
BĒRNS
PALIEKBĒRNSBĒRNS

ĢIMENĒ
SKOLĀUN
DARBĀ

A- S ZEMNIEKA DOM GX.I9 3 8





Bērns paliek bērns

Bērns skolā, ģimenē un darbā

Sakārtojis

A. Briedis

A/S. ZEMNIEKA DOMAS

1 9 ~3 8



Grāmatspiestuves Akc. Sab. <ROTA> Rīgā, Blaumaņa iela Nr. 38-40. 12557



3

Kārlis Ulmanis,
Valsts un Ministru Prezidents

«Bērns paliek bērns, vai nu paša vai

sveša bērns, un arī par sveša bērnu audzi-

nātājam jāatbild.»

Ar šo norādījumu es vēlos ievadīt ma-

zo rakstu krājumu par audzināšanu. Viņā
lasītājs atradīs rakstus, kas radušies saka-

rā ar šīgada ģimenes dienu, kuras nolūks

bija ģimenes saišu nostiprināšana, bet arī

vēlēšanās pievērst lielāku vērību vispār
audzināšanas jautājumiem.

Šinī rakstu krājumā ir papildināta at-

ziņa, ka bērns izaug ģimenē un skolā ar to,

ka bērna izaugšanā īsāku vai garāku lai-

ku bieži aizņem darbs pie svešiem ļaudīm.
Un te nu līdz šim, pieņemot darbā svešu

bērnu, par maz bija domāts par to, ka bla-

kus algas izmcfksai darba devējam jāuz-

ņemas arī bērna audzinātāja pienākumi.

Jo citādi rodas robs audzināšanā, un mums

jānāk pie atziņas, ka bērns izaug dažreiz



gan ģimenē un skolā, bet bieži še pievie-
nojas augšanas gadi darbā. Un darba de-

vējam tad nu jāatminas, ka bērns paliek
bērns, un arī pret svešo bērnu jāizturas ar

draudzību un mīlestību, un arī svešajam
māceklim, lauksaimniecībā vai amatniecī-

bā, jāļauj sajust un izjust ģimenes siltumu

un gādību.

To ņemt pie sirds, to paturēt prātā un

saskaņā ar to rīkoties es ieteicu visiem

saimniekiem, saimniecēm, amatniekiem un

amatnieku mājas mātēm, ja viņu aizgādī-
bā nāk svešo bērni, kā mācekļi lauksaim-

niecībā un amatniecībā.

Tads ir mans sirsnīgs lūgums, to pildī-
dami jūs veiksiet lielu patriotisku darbu.

1938. gada jūnija.
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Kārlis Ulmanis,
Valsts Prezidents

Ģimene — mūsu valsts dzīves

stūrakmens

Ģimene ir stūrakmens visā mūsu valsts

dzīvē, un katra cilvēka lielākā manta ir vi-

ņa paša raksturs un viņa dzimta.

Tādēļ vispirmā lieta, pēc kuras ir jādze-
nas, ir tā, ka starp vecākiem un bērniem

nodibinās visciešākās mīlestības un drau-

dzības saites, kuras dibinās uz pilnīgu ab-

pusēju paļāvību un uzticību. Cīņā iedami,
lai jaunie neatraujos no veciem, un vecā-

kie lai neatstumj jaunāko rokas. Galu galā
nav nevienam labāka drauga par tēvu un

labākas draudzenes par māti. Tas zēns

savā mūžā nenoklīdīs uz maldu ceļiem,
kurš savā tēvā un mātē atrod savus labā-

kos draugus, kuru priekšā viņam nav ne-

kādu noslēpumu.

Katram tēvam vajadzētu uzskatīt par

savas dzīves dārgāko mantu attiecības ar

saviem dēliem, kurās valda uzticība un

paļāvība, un izsargāties no visa tā, kas šīs
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labās attiecības varētu traucēt vai pat iz-

nīcināt. Un nav nekas pasaulē spējīgāks
uzturēt un nostiprināt labas attiecības

starp tēvu un dēlu, kā kopīgs, pievilcīgs
darbs. Ir nelaime priekš katra dēla, ja viņš
uz savu tēvu var lūkoties nevis kā uz savu

draugu, bet tikai kā uz stingro pārmācītā-

ju, ja viņš baidās no katras sastapšanās ar

savu tēvu, paredzēdams tikai nosmādēša-

nu un izbāršanu.

Sievietes — mātes galvenais pienā-
kums ir rūpēties par pašu māju un ģimeni.
Sievietei jāpadara māja par siltu, gaišu,

jauku un patīkamu laimes pili. Viņai jā-
uzaudzina bērni kā pienākas, par prieku
sev un tēvam, un tautai.

