprināties zocialistiska bezdibeņa malā. Viņa vēl

vienmēr ti c. Bet ticiba ir mirusi lieta. Dzīvo tikai

darbs.

Grūtāk būs nomākt zemniecibu, kura smagāka un

darbigaka savu interešu aizstāvēšanā, un tīro, va-

došo inteliģenci, kurai vienmēr un visos laikos ir

bijusi vadošā loma. Bet vecpilsoniba pilsētās drīz

vien varēs noskatities pati savu bēru gājienu, kā

Kārlis Lielais — un tad mirt.

Atliek vēl līdz Satversmes sapulces, Rigas pilsētas
un citām vēlēšanām neliels laiks, kurā būs intere-

santi novērot, ar kādiem līdzekļiem pilsoniba gribēs
sevi glābt un vaj ta vispārigi nelaidisies dibenā

bez cīņas.
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Bet ari cīņa nevar tai vairs atdot agrākos valdī-

šanas laikus. Tikai pēc tam, kad ta tiks no jauna-

jiem kungiem spaidita un mākta pagalam — tad

varbūt ta atmodisies — par vēlu.

Katra liktens ir tomēr paša rokās. Dievi vairs

nepalīdz. To vajadzēs atzīt ari mūsu pilsonibai.

«Jaunākās Ziņas" M> 174, 1919. g.





IDEALS UN IESPĒJAMIBA.

Uzstādot ideālus arvien ir parasts rēķināties ar

iespējamibu. Un tas ir visu lietu kritērijs — parasti to

saka visi praktiķi, „realpolitiķi v

,

dzīves pazinēji un t.t.

Kad pirmoreiz parādijās doma par Latvijas neat-

karigu valsti, „realpolitiķi" to nosauca par ideālu un

neprātigu sapņošanu. Viņu ideāls bija daudz ja „au-

tonomija". Bet nu tas sasniegts un tādēļ, ka stipra
griba to sasniegt bija tautai.

Visu darbu un ieguvumu realizētājs ir griba. Ja

tās nava, tad nekas nav radāms. Un lielas un plašas
gribas raditajs ir idea1 s. Ja ideāls liels un skaists

un pilnigs, tad griba to sasniegt būs tāda pat. Ja

ideāls sīks, niecigs, tad nieciga griba un niecigs
ieguvums.

Ideālu uzstādītājus sauc parasti par neglābjamiem

sapņotajiem. Bet šie sapņotāji ir ārkārtigi bagāti.
Viņi savus ideālus un sapņu bagatibu sēj tautā kā

izšķērdētāji. Un tad beidzot visi paliek no ta bagāti.
Valsts vīri dzīvo no lielo ideālu atšķaidišanas un

izvešanas dzīvē. Visi neticigie top ticigi, aklie redzigi.

Tādēļ tagad, kad atjaunojas mūsu tautas varoni-

gais gars un bajarisms, lai nebaidāmies no lie-

liem ideāliem. Kaut ari iespējamiba tos realizēt,
draudētu pavisam tos satriekt. Jo, kas daudz grib,
tas iegūst daļu no ta, kas maz vēlas, iegūst vēl

mazāk. Tādēļ es gribētu galigi atmest un pazudināt
dzīves gudro un „praktiķu

tt

un realizētāju iebildu-

mus un sīko dziņu. Tie šaī radošā laikā ir līdzigi
tiem sīkiem nama turētajiem, kuri uz krāmu tirgus

iegādājas savu svētdienas uzvalku.

Ibsenam ir kāda skaista dzeja, kur viņš par savu
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ideālu pili runā. Kad šī pils uzcelta, tad lielais pils
spārns gan bijis par mazu un mazais pavisam sa-

lāpits. Bet tomēr — viņam ir miteklis. Ja viņš būtu

cēlis sapņos tikai dzīvojamu māju, patiesībā būtu

iznākusi tikai būda.

Nesen atpakaļ mēs dzirdējām daudz un nospiedoši
daudz vārdu par to, ka māksla ir lieka šaī grūtā

cīņas laikā. Luksus, izredzēto priekšmets, siltumnī-

cas stāds. Nauda par to tikpat kā zemē izsviesta,

ko teiks tauta, ko teiks valsts kontrole ? Ja jau kaut

ko dot, tad visu pabalstu teatram — ar to pietiek.
Ideālisti neatlaidās. Ar sāpēs sarauktām sejām

praktiķi piekāpās — un nu mums ir Nacionālā opera

un Nacionālais teatrs. Un ar to mēs esam ieguvuši
smalkas kultūrtautas stāvokli. No lielo tautu repre-

zentantiem mēs esam dzirdējuši, ka ir ļoti maz ope-

ras Eiropā, kuras varētu sacensties ar mūsu. Mūsu

gara smalkums un liela griba ir pamirdzējusi uz āru

un mēs paši savu skaistumu redzam pašdarinātā
spogulī. Bet caur šiem ieguvumiem mūsu valsts vēl

nav gājusi bojā un jādomā ari neies. Ja būtu bijis za-

tiriķis, es teiktu taupitajiem par prieku, ka šīs iestādes

nesīs mums procentes, kuras tie nespēs saskaitit.

Tagad nāk Valsts mākslas muzejs, akadē-

mija, rakstniecības pabalstīšana. Es zinu

iepriekš, ka ari Ziemas svētku vakarā daudz par daudz

gudru smīnu smīnēs par to, ka tas mums būtu va-

jadzigs. «Laidiet mūs mierā ar tiem niekiem! Mums

ir jāatjauno sagrautā rūpniecība, mājas, fabrikas".

Bet ideālu uzstāditaji zina, ka tad, kad tas būs

izvests dzīvē, visi «praktiķi" un finansisti nevarēs

saskaitit procentes no šiem ideāliem.

Jo ciešāk un varenāk paceļ savu draudošo pirkstu
iespējamība, jo augstākam jātiek ideālu tornim. Lat-

vijas mākslai un māksliniekiem jāsāk sapņot viņu

jaungada sapnis. Jo viņu saule paceļas pret vasaru.

.Jaunākās Ziņas" te 176, 1919. g.



TAUTAS SPĒKS.

Ir pavadits cīņu un grūtumu un uzvaru pilns gads,
kupš ilgi paliks tautas atmiņā, ko tauta ari nepie-
dzīvotu. Uzvara, kuras slavas vaiņags ir sniegts
mūsu armijai un tautai, uzvara ir viss pagājušā
briesmu gada ieguvums.

Uzsākot jaunu laika maiņu, ir vajadzigs pārlieci-
nāties par to, kas deva mums uzvaras, kur mūsu

pastāvēšanas ķīla. Pēc ta, kas noticis, ir iegūta
liela un jauna atziņa par to, kur ir mūsu nākotne.

Ta ir tautas spēkā. Un šīs tautas spēks ir vienotais

kaujas ieroču un garigais apziņas spēks. Kamēr

tāda mums nebija, mūsu jaunā valsts piedzīvoja ne-

laimi pēc nelaimes. Neglāba mūs vācu okupācijas
vara no lieliniekiem, neglāba Sabiedrotie pagājušā
gada sākumā. Nevarēja glābt mūs ari no Bermonta-

Golca avantūras nekāda lielvalsts. Glāba mūs tau-

tas spēks, kad mēs bijām pamesti likteņa varā

un nebija vairs neviena palīga no citurienes.

Reiz parādijies darbos tautas spēks nevar zust

galigi. ieguvumi un uzvaras, kuras iegūtas ar lielo

enerģijas un spēku apvienošanu oktobra un novem-

bra dienās — šīs uzvaras ir pierādijums, ka mēs

esam dzīvs organisms, vieniba, apziņas sakalta un

tadēj bez tiešiem kara ieguvumiem mēs esam ieguvuši
ari morālisku un juridisku tiesibu uz valsti unīpatnibu.

Tagad, stāvot gadu maiņās laimigās sajūtās, mums

tomēr ir jāatzīstas, ka iegūtais vēl nav nodrošinā-

jums uz visiem laikiem. Vājš politiķis būtu tas, kas

ticētu, ka visas briesmas jau garām. Mēs zinām,

kāds ir stāvoklis Krievijā un Vācijā. Tas sola vis-

dažādākās varbūtibas un avantūras un Latvija, bū-

dama vidū starp šiem diviem nemiera lēģeriem, var
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sagaidit jaunus uzbrukumus un jaunas cīņas. Izlie-

kas, ka tik mazai un izpostitai tautai nav nekādu

ceribu pastāvēt un noturēt savu patstāvibu uz ilgiem
laikiem. Izliekas tas tā lielākai tautas daļai. Tādēļ
lielā neticiba mūsu valstij, naudas neatzīšana, rūpes

par savu īpašumu v. t. t.

Bet pēc tam, kad mums ir šis pagājušais gads ar

visiem piedzīvojumiem un uzvaram, mēs varam droši

netikai teikt, bet ari ticēt, ka nekas nevar ņemt
mūsu neatkaribu, kuru sargā tautas apvienotais spēks.

Visgrūtos brīžos, kad liekas, ka viss sabrūk, mēs

varēsim smelties spēkus no šī gada piedzīvojumiem.
Un lai pārliecinātos, ka tas ir neizsmeļams spēk-

avots, mēs atradisim tautu vēsturē tam pārliecino-
šus pierādijums. Mazas tautas ir bijušas apdraude-

as un iekarotas un tiesiskā ziņā samītas, bet tikai

uz īsu brīdi. Viņu apziņa, kultūra un ticiba uz sa-

viem spēkiem ir tās izvedusi kā uzvarētajās pasau-

les cīņas laukos.

Ja tautai ir griba uz valsti un ja viņa šo gribu
var apzieģelet ar savām asinim, tad tāds tiesibu

raksts ir neiznīcināms. Tad par tādu gribas un tie-

sibu apliecinājumu stāv visa kulturelā cilvēce, kā

stāvēja par Serbiju un Beļģiju Eiropas lielās demo-

krātijas.
Šaī nelaimigajā aizgājušā gadā mēs esam ieguvuši

tautas spēka apziņu un ta ir liela laime. Kas ari

nenāktu jaunajā gadā — reiz izmēģināto līdzekli lie-

tosim ari uz priekšu un nešaubiga uzvara būs mūsu—

katrā gadijumā.
Tas ir labākais laimes vēlējums mums jaunajam

gadam. Drosme ticēt saviem tautas spēkiem ir devusi

mums lielo atmodu un atjaunošanos.
Bet tāda drosme var būt tikai kulturelai tautai.

Un pastāvēšanas tiesibas valstī kulturelai tautai ir

nodrošinātas ar visas cilvecibas likumu.

.Jaunākās Ziņas" te 1. 1920. g.



POLITISKA NEIRASTENIJA.

Der Krieg mit demOrden ist liingst schon aus,

Tu darītu labi, ja liktos uz auss.

Fallijs.

Ta ir briesmiga politiska slimiba un viņa ir divē-

jādos veidos. Viens ir junkuriskais veids Vācijā
(Deņikina veids Krievijā), kur saslimušie prūšu jun-
kuri un oficieri neredz, ka sen beigts kaizers un

feodālie laiki, bet ar putam uz lūpām un lielu iedo-

mibu sirdī grib sagraut visu demokrātisko pasauli
un atjaunot savu varu. Otrs veids — pie mums

tik pazīstamais — ir lieliniecisms un zocialde-

mokratija kvadrātā. Partijas vīri, satracināta jau-
natne ari pie mūsu maziniekiem, slimo stipri ar šo

politisko neirasteniju. Un mierigā demokrātiskā valstī

var sacelt lielu nemieru viņu psichopatiskie klie-

dzieni un saucieni, gluži bez iemesla.

Kas ir šīs politiskās slimibas pazīme!
Reiz ir bijis Krievijā cars, viņam žandarmi, Latvijā

baroni un tamlīdzīgas lietas, beidzot ar soda ekspe-

dicijam. Tas, protams, ir atstājis dziļu iespaidu uz

nelegālām organizācijām, kuras dibinātas ar nolūku,
lai gāstu šo patvaribas zistemu.

Un viņa ir kritusi. Nav ari Latvijā vairs baronu

varas, nav „izsūceju ft

.
Ir demokrātiska valsts

savā konstitūcijā (vēl nerakstitā), demokrātiskāka kā

vecās Eiropas demokrātiskās valstis. Un nu vaja-
dzētu visiem būt laimīgiem par to.

Bet ko mēs redzam. Cara un baronu rēgi ir tik

stipri iespiedušies zocialdemokratisko un komunistisko

vadoņu dvēselē, ka tie vienmēr vēl viņus redz kā

patiesi esošus. Un viņi klūp virsū katrai val-

dibai un nosauc katru varu, kura nav viņu vara
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par caristisku, žņaudzēju v. t. t. Ja notiek kaut kur

slepkaviba, uzbrukums, vaj cita rīciba — viņi to

sauc par zistemu, valdošu aprindu sagatavotu, no

visām pilsoniskām partijām pabalstitu. Visi viņu
acīs ir riebigi slepkavas, tiesibu noliedzēji un diezin

kas vēl.

To mēs nupat redzējām sakarā ar neģēlīgo uzbru-

kuma gadijumu Cēsīs Kurzemniekam.

Lūk, ta ir politiska neirastenija un ar

viņu slimo zināma daļa no latviešu tautas.

Mēs vienmēr vēl redzam cilvēkus, kuros atlicies

no beztiesibu laikiem tāds sarūgtinājums, ka tie staigā
apkārt tikai ar „graujotnes" domam. Graut, graut
un sagraut, ar bezgaligu ļaunumu noslaucit visu no

zemes, kas nav zocialdemokratisks vaj komuni-

stisks — ta ir tipiska slimibas pazīme. Viņi histē-

riski tura «masu sapulces", ironiski smīn par katru

nopietnu demokrātisku rīkojumu vaj likumu. Viņu

garigais skats vēl vienmēr redz ģenerāļus, žandarmus,

baronus, melnsimtniekus, caru. Tie ir vispatie-
sākie politiskie Don-Kichoti, kuri ar zocial-

demokratisku šķēpu un programas stīvo Rosinanti

izjāj ar lētticigo Sančo pulku uz reakcionāru un žan-

darmu meklēšanu un jau tik bieži ir uzklupuši vēj-
dzirnavām un tik daudzreiz jau samīdijuši aitu pul-

kus, domādami tos par melno gvardiju.
Ja nebūtu mums priekšā nupat Satversmes Sapul-

ces vēlēšanas, mēs ar smaidiem varētu noskatities,
kā tiek sadurti vīna maisi baronu vietā, kā uz Don-

Kichota ārprātibu noskati jās pratigakie cilvēki Spā-
nijā. Bet tagad viņi ir vēl bīstami, šie cilvēki, kas

zaudējuši patieso redzes un dzirdes spēju, un neredz,
kas ir noticis.

Seglojiet nost savu stīvo programu un dogmu ku-

meļu, kungi, un ejiet pie nopietna darba. Jūs esiet

aizgulējušies un ar miegu acīs ari neredziet, ka

Latvijā nav ne cara, ne žandarmu, ne baronu vai-
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dibas, bet demokrātiska tautas valdiba un jauni gaiši
laiki... Viss, par ko bij vērts iziet kaujā, ir iegūts.
Monarķija ir kritusi, valda par patiesibu kļuvis sapnis,
mums ir brīva Latvija. Bet ja murgi vēl valda pār
partijām vaj atsevišķiem cilvēkiem, tad nebrīnāties,
ka jums beidzot normālie cilvēki atgriež muguru.

Politisko neirasteniķu naidam nav robežu, — tas

grib noārdit visu un apmierināsies tikai ar komu-

nismu. Bet te jau sākas smieklīgums. Jo tas, kas

notiek tagad aģitācijas nolūkā no zināmas puses,

atstāj jau delirija iespaidu.
Tas pats, protams, ir ar otras puses slimniekiem.

Par tiem būs jārunā atsevišķi. Tauta ies garām
šiem politiskiem Don-Kichotiem uz Satversmes Sa-

pulci, nevis uz grautiņu namu.

Cik bēdigi, ka to neredz spējigakie no zocialde-

mokratu vadoņiem! Zocialdemokratijas kulturelai

misijai ar to tiek rakts kaps. Protams, ta ir partijas
darišana un neviens cits nav vainigs, ja nav vēl

domāts par garigu sanatoriju priekš nožēlojamiem
politiskiem slimniekiem.

„Jaun. Ziņas" te 70. 1920. g.





VALSTS POLITIKA.

Latviešu tauta ir aizsniegusi to lielo brīdi savā

vēsturē, kad viņa sapulcējas Satversmes Sa-

pulcē uz savas valsts likteņa lemšanu. Un ne bez

iemesla tik daudz gaidišanas, šaubu, prieka un ceribu

stāv tautai priekšā. Ko mēs paspēsim, ko varēsim?

Ja visgrūtākos brīžos tautas lielā apziņa un

spēks varēja atrast īsto ceļu, tad jādomā, ari likum-

došanas un valsts uzbūves darbā tā pratīs būt pie-
nācigā augstumā un kontrolēt ar skaidru prātu to,
ko politisku sajūtu kaislibas dara.

Bet par vienu jautājumu ir jāpārdomā lielo darbu

uzsākot, Cik mēs gatavi būsim lielajai politikai,
valsts politikai. Atskatoties Tautas Padomes

darbibā ir ar noskumšanu jākonstatē, ka reizam tiklab

viens kā otrs galējais spārns nav likušies vadities

no valsts politikas, kas vienigi politisku darbinieku

cieniga, bet no partiju politikas. Piemērus

zinās katrs, kas sekojis Tautas Padomes darbibai.

Ja šo pašu taktiku politisku partiju galējie spārni

piekopj ari uz priekšu, Satversmes Sapulcē, tad

iepriekš var teikt, ka augligs nebūs valsts uzbūves

darbs. Solijumi vēlētajiem, kuri apbēra visu zemi

kā no vulkāna, vēl karājas uz ielu stūriem un tur

ir ļoti daudz taustāmu praktisku vajadzibu un sīku,
ikdienišķu lietu. Ja patiesi solitaji Satversmes Sa-

pulcē ķertos vispirms pie viņu realizēšanas, tad pa-

redzamas asas, kaisligas cīņas, nemieri, bet ne valsts

darbs.

Ja politiska partija lemjot par valsts satversmi

kaut drusku vien gribētu dot priekšrocibas
likumā savu vēlētāju vaj grupu interesēm pret citu
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pilsoņu interesēm, tad ta būtu pirmā pazīme, ka

valsts politika tiem sveša. Mazāk apmierinātas

grupas būtu spiestas meklēt savu materiālo labumu

citādā ceļā un iznākums būtu — nemieri, pilsoņu
karš.

Esmu pārliecināts, ka starp tagadējiem politikas
nesējiem ir ne mazums tādu, kuri izšķir valsts po-

litiku no partiju politikas. Bet vēl vairāk gan būs

tādu, kuri nāks no tautas un ar aizturētu ļaunumu
un sarūgtinājumu par pēdējiem posta laikiem mēģi-
nās pieprasīt tūliteju laimi tautai.

Satversmes Sapulcei vispirms jākonstatē būtu, ci k

Latvijā ir atlicies garigu un materiālu

vērtibu un cik lielas ir dažādu grupu

prasibas pēc šim vērtibam. Un tikai tad,

pareizi sadalot visu, varēs samērā apmierināt tautas

vajadzibas. Satversmes Sapulce ir šķīrējs mantojuma

lietās, kas tautai nodod mantojumu pēc taisnibas.

Vēsturē ir ne mazums piemēru, kur valstis aizgā-
jušas bojā vaj kritušas svešu valstu verdzibā, savu

iekšķigo grupu nesamierināmo kaislibu dēļ. No viņu

likteņa mēs redzam tautu negatavibu valsts darbam.

Vaj mums ari jāiet viņu ceļš? Daudz baigu politisku
jautājumu uzmācas stāvot likteņa stundas priekšā.
Mēs esam auguši kā varoņtauta; mēs esam daudz

ko atzinuši un ar šo atziņu uzvarējuši. Vaj mēs

būsim ari ieguvuši atziņu izšķirt valsts politiku no

šķiru un grupu politikas?
Valsts politika nav pūļa politika. Valsts politika

neaug liela un nesmej spēkus no ielu kņadas, no

sīkām cīņām, viņa nekad nenolaižas šķiru cīņās un

kaislibās. Valsts politika ir gaišs kalngals,
kas stāv pāri miglājiem un mierigi no-

skatās ielu un ceļu un lauku un tautas

dzīvē un ar augstāku spriedumu atrod

pareizo vilcienu politiskā stratēģijā.
Es domāju, ka nemaldišos, ja teikšu, ka tāda po-
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litika vēl mums jākultivē un jāmāca, kā filozofiska

zistema mūsu parlamentā.
Nolaižoties arvien zemāk tautas aklās iegribās,

izpildot likumdošanas ceļā tfllit katru grupas iegribu,
mēs zaudējam savu politisko cieņu un ar tiesibu

zaudēdami ari savas tautas nākotni, nonākam komu-

nistiskā vaj monarķistiskā valsts stāvoklī, kur glā-
biņa vairs nav.

Valsts politika prasa lielu atteikšanos

no ikdienišķigi cilveciga, vēsu loģisku
domāšanu un taktisku un neatlajdigu
valstisku atziņu izvešanu dzīvē. So poli-
tiku un spējas no sirds novēlēsim mūsu Satversmes

Sapulcei.

Jaunākās Ziņas" te 90. 1920. g.





NACIONALA POLITIKA.

Mazs ielu notikums ar ebreju dzenāšanu atsedza

lielam politiskam jautājumam priekškaru. SŠis jau-
tājums ir nacionālās valsts politikas jau-
tājums.

Notikums, «grautiņš", kā to nosauca ebreju un

vācu prese, tikai rādija, ka tautas pacietibas mērs

var iet pār maļam, ja viņas tiesibas netiek aizsar-

gātas no valdibas. Es ar to neka vairāk nedomāju,
kā tikai to, ka latviešu tauta ir pilnigi uzticējusies
savai valdibai, cerēdama, ka viņas intereses, viņas
tiesibas tiks pienācigi apsargātas no iebrucējiem.
Tiklab no iebrucējiem kara frontē, kā ari ekonomiskā

frontē. Bet kad spekulācijas cilpa arvien ciešāk

žņaudzas ap tautu, kad visbezkaunīgākās baumas

tika izplatitas publikā, tautas pacietiba lūza. Mazā

epizode rāda, ka tauta aizsargā pati sevi, ja viņai

nav palīga no augšas.

Minētā epizode ir tikai viena no daudzām. Un

šīs daudzās kopā liecina, ka mūsu jaunajā valstī

vēl nav nacionālas apziņas, kāda būtu va-

jadziga, lai uzturētu tikai to cieņu, kas tautai pie-
nākas kā savas zemes valdniecei.

Un nav līdz ar to ari nacionālas politikas.
Tas savukārt ir liels trūkums un var aizkavēt uz

ilgiem gadiem mūsu valsts attīstibu vaj novest to

uz posta ceļa.

Ārkārtigā un pazeminošā tolerance pret spekulan-
tiem ārzemniekiem, tolerance līdz privilēģiju došanai

sveštautiešiem ir manāmi ņēmusi savu daļu valsts

politikā. (Latvietis nekur un nekad nevarētu iegūt
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tādas ērtibas citās valstīs, kā dažādu republiku pil-
soņi un spekulanti Latvijā.)

Piemēra dēļ ņemsim tā sauktos «bermontiešus".
Nekad no tautas atmiņas neizdzisīs tie riebigie brīži,
kad tautas nodevēji uzbruka Rigai. Un tad viņi —

tika aizdzīti un paslēpās Vācijā. Tas maksāja tautas

varoņiem daudz svētu asiņu. Un tagad?
Tagad Berlines monarķistiskās avizes raksta, ka

baltiešiem nav ko baidities atgriezties Latvijā, jo

tagadējā Latvijas valdiba demokrātiskos principus
izved dzīvē ar fanātismu. (Kāda neapslēpta ironija,
bet cik daudz patiesibas tur iekšā!) Un «landvēristi":
baltieši un bermontieši nāk atpakaļ. Protams, ne ar

ieročiem rokās, bet ar vizam un pasēm no mūsu

Berlines misijām. Avizes sāk pildities ar ziņām, ka

tādi un tādi noteikti bermontieši jau ieradušies un

likumigā apsardzibā sāk atprasit savas un ari par
valsts nodevējiem izsludināto mantas un īpašumus
no apķīlāšanas. Nesen atpakaļ man bija izdeviba

būt Jelgavā, kur iedzīvotāji uztraukti prasija: sakiet,
ko tas nozīmē? Es teicu, ka nezinu. Valdiba droši

vien zin. Bet... Bet, kā jau teikts «demokrātiskie

principi tiek izvesti ar fanātismu". Nevar tak de-

mokrātiska valdiba tādēļ vien aizliegt atgriezties uz

Latviju cilvēkiem, ka tiem kādi grēciņi, ka tie ne-

piekrīt mūsu valsts idejai. Nevar tiem liegt neka.

Lai tiesa izmeklē un tad lai soda un tā tāļak.
Tā sakrājas tautā ta elektriba, kura izlaužas

reizēm uz āru un tad tiek nosaukta par «grautiņiem".
Ne tikai zemes iekšējā, bet ari ārējā miera dēļ

būtu gan teicami, ja tādi «baltieši" vismaz pagaidām
nepārnāktu Latvijā un spekulanti netiktu uzņemti

Latvijas pavalstniecibā. Jo katrs mūsu tautā saprot,
ka tie nenāk, lai uzbūvētu Latviju un cīnitos par

viņu, bet gan gluži citā nolūkā. Un laimigi Latvijas

pavalstniecibā uzņemtie ārzemnieki, kuri reizām pat

steidzīgā kārtā uzņemti — nepaliek par Latvijas pa-
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valstniekiem, lai mūsu finansielo un ekonomisko

stāvokli stiprinātu, bet gan, lai spekulācijās kļūtu
bagāti un pamestu mūs grūtā brīdī.

Ja šaīs jautājumos līdz šim nav vēl skaidras no-

teiktas linijas, un asa protesta no valdibas puses

pret tādu «pavalstnieku" ieplūšanu, tad ir gaiši
redzams, ka tautas pašcieņa no mūsu politikas vadi-

tajiem nav pienācigi saprasta.
Te man atbildēs jau parasto gudribu: Ko teiks

Eiropa, ja mēs rīkosimies par daudz stingri. Tā tas

ir dzirdēts vienmēr. Bet šī gudriba beidzot nonāk

līdz smiekligumam. It kā Anglijai vaj Francijai būtu

jāpārtrauc diplomātiskie sakari, ja mēs ārzemnieku

spekulantus izsūtam uz viņu republikām vaj divās

dienās. Ne, patiesi, mēs tikai pierāditu, ka mums

ir apziņa par to, ka paraziti ir kaitigi, vienalga, vaj
tie saēd stādus, vaj valsts organismu, vaj tautu. Un

vaj patiesi kāds būtu tik naivs no mūsu politiķiem,
ka domātu iegūt «baltiešu" labvēlibu un žēlastibu

ar to, ka atļautu atgriezties neseniem valsts node-

vējiem Latvijā. Mēs to zinām, ka viņi arvien būs

Latvijas ienaidnieki, jo ar Latvijas plaukšanu viņiem
ir jānīkst un ar Latvijas iznīcināšanu tikai viņi var

savas privilēģijas atgūt.
Tikai ar vienādiem ieročiem karojot, pret viņu no-

devibu ar cietu nežēlibu preti stājoties, mēs varam

uzvarēt. Un Vakareiropa drīzāk smiesies par mūsu

Antiņa naivumu attiecibā pret spekulantiem un valsts

nodevējiem, nekā mēģinās ko iebilst pret suverenās

tautas gribu tikt vaļā no politiskiem un ekonomi-

skiem mūsu postitajiem.
Uz vesela un tīra organisma paraziti nemetas. Viņi

metas uz novārguša slima organisma. Latvijas valstī

nebūs neka tamlīdziga reiz — par to es esmu pil-

nigi pārliecināts. Un mēs brīnisimies par to paze-

minošo stāvokli, kādā tagad mēs atrodamies preti

baltiešiem, bermontiešiem un spekulantiem.
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Bet vaj tad mēs jau neesam diezgan atzinuši un

diezgan cietuši, lai turpinātu šo kauna stāvokli tālāk ?

Un kādēļ mums tas jāturpina, kādēļ no dažu speku-
lantu slepenas apspriedes visai tautai jāliekas ap-

smieties?

Te es nonāku pie ta, ko es gribēju teikt. Latvijā
vēl nevalda nacionāla politika (demokrā-
tiski fanātiska). Ta politika, kurai pieder mūsu rīt-

diena, ja mēs gribam būt valsts, neatkariga, kā

mūsu satversmē teikts.

Mūsu smiekligā piekāpiba un tolerance ir tautas

slimība un šī slimiba pārvalda ari mūsu politiķus.
So piekāpibu un pieļāvibu es gribētu saukt par po-

litisku netikumu, kas galigi var iznīcināt mūsu paš-
cieņu. Antiņisma laiki ir pasakās. Politikā Uzvar

ar vienādi asinātiem ieročiem un nevis ar savu

svārku un zābaku atdāvinašanu otram, kā Antiņš
to dara.

Vaj tādēļ mums jāpaliek par šovinistiem, jāsarīko

grautiņi, ja atņem privātīpašumus sveštautiešiem un

ārzemniekiem? Ne un nemaz.

Mums tikai vajaga mācit šiem «pilsoņiem" cie-

nibu pret suvereno tautu. Un ja tikai mēs

spētu viņiem pierādit, ka mums tāda cieniba ir, tad

viņi nekad vairs neuzdrošinātos darit tos darbus, ko

tie dara tagad. Sī suverenas tautas pašcieniba
viņiem iedvesīs lielākas bailes un respektu, nekā

visi grautiņi kopā. Bet kad viņi jut un redz, ka

mūsu politiskā audzināšana vēl nav sākusies, ka

mūsu valdiba tikai solās (jau 101. reiz) izlietot pret

spekulantiem un nodevējiem visbargākos sodus, tad

viņi jūt īsto laiku, lai mūs kā tautu un valsti ap-

smietu, nicinātu un uz mūsu rēķina kļūtu bagāti un

bez pienākumiem pret valsti, kurā tie dzīvo.

Dodiet mums nacionālas politikas apziņu! Dodiet

to no augšas, ja tauta vēl nav tiktāl tikusi! Latviju

es saprotu tikai kā latviešu suverenās gribas
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valsti. Kas domā, ka nacionālo elementu var at-

mest un iztikt vienigi ar demokrātisko, tas nāvigi
maldas. Valstis, kādas tagad ir nodibinājušās uz

Krievijas vaj Austrijas drupām, ir nacionālas valstis

un tikai kā tādas var pastāvēt. Valsts robežas ir

tautas robežas un valsts vara — tās tautas vara un

griba, kura valsti radijusi.
No visa, kas pie mums noticis un notiek, ir ne-

grozāms slēdziens: mums ir vajadziga nacionāla

politika.
Šis problems ir, kā tagad redzams, — vēl nākotnes

problems. Ja valdiba nespēs noteikti novirzities uz

nacionālas politikas ceļu, tad nešaubigi mums ir vēl

priekšā lielas politiskas strāvas parādīšanās, kura
reiz ņems valsts vadibu savās rokās. Mūsu valsts

politikai nav vēl seja ar īpatnējām nacionālas valsts

pazīmēm. Reiz tas būs. Tam mēs garām paiet ne-

varam. Un labāk agrāk, nekā vēlāk. Ir jānāk pie
stūres virzienam, kas jau dzimst tautas apziņā un

kas vienigais mūs var novest pie mērķa, jo tas ir

savos principos ari demokrātiskāks, nekā līdzšinējais.

~Jaunakās Ziņas" >£ 137, 1920. g.





PIESPIESTA ATBILDE.

Zemnieku Savieniba, kuras valdošie vadoņi ne-

kautrigi ar valsts līdzekļiem dzen vēlēšanu aģitāciju,
kura pat diplomātus nodarbina šim amatam un va-

jadzībai, nav apmierināta ar saviem panākumiem
aģitācijā un tādēļ ar sava laikraksta «Brīvās Zemes"

muti ir ķērusies pie nacional-demokratu savienibas

«diskreditēšanas". Tā tad pēdējais līdzeklis, — lī-

dzeklis, pie kura ķeras tik labprāt viscaur demago-
ģijā. Raksts, kuru «valstiski domājošā" partija ir

varējusi pielaist savā 9. apriļa numurā, ir sauciens

uz linčošanu un kā parlamentarisks terors īpatnēji
jauns.

Ja zemnieksavieniba grib izplatit par mums me-

lus — un mēs saprotam, kādēļ tagad tas viņai va-

jadzigs — tad ta ir viņas darišana. Mēs neapskau-
dīsim viņu to vēlētāju dēļ, kurus ar tik prastiem un

rupjiem cilpiem ta noķers sev. Tie ari nebūs valsts

būvētāji, saskaņā ar citām parlamenta partijām. Bet

zemnieksavieniba nevar liegt mums atbildēt viņai,
jo viņas uzbrukums mūs spiež atbildēt. Un ne zem-

nieksavienibas vaj demokrātu savienibas dēļ, bet

vienkāršu faktu konstatēšanai.

Vispirms, kas ir zemnieksavieniba, ja viņa mūs

nosauc par «nožēlojamu ļaužu sakopojumu"? Viņa

gribēs, lai mēs atbildam ar to pašu. Ne, mēs gri-
bam konstatēt tikai, ka pēc visa ta zemnieksa-

vieniba nav politiska partija, bet bie-

driba, kurai šauri šķiras mērķi. Ta ir lat-

viešu zemnieku labklājibas veicinātajā un galvenais

vārdos, jo viņas vadošie vīri, kuri tagad valdibas

priekšgalā, ar visiem spēkiem ir izmantojuši zem-
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niekus, ko pēdējie zin vislabāk. Bet no politiskas
partijas un valstiskās partijas zemnieksavieniba stāv

vēl tāļu.
To tūliņ konstatēšu. Viena gada ceļš rāda, ka šī

grupa gatava darit visu, lai tikai lauku mājas būtu

drošibā un zemnieks lēti ražotu un dārgi pārdotu.
Kungi no zemnieksavienibas! Jūs bijāt pirmie, kas

pēc valsts dibināšanas stāvējāt„„biedraa a Vinniga

kunga priekšistabā un gaidijat, kamēr tas «nodos"
jums valdibu. Jūs bijāt pirmie, kuriem varēja nākt

prātā piesolit Latvijas zemi vācu un prūšu kareiv-

jiem. Jūs bijāt pirmie, kuri no Liepājas aizlaidās

uz ārzemēm, lai glābtu sevi no komunistiem, bet tei-

cat, ka braucot glābt Latviju. Jus bijāt tie, kuri bez

«atļaujas" nevienu politisku soli negribējāt spert.
Jūsu politika bija ta, ka vajaga sēdēt uz kuģa Lie-

pājā, kad bija jāorganizē Vidzemē cīņa pret land-

vēru. Un kad beidzot tauta šo „landvēru" satrieca

un ielenca, jūs bijāt tie — jūs bijāt valdošie — kas

piedeva baroniem un dzelzsdivizijai viņas grēkus un

noslēdza netikai pamieru, bet ari kompromisu, kas

nesa Latvijas izpostišanu Kurzemē un Bermonta die-

nas Rigai. Un kad, beidzot, armija no visas tautas,

kas sacēlās uz pēdējo kauju, satrieca šo caur jūsu
nolaidibu audzināto ienaidnieku, tad vienigais, ko

jūs paspējat, bija — lielities, ka jūs to esat

izdarijuši.
Un kad pēc atbrīvotas Kurzemes bija jālikvidē

kompromiss kabinetā, tad jūsu valdibas galva bija

tas, kas neparko negribēja atteikties no Erharta

kunga un viņa postošās finansu politikas. Jūs iz-

vēlējaties to tik ilgi, kamēr, beidzot, tālāk vairs ne-

bija kur iet.