Māte ir lielākā varone pasaulē. Neviens

nenes tādus upurus, neviens nepiedzīvo
tik daudz rūpju un grūtību, kd viņa priekš
saviem bērniem uz sevi ņemas.

Māte savieno sevī visu: viņa ir aukle,

pavārs, pamācītāja, skolotāja, sargeņģelis.
Tēvs — priekšzīme un paraugs, vadonis,

padomdevējs un draugs.

Cik ciešas būtu cilvēka saites pie dzim-

tenes un tautas, ja viņš izaudzinātu sevī

stipru mīlestību pret saviem vecākiem, ve-

cāku māju, zemi, saimniecību, ja viņā ie-

sakņotos jaukas, cēlas un mīļas atmiņas
par savu bērnību, par saviem vecākiem un

vecāku mājām.



Arn. Lūsis,

LLK Mazpulku ideoloģijas un propagandas nozares vadītājs

Bērns ģimenē, skolā un darbā

No visiem tiem uzdevumiem, kurus mums,

dzīvi 15. maija ideoloģijas garā pārveidojot uzstā-

dījis tagadējais laiks, nākotnē, varbūt, vislielākā no-

zīme būs tam darbam, kuru mēs šodien darām jau-

natnes labā. Mūsu Tautas Vadonis — Prezidents

Dr. Kārlis Ulmanis vairākkārt ir aizrādījis, ka vien-

mēr un visur valsts un sabiedriskā darbā mums pir-

mā un galvenā vietā jānostāda pats cilvēks, cilvēka

personības audzināšana un veidošana. Tagadējā

laika sasniegumi un ideoloģija grib kalpot tautai —

katram tās loceklim palīdzot rast nevien labākus un

ērtākus dzīves apstākļus, bet arī — stiprākus un ve-

selīgākus garīgos pamatus, uz kuriem cilvēks savā

dzīvē var nostāties tikpat droši, cik droši viņš no-

stājas uz zemes. Bet garīgais audzināšanas darbs

sākas ar jaunatni, un tamdēļ visu reformu pamatos

stāv jautājums par to, ko darīt jaunatnes labā. Jo

kāda izaug jaunatne — tāda izaug un veidojas arī

pati valsts. Būdams sirsnīgs jaunatnes draugs un

atbalstītājs — Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis daudz

darījis tās labā un, viņa ierosināta, nacionālā valdība

izdevusi vairākus likumus, kas tiešā vai netiešā vei-

dā skar jaunatnes dzīvi un audzināšanu. Bet putna

ceļš sākas no ligzdas, un cilvēka bērna gājiens pretim
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lielai dzīvei —no ģimenes pavarda. Tēvs un māte,

vecākie brāļi un māsas — ir jaunatnes pirmie audzi-

nātāji, kuru uzdevums nav tikdaudz sniegt bērniem

praktiskās zināšanas lielai dzīvei, kā mācīt tos at-

šķirt labo no ļaunā, virzīt viņu gribu un darbus uz

visu pozitīvu, novēršot no visa ārdošā, negātīvā.
Rakstura cēlums, stiprums, noteiktība — tās ir

īpašības, ko bērnam jāmanto ģimenes vidū dzīvojot.

Un te no ārkārtīgi liela svara ir — tēva un mātes,

vecāko brāļu un māsu — dzīvā, personīgā priekš-

zīme un paraugs. Visa mūsu mācīšanās patiesībā

nav nekas cits, kā atdarināšana un piesavināšanās.

Tā piemēram, uz ielas bērns, savvaļā un bez uzrau-

dzības atstāts — daudzkārt piesavinās ielas netiku-

mus un tad cenšas tos atdarināt. Turpretim stiprā

un tikumiskā ģimenē viņš manto labās rakstura īpa-

šības un cenšas būt tāds, kāds ir viņa tēvs, vai kāda

viņa māte. Mazas meitenes raksturā vienmēr ie-

dzirkstas kāda zīmīga mātes īpašība un zēnu darbos

kļūst saskatāmi viņu tēvu darbi. Ja senam sakām-

vārdam, ka ābols nekrīt tālu no ābeles, ir taisnība,

tad galvenā kārtā tikai tādēļ bērns savā dzīvē bieži

vien nevar izkļūt no tās garīgās vides iespaida, kādu

tas mantojis vecāku ģimenē. Lūk tamdēļ stipras —

garīgi un tikumiski stipras ģimenes nozīme valsts

un tautas dzīvē ir ārkārtīgi liela un neatvietojama.

Ģimene ir tā auglīgā dārza zeme, kur, pareizi un rū-

pīgi kopta, aug un veidojas katra sēkla, nesot des-

mit un simtkārtīgus augļus. Ģimenes svētumu sar-

gāt grūti nākas ar likumu palīdzību, piemēram, kaut

vai tādā kārtā, kā valsts to dara ar pilsoņu mantu.

Pilsoņiem pašiem ir jārūpējas par to, lai ģimenes
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pamati paliktu stipri un nesatricināti. Viņiem tas

jādara bērnu un savas tautas mūžības dēļ, jo mūsu

tautai grūti nāksies pastāvēt, ja mūsu bērniem un

bērnu bērniem nebūs tā tikumiskā spēka, kuru vis-

vairāk mantojam pie ģimenes siltā un piemīlīgā pa-

varda.

Otro ceļa posmu jaunatnes audzināšanā iezīmē

skola. Tak, diemžēl, audzināšanas darbs skolā daž-

reiz pārvēršas tikai par mācīšanu, kas aprobežojas

ar to, ka sniedz bērnam zināmas teorētiskas un prak-

tiskas zināšanas nākošai dzīvei, atstājot novārtā per-

sonības izveidošanu un labo rakstura dotību izkop-

šanu. Tā, protams, nav katrreiz audzinātāju, skolo-

tāju vaina. Lielā skolnieku skaita dēļ tie bieži vien

nemaz nespēj pārskatīt visu skolas saimi tā, kā tas

būtu nepieciešami vajadzīgs, kaut arī viņi to ļoti

vēlētos. Klase vairs nav ģimene, un audzinātāju

rūpes galvenā kārtā saistās vai nu ar apdāvinātiem,

vai neapdāvinātiem un nerātniem bērniem. Un to-

mēr — arī par citiem, skolas darbam varbūt mazāk

apdāvinātiem bērniem, ir jādomā. Arī tie ir jāat-

balsta, jāizveido viņu raksturs, dodot tiem iespēju

sevi parādīt labā gaismā, jo citādi viņi var saslimt

ar bīstamāko no visām jaunatnes slimībām — maz-

vērtības sajūtu. Šeit skolai nāk palīgā jaunatnes

organizācijas — sevišķi mazpulki, kur praktiskā dar-

bā var gūt sekmes katrs, kam ir uzticība un stipra

griba. Un — galu galā — skolā gūtais diploms arī

vēl nesaka pēdējo vārdu mūsu dzīvē. Dzīve pati ir

tā, kas izraksta īsto gatavības apliecību un liek vis-

pareizākās atzīmes mūsu sasniegumiem.
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Mūsu lielākā audzināšanas kļūda tiklab ģimenē
kā skolā — līdz šim bieži vien ir bijusi tā, ka mēs

jaunatni esam atturējuši no darba, domādami savus

bērnus vēl esam pārāk jaunus, darbam nepiemērotus.

Šai sakarībā mēs nedrīkstam aizmirst Vadoņa —

Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa vārdus, kurus viņš

1937. g. janvārī teica Rīgas pilsētas novada mazpul-

kiem un dalībnieku vecākiem.

«Vecāki — viena lieta mums tagad jāsāk vārdā

aaukt un mācīt, tas jādara ne tikai skolā vai vienā

otrā dzīves gadījumā, bet tas ir arī mājās jāredz,

jādzird un jāmācās: es jūs visus šinī stundā lūdzu

atcerēties, cik cietsirdīga un nežēlīga ir bijusi lik-

teņa roka tanīs gadījumos, kad vecāki saviem bēr-

niem teikuši: tev darbs nav jāstrādā, jo tas tev nav

vajadzīgs; kas ir teikuši bērniem: priekš šī darba

tu esi par labu, lai to dara citi! Tas darbs ir prasts

un niecīgs un sīks! Likteņa roka un negrozāmais

dabas un cilvēka likums atriebās visos šais gadīju-

mos. Ir laiks, kad mēs to iedomājam un atmina-

mies, un atkārtojam šīs kļūdas, kas, diemžēl, ir

notikušas arī mūsu tautas vidū. Ja mēs gribam pa-

tiesi un no visas sirds, lai bērns skolā un jaunatnes

organizācijās mācās darbu cienīt un mīlēt, tad vis-

pirms šai darba mīlestībai jātop uzņemtai jau mājā

ar pirmajiem vārdiem, ko bērns dzird, ar pirmajiem

iespaidiem, kas iespiežas bērna dvēselē un prātā. Un

lai nekad mūsu ģimenē neatskan vārdi: mans dēls,

tev nav jāstrādā, jo tu iztiksi bez tā; fev nav jādara

prasti darbi, gaidi, kad tev kāds radinieks vai cits

kāds pienesīs klāt tādu darbu, kas tev patiksies. Es

teikšu vēlreiz: bargā likteņa roka šīs mācības nekad
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nav atstājusi bez atriebības. īstā vieta, kur bērniem