Ta ir zemnieksavienibas vadoņu gaita. Un ka šī

politika būtu tāļredziga un saprātiga bijusi — to

teikt būtu gan vislielākā pārdrošiba un neprāts.
Un skaitit to, ko tauta paveikusi, ko armija ar
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asinim pirkusi, skaitit to par vienas grupas va-

doņu ieguvumu, nav diezin cik glaimojoši un gudri
no grupas puses. Jo «laime* tikai priekš jums,
kungi, ir ta, ka taī brīdī, kad armija veica savu

lielo uzdevumu, jūs bijāt valdibas priekšgalā.
Visa jūsu pastāvēšanas vēsture, jūsu neizlaboja-

mās kļūdas rāda, ka politiska partija jūs neesat un

nebūsiet. Politiska partija ir ar tālu skatu,
ar taktu, ar plašām perspektivem un ne-

kad nedibinās uz vienas šķiras pama-

tiem, bet gan uz tautas pamatiem.
Pie jums bija otrādi.

Jūs pārmetat mums, ka mēs esam dzejnieku par-

tija. Ja, šis «kauns* ir mūsu gods. Mēs esam sa-

dzejojuši Latvijas neatkaribu! Un toreiz,
kad mēs to dzejojām, jūsu tagadējie ministri mūs

nosauca par neprātigiem murgotajiem, kamēr tagad
tie mūsu idejas un sapņu aplaimoti ieņem augstas
vietas un atkal sauc mūs par sapņotajiem un izsmej
mūs. Jūs esat paņēmuši mūsu mantojumu un gri-
bat vēl nodot mūs politiskai linčošanai. Kungi, vaj
nebūs pārak smiekligi viss tas!

Politiska partija vienmēr ir ta, kas

tautu vada uz augstākiem valsts ideā-

liem. Vaj jūs tautu vadijat? Jūs gribējāt no Krie-

vijas zemsti, pēc tam autonomiju un pie neatkarigas
valsts pasludināšanas jūs bijāt piedabūjami tikai tad,
kad tauta uz to jūs spieda. Kungi! Politiska

partija nav ta, kas iet tautas astē, ko jūs
vienmēr esat darijuši. Politiska partija
ir ta, kas tautu vada, nevis velkas tau-

tai līdzi.

Pēc jūsu pagātnes mums ir jāspriež par jūsu po-

litisko nākotni un mums ir stipras šaubas, ka jūs
nenometisiet pirmie neatkarigās Latvijas karogu un

neuzņemsiet zemsti vaj autonomiju. Un mums ne-

būt nav jāsauc uz jūsu nosviešanu no tautas tribūnu
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krēsliem. Jūs esiet tur bijuši tik neapskaužamā
pozā un izskatā, ka vēstures fotogrāfam pilnigi pie-
tiek, lai jūs padaritu nemirstigus.

Un tādēļ ari jūsu vēlēšanu aģitācijas paņēmieni ir

bezgala smiekligi. Ja jūs mūsu partiju, kura nav

ņēmusi dalibu pie kompromisa, nosauciet par melno

teroru, vaj sarkano teroru, tad jūs griežat paši sev

rīkstes un paši periet sevi. Mums atliek vēl bez-

gala daudz ko darit, lai mācitu jūs nepīties ar ne-

vajadzīgiem kompromisiem, pie kam jūs liekat tautai

samaksāt ar asinim šo kompromisu rēķinus. Jūs

gribētu aizbildināties ar dažiem nevainojamiem vār-

diem un lieliem Latvijas neatkaribas cīnitajiem Gold-

mani un Čaksti. Ja, gadi jv m a dēļ tie ir zem-

nieksavienibas locekļi, bet viņi ir valsts vīri un ne

grupas ideologi un viņiem svešas sīkas zemnieku

tieksmes. Cik naivi un nepieklājigi jūs esiet pret
valsts citām partijām, tikpat naiva un smiekliga ir

jūsu aģitācija uz Satversmes Sapulci. Šī valdibas

atklātā „precibās braukšana" ar valsts automobiļiem,
šis

„
ministru vislabākais gara stāvoklis", diplomātu

nodarbināšana aģitācijai ir vienigi politiska
takta trūkums, bet gan zīmiga zemnieciska zi-

stema, lai slavētu pats sevi, cik spēj. Pats Dievs

slavēja sevi par pasaules radišanu tikai vienu dienu,
kamēr jūs savu valdišanu slavējat jau mēnešiem uz

valsts rēķina.
Var jau būt, ka jūs uzvariet vēlēšanās. Bet šī uz-

vara valstij svētibu nenesīs, jo ar grupas ideāliem

un saimnieciskiem mērķiem nevar uzcelt jaunu valsti.

Ta prasa plašāku domu un noteiktibas.

Tāda ir atbilde uz jūsu lamāšanos. Kad tiksiet

godigaki, tad runāsim vairāk.

«Republikas Sargs" M 15, 1920. g.



TAUTU SAVIENIBA UN TAUTU

NEATKARIBA.

No Tautu savienibas konferences Žeņevā saņemta
īsa ziņa, kura izbeidz visas jauno valstu un mazo

tautu ceribas par šīs savienibas nozīmi. Ziņa vēsta,
ka to valstu uzņemšana savienibā, kuras nodibinā-

jušās uz bijušās Krievijas teritorijas — t. i. Latvijas,
Lietavas, Igaunijas, Ukrainas un Kau-

kāza — atliekama līdz Krievijas jautā-
juma nokārtošanai.

Ta ir vissāpigakā vēsts jaunajām valstim. Tautu

savienibā līdz ar to zaudējusi to svētuma oreolu,
kādu redzējām viņas statūtos un teorijās un prak-
tikā — pārvērtusies par diplomātu sēdekli un

diplomātijas ieroci. Daudz maz tāļredzigakiem poli-
tiķiem to sen vajadzēja saprast, bet viņi likās naivi

un ticēja un mierināja tautas ar Tautu savienibu,
kā mierina mazus bērnus ar jauku spēļu lietiņu.

Lielā pasaules kara gados ir kaltas daudzas spo-
žas brīvibas un taisnibas medaļas, kuru otra puse

rūpigi pasaulei slēpta ar skaistām frazem. Viena

no tādām medaļām ir bijušā Amerikas prezidenta
Vudro Vilsona Tautu savienibā, kurai vajadzēja pa-

sauli aplaimot un izbeigt visus karus. Vilsona ideja

realizēta, bet tikai ar zināmiem «amerikāniskiem*
noteikumiem. Kad Amerikas politiskie vadoņi re-

dzēja, ka Tautu savienibas ideja var atņemt viņiem
nozīmi pasaules varas jautājumos, tie pasteidzās ar

iebildumiem. Tautas sadalija grupās; viena grupa

atzīta par cienigu, otra — par necienigu.
Mums visiem vēl atmiņā Amerikas un Francijas lē-

mums jauno valstu lietā, kurā šīs «lielās brīvibas cīni-



162

tajās" atteicās atzīt jaunās valstis, bet gribēja tās

palikt atkal zem krievu jūga. Tagad jaunās valstis

vēl cerēja uz Tautu savienibas konferenci, kurai

vajadzēja neraudzities uz Amerikas un Francijas lē-

mumu un uzņemt tās Tautu savienibā. Nupat sa-

vemtā vēsts liecina, ka Tautu padome ir padevusies
Amerikas-Francijas spēkam un negrib uzņemt Tautu

savienibā minētās valstis un tautas.

Šis Tautu savienibas lēmums ir liels pierādijums,
ka tautu neatkariba nav panākama diplomā-
tiskā ceļā. Visu nosaka ekonomiskās intereses,

praktiski mērķi, pati tauta. Kamēr mēs esam valnis

pret komunismu un ar savām asinim sargājām Eiropu

pret padomju varmācibam, tik ilgi ar mums runā,
mūs glāsta un uzliela. Kad komunisms būs gāsts
un Krievija atjaunota, šī pati «demokrātiskā" Eiropa

paliks kurla un akla pret to beztiesibu, kuru dos

mums Krievija, pret cilpām un lodēm, ar kurām no-

bendēs mazo tautu brīvibu. Tāds ir politikas vien-

reizviens. Un nelaimigs un zudis ir tas diplomāts,
kas tic, ka patiesi cilvecigiem principiem var būt

izšķiroša nozīme tautu un valstu savstarpigās attie-

cibās.

levērojot to, ka diplomātijas pamatos nav galvenais
patiesibas un humanitātes principi, bet ekonomiskie

un varas principi, gribot negribot jādomā pie Tautu

savienibas kā pie Eiropas un vispasaules miera ap-

sargātajās. Tagad top redzams, ka mieru apsargāt
un karu novērst šī pompezā savienibā nebūs spējiga.
Viņa varēs nodarboties ar sīkiem vietējiem jautāju-
miem — Viļņas, Kauņas vaj līdzigiem. Tiklīdz liel-

valstim būs jāizrēķinās savā starpā, Tautu savienibas

balss būs skanējusi tuksnesī. Anglija, Japāna, Ame-

rikas Savienotās Valstis, Francija, Padomju Krievija

neprasīs Tautu savienibai atļauju izvest ar ieroču

varu savus nodomus. Jo Tautu savienibā ir teorē-

tiska vārdu un lozungu valsts, kura izzūd kā sapnis
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ieroču valsts priekšā. Tautu savienibā ir cilvecigu
lozungu un augstu mērķu parlaments, kuru oficiāla

diplomātija radijusi kā svētdienas rotaļu lietu sev —

tas ir viss.

Latvijas un citu jauno valstu priekšstāvjiem atliek

tikai atgriezties mājās. Ar smagu un sāpigu paze-

mojumu viņi to darīs. Jo mūs taisās vēl upu-

rēt «lielajai Krievijai", lai ta dzīvotu patei-
coties mūsu asinim.

Neticēsim, ka Francija un Amerika nezin, kas mēs

esam. Mūsu piecu gadu cīņas par neatkaribu ir no-

risinājušās atklāti visas cilvēces priekšā. Tautu brī-

vibas izkarotajām „
revolucionārai" Francijai un

«humānai" Amerikai un ari visai Tautu savienibai

labi zināms, ka mēs esam īpatnēja tauta, ar īpatnēju

kultūru, ka mums ir gadutūkstošiem veca dzimtene

un vēsture, ka mūsu tautas griba uz neatkaribu ir

izteikusies mūsu kritušos varoņos, mūsu izpostitos

laukos, mūsu apziņā mūsu darbos. Neskatoties uz

to, mēs netiekam atzīti kā tauta, kurai var dot brī-

vibu un ļaut pašai sevi valdit.

Jezuitiskas vienlīdzibas priekšā mēs neesam vien-

lldzigi. Seno daiļo lozungu tagadējā oficiālā Francija
ir likusi Prokrusta gultā, tāpat ari miera un cilve-

cigu tiesibu apustulis Vudro Vilsons.

Mēs tomēr gribam būt neatkarīgi un paši sev

noteikt nākotni. Mēs negribam vairs mēslot vergu

Krievijas laukus ar mūsu tautas sviedriem un asinim,

ar mūsu kultūru kalpot viņu aziatismam. Kas tad

mums atliek? Kas mūs glābs?
Tautu savienibā, mūs atraididama kā

tautu un valsti, liek mums ieroci rokās.

Ar to mēs esam ieguvuši savu brīvibu un paturē-
juši līdz šim. Ar to mēs varam pastāvēt ari tālāk.

Suverenās tautas griba uz tādu Tautu savienibas

pavēli nekritīs Krievijas klēpī. Mēs tikai ar minēto

savienibas lēmumu esam izbeiguši visas ilūzijas un
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stāvam atkal paši ar saviem spēkiem. Bet mēs jau
zinām no mūsu vēstures, ka pašam sevi pazīt ir

visdrošākais ceļš uz uzvaru.

Tik daudz reiz cilātām Entente cordiale atziņām
šaī brīdī vajadzētu apgaismot jauno valstu politiķus
ar apžilbinošu spožumu. Mums ir vajadziga
jauno valstu un brīvo tautu cieša sa-

vienibā pie Baltijas jūras. Tikai tad Tautu

savienibā un ari Francija un Amerika pienesīs mums

dc jure atzīšanu. Tikai tad mēs ari būsim brīvi

un tikai tad mūs vairs nejauks kopā ar Krievijas

jautājumu.

.Jaunākās Ziņas" 170, 1920. g.



KULTURAS SARGATAJU SAVIENIBA.

Jau no jauno valstu dibināšanas dienam mūs ne-

atstāj kāds liels sapnis. Reizēm tas liekas tik tuvu

savai piepildīšanai, reizēm to aptumšo dažas egoisti-
skas tieksmes un nepietiekoša politiska domāšana.

Sis sapnis ir jauno republiku savienibā

cīņai par savu neatkaribu un pret demokrātisko

principu noliedzējiem, vienalga — uz rītiem, vaj va-

kariem.

Protams, lielai idejai vajadzigi lieli izpilditaji. Vi-

ņai vajaga iesakņoties ne tikai atsevišķu politiķu,
bet ari tautas apziņā. Un ari tādēļ, pa daļai, nav

vēl nodibinājusies jauno republiku savienibā.

No Bulduru konferences ir pagājis labs laiks un

tagad atkal arvien vairāk presē un sabiedribā pa-

ceļas balsis par tādu savienibu. lepazīšanās nolūkā

tautu priekšstāvji ciemojas pie saviem kaimiņiem
un daudz kas tā tiek redzams, kas agrāk bija slēpts.
Nupat notikusē latvju tautas priekšstāvju
viesošanās Somijā ir liels solis uz priekšu do-

mātās savienibas labā. Ārkārtigā sirsniba un pa-

tiesā atklātiba, ar kādu ziemeļu skaistule — Somija

uzņēmusi mūsu priekšstāvjus, ir pierādījums, ka stā-

vot viena otrai preti, bez starpniekiem, tautas vis-

patiesāk un dziļāk redz un saprot viena otru.

Ar vislielāko prieku latvju tauta ir saņēmusi vēsti

par mūsu viesu sirsnigo uzņemšanu. Mēs ticam ka

savu pateicibu varēsim izteikt sagaidot un uzņemot

somu kori Latvijā.
Ļoti daudz palīdz lielajās brālibas idejās ari māk-

slas priekšstāvju kulturelā tuvošanās. Mēs dzirdam

igauņu, somu, leišu tautas dvēseli visdziļāk mākslā,
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kura runā visās valodās. Mēs sākam arvien vairāk

saprast, ka esam brīvibas brāļi, kuri mituši vienā

cietumā un cietuši vienas mokas un sapņojuši vienu

sapni: brīviem būt.

Mēs tādi esam tiķuši: somi, igauņi, latvji, leiši,

poļi. Nu mums tikai jāatrod pēdējā atziņa, ka pa-
liksim brīvi tikai tad, kad brīvībā vienoti bū-

sim. Katra atsevišķa locekļa nebrīviba ir ari visa

organisma nebrīviba. Mums jāvēro modrigi katra

mūsu kaimiņa stāvoklis, viņa neatkariba un šaī sav-

starpigā modrībā ir visa mūsu nākotnes ķīla.

Sī doma paliek arvien skaidrāka un nevajadzētu
būt tālu tam laikam kad ta kristalizētos jauno valstu

savienibā.

Mūsu patstāvības skauģi rītos un vakaros vēl tic,
ka viņi varēs mūs atkal reiz kalpināt. Viņiem rieb-

jas demokrātijas ideja. Tādēļ jaunās valstis ir vieni-

gās kultūras un demokrātijas sargātajās Eiropas
austrumos pret diktatūru no abām pusēm.

Ir dažādas domas par to, cik plašai vajadzētu
būt tādai tautu un valstu apvienibai. Lielo vaj mazo

apvienibu? Atstāsim tagad nevajadzigo prātošanu. —

Ja kādas tautas ir tikušas līdz skaidrajai apziņai
par apvienošanos, tad viņām ir jāapvienojas. Jo ari

maza savienibā ir vairāk kā nekāda. Ideālu ir daudz,
bet tie reti sasniedzami. Ja kādam apziņa vēl iemi-

gusi savstarpigās ķildās, tad veltigi būs tos māksligi
savienot. Viņi pievienosies tad, kad būs politiski
vairāk kultivejušies. Bet citiem gaidit tādēļ un ris-

kēt savu nākotni nebūtu ieteicams.

Latvijas -Somijas -Igaunijas atziņa ir pietiekoši no-

briedusi, lai varētu sākt realizēt lielās domas kopī-
gai cīņai par savas neatkaribas un brīvibas paturē-
šanu uz tūkstoš gadiem. Visas šīs tautas smagās

cīņās ir bijušas un tādēļ vislabāk saprot brīvibas

vērtību.
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Sirsniga apmaiņa ar mākslas un kultūras bagati-
bam starp mums un mūsu kaimiņiem ir pierādijums,
ka starp mums ir noslēgta kultūras vērtibu

konvencija, kuru nekas vairs nevar laust, ja ari

līgums uz papira nav vēl parakstits. Ja mūsu drau-

dziba ir neliekuļota un patiesa, tad viņa ari ir pa-

liekoša.

Lielais apvienibas vairogs būtu vajadzigs no jūras
līdz jūrai. Trīs ziemeļu valstis pirmās ir jau gatavas
šai apvienibai. Lai dzīvo lielā doma, kas sāk uz-

ziedēt — jo pēc ziediem netrūkst ari augļu! No

sirds jāvēlas, lai piepilditos Somijas ārlietu ministra

vārdi, kurus tas teica mūsu delegācijai: Varu j ū s

apsveikt ar lieliem panākumiem!

«Jaunākās Ziņas" j\6 104. 1921. g.





LATVIJA UN BALTIEŠU EMIGRANTI.

Nostiprinoties Latvijai un citām jaunām valstim,
un apvienojoties pret uzbrucējiem no rītiem un va-

kariem, Latvijas ienaidnieku stāvoklis paliek neap-
skaužams. Un pirmā vietā starp tiem Baltijas baronu-

emigrantu stāvoklis Vācijā. Nebūtu šie „mūsu līdz-

pilsoņi", kā mēdz teikt vācu aprindās, pārsteigušies
un pabalstot Bermontu tam līdz aizlaidušies, tie droši

vien tagad varētu mierigi saimniekot savos muižu

centros, atrast nodarbošanos ari kā ierēdņi un kul-

tureli spēki. Bet viņu izturēšanās pret Latviju ir tos

padarijusi par mūžigiem emigrantiem.
Redzot, ka viņu stāvoklis politiskā ziņā ir bez

ceribam un vēlēdamies, lai tie atgriestos Latvijā,
kuras pilsoņi viņi esot, uz Berlini bija devušies divi

Baltijas vācu politiskie vadoņi — Dr. Sīmans un

fon Firks.

Dr. Sīmans ir devis nupat paskaidrojumu „Rig.
Rundschau'ā" par savu misiju pie baltiešu emigran-
tiem. Braucienam bijusi tikai informācijas nozīme.

Pati pārliecināšana, ka par restaurāciju ne-

var un nedrīkst domāt, nākšot vēlāk.

Atstājot pie malas Šīmaņa un Firksa misijas pa-
tiesos nolūkus, nevar tomēr noklusēt, kā mēģina
vācu laikraksts attaisnot muižnieku aizbēgšanu uz

Vāciju. Pirmkārt, tie bēguši no komunistiem, otr-

kārt — no «kritiskām vasaras dienam" (1919. g.) un,

beidzot, līdz ar Bermontu vajadzējis bēgt tādēļ, ka

ne tikai viņa piekritēju, bet ari visu vāciešu

dzīviba visā zemē bijusi apdraudēta. No

kā, — to laikraksts nesaka.

Liekas gan, ja baroni būtu zinājuši, ka Bermonts
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ar «dzelzs divizijam" nenāks atpakaļ, neviens no

tiem nebūtu bēdzis tam līdz, jo Latvijas valdiba nav

apdraudējusi dzīvibu nevienam vācietim Latvijā, iz-

ņemot spiegus un valsts nodevējus. Viņi aizgāja
ceribās atgriesties līdz ar «restaurāciju" un šo ce-

ribu augstdzimušie emigranti ari tagad, ka redzams,
glabā un 1010 kā savu vienigo glābiņu.

Rakstā «Heimat und Emigration" P. Sīmans nevar

atturēties no piezīmes, ka agrārais likums esot šiem,
nabaga emigrantiem, nolaupijis visu viņu

mantu, tas pats esot darits dažādās nelikumibās,

nesaudzigās rekvizicijās un t. t.

«Rig. Rundsch." vēlas, lai atmestu katru biro-

krātismu un esot tikai viens tiesisks ceļš: visām

personām, kurām tiesiba uz Latvijas pavalstniecibu
atļaut atgriesties Latvijā un tad izmeklēt, kas vai-

nigs un kas ne.

Tā tad bez izšķiribas! Ta būtu tiešām vienigā iz-

eja, — ar vienu reizi pārvilkt krustu visam pāri un

piepildit Latviju ar 30 tūkstošiem valsts idejas pre-

tinieku, jo aizbēga uz Vāciju un citur tikai tie, kuri

nekādos apstākļos negribēja palikt un padoties Lat-

vijas valdibai un zaudēt savas privilēģijas, ticēdami

tās drīz atgūt. Turpreti tie, kuri vēlējās samierinā-

ties ar lielā demokrātiskā laika prasibam, varēja

palikt un mierigi turpināt savu darbu nācijas labā,
kā piem. Dr. Sīmans, barons Rozenbergs, fon Firks

un citi.

Par mūsu tautas un sevišķi vadošo valsts politiķu
toleranci ir taisni jāpabrīnās. Šai tolerancei ir vie-

tām pat noziedzigs raksturs, kas redzams no žīdu

plūdiem, kuri pienāk no malu maļam un visus tos

laipni nometina galvas pilsētā, kur tie sagrābj rokās

mūsu tirdzniecibu, namus, bankas un spekulē ar

mūsu valūtu. Bet šī tolerance vēl tomēr nav aiz-

sniegusi to naivumu un labvēlibas pakāpi, lai ļautu

atgriesties aktiviem ienaidniekiem ari politiskā laukā.
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Un tādēļ „Rig. Rundschau" padoms būs gan šoreiz

vienkārši jāatraida.
Bet ir vēl kāds faktors, kas neļauj baroniem at-

griesties. Viņi ari nemaz nevēlas atgriesties. Jo

atgriesties pēc tam, kad viņu ekonomiskā un poli-
tiskā vara ir lausta, nozīmētu dzīvot te kā ierēdņiem,

arājiem, tirgotajiem, skolotajiem. To Baltijas vācu

baroni nav spējigi. Viņi vienmēr ir savu varas un

labklājibas stāvokli paturējuši nevis pateicoties sa-

vām fiziskām un garigām spējam, bet pateicoties
mantai un politiskai aizgādniecībai, kuru tiem deva

sensenie feodālie likumi un privilēģijas. To vairs

nav un tādēļ baroniem ari to vairs nav ko meklēt.

Skaisti jau skan „Rig. Rundschau" vārdi par „ko-
pigu darbu kultūras laukā", par „uzstrādašanos" ar

personigām pūlēm. Tas, varbūt, der vācu pilsoņiem
un strādniekiem, bet ne muižniecībai.

Baroni neilgojas pēc Latvijas tagad un viņi nenāks

šurp tagadējos apstākļos. Nenāks nevis aiz bailēm,
ka „viņu dzīviba ir apdraudēta" (it labi tie zin, ka

Latvijā nav padomju iekārtas), bet nenāks tādēļ, ka

viņu stūrgalviba, ietiepiba un lepnums to neļauj.

Viņi nāktu līdz ar ja tāda notiktu,

vaj nenāks nekad, — kas pazīst Baltijas muižniecī-

bas raksturu un īpatnibu, tas vienigi to var saprast.
Un tādēļ ari baroni ar visiem spēkiem cīnās par

monarķijas atjaunošanu Krievijā un par Krievijas

,apvienošanu", jo tas būtu ari viņu varas atjaunošana.
Ja Latvijas valdiba klausitu „Rig. Rundschau" pa-

domam un bez izņēmuma visus laistu Latvijā, tad

tie nāktu ar vienigo nolūku, lai savu propagandas
ideju par „restaurāciju" pārnestu par dažām simts

verstim tuvāk Krievijai.
Bet mūsu jaunā valsts vēl nav tādā stāvoklī, lai

vērtu plaši vaļā vārtus saviem idejiskiem, politiskiem,
pretiniekiem. Reiz, bez šaubām, viņa to varēs darit.

Tas būs tad, kad plašo baronu muižu laukos būs
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uzcelti mūsu jaunsaimnieku cietokšņi, kad ekono-

miski un politiski Latvija būs aizsniegusi drošu stā-

vokli un kad baronu sapņi jaunu laiku mirdzumā

būs galigi izzuduši. Droši vien tad, kad vecā Balti-

jas muižniecibas cilts būs izmirusi, jo ta ir cilts, ku-

rai abzolutisma idejas no galvas var izdzēst vienigi
nāve. Un tad nāks viņu pēcnācēji, kā brīvi jaun-
laiku pilsoņi, lai blakus latviešu strādniekam un in-

teliģentam Latvijā piepilditu lielo misiju, kura tau-

tām ir tikai viena: cilveciba un miers.

Dr. Sīmaņa un fon Firksa ideja, jau tagad izlabot

baronu uzskatus un atvest baronus uz Latviju, kā

padevigus valsts pilsoņus, ir vaj nu dibināta uz aiz-

maskotiem nolūkiem, vaj naiva pasaciņa, kurai ne-

viens netic, pat baroni ne.

Jaunākās Ziņas" te 201, 1921. g.



REAKCIJAI SĀKOTIES.

Tikko par Latviju un tautu pamirdzējusi jaunu
laiku saule, kad jau tumšas ēnas sāk spokoties.
Šoreiz ne no ārienes, bet no vēl tumšākiem priekš-
metiem mūsu pašu tautā. Reakcija, katras revolū-

cijas uzliesmojumā dabiga pēctece, gatavo sev ceļu
ari Latvijā. Viņas vēstnieki arvien drošāk parādās
atklātibā; tiem netrūkst drosmes un spara.

Mūsu tauta, dzīvodama krievu un vācu jūgā ilgus
gadusimtus, uzglabāja savus garaspēkus un modribu

vienigi caur savu tautas mākslu un pēdējos gadu-
desmitos caur mūsu literatūru un teātri. Un tādēļ

pilnigi saprotams, ka tauta ieguvusi savu neatkaribu,

gribēja pašķirt brīvu ceļu un veicināt šo savas māk-

slas un literatūras zelšanu. Tādēļ valsts sākumā

varēja nodibināties Mākslas departaments, Nacionālais

teātris, opera, akadēmija, Kultūras fonds.

Ļaudis, kuri saauguši cieti ar vēsturisko un seno

muižniecibas un birokrātisma garu neredzēja, ka viņu
vara zūd, ka tauta iet tiem garām pie lielākas apziņas
un skaidribas. Tādēļ tie uzsākuši karagājienu pret
visu, kas jauns, gaišs un kulturels Latvijā.

Piemēri visiem zināmi: Mākslas d-ta iznīcināšana,

lugu aizliegšana un beidzot uzbrukumi pašiem kultūras

līdzekļu avotiem — Kultūras fondam. Ja ari Satver-

smes Sapulce bija tik gaišā apziņā, ka noteikti at-

raidija uzbrukumu, tomēr reakcijas bruņinieki turpina
savu darbu tāļak ar lielu neatlaidibu.

Tagad tie nonākuši pie pēdējā posma! Viņi ap-

ņēmušies iznīcināt pašus kultūras raditajus un vei-

dotājus, io tikai tā cer visdrīzākā laikā tikt vaļā ari

no pašas mākslas un literatūras un pārvērst tautu

par paklausigu vergu baru.
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Viņi uzsākuši neķītrus darbus, kādus uzrāda tikai

viduslaiku vēsture: pūļa rīdišanu pret katru

gaišāku personibu, sevišķi pret dzej-
niekiem un rakstniekiem. lesākas tas kādā

kongresā, turpinājās uzbrukumā Kultūras fondam,
un tagad uzzied dažos laikrakstos kur mūsu labākie

rakstnieki izsmieti visnekautrigakā kārtā. Tam kroni

uzliek «Brīvās Zemes" 13. marta numurs Presē ar

tādu nicināšanu un prastibam pret labākiem rakst-

niekiem pēdējos 100 gados neviens nav uzstājies; pat
ne vāci, ne krievi. Raksts „Br. Zemē" jau rādaLatvijai
to tumšo plūdumu, kas apklātu mūsu tautu, ja vairs

nebūtu cita, kā tikai šie «obscuri viri". Pēc Latvijas
dibināšanas te reakcijas taurētājs izjāj tautā ar vis-

lielāko drosmi un atklātibu. Viņā mēs pazīstam vec-

pilsonibas domu un ideju nesēju un mērķu paudēju.

Viņā latvju inteliģence redz ari lielpilsonibas taktiku,
ko mūsu reakcionāri bez kādas paškritikas ir paņē-
muši no — krievu komunistiem. Un šī taktika

ir: dabūt tautu savā pusē ar demagoģi-
skiem solijumiem, tāpat kā to dara komunisti.

Mūsu lielpilsoņu reakcionāri sola pārvērst visus iz-

postitos apgabalus ar 18 miljoniem no Kultūras fonda

par ziedošu paradizi, kaut gan, ja šie līdzekļi būtu

jāņem no cita avota, tad vajadzētu ap 12 miljardu

rubļu. Viņi pavedina tautu uz rakstnieku nicināšanu

un nosauc tos par apšaubāmiem māksliniekiem, kuru

braukšanai uz siltām zemēm Kultūras fonds izsviežot

miljonus. (Patiesibā viņi zin, ka šīs zumas nesniedzas

pat līdz miljona). Tikai solit un solit bez loģikas
un apdoma — tas ir komunistiskais paņēmiens, ko

Kultūras fonda grāvēji atveduši no Krievijas. Viņiem
ir vienalga, kurp noved tautu tādi solijumi; tiem

vajaga iegūt „zimpatijas" un viņi to cer panākt, upu-

rējot savu reakcionāromērķu labā visgaišākos Latvijas

garigās brīvibas cīnitajus — Skalbi, Raini un citus.

Kāda bezgala starpiba starp mūsu tumšo žurnālistu
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un politiķu uzbrukumiem inteliģencei un starp Eiropas
cieņu pret saviem dzejniekiem un māksliniekiem!
Kad Francijā piešķir dzejniekiem ārzemju stipendiju
ceļojumiem, viņus pavada valsts prezidents un ministri

ar lielu cieņu un laimes novēlējumiem. Pie mums

viņus pavada (par 75,000!) ar izsmieklu un „Br. Zeme"

ņem tiesibu gadiem ilgi ņirgāties un apmelot tādus

stipendiātus. Ja — šie mazie pabalsti ir dārgi sa-

maksāti no rakstnieku puses! Ja kāds ministris

iedāvina nezināmiem spekulantiem pusmiljonu dolārus

no Latvijas kases, ja kāds cits aizlaiž zemkopju linus

bez apdoma, ja vēl kāds izsaimnieko spekulantiem

mežus, tad nav tiesiba par to iebilst kaut vārdu, lai

tas netiktu nosaukts no reakcionāras preses par

„apmelotāju" vaj „bulvāra žurnālistu".

Ir grūti pat iedomāties dziļāku politisku un morā-

lisku pagrimšanu „brīvas preses" vaditajiem un var-

būt tikai viduslaiku jezuiti var līdzināties tiem. Pats

smagākais ir tas, ka viņi sakās darot šo dzejnieku
nicināšanu un diskreditēšanu — tautas labā!

Reakcija droši un nekautrigi uzsāk savu ceļu Viņas
heroldi ir izgājuši bez maskas tautā un sapratuši

pareizo ceļu, pa kuru nonākt pie mērķa. Kad būs no-

dabuti pie malas visi gaišākie un inteliģentākie spēki,
tautu atkal varēs vadit un valdit bez kontroles. Viņi
ir iesākuši ar kultūru, dzeju, mākslu. Kad ar to būs

galā — ķersies pie valsts politikas un tāpat
nolamās katru nesavtigu demokrātisku un gaišu

politiķi.

Tādēļ tiem, kuri mīl brīvu un jaunu Latviju,

vajadziga tagad modriba un izturiba par visām lietam.

Ir jāapvienojas visiem nacionāliem demokrātiem un

inteliģentiem, jo sākas cīņa starp jauno un veco

politiku, starp kultūru un demagoģiju: sākas cīņa

vairāk kā nekad par tautas kultureliem, po-

litiskiem un nacionāliem ideāliem.

Inteliģencei un visiem kultūras draugiem ir vēl uz
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ko cerēt. Ta ir jaunatne, studenti, skolnieki, daudzie

cīnitaji par Latvijas garigo brīvibu. Ari Rigas vēlē-

šanas rāda, ka lielpilsoņu kultūras nicināšanai nav

daudz piekritēju.
Mēs zinām, ka nepieciešams apmierināt tautas

materiālās ciešanas, bet zinām ari, ka ir vajadzigs
vēl kautkas vairāk, lai tauta kļūtu stipra, laimiga
un brīva. Ir vajadzigs gars. Un šis pestijošais
gars ir tas, kas nesa mūsu kultūru ilgus mūžus, kas

nes to ari tagad.
Ja izejam cīņā un stāvam par tiem pašiem ide-

āliem, par kuriem esam stāvējuši jau dažus gadu
desmitus, tad zinām, ka tas notiek tautas nākotnes

labā. Demagoģija un tumšu instinktu izlietošana,
ko tagad ir uzsākusi reakcija, noved tautu visbīsta-

mākā un smagākā verdzibā — gara verdzibā, kura

ir tur, kur nav vadošas kultūras. Tādēļ inteliģencei
ir jāuzņem reakcijas horoldu mestais cimds un jāat-
sedz maska no viņu tumšās sejas.

„Jaunakās Ziņas
- N° 62. 1922. g.



VALSTS VALODAS JAUTAJUMS.