jāsaņem pirmās dzīves pamācības, ir māja. Tikai

tad nāk skola un jaunatnes organizācijas. Ja mēs

dzīvosim pieturoties pie šīs atziņas, tad arī izkopsim

visas dāvanas un spēkus, kas mums ir doti, mēs re-

dzēsim, cik ļoti labi ir, ka mēs asinām mūsu saim-

nieciskās un garīgās spējas, asinām un izdaiļojam

visu to, kas vajadzīgs mūsu dzīvei. Tad mēs atra-

dīsim, ka varam dzīvot pilnīgi paļāvībā un nest sirdī

drošu cerību arī visai nākotnei. Tad būsim izpra-

tuši dzīves uzdevumus, tad arī atzīsim, kas ir pie-

nākums dzīvē un ka dzīves prasījums un dzīves sū-

tība ir katram sava pienākuma pildīšana vispirmā

kārtā un vispirmā vietā».

Tiešām — nav labāka audzināšanas un rakstura

izveidošanas līdzekļa, kā darbs. Liegt bērnam strā-

dāt — vai arī kautkādā citā veidā mazināt viņa paš-

darbības tieksmes — nozīmē novērst jaunatni no

tā īstā ceļa, kas ikvienu ved pretim labākai un lai-

mīgākai nākotnei. Darbā bērns manto daudz vai-

rāk pieredzējumu un atziņu, kā klausoties vecāku

labi domātos vārdos. Darbā nostiprinājās un izvei-

dojas sirsnīga draudzība un uzticība starp bērniem

un vecākiem, darbs attur bērnus no nerātnībām, no

staigāšanas ļaunos, samaitājošos ceļos. Viss iepriekš

teiktais zīmējas tiklab kā uz lauku, tā arī uz pilsētu

jaunatni. Sevišķi pēdējai jādod iespēja vaļas brī-

žos izmantot lauku dzīves priekšrocības, vaļas die-

nās atrasties tālāk no tiem ārdošiem, ļauniem pie-

mēriem, kādus tiem bieži vien nākas novērot pil-

sētu akmens labirintos. Lūk tamdēļ ļoti apsveicams
ir darbs, kuru Tautas Vadoņa ierosināta — kopš

11



1934. g. 15. maija veic nacionālā valdība — sekmē-

jot pilsētas bērnu novietošanu lauku saimniecībās

vasaras mēnešos, lai tie saulē un svaigā gaisā va-

rētu stiprināt savus fiziskos un garīgos spēkus.

Katru pavasari — sākot kā gani savas lauksaim-

niecības mācekļa gaitas — tagad uz visiem mūsu

valsts novadiem dodas vairāki tūkstoši pilsētas zēnu

un meiteņu — galvenā kārtā trūcīgu vecāku bērni,

kas spiesti paši sev nopelnīt iztiku un drānas turp-

mākai skolas apmeklēšanai ziemas mēnešos. Un —

tiešām līksma kļūst sirds, redzot cik iedegušām se-

jām un mirdzošām acīm tie atkal rudenī atgriežas

pilsētā atpakaļ. Viņu gaita ir kļuvusi nosvērtāka,

viņu valoda — lietišķāka, apvaldītāka. Šie bērni jau

mācījušies pazīt īsto, patieso dzīvi — vairs nevēlas

sist zekserus rensteles malā vai netīrā pagalmā, tie

vairs nedrūzmējas priekšpilsētas kīno teātru reklāmu

priekšā un nesapņo par braukšanu uz Āfrikas

džungļiem. Viņi grib strādāt, jo lauku sēta tiem

mācījusi lielo, skaisto darba tikumu. Protams, tas

notiksies tikai tad, ja viņi atraduši sev darbu pie

labiem, godīgiem ļaudīm, kas ar savu priekšzīmi tiem

rādījuši, kā jādzīvo un jāstrādā, lai svētīta kļūst

katra diena un augļi briest katram darbā pavadītam

brīdim.

Bet — ar rūgtumu nākas novērot, ka ne vien-

mēr un ne visi lauku saimnieki un saimnieces iz-

prot to lielo atbildību, kādu viņi uzņēmušies pie-

ņemot darbā pilsētnieku bērnus. Domādami, ka viņu

saistības sniedzas tikai tik tālu, cik tālu tās pare-

dzētas darba līgumā — viņi aizmirst, ka to uzdevums

ir arī šis: atvietot pilsētas bērniem viņu vecākus,
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izpildīt reizē drauga, padomdevēja un audzinātāja
vietu. Arī lauku sētā bērni nedrīkst augt savvaļā,
bet saimniekam un saimniecei jābūt nomodā par