Arvien vēl šis jautājums stāv kur bijis. Un, protams,
diezgan nenormālā stāvoklī, pateicoties noteiktas un

skaidras likumibas un ieskatu trūkumam par šo lietu

Latvijā. Par valsts valodas nicināšanu, neievērošanu,

par publikas apvainošanu veikalos, pilsētas iestādēs —

ja ši publika neprot vāciski vaj krieviski, tas lasāms

ikdienas laikrakstu sūdzibās. Latvijas valsts bijusi
iecietiga un atļāvusi runāt cittautiešiem valdibas

iestādēs viņu valodās, vāciski un krieviski, kad tie

nāk savās vajadzibās pie mūsu ierēdņiem. Bet valsts

te ir aizmirsusi savu ierēdņu tiesibas. Iznāk, ka

žīdiem, vāciešiem un krieviem nav vajadzigs prak-
tiski mācities un saprast valsts valodu, jo katram

latvju ierēdnim jāprot viņu valodas. Ceļas jautājums:
kas ir valstiski — tas, ka visas šīs minoritātes prot
vienu valsts valodu, vaj ierēdņiem ir jāprot visas

šīs valodas? Vaj valsts ierēdnim ir tiesiba neprast
krieviski un vāciski? Vaj viņam ir tiesiba likt atvest

tulku uz nepratēja apmeklētajā rēķina. Ja ne, tad

ne mēs vaidam, bet minoritātes.

Un viss tas notiek ar tādu nekautribu, kādu gan

nekur citur neciestu pat visdemokrātiskākā zemē. At-

nāk, piem., pie valsts ierēdņa kāda vāciete un iesāk

savu vajadzibu izteikt vācu valodā. Valsts ierēdnis,

neprazdams vaj negribēdams šo valodu runāt, lūdz

sarunu valsts valodā. Vāciete uztraucas un saka:

«Ja, m der Kuche verstehe ich lettisch, aberhier nicht!"

(Ķēķī es latviski saprotu, te ne). Ar to ir skaidri

pateikts, ka latvju valoda ir «ķēķa" valoda un ta

jazin tikdaudz, lai liktu ēdienu pasniegt. Valsts

ierēdņiem vajaga ārkārtigas aukstasinibas, lai to pa-
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ciestu, jo valsts nav devusi noteiktu likumu, kas

ierēdņus no ta pasargātu.

Ņemsim citu piemēru. Satversmes Sapulcē atļauts
runāt visās valodās. Tas ir demokrātiski un labi —

teiks mūsu minoritātes. Bet mēs nemanam,ka caur

to augstai iestādei tiek kautkas no minoritātēm uz-

spiests. Tiek uzspiests saprast šīs trīs minoritatu

valodas. Bet ja nu ir Satv. Sapulces locekļi, kuri

tās nesaprot, tad viņi nevar ari sekot runām, nevar

tās novērtēt un dot vajadzigo atbildi. Ar to parla-
menta locekļu tiesibas ir ierobežotas. Ceļas jautā-

jums: vaj Latvijas ministrs ir spiests atbildēt vācu

deputātam, ja tas ir runājis vāciski, bet ministris

nav šo valodu sapratis ? Kas nu atliek darit ministrim

latvietim, ja viņš spiests atbildēt? Mācities vācu

valodu un tad atbildēt? Vaj nodot vācu dep. runu

tulkiem un tad lasit to cauri ? Ļoti gausa uz priekšu
tikšana, ja valdibai jānodarbojas ar minoritatu runu

tulkošanu.

Izeja no ši nenormālā un beztiesiskā stāvokļa ir

tikai viena: mēs dodam tiesibu minoritātēm uzstāties

viņu valodā, bet minoritātes nevar prasit, lai depu-
tāti viņu runas saprot. Minoritātēm ir jāgādā,
lai viņu runas saprastu. Kā viņas to izdara,
ta ir viņu pašu lieta. Gala iznākums būs, ka mino-

ritatu deputāti atzīs par vispareizāko un drošāko

līdzekli — runāt valsts valodā.

Bet ko dzirdam no vāciem un krieviem už ārieni?

Viņi zina dot tikai memorandumus un kliegt par

minoritatu kultūru un valodas beztiesisko stāvokli

Latvijā. Kaut gan tik labvēliga stāvokļa tām nav

nevienā citā Eiropas valstī.

Kad pie mums ciemojās somu žurnālisti, man bija
izdeviba sarunāties ar viņiem par mūsu parlamenta
gaitu. Viņi nevarēja apslēpt izbrīnišanos, ka pie
mums parlamentā pielaistas visas valodas. „Ja, es

atteicu — lai cittautieši varētu stāstit Eiropai, ka
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mēs viņus galigi un sagraujam viņu
nacionālo īpatnibu." Somiem šī patiesiba izlikās

neticama.

Jāatrod izskaidrojums tādai nenormālai parādibai.
Un ta ir mūsu vadošo politiķu vienaldziba pret šī

svarigā jautājuma galigu un valstisku nokārtošanu.

Bet nokārtojams tas ir vairāk kā viegli. Vajadziga
tikai viena atziņa: nelikt mūsu valsts ierēdņiem
mācities vairākas cittautiešu valodas, bet likt tiem

mācities vienu — valsts valodu.

Līdz šim viņi ir uzņēmuši latvju valsts valodas

mācišanu savās skolās kā formas prasibu un ari

izveduši „pro forma" — ar vieglu smīnu. Te ir

vajadziga reforma. Un visā drīzumā, lai valsts valodu

neliktu vēl vairāk novārtā un necienibā. Kā reiz

katram latvietim, ja viņš gribēja Rigā tikt uz priekšu,
iestāties valsts vaj komunaldienestā, vajadzēja prast
vācu un krievu valodas, tā tagad jādara minoritātēm. —

Valsts valodai vajaga dot stilu mūsu galvas pilsētas
dzīvei.

Jānotiek dabiskam apvērsumam. Kā reiz katrs

latvietis, iedams pilsētas vaj valsts kanclejā, satik-

damies uz ielas, iedams ar lūgumu pie administrā-

cijas aizmirsa, ka viņš ir latvietis, tā tagad vāciem,

krieviem, žīdiem oficiālās un publikas apmeklētās
vietās jārunā valsts valoda. Mātes valoda lai paliek

ģimenes un skolas valoda.

Tikai tāda politika un taktika galvas pilsētas pār-
valdibā un valsts dzīvē, kas radikāli apvērš vācu

doto „toni" latvju stilā, tikai ta ir dabiska un nepie-
ciešama nākotnes politika un taktika Latvijas valstī.

Šaī jautājumā nedrīkst vairs atļaut rīkoties mūsu

vāciski un krieviski audzinātai, kūtrai un latviešu

valodas lietās kaunigai un necienigai lielpilsonibai.
Jautājuma nokārtošana jāņem rokās nacionali-ra-

dikalakām grupām. Pretējā gadijumā vēl ilgi smiesies

par mums ne tikai ārzemnieki, bet ari vietējie vāci,
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kuru valodas un gara raksturs vēl guļ uz latvju Rigu,
neļaudams spīdēt cauri Latvijas jaunajai sejai. No

mūsu drosmes, izlietot valsts tiesibas valodas jautā-

jumā un piemērot tās dzīvē ar neatlaidigu stingribu —

no tās atkarājas tautas un valsts apziņa un latvis-

kais stils.

Rigas jaunai domei japārcērt šis mezgls, ja vecā

ar tūļigiem pirkstiem to nav varējusi atraisit. Lat-

vija prasa paraugus no savas galvas pilsētas un ir

noziedzīgi pret tautu un mūsu nākotni kavēties ar

to. Tas jādara likumigiem līdzekļiem un bez sen-

timentalitātes.

Jaunākās Ziņas" te 66. 1922. g.



PRIVILEĢIJU MEKLETAJI.

Vecās politiskās privilēģijas ir salaustas; viņu do-

kumentus var uzlasit arķivi. Bet to vietā meklē

jaunas. Un meklētāji ir Rigas latviešu vecpilsoņi.
Latvija ir uzsākusi savu valsts politiku; tūlit vec-

pilsoņi ir klāt un pieprasa sev monopolu un privi-
lēģijas šaī politikā un sabiedriskos darbos, ari žur-

nālistikā, komunalpolitikā, parlamentā un citur. Mek-

lējot privilēģijas tikai sev, šie vecpilsoņi nonāk vis-

jocigakos stāvokļos, bet viņiem tomēr liekas, ka tās

ir tikai varoņpozas.

Nesen, svinot preses simtsgadu jubileju, kāds ad-

vokāts „Br. Zemē" nožēloja, ka žurnālistika nonākusi

galvenā kārtā rakstnieku un citu inteliģentu, bet ne

advokātu rokās, jo tikai tie esot izredzēti būt par
žurnālistiem un ja viņi strādātu, tad tikai prese pa-
celtos savos augstumos. Tā tad žurnālistika — advo-

kātu privilēģija.
Otra dīvainiba nāk no pazīstama zinātnieka Dr. Kas-

parsona. Viņš latviešu rakstnieku grib ierobežot

būritī, kā dziedātāju putnu, vaj ielikt rotaļotavā, lai

viņš par prieku sev un citiem tur nodarbotos ar

dzeju rakstišanu. Bet ja rakstnieks grib līdzstrādat

tautas un valsts sabiedrisku un politisku darbu, tad

vienigi pārmetumi no mūsu vecpilsonibas ir tie, ko

viņš pelnijis.
Vispār rakstnieku Latvijā vecpilsoniba nostāda

ārpus likuma. Viņam nav tiesiba dabūt nevienu

pēdu Latvijas zemes par savu īpašumu, viņam nav

tiesiba saņemt nekādu stipendiju no Kultūras fonda,

viņam nav tiesiba uzstādit savu kandidatūru pilsētas

vēlēšanās, nav tiesiba rakstit par politiku un aiz-
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stāvēt nacionālo kultūru. Tas vis lasāms tagad mūsu

vecpilsoņu laikrakstos.

Kur nu slēpjas iemesli tādai rakstnieku un naci-

onālās inteliģences linčošanai? Patiesibā tie ir mūsu

vecpilsoņu privilēģiju meklēšanā.

Kas pazīst Latvijas politisko cīņu vēsturi, sakarā

ar valsts dibināšanu, tam ir skaidrs, ka rakstnieki

un žurnālisti ir ar lielām sekmēm un nesavtību ļoti
daudz darijuši, nekārodami sev ne ne

ministru vietas, ne ārigu godu. Un viņi to varējuši
darit tādēļ, ka ir brīvi un nesaistiti pie sīkām vei-

kaliskām lietam. Tādēļ rakstnieki-žurnalisti ari ir

nesavtigi un vispusigi varējušu mūsu politiskos un

nacionālos jautājumus apgaismot presē.
Mūsu vecpilsoņi un advokāti gan vienmēr ir bijuši

saistiti ar veikaliem, namiem, uzņēmumiem un ad-

ministratīvu augstu vietu ieņemšanas jautājumiem.
Lūk, kādēļ viņu politiskie un sabiedriskie raksti nav

nekad bijuši tīri valstiski, bet vienmēr zināmā

mērā partejiski vai veikalnieciski. Tādēļ ari tauta

mīl rakstnieku, dzejnieku un žurnālistu rakstus, bet

nemīl advokātu un veikalniecisko politiķu laikrakstus

un uzstāšanos, jo viņu savtigie nolūki tautai redzami

katrā rakstā.

Tāds stāvoklis nav pa prātam vecpilsoņiem un

reakcionāriem un tie katrā ziņā grib diskreditēt na-

cionālos rakstniekus un izsmiet tautas priekšā. Tādēļ

pēdējā laikā sarīkoti šie „karagājieni" pret neatka-

rīgiem rakstniekiem-žurnalistiem un uzmudināti ad-

vokāti kā „īstie" žurnālisti ņemt spalvu rokā, kuru

tagad pēc „Br. Zemes" vārdiem „par nožēlošanu"

vadot dzejnieki-žurnalisti. Tādēļ ari pārmet, ka rakst-

nieki saņemot stipendijas, zemes un melo, ka rakst-

nieki esot pret izpostitiem apgabaliem.
Bet vecpilsoņu loģika ir kliba un smiekliga. Pēc

viņu domam visi var nodarboties ar politiku un sa-

biedrisku darbibu: agronomi, tirgotāji, komersanti.
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advokāti, zemnieki un spekulanti. Tikai ne dzej-
nieki un žurnālisti, jo tie tautai atvēruši acis par

visām blēdibam un reakcionāriem nolūkiem. Tādēļ
ari Kasparsona kgs domā, ka dzejniekiem jāraksta
tikai dzejas, bet lopkopēji var būt ari par prezidentiem.

Ka pasaules vēsture rāda gluži ko citu, par to

mūsu vecpilsoņi cieš klusu. Daudzu tautu brīvibas

izkarotaji nav vis bijuši advokāti vai vecpilsoņi, kuri

prot tikai kūtri sēdēt savos namos, sargāt savu mantu

un taisit „realpolitiku tt

,
t. i. piesviesties uzvarošai

pusei, kā piem. Ansbergs piesviedās Niedram un

Veinbergs Krievijas birokrātiem. Ne Linkolns, ne

Garibaldi, ne Bjernsons, kuru kā politiķu un tautas

vadoņu vārdi vienmēr paliks neizdzēšami vēsturē,
nav par laimi bijuši vecpilsoņi, bet brīvi ļaudis un

drīzāk dzejnieki kā birokrāti. Tādēļ padoms pataisit

latvju dzejniekus par bērniem un nodot tikai rotaļām,

gan neatradīs nekur vairs dzirdigas ausis.

Un beidzot: kas ir mūsu vecpilsoņu un reakcijas

vadoņu mērķis Latvijā? Valdit un valdit, — vieniem

un neaprobežotiem, bez tautas kontroles, bez viena

vārda no neatkarigu rakstnieku un žurnālistu puses.

Viņiem Latvijā gribas ievest cara laikus, tikai ar to

starpibu, ka robežas to šķirtu no Krievijas. Tie ir

viņu sapņi un tādēļ tie pieliek visus spēkus ari presē,
lai nobīditu pie malas tos, kas tautu grib vest uz

gaišāku rītdienu.

Bet ir jau par vēlu. Tagad vienādas tiesibas runāt

par politiku un vadit valsts likteņus: kā advokātiem

un agronomiem, tā ari rakstniekiem. Privilēģijas
ir mirušas.

„Jaunakās Ziņas" JS& 73. 1922. g.





LATVIETIS — ANTIŅŠ.
Piezīmes par nelatvisko politiku.

t

Nekur pasaulē nav tik viegli kļūt par kādas valsts

pavalstnieku, kā Latvijā. Ta ir neapšaubāma un tik

izplatita patiesibā, ka par to nesmīn vairs pat ne-

viens krievs, žīds ne vāciets, bet dziļi sevī smejas
par, „negudro tautu, kura savu grūti iekaroto zemi

un brīvibu izdala ārzemniekiem par lētu pavalstnie-
cības maksu" (kāda dāņa vārdi).

Latvju teikās vismīļākais varonis ir muļķitis —

Antiņš, kurš visur piekāpjas, visur atsakās, visu at-

dod un, par brīnumu, vienmēr tiek ķēniņa godā.
Un tagadējais latvju politikas vaditajs spēlē šo

lomu tāļak, neapzinigi varbūt, bet negrozāmi. Ar

bailēm mums šodien jānovēro, ka tēvu trūkumi ir

iedzimti viņa visjaunakai atvasei. Latvijas tā sauktai

demokrātijai. Tikai tagad —

par nožēlošanu —

pa-
saku laiki sen beigti un ķēniņa pils vietā šis muļķa
brālis nemantos neko citu, kā ceļmalu, kamēr viņa
laukos ar bezzemnieku atkal ars barons un viņa

mājā dzīvos žīds vaj krievs.

Liekas, ka ta tiešām ir pasaka, ko mēs šodien

piedzīvojam, bet ta ir reāla, taustāma patiesiba, par
ko varam pārliecināties daudzos jaunizdotos likumos,

valdibas rīkojumos un noteikumos par labu mazā-

kumam pret vairākumu. Mēs reizam esam jau līdzigi
tam zēnam, kurš pilns ideālisma ieraudzijis dzē-

rāju — blēdi noskrandušu guļam ceļmalā novilcis

savus jaunos svārkus un uzsedzis tam virsū un vē-

lāk teicis vecākiem, ka svārkus esot atdevis mīļa-

jam Dieviņam, kas ceļmalā gulējis skrandains.
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Ja reiz — no ka lai visi labie gari mūs sargā —

Latvijas neatkariba būtu jāzaudē, tad lielu daļu pie
ta būs vainiga mūsu gļēvuligā piekāpšanās pret cit-

tautiešiem.

Viesmīliba varbūt bija laba lieta taīs laikos, kad

Indriķis savu kroniku rakstija. Un viesmīliba bija

pie visām tautām, kamēr „viesi" nesāka to izmantot

savā labā. Tad
~
viesmīliba" palika uzmaniga un

pie modernām valstim ir ierobežota jau ar likumu.

Tas fakts, ka mēs gāžam viņas bagatigos plūdus
pār visiem svešniekiem, kas mums tuvojas, norāda,
ka latvju tauta ir vēl archaiskā stāvoklī, kas attie-

cas uz pašcieņu un nosvērtu nacionālas valsts politiku.
Mēs esam vēl „muļķišu" tauta un mums jātop

gudrākiem, lai mēs dzīvotu gudro starpā. Jo tagad
cilvēki, tautas un valstis iegūst labklājibu un laimi,
ne vairs ar pasaku brīnumiem, bet ar politisku
saprātu un gudribu.

Vaj esiet aizmirsuši jau tos netālos laikus, kad pār
Krievijas robežām plūda ikdienas simtiem ārzemnieku

pie mums iekšā? Valdiba apstrīdēja preses pārme-
tumus un drošināja, ka nekas neesot.

Tagad nu mēs zinām, cik mūsu valdibas viesmīliba

ir bijusi liela. Nejauši, caur sūtņa Dr. M. Valtera

iesniegumu TautuSavienibā minoritatu lietā: Krievu

emigrantu uzņemts Latvijā 15,000 per-

sonu(!), bet pavalstniecibā dota 30,000 personām.

Kur mēs ņemsim tādu latvieti, kas uzdrošināsies

teikt, ka šie krievu viesi Latvijā strādās ražigu valsts

darbu un godigi nopelnīs savu uzturu vaj stiprinās
Latvijas valsts satversmi? Tādu nav Latvijā. Bet

mēs visi gan par daudz labi zinām, ar ko nodarbo-

jas šie emigranti. Ar Lielkrievijas būvēšanu uz Lat-

vijas valsts zemes.

Tikai 15 tūkstoši krievu! Jādomā, ka žīdu būs

vismaz tikpat daudz „kuriem še dota pajumte kaut

gan tie ir pilnigi svešnieki", runājot ar Valtera me-
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moranduma vārdiem. Vēl dažu citu ari būs labs

skaits. Tā sanāks savi 30 tūkstoši, kuri dibina te

spiegu organizācijas, spekulē, maitā mūsu tautas ti-

kumus, bojā jauno valūtu un naktis pavada ar tā

iegūto naudu savos kabarē, kur piedzēruši zaimo

Latviju un vēlē tai drīzu galu.
Un uz ka rēķina ? Uz izpostito zemkopju un jaun-

saimnieku rēķina, kuri melni sviedros un dubļos pū-
las, lai sev uzturu sagādātu un valstij nodokļus.

Šie 30 tūkstoši sēd kā utes uz mūsu atzeļošā tau-

tas koka. Un nekas cits, kā nosodāmā „viesmīliba"
un pieļāviba viņus te uzņēma.

Muļķa brālis — Antiņš, kaut gan politiķa sēdeklī,

spēlē savu bēdigo lomu uz priekšu.

11.

Patiesi, kamēr Latvija ir dibināta, žīdiņiem vairs

Palestina nav vajadziga. Viņi var runāt parlamentā
savā valodā, viņi te neiet zaldātos, viņi var taisit

„košergaļu", viņiem ir savas skolas, savas konzer-

vatorijas un universitātes. Ari mūsu universitātē

viņi var studēt krievu un vācu valodās visu cauri.

Viņiem ir visizdevigakie krediti pie sava „tautieša"

labākajā bankā.

Un beidzot gandrīz viņiem tiesibas būtu tikušas

aprobežotas, ja tiem būtu bijis savā svētdienā jāiet
vēlēt uz Latvijas Saeimu. Uz žīdu protestu, tad ari

satversmes komisija nolēmusi Latvijas Saeimu vēlēt

taī dienā pēc žīdu svētkiem. Jo citādi —ko Eiropa
gan teiks?

Tā tad Latvijā latviešiem — ticigiem li-

kums spiež vēlēt svētdienā 8. oktobrī,
bet dara to mīļo žīdiņu dēļ, jo citādi žīdiņiem ne-

būtu nekādu privilēģiju.
Interesantas šaī ziņā ir latvisko zocialdemokratu

domas. Ja jau baznicu šķirt no valsts, tad politikai
vairs nav nekādas daļas vaj kādam ir svētdiena vaj
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ne. Bet lai Dievs pasarg, ja pie mums kādreiz mūsu

zocialisti neaizstāvētu žīdu svētkus, žīdu baznicu,
žīdu ērtibas! Ta ir vienigā reliģija, kuru viņi aiz-

stāv un par kuru krīt — žīdu reliģija.
Tā tad, latvieti, — savā valstī pagaidi, kamēr žī-

diņš nosvin šabas un tad ej vēlēt savu likumdoša-

nas iestādi.

Lielāka internacionālisma nav vairs pat Maskavā.

Kas mums nacionāla valsts! Eiropa nedos mums

savu aizdevumu, ja žīdiņi vēlēs šabās!

Eiropa, — kungi tur komisijā — Eiropa jau sme-

jas pilnā kaklā. Tikai vienigi jūs to nedzirdat.

Latvietis — Antiņš savu politiku ieved ari augst-
skolā. Ja, mums ir nacionāla augstskola. Man lie-

kas, ka es šos vārdus kaut kur būtu dzirdējis. Svē-

tigi tie kas tic!

Bet kad es izlasiju noteikumus par to, ka studen-

tiem jābūt gataviem krievu un vācu valodās

klausities lekcijas, tad es ticu, ka šī augstskola ir

visinternacionālākā no pasaules akadēmijām.
Jo nekur pasaulē studentiem iestājoties nav jazin

savu kaimiņtautu valodas un jāklausās lekcijas taisni

svešās valodās.

Un tad profesoriem — sveštautiešiem ir atļauts
lasit lekcijas pat līdz 1937. gadam savā valodā(!!)

Nabaga latvju nākošā jaunatne! Sagatavojies krievu

valodā studēt kā esi sagatavojusies līdz šim. Krievu

profesori un vācu profesori tevi mācīs un Krievijai
un Vācijai tu ari kalposi. Latvijas tautas students

ir jau nolemts eksportam uz Vāciju vaj Krieviju.
Cik labi ka gādigā nacionālā valdiba viņam pie laika

liek studēt abās valodās.

Jo gudri ir teicis kāds vācietis vaj krievs: ma-

zās tautas ir mēsli, ar ko mēslot mūsu

kultūru! Un studentu kungi ir ļoti labs mate-
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rials sveštautibnieku profesoriem. Viņi jau izdod

grāmatas, krievu valodā, lekcijas un pārskatus. Drīz

izdošot vaj visu krievu likumu kodeksu krieviski no

jauna. Vaj nu ir kādam radies jautājums par to,
ko dara pa šo laiku mūsu kultūras politikas vadi-

tajs, kamēr Latvijas augstskola izdod gada grāmatas
vāciski un latvju studenti lekcijas krieviski?

Ak ja, viņš izdala skūpstus uz visām

pusēm un apkampj, līdz ar ailleri, visu pasauli.
Kas par brīnumu, kad latvju students tik maz dabū

no šiem dievišķiem skūpstiem, jo latvju tauta ir tik ma-

ziņa, bet plašie apkampieni ir domāti visiem, visiem.

Modernais Antiņš tagad ir modē. Būsim pazemigi,
piekāpigi, būsim maziņi un pelēki. Dieva dēļ ne-

cilājat latvisko krāsu! Mēs esam internacionāles

skolēni. Lai lasa visi, visās valodās. Kāda dziļa
nacionālu übagu filozofija!

Angļu valoda ir vispasaules valoda. Viņu runā

pat kanibāli, tik cik nepieciešams. Angļi ir nācija,
kurai nākošos gadu desmitos pieder pasaules saim-

nieciba un ari politika. Kādēļ latvju studentam ne-

klausīties lekcijas angliski un nenolikt pirms iestā-

šanās angļu valodas eksameņus?
Te man atbild Antiņš: Ja, mums vajaga būt vies-

mīlīgiem. Šie nabaga krievi ir padzīti no savām

augstskolām. Uzņemsim viņus. Viņi apmācīs mūsu

bērnus — viss būs labi. Viesmīliba par visām lietam.

Antiņš ir muļķa brālis. Un ar muļķiem nestrīdas,

viņus nevar pārliecināt. Tas būtu tikpat kā ūdeni

nest sietā. Tādēļ es ari lieku te punktu.

111.

Bet politiskais Antiņš grib mani tomēr pārliecināt.
Ne jau tās pārkrievošanās dēļ vien studentien tik

labi jāprot krieviski un vāciski. Tie ir nākošie valsts

ierēdņi. Un iedomājaties, ja kādā dienā kāds stūr-

galvigs vācietis vaj krievs ienāk ministrijā vaj lauku
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pagasttiesā un pieprasa, lai atbild viņam vāciski vaj
krieviski.

Nevar teikt, ka neprot, — pie mums tāds likums,
ka jaizkslausa mātes valodā.

Lūk, dēļ tās svinigās stundas un dienas ir jāmācas
vāciski un krieviski. Tās jāprot katram latvietim,

jo katram var gadities būt par ierēdni.

Ja, par nožēlošanu, tāds likumprojekts ir iesniegts
Satversmes Sapulcē. Pietiek katram vācietim vaj
krievam kaut kurā oficiālā kanclejā vaj parlamentā
iesaukties: veto! — es negribu runāt latviski! —

un acumirklī katram latvietim ir jāsaprot

(likuma vārdā!) ko runā sveštautiets savā valodā.

Mutiski un rakstiski jāsaprot, — ta ir ta lielā mazā-

kuma demokrātija — pardon — privilēģija — pret
vairākumu.

Antiņš gan nekavēsies un pie tās pašas reizes

izdos likumu, ka katram latvietim ir jāzin
Latvijā vācu valoda, tādēļ, ka vācietis

likumigi ir atsvabināts no latviešu va-

lodas prašanas. Katrs ierēdnis, kas neprot sa-

ņemt vāciskus un krieviskus lūgumus un uz tiem

atbildēt vāciski un krieviski, tiek atlaists no vietas!

Ja, saka Antiņš, tāds likums tikšot gan izdots.

Visi svētie vienā vagonā!
Aiziet! Ko es tur vairāk varu teikt.

Latvju zemnieks pēc varoniga kareivja sitiena ir

atguvis savu gadusimtiem zaudēto zemi. Uz muižu

laukiem spīd jauno māju jumti, kūp skursteņi. Jaunas

ģimenes brīvi tur sāk saimniekot. Aug jauna tauta.

Bet latvju politiskajam Antiņam liekas jau, ka

kareivis toreiz dusmās būs sitis baronam drusku par

stipru un nodarijis pārestibu. Viņš grib to apmie-
rināt. Un ved aģitāciju Satversmes Sapulcē starp
saviem draugiem šai lietā.
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Lai baronam tiek samaksāts par to muižu! Zau-

dējums jau ir, cilvēkam. Un vaj tādēļ mūsu arājs

putēs? Ir jau pieradis pie grūtumiem, lai vēl pie-

spiežas drusku — gadus 30 —40 un cauri. Ko teiks

Eiropa, kad mēs baronlielkungam tā gluži par neko

to zemi paņemsim?
Šīs tipiskas politiska Antiņa domas atradušas

daudzus piekritējus. Sevišķi starp kristigiem na-

cionālistiem, kuru valsts un tautas nākotnes pamats
ir tīri bibelisks: kad tevi iepliķē vienā pusē, tad

sniedz ari otru. Kas laicigā valodā tulkots būtu:

ja barons tev ir nozadzis zemi, tad piemaksā

viņam par to vēl 60 miljardus un esi laimigs, jo
debessvalstiba ir ta dārgākā manta un barons bez

naudas tur iekšā netiek.

Cik viegli partiju lideriem ir spriest par atmaksu

sevišķi tad, kad viņi zina, ka paši nemaksās! Maksās

mazais zemkopis, kura jaunos dēlus un meitas sūks

barona spoks vēl 30 līdz 40 gadus.

Tie ir tautas izvēlētie, kas tā runā un tik ļoti

piekrīt Antiņam. Jāšaubās, vaj tautas vēlēšanas

spējas ir kārtībā. Par to katrā ziņā pārliecināsimies
Saeimas vēlēšanas. Kas uzvarēs — Antiņš ar baronu

vaj veselais prāts? Klīves—Reinharda—Firksa trej-

galvis, vaj tas Lāčplēsis — varonis, kas drusku pa-

stiprak baronam iesitis un tagad guļ mūža dusu

svētitā un brīvā Latvijas zemē. Tauta dos atbildi.

Cik sāpigi ir rakstit par visu to piesīmes vēl tagad,

kur, liekas, sen dzīve mūs ir mācijusi, ka tiesi-

bas ir jāiekaro! Mēs esam viņas iekarojuši —

mūžiga slava par to nacionālās armijas kritušiem

kareivjiem! — bet mūsu Antiņš tās izdala pa visiem

vējiem. Tikai tad, liekas, mēs būsim tauta un tikai

tad Latvija būs nacionāla valsts, kad ari šis politi-
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skais Antiņš būs aizgājis mūžibā. Kur ņemsim

līdzekļus, ar ko pretoties viņa modei?

Audzināšanu, par visām lietam, na-

cionālu audzināšanu! Tas ir sauciens, ar

kuru vajadzētu piekliegt visas ausis visā Latvijā.
Bet vaj mūsu skolas ir jau pārņēmis gudribas gars
un latviska apziņa ? Ak, ne! Vecie spoki līdz

ar veco paaudzi vēl elpo virsū savu sastindzinošo

vecmorales gaisu.
Skatāmies pasaulē un redzam nacionālas valstis

mazas, bet pilnas cieņas un ar vispasaules nozīmi —

Dāniju, Norvēģiju, Somiju, Zviedriju. Kas viņas sargā?
Vienigi gudrais un stiprais nacionā-

lisms.

Neviens neuzdrošinājās tām pieskārties kara un

revolūcijas laikā. Jo pasaule zin, ka cik mazas tās

ari nebūtu, uzbrucēji atradīs tur tautas gribu kā

sakausētu dzelzi un nespēs to salauzt.

Nežēligais padevibas un verdzibas atavisms

ir tas, kas vada vēl mūsu ceļus. Un vienigi ar au-

dzināšanu tas ierobežojams.
Nacionāla jaunatne — cauri caur internacionālo

augstskolu, krieviskām lekcijām un skolām, cauri

caur komunismu — viņa tomēr vienigā mūsu ceriba

tikt vaļā no Antiņa politiskās filozofijas.
Ticēsim viņai un būsim par to nomodā.

„Latvijss Vēstnesis". 1922.



PILSĒTA UN LAUKI.

(Vasaras piezīmes.)

Sakarsēta streiku un prasibu atmosfēra. Politika,
teorijas, nervoza spēle biržā, cenu termometrs, kuru

nepanāk viskarstākais laiks savā pusdienas tveicē

un avižu saspīlētās pozas — lūk, mūsu galvas pilsētas
saturs.

Un viņas darbs? Pilsētas valdes sēdēs vienmēr

figurēja apgādiba" un posta un kara

seku novēršana — zocialā apgādiba. — Viss šis

w
darbsa jau bez šaubām ir vajadzigs valsts labā —

visas kanclejas bez šaubām kautko rada un ražo,
bet tās nava vērtibas, kas zemi varētu atjaunot.
Cik bieži tādi kancleju augļi — papiri, nonākdami

zemkopju rokās kā pavēles, pārsteidz tos ar savu

naivumuun lauku apstākļu nesaprašanu, tiek uzņemti
ar neapslēptu ironiju.

Lauki ir otra pasaule mūsu Latvijā. Jau vilcienā

apņem savāds gaiss. Sarunas par lauku darbiem,

par laukstrādnieku trūkumu, par nodokļiem, par
dzīves atjaunošanu. Nodegušas sejas, sastrādātas

rokas. Un sastrādātās rokas, nodegušās sejas netika

no Rigas prom, tādēļ ka strādniekiem svēta zolida-

ritate, streika tiesibas v. 1.1. Tūkstošām darbdienu

zaudē, druvas gaida.

Esmu kara izpostitā apgabalā. Starp drupām visur

manāmi jau apstrādāti lauki. Cik drīz atjaunojas
dzīve! Ir apbrīnojama šo cilvēku centiba, enerģija
un paļāviba uz saviem spēkiem. Jaunasēkas, lielākas

un mazākas jau spīd ar saviem jaunajiem jumtiem.

Starp drupām būvmateriāli pievesti. Kur vien iespē-
jams, ķieģeļi, kaļķi tiek izstrādāti uz vietas. Zem-
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kopibas rīki daudziem pilnigā kārtibā. Galvenais —

trūkst zirgu un lauksaimniecibas mašinu.

Augliga vasara un darbs laukus pārvērtuši par
skaistu ainu. Vēl daudz vietās līgojas zāles klajumi

starp sējumiem. Pļavas sevišķi bagātas. Pārbrienot

pār pļavu dienas karstumā uz kurpēm nolīst medus,
kuru izlaiž ziedi. Kāda bagatiba! Un daudzām

pļavām jānokalst nepļautām, jo nav darba spēka.
Tikai nedaudzās vietās mājās rīkojas spēcigi vīrieši.

Citi ir vaj nu krituši kapā, mobilizēti, vaj vēl svešumā.

Pa lielākai daļai sievietes, no kurām daudzas rīkojas
ļoti enerģiski.

Darbam te nav noteiktu stundu. Darbs apstājas
tikai ar tumsu, lai mazā gaismiņā atkal iesāktos.

Sveša un nesaprotama ir 8 stundu filozofija. Vēl

nesaprotamāki streiki. Daba, kura tik steidzigi un

bez noteiktām stundām ražo un dzen miljoniem asnus

uz augšu dienā un naktī, ir mācijusi šos cilvēkus.

Daba, kura streiko tikai ziemā, ir labākais lauku

dzīves skolotājs.
No agrākiem kalpiem daudzi jau atraduši nometnes

uz muižu zemēm un pamestās saimnieku mājās.
Caur to bijušiem saimniekiem darba spēks stipri
samazinājies. Tie mēģina sadabūt pie darbiem kara

gūstekņus vaj bēgļus. No pirmajiem parasti maz

labuma, no Latvijas lauku darbiem tie daudz nesaprot,
kaut gan daži strādā uzcītigi, jo dabū labu uzturu.

Kamēr Rigas strādnieki streiko un prasa apm.

40 rubļu dienā, laukstrādniekiem maksā 50 rubļus
un vairāk dienā un labu uzturu vēl klāt. Tomēr

nepareizi domāt, ka par naudu strādnieki dabūjami.
Ir gadijumi, kad naudā atlīdzinot ne katrreiz var

dabūt ari par 100 rubļiem dienā un uzturu. Vispā-

rigi naudai te nav nozīmes. Parasti tiek līgti strād-

nieki par to, ko dabū graudā. Mēdz dot 1 pudu
rudzu par dienu un uzturu. Naudai ir vērtiba biržā

un pie spekulantiem, bet ne pie lauksaimniekiem
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vaj laukstrādniekiem. Viņi par naudu neka nevarot

dabūt pilsētā un tādēļ ari nevar beigt kurnēt, ka

zināmas nodevas jādod valdibai par noteiktu cenu,
kura tiem izliekas pārak maza.

Satieku kādu pazīstamu zemkopi. Tagad pēc kara

vairs nava starpibas starp kalpu vaj saimnieku:

tādas šķiras reiz bijušas. Tagad visi vienādi,
visiem 18 stundu gara darba diena un saimniekam,
kam vairāk apstrādājamas zemes, ari jāstrādā vairāk,
kā mazzemniekam. Un, lūk, es dabūju ieskatīties

zemkopja filozofijā par streikiem, dārdzibu, darba

algu un ari par valdibu...

„Ja, mēs jau zinām ko saka tur tie tūkstoši «bez-
darbnieku* : kamēr «pelēkais barons" sēs, mums

maizes netrūks. Bet bez sēšanas viņš neiztiks."

«Ja biedri, viņš sēs gan, bet tikai tikdaudz, cik

pašam ar ģimeni nepieciešams," saka mans zemkopis.
«Un tad ari mēs būsim «biedri", jo strādāsim tikai

8 stundas dienā un ne 18 kā tagad. Bet tad lai

pilsēta ari negaida no mums ne mārciņas labibas."

«Armijai vajadzigs..." es iesāku.

«Armijai? Ja, bez šaubām armijai pirmā vietā

un tai mēs neliegsim. Bet mums stāsta, ka mūsu

lēti rekvizēto labibu valdiba ņemot Rigas pilsētai
un tur par lētu maksu dodot «bezdarbniekiem".
Lūk, priekš ka mēs negribam dot ne grauda. Katrs,
kas tagad, kad dzīve kliedz darba roku, vēl saucas

par bezdarbnieku un prasa no valsts maizi un pabalstu,
nav vairāk kā diedelnieks. Es neņemu atpakaļ to

vārdu — diedelnieks!"

Viņš aizraujas arvienu vairāk.

«Ak tā! Viņi tur taisa mītiņus, streikus, gaida

komunistus un pieprasa valdibai maizi, kamēr mums

te jāstrādā dienā 18 stundas un mūsu sviedri jāatdod

par valdibas cenu šiem «bezdarbniekiem"! Ta jau
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vislielākā «izsūkšana*, kā biedri saka. Tikai izsūcēji
tagad ir «bezdarbnieki*; tie — «zociali apgādājamie*,
bet izsūktie mēs, zemkopji. Un to jūs tur saucat

par demokrātisku politiku? Lai pērkons tad sasper
tādu demokrātismu!"

Tikko mēs esam apsējuši laukus, te valdibas pavēle
klāt par sējumu skaitišanu. Tas nozīmē, ka mums

būs jādod bezdarbniekiem zināma daļa. Jo vairāk

mēs sēsim, vairāk strādāsim, jo vairāk paņems mīļiem
bezdarbniekiem. Tad citas izejas vairs nava: mēs

sēsim tikdaudz, lai paši nenomirtu badā. Ir norma,

no kuras ari valdiba neka nevarēs ņemt... Tos

pāris pudu sāls dabūsimpar sviestu un pienu. Vairāk

mums neko no pilsētas nevajadzēs.*
Veltigi es mēģinu pārliecināt, ka pilsēta kā kultūras

nesēja tikpat nepieciešama kā lauki.

«Kultūras nesēja ? Nekad vēl kultūras jēdziens

nav bijis tik aizdomigs kā tagad. Es iebraucu Rigā
gribu dabūt «bezdarbniekus* darbam un labai peļņai.
Ja bezdarbnieks tikai divus mēnešus strādātu uz

lauka, tad veselu gadu ar visu ģimeni tiem būtu

uztura pa pilnam. Bet pēc viņu vadoņu receptes
es esmu «buržujs* un «izsūcējs*. Laikam tādēļ, ka

es strādāju 18 stundas dienā, bet viņi nedara neka

un ēd manu lēto maizi. Redz, cik tālu ir nonākusi

pilsētas kultūra.*

«Ražot... ko tas nozīmē? Es atceros, ka mūsu

sarkanie zēni Krievijā rekvizēt iedami(mūsu valodā —

laupit) saka: lesim ražot!*

Un tad nāk neglaimojoša valoda par valdibu, kura

dejojot pēc bezdarbnieku svilpes...
«Jūs sakāt: zemi bezdarbniekiem dos. Kamēr

valdiba varēs dabūt spaidu ceļā no mums lētu maizi

bezdarbniekiem, tik ilgi neviens no tiem darbā ne-

stāsies, vismaz lauku darbā ne. Darbs pēc viņu
domam tagad ir lielākais netikums. Ko Krievijā ko-

munisti visvairāk ienīst un apkaro? Zemniekus.
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Tādēļ, ka tie ražo, strādā un tiem kaut kas ir, ko

tie negrib atdāvināt sarkanajiem bezdarbniekiem."

Noklausoties tādā valodā paliek pavisam savadi. Un

sevišķi tad, ja redzu, ka darbs te iet pār visiem cilvēka

spēkiem. Ja naudā būtu jāaprēķina, tad gan maizei

vajadzētu maksāt ne trīs, bet trīsdesmit rubļus mār-

ciņā. Laukos valda divējādas domas un vēlēšanās:

par nožēlošanu, neviena no tām nav normāla. Bez-

zemnieki un amatnieki gaida vienmēr vēl komunistus

un laiž visādas baumas. Tie grib ar komunistu palī-
dzibu pārvērsties par nolādētiem buržujiem. Senākie

lauksaimnieki gaida tos laikus, kadatkal būs „kārtiba",
«īsta nauda" un tie laiki, kad valdiba nerekvizēs

par smiekla naudu labibu «bezdarbniekiem".
Kādas bezgala pūles ir dzīvi atjaunot! Vezumiem

drāšu tiek savākts pa laukiem, bet vienmēr vēl viņas
duras kājās un rokās strādniekiem. Lopi tās ieēd

ar zāli un nobeidzas. Es redzēju mājas un laukus,
kuri nekad vairs nebūs lietojami, tādēļ ka tur ir

tikai blindažas, drātis, ierakumi un bedres. Steidzigi
aug jauns biezs mežs uz piecu gadu neartā lauka

un bez cirvja un lāpstas lauks vairs nav arams.

Dzelzs, drāšu, telefona un telegrāfa stabu izolatori —

kāda neizmantota bagatiba. Viss tas sakrīt, sarūs,
aiziet postā.

Tiem, kuri nodarbojas ar zemi un dzīvo augligos
laukos, nav citas intereses, kā tikai zeme. Ar lielu

mieru viņi uzņem tādu vaj citādu kabinetu, streikus,
miera līgumus, politiku. Kas ari nenorisinātos zem

saules, viņi turas tikai pie zemes, stāv līdz pēdējai
iespējai savā vietā. Sakarsēšanās par politiku, kura

tik jūtama galvas pilsētā, te nav manāma. Vienigā poli-
tika : kur ņemt visnepieciešamāko dzīves atjaunošanai.

Saule un liela vēja elpa plūst pāri par zaļajiem

laukiem un atnes lielā mūžigā miera un darba sapni.

Negribot uzmācas domas, priekš ka visas cīņas, zau-

dējumi un ieguvumi? Mūsu tauta uz brīdi var atrauties
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no saviem laukiem un mājam un aizsargājot tos,
darit nemirstigus varoņdarbus. Bet viņa nav karotajā
tauta. Lauks, debess, klusas mājas sauc to atpakaļ.
Viņa grib darbu un mieru. Un tādēļ viss, kas radies

līdz ar karu, visas aplaimošanas un brālibas idejas
pāriet kā negaisa mākons pāri zemei un tautai, at-

vērdams zilo debess mūžibu un zaļo zemes klonu.

Ir vakars. Caur desmitkārtu dzeloņu žogiem, grāv-
jiem un blindažam es nokāpju pie Daugavas maz-

gāties. Upe plūst steidzigi ar vieglu šalkoņu. Abi

krasti Kurzemē un Vidzemē ir vienādi. Viņi paceļ
drupu vaiņagus uz stāviem pakalniem. Šie drupu
vaiņagi, mūri ar dobumiem logu vietā glūn kā klajā
pamesti milzigi ģindeņu galvas kausi. Ir skumji un

līgsmi reizā.

Aizejot ir jau vēls vakars. No tālienes atskan

naiva melodiska dziesma. Meitas dzied pēc dienas

darbiem. Tauta vēl var dziedat. Tas norāda ka ir

dzīvs kaut kas, ko domājam par galigu sagrautu un

beigtu. Pa Vidzemes pusi aiziet krākdams vilciens,

iesvilpdamies kā sen senos miera laikos. Viss atgā-
dina neseno pagātni, kad neredzu vairs izpostito
apkārtni.

Lauki pilni rasas. Spēcigi griež griezes kuplā
zirņu laukā. Kāda augliba! Gaiss smaržo pēc ābo-

liņa, ziedošām liepām, savītuša siena. No tālākām

mājam nāk balsu skaņas. Tur tiek vēl laikam strā-

dātas virsstundas uz nostrādātām 18 stundām.

Es atminos sarunu ar manu kaimiņu Viņam tai-

sniba — tie izsūcēji un buržuji ir piecos gados pilnigi
mainitās lomās tikuši

Vakariņas tiek ēstas tumsā. Garā vasaras diena

ir par īsu, lai paspētu visu to, kas nav atliekams

uz rītu.
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Putekļainais vilciens atkal Rigā. Vesela armija

stūmēju ar ratiņiem gaida peļņu. Aiziet pa ielu ebreji,

pa divi žestikulēdami un sarunādamies par markam

un ostiem. Viņi iet uz biržu. Avižu kioska pilna
kā piebāsta ar avizem un politiku. Karstums un sausa

garlaiciba. Bezdarbnieki pulcējas pie pilsētas darbu

kantora.

„Jaunākas Ziņas", 1920. g.





LATVIEŠU SIEVIEŠU SAVIENIBA.

Kad sievietē pamostas patriotisms, aizraušanās līdz

ar tautu par lieliem brīvibas ideāliem, man nāk prātā
Orleanas jaunava, daudzas politiskas cīnitajas revo-

lūciju laikos, Polijas senās dedzigās patriotes par
valsts patstāvibu un tad no visas sirds man tīkas

sveicināt sievietes.

Un ja ar līdzigiem nolūkiem nodibina sieviešu ligas
un ari tagadējo Sieviešu savienibu, tad vislaimigako
nākotni tādai savienibai. Sieviete ar savu dabu un

individuelo īpatnibu var ārkārtigi palielināt tautas

cīnitaju garigos spēkus un visas cietējas, kā ari uz-

varas zimbols ir sieviete.

Bet citādi ir ar tām sieviešu savienibam un ligām,
kuras dibina tā sauktos emancipācijas (piedodiet man

šo veclaiku vārdu!) nolūkos. Dibina — modernāki

runājot —ar „sufražistisku" nolūku. Tad cik nepa-

tīkami tas ari nebūtu — ir jākonstatē, ka viņas ne-

panāk savu nolūku, jo viņu nolūki nav formulējami
laikmeta garā un pa daļai pretēji sievietes garigai
īpatnibai.

Pieminēšu tikai Angliju, kur jau miera laikā izcīnija
trakas cīņas no sufražistu puses un kuru panākums
bija — nulle. Sieviešu politiskās tiesibas un visu,
kas ar tām sakarā, sievietes panāca bez kaujas, kad

lielajā pasaules karā viņas bija pierādijušas savu lielo

un neatsveramo darbu valsts, tautas un kultūras labā.

Daudz idejas pie mums nonāk no Eiropas ar lielu

nokavēšanos. Var jau būt, ka ari „sufražisms
tt būtu

nokavējies, pasaules kara aizturēts.

Bet ja tas tagad būtu apņēmis latviešu sievietes,
tad gluži veltigi. Demokrātiskā valsts satversme,
kādu mums devušas revolūcijas, Latvijā sievietei
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piešķir pilnigi vienlldzigas tiesibas ar vīrieti un vēl

reiz tās prasit ir — lauzt jau salauztu valni.

Latviešu Sieviešu savienibā, cik tas redzams no

programas un polemikam, ir nodarbināta ar tiesiski

saimnieciskiem jautājumiem. Starp citu tur minēts

darba laiks, dažādu aizspriedumu nojaukšana, mātes

un citas tiesibas. Bez šaubām, — viss nokārtojams
tā, kā sievietes to vēlas. Un es neticu, ka jaunlaiku
valsts pilsoņi tur ko varētu iebilst. Tikai man liekas,

un gribētos atklāti izteikt, ka priekš latviešu Sieviešu

savienibas šie mērķi ir par maziem. Par tiem jau
cīnās arodu organizācijās, zocialdemokratiskas savie-

nibas, tos pabalstīs ari visas demokrātiskās grupas.
Kā mazu iebildumu te varētu minēt, ka viss tas

ir nokārtojams tikai tad, ja ņemam vērā sievietes

lielākos pienākumus — mātes pienākumus.
Vislielākais sievietes draugs (un tik bieži no viņām

pārprastais) Niecše šaī jautājumā daudzko apgaismojis,
bet par to te tuvāk runāt negribu.

Man liekas, ka šie programā minētie mērķi ir par

šauriem. Sevišķi tagadējā Latvijas valsts lielajā tap-
šanas brīdī Man liekas, ka vajadzigs nākt tādai

sieviešu savienibai, kuras biedrenes jau pāraugušas
garigi visus tos sīkos dienas un darba jautājumus,
kuri nokārtojas likumu ceļā un ar kultūras atziņu

pieaugšanu vispārigi cilvēcē, tautā un valstī.

Visas Latvijas sieviešu ligā bez šķiru un ģimenes
stāvokļu izšķiribas būtu gan vajadzigs tas gars, kas

nes jau sievietei kā cīnitaju personibu augstākos

politiskos un valsts jautājumos. Tādas sieviešu sa-

vienibas locekles, aizrautas no lieliem valsts un tautas

ideāliem, ar garigo spēku veicinātu Latvijas valsts

domas augšanu, vestu propagandu par labu mūsu

augstākām valsts tiesibam ari ārzemēs, tāpat kā Lat-

vijā. Vaj varbūt mums vēl trūkst sieviešu, kas būtu

tiktāl izaugušas. Tad, protams, tāda sieviešu savie-

nibānav domājama? Bet citādai, tagadējā asajā cīņu
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brīdī, kad visāda palīdziba vajadziga, sieviešu tieši

saimniecisko jautājumu savienibai būs maza nozīme.

Viņai bez šaubām, būs iekšķiga, bet ne valstiska

nozīme.

Tikai tad, kad politiskās cīņās kopā ir karots, kopā
var gūt uzvaras augļus, visas brīvibas, kuras ietver

ari sevī saimnieciskos un ģimenes jautājumus.
Lielas sievietes, kuras jau pāri „emancipācijas"

un „sufražisma" šaurajām, sen pārspētām domam, —

tādas mums ir vajadzigas tagad. Un tādu sieviešu

savienibai būtu ari liels un noteicošs vārds jauno
laiku kultūras darbā.

Atkārtoju: es nedomāju, ka ari tagadējā Sieviešu

savienibā ir bez mērķiem un ka ta rievajadziga.
Bet es sajūtu skumjas par to neesošo latviešu sie-

viešu savienibu, kura būtu jau tam pāri. Var jau

būt, ka ir par agru par to domāt, var būt, ka ta ir

rītdienas savienibā, ar dziļi nacionāliem un kultu-

reliem un ari politiskiem lozungiem.
Atkārtot bijušo ir nogurdinošs un mazražigs darbs.

„Jaunakās Ziņas", X? 57. 1920. g.





MIRSTOŠIE MEŽI.

Kad mēs atraujamies no politikas un paceļojam

pa Latviju, mūs apņem jautājumi, kurus pārdomājot
tiek skumigi. Tie ir mūsu zemes iekšējā likteņa jau-
tājumi. Viens no tādiem ir jautājums par mūsu

mežiem. Šie zilganie vaļņi, kuri aizēno apvārksni
Zemgalē un Kurzemē — tas ir skaistākais un bagā-
tākais mūsu zelta fonds. Ar apdomu lietots, viņš
atjaunojas un kā neizsīkstošs avots dod no sevis

neizsmeļamas bagatibas.
Redzot tagad šos mežus, ir jāskumst. Jau baroni

pēc 1905. g. iznīcināja tos nepielaižamā kārtā, at-

saukdamies uz privātīpašuma tiesibam. Vācu oku-

pācijas vara uzbruka mežiem taisni ar iznīcināšanas

politiku. Staigājot tagad pa vietām, kur vēl 1914. g.

bija milzu meži, ir jaaizmaldas kā gluži svešā kla-

jumā. Tikai bēdigas atliekas, trūdoši baļķi un malka

un kalstoši koki raugās preti. Un nu pievienojas
vēl pirmo divu gadu mūsu aizgājušās valdibas ne-

sātigā politika mežu jautājumā. Tādēļ acumirklī jau
var runāt un tauta ari runā par mežu izmir-

šanu. Turpinot tagadējo mežu politiku vēl 10—15

gadus, mūsu zaļais neizsmeļamais zelta fonds būs

izsmelts un Latvija izmantota no spekulantiem-žīdiem
un ārzemniekiem.

Brauciet pa Latviju kur braukdami, dzelzsceļu (se-

višķi mazo) malās guļ milzigas malkas un baļķu

grēdas, dažas jau pussatrūdejušas. Meži pilni ar no-

cirstu, sagatavotu un nesagatavotu meža materiālu.

Parunājaties ar iedzīvotajiem par mežiem un viņi
kā viens liecina, ka ne krievu cara valdibas laikā,
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ne vēlāk, izņemot okupācijas laiku, nav meži tā po-

stiti, kā tagad.
Tikai vienigi apziņas trūkums par to, kas ir vecs

mežs, var pielaist tādu postišanu, kāda ir tagadējā.
Mūsu mežu pārziņi un departamenti, liekas, ir tai

ieskatā, ka meži izaugs tāpat otrā trešā dienā, ar

tikpat resniem stumbriem kā nodzīta bārzda. Ko-

munisma iespaids māca ņemt tur, kur ir vēl kas

ņemams. Un presē jau pietiekoši pierādits ar dažā-

dām mežu panamām, ka tāds princips tiešām pie
mums sāk iesakņoties.

Un kam par labu? Ja valsts kasei, tad vēl ir at-

taisnojams un saprotams meža iznicināšanas solis.

Var būt uz pāris gadiem tik, un tad vairs ne. Bet

valsts kase, kā redzams, dabū maz. Nupat noklau-

sījos kāda inteliģenta latvieša domas par šo lietu.

Viņš strādā pie ārzemnieku kapitālistiem kā meža

eksploatacijas ierēdnis. Un lūk, kādā jautra gara

stāvokļa brīdī laipnais ārzemnieks teicis, ka valsts

kase saņemot tikai 3°/o (trīs procentus) no patiesas
mežu vērtibas. Ari latvju strādnieks pelnot übagu
naudu augu dienu strādādams. (Šos mūsu strād-

niekus daži vakareiropieši, kam sterliņi kabatā, sau-

cot par baltajiem nēģeriem, kas strādā viņu
labā!) Galvenā vērtiba paliek ārzemnieku un spe-
kulantu kabatās. Cik liela ir ārzemnieku peļņa uz

mūsu lētajiem mežiem, grūti pat iedomāties. Kāds

no šiem mežu ķēniņiem teicis, ka daži desmittūkstoši

baļķu, kuri viņam atlikuši pēc lielāko koku izstrā-

dāšanas un izvešanas, varot sapūt mežā, tad ari

viņš neka nejutišot no zaudējuma. Pie tam mūsu

mežu izmantošanā nenormāla parādiba ir uzpirkšana
lielumā, lai vēlāk pārdotu mazākās daļās un bez

darba dažās dienās nopelnitu desmitiem miljonus.
Mazais pārdevējs tādēļ paaugstina malkas cenas tā,
ka mēs dzīvodami mežos ciešam vislielāko malkas

badu, par ko ārzemnieki zobojas.
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Bet kam gan ir sveši te minētie apstākļi ? Tautai

ne. Varbūt tikai mežu politiķiem, kuri sēd kabine-

tos un sagatavo „solišanai" papirus.
Mums trūkst mllestibas uz mūsu mežiem, tādēļ

mēs to atvēlam tik nesaudzigai un nekārtigai postī-
šanai. Kā ārzemēs saudzē mežu! Skandināvijā,
piem., ir bagātākā mežu zeme. Bet valsts likumi ir

nesaudzigi pret mežu postitajiem. Es pazinu kādu

cienījamu vecu vīru Norvēģijā, kurš bija zaudējis
savu gubernatora vietu ziemeļos tikai tādēļ, ka pēc
sava ieskata bij pārdevis dažus desmit hektārus

vairāk mežu, nekā viņam atļauts. Protams ne savā

labā pārdevis, bet ļoti izdevigi valsts labā. Viņš

smējās par Krievijas izšķērdibu mežos (tas bija pie
kārtigas mežsaimniecibas cara laikos) un brauca uz

Krieviju pirkt mežus kādas norvēģu bankas uzde-

vumā. „Savus mēs pataupisim līdz tam laikam, kad

nevienam vairs Krievijā mežu nebūs", viņš teica.

Kādēļ tērēt savu zeltu, kad ar nieka naudu to var

pirkt citur.

Mirstošie Latvijas meži! Mūsu lielākais greznums

un bagatiba! Ir jānāk tādai politikai, kura iztīra

mežus no spekulantiem, sadziedē viņa pēdējo gadu
rētas un ieved pareizu izmantošanas zistemu. Valstij
ir vajadziga privātīpašnieka sajūta, ka ir manta,
kura nav ne naudā aprēķināma, ne pārdodama.

Vajag atteikties no ta, ka redzot šos zilganos mežu

vaļņus, tūlit skaitļi par rubļiem sāk lēkāt acu priekšā.
Bet vispirms vajadzigs godigums un taisnibas sa-

jūta ierēdņu vidū un lielo spekulantu panamu lik-

vidēšana. Kur ir Herkuless, kas izmēš netīros staļļus

no mūsu mežiem ? Tad pildisies valsts kase un meži

Latvijā šalks tāļak ari priekš mūsunākošāmpaaudzēm.

«Jaunākās Ziņas" te 148. 1921. g.





ĻAUNUMS UN LĪDZEKĻI.

Par žīdu un krievu ieceļotajiem Latvijā daudz

brēkts, sevišķi taīs laikrakstos, kuri gribētu būt na-

cionāli. Un tas darits ar tiesibu. Visi pieminētie
fakti runā vēl maz. Pati dzīve rāda vairāk. Tauta

sajūt uz sevi veļamies kādu tumšu vilni, kas draud

noskalot viņas darba pamatus, aprīt viņas pūliņu
ražu. Latvijā iebrauc, izlietojot visvisādus līdzekļus,
gan spekulanti, gan dažādi aģitatori, Krievijas „at-
jaunotāji" un ari visādi „mākslinieki" no cara galma
un citām bij. krievu operām, lai te apveltitu mūs ar

savu kultūru. Mēs labi zinām, ka žīdi šurp brauc

spekulēt biržā, vaj izvest pār robežām mūsu maizi

un citu pārtiku, aģitatori — lai atvestu mums ko-

munistu brošūras un cara rubļus, vaj viltotās angļu
mārciņas un beidzot tie visādie ~mākslinieki" — lai

atvērtu jaunus kabarē un pakavētu laiku augšā mi-

nētiem „rūpniekiem", jo neko jaunu un vērtigu
mākslā tie mums nevar dot, bet gan tikai samaitāt

publikas gaumi.
Viss tas ir liels ļaunums un darbigai tautai tiesi-

bas uztraukties par to, prasit valdibas iejaukšanos.
Jautājums nav vienkāršs, bet man liekas, tas nav

ari neatrisināms. Protams, to izdarit var tikai valsts

vara ar noteiktu neatlaidibu.

Vispirms jānoraida tie iebildumi, kādi celti pret
sveštautibnieku iebraukšanu Latvijā vispār. Jāizraida

gan katrs, kas pieķerts spekulācijās un blēdibās, bet

citādi ne tiesiski, ne demokrātiski nav vajadzigs

iejaukties, lai aprobežotu sveštautiešus viņu tiesibās.

Ja kādai zemei vaj valstij ir spēja pievilkt daudz

ieceļotāju, tad ta drīzāk ir viņas laime, nekā nelaime.
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Kā piemērs te ir Savienotās Valstis, kuras pateicas

par savu bagatibu un ekonomisko stiprumu taisni

ieceļotajiem, kuri turp devās no visām pasaules pu-

sēm. Latvija ir tagad tāds centrs, kuru ģeogrāfiskais
stāvoklis tāpat gluži dabigi pievelk ieceļotājus no

visām pusēm. Liekas, ka mēs vēl atrodamies tikai

ieceļotāju plūdu sākumā. Vieta, kur satiekas lielā

Krievija un līdz ar to Austrumi ar Vakareiropu —

ta prasa arvien un arvien vairāk tirgoņu, rūpnieku,
aģentu, uzņēmēju valsts bagatibu veicināšanas labā.

Katrs, kas iebrauc, kautko ieved un tas ir galvenais.
Vaj nu kapitālu, darba spēku, projektus, mantas vaj
citu. Izraidot spekulantus un šaubigos politiskos
aģentus, valsts, tā tad no citiem visiem ieceļotajiem
var tikai iegūt. Bet valsts varai jābūt nomodā par

ieceļotāju lielo peļņu, kuru tie uz Latvijas rēķina

grib sev iegūt un tad aizvest prom no mūsu zemes.

Uzraugot ieceļotāju veikalus un uzliekot spekula-
tīviem uzņēmumiem pietiekošus peļņas un apgrozī-
juma nodokļus, valsts var iegūt lielu bagatibu. Šie

nodokļi ir piedzenami nesaudzigi un neatlaidigi un

iedzīvošanās kārie žīdi būs spiesti vaj nu maksāt

ikdienas miljonus valsts kasē, vaj aizbraukt tur, kur

tos mazāk spaida ar nodokļiem. Tā nevēlamie spe-

kulanti pazudīs drīzā laikā un mēs būsim brīvi.

Bet ļaut iebraukt ārzemniekiem spekulēt, tirgoties
un aizlaist mūsu bagatibās sarausto peļņu uz ār-

zemēm ir noziedzigi un nepielaižami no valsts pu-

ses. Un taisni šo mūsu valdiba nav ievēro-

jusi, neskatoties uz vairakkārtigiem autoritativu

un zinātnisku darbinieku aizrādijumiem. Tas, ka

netraucēti te var spekulēt un pelnit, izsūcot valsti —

vienigi tas pievelk žīdu plūdus, par kuriem tā brēc

tagad pat valdibas politikai labvēligie laikraksti.

Tāda rīciba ir apvainojoša mūsu darbigai tautai, no

kuras gan piedzen mazos nodokļus kārtigi.
levērojot pastiprinātos nodokļus un sodus speķu-
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lativiem tirgotajiem, atkristu mums pilnigi nekultu-

relie un nevajadzigie vecās Krievijas paņēmieni par
kādas domas vēl tagad mājo tumšā-

kos tautas slāņos, kuri neprot politiski domāt un

spriest. Zīdu spekulanti ir nopelnijuši mūsu valsts

kasei veselu miljardu rubļos, bet mums nav bijis

cilvēka, kas to iekasē. Ja tas būtu iekasēts, mums

tagad netrūktu naudas un kāds simtiņš nekaunigako

spekulantu būtu jau prom; tie vienkārši neizturētu

godigos nodokļus.
Ja mūsu galvas pilsēta kļūs par pasaules brīv-

ostu, šie žīdi, krievi, angļi, franči, dāņi, amerikāņi
būs tie, kas darīs bagātu mūsu valsts kasi. Viņi
strādās priekš mums. Būs tikai jāprot saņemt mūsu

peļņa bez kautrēšanās un bez bailēm, nepārkāpsim
demokrātiskos principus, ierobežojot ieceļotājus ar

nodokļiem valsts labā.

Tas ir viens līdzeklis, kā izmantot valsts labā

ieceļotājus. Ja valsts to neizlieto, tad tautai kaut-

kas jādara. Un tad tauta var justies pavedināta uz

nekulturelu un nedemokrātisku sakarsešanos un ne-

vēlamiem līdzekļiem. Tas nedrīkst notikt.

.Jaunākās Ziņas" J* 116, 1921. g.





LATVJU PAZEMIBA UN VĀCU UZPŪTIBA.

Vācieši ir noturējuši protesta mītiņus pret pilsē-
tas valdes prasibu, ka vācu ierēdņiem jāprot valsts

valoda.

Tas ir jauns pozms vācu politikā. Ar to iesākas

cita taktika, ar to vācieši parāda atklāti un ne-

kautrigi savu nicināšanu pret Latvijas valsts un

valsts valodu.

Viņu nicināšana nav mums jauna un tādēļ var

maz pārsteigt. Bet vēsture ir šo ar politisku aklibu

sisto tautu un vēl sevišķi viņas vadoņus novedusi

pie tās vietas, par kuru tie nekad nesapņoja: pie
savas varas zaudēšanas par latvju tautu. Neko

briesmigaku šie uzpūtigie „kungi" nevarēja iedomā-

ties, ka ja tiem būtu jāmācas „iedzimto" valoda.

Tas viņiem ir tikpat daudz, kā no faraona sēdekļa
nostāties kā sulaiņam, lai apkalpotu savu bijušo

vergu. Jo tikai kā uz vergiem, uz zemāko kastu

ir vācieši skatijušies ilgus mūžus uz latviešu tautu.

Un tādēļ ari mēs saprotam protesta mītiņu dvēseli

un iemeslus. Tie nav savā būtibā obligatoriskie
pilsētas valdes noteikumi par valodas eksāmeniem,
bet tas ir kastas garu kliedziens, tas ir „kunga

gara" pacelšanās no vēstures šķirsta, lai spokotos
vēl tad, kad saule jau uzlēkusi.

Tikai riebums pret latvju tautu, valodu, garu,

valsti bija tas cēlons, kas sasauca un varbūt vēl

sasauks protesta mītiņus Latvijā.
Vācieši pārmet mums viņu apspiešanu un iznīci-

nāšanu, neskatoties uz minoritatu tiesibam, kas no-

drošinātas ar likumu tik lielā mērā, par kādām mēs

nemaz nesapņojām būdami vācu varā, kā vairākums.



214

Neskatoties uz mūsu lielo iecietibu, uz skatišanos

caur pirkstiem, kad tie neprata valodu, un rakstija
apvainojošus rakstus par mūsu valsti un suminošus

par Latvijas ienaidniekiem-baroniem.

Viss tas rāda, ka Latvijas valdibas, pēc notiku-

šiem protesta mītiņiem, tiešām ir jāpārdomā viņas
līdzšinējā politika pret vāciešiem un uz priekšu jā-
rīkojas stingri tikai likuma robežās.

Un tas būtu: jāizved sīka statistika par vācu tau-

tiņu iedzīvotāju skaitu Latvijā, jāpārliecinās par to,

vaj vāciešiem nav no valsts līdzekļiem izsniegtas
lielākas zumas, nekā taisniba to prasa. Jāpār-
liecinās, vaj vāciešiem nav dotas vairāk skolas, kā

tiem pienākas, vaj katrs ierēdnis tiešām prot valsts

valodu, vaj nav atgriezušās daudzas aizdomīgas per-

sonas un vaj nav dažam labam baronam piešķirts
vairāk zemes, nekā likums to prasa. Jāgriež vēriba

uz to, ka vācu prese tiktu saukta pie atbildibas

par to, ka ta mūsu agrarlikumu nosauc par laupitaj-
likumu un t. t.

Jo patiesi mēs esam nolaidigi audzinājuši vācu

kastas garu ar piekāpšanos un valstij nederigu sen-

timentālo padevibu mūsu bijušo„„kunguu
v

priekšā.
Tikai tad, kad skaidra likumiba, bez kā-

das iecietibas, būs noteikusi Latvjas
vāciešiem viņu ceļu un vienlīdzibas

tiesibas Latvijā, viņi beigs noturēt protesta mīti-

ņus un pukoties presē par Latvijas republiku un

viņas likumiem.

Ir zināms, ka mūsu vācu līdzpilsoņus visvairāk

satricina un uztrauc vienlīdzibas princips, kas

ir republikas galvenais princips. „Baltijas tt vācieši

līdz šim vienmēr ir bijuši tikai „izņēmuma" stā-

voklī un to tie grib paturēt ari uz priekšu, kaut ari

ar mītiņu palīdzibu.

Latvijas valsts politiķi var mācities no vācu no-

tikušiem protesta mītiņiem vienu atziņu, kas viņiem
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tik nepieciešama — mācit vāciešiem cieņu pret vien-

līdzibas un tiesibu principu un iedvest tiem ar ne-

grozāmu un stingru rīcibu cieņu un atziņu pret re-

publikas likumiem.

Ja tas būs noticis, nevienas protesta sapulces vairs

nebūs, jo tās tiek kultivētas un audzinātas tikai ar

mlkstčaulibu no latviešu politiķu puses.

Esmu pārliecināts, ka tas ir vienigais līdzeklis,

kā izārstēt uz visiem laikiem vāciešu uzpūtibas un

nicināšanas sērgu. Ejot citus ceļus, mēs tikai pa-

balstam šo vēsturisko veļu spokošanās procesu.

«Latvijas Vēstnesis" 1923. g.





MŪSU MINORITATU LIKTENIS.

Arvien un arvien mūsu minoritātes liek par sevi

runāt. Un ikreizes jautājumu viņas nostāda tā, ka

viņām, t. i. krieviem, vāciešiem un žīdiem Latvija
būtu tāda moku vieta, kur tos cepj uz iesma. At-

minēsimies tikai lielo brēku Tautu Savienibā, kur

mūsu minoritātes gribēja izdabūt sev „ekstrā" tie-

sibas, kādas nevienā demokrātiskā ne jaunā, ne

vecā valstī nepastāv, bet kurām vajadzēja pastāvēt
vienigi Latvijā. Tagad, kad Tautu Savienibā šis

jautājums nokārtots un mūsu minoritātēm ir tiesiba

tikai uz tādam pat normām un „autonomijām", kā-

das ir citur, mūsu līdzpilsoņi meklē citu izeju, lai

tikai varētu valdit.

No ka tad ceļas visas sadursmes, visi protesti, in-

cidenti un trokšņi no minoritatu puses? Kas ir ra-

dijis stāvokli, no kura Latvija nekad, liekas, nevar

izkļūt svaigā gaisā? Un beidzot, kas būtu vajadzigs,
lai minoritatu jautājums ar visiem incidentiem, tie-
sibu" meklēšanu, protestiem un aģitācijām ārzemēs

apklustu uz visiem laikiem? Tie ir jautājumi, ar

kuriem reiz Latvijas valdibai un suverenai tautai ir

jātiek skaidribā un tad ari radisies viņu likvidēšanas

iespēja. Pirms novēršam kādu kļūmigu kaiti, ta ir

jāpazīst, jazin viņas daba un tad tikai jāmeklē lī-

dzekļi pret to.