viņu gaitām, par viņu pareizo audzināšanu. Mēs

nekad un nekādā ziņā nedrīkstam uzlūkot

uz laukiem aizvestos pilsētnieku bērnus

par ražošanas līdzekli, tikai par algotu

darba spēku šī vārda tiešā un burtiskā no-

zīmē. Ja saimniekam, varbūt, nav tiesības iejauk-

ties pilngadīgo laukstrādnieku personīgā dzīvē —

cik tālu tā sniedzas ārpus uzlikto pienākumu kār-

tīgas, apzinīgas izpildīšanas, tad — zīmējoties uz jau-

natni — viņam — ir taisni pienākums to darīt un

viņš nedrīkst atstāt šo pienākumu novārtā. Arī lauku

sētā jaunatne ir jāaudzina tāpat, kā tas notiek ģi-

menē un skolā. Pilsētas bērns lauku sētā nedrīkst

būt tikai garāmgājējs, nejauši iekļuvis svešnieks.

Tam ir jātop uzņemtam saimnieka ģimenē un par

viņa audzināšanu ir jārūpējas tāpat, kā tēvs un māte

rūpējas par saviem bērniem. Ar dziļu pietāti, uz-

manību un draudzību saimniekam un saimniecei jā-

tuvojas no pilsētas atvestai meitenei un zēnam, zi-

not, ka nekas bērnu tā nesāpina, kā vecākās paau-

dzes vienaldzība, sirsnīgas draudzības un atsaucības

trūkums. Kamdēļ, piemēram, mums ir mājas, kur

kalpi dzīvo gadu desmitus, visu savu mūžu — un

nemaz nedomā par projām iešanu, kaut arī citur,

varbūt, tos sagaida vieglāks darbs un lielāks atal-

gojums? Laikam gan atbilde ir tā, ka šais mājās

kalpi nekad nav jutušies kā svešnieki, ka tur viņi
saimniekā un saimniecē atraduši patiesus, sirsnīgus

draugus. Un arī lauksaimniecības mācekļi — sākot
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ar ganu un beidzot ar dižpuišiem un dižmeitām —

šādu draudzību atraduši, vai nu paliks, vai arī vien-

mēr atgriezīsies tai sētā, kur tos sagaidīs kā mīļus

ciemiņus.

Kādas tad nu ir tās audzinātāja īpašības, kādas

nepieciešami vajadzīgas katram darba devējam —

lauksaimniekam, kas atved savā sētā pilsētnieku
bērnus?

Vispirms — saimniekam un arī saimniecei ne-

vajadzētu censties būt tikai darba rīkotājam un pa-

vēlētājam — bet padomu devējam un draugam. Tie

bērni — kuru vecāki palikuši pilsētā — vēl vairāk

ilgojas pēc mīļa vārda un silta glāsta, kā tie, kas

vienmēr uzturas savu vecāku tuvumā. Bērns ir

un paliek tikai bērns. Arī mūža piecpads-

mito gadu sasniegušie — vēl ir audzināmi, apkop-

jami un sargājami, jo šie gadi patiesībā ir viskritis-

kākais laiks viņu dzīvē, kad veidojas viņu raksturs

un personība, kad viņi tuvojas dvēseles brieda lai-

kam. Dažreiz nākas dzirdēt saimniekus žēlojamies,

ka tie netiekot ar pilsētas bērniem nekādā galā, jo

viņu prāts tiecoties tikai uz visādām nerātnībām,

palaidnībām un slinkošanu. Protams — šādām valo-

dām ir dažreiz arī savs pamats. Bet tāda bērna, ku-

ru nevarētu audzināt, nemaz nav, tāpat kā nav ne-

viena jauna koka, kuru nevarētu locīt. Apdomīgi rī-

kojoties, nepārsteidzoties un pārāk ātri nenosodot—

saimnieki atradīs ceļu arī uz šo bērnu dvēseli un

varēs kaisīt tur labu sēklu. Spītība, kūtrums, nevīžī-

ba un citas sliktās rakstura īpašības pazudīs tad, kad

bērni redzēs — ka saimnieks neraugās uz tiem tikai

kā uz darba rīku un ražošanas līdzekli, bet tuvojas
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tiem kā savas ģimenes locekļiem un draugiem, vēlot

tikai labu un darot tikai to, kas labā dēļ jādara. Kā-

das bērnu patversmes pārzinis reiz šī raksta autoram

atzinās, ka viena vasara laukos krietna saimnieka uz-

raudzībā — patversmes bērniem dodot vairāk laba,

kā visa turienes stingrā disciplīna un bargie sodi.

Un tamdēļ — sniegsim pilsētas bērniem tikpat drau-

dzīgi roku — kā darām to saviem dēliem un meitām.