Tā tad vispirms cēlonis. Kas ir minoritatu jautā-

jums Latvijā? Cieši un noteikti man gribas teikt,
ka te šis jautājums ir pavisam citāds, kā citās jau-
nās valstīs, izņemot Igauniju, nemaz neminot vecās

valstis. Tur minoritatu jautājums ir tiesisks, kultu-

rels, tur viņš ir nemākslots. Pie mums tam pavi-
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sam cits saturs. Mūsu minoritatu griba un jautā-

jums ir monarķisms, privilēģijas. Cik

daudz ari nebūtu jāpanes protestu no „Rundschau'as",
„Segodņa" un citiem Latvijas „draugiem" (un es tos

jau dzirdu), tomēr citādu definiciju, pēc lietas no-

pietnas izpētišanas, mūsu minoritatu jautājumam ne-

varu dot. To tak skaidri rāda visa viņu vēsture,
kas ir tikpat veca, kā Latvijas valsts. (Priekš

Latvijas valsts sākuma Latvijā bija
latvju tauta).

Vaj tad ta nebija mūsu minoritāte, kas prasija
jau pašā valsts sākumā sev atsevišķus karapulkus
(landesvēru). Bija laiks, kad minoritāte pat ieskati ja

par gluži normālu, kad šis karaspēks uzmetās par

komandetaju visai nacionālai armijai. Bet kas tad

ir prasiba pēc sava karaspēka valstī, kur minoritāte

ir daudz ja 5—6% no iedzīvotajiem. Ta ir privilē-
ģija un politiskas privilēģijas var plaukt un ziedēt

tikai monarķismā, ne demokrātijā.
Un cik tintes un žults nav izlējušas mūsu minori-

tātes un cik vārdu nav runāts Satversmes Sapulcē
un Saeimā par to, ka viņām ir vajadzigas atsevišķas,

pilnigi neatkarigas skolas, kur māca citu ģeogrāfiju,
citu vēsturi, citu valsts jēdzienu, nekā Latvijas sko-

lās. Kas gan tas cits, kā tieksme uzglabāt savas

privilēģijas tādā pat krāšņumā, kādā tās bija anno

1914, kad Latvija un tauta vēl bija priekš tagadējām
minoritātēm izmantošanas priekšmets.

Un tā tāļak, bez apstājas un apdomāšanas. Baz-

nicu likums tiek attiecināts uz 1914. gadu, pat ielu

nosaukumi, sarunu valoda, neskaitāmas citas sīkākas

lietas, — visur meklē pirmskara stāvokli.

Mūsu minoritatu prese, likumdošanas iestādes de-

putāti, ideologi visu to prasa diezin kādu ideālu un

brīvibas vārdā, bet atzīstaties kungi, kaut ari klu-

sibā, ka dzinējspēks ir tas pats neaizmirstamais mo-
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narķisms un privilēģijas, kuras tik nemirstigi guļ
jūsu būtnē, politikā, pat kultūrā.

Ir taisni jāpabrīnās, ka vācu un krievu politiķi,
žurnālisti, juristi un citi vadošie viri valsts un ko-

munālā dzīvē ir neapnīkstoši un ar nopietnu seju
cīnijušies par tik neapskaužamiem jautājumiem, kā

par ierēdņiem, kuriem jāiet no savas vietas, kad tie

neprot valsts valodu, par to, ka katram valsts pil-
soņam itkā nebūtu jāprot savas zemes valoda, — ja
pat par ielu izkārtnēm. Katrā citā demokrātiskā

valstī viņi būtu smiekligi palikuši un sen apklusuši,
viņi nebūtu pat iesākuši, lai sevi nediskreditetu. Vaj
piem. Amerikas Savienotās Valstīs nav vāciešu ? Vaj
Londonā viņu trūkums ? Kur tie nav ? Bet nekur

viņi nav uzstājušies tik muļķigi kā Latvijā un tikai

par to, ka viņu irpieciprocentino visiem iedzī-

votajiem. Tas tak nozīmē, ka viņi cīnās par to ne-

aizmirstamo laiku, kad viņi uzurpēja vairākumu, —

latvju tautu. To pašu dara krievi, jo viņi nevar aiz-

mirst nesenos gadus, kad katrs nožēlojamākais krievu

ierēdnis varēja pārvaldit veselu apriņķi, pārkrievot
skolās latvju tautu, cenzēt mūsu daiļliteratūru un

pērt ar pātagām zemniekus, kad tie prasija sev cil-

vecigas tiesibas, kādas baudija toreiz jau pēdējais
nēģeris vaj kulijs, bet nebaudija latvju tauta. Ne-

pārprotami, ka vēlēties visu to atpakaļ, ko vēlas

mūsu minoritātes, ir vēlēties monarķismu, pansla-
vismu vaj panģermanismu.

Bet kādā stāvoklī ir minoritatu tiesibas Latvijā?

Vaj tiešām tos necepj te uz iesma ? Par to var mūsu

minoritatu prese mēģināt pārliecināt Eiropu, tos, kas

nepazīst apstākļus, nevis sevi vaj latvju tautu. Kā-

das ir liecibas Eiropā, cik viņās patiesibas, par to

nesen dzirdējām atzīstoties pat Zviedrijas arķibiskapu
mūsu baznicu jautājumā. Ārzemēs mūsu minoritātes

vienkārši melo, un melo visnekrietnākā veidā. Bet

Latvijā mums pašiem ir jākaunas par to, ka mēs
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esam par daudz bijuši. Vaj vēl vienmēr uz mūsu

naudas zīmēm nestāv vācu un krievu uzraksti, kuru

dēj mums tikdaudz reiz ir bijis jāsarkst Eiropas
priekšā un jāmēģina pierādit, ka mēs nebūt neesam

autonoma valsts pie Baltijas vāciem vaj krieviem,
bet esam tikai devuši viņiem ķeizarisku godu. Ja

pie mums ir uz simts iedzīvotajiem 4 krievi, tad

mēs tā rūpējamies, lai viņi saprastu, kas ir piem.
25 rubļi, ka liekam viņu valodā uzrakstu uz mūsu

valsts naudas! Tāpat ari vāciešiem. Vaj
tad ta nav tīrā privilēģija, ko bauda

mūsu minoritātes? Tas jau atgādina senos

Romas cezara laikus, kad viens pats romietis ar

saucienu: esmu Romas pilsonis, — varēja likt no-

mesties ceļos savā priekšā kādas Mazazijas pilsētas
visiem iedzīvotajiem.

Tāļak mūsu galvas pilsētas dome, kur katram lat-

vietim ir jāmācas vācu un krievu valoda, lai sapra-

stu, ko runā mūsu „mīļie" līdzpilsoņi vācieši un

krievi. Vaj var vēl būt lielāks pazemojums suvere-

nai tautai un lielāka privilēģija vāciem un krieviem ?

Bet kas ta dome. Tas pats ir tiesās, kur jatura

tulki, lai tiesnesis saprastu cittautiešu sūdzibas vaj
ari mācitos pats vāciski un krieviski. Un Saeimā,

augstākā valsts sapulcē, vēl vienmēr mūsu minori-

tātes savus „apspiestās* tautas saucienus var iz-

saukt savā valodā. Vaj visas tās nav tīrasiņu pri-

vilēģijas? Vaj mūsu minoritātes neņemtos te at-

bildēt uz jautājumu: kurās suverenās valstīs vēl

tiek pielaistas valsts parlamentā svešas valodas, ja

„
minoritatu* ir tikai 5—6%.
Bet ja vēl vienmēr minoritātes ar to nav mierā,

kā ari ar savu kultūras un skolas autonomiju, tad

ir neapgāžami konstatēts, ka viņas vēlas monarķismu,
tas ir valsts zistemu, kur valda ne tauta, bet pri-
vilēģija.

Kas ir radijis tādu stāvokli Latvijā, ka minorita-
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tes var aģitēt, protestēt, zaimot mūsu likumus un

reformas un nekautrēdamās prasit sev privilēģijas,
apvainodami vēl Eiropas priekšā mūsu tautu un val-

dibu par pogromu taisitajiem un minoritatu žņau-

dzējiem ?

To visu esam sagatavojuši mēs paši, latvju
tauta un valdiba. Un esam to sagatavojuši no mūsu

labsirdigās, piekāpigās un gļēvās dabas un vēl par
daudz verdziska tautas rakstura. Mēs paši esam

vainigi, ka minoritātes netura par cienigiem mūs

valdit par savu zemi, kā brīvai tautai pienākas. Vis-

lielāko kļūdu te nodarija Ulmaņa valdiba. Viss, kas

toreiz iesakņojās, vēl tagad paliek minoritātēm kā

neatņemama privilēģija. Ja to nebūtu pārtraukušas
nacionālās armijas uzvaras, kas deva ari nacionā-

lāku valdibu, tad tagad, droši vien, pie mums būtu

kāda Baltijas internacionāla valsts ar vācu un krievu

ministriem, varbūt pat prezidentiem, ar starptauti-
skiem aģentiem un autonomu landvēra armiju.

Bet ari tagad mēs paši balstam minoritātes, lai

tās apzinātos savu spēku. Ja s—6°/o liela tautas

daļa var uzspiest mums, suverenai tautai, savu va-

lodu tiesās un pat likumdošanas iestādēs, pamudina
to domāt, ka viņiem ir valdošas tiesibas un Latvija
nav viņu valsts, ka viņiem jācīnās tāļak par savu

privilēģiju paturēšanu un papildināšanu. Ar savu

gļēvumu pret nekautrigo žīdu, vācu un krievu uz-

bāzibu (augstskola, katedrāles pagrabs, ekonomiska

atkariba Rigā) mēs it kā apstiprinām viņu vēlēšanos,
turam to par pielaižamu un tiesisku. Reizām, dažos

momentos un apstākļos pat liekas, ka mēs ciešam

par daudz un dodam minoritātēm vaļu legāli pro-

pagandēt savas monarķisma idejas un smieties par

Latvijas valsti un kultūru. Un tad tiek saprotami
ari tie ekscesi, kuri notiek augstskolā, teātrī, sabie-

dribā, jo jaunā un latviskā Latvija jūt savas

vēsturiskās tiesibas vairāk, nekā valdiba un valdo-
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šie politiķi. Jo tiklab valdibā, kā administrācijā, tie-

sās, ari Saeimā vēl valda vecākā paaudze, kura

pilna padevibas un kompromisa gara. Latvija kļūs

garigi suverena tikai tad, kad šīs paaudzes
vietā nāks un valdīs ta Lāčplēšu cilts, kas rādija

Latvijas valsti nevis ar kompromisiem, bet ar ne-

pielūdzamu zobenu un latvisko apziņu. Tad minori-

tātes vairs neilgosies pēc monarķisma un privilēģijām,
tad veikalos nelamās mūs tādēļ, ka runājam latviski,
neviens nerunās par izkārtnēm trijās valodās.

Kas tad būtu vajadzigs, lai minoritatu jautājums,

ar visām minoritatu nekaunibam, ekscesiem un aģi-
tācijām izbeigtos Latvijā uz visiem laikiem? Jo šī

jautājuma likvidēšana ir vajadziga ne tikai suverenai

valstij, bet vēl vairāk minoritātēm pašām, lai dzīve

ritētu normāli un par labu mūsu republikai.

Kardinālais prasijums, kas varētu ļoti drīz un vis-

labvēligak nokārtot visu, ir labprātigi pašām mino-

ritātēm jāatrisina. Un tas ir viņu lojalitātes, uztici-

bas jautājums Latvijas valstij. Ja mūsu minoritā-

tes varētu pierādit, ka mēs viņas apspiežam, tad

mēs varētu pievest vienu viņus satriecošu un mūs

attaisnojošu motivu, kas visu izskaidro: viņām

nav ticibas uz Latvijas valsti. Nelīdz

uztraukšanās ne vāciem, ne krieviem, ne žīdiem. Ja

ari viņi presē un uz āru šur tur apgalvo, ka viņi
ir lojāli pilsoņi, starp rindiņām mēs lasām kaut ko

citu, viņu rīcibā, kura ir donkichotiski smiekliga, re-

dzam kaut ko citu. Mūsu minoritātes nevar apmie-
rināties ar piecus gadus atpakaļ notikušo vēstures

lēmumu: Latvija ir suverena valsts.

Mūsu minoritātes sapņo vēl vienmēr skaistus sapņus

par cara valsti ar krievu ierēdņiem vaj ari par muiž-

niecības uzvaru un vācvaldibu Latvijā. Neapzinigi
viņas murgo, kā jau pa sapņiem, un ar to sevi no-

dod. Ja mēs apkarojam minoritatu centienus, tad
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ne tadej, ka tie nak no žīdiem, krieviem vaj vāciem,
bet tādēļ, ka tie ir pret Latvijas neatkaribu.

Gluži tāpat mes apkarojam ari paštautiešus no

kristigo nacionālistu sugas un komunistu ideologus.
Minoritātēm Latvijā ir jāieaudzina

neliekuļoti skaidri un pārliecinoši
savai jaunatnei un sabiedribai mi-

lestiba un paļāviba uz Latvijas val-

sti un uz demokrātiskiem principiem,

jāizmet katrs tumšs nolūks no savas

atmiņas. Tikai tad minoritatu jautā-

jums būs atrisināts. Minoritātes būs pār-
steigtas par mūsu pretinākšanu un viņām nebūs

vairs jāsūdzas par kaut vismazāko necienibu no lat-

viešu tautas un Latvijas valsts puses. Mēs būsim

pilsoņi savā zemē kā viens, cīnisimies kopā par

mūsu valsts labklājibu un mirsim kopā, ja vajadzigs,
par to, jo ta ir mūsu dzimtene, mūsu zeme.

Tad mēs būsim viens spēks, viena apziņa un mums

būs ari vienota nākotne.

Bet līdz šim tā nav bijis un tādēļ ir attīstijies

„minoritatu jautājums". Žīdi, kā zināms, Latvijas

visgrūtākā brīdī iegādājās sev Lietavas un Baltkrie-

vijas pases, lai nebūtu jācīnās pret Bermontu un

par to zemi, kura tos baroja un uzturēja un darija

bagātus. Vācieši uzturēja sakarus ar mūsu ienaid-

niekiem un apmeloja mūs ārzemēs, brauca uz pret-
latviskiem kongresiem un aģitēja pret agrārreformu.
Ko tad minoritātes var iedomāties? Lai latvju tauta

tiem par to paldies teiktu un tos mīlētu? Vaj viņu

vadoņi tiešām domā, ka latvieši no visa ta it nekā

nemana? Kur lai mums celtos te mīlestiba un

iecietiba pret viņiem un viņu nodomiem?

Tā tad minoritatu jautājuma laimiga nobeigšana
ir pašu minoritatu rokās. To vajadzētu padomāt

viņu vadoņiem. Un ja tie to nespēj, tad minoritatu
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sabjedribam ir jāizraugās citi politiķi, citi vadoņi,
kas saprot vēsturi un latvju tautas tiesibas.

Bet ja minoritātes to nevēlas, tad

tas nozīmē, ka viņas negrib atteikties

no monarķisma un privilēģijām, ka

viņas seko nevis tiesibu, bet varas

principiem pret latvju tautu un Lat-

viju. Tad minoritatu jautājums tur-

pināsies, jo tad mums ir jāturpina
cīņa — cīņa par mūsu suverenitāti

un tiesibam.

Varbūt minoritātēm liekas, ka laiks vēl nav nācis

atmest savu slimigo iedomu. Sevišķi tad, kad viņas
vēl pabalsta Latvija no pašas latvju tautas daļas ar

Niedras — Poļa un biedru nolūkiem. Bet ari tos

jaunā Latvijā ir pieskaitijusi minoritātēm.

Ari valsts no savas puses var gādāt par minori-

tatu jautājuma ievirzišanu zināmā gultnē. Valsts

nedrīkst turpināt privilēģiju uzturēšanu. Viņai jā-

gādā, kā Riga tiek par Latvijas galvas pilsētu, ne-

vis par žīdu rezidenci, vaj par krievu sadrupušā
carisma un „kulturas" komisijas veikalu. Tikai ar

tādu cieņu un apziņu augs ari minoritatu valsts ap-

ziņa uu mazināsies visi ekscesi un nesaskaņas.

Latvju tauta nekad nav bijusi apspiedēja un pēc
savas dabas ari nevar tāda būt. Bet viņa ir gan

pratusi sevi aizstāvēt un uz minoritatu nekaunigiem

uzaicinājumiem pratīs atbildēt. Lai tad mino-

ritātes pašas izvēlas savu nākotni

Latvijā.

«Latvijas Vēstnesis" 1923. g.



NEPABEIGTAS CĪŅAS.

Latvijas demokrātiskās brīvibas ir līdz šim vien-

mēr tikušas izlietotas ļaunā nolūkā: demokrātijas un

Latvijas brīvibas apkarošanai. To rāda mūsu mino-

ritatu prese un to rāda vēl jo spilgtāk «Latvijas Sargs".
Šis laikraksts ar saviem politiskiem draugiem ir varējis
gadiem ilgi nicināt Latvijas valsts iekārtu, apsmiet
nacionālos darbiniekus un aģitēt par «labāku" iekārtu,
atbalstidamies uz preses brīvibu.

Bija savadi, pat nesaprotami, noskatities, ka valdiba

atļauj tautā celt tumšas aizdomas un sacelt tumšākos

elementus pret visām jaunajām reformām. Tiktāļu
iet pret valsts valdibu un satversmi, kā to darija

«Latvijas Sargs", nevienam laikrakstam nevienā valstī

nav bijis atļauts. Tagad kur „L. S." redaktoru ķēris
daudz maz jūtamāks sods, būtu jādomā, ka visa

latviešu sabiedriba un politiskās partijas, kuras ir

valstiskas un nacionālas, piekritīs valdibas rīcibai,
ka tāda aģitācija, kādu veda Polis, ir nepielaižama
un sodāma.

Bet varēja paredzēt, ka Polis nestāv viens un

viņam netrūkst aizbildņu. Šie aizbildņi un „frēres

d'Armes" — ieroču brāļi, tagad nāk klajā ar gluži
nepārprotamu bravūru un sašutumu pret valdibas

rīcibu un mēs varam redzēt, ka „L. Sarga" draugu

pulks vēl ir krietni liels.

Vispirmā kārtā, kā liels demokrātijas bruņinieks

izjāj cīņas arēnā „Latvis
a

un iesāk taisni klasiskiem

vārdiem savu valdibas nosodišanas rakstu Poļa labā:

Latvijā pastāv preses brīviba. Raksts

«Vārdi un darbi" «Latvja" 618. numurā atsedz pilnigi

latvju tautai «bezpartejiskā" nacionāla centra politiko

seju. Kas vēl līdzšim varēja šaubities, ka «Latvja"
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politiskie mērķi ir citādi, nekā «Latvijas Sarga" pro-

pagandētie, tam minētais raksts atņem katru ilūziju.
Poļa ieročus paņem lietošanā mums jau sen Baltijas
vācu labā pazīstamais darbinieks Arveds Bergs un

tūlit ari pasaka, ka bez nopietnas vajadzibas valdiba

ir ar „L. S." redaktora nosodišanu pārkāpusi mūsu

konstitūciju, neievērodama preses brīvibu.

Tā tad: Latvijas valsts iekārtas ap-

smējēja un monarķisma propagandētajā
nosodišana ir, pēc A. Berga atziņas, Lat-

vijas konstitūcijas pārkāpšana(!). Skaidri

un gaiši un labāka «loģiska* sprieduma nemaz ne-

varam vēlēties. Kas bija «Latvijas Sargs", ko viņš

vēlējās un uz ko mudināja tautu, to mēs visi zinām.

Bet viņu aizskārt valdiba, pēc Berga domam, nevarēja:
uz to neesot bijis «nopietnas vajadzibas".

leroču brāliba «Latvim" ar sodito «L. Sarga" redak-

toru pierādita visspīdošakā kārtā. Un par to Bergam
visi patiesie Latvijas un latvju tautas draugi var būt

pateicigi, jo tie tagad saprot, pret ko tiem jaciņas.

Viss Berga raksts «Vārdi un darbi" ir Poļa taisno-

šanas raksts un izsmiekls Latvijai. «Latvijas Sarga"
raksts (vaj tikai viens?!) neesot varējis nekādā

ziņā kaitēt valstij. Vajagot būt bezgala vājai
ticibai uz Latviju un valsts iekārtu, ja tādus rakstus

nevarotpanest. Tā tadpēc Berga padoma un atziņas,
valdibai vajaga atļaut izdot monarķistiskas avizes un

uz «preses brīvibas" pamata atjaut rakstit un aģitēt,
cik viņu redaktoriem tīk, — Latvijai tas nevar kaitēt.

Cik lieliska atziņa! Bet cik naiva ir šī atziņa un cik

kliba, to, varbūt, neredz, vaj izliekas, ka neredz,

vienigi A. Bergs. Lai Berga kungs ir loģisks tālāk

un «uz preses brīvibas" pamata Latvijā atļauj dar-

boties ari komunistiskiem laikrakstiem, tikpat, cik

„L. S." bija monarķistisks. Jo pie mums pastāv

preses brīviba! Un ja tādi «nenosvērti" raksti, kāds
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bijis Poļam, ari ietu ikdienas tautā, par to nekas, —

vajaga tikai ticēt, ka tie neka nepanāks un viss labi.

Bet kad jau brlviba, tad kāpēc tikai preses brīviba?

Tad jāatļauj ari sapulcēs runāt un aģitēt pret tagadējo
Latvijas iekārtu, vajaga ticēt tikai, ka Latvijā nekas

nav panākams. Interesanti būtu dzirdēt, ko Berga
kungs teiktu par komunistiska redaktora nosodišanu?

Te ir Berga caurspīdošā dvēseļu radnieciba ar tiem

«ideāliem", kuriem tik cītigi sekoja «L. S." redaktors.

Un cik neķītri izaicinoša ironija ir Berga aizrādijumā,
ka tas jau valstij nevarot kaitēt. Pat Franciju šis

politiķis pieved Poļa attaisnošanas labā. Tur pastāvot
jau no 1871. gada laikraksti, kuri sevi klaji atzīstot

par monarķistiskiem, bet tomēr nevarot kaitēt repub-
likai. Kāda ironija pret laika un ģeogrāfiskā stāvokļa
faktoriem pie mums un Francijā! Vaj tiešām Bergs
domā, ka neviens šo ironiju nemana ? Bet pēc Berga
atziņas un domam viss runā par labu soditam redak-

toram un par ļaunu valdibai, kura to sodijusi.
Izlasot šo naivi būvēto aizstāvēšanas rakstu, katram

Latvijas draugam uzmācas jautājums: ko tas nozīmē?

Kādēļ «Latvis" tik ironiski un cītigi, atsaukdamies

uz Latvijas stiprumu, mēģināja nesen apmierināt
savus lasitajus, ka baronu sazvērestibas uzsaukums

nevienam neesot bīstams un smiekligi esot ar to

nodarboties? Un kādēļ tagad „L. Sarga" virziens

un Poļa darbiba atkal nevienam «nav bīstami" un

smiekligi un netaisni un pat nedemokrātiski ir spert

pret to kādus soļus? Uz šiem jautājumiem atbild

pats A. Bergs savā rakstā «Vārdi un darbi" un atbild

iznīcinoši skaidri priekš sevis un priekš savas partijas.

Viņš grib nodrošināt ari sev «preses brīvibu" rakstit

pret valsts reformām visu, ko vien vēlas. Viņš pierāda
ieroču brālibu ar Poli skaidrāk, nekā jebkad pierādijis.

Vaj tas viņa vaj Latvijas labā?

Viens ir no visa skaidrs. Latvijas tagadējās iekārtas

ienaidnieku pulks nav tik mazs un niecigs, kādu to,
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varbūt, domājām līdz šim. Bet ar katru dienu tas

aug. Valdiba, varbūt, ir likusies vadities no Berga
ieteiktām domam, ka «mums nekas nevar draudēt"

un nav piegriezusi tādu vēribu šim virzienam, kāda

tam pienāktos. Viņu ir daudz. Viņi karo ar vienādiem

ieročiem un vienādām maskām. Viņi pat saucas

par «bezpartejiskiem" un «nacionālistiem" un ar šiem

liekiem ģīmjiem iet tautā. Viņi runā nospiestās tautas

vārdā un visu brlvibu vārdā, tāpat kā komunisti.

Bet aiz viņiem nāk atpakaļ pagātne. Ko gan mēs

citu varējām sagaidit no A. Berga, kā valdibas noso-

dišanu un Poļa attaisnošanu? No politiķa, kurš

jau kara laikā, 1915. gadā, runāja klaji presē par

saprašanos ar vācu muižniecibu, figurēja uz Striķa

ministru listes un kurš tagad tik skaidri zimpatizē
«L. Sarga" ideāliem, nosaukdams sevi par nacionālistu.

Liekas, ka par viņa masku jau smejas pat zirgi Latvijā.
Jo kas gan ir nacionālisms viņa patiesā politiskā

nozīmē? Nacionālisms ir tautas griba dzīvot un

veidot savu dzīvi pēc savas attīstības un pilnibas
apziņas. Bet Berga «nacionālisms" ir nācijas iemi-

dzināšanaun izmantošana saviem mērķiem. Jo monar-

ķista propagandista sodišana, pēc viņa atziņas, ir

grēks pret Latvijas konstitūciju!
Kad valdiba un sabiedriba sapratis, ka vislie-

lākā cīņa mums ir jāizcīna par nacionālismu un

tautas tiesibam nevis vairs ar bermontiešiem vaj

baroniem, bet tumšiem nenovīdigiem un dziļi viltigiem

spēkiem tepat Latvijā?
Šī cīņa ir liela un tikai tās iznākums pateiks Latvijas

nākotni. Šī cīņa ir galvenā nākošos gados. Pirms

ta nav izkarota, pirms nav no Latvijas politiskā
apvārkšņa galigi nozuduši Poļi, Bergi un citi viņu
ieroču brāļi, mēs nevaram būt droši par neatkarigu
Latviju. Ar vienādu spēku un izturibu cīņa jāved

parlamentā, valdibā, presē un tautā. Saudziba un

gļēvums var nest tikai postu, kuru tauta var ieraudzit
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par vēlu. Latvijas inteliģencei jāapvienojas arvien

intensivak. Centrs vēl vienmēr stāv starp divām

milzigām varbūtibam: komunistisko un monarķistisko.
Bet viņam jābūt stipram un darbigam, lai reiz

Latvija kļūtu garigi brīva.

Arvien vairāk mēs sākam pazīt lielo uzdevumu:

saraut visas saites ar pagātni. Ir jācīnās

par to, lai tālu no valdibas un valsts amatiem un

administratoru vietām stāvētu Poļa, Berga un Ko.

ideologi. Ir jācīnās, jo līdz šim patiesie nacionālisti

gulēja uz saviem lauriem, kamēr Latvijas ienaidnieki

veda visaktivako cīņu. Cīņa ir jāizved tautai

pašai, tagad idejiski, kā toreiz pie Dau-

gavas, ar ieročiem. Būsim gatavi!

«Latvijas Vēstnesis", 1923. g.





MŪSU JAUNATNES ORGANIZACIJAS.

Nav vairs noslēpums nevienam, ka mūsu jaunatne —

dažāda vecuma — atrodas krustceļos starp pagātni
un nākotni. Krist atpakaļ tēvu morālē, atziņās,
tikumos un netikumos, vaj atrast jaunu saules taku,
kas ved uz nākošo cilvēces pilnibas pakāpi. Tas ir

problems. Jaunatnes tiesāšana, piemēram, rāda, ka

viena jaunatnes daļa jau uzsākusi ceļu — uz pagātni.
Vaj par to viņa tiesājama, tas cits jautājums.

Lai varētu nākt skaidribā par to, kas jaunatnei

vajadzigs, ir nopietni jāpārskata, kas viņai tagad ir

un uz kurieni viņu virza jaunatnes organizācijas,
pulciņi un šo pulciņu un organizāciju ideāli un mērķi
un ari līdzekļi.

Man gribas teikt, ka visas mūsu jaunatnes orga-

nizācijas (Latvijā) sekmē pa lielākai daļai tos mērķus
un atziņas, kuras jaunatnei nebūtu vajadzigas.

Paskatāties tikai pašu mazo pilsoņu organizācijās.
Tur ir K. V. B. ar saviem vilkiem, vilcēniem un

vanagiem, tur ir tālāk citas ar gaidām, skautiem un

beidzot ar klubiem un vispārigām sabiedribam. No

otras puses atkal pretēji klubi un klubu nodaļas,
komunistiski noskaņoti pulciņi, jaunatnes «šūniņas".
Cik pretēji tie ar nebūtu no «ideju" redzes punkta,
bet savās galigās konzekvencēs šīs pretpolu orga-

nizācijas stāv pilnigi uz viena pasaules uzskata.

Viņas māca un audzina savus locekļus uz karu. Viens

par vieniem, otrs par otriem ideāliem.

Ņemsim komunistisko jaunatni. Pulciņos vislabākā

dziesma ir ta, kurā dzied par pēdējo kauju, kura

nāks ar uzvaru un internacionāli. Drebiet buržuji,
sarkanā jaunatne drīzāk nerimsies kamēr «apspiedēji"
būs nomākti!
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No otras puses šie briesmigie plēsigu zvēru vārdi

vilki, vanagi un citi. Jau tas vien norāda, ka

mežonigais instinkts tiek turēts godā, jo vilka zimbols

gan nekur nav bijis kultūras un augstāku rītdienas

atziņu zimbols, bet gan mežonibas un plēsonibas
zimbols, tāpat kā vanags. Bet šādas organizācijas
tiek pabalstītas pat no Kultūras fonda. No tādiem

vilcēniem izaug skauti, no skautiem beidzot daudzi

nāk nacionālās un citās jaunatnes savienibas un

beidzot Nacionālā klubā.

Man te absolūti nav nekādas simpātijas ne pret
vienu ne otru polu, jo ja spriežam no cilvēces nākotnes

viedokļa, tad ne vienai, ne otrai no šīm organizā-
cijām — komunistiskai ne «vilku" organizācijām nav

nākotnes ideālu skaidribas. Viņas abas audzina

kaujai — ar ieročiem, ar fizisku spēku.
Ja jau tādas organizācijas pastāv un tiek arvien

kuplākas, tad tas nozīmē, ka kauja ir neizbēgama.

Cilvēks, kurš pastāvigi nēsā klāt revolveru un spēlējas
ar viņu, katrā ziņā nošaus kādu. Piemēra dēļ vēl

ņemsim Vācijas impēriju. Vijums 11. kala nemitigi
ieročus un turēja runas tik ilgi, kamēr ieroču nebija
vairs kur likt un viņš sāka uzšķērst pasauli.
Bet nākotnes ideāls nav bruņošanās un

kaujas ar ieročiem, bet atbruņošanās

un garigās kaujas ideju un atziņu mir-

dzumā.

Un vaj Latvijā nav ari tāpat? Pirmajos gados, kamēr

abu pretpolu organizācijas bija neizveidotas, nebija
ari sadursmes redzamas. Tagad, kur komunistiskā

«pēdējā kauja" saviem audzēkņiem prātus apskurbi-
nājusi un vilku un vanagu zooloģiskais nacionālisms

saviem, kad Maskavas un Romas idejas (Trockis un

Musolini) atradušas Latvijas jaunatnē sev iemieso-

jumu, jau ir notikušas kaujas un neizbēgami uz priekšu
notiks tāpat, un arvien asakas un nelaimigakas līdz

kamēr atvērsies pilsoņu kara šausmigais ugunsgrēks.
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Bet uzspiest savu atziņu ar ieročiem rokās, nozīmē

to pašu, ko nozīmēja bruņniecibas uznākšana priekš
700 gadiem.

Tas ir kas sagrauž jaunatni, kas to ved uz pagātni.
Es te uzsveru, ka nerunāju ne par nacionālisma, ne

par internacionālisma vērtibam jo mani vada cita

doma, cits mērķis un tādēļ man liekas, ka mūsu

jaunatnes organizācijas ir nepareizi būvētas, ar nepa-
reizu saturu.

Tālāk, skauti un gaidas. Viscaur kā galvenais —

disciplina, uniforma, slēgtas rindas, parādes, karei-

viska vingrošana. Viss rāda: esiet gatavi uz kauju!
(kaut gan tas netiek izteikts atklāti). Sports, bez

šaubām, ir vajadzigs, bet sporta pulciņi un biedribas

ir pavisam kas cits. Es negribu te ari iztirzāt jautā-

jumu par skautisma ideju un ari par gaidu nozīmi.

Es tikai norādu uz to, ka gaidas, skauti, vanagi,
vilki un viss cits ir pretspēks un pretorganizacija
aziatiskām zocialisma jaunatnes apvienibam. Vakari

pret rītiem! Eiropa pret Krieviju! Ari vismazakai

jaunatnei jābūt gatavai karš ir neizbēgams. Bet

konzekventi tālāk: kura puse ari neuzvarētu «pēdējā

kaujā", kauja nekad nebūs pēdējā. Sakautie prasīs
reiz revanšu. Tā mēs nekad netiksim pie citiem

ideāliem, kā vienigi pie kaujam.
Un tad jau lielas jaunatnes organizācijas interna-

cionāle un Nacionālais klubs. Vaj tie nav divi

kreiseri, kuri izbrauc mūsu nākotnes ūdeņos uz kauju ?

Cik asinskārigi var būt mazi bērni komunistiskos

pulciņos, par to man bija izdeviba lasit kāda 12 gadus
veca zēna vēstuli. Tās ir šausmas! Tāds bērns ir

gatavs uzšķērst pasauli tāpat, kā Viļums H.

Un kad dibinājās Nacionālais klubs, man likās,

ka tur būs garigais ugunskurs, pie kura gaismas un

spožuma latviska tīras cilvecibas un īpatnibas kultūra

varēs parādities savā greznumā. Bet kad es redzu,
ka no šī lilju pušķa izlien jauna, skaista dūre ar
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spieķi, tad man nav vairs citas loģikas, kā vienigi
negativa pret to.

Neuztraucaties, jaunatnes organizētāji! Es to visu

saku tikai tādēļ, lai mēs reiz nāktu pie skaidribas, ka

pasaule neiet uz priekšu ar kaujam, bet

ar garu un atziņām. Un par patiesu jaunatnes

organizāciju es sauktu to, kura gatavotu savus locekļus
nevis brutālām kaujam, bet nākotnei. Jo reiz tak

mums ir jālauž vecie laiki pušu un ar garigu spēku

un daiļumu. Par valsts un sabiedrisku drošibu atļausim

gādāt mūsu konstitūcijai, likumiem un armijai,
kura pēc savas iekšķigas būtibas ir bezpartejiska
un neitrāla un neiznīcina ar saviem ieročiem vis

komunisma vaj fašisma idejas, bet vienigi ziedo sevi

valsts un satversmes drošibas uzturēšanai. Tā tad

apbruņoties ar sitamiem no vienas vaj otras organi-
zācijas puses nav nekas cits, kā mežonibas, bezkul-

turas stāvokļa demonstrēšana.

Un, lūk, tagad loģiski mūsu jaunatnes — tiesājamās

jaunatnes — gaita: viņa tiek no saviem organiza-
toriem sakarsēta uz kauju. Vaj tālu no Husa laikiem

mēs esam tad?

Es daudzreiz esmu domājis par to brutalitāti, kādā

tiek dzīta mūsu jaunatne. Un bieži ir bijis jābrīnās

par to, ko gan lasa un ko liek lasit jaunatnei? Vaj
tad patiesi tie 20 miljoni kaujās kritušie nav varējuši
mūs tuvināt nākotnei ne par matu? Vaj pēc pasaules
kara mums nav kauna cilāt sarūsējušas katapultas,
lai iedzītu mūsu idejas pretinieku galvās. Vaj nebūtu

reiz laiks uzsākt gara kaujas? Tagad nav vairs

Atilas un Tamerlana, bet ganTagores, Romāna Rolana,
Anatola Fransa gadu simtenis. Bet kas daļas mūsu

jaunatnes organizatoriem par to. Liekas ka labākais

nākotnes zimbols būtu nūjas mūsu jaunatnes rokās.

Bet būsim cilvecigi. Būsim vismaz šīs dienas cienigi,
ja mums vēl nav ieskata par nākotnes mirdzumu

un cilvecibu. Šīs dienas ir tilts, kas ved no asinim
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un tumsas uz spodriem rasotiem laukiem, kas dzejas,
zinātnes un dailes karogu pilni.

Es nedomāju, ka mūsu jaunatnes organizācijās nav

ari garigu stīgu. Bet tās nav galvenās. Ari nacio-

nālisms, ari internacionālisms kā pretpoli šodien

nedrīkst būt vairs vakarējie. No viņiem jāiznāk
rafinētiem jēdzieniem, lai tos varētu sniegt mūsu

jaunatnei, lai viņai tiktu pašķirti tie mākoņi, kas

aptumšoja cilvēces ceļu vēl vakar. Jaunatne meklē,

cieš, sapņo. Izdzēšat no viņu atmiņas sarkano ērgļu

vaj vilku un vanagu zimbolus un ja nespējat dot

neka cita, tad dodat pagaidām Apolona un Dianas

veidolus.

Jaunatnes organizēšana un gariga vadi-

šana tādēļ ir jāizņem no vecu ģenerāļu,
vispārigi militārām rokam, no par-

tiju un pamatšķiras vadoņu rokam

(kādas politiskas partijas tās ari ne-

būtu!) un jānodod tīras inteliģences
rokās. Profesori, dzejnieki, mākslinieki tie varētu

vienigi dibināt jaunu centru mūsu jaunatnes garigai
organizēšanai. Nākotnes elpa nedrīkst smaržot pēc
asinim un ideju nežēlibas, bet dažadiba, individa

attīstiba un iecietiba varētu būt vienigie lozungi.
Jaunatnes dvēsele ir mīksts vasks. Nepielaidisim
to veidot rokam, kuras pilnas ļaunu nolūku, partiju

dogmu, kuras vēl pēc kaujam nav nomazgātas jauno
dienu zelta rasā.

«Latvijas Vēstnesis", 1923. g.





MŪSU JAUNATNES IDEALI.

Rakstot par mūsu jaunatnes organizācijām es aiz-

rādiju uz tām paralēlām tieksmēm uz karu, kas pa-
rādās tiklab vienā kā otrā pretpolā: komunistiskos

un vecpilsoniski — vecnacionalistiskos ideālos. Ja

mums neizdodas vaj ari negribam atrast jaunus ce-

ļus, neizbēgami mēs nonāksim pie ta, uz ko tiek

jaunatne vesta — pie nežēligas fizisku varu cīņas.
Abi augšā minētie ideāli ir primitivi, šauri, egoi-

stiski. Nožēlojama būtu mūsu jaunatne, ja tai ne-

būtu plašāku un cilvecigaku ideālu. Sevišķi tādēļ,
ka laiks, kurā dzīvojam ir vērts, ka mūsu jaunatnes
skati ierauga tur kaut ko labāku un augstāku par
izcīnito asiņaino kauju spoku parādibam un par se-

košanu viņu žestiem un cīņas paņēmieniem.
Tautas cīnās par savu patstāvibu, kas ir ari cīņas

par eksistēšanu. Tādas cīņas, kā brutālais nacionā-

lisms un aziatiskais (specieli «krieviskais") komu-

nisms tomēr var sevi daudz maz attaisnot pilnigos
beztiesibu laikos. Tagad turpretī, kad tautu tiesibas

ir nodrošinātas ar Eiropas nāciju tiesibu principiem
un augsto cilvecibas apziņu, minētie ideāli un cīņas

nav vairs ne attaisnojamas ne ari kulturelas. Un

ja pie mums tās vēl pastāv, tad vienigi vainojama
tur ir ta puskultura, kurā dzīvo mūsu vecākā pa-

audze un kuru tad ari piesavinās jaunākā. Tas ir

izskaidrojams ar Maskavas un Romas robustām

ekstremitātēm un šo ideju piemērošana mūslaiku

jaunatnei un sevišķi latvju jaunatnei nav pielaižama,
kā nav pielaižams veterinarfeldšers pie jūtiga nervu

slimnieka.

Komunisms un fašisms ir slima laikmeta atliekas,
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kas pamazam likvidēsies, izzūdot kā migla pretī nā-

kotnes apžilbinošai saulei. Vaj latvju jaunatne lai
būtu ta, kura pēdējā izietu no šiem miglas kamo-

liem? Vaj tas viņai, tik bagātai ar enerģiju un dai-

ļuma sajūtu, nebūtu par apkaunojumu turēties vēl

arvien viegli uzliesmojošo politisko kaislibu tuvumā?

Ne, latvju jaunatnei ir laiks uzsākt citas gaitas.
Kur tās ir ? Kas viņu mērķis ?

Romens Rolans savā grāmatā „Au desus dc la

Mēllēe", runādams par lielajām pasaules kara cī-

ņām, saka: «Pāri pār armijām, kuras krīt, paceļas

viņu mīlestibas vizija, kurai tās sevi ziedo. Pāri

pār dzīvibam, kuras grimst, tiek pacelts uz karotāju
pleciem svētais mākslas un svētais domu šķirsts.
Viņa nesēji var mainities. Kaut tikai šķirsts tiktu

glābts!"
Visos laikos cilvēces cīņu attaisnojums ir šis svē-

tais šķirsts, ko paceļam pāri mūsu pleciem. Ja mēs

necīnāmies, kaut ari ar ieročiem rokās, garigu ideālu

labā, bet tikai varas sagrābšanas dēļ, tad mūsu cī-

ņas nav vairs attaisnojamas. leskatisimies tikai bez-

partejiski tagad mūsu jaunatnes «ideālās* cīņās un

mums jānāk pie slēdziena, ka viņu pamatos vien-

mēr vēl guļ varas princips un ka uz jaunatnes ple-
ciem viņas vadoņi bieži uzsprauž tos pašus senas

pasaules karogus daiļā nākotnes šķirsta vietā. Tā

tas ir. Skaistie lozungi vien te neder un neko ne-

attaisno.

Vispirms jaunatnei vajaga būt tolerantai.

Jaunajiem pilsoņiem jāieaudzina apziņa, ka mūsu

laikos un brīvā demokrātiskā zemē ikkatram pasau-
les uzskatam ir līdzigas tiesibas dzīvot. Ta ir pirmā
cilvēcības pazīme un ari kultūras pazīme. Jaunatne

iegūdama pilnigu iecietibas līdzsvaru redzēs, ka viss

ir cilvecigs, viss saprotams un bieži vien varēs būt

personigi draugi komunistisko, reliģisko vaj nacio-

nalistisko ideālu piekritēji. Pie tam apmainīdamies
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ar saviem uzskatiem viņi paliks bagātāki domās,
spriedumos, paškontrolē un savās tieksmēs. Viņi
redzēs, kā tas bubulis, ar kuru to baida nepareizie
vaditaji, nav nekas vairāk kā domu brlviba. Jau-

natne sāks atzīt, ka visi ceļi ved uz Romu un šinī

gadījumā uz cilvēces pilnibu.

Tādēļ kādas idejas un ideāli ari netiktu izvirziti

no laikmeta mūsu jaunatnes ceļos, viņi ir ciešami

un pielaižami, bet tikai tad, ja tie iztur mūsu

sprausto mērķi, ja viņi visi nes svēto nākotnes si-

drabšķirstu uz priekšu. Bet katrs jaunatnei uzrādits

ideāls ir nederigs, katra teka noved postā, ja viņu
saturā ir patigi nolūki, ne visas cilvēces uz priekšu
iešana.

Otrs neatsverams moments, uz ko es gribētu griezt

jaunatnes vēribu, ir plašāks skats uz tālieni. Neva-

jaga iedomāties ka mūsu tautas labas īpašibas un

raksturs jau dod mums tiesibas gulēt uz lauriem un

apmierināties ar mūsu kareivju slavas spožumu vaj
kulturelo darbinieku sasniegumiem. Tāpat kā ar

vispusigiem ieskatiem, jaunatnei ir jāiepazīstas ar

dažādām tautām un sevišķi jāvērš skati uz Eiropu.
Ja mēs priecādamies par savu zinātni un mākslu,

par savu nacionālo apziņu, iepazīsimies kaut piemē-

ram ar franču kultūru un tēvzemes mīlestibu, mēs

jutisimies kā mazi bērni viņu priekšā. Pilnibas pa-

raugs ir kā zelta statuja, kas vienmēr stāv mūsu

ceļos un viņu vērodami varam tikai spriest cik daudz

mums vēl jāstrādā pie savas izdaiļošanas, lai reiz

mēs varētu būt šīs zelta statujas vietā tautām un

ari cilvēcei par paraugu.

Tādēļ nekas nav vairāk nosodāms, kā to mūsu

jaunatnes vadoņu šablonisms, kas vienu ideju no-

stāda par izsmeļošu un vienigi pareizo. lerobežo

garu viss, kas ir ietverts dogmā, bauslibā. Jaunat-

nes elpa ir brīviba, meklēšana, svētuma sajūta, ap-
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zinoties, ka runājot ar lielo franču dzejnieku, mainas

šķirsta nesēji, bet pats viņš paliek vienmēr augšā.
Jaunatnei vajadzētu dzīvot pēc daiļajiem Hammer-

linga vārdiem, ka katrs biķers ir izdzerams, bet

slāpes paliek mūžigas.
Ja šie divi principi tiks jaunatnei ieaudzināti, tad

viņai neatliks vairs laika domāt par cīņām varas

dēļ, bet par cīņām atziņas dēļ. Jo jaunatnei ir vis-

pirms jākrāj zinātnes, lai ta kļūtu lielāka, nekā pa-

gājušo laiku jaunatne. Bet ja politiskas kaislibas,

grupu un šķiru kailie ieskati sāk vadit jaunatni, vi-

ņai nav vairs laika nodoties zinātnei.

Reiz tak mēs sniegsim tos tāļumus, pēc kuriem

sen sapņots. Reiz mēs nonāksim taī laikmetā, kad

cilvēces gars sāks sajaukties ar zvaigznēm, no kuru

mirdzošiem putekļiem tas ir daļa. Bet mēs šo lai-

mīgo stāvokli aizsniegsim tikai tad, kad nedomāsim

vairs par kaujam ar ieročiem. Mēs varētu paraut
cilvēci vienā acumirklī simts gadus uz priekšu, ja
varētu jaunatnei ieaudzināt atziņu par cilvēces svēto

gājienu uz pilnibu.
Un šī īsā domu gājiena saturs būtu: radikāli

ir grozāms jaunatnes organizāciju
saturs. Zocialiem, nacionāliem, komunistiskiem

audzinātajiem, organizatoriem un skolotajiem ir jā-
ziedo savi dogmu uzskati jaunatnes labā. Ja jūs

gribat, lai jaunatne tiktu tāļak par mums, lai viņa

kļūtu kulturela, gaiša un cilveciga, lai viņa būtu uz

nākoša pakāpiena uz augšu, bet ne uz leju — iz -

beidziet līdzšinējo taktiku. Novirziet

savu audzēkņu, savu klubu darbibu uz tīras zināt-

nes, mākslas, dzejas pasauli. Izņemiet no jaunatnes
rokam savus asiņainos varas karogus un dzīvnie-

cisko cīņu lozungus. Dariet uzmanigu jaunatni uz

to svēto nākotnes šķirstu, ko viņa nes uz saviem

pleciem, lai tas nekristu zemes netīrumos.

Vaj mums ir tādi audzinātāji un organizatori?
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Ja viņu nav, vaj tad izglltibas lietu vaditaji no

valsts viedokļa un Latvijas tautas nākotnes viedokļa
nevarētu kaut ko darit jaunatnes organizāciju lietā?

Jaunatnei pašai meklēt gaišos ceļus šai drausmigā
ēnainā laikā varētu būt par grūtu un viņa varētu

nokļūt uz sāņu ceļiem, kuri aizvirza no mērķa ar-

vien tāļak un noved atpakaļ — pagātnē.

«Latvijas Vēstnesis" 1923. g.





ATPLŪDU LAIKMETS.

Novērotājs, kam ir atlicies laika no malas noska-
tities Latvijas pēdējo gadu sabiedriskā dzīvē, būs

nācis pie atziņas, ka mūsu dzīve sāk ierūsēt.

Mirdzoša Latvijas tapšanas straume šļāca visus

šos gadus, kā atpestits liels avots, noskalodama

mūsu krievu laikos apputējušo garigo seju. Viņa
šļāca ar uzvaras dziesmām pret vācu-krievu uznā-

košo varu, pret komunismu, pret visu seno pasauli.
Bet ari garigo atziņu sfērās bija neparasts prieka
un uzvaras vilnis. Latvju tautas garu bija apņē-
musi dreboša ilgu pilna tiekšanās uz nākotni, uz

jaunām vēstures, morāles, kultūras un dailes atziņām.
Un daudziem liekas, ka vēl arvien mūsu dzīve

ved savu apaugļojošo straumi un ka vajadzigas vie-

nigi slavas un pateicibas dziesmas, lai to izteiktu

un par to priecātos.
Bet dzīves simptomi nežēligi rāda ko citu, ka pa-

ni azā m, bet droši iestājas atplūdu
laikmets, apsīkšana, ierūsešana — at-

griešanās pie senām tradicijam un

taisni pie tām, kuras mums bijušas tik kaitigas.
Varbūt vienigi ekonomiskā dzīvē vēl nav noticis

sastinguma process. Bet ari tur ir jau pazīmes, kas

ved uz ierūsešanu un atplūdiem.
Un kas ir šo atplūdu saturs un galvenā pazīme?

Tas, ka gandrīz visās nozarēs, sākot ar ierēdniecibu,
administrativām iestādēm un beidzot ar kultūras no-

zari, ir šīs dienas tonis un lozungs: iedzīvoties.

Tas ir saprotams. Karš ir tik daudz postijis un

grāvis. Gandrīz katrs no mums ir zaudējis lielu

daļu no savas materiālās bagatibas un tagad, kad
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ar lieliem ieguvumiem un enerģiju ir izkarota valsts un

ar to dota drošiba par īpašuma tiesibam, katrs steidz

pēc iespējas atkal darit savu dzīvi materiāli pilnigu.
Bet te ari sākas tas, ko es gribēju saukt par at-

plūdiem. Un taisni garigā ziņā, jo tautas un cilvēci

tuvina pilnibai ne tik daudz materieli, cik garigi sa-

sniegumi. Ir gandrīz negrozāms vēstures likums, ka

lielas garigas atziņas politiskā un kulturelā dzīvē

aug tad, kad materiālā dzīve pagurusi. Un nododo-

ties dzīves baudišanai un materielai pilnibai galigi
ierūss kulturelā dzīve, asās atziņas, meklēšana un

ideālisms jaunatnē.

Nevajaga tikai galigi iebāzt galvu partijās, uzņē-

mumos un cīņās dēļ varas un tūliņ katrs varēs no-

vērot, ka mūsu dzīve apsīk garigo ieguvumu un cīņu
nozīmē.

Līdz ar Latvijas politisko tapšanu mums radās tik

daudz kultūras un mākslas iestāžu. Ar kādu spēku
un gribu tika visdrīzākā laikā nodibināta Latvijas

augstskola, Nacionālais teātris, Nacionālā opera, kon-

zervatorija, mākslas akadēmija, kultūras fonds v.1.1.

Skolas un nacionāli klubi, jaunatnes organizācijas,
studentu sabiedribas, teātri provincē! Un tad māk-

slas virzieni, pulciņi, ligas, savienibas ar liesmainiem

lozungiem.
Kas nu redzams pēc nedaudz gadiem? Sajūsma

ir kritusi. Sācies darbs. Bet kāds? Ikdienišķs,

pilns apmierinājuma. lerēdnis iet savā darbā ne

vairs tik daudz domājot, kā būvēt ar saviem spē-
kiem valsts nākotni, bet lai izpilditu technisko darbu,

protams, pēc iespējas korekti un pēc tradicijam.
Valsts vīrs, — lai skatoties pēc savas partijas un

spēku samēra parlamentā, kārtigi noturētu savu re-

soru budžeta robežās. Zocialdemokrats, — lai bau-

ditu savas programas augļus kā augsts valsts ierēd-

nis, atbalstidamies uz to, ka viņš ievēlēts, pateico-
ties demokrātiskai vēlēšanu zistemai un var saņemt
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algu no vairākām vietām. Kurp vien raugāmies,
visur tas pats. Dzīve ieiet savā pagātnes gultnē,
pieņem vecās formas, cilvēki kļūst materieli, mierigi,
jaunu atziņu vadišana ir izbeigusies. Vakardiena —

priekškara un priekšrevolucijas diena — sāk nelabi

smaržot, — tas ir visstiprākais atplūds, viņš ir da-

bisks un neizbēgams.
Tad kultūras iestādes, māksla, kas vienmēr atspo-

guļo sabiedribas ierūsešanu vaj atmodu uz jaunām

atziņām. Pēc ideālisma un enerģijas uzplūdiem ari

te nāk atplūds. Paskatāties, piemēram, valsts teātra

dzīvē. Kompetenta persona priekšgalā, naudas lī-

dzekļu papilnam. Repertuārs ļoti tuvs vaditajiem,
artisti «iestrādājušies", viņi tiek kārtigi nodarbināti;
publika vēsa, apmierināta — viss rit kā pa sliedēm.

Kas par to, ka nav manāmas vairs tieksmes pēc lie-

lākas pilnības, ka viens otrs meklējošs artists skumst,

paliek par ikdienas cilvēku un no mākslinieka kļūst

par vienkāršu amatnieku izpilditaju. Bet no malas

novērotajam manāma ta pati atplūdu dzīves formula:

atdusešanās uz lauriem, piemērošanās senās dzīves

pamatprincipiem: darit pēc iespējas saldu savu die-

nišķo maizi.

Paralēli tamlīdzigas lietas jūtamas mūzikas dzīvē.

Mūsu dedzigie komponisti, kuru operas nesen no-

skanēja Nacionālā operā, dzīves atplūdu varas no-

virziti ikdienas darbā. Viņi ir spiesti piemēroties ...

Kāda dzīves ironija! Kāda milziga straume viņus

rauj atpakaļ un noliek uz pelēkiem krastiem, ap-

sviesdama viņu buras ar ikdienas gružiem.
Un žurnālistikā, rakstniecibā, vaj nav tie paši

simptomi manāmi? Ko iespēj žurnālists, kad pati

sabiedriba vairs nav spējiga atzīt skaidro liniju vir-

zienus, bet joņo atpakaļ līdz ar savas dzīves virziena

atplūdiem. Un kādas cīņas ir bijušas jāiztur nacio-

nālai jaunajai glezniecibas mākslai, kamēr uzvarēja
atkal atplūdi.
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Nav iespējams mazā ievadrakstā apskatit visas

kultūras nozares, bet vajaga tikai daudz maz novē-

rošanas spēju, lai redzētu, ka neizbēgamas paralēles
ir visās nozarēs: tās ir atplūdu varā.

Un beidzot mūsu jaunatne, viņas savienibas, stu-

dentu organizācijas, kuras ar tikdaudz svaiguma un

spēka nodibinājās nacionālo ideālu izkopšanai. Poli-

tiskā straume ari viņas ir atrāvusi atpakaļ. Ko lai

dara jaunatne, ja laikmeta stils vairs negrib atzīt

neitrālās kultūras cīņas pēc jaunām vērtibam, bet

prasa visur piemērošanos dogmām, partijām,
materielas labklājības iegūšanai. Vislabākā gadijumā
jaunatne nododas studijām un gatavojas mierigai
dzīvei apsīkušā tagadnē. Sliktākā gadijumā viņa

jau iet vecās paaudzes pēdās: uzdzīvo, nododas po-

litiskām partijām. Un taisni jaunatne, varbūt, ir ta,
kas cieš visvairāk no šiem atplūdiem. Vaj mēs to

zinām, cik daudz ir izciests, kādas dvēseles traģēdijas
pārdzīvotas, pirms dedzigas un alkstošas dvēseles

apņemas uzvilkt sev vecās paaudzes grēkus, tikumus

un netikumus? Un mēs neka cita neprotam darit

ar jaunatni, kā tikai sasaukt sabiedrisku tiesu?

Nesen kāds ievērojams jauns mākslinieks man

teica, ka viņš gatavs kaut kurā brīdī pamest savu

tagadējo vietu un strādāt vienkāršāko fizisko darbu,
lai netiktu nosmacēts no savas apkārtnes meliem,

šaursirdibas un mākslas uzskatu sekluma, kādi tam

ikdienas jāpiedzīvo darbā. Jaunatnes gara dominē-

jošais saturs vienmēr ir meklēšana, cīņas, ideālisms.

Un ja jaunatne paliek netīra, tad tie ir vienigi at-

plūdu dubļi, kuros viņa tiek ierauta. Un nožēlojami
ir tikai tas, ka tiesātāji neredz, ka viņus pašus šie

atplūdi visvairāk ir aizrāvuši neglābjamā dzīves sēklī.

Bet atplūdi tagad ir tikai sākumā. Nav šaubu, ka

mūsu dzīve ierūsēs arvien vairāk. Birokrātisms,

plutokratija, znobisms tie būs tie lozungi, ar kuriem

varēs valdit un kuri valdīs. Atplūdi nav tikai poli-
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tiskā dzīvē. Viņi liek sevi manit visur — ētikā, sa-

biedriskā sirdsapziņā, mākslā, kultūras jēdzienos.
Bet katrs virziens izaudzina sevim pretvirzienu.

Katrs nāveklis satur sevī ari pretnāvekli. Tikai tas

ir jārealizē. Kur varēsim meklēt jaunu atziņu un

cīņu, jauna gariga uzplūduma pazīmes un avotus?

Tas ir jautājums, kuram jāziedo daudz laika un daudz

gribas. Lai tautas kultūra neietu atpakaļ, lai mūsu

tauta nepaliktu par vakardienas tautu un nomirušu

atziņu pielūdzēju, ir vajadzigs vienmēr atrakt ceļu

jauniem avotiem. Kur viņi radisies?

Tikai taīs slāņos, kur valda vislielākā neatkariba,
kur individs nav partijas dogmu vecmorales kalpibā.
Tās ir tīrā gara kultūras, rakstniecības un mākslas

darbinieku aprindas. Atplūdu dubļos guļošā sabie-

driba var tikt glābta tikai ar jaunu atziņu uzplūdiem.
Mēs jau vairāk reizes piedzīvojām, ka vistumšākos

laikos mūsu garigos apvāršņus apgaismoja māksla

un rakstniecība. Tas bija jaunlatviešu laikos,
ari cara laikos, pēc 1905. g. revolūcijas un īsi priekš
latvju valsts dibināšanas.

Atplūdi, kuri nomāc tagad ari mūsu kultūras un

mākslas dzīvi, nes sevī ari nākotnes jaunraditajus.
Jo gara uzplūdi sākas taisni tad, kad viss liekas jau

apsīcis. Ir jāmeklē tikai elementi, kuj-i saprot taga-

dējo atplūdu traģiskās sekas mūsu nākotnei. Man

liekas, ka tādi elementi varētu izlausties no jau-

natnes, no rakstniecibas un mākslas

savienibas. Bet tas ir jautājums, kurš prasa

sevišķu apcerējumu

..Latvijas Vēstnesis" 1928. <ļ





LATVIEŠU STRĒLNIEKI.

Rakstot tagad šo vārdu un domājot par viņiem,
man ir tāda sajūta, ka es atšķirtu lielu piemiņas
grāmatu, kur ierakstiti visi viņu vārdi un viņu laiks

ar lielu lepnumu, svētumu un ari lielām skumjam.
Es pieskaros atmiņām, kā pieskaras pie kapa vaiņa-
giem, ar bijibu un sajūtu, ka viņiem vajadzētu būt

kādā Panteonā, lai laiks neapmet ar putekļiem tos,
kas tik dziļi ierakstijuši savas tautas vārdu ar savām

asinim vēsturē.

Kas bija latvju strēlnieki?

Pirmais rīta vējš, pirmā balss no mūsu tautas kapa,
kurā ta dzīva iezārkota bija jau gadu simtus. Viņi
ir robežstabs ar uzrakstu: mēs ticam, ka mūsu

tautai jādzīvo. Par tālāko viņi vēl nedomāja
un novēlēja to-visu nākotnei.

Ir jābrīnās par to, ka varenāKrievija atļāva toreiz,

savas varas augstākā brīdī, vienai tautai norobe-

žoties savās kaujas vienibās. Moments, kad pirmais

latvju strēlnieku bataljons tika organizēts, ir pirmais

gaismas stars mūsu tautas politiskā tumsā.

Latviešu strēlniekus izsauca uz pasaules skatuves

mūsu pašu vēsture. Nebija lielāka pretstata vācis-

kumam, vācu nodomiem paņemt Latviju, kā latvju
tauta pati. Naids, ko gadsimti bija audzējuši, uzlies-

moja ar postošu spēku. Un krievu monarķija meklēja

glābiņu visiem līdzekļiem. Viens līdzeklis bija latvju
strēlnieki un Krievijas valdiba to izlietoja. Sevišķi
dīvaini ari tas, ka no 1905. gada revolūcijas vēl

atmiņas bija svaigas, bet šī revolūcija tad dabūja
savu patieso apgaismojumu ari krievu administrācijas
un inteliģences apziņā: ta bija latvju tautas tieksme
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tikt vajā no vāciešiem. Visi šie atzinumi un apstākju

sagadišanās rādija latviešu strēlniekus.

Latviešu strēlnieki ir pirmais pakāpiens uz mūsu

neatkaribu. Līdz ar viņu parādīšanos tauta bija
nolikta autonomijas stāvoklī, no kura nā-

košais bija — pilniga neatkariba. Un es nevaru

iedomāties neko nepareizāku ka šķiršanu starp strēl-

niekiem un citiem Latvijas karotajiem. Nesaprast
latvju strēlnieku nozīmi var tikai tie, kas nav domā-

juši par vēsturi un viņas negrozāmu virzienu. Ar

dzelzs likumu un iekšķigu spēku latviešu strēlnieki

ieguva autonomiju Latvijai — neka citādi es

nevaru nosaukt šo stāvokli no 1915.—1918. gada
beigām. Nekas nevar būt bez sava attīstibas perioda
un ari Latvijas valsts domas pirmie nenomācamie

asni guj latviešu strēlniekos. Politiski nevarigi neap-

zinīgi kā jau asni, bet nezdami jau dīgli —to spēku,
kas tagad uzziedējis mūsu karogā visas pasaules
priekšā. Lai kādas ari nebūtu mūsu strēlnieku vēlākās

gaitas un dēkas, vienu mēs vairs nevaram noliegt:
viņi bija pirmā latvju armija, kaut gan zem svešas

varas, uniformām un komandas, bet latvju dvēsele,

latvju asinis, latvju ilgas un ari viņu kultūra un gars.

Mūsu jaunā, mirdzošā tautas un valsts pils paceļas
ar viņu kauliem uz vissvētakiem pamatiem, ar ko

kāda tauta var celt savu nākotni. Viņu mokas un

asinis atlauza mums vārtus uz atmodu.

Tādēļ tagad būtu pēdējais laiks beigt atdalit strēl-

niekus no citiem cīnitajiem kā mazāk nozīmigus.
Valdibai un tautai viņi reiz jāsaprot un jāmācas cienit.

Mūžiga piemiņas uguns lai ir iededzināta pār viņiem.
Kāds nicinājums un pazemojums priekš tautas —

uzskatit viņus kā grupu, kā nepiederošus pie mūsu

šīs dienas izcīnitajiem. Slava nacionālai armijai,

viņa redzēja gaišāk. Bet vaj nav dziļāka traģēdija
būt par latvju strēlnieku taī brīdī, kad vēl varbūt

dvēsele smok no tumsas un šaubas kā nakts gulst
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pār karotāju ceļiem? Ak, ko mēs esam parādā šiem

pirmajiem clnitajiem, to vēl sapratisim tikai nākotnē!

Viņi nevarēja vēl nakts krēslā saskatit to karogu,
kas tagad plīvo par tautas brlvibu. Bet viņi to

sajuta neredzamu augstumos pār sevi

un tas bija tas spēks, kas rāva tos kaujās, kas uzziedēja
Nāves salā, Tīreļu purvos, pie Daugavas kā bezlaicigs
sapnis ar lielisko saucienu.

Mūsu strēlnieku vēsture ir sašķelta divās daļās:

priekš un pēc 1917. gada revolūcijas. Komunisms,
kas aizrāva lielāko daļu strēlnieku sev līdz uz Krieviju

aptumšoja un nomāca jaunos latviskos atziņas asnus.

Bet tas ir saprotams. Latvju tauta bija nomākta,
ienaids pret kalpinātajiem bija liels un nedziedējams,
1905. gada asiņainie notikumi un revolūcija bija vēl

dzīvā atmiņā. To izmantoja lielinieku aģitatori, lai

šo vareno sadambejušos spēku strēlniekos novirzitu

uz savu ideju dzirnavām un ar to sasniegtu savus

mērķus. Un strēlnieku spēks pagriezās uz turieni,
jo tur soli ja vairāk. Tur solija visu, ko tikai

cilvēka instinkti vēlas. Ta bija ta pati neatkaribas

un brīvibas sajūta tikai citā virzienā. Tā nemanot

strēlnieki tika novirziti no savas tautas un zemes

un nemanot sāka sekmēt svešas tautas, svešu aģita-
toru tumšos mērķus — apspiedēju un diktatoru

mērķus. Kad strēlnieki atmodās no šīs nāvigās dziras

ar kuru tos komunisti bija apdzirdijuši, tie ieraudzija,
ka ir pametuši un atdevuši to svētumu — savus

laukus, Daugavas krastus, savu tēvzemi — par kuru
divus gadus bija gājuši visasiņainākās cīņās un vien-

mēr uzvarējuši. Nekad žīdu aģitatoru viltiba un

izsmiekls nav tik nejēdzigi valdijuši pār mūsu tautu

kā toreiz.

Varbūt mēs paši, šo strēlnieku vadoņi, bijām pie
ta pa daļai vainigi. Varbūt mēs nepratām jau priekš
revolūcijas un sevišķi pēc — strēlnieku deputātu

padomēs — dedzigi un skaidri saukt viņus uz demo-
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kratiskas latvju valsts celšanu. Cara laikā tas bija

maz iespējams, bet tomēr. Un pēc revolūcijas nebija
drosmes uz to strēlnieku vadoņiem. Nedaudzie, kuri

par to domāja, tika turēti par naiviem sapņotajiem.
Ja vadoņi būtu uzdrīkstējušies izteikt to, ko domāja,
virziens būtu bijis pavisam citāds. Vēlākos gados
ir jau redzams veltigi nokavētais laiks...

Es atminos, ka 1917. g. aprija sākumā man bija

atļauts noturēt lekciju strēlniekiem par acumirkļa
stāvokli un izredzēm, tad, kad jau revolūcija bija

pieņēmusi demagoģisku raksturu un komunisma aģi-
tatoru bija biezs armijā. Tas bija Majoros, ja nemaldos,
Valmieras pulkā. Es runāju par tautu autonomijām,
zīmēju Latvijas valsts ainu ar norobežošanos no

lielās anarķistiskās Krievijas, ar mūsu zemes atgūšanu
un tautas renesansu. Teicu, ka vajaga prast vērtēt

izlietās strēlnieku asinis un tālāk tās dot vienigi
par latvju tautu un zemi.

Pēc priekšlasijuma, braucot uz Rigu, vagonā mani

apstāja strēlnieki, vienkāršie tautas cilvēki un teica,
ka tagad viņiem tiekot skaidrāks skats uz nākotni.

Viņi saprotot, kas jādara un ka ir vērts cīnities tālāk

zināmā virzienā. «Ja tikai to mums atļautu", viņi
teica.

Lūk kur mēs bijām palaiduši momentu, un strēl-

niekus paņēma cita ideja. Ar brīvibas un neatkaribas

un plašuma ilgam pilnus viņus paņēma ar saldiem

solijumiem sveši, jo tiem strēlnieki bija vienigais

glābiņš.
Protams, starp virsniekiem bija daļa patiesu latvju

ar valsts un tautas nākotnes ilgam. Bet viņi tika

aizrauti līdz — disciplīnas dēļ.

Tagad ikgadus atminoties strēlnieku cīņas un panā-
kumus mums vajadzētu par visām lietam vienu atziņu

panākt. Strēlniekus, viņu laiku, cīņas,
maldišanos un ieguvumus mums vajaga
tikai mīlēt. Laiks izdzēš visu citu, pamezdams
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tikai varoņtēlus un skumjas par tiem ziedošiem varo-

ņiem, kuri tūkstošiem guļ svētās un brīvās Latvijas
laukos, mežos, purvos, ūdeņos, brāļu kapos. Ar

mīlestibu ir jāpēta, jāsavāc katrs sīkums, katrs noti-

kums. Ar to mēs parādisim, ka mīlam savu tautu.

Kur viņi ari negulētu — mūsu strēlnieki — Krievijā,
Sibirijā, Krimā, Kaukāzā. Ar vienādu mīlestibu

pieminam tos visus. Visus viņus vadija — kaut ari

dažādos ceļos — svētas brīvibas ilgas. Un tās bija
tās pašas ilgas, kas mums deva Latviju, kas dega
ari nacionālās armijas sirdī.

Latvju strēlnieki ir mūsu tautas uzliesmojums pēc
savas atmodas. Kā liels asiņains un saulains karogs

viņi stāv mūsu vēstures krustceļos. Viņu priekšā
atsegsim savas galvas un nolieksimies atmiņās. Tas

ir lielākais un svētākais piemineklis tiem, kuri bija
mūsu atsvabināšanas kara avangards.

«Latvijas Vēstnesis", 1924. g.





PIEMINEKLIS TAUTAS VIENIBAI.

Piemineklis, kuru atklāj mūsu neaizmirstamiem

strēlniekiem Ložmetēju kalnā ir netikai tautas pie-
miņas zīme mūsu pirmajiem karotajiem, bet ari visas

tautas spēka simbols. Tādi simboli ir ari citi varoņu

pieminekļi un varoņu kapi. Arvien un katrā gadijumā
kad tautas atmiņa pieskaras mūsu strēlniekiem, mēs

it kā kļūstam stiprāki un apzinigaki. Tas tādēļ, ka

no strēlnieku kapiem, pieminekļiem, atmiņām vēl

vienmēr iziet savāds spēks, kaut gan tie vairs nekaro

par tautu.