Neaizmirsīsim parūpēties par to, lai viņu gultiņa ne-

tiktu novietota kautkur netīrā aizdurvē, bet lai tā

atrastu savu vietu gaišā tīrā stūrītī! Neaizmirsīsim

pārliecināties par to, vai ganu drānas ir vienmēr

pienācīgi sausas un siltas, vai ganu tarbā nav tikai

sausa maizes garoza un, varbūt, sapelējis biezpiena

pikucis. Dosim atpūtu viņiem tad, kad tie ir no-

guruši, un pusdienas laikā neatrausim tiem miegu

sūtot tos ravēt dārzu vai izpildīt kādu citu darbu, ko

darīt, varbūt, būtu mūsu pašu pienākums. Neaiz-

slēgsim ganiņam savas istabas durvis, un mēģināsim

rast atbildi visiem viņa uzstādītiem jautājumiem.

Neliksim tiem manīt, ka starp viņiem un mūsu pašu

bērniem ir kāda starpība, ka viņi ir tikai atnācēji,

kuriem zem mūsu jumta nav īstā mājas vieta. Sveša

manta mums esot vairāk jāsargā, kā savējā. To

pašu varam sacīt arī par svešiem bērniem — kaut

arī tie atrodas mūsu algā un mūsu darbā.

Tālāk — ja saimnieks grib patiesi un ar labām

sekmēm veikt to lielo audzināšanas darbu, kāds vi-

ņam uzticēts — viņam jābūt taisnīgam un godīgam,

ievērojot visas tās morāliskās rakstura īpašības, kā-

das mēs prasām tagadējā laikā pie katra darba de-

vēja. Viņš nedrīkst atraut lauksaimniecības mācek-
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ļiem pienācīgo algas daļu, mēģināt to kautkādā ceļā

samazināt vai sagrozīt. Tāda rīcība jaunatnei var

radīt lielu sarūgtinājumu un neuzticību, kas dau-

dzus, varbūt, vēlāk pavisam attur no lauku darbiem.

Labāk ir dot ar uzviju, kā mēģināt kautko atraut

no tā, kas otram pienākas. Sāpīgs ir arī pilsētas

bērnu sodīšanas jautājums. Atstājot šo jautājumu
katra saimnieka un saimnieces sirdsapziņai — tomēr

jāaizrāda, ka sods tikai tad sasniedz savu mērķi, ja

to neizlieto kā atmaksu, bet — kā audzināšanas lī-

dzekli, nevienu brīdi nenovēršoties no patiesības un

taisnīguma.

Tā tad — taisnīgums un sirsnīga draudzība sa-

sniegs vēlamo mērķi un neliks pilsētas bērniem lau-

kos sāpīgi sajust vecāku trūkumu un varbūtējo dar-

ba smagumu. Un tad arī stiprākas un nesaraujamā-

kas kļūs tās saites — kas saista pilsētas un laukus,

lauku un pilsētu iedzīvotājus. Tagadējā laika lie-

lākais ideāls — tautas vienība — tad atradīs savu

konkrēto formu un piepildījumu, un katrs saimnieks

būs kļuvis par nākošo paaudžu audzinātāju un sko-

lotāju krietnos tikumos un labos darbos. Ceļš, kuru

jaunatne ies no savas ģimenes uz skolu un darbu,

tad kļūs par audzināšanas līdzekli ikvienam, kas grib

kalpot savas tautas un tēvzemes karogam, labklājī-

bai un godam.
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Prof. Aug. Tentelis,

Izglītības ministrs

Tēvs un māte

Māte un tēvs — tās ir tās personas, kuras mēs

nekad neaizmirstam. Māte un tēvs ir un paliek tie,

kas mūs sildījuši ar savas sirds siltumu, ar savu mī-

lestību; kas gribējuši ar visu savas sirds karstumu,

lai mums turpmākā dzīvē labi klātos, lai mēs iz-

augtu par krietniem un labiem cilvēkiem. Mūsu

sirds dziļākā vēlēšanās ir kaut kā atmaksāt mātei

par viņas mīlestību, gādību, pašaizliedzīgu uzupu-

rēšanos un aizstāvību. Man grūti atrast vārdus, ar

ko es savas mātes darbu būtu pareizi raksturojis un

attēlojis. Bet es būtu netaisns, ja nepieminētu tos,

kas blakus mātei par mani gādājuši — tēva māti, tē-

va tēvu, mātes tēvu, mātes māti. Bieži vien viņi bi-

juši mūsu īstie audzinātāji, jo mūsu mātei bija jā-

rūpējas par jaunākiem brāļiem un māsām. Māte —

mūsu tikumu sargātāja, pašaizliedzības paraugs un

priekšzīme. Mātes gaišais skats, saprotošā un piedo-

došā sirds mūs ir stiprinājusi dzīves grūtos brīžos.

Viņa devusi mums spēku iet dzīves ceļā uz priekšu

un pacelties uz augšu. Tādas bija mūsu mātes 50—60

gadus atpakaļ, tādas bija latviešu mātes — savu bēr-

nu audzinātājas. Tagad ir jauni laiki. Ir auguši mātes

pienākumi un uzdevumi. Ja mūsu mātes audzināja

un gribēja redzēt krietnus cilvēkus, labus darba da-

rītājus, tad tagad mātes uzdevums audzināt krietnus

Latvijas pilsoņus, krietnus latviešu tautas locekļus.
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Nav šaubu, ka arī agrāk mūsu vecāki audzināja mūs

tēvzemes mīlestībā, mācīja mīlēt tautu un visu lat-

visko. Bet tad jau vēl nebija mūsu valsts, nebija

iespējas celt mūsu kultūru un sabiedrisko labklājību

tā kā tagad. Tagad mums viss tas ir. Tagad mūsu

pienākums audzināt savus bērnus labus un krietnus

Latvijas valsts darbam.

Mātes un tēvi, gādājat, ka jūsu bērni izaugtu

par veselīgiem, darba spējīgiem un dzīves priecīgiem

cilvēkiem. Skolotāji nevien māca, skolotāji arī au-

dzina — tas ir skolas un skolotāju pienākums. Un

šo pienākumu skolotāji varēs veikt tikai tad, kad

skolotāji un bērnu vecāki ies roku rokā; ja vecāki

neredzēs skolotājā cilvēku, kas grib viņu bērniem

kaitēt, un skolotājs nedomās, ka vecāki bērnu audzi-

nāšanā ir skolotāju pretinieki. Vecākiem un sko-

lotājiem jāiet blakus savstarpējā uzticībā, paļāvībā

un saprašanās. Tikai tā tiks sasniegti tie mērķi un

tie uzdevumi, kādus uzliek mums valsts, sevišķi mū-

su 15. maija valsts.

Vecāki, tēvi un mātes! Šinī vecāku dienā liekat

pie sirds tos ideālus, kādus mūsu valstij licis mūsu

Vadonis. Palīdzat šos ideālus reālizēt, un visā pil-

nībā reālizēt, jo tas nāks par labu nevien valstij,

bet arī katram cilvēkam valstī. Un jūs, bērni, ne-

aizmirstat savus vecākus, savu māti, un arī mirušos

un tālumā esošos. Raugāt parādīt savu mīlestību,

pateicību kaut ar vienu vienīgu sirsnīgu rokas spie-

dienu un mīļu skatu. Lai šī diena būtu bērnības

atceres diena, svēta diena, laimes diena, tad arī visu

mūsu mātei '— mūsu Latvijai būs nodrošināta cēla

nākotne.



A. Bērziņš,

Sabiedrisko lietu ministrs

Latviešu ģimene

Varena radīšanas griba atraisījusies latvju tau-

tā, un kopš vēsturiskā 15. maija visa uzmanība vel-

tīta tālākas nākotnes jautājumiem. Viss, kas top

celts kā materiālās, tā garīgās kultūras druvā, nav

domāts vienam gadam, vai vienam gadu desmitam,

bet tālākām paaudzēm. Jaunās lepnās celtnes, lie-

los rūpniecības uzņēmumus, skolas un sabiedriskās

ēkas, pilsētas un laukus mēs ceļam, paturot prātā,

ka tās būtu derīgas arī tiem, kas pēc mums tās

lietos. Likumi, kas nojauc novecojušos sabiedrības

iestādījumus un dibina jaunu, labāku iekārtu, tāpat

tiek veidoti ar domām par nākošo paaudžu vajadzī-

bām un attīstības iespējām. Šī sparīgā nākotnes

griba pievērsusi uzmanību domām par tautas biolo-

ģisko nemirstību, par paaudžu nepārtraukto plūdu-

mu, izpaudusies gādībā par bērniem, par tautas

skaitlisko vairošanu un kvalitātivo augšanu, jo tas,

galu galā, ir visu tagadējo darbu dziļākais attaisno-

jums. Un tad nu mēs ieraugām, ka svešie vēji, ilgus

gadus trakodami mūsu tautā, nodarījuši lielu postu

morālei un rakstura stingrībai, vājinājuši vecās, gadu

tūkstošiem pārbaudītās un par labām atzītās tiku-

miskā normas, kas visus šos laikus sargājušas tautas

pastāvēšanu. Latviešu ģimene — tautas stūrakmens
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— iznākusi no pēdējo gadu desmitu vētrām stipri

vājināta. To pacelt agrākā spēkā —ir viens no val-

dības galveniem mērķiem, kura sasniegšanā tā cerē

atbalstu no visas sabiedrības.