Kas ir ši spēka burviba un nebeidzamais avots?

Ta ir tautas vieniba.

Daudz gadsimtu bija aizgājuši, kamēr apklusušas
pēdējās cīņas par mūsu neatkaribu, kamēr svešas

varas mūs šķeldamas nolika tautu kalpibā un atkaribā.

Pa šiem gadu simtiem ārējā spēka un gribas simboli

un viņu nesēji tautai bija zuduši no atmiņas. Tauta

bija aizmirsusi savu suverenitāti. Ne tikai to. Tauta

bija aizmirsusi savu spēku. Mums likās, ka ir jāpaliek

atkaribā, lai varētu dzīvot, ir jāpiespiežas un jāpie-

vienojas lielākām tautām un varam. Katrs, kas

domāja citādi, tika saukts par nelaimigu sapņotāju.
Bet vajadzēja savirkneties pasaules kara notikumiem,
lai viss kļūtu citādi. Izdevigos apstākļos atskanēja
dažu tautas vadoņu balsis: apvienojaties, neizklīstat,
aizstāvēsim savu zemi paši! Šis sauciens atrada

tautā tik dzīvu atbalsi, ka neprasot pēc tālākas

izejas drīzā laikā nodibinājās latvju armija — astoņi
strēlnieku pulki, kuri cīnijās savā dzimtenē par savu

zemi un rādija ko mēs kā tauta spējam. Pašspēka

simbols, apziņa kā mēs paši varam sevi aizstāvēt,

no jauna uzliesmoja un pacēlās tautā. So apziņu,
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pierādīja, ka tauta var visu, ja viņa ir

vienota. Mūsu strēlnieki bija tie, kas pēc gadu
simtiem pacēla latvju un zemgaļu ķēniņu un brīvo

bajāru vareno neatkarīgo zobenu un sauca: ticat

tautas suverenam spēkam, ticat tautas pašaizsardzibai
un pašvaldibai! Un tagad, kad viņi savu uzdevumu

piepildijuši dus visos Latvijas laukos, mežos un brāļu

kapos, tagad, kad mēs ceļam viņiem pieminekļus —

tagad tautai atkal ir acu priekšā pašspēka varenais

simbols un viņai nav vairs jāmeklē gadsimti atpakaļ,
lai apzinātos sava spēka vareno plūdumu.

Tādēļ tik bagāta ir tautas atmiņa par viņas strēl-

niekiem, tik neaizmirstami strēlnieku kapi un ciņu

vietas un nedaudz gados, tepat laiku tuvumā, šie

nesen reālie strēlnieki jau ir tautā kļuvuši par leģendu

un viņu darbi, tēli un pat dusas vietas ir tītas mir-

dzošā neizprotamā spožumā.
Strēlnieki ir atdarijuši tautai acis uz nākotni, uz

tautas spēku un varu. Bet pats galvenais, ko nekad

nedrīkstam aizmirst, kad ir runa par strēlniekiem,
ir viņu vienibas varenais plūdums. Latviešu strēl-

nieku pulki bija kā cieti sakausēts metāla gabals,
kā nešķirama plūstoša straume, kas savā gaitā varēja
aizskalot pat visvarenākos impērijas dzelžu balstus

un armiju. Latviešu strēlniekos bija kopā strādnieki,

kalpi, saimnieki, inteliģence, zinātnieki, mākslinieki.

Tur bija tauta, kura nerunāja par šķi-

ram un par šķiru cīņām, bet kura runāja

par vienu tautu un par vienu cīņu, kas

visiem kopā vedama — cīņu par tautas

zejni un tautas brīvibu.

Šī vieniba ir tas lielais latvju strēlnieku gaišo
cīņu un uzvaras noslēpums un šī vieniba ir ari tas

noslēpums, kurš dara neaizmirstamus mūsu strēl-

niekus tautas mūžibā. Kamēr vieniba bija starp

strēlniekiem, viņi bija tikai uzvarētāji. Viņu
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spēks un nozīme sāk sadrupt tad, kad ļaudis pilni
svešu nolūku sāka šķelt strēlniekus, sāka vareno

straumi sadalit mazos strautos un novadit no Latvijas
zemes un tautas uz svešiem tālumiem. Strēlnieku

zvaigzne nobālēja, viņu plūdums un neapturamais
skrējiens apsīka. Varenais pirmsākums bija sevi

piepildijis. Vienibas un pašspēka simbols bija mums

dots. Kas notika vēlāk — tas vairs nav attiecināms

uz tautas visumu un tautas sapņiem un gribu.
Bet ja šodien mēs ceļam pieminekļus strēlniekiem,

tad ne dalitiem, sašķeltiem, bet vienotiem un

viņu vienotam darbam. Un taisni šaī apziņā
ir pieminekļa lielā, nekad nebeidzamā nozīme. Šie

pieminekļi sauks cauri gadu simtiem: esiet vienoti

un jūs varēsiet visu!

Strēlnieku vienibas vareno mācibu tauta atminējās
un ar lieliskiem panākumiem izlietoja otrreiz, kad

vācu un krievu bandas izstiepa laupitaju rokas pēc
mūsu suverenitātes — Bermonta laikā. Atkal pazuda

šķiras, grupas, partijas, palika tikai tauta un

savā kopigā un vienotā gājienā — veco strēlnieku

pēdās — satrieca īsā laikā visus ienaidniekus.

Šo vienibas burvibu un spēku atgā-
dināt tautai ir strēlnieku pieminekļu

galvenais saturs un pienākums. Ceļiet

pieminekļus visur, kur dus vienotas armijas brāļi!
Lai sauc tādi pieminekļi visās ceļmalās un kapsētās
lielo tautas uzvaras noslēpumu: esiet vienoti! Strēl-

nieku un nacionālās armijas pieminekļi
ir ari visiznīcinošakie pierādijumi tam,
cik utopiska un nederiga ir doma par

šķiru karu, ja tauta grib saglabāt sevi

kā apziniga vieniba. Sašķeļiet tautu

šķirās un satraciniet šķiras vienu

pret otru un jūs neesat nekas! Katrs

garāmgājējs paņems mūsu suvereni-

tāti. Apvienojaties vienā gribā, vienā

257
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plūdumā, kādā bija strēlnieki — un

mēs paliksim mūžam nesatri ci n a t i vn

neatkarigi.
Ikkatrs strēlnieks, kas viņš ari nebūtu bijis, ir

neaizmirstams sauciens uz tautas vienibu. Katrs

no viņiem nes sevī vienkāršo, bet vienigi pareizo
un lielo musu neatkaribas atrisinājumu.

Lai to pašu atgādina tautai ari strēlnieku piemi-
neklis Ložmetēju kalnā. Priekš ta viņš nepieciešami

vajadzigs. Viņa mēmais žests lai atgādina tautai

strēlnieku vienotas gribas uzvaru un nesalaužamo

spēku.

„Latvijas Vēstnesis", 1924. g.



MONARĶISTI CERĒ.

Līdz ar Andrieva Niedras ierašanos Latvijā ir

pamazām iesācies jauns politisks problems, kura

atrisināšana vēl tikai nākotnē paredzama. Bet acu-

mirkli lieta jau sāk pieņemt redzamas kontūras un

no šīm kontūrām rēgojas tas pats vecais pazīstamais
monarķista-barona sejs, kura spoku nacionālā armija
nesen aizskaloja ar savām asinim no Latvijas laukiem.

Šī seja kontūras sāka briest „Latv. Sargā 14
tūlit pēc

«pravieša" atbraukšanas un līdz šai dienai tā noskai-

drojušās, ka nav vairs ne mazāko šaubu par minētā

laikraksta un viņa aprindu nolūkiem: dabūt Niedru

valdibas priekšgalā, lai tas varētu atmaksāt tiem, kas

pārtrauca viņa nodevigo avantūru.

Bija jāpabrīnās par to mēnešiem ilgi. „L. S." dien

no dienas sāka ievietot rakstus par Niedru vienu

labvēligaku par otru. Ar to tiesai, kurai stāv priekšā
Niedras prāva, ir doti simtiem aizrādijumi, kuri būtu

pēc „L. S." domam jāievēro tiesas dienā. Aizstāvju
runa, kas tiek turēta Niedras labā turpinās jau vairāk

mēnešus, neskatoties uz to, ka apsūdzibas raksts

vēl nav nolasits un liecinieki nav nopratināti. Šo

spektakli mierigi noskatās valdiba, tiesas un ari

publika. Bet ir momenti, kad «aizstāvis" iedegdamies

par labu savam klientam nevar savaldities un atklāj

savus īstos nolūkus, izsaka savas ceribas.

Tāds moments visā savā spožumā parādijies „L. S."

149. numurā, kur D. Miesiņš uzstājas par Ulmaņa

saukšanu pie atbildibas par Niedras «kabineta" gāšanu.
Viss minētais raksts ir liels lepns žests, ar kuru
autors noņem, kaut ari uz acumirkli, masku no savas

un savas partijas sejas un pasaka, ka Tautas Padome

ir bijis tikai uzurpatoru pulks, pagaidu valdiba —
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tikai „tā sauktā" pagaidu valdiba, kuras iestādes

katram bijis tiesiba un pat pienākums gāst un apkarot

pēc patikšanas. (Agrāk jau „L. S." bija pierādijis,
ka „T. Padome" ir bijuši «dumpinieki", kuri sacē-

lušies pret nedalāmo Krieviju un kā tādi — tiesājami
pēc krievu likumiem.)

Niedras persona, ka redzams, ir iemesls lai klaji

un droši varētu pateikt, ko domā viena daļa Latvijas
pilsoņu par mūsu tautas tiesibam, — noteikt pašiem
savu satversmi un neatkaribu. Pēc minētā raksta

parādīšanās atklātibā nav vairs nekādu šaubu, ka

ja reiz Niedra vaj „L. Sarga" ideologi tiktu pie varas

Latvijā, visi Tautas Padomes un Pagaidu Valdibas

locekļi tiktu nodoti tiesai par tautas varas un gribas

„uzurpešanu" un par dumpi pret nedalāmo Krieviju,

par Krievijas valsts nodevibu un graušanu. Protams,

nepaliktu bez soda ari tie nacionālās armijas vadoņi,
kuri bija uzdrošinājušies pacelt ieroci pret Niedras

vācu dzelzsdiviziju un baronu „landesvēru" pie Cēsim

un vēlāk ari pret Bermontu.

Viens otrs no mūsu sabiedribas un ari vadošie

politiķi varbūt tādus artiķeļus uzņem kā politiska

jokpetera kūleņus. Bet piegriežot daudz maz nopiet-
nības lietai, man liekas, tur ir samanāma jauna

politiska problēma, dziļāka būtiba un tālāk ejoša plāna
uzmetums.

Monarķistiski centieni un simpātijas nav Latvijā

galigi izmirušas, jo mūsu valsts mūžs vēl ir tik neilgs.
Monarķistiskas idejas, kuru dēļ „L. Sargs" jau reiz

bija spiests (administrativā ceļā) apdomāties par savas

aģitācijas līdzekļiem, tika izlietotas pie katra nelab-

vēlīga apstākļa valstī, lai runātu par labu vecajam

režimam, baronu saimniecībai, monarķijai. Uz Latvijas

jaunās republikas rēķina mūsu monarķisti un baronu

draugi lika visu: izpostīto rūpniecibu un zemkopību,
nodokļus, naudas trūkumu. Katrs trūkums un nepil-
niba, ko republika nespēja novērst pārs gados savā
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sagrautā zemē, tika pierāditi par demokrātiskas iekār-

tas vainu. Sauca pēc varas, pēc pagātnes. Tum-

šākās tautas aprindas, kuras pašas nespēja spriest
par valdibas un valsts grūto stāvokli, labprāt klausijās
uz „L. S." demagoģiju. „L. S." te gāja pilnigi komu-

nistu pēdās. Viņš tracināja pilsoņus ar to, ka nekas

nav labi, viss iet uz postu, neviens kabinets nav

diezgan nacionāls un labs. Tracinataju devize bija —

jo ļaunāk, jo labāk!

Ar Niedras atgriešanos šie seno laiku karotāji
ieguva sev jaunu cīņas līdzekli.

Viņi uzskatija Niedru kā savu „troņa pretendentu",
izbazuneja to par lielu ģēniju, politiķi, «tautas glābēju"
un labdari un turklāt par «cietēju". Monarķisti un

īstas demokrātiskas satversmes pretinieki dabūja
Niedru kā sāls graudu, apkuru kristalizēties, pievelkot
tumšākos tautas slāņus un tiem kā vadoņus pārlie-
cinātus baronu un monarķijas draugus. Ir jau zināms,
kā gāja ar Niedras atsvabināšanas mēģinājumu.
Tagad kļuvis zināms, ka Niedras šanses vēl augušas,
jo viņš no kara tiesas vaļā.

Ir iestājusies šaī politiskā problēmā ta fase, kuru
var uzskatit jau par zināmu gatavibas pazīmi un

un vēl tikai viens moments un Niedras un monarķistu
sadilušais mēnesis var sākt atkal milst. Tādēļ dažam

labam šķiet, ka acumirkli visa ši jocigā kūleņošana
un mora mazgāšana nebūt nav joks, bet pārdomāta

programa. Un viņas izvešana var būt fatāla nākotnē

demokrātiskai Latvijas republikai, ja ši republika nav

izšķirošā momentā nomodā par saviem krustceļiem.

Apvērsumiem nav jānotiek ar ieročiem un tautas

masām. Tādas lietas notiek tikai monarķijās vaj
tur, kur valda diktatūra. Republikāniski apvērsumi
sākas nemanot. Viņi izaug lieli tikai pēc gadiem
un tad tikai mēs ieraugam to vietu, kur valsts kuģis
ir pagriezies jaunā virzienā.

Tagad stāvot pie Niedras lietas ievirzīšanas zināmā
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gultnē ir moments, kurš novērojot no tālākas perspek-
tives ir ļoti zīmigs un nopietns. Te nav vairs runa

par vienu personu Niedru, kuru kā personu varētu

palaist brīvā šodien vaj rīt. Persona ir nevariga
pret republiku, kas viņa ari nebūtu. Bet te mums

nav jāaizmirst, ka Niedra ir tikai simbols, ka

ap viņu, aiz viņa un pār viņu aužas vesela zistema

to. kuri zaudējuši savas privilēģijas, kuri cerē uz

pilsoņu karu, uz patvarigu varas sagrābšanu, tāpat
kā to cerē no otras puses komunisti. Ar Niedras

lietu monarķistiskās tendences parādās tik zīmigās
un brašās kontūrās, kā augšā minētā „L. S." rakstā.

Viņas sāk elpot, viņas nekautrējas noņemt savu

masku. Viņas jūt: tagad vaj nekad!

Bet tūlit ari maska tiek uzlikta atpakaļ. Mēs zinām

par daudz labi «Latv. Sarga" taktiku. Viņš runā

par nacionālismu, sumina mūsu varoņus, viņš uzliek

nevainiga jēra ādu. Uz vairoga ir Lāčplēsis — aiz

vairoga baronu pātaga un prūšu kaska. Bet ari to

novērotāji zin. Tā tad ari taktika ir atmaskota.

Nav bez nozīmes ari laiks, kuru Niedra izredzējies
savai ieceļošanai «tēvzemē". Tagadējā valdiba esot

viskreisākā. Fašistu organizācijas varot skaitit savus

spēkus par nobriedušiem, lielākā partija — zemnieki —

ari esot it kā pret kabinetu. Kas tad var būt izde-

vigak, kā tagad iebraukt Latvijā, lai uzstātos «nacio-
nālo ideālu" vārdā. Tā šis mezglis ir savirknejies
un Niedra bija domāts par lielo Aleksandru, kas to

pārcirstu. Protams, valsts vara varēja par to tikai

pasmaidit. Bet apstākļi, kā redzams, ir virzijušies

tiktāļ, ka acumirklī nav vairs nevienam jāsmejas.

Neaizmirsisim, ka nacionālo kareivju aprindās ir

dzīvas atmiņas par Niedras laiku. Neaizmirsisim ari,
ka «Latv. S." minētā rakstā skaidri norādauz nākošiem

tiesājamiem, ja uzvar Niedras politika.
Visu to novērojot jāsaka: monarķistiska momenta

krize ir tuvumā. Protams, bez ārēja trokšņa un
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uztraukumiem. Maskas ir nost, katrs, kam acis,

var redzēt atkal spokaino 1919. gada parādibu.
Jādomā, ka to redz ari valdiba. Un vēl labāk par

pilsoņiem. Tādēļ sabiedriba ar lielu interesi gaida
lietas nokārtošanu. Vaj nu monarķistiskiem centie-

niem ir jābankrotē galigi, vaj viņiem tiks pievestas
jaunas asinis, lai tie varbūt pēc ilgāka vaj īsāka

laika uzplauktu bruņniecibas ziedos un trīskrāsainā

karogā.
Šis jautājums nav tikai iekšķigs jautājums, bet ari

ārējais. Gaida ta izšķiršanu ari komunisti... Caveant

Consules!

„Latvijas Vēstnesis", 1924. g.





Bīstami dīgļi.

Ir tikai nedaudz dienas pagājušas no kāda noti-

kuma, kad viņa sekas jau neatvairāmi stādās priekšā.
Un kur tikai satiekam patiesus demokrātiskus Latvijas
pilsoņus, viņi runā par šo notikumu pilni uztraukuma

un nezināšanas. Politiskā atmosfērā ir kaut kas jauns,
neparasts. Viņā ir it kā savāds nāveklis iedvests.

Andrievs Niedra ir brīvā! Viņš var stai-

gāt pa mūsu galvas pilsētas ielām, pa Latviju, viņš
var rīkoties kā rīkojas visi brīvi pilsoņi. Andrievs

Niedra ir no tiesas attaisnots un no apcietinājuma
izlaists. Tas ir noticis.

Atstāsim pie malas tiesas spriedumu. Tas šinī

acumirklī nav galvenais. Galvenais ir tas, ka persona,
kura katram Latvijas brīvibas cīnītajam — vienalga,
ar spalvu vaj zobenu — ir bijusi saredzama tikai

taī pusē un taī virzienā, kur bija Latvijas niknākie

ienaidnieki, ka šī persona tagad ir brīvibā. Kad

lieliskā nacionālā Ziemeļarmija nāca, lai iztriektu

baronu un vācu karaspēku no Rigas un savienotos

ar nacionālo Dienvidus armiju — viņai pretī bija
Niedras karaspēks, kurš šo armiju gribēja iznīcināt.

Pie Cēsim gul tie latvju karavīri, kuriem pretī stāvēja
Niedras valdiba, Niedras armija, Niedras nolūki.

Un kad Bermonta granātas dauzija Rigu, kad izmo-

citā, neapbruņotā tauta griezās viņam pretī — tad

nebija noslēpums, tur stāvēja Niedras domubiedri un

aiz viņiem Jelgavā — Niedra pats.
Kad Liepājā baroni bija gāzuši, Latvijas valdibu

un aizliedza sapulcēties Tautas Padomei, tad par

«ministru prezidentu" pacēlās — Andrievs Niedra

un kā viņš pats saka, bez kāda uzaicinājuma.
Tie visi ir no mūsu vēstures neizdzēšami notikumi
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un varbūt tikai tiesu protokolos tie vēl ir jāpierāda
ar lieciniekiem, bet citur visur par tiem ir

skaidribā katrs Latvijas pilsonis.
Un tagad šī persona, kura Latvijas brīvibas asi-

ņainās cīņās atradās vienmēr tur, kur mūsu neat-

karibas ienaidnieks, tagad, tikai sešus gadus pēc šiem

neaizmirstamiem notikumiem, šī persona staigā pil-

nīgā brīvibā pa Latviju, tikai daudz brašāk par tiem

invalidiem, kuri ar pūlēm velk savus sakropļotos
locekļus. Sī persona ir ar tiesas spriedumu attais-

nota, atzīta par nevainigu Bermonta afērā un valsts

nodevibā. Tur vairs nav ko kritizēt un runāt. Ir

jākonstatē tikai notikušais fakts.

Un šis fakts ir satriecoši zīmigs. Šim faktam ir

priekš Latvijas republikas nenovērtējama nozīme.

To sevišķi asi un sāpigi sajūt tie, kas cīnijušies un

tie, kas vēl vienmēr cīnās par demokrātisku neatka-

rigu Latviju.
Man ir tāda sajūta, ka līdz ar šī drausmiga fakta

konstatēšanu es konstatētu ari mūsu politiskā atmos-

fērā savadu mēra baciļu parādišanos, savādus dīgļus,
no kuriem draud izaugt grezns koks, kura ziedi būtu

baronu privilēģijām līdzigi, bet auglis — monarku

kronis. Un ja man gribas novērtēt šo notikušo

momentu, tad vienigi no tīri politiska, valstiska vie-

dokļa. Un stipri negativā nozīmē.

Mēs tikko esam izrāvušies no pilsoņu kara un viņa

šausmigām sekām. Ar vislielāko toleranci un ar

visnosvērtāko taktu valsts politikas vaditajs var tikai

atrast ceļu uz tīru konstitucionelu un demokrātisku

valsts nākotni. Vēl asas ir cīņas ar sarkano aziatisko

pūķi. Viņa nāvekļa atliekas vēl dara mum daudzrūpju.
Bet tas tikai no vienas puses. leturot vislielāko

saprātu un mērenibu un stingri uzsverot Latvijas
neatkarības principu, mēs izņemam no rokam

pēdējo ieroci komunismam. Izlīdzinot ar gudru sau-

dzigu roku nobriedušās zocialās prasibas, mēs tiekam



267

par modernu valsti vārda tiešā nozīmē. Atpakaļ
mums nav ko iet — tur ir verdziba. Pārak droši

steigties uz priekšu — tur ir sarkanais bezdibens.

Mums ir vajadziga nosvērtiba.

Tā tad katrs notikums valsts dzīvē, kas tautu grib
novirzit no nosvērtības, ved to uz postu. Katra

persona, kurai ir nevalstiski mērķi, dara to pašu.
Un līdz ar Andrieva Niedras iziešanu brīvibā mums

ir radies vēl viens «troņa pretendents", jo līdz šim

uz Latviju tīkoja tikai sarkanais. Tagad būs ari

melnais troņa tīkotājs.
Lūk, šaī faktā slēpjas tie bīstamie dīgļi, no kuriem

var izaugt mūsu nāvējošie pūķa zobi.

Monarķistiskā ideja, privilēģiju ideja, demokrātisko

brīvibu nāvējošā ideja, tagad ir atguvusi savu cie-

nijamako karotāju brīvu. Tas nav noliedzams un

atceļams. Jo visās prāvās, kurās Niedra tika tiesāts,
tiklab viņš pats, kā viņu pabalstošie draugi un preses

orgāns noteikti pastrīpoja, ka ideja, kuras dēļ
Niedra ir bijis par ministru prezidentu
vaj Bermonta ierēdni, ir teicama, liela

ideja un ka šai idejai kalpot viņi nav

atteikušies un negrib atteikties ari

tagadnē un nākotnē. Ar to viss ir teikts un

ļoti skaidri teikts. Atkal atliek tikai konstatēt faktu.

Tagad ir jākonstatē tālākais, kurš ir tikpat neno-

vēršams kā augšā minētais fakts. Sarkanie «troņa

tīkotāji" līdz šim bija nevarigi, jo viņiem pretī stāvēja
demokrātiskie tīras cilvēcības principi. Pret tiem

viņus grūti bija sajūsmināt uz galigu cīņu, jo iedzī-

votāji saprata demokrātisma pārākumu. Tagad sar-

kaniem nemierniekiem stāvēs pretī melnie. Jo nav

tak nevienam šaubu par to, ka monarķistisko privi-

lēģiju un virskundzibas piekritēju Latvijā netrūkst,
kaut gan tie stiprā mazākumā. Nav šaubu par to,

ka Niedra pacels viņu karogu, sapulcinās ap sevi

zināmas aprindas propagandēs savu «lielo ideju" ar
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visiem līdzekļiem. Tas sacels lielāku pretsparu sar-

kanajos elementos un asakas nesaudzīgākas attiecības

un cīņas būs neizbēgamas. Tīri demokrātiski principi

starp abām galēji naidigām varam būs padoti palēnai
sadrupšanai. Pilsoņu karš, kurš likvidēts ar tik daudz

upuriem, ar atjaunotiem spēkiem varēs atkal attīstī-

ties. Jo ap Niedru, kā ap magnetu, aplips tagad
visi tie pēdiņu «nacionālisti", ultrā nacionālie pulk-
veži, klubi, korporācijas, savienibas. Lūk, nenovēr-

šamais, kas nāk līdz Andrievam Niedram brīvibā.

Valsts politika nedrīkst būt vienas dienas politika,
bet viņai jāvēro tālā nākotnē. No maza grauda
izaug vārigs stāds, kur nu vēl no tāda iedēsta, kāds

ir varenais Bermonta laiku varonis un Rigas «atsva-
binātājs". Kas tagad ar mīkstčaulibu pielaists valsts

dzīvē vaj ar labvēligu politiku pabalstits, var nākotnē

aptumšot mūsu Latvijas debesi kā milzigs mākonis.

Tas ir absolūtisms no abām pusēm.
To vajadzēja pārdomāt sakarā ar Niedras lietu.

To vajadzēja paredzēt pirms šis «pravietis" tika brī-

vibā. Bet liekas, kaut kas un kaut kur ir bijis paredzēts

un pārdomāts. Jo kā Niedras lieta varēja ievirzities

tādā labvēlīgā gaitā no viena lēmuma par viņa nodo-

šanu kara tiesai līdz otram, pretējam un beidzot līdz

katru patiesu demokrātu satriecošam faktam, ka

Niedra staigā brīvs Latvijā.
Tie ir tie jautājumi, kurus republikas vadošiem

politiķiem vajadzētu reiz atrisināt, lai nākotnē kādā

dienā nebūtu jārok atkal tranšejas pret to «atsvabi-

nātāju", kurš tik nesen atpakaļ vēl gribēja atsvabināt

Latviju no — neatkaribas. Un varam būt pārliecināti,
ka šis atsvabinātājs nebūs ne tik mīksts ne tik aiz-

mirstošs un piedevigs pret demokrātiju, kāda ir bijusi
demokrātija pret viņu. Ja jau «idejas", kuru dēļ

viņš ar tādu pašuzupurēšanos ir cīnijies Latvijas
valsts sākumā un pučos, viņš atzīst par taisnigām
un nepieciešami realizējamam ari tagad, tad viegli
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saprotams, ka vainigie un nežēligi no viņa puses

apkarojamie būs tie, kuri ir cīnijušies pret viņu
un pret viņa idejām.

Tas ir, ko derētu pārdomāt republikas likteņu

vaditajiem kamēr monarķistisko ideju dīgļi vēl nav

izauguši par daudz lieli.

«Latvijas Vēstnesis", 1924. g.





VAJ MUMS IR NACIONALA SKOLA?

Latvju tauta nav liela. Karš un revolūcija sama-

zināja to vēl par pāris simtstūkstošiem. Tiek minēti

vēl citi ļaunumi — maza dzimstiba — kas mūsu

tautu samazina. Bet mazai tautai ir dārgs katrs

pilsonis, ja viņā ir nācijas apziņa. Līdz ar katra

pilsoņa atziņu aug ari mūsu kultūra — mūsu gal-
venais spēks. Tādēļ valsts un valdibas un visas

nācijas rūpes būtu sakopot visus latviešus zem

savas kultūras un nacionālas apziņas karoga.
No ārienes liekas, viss jau darits. Pārtautošana,

kas agrāk kārkluvāciešu un krievu inspektoru laikā

atņēma mums tikdaudz jaunatnes, liekas jau aizliegta.
Pat ar likumu? Minoritātēm savas skolas, lai mēs

nejauktos viņu atziņās un kultūrā, un lai nepārtau-
totu viņu bērnus. Latvietis, kurš tik daudzkārt

viļinats prom no savas tautibas caur vācu pastoru
un krievu profesoru un ierēdņu muti un ar spaidiem

palicis par savas valsts kungu, ir pierādijis savu

vislielāko demokrātismu un humanitāti. Viņš negrib
neviena pārtautot.

Tautibu minoritātes šo latvju humāno un kulturelo

izturēšanos nav algojušas ar paldies, bet gan ar

rūgtiem pārmetumiem par tautibu nomākšanu, jo lūk

valsts valodā viņiem jāved savi saraksti un latviešu

skolu pārlūki (valsts ierēdņi) drīkstot spert kāju viņu
skolās. Ar vienu vārdu sakot, latvieši kā tautiba

nomācot viņu brīvibu attīstibu un gribot tos pār-
tautot. Apvainojums liels. Vēl arvien pastāv asi

jautājumi un sadursmes nacionālā skolu jautājumā,

jo kas gan drīkstētu baltkrieviem liegt dibināt savu

autonomu Baltkrieviju Latgalē un kas vāciem mācit

savu vēsturi, kuru tie izlietojuši pie latvju «barbariem*.
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Bet katrai medaļai ir otra puse, kura parāda mino-

ritatu pārtautošanas vietā latvju tautas pārtautošanu
no minoritātēm. Kas lasa laikrakstus, tam nebūs

apslēpts, ka Latgalē latvju tautibas bērni ir tikai

pabērņi, kuri dzīvo pagrabu skolās vaj ierakstās kā

poļi, krievi, baltkrievi šo tautibu skolās.

Bet nemeklēsim tik tāļu, kaut ari tur katrs latvju
bērns būtu vērts, lai viņam ir pieietama nacionāla

skola. Kas notiek Rigā, galvas pilsētā, latviskas

kultūras un nācijas centrā?

Man priekšā „Rigasche Rundschau" 26. jūnija
1924. gada numurs. Tur Rigas kronikā es lasu pār-
skatu par pilsētas vācu vidusskolas absol-

ventiem. Tur sajūsmigs raksts. Katrs absolvents

un absolvente dabūjuši līdzi bez diploma vēl kāda

vācu dzejnieka vaj prātnieka „spruch'u tt

un vācu

absolventiem specieli sastāditu ceļa vadoni par
vācu dzejas un izglītibas literatūru.

Ļoti labi. Jāpriecājas par minoritatu gādibu par
saviem bērniem.

Bet... lasot absolventu vārdus, tur var atrast gan
Alfonsu Kupče, gan Oļģertu Bērziņu, Aleksandru Bēr-

ziņu, Georgu Daugi, Legzdingu, Ēriku Lāc, Alisi Kupce,
Karklauku un vēl dažu labu vārdu, kurš nepārpro-
tami rāda, pie kādas tautibas pieder minētie «vācu*
absolventi. Jo nav tak domājams, ka no Vācijas
būtu šie Bērziņi vaj Lāči ienākuši, vaj ka vācu

baronos vaj pilsonibā būtu tādi „bauru" tituļi.
Kādas domas vispirms neatvairāmi ceļas pie šiem

absolventiem? Vaj ta ir pārtautošana? Un ja pār-
tautošana, kas acimredzot ir vienigais izskaidrojums,
tad ar ka ziņu un piekrišanu? Vaj latvju nācijas
valdiba ar valsts naudu, kuru ta nodod minoritatu

rīcibā, nepiekrīt pārtautošanai un nepabalsta to?

Kādēļ baidities no tādām domam un jautājumiem,
ja minētās pazīmes tos rāda. Un tālāk: vaj pār-
tautošana ir likumigi atļauta Latvijā? Vaj to moderna
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kulturelā un demokrātiska valsts drīkst pielaist?
Vaj varbūt viss te nav izskaidrojams ar to mazo

pašcieņas trūkumu pret savu nāciju? Ak, sāpigie
neaprimstošie jautājumi! Ja latviešu nacionālās

skolas tā pieturētu von Schillingus vaj Bērus kā vāci

mūsu Bērziņus un Lāčus, tad Saeimā vaj desmit

protesta raksti būtu nosūtiti par vienu pat bērnu.

Bet, kā redzams, mums pašiem mūsu tautas locekļi
nav tik dārgi, kā vāciem mūsu bērni. Viņi zin ko

nozīmē izaudzināt kaut vienu sveštautieti savā garā
un kultūrā. Viens asiņu piliens no latvju sirds nost,
vācu miesā iekšā un viņai par labu. Tā kā vācu

nacionālo skolu bez Rigas vēl ir labs skaits citās

pilsētās, tad rēķinot tikai minimumu pa desmit latvju
bērnu katrā vācu skolā, sanāks ikgadus savi simts

absolventi, kas pateikuši ardievas Latvijai un latvju

tautai, un palikuši par «baltiem", kurus pavada vācu

dzejnieku «spruchi," un noteikta vācu programa

tālākā cīņā par vācietibu. Lūk, glezna, kas tomēr

varētu «durties* acīs, vārda pilnā nozīmē, mūsu

valdibai un visvairāk gan izglītibas ministrim. Kādi

gan nav mums bijuši izglītibas politikas vaditaji!
No visām partijām, gan nacionāli, gan zociali, gan

bezpartejiski. Bet no minoritatu skolām izņemt latvju
bērnus viņi vaj nu nav gribējuši vaj spējuši. Jādomā,
ka krievu un baltkrievu ģimnāzijās ir tas pats. Bet

lai kā tas ari nebūtu, ar nespēšanu vaj ar negribē-
šanu, — ir skaidrs, ka mums nav noteiktas nacionālas

politikas skolu laukos, bet gan ir tā — uz to pusi.

Vaj tad latvju tauta tiešam tik mazvērtiga, ka viņu

var pārtautot atklāti vācu un krievu skolās? Laikam

gan, jo neviena tauta Eiropā, kam tautibas atziņa,
to nepielaistu tādos apstākļos, kad pašai ir nacionālas

skolas un vēl savā galvas pilsētā.
Bet te es jau manu, ka vācu ideologi nāk ar

milzigi apvainotu nacionālu pašlepnumu, lai mani

noraiditu kā vislielāko vācu ēdāju un šovinistu.
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Paturiet, kungi, mierigi savus vācu bērnus pie savas

dzejas un kultūras. To prasa Latvijas gods un mēs

to labprāt atjaujam jums. Bet neizmetiet tīklus

svešos ūdeņos.

Ja, bet — nāk jauns apgalvojums: mēs uzņemam
vācu skolā tikai tos bērnus, kuru ģimenes valoda ir

vācu, kā noteikumi to atļauj. Pietiek tēvam un mātei

apliecināt, ka ģimene ir vāciska un Lāči un Bērziņi
īsti vācieši, ģermāņi, balti.

Taisni te sākas valsts varas neapziņa par mūsu

nacionālo jautājumu. Ja tiktu rūpigak pētits pakaj,
tad drīz izrāditos, ka tās visas tipiski latviskas ģintis,
bet nesenā, priekš mūsu tautas tik drausmigā, laikā

pārvācotas vaj pārkrievotas. Tāpat kā mēs atplēsām
piem. Latgali no lielā krievu ķermeņa tāpat mūsu

pienākums ir izraut pārvācotās ģimenes atpakaj no

svešas tautas apkampieniem. Bez sentimentalitātes

un uztraukuma ar noteiktu likumu par nacionālām

skolām un ar tāda likuma izvešanu dzīvē.

Ja mēs lūkosimies uz to, ko tauta pati grib, tad

valsts varai jālikvidējas daudzos jautājumos. Tālākos

lielās politikas un dziļākos nācijas jautājumos tauta

vēl neredz tālākas perspektives. Tautai bija puslīdz

vienaldzigi, vaj Latvija paliek pie Krievijas vaj

Vācijas. Inteliģence glāba tautu un ar savu piemēru,

cīņām un atziņām noveda to pie neatkarigas valsts.

Tauta ari tagad skaidri neaptver savas kulturelās

vērtibas un savas nākotnes iespējamības, jo šos

nožēlojamos kārklu vāciešus tomēr atzīstam par savu

tautu. Un ja tauta nevēlas pati sevi saglabāt, sevi

audzināt lielu apzināties, meklēt savu kultūru, tad

valdibas pienākums ir to piespiest, ja
ne citādi, ar likuma negrozāmu spēku. Valdiba, kura

atļauj tautai pašai izmeklēties sev minoritatu skolas,
lai pārtautotu tur sevi — tāda valdiba diezin vaj
būs izpildijusi savu nacionālo un demokrātisko pienā-
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kumu pret tautu. Tautu vajaga vadit, apgaismot,
nevis paļauties viņas neapziņas gājienam.

Nacionālas skolas un pārtautošanas jautājums ir

bijis visus piecus gadus nedziestošs nemiera pilns
jautājums. Nesen prese nosauca kaunigo latviešu

vārdus (un vēl no augstākas inteliģences), kuri savus

bērnus nodevuši pārtautošanai, ar to atkratidamies

uz visiem laikiem no savas tautas. Konzekventi

ņemot nacionāli stiprā tautā, kurai liela apziņa,
neviens latvietis šos kungus nebūtu vairs skaitijis
par savas tautas locekļiem. Bet pie mums ta lieta

iet. Kad viņiem prese pārmeta šo vislielāko nozie-

gumu pret savu tautu, viņi ciniski pateica, ka latvju
skolas esot komunistu un bezdievju skolas un viņi
tur nelaižot savus bērnus tādēļ, ka negribot tos

likt samaitāt.

Latvijā, kur ir valsts, pilsētas un ari privātas vidus-

skolas, ir ievesta valsts likumiga programa. Un teikt,
ka skolās tiek pasniegts komunisms vaj citas samai-

tājošas mācibas, ir apvainot valdibu par nekrietnu

skolu dibināšanu un uzturēšanu. Sāds apvainojums
nes jau nozieguma pazīmes, jo vispārigi zināms, ka

mūsu skolā pēdējā laikā valda latvisks gars dziļi

īpatnējs, tāpat ari ideālisms audzinātajos. Kā redzams,
bērnu vecaķi mīl labāk vācu morāli, vācu kultūru,
nekā savas tautas gara diženumus. Bērniem vajaga
padoties, jo kas lai viņus glābtu no pārtautošanas,
ja neglābj valsts vara.

Vaj tā tam vajadzētu būt, taī tautā, kura tikdaudz

ziedojusi, lai gūtu savu brīvibu? Gan ne. Gan reiz

vajadzētu būt skaidribai par to, kas notiek ar mūsu

tautas piederigiem svešās skolās. Dārgs, nepasakāmi

dārgs ir mazai tautai katrs viņas piederigs. Māci-

simies no Eiropas tautām pašcieņu. Atzīsim savas

kultūras spēku, lai tautu mācitu palikt stiprai ar to.

Kur ir skaidriba par to, kas notiks nākošos mācibas

gados? Vaj nav nekādas varas, kas aizliedz pār-
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tautošanu? Mūsu ienaidnieki ir laimigi par katru

mūsu tautai atrautu bērnu. Mums nav pat skumju
par šo bērnu pazaudēšanu. Ja tas būtu citādi, nekad

nevarētu notikt tas, kas tagad redzams un jūtams.

Vaj tiešam nav vēl laiks izbeigt pārtautošanu un

dot visām nācijām nacionālu skolu? Minoritatu

vadošo spēku jezuitisms, mūsu kārklu vāciešu neap-

ziniba — viss izbeigsies līdz ar to, ka parādisies
noteikta griba aizliegt pārtautošanu Latvijā.

Meklējiet pakaļ un jūs atradisiet vēl kliedzošākas

lietas. Bet par visām lietam un vispirms sargāsim
mūsu tautu. Valstij ir pietiekoši līdzekļi un spēki.
Laiks tos parādit.

Vēstnesis". 1924. g.



MINORITATU AUTONOMIJAS LIKUMS.

Cīņas ap minoritatu autonomijas likumu ir, bez

šaubām, vissvarigakais tekošās politikas notikumu

moments. Tikai piegriežot pārak lielu vēribu sīkākiem

jautājumiem, latvju politiķi un tauta nav sapratuši,
cik liels ir šis moments un cik lielas sekas viņš nes

sev līdzi.

Apetite nāk ēdot — saka franču paruna. Un tas

vislabāk pierādās pie mūsu minoritātēm un sevišķi

pie vāciešiem. Viņi no paša Latvijas valsts sākuma

ir saņēmuši visas kulturelās tiesibas

savai valodai un nācijai, viņiem ir bijušas
no pat sākuma pilnigi autonomas skolas, valoda visās

komunālās iestādēs un pat Saeimā — viss tas, par
ko mēs latvji viņu valdišanas laikā drīk-

stējām tikai sapņot. Bet mūsu vācu pilsoņu politikas
vaditaji nav pat domājuši ar to apmierināties. Viņi
ir saukuši Eiropai par Latvijas uzbrukumiem viņu
kultūrai un nācijai, par viņu garigu verdzibu, viņi
ir meklējuši pārspīlētas un suverenā republikā nepie-
laižamas tiesibas sev. Viņi ir apvērtuši lielisko

demokrātijas lozungu atžgārni, lai izmantotu to savu

politisko mērķu labā.

Un visas šīs aģitācijas panākumi ir tie, ka mēs

stāvam jauna likuma priekšā, ta likuma priekšā, kurš

atdotu viņiem visas zaudētās garigās privilē-
ģijas. Vācu (un ari citu minoritatu) autonomijas
likums ir tas šķēps, kas uzmeklē mūsu Achila papēdi,
lai ielaistu tur savu nāvigo dūrienu mūsu nācijai,
kas citādi pagaidām viņiem ir neuzvarama.

Bez šaubām, ja mēs varētu mūsu vāciešus — baltu

vāciešus — skaitit par pilnigi lojāliem pilsoņiem,
tāds likums būtu Latvijai nekaitigs. Ja viņi mīlētu
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Latviju, viņas suverenitāti, viņas nākotni, piemēram,

tāpat kā Šveices vācieši mīl savu Šveices suvereni-

tāti, tad mēs varētu mierigak dot vāciem tādas nebi-

jušas autonomijas tiesibas, tādu valsti valsti. Bet

ir skaidrs kā diena, kas stāv mums pretī un kas

slēpjas šaī likumā priekš mums pie tagadējiem apstāk-
ļiem un pie nedzēšamās vācu kāres valdit Latvijā,
kā viņi valdija nesen vēl. Ar pilnu pārliecibu ir

jāsaka, ka Trojas koka zirgs stāv pie mūsu repub-
likas vārtiem un gaida, kad mēs, priecādamies par

to, ka karš galā, ievilksim to savās mājās.
Mēs nedrīkstam aizmirst vispirms, no

kurienes nāk tāds likum
v
s, viņa ideja

un kas ir viņa raditaji. Šodien nav priekš
mums noslēpums, ka ne te, Rigā, viņš ir sacerēts

savā idejā. Te ir tikai cerēts uz augligo zemi.

Likuma ideja un iedvesme nāk no Ber-

lines, no vācu stiprākiem šovini-

stiem, no labi pārdomātu plānu kalējiem. Tas ir

tas pats, no kura nāk vācu autonomās augstskolas
un Herdera biedribu un iestādijumu idejas. Tas ir

uzbrukums jaunajai latvju kultūrai nevis ar zobenu,

bet «tiesibu" cilpu. Mūsu vācu politikas vaditaji ir

tikai šī uzbrukuma realizētāji un to viņi dara ar

visskaistakiem demokrātijas un nacionālisma vairo-

giem bruņoti. Jo latvju tautas nacionālo īpatnibu —

paļāvibu, piekāpšanos, mīkstčaulibu mūsu vācu pil-
soņi ir labi sapratuši un grib izmantot cik un kā

spēdami.
Cik no apspriedēm Saeimas komisijā redzams,

vācu smalki izdomātam projektam ir vislabākās ceribas

iedabūt savu koka zirga saturu mūsu Trojā. Tādēļ

katram, kas jūt sevī latviskas suverenitātes cieņu,
ir jābrīnās par to, cik maz ir karotāju pret viltigo
uzbrukumu. Negribas ticēt, ka tikai vācu balsu

vajadziba dažām Saeimas grupām var spēlēt te izšķi-
rošo lomu. Bet ja ari tas notiktu, ir vēl viens spēks,
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viena likumdevēja iestāde — varas nesēja, kas ar

savu vareno veto var pārtraukt šo viltibu pašā
sākumā. Ta ir latvju tauta, kurai pēc

konstitūcijas pieder augstākā vara

Latvijā. Ta ir mūsu laime. Mēs ticam,
ka ta nešaubigi izlietos savas nobalsošanas tiesibas,
lai pāri politikāņu veikaliem un nolūkiem pateiktu
nepārprotami un skaidri vācu varas kārajiem nolū-

kiem : diezgan! Latvju tauta grib būt de-

mokrātiska un iecietiga pret visiem,
bet viņa neliksies sevi apsmiet. Viņai
ir tiesibas un pienākums, kas pirkts par mūsu varoņu

asinim, par bezgaligām ciešanām.

Preses pienākums ir plaši un nekavējoši iepazī-
stināt tautu ar vācu nolūkiem, kuri slēpjas viņu

autonomijas likumprojektā. Varena tautas valoda

varbūt atvērs acis ari tiem, kuri veikalu labā gatavi

padoties vācu šovinistu izsmejošam neprātam. Inte-

liģences pienākums noraut kultureli-nacionalo masku

no šī likumprojekta un parādit bruņinieku dzelzs

seju, kura aiz ta ir slēpta.
Reiz mēs pierādijām vācu uzbrucējiem, ka esam

fiziski diezgan norūditi un stipri, lai atsistu viņu
uzbrukumu. Tagad ir moments, kad jāpie-
rāda mūsu garigais spēks un nacionālais

stiprums, mūsu kultūras cieņa. Būsim gatavi!

„Jaunākās Ziņas" 1925. g.





IR VAJADZĪGA politiska atmoda.

Neapskaužama, patiesi neapskaužama ir mūsu

dzīve — politiskā un nacionālā. Liekas, ka pagrim-
šana ir aizsniegusi savu īsto līmeni un tāļak iet

nozīmētu iet bezdibenī. Satracinātu jaunekļu bars

no SSS un Nacionālā kluba, komunistu draudi, mūsu

kreiso partiju jezuitisms un pūļa politika, monarķistu
un niedristu spokošanās —tās ir sabiedriskās pa-

grimšanas zīmes. Bet kā lai sauc to parādibu, kas

redzama parlamenta dzīvē? Šī parādiba nosaka,
ka visa valsts politika ir dibināta uz partiju viedokļa
un visu noteic partiju intereses. Tik kaila rotaļa-
šanās ar ministru portfeļiem, kāda ir, piem., Kalniņa
„pataisišana" par izglītibas ministri, vēl nebija Latvijā

pieredzēta. Par ministri, augstākās politikas vadi-

taju, var būt katra persona, ja tikai viņa ir zināmā

frakcijā vaj grupā. Vienalga, vaj viņa pazīst savu

darba lauku vaj ne.

Reiz jau vēsture ir to redzējusi — pāvesta nemal-

dibas laikos, kad par svēto tēvu varēja būt katrs,
kas spēja nopirkt garīdzniekus savā labā. Pēdējais
ekonomistu vilciens ir tik nicināšanas pilns pret
tautu un valsts patiesām interesēm, ka, patiesi, jāsaka
dekadansam ir jau piemetusies zināma garigas un

politiskas nekautribas pazīme, pat kailums.

Bet nedomās tak neviens, ka tikai demokrātiskā

centra ekonomisti tie vienigie vainigie. Ne, viņi
tikai šodien rāda savu kailumu un ņirgāšanos par

demokrātiskiem principiem un valsts interesēm. Rītā

to pašu demonstrēs citi. Jo viss, kā redzams,
iziet uz varas un naudas iegūšanu. Kā

kādā lugā («Karalis") zīmigi piezīmē kāds dalibnieks:
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mūsu ministru galvenais pienākums ir tas, ka viņi
tiek par ministriem. Vairāk no viņiem nevar prasit.
Kur tad lai smeļ mācibu un paraugu latvju jaunatne,
kad augšā ir jāredz šī varas un naudas cīņa, atmetot

katru cenšanos kalpot valsts ideāliem un tautas lab-

klājibai? Kas mācīs mūsu jaunatni, kad ministrs

pats atzīstas, ka viņam nav zināšanu savā arodā

un ka tādēļ viss paliks pa vecam. Viss pa vecam,

tas nozīmē, ka jaunatnes satracinašana turpinā-
sies. Ka nebūs dzīva vārda, dzīvas intereses un

gribas ievadit Latvijas bērnus jaunā kulturelā un

daiļā demokrātiskā dzīvē. Tāpat, kā nebūs intereses

un vajadzibas nest valstisku politiku ari citās mi-

nistrijās.
Mēs redzam tikai to, kas parādās uz āru, bet kas

notiek aiz politiskām kulisēm, tur, kur varas un

naudas kāre apreibina partiju liderus līdz pilnigai
neapziņai? Tiktāļu, ka viņi, vienkārši, tautu un

valsti pilnigi zaudē no atmiņas, lai tikai pilditu savas

bankas un kabatas un iebalsotu sev varu.

Pie tādiem apstākļiem grūti un sāpigi ir domāt

par nākotni. Labāk būtu nedomāt, apslēpties, vaj

pat bēgt no Latvijas. Bet, tomēr, gribas domāt...

Gribas domāt par tiem cilvēkiem, par

varoņiem, kuri ir pieredzējuši Latvijas

grūtās cīņas viņas tapšanas laikā. Kur viņi

tagad ir? Kā bērni viņi nostumti pie malas, jo
cilvēki ar ideāliem tagad ir vairāk kā nevajadzigi

mūsu „politikas" taisitajiem. Kaut gan tautai un

valstij un nākotnei viņi ir vairāk kā vajadzigi, pēc
viņiem ir jākliedz un jāsauc.

Viņi ir dzīvi, viņi ir tikai nobīditi no skatuves un

skumst par politisko un sabiedrisko pagrimšanu un

deg no žēluma par to, kas notiek.

Bet mūžam tā nevar palikt. Reiz ir jānāk at-

modai. Un jo drīzāk, jo labāk, pirms nav par
vēlu. Tauta gaida šo atmodu. Līdz riebumam
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tautai ir apnikusi tirgošanās ar valsts un tautas

ideāliem un godkāribas spēle, kurā partiju vīri zaudē

katru goda sajūtu par sevi. Šo atmodu var

nest tikai tās personas, kas iznesa Lat-

vijas brīvibu. Vienalga, vaj tās ir militārās

personas, kas kaujas laukos atguva Latviju, vaj ad-

ministratīvas, vaj tās ir karojušas ar
v

savu garu,

zobenu, spalvu, personigo iedvesmi. Šīs personas

līdz šim ir bijušas ierautas dažādās partijās un

spiestas padoties partiju vīru priekšlikumiem. Viņas,
ar saviem vārdiem, ir bijušas spiestas segt netīrus

veikalus un nolūkus partiju dzīvē.

Bet tur viņām nav vietas. Tur viņas tikai aiziet

bojā. Viņiem ir jānāk klajā, lai modinātu

Latviju uz jaunu uzliesmojumu un ide-

āliem. Šīm nevainojamām, tagad nomāktām un

pie malas nostumtām personibam ir jāapvienojas
vienā cīņas grupā. Lai tur būtu kopā zobens un

spalva, saimnieciba un kultūra, politika un zinātne.

Ir laiks viņiem sasaukties un sasniegt rokas! Ir

laiks, nokratit partiju veikalu programu važas, lai

varētu nākt ar jaunu programu, ar patiesu valsts

politikas un kultūras nesavtigu programu. Tagadējā

pagrimšanas laikā tikai tādas personas var saukt uz

politisku un nacionālu atmodu no ta smacējošā murga,

kas nolaidies pār mūsu jaunatni un politiskām ap-

rindām. Noteiktas latviskas demokrāti-

skas līnijas, tīri mērķi, nesavtiba, poli-
tiskās dzīves bezpartejisks stils lai

būtu viņu pazīme. Un citādi viņi ari nevarēs

būt, jo viņi nav aizmirsuši savas cīņas un mērķus.

Viņiem ir jāiesāk apvienotiem jauna cīņa.

Lai novestu nākošos gados valsts politiku taīs aug-

stumos, no kurienes viņa kārām rokam ir norauta

dubļos. Lai izbēgtu brāļu karu un naidu, kas, iedve-

smots no partiju politikas, arvienu draudošāk sāk

kvēlot tautas slāņos.
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Ir jāpanāk tāds stāvoklis, kurā varēs runāt par

tagadējo politisko pagrimšanu, kā par nožēlojamu

parādibu. Tagad, turpretim, ar to vēl lepojas.
Mūsu labākā inteliģence un tautas plašās aprindas

gaida senos vadoņus pie viņu darba un lielā pie-
nākuma. Ticēsim, ka viņi nāks.

1925- g.



PĒC PIECIEM GADIEM.

Latvijai šodien liela piemiņas diena. Piecus gadus
esam neatkarīga tauta, jauna valsts un tautu pulkā

līdztiesigs loceklis. Ja salīdzinām šos piecus gadus
kaut vaj ar veseliem piecsimti gadiem, kuros latvju
tauta gulēja vēstures tumsā, tad tie ir ļoti lieli un

spoži bijuši.
Tagad mēs svinam svētkus. Mums ir armija, par-

laments, flote, notiek parādes, runas, rauti, sveicieni.

Viss tas piederas gan vairāk pagātnei, kā acumirkļam.
Jo Latvijas radišanas darbs ir prasijis tik daudz ga-

rigu un militāru cīņu, tik daudz tautas asiņu, uzupu-

rēšanās un mantas, ka galvenās jūtas un domas

mūsu piecgadu jubilejā var būt veltitas to piemiņai,
kuri deva mums, dzīvajiem, jaunus laikus un atjau-
notu Latviju.

Bet kad mirušiem un dzīvajiem tiek atdots pienā-

cigais gods, kad noskan parādes salūti, himnas,

runas, kad plūst manifestācijas un deg ugunis par

godu bijušam laikam, kad gribas atskatīties ari uz

darbiem, kas veikti Latvijas valsts un tautas labā,

gribas domāt ari par mūsu nākotni, kura top liela

tautas un valsts darbā.

Un tad — pie šiem jautājumiem nav vairs svētku

sajūtas. Personigi es jūtu pat skumjas un man

liekas, ka spožais Latvijas rīts ir ievedis mūs pelēkā,

miglainā dienā un saule glabājas vairs tikai atmiņā.
Pieci gadi valsts dzīvē ir mazs moments un nebūt

vēl nenosaka un nenodrošina valsts un, līdz ar to,

ari tautas nākotni. Ir jādomā par to, kā šim ma-

zajam laikmetam pievienot nākošos gadu desmitus

un simtus. Un viss tas atkarājas no tautas garigā
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spēka, gribas un no valsts vaditaju krietnibas, ne-

savtibas un tāļredzibas. Tie visi ir jautājumi, pie
kuriem arvienu būs jāatgriežas un, domāju, ne tikai

svinibu gadijumos, bet ari ikdienas darbu darot.

Vaj mums pa pieciem gadiem ir ta Latvija, kādu

sapņoja idejiskie cīnitaji un kādu to gribēja tie, kuri

krita kaujas laukos? Nav.

Valstij nepietiek ar to, ka ta novelk ārējas kon-

tūras, nosprauž robežas un sevi sāk pārvaldit. Tas

viss ir primitivais pirmdarbs. Nacionālai valstij ir

vajadzigs savs īpatnējs se j s, savs raksturs. Ir vaja-

dzigs parādit savas tiesibas un gribu un ari attai-

snojumu uz valsti. Ir vajadzigs iekšķigais saturs.

Un šis iekšķigais saturs ir tas, par ko jādomā

jubilejas dienā, jādomā ar skumjam, rūgtumu un

sāpēm. Mūsu saturs ir neizveidots, nenoteikts.

Vispirmais un sāpigakais ir nacionālisma tautas

īpatnējas apziņas trūkums. Jo tagadējā laikā, kad

Eiropa tiek pārveidota, galvenais, kas dod mums

tiesibu būt neatkarigiem, ir nacionālais prin-

cips. Ja tas ir stiprs, liels, apzinigs un drošs, tad

mums ir tiesibas uz valsti. Ja viņš neapzinigs un

nesaprasts, ja viņš netiek izveidots un sevi neat-

taisno — mums tādas tiesibas nav un vēstures no-

teicošie spēki mūs var strīpot no dzīvo saraksta.

Ar skumjam ir jādomā par to, kas vēl acumirklī

notiek. Vareno cīņu brāļiem, kuri svētā kapsētā,
blakus mūsu galvas pilsētai, ir jāsajūt, ka aziatiskās

Krievijas un garigi barbariskās Prūsijas pagātnes
tēli vēl arvien izsmej mūs mūsu pašu ielās un viņu
ēnas klīst pa mūsu zemi, pa mūsu saimniecibu,

kultūru, jaunatnes audzināšanu, pa mūsu reliģiju.
Pagājušos piecos gados nav bijis mums

vēl tādas nacionālas valdibas, kura būtu

sapratusi to, cik apkaunojoši ir stāvēt

zem minētiem iespaidiem visās dzīves

nozarēs un cik nepieciešami būtu reiz
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parādit, kādas tiesibas ir latvju tautai.

Nacionālā jautājuma neizprašana un nenokārtošana

ir radijusi konfliktus, uztraukumus, nemieru sabie-

driskā dzīvē un radīs tos ari uz priekšu. Vecās

vārnu un laupitaju putnu ligzdas nav galigi izpo-
stitas un šo riebigo putnu kliedzieni vēl jaucas pa
mūsu valsts himnas mierigi gaišajām skaņām kā

neciešama disonance.

Mēs ticam jaunatnei un gaidām no viņas citādu

apziņu, bet vaj pa to laiku, kamēr viņa nāk savās

tiesibās, vēl lai ciešam? Ja ari šodien valsts svi-

nibās uz to negribam galigi atbildēt, tad rītā jau
būs jāatbild.

Nacionālās politikas trūkums Latvijā ir radijis vēl

lielākus šķēršļus mūsu brīvajam nākotnes ceļam.
Neciešama un gļēva tolerance ir bijis mūsu posts
senvēsturē, un, varbūt, ari tagad. Jo tikai valsts

nacionālisma neapziņa ir radijusi un uztur Latvijā
tādas politiskas partijas, kuras nes un glabā
sevī nāves dīgļus. Vaj tiešām valsts varai tādas

nav zināmas un tās jāsauc vārdā? Vaj nepietiek,
ka viņu preses orgāni ikdienas runā izsmiekla pilnu
valodu un demokrātismu izlieto sev par aizsarga
līdzekli, lai viņa patversmē sviestu visnekaunigakos
rakstus tautā par monarķijas laiku labumiem, stipras
dūres vajadzibu un citām pagātnes lietam? Ne.

Latvija ari šai ziņā nav pratusi nodrošināties pa

pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka vadošiem valsts

politiķiem nav bijis skaidribas par valsts principiem
un nav noteiktu līniju.

Demokrātisms vēl nenozīmē, ka katram ir tiesiba

apspļaudit un niecināt tautas suverenitāti. Monar-

ķisma laikā neviens neuzdrošinājās aizskārt niecinoši

valdnieka godu. Un tautas suverenitātei ari ir ma-

jestātes tiesibas un vēl pilnigakas, kā vienai

personai. Sīs tiesibas ir jāizprot, un valdiba:, ja ta

ir demokrātiska, jāpiespiež tās ievērot. Ja valdiba
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to nav darijuši, viņai nav apziņas par demokrātisma

tiesibam un tas ir nožēlojami un sāpigi.
Ari no otras puses, — no tumšā anarķisma pa

kreisi, Latvija nav pratusi norobežoties šais piecos
gados tā, kā tas būtu demokrātiskas valsts cienigi,
kā tas nodrošinātu valsts nākotni. Vēl arvien zināmā

preses daļa — galēji kreisā — ved politisku flirtu

ar komunistisko ideālu valsti, nerēķinādamies ar

Latvijas kulturelo stāvokli. Tikai pateicoties neno-

teiktibai un pārprastam demokrātismam ir varējuši
notikt tādi gadijumt, ka kreiso zocialdemokratu par-

tija ir varējusi uzstādit par saviem kandidātiem uz

parlamentu personas, kuras atklāti dzinušas komu-

nistisko propagandu un apvainotas pat par viltotas

naudas izplatišanu. Kur parasti Eiropā, pēc līdzi-

giem notikumiem, partija galigi būtu zaudējusi savu

politisko iespēju demokrātiskā valsts darbā, pie mums

viņa joprojām un vēl ar varoņpozu turpina to pašu
politiku, kuru turpināja priekš pieciem gadiem.. Ne-

domāsim, ka zocialdemokratu partijai jānoliedz sava

atziņa un ieskati, bet tādi, kādi tie ir pie mums,

ar māksligu streiku rīkošanu, ar protestu katra ap-

cietināta komunista lietā un ar tēvišķu aizbildniecibu

pret vajātiem aziatiskā zocialisma politiķiem, ar to

kreisie zocialdemokrati pierāda, ka demokrāti-

skas valsts jēdziens tiem vēl nesaprotams.
Tā Latvijas jaunā valsts vēl arvien ir apdraudēta

no divām varbūtibam, — melnās un sarkanās — un

tiklīdz tuvojamies kaut kurai no tām, — līdz bez-

dibeņam nav vairs tālu.

Un tad valsts iekšējā dzīve, kura visai sabiedribai

uzspiež savu zīmogu. Par to būtu labāk klusēt, bet

vairāk padomāt jubilejas dienās. Birokrātisms, par-

tiju veikalu pabalstišana, kukuļošana, mežu, linu un

citas panamas, dažādas naftas un «smēres* lietas,
kuras jau atklātas un vēl neatklātas, viss tas ir ap-

tumšojis mūsu jaunās valsts sauli, viss tas rāda, ka
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jaunais laiks slimo ar tiem baciļiem, kurus no mir-

stošās cara Krievijas esam mantojuši. Vaj tiešām ir

vajadzigas vēl jaunas cīņas un jauni Lāčplēši, kuri

pārtīra Latviju? Vaj nepietiek jau ar tām asinim,
kuras tik bagatigi slacinājušas mūsu zemi ? Un kādu

piemēru no galvas pilsētas, no augstākām aprindām
var ņemt tauta, tur, laukos, kur vēl vecā skaidriba

nav galigi zudusi? Tikai negativu.
Beztiesigā Krievijā, no kuras mēs esam reiz vaļā,

ari tiesas bija atkarigas no birokrātisma varas.

lerēdņi, administratori un viņu uzņēmumi bija ārpus
tiesas kompetences. Sabiedribai ir vienmēr vēl ce-

riba uz tiesu taisnigumu, uz to, ka tiesas ir neiespai-

digas. Bet ja ari Latvijā sāktu parādities atklātibā

tiesu izpatikšana, partejiskums, ja tiesas būtu pie-

ejamas politisko partiju varai, tad vairs mums ceribu

nav. Un galvenais, ja bijušo privilēģiju vietā nāktu

jaunas privilēģijas, tad mūsu demokrātiskā republika
vairs nebūtu jaunlaiku valsts un viņas nākotne

skaidri nosakāma kā negativa. Piecos gados mums

ir parādījušies jau bīstami zimptomi visās dzīves

nozarēs. Kas būs pēc tāļakiem pieciem gadiem?
Valsts politiķi var to visu uzskatit par nesvarigu,
partijas var turpināt savu neauglīgo un kaitigo per-
sonu politiku ari tāļak, var aizmirst briesmas, kas

draud tautai savu interešu labā, bet tad nenovērša-

mais ies tāļak daudz ātrākā tempā, ka līdz šim,
kamēr nonāks līdz savam dabiskam galam.

Kas mums ir vajadzigs nākotnē, lai neaizmirstamo

cīnitaju dibinātā Latvija būtu laimiga, lai tauta uz-

ziedētu savā ekonomiskā un kultūras pilnibā. Ne

tas, kas ir tagad.
Ir vajadzigs lai valdiba dziļāk un patiesak saprot

nacionālas valsts viedokli un ceļu, kas

izbeidz pagātnes pēdas mūsu nacionālā

dzīvē.

Ir vajadzigs, lai valsts vaditaji pilnigi skaidri
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prot izšķirt savas partijas un savas

personigas intereses no valsts intere-

sēm un ziedo savu darbu tikai valstij
un tautai. Ir vajadziga valsts politikas

apziņa, ar kuru tik nabadzigi ir bijuši līdzšinējie

partiju lideri. Ir ari nepieciešama eiro-

pejiska smalkjūtiba v n cēlums val s t s

dzīvē, jo tikai tas dara ierēdņus un valsts vīrus

nenopērkamus un neiespaidojamus. Patiesi de-

mokrātiskas un kulturelas valsts vīri

dzīvo un darbojas vēsturei; pie mums

lielumlielais vairums ir darbojušies
tikai sev un šaidienai, bet ta ir primitīvisma,
zemas politiskas attīstibas pakāpes zīme.

Ir vajadziga politisko, ētisko un lat-

viski kulturelo jēdzienu un līniju

skaidriba, nevis chaoss un tuvredziba, ko mēs

ne vienu reizi vien esam piedzīvojuši piecos gados.
Parlamenta dzīvē ir vajadziga apziņa par de-

mokrātiska, nacionāla centra nozīmi

starp ekstrēmiem, bet par visu vairāk iecietiba pret
citu prasibam un abpusiga atteikšanās no

partijas dogmām un kaislibam par

labu vastij.
Ir jāvēlas, lai drīzāk noiet no mūsu valsts skatu-

ves pagātnes cilvēki, dūres un monarķisma apustuļi.
Viņiem ir jānomirst līdz ar to laiku, kas tik pilns
beztiesibas un asiņu. Vajaga skata, kas var

pane s t nākot ne s spožumu un kamtas

ir nepieciešams. Jo tikai gaismā un

kultūrā politiķis var vadit savas tau-

tas ceļus un likteņus un pārredzēt
nākotnes gaitas.

Tas ir sauciens, kuram vajadzētu atskanēt nākošos

gados Latvijā. Nav neka riebigaka, kā politiķis, kas

izmanto valsti savā labā. Ta ir pagātne, bet cilvēce

tuvojas savai pilnibai nevis pagātnē, bet rītdienā.
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Mēs bijām reiz tik apskaidroti un gaiši, kad iegu-
vām savu brīvibu un nākotni. Vai tagad lai to at-

dodam tumšiem spēkiem un meklējam savas poli-
tiskās un kulturelās atziņas kapu velvēs? Audzinā-

sim tautu nākotnei ar darbiem un apziņu, kuri bija
tik lieli un skaidri Latvijas cīnitajiem tur — Brāļu

kapos.

„Latvijss Vēstnesis", 1923. g.





AUTORA PIEZĪMES XII. SĒJUMAM.

Šai sējumā ievietotie raksti par nacionāliem un

politiskiem jautājumiem un dažādām parādibam tau-

tas un valsts dzīvē ir tikai daļa no daudzajiem
publicistiskiem rakstiem. Te sakopoti apmēram ce-

turtā daļa no visiem žurnalistiskiem autora darbiem.

Rakstu sakopojums izvēlēts ar tādu nolūku, lai

rāditu kādos virzienos ir gājusi autora darbiba po-

litiskā un nacionālā laukā.

Pirmais raksts apzīmēts ar 1905. g. Bet jau priekš
šī laika autora publicistiskie raksti parādijušies Zo-

cialdemokratu un Zocialdemokratu Savienibas ār-

zemju žurnālos. Ap 1906.—1908. g. daži raksti par
revolucionāro kustibu iespiesti krievu zocialistu re-

volucionāru izdotos laikrakstos, kas iznāca Krievijā

nelegāli; sevišķi laikmetā, kad krievu revolucionāro

darbibu vadija Alberts Traubergs Somijā.
Pasaules kara laikā un bēgļu laikā autora žurna-

listiskā darbiba pieņem plašākus apmērus, dzīvojot

Maskavā, kur latviešu rakstnieku aprindās tika jau

atklāti, ari presē, «Dzimtenes Atbalsī" (1916.g.)
pausta doma par Latvijas neatkaribu. Sie

raksti pa lielākai daļai polemizējoša satura (pret
«Baltiju", ko vadija A. Bergs Peterpili un kas stingri

apkaroja domu par Latvijas valsti). No

polemizējošu rakstu uzņemšanas «Kopotos rakstos"

autors pēc iespējas atturējies un tikai pāri raksti

rāda kādā virzienā un pret ko vesta cīņa.
Vairums rakstu par nacionālo politiku iespiesti

«Līdumā", Valkā (1916.—1918.), «Laika Vēstīs",

(Laika Balsīs) Nacionālās Kareivju Savienibas laik-

rakstā, Cēsīs un Valkā (1917.), «Latvijas Sargā",
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Liepājā (1919.), «Jaunākās Ziņās" (1919.—1923.),

«Latvijas Vēstnesī" (1923.—1924.), «Latvijas
Kareivi" (1920.—1922.).

Bez žurnalistiskiem rakstiem, bet tādā pat virzienā,
autors sarakstijis Latv. Pagaidu Valdibas uzdevumā

dažas brošūras un uzsaukumus («Latv. Pag. Valdibas

mērķi", «Latvijas kareivji" un c.) laikmetā no 1918.

līdz 1920. g.

Raksti, kas sakopoti XII. sējumā pa lielākai daļai
attiecas uz laikmetu priekš Satversmes Sa-

pulces sasaukšanas, kad publicista un žurnā-

lista nozīme mūsu tautas dzīvē bija vislielākā un

laikrakstus vadija žurnālisti, nevis politisko partiju
darbveži, ka tas ir pēdējos piecos gados, kad avižu

rakstiem ir vairs tikai partejiska nozīme.

Raksti pēc iespējas sakopoti kronoloģiskā
kārtibā, izņemot nedaudzus.

Sekojot šiem īsajiem aizrādijumiem būt iespējams
tuvāk iepazīties ar autora publicistisko darbu tiem,
kurus interesē Latvijas tapšanas laikmets un idejiskas

cīņas ap to. Daudzus plašākus rakstus par nacionālo

jautājumu nebija iespējams ievietot vienā sējumā, jo
ši rakstu krājuma nolūks bija rādit tikai autora gai-
tas žurnālistikā.

J. Ak.

Rigā, 1928. g.
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