Par senlatviešu ģimeni, tās iekšējo spēku un sa-

skaņu mums liecības sniedz latvju dainas. Saticīga

ģimene ir likta par paraugu, asi pelti netikumi, kas

ģimenes dzīvi jauc. Vairīšanās no bērniem nav bi-

jusi pazīstama. Daudzas dainas dzied ne tikai par

piecām, sešām māsiņām vai brāļiem, bet pat par

deviņiem brāļiem, kas savai māsai kaļ vaiņagu.

Daudzas dainas cildina bērnu savstarpējo saskaņu

un izpalīdzību, godbijību pret vecākiem, ģimenes ti-

kumiskos uzskatus. Lasot dainas, mums atklājas

stipras, saderīgas ģimenes dzīves ainas.

Vēl vienu paaudzi atpakaļ latviešu ģimenei bija

daudz lielāks iekšējs spēks, nekā tagad. Vēl dau-

dziem būs atmiņā pirmskara zemnieka mājas, se-

višķi apgabalos, kas bija attālāki no lielajiem cent-

riem. leejot tajā un izjūtot saskanīgu ģimenes dzīves

garu, pat svešnieku apņēma siltums un labsajūta.

Rakstniekam Janševskim «Dzimtenē» un «Bandavā»

ir brīnišķi ģimenes siltuma tēlojumi, un viņš varbūt

dziļāk, nekā jebkurš cits, saskatījis ģimenes gaišos

priekus. No ģimenes veselības un spēka izauga

latvju tautas spēks, tautas kopības apziņa.

Latvju ģimenes iršanas process sākās līdz ar

materiālistisko ideju iespiešanos mūsu zemē, ar pār-

liecīgo dzīšanos pēc materiālām vērtībām. Šo pro-

cesu vēl padziļināja marksistiskā propaganda un re-

liģijas graušana. Sabiedrības tikumiskie ieskati pār-

vērtās par ļaunu ģimenei, un beidzot vēl smagā kara
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pārdzīvojumi pabeidza to, ko ārdošās idejas bija sā-

kušas. Tagad mūsu lielais uzdevums to visu izla-

bot, gādāt, lai atjaunotos ģimenes iekšējais spēks,

jo bez veselīgas ģimenes neviena tauta nevar ne

augt, ne pastāvēt.

Ģimenes nozīme valsts dzīvē ir daudz plašāka,

nekā to parasti iedomājas. Vispirms viņa ir tā, kas

nes rūpes par tautas pieaugumu, gādā par tautas at-

jaunošanos. Ģimene rūpējas par bērnu uzturēšanu

līdz tam laikam, kamēr tie spēj patstāvīgi sagādāt

sev iztiku.

To bērnu uzturēšana, kuriem liktenis laupījis

vecākus, ļoti jūtami gulstas uz sabiedrības, resp.

valsts pleciem. Bet ģimene ir ne tikai bērnu apgā-

dātāja, tā ir arī bērnu audzinātāja. Kāda audzināšana

baudīta ģimenē, no tā vislielākā mērā atkarājas, kāds

būs nākošais tautas loceklis un valsts pilsonis. Citi

audzināšanas faktori — skola, sabiedrība — tikai

ļoti mazā mērā iespēj grozīt ģimenē liktos pamatus.

Kriminālstatistika pierāda, ka antisociālie elementi

komplektējas galvenā kārtā no ļaudīm, kas auguši

ārpus ģimenes vai mazvērtīgā, vājā un ļaunā ģimenē.

Tas pārliecinoši pierāda, kāda būs ģimene, tāda būs

tauta, un valsts vara nedrīkst vienaldzīgi noskatīties,

kas ģimenē notiek.

Kaut mazākā mērā, kā agrāk, ģimene arī vēl ta-

gad veic tā saucamos sabiedriskās palīdzības uzde-

vumus. Ģimene rūpējas par saviem darba nespējī-

giem locekļiem pati, un tikai bez ģimenes palikušo

apgādāšana jāuzņemas valstij. Bieži vien šie upuri

ļoti prāvi. Vecai latvju lielģimenei, kurā bija daudz

darba spējīgu ļaužu, darba nespējīgo ģimenes lo-
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cekļu uzturēšana bija vieglāka. Lauku mājās va-

rēja atrast un atrada patvērumu visi dzimtas lo-

cekļi, kad tiem uznāca nedienas. Ģimenēm pieau-

got, sabiedrībai atkristu ļoti prāvi izdevumi vientuļo

uzturēšanai. Ja valstij pēdējā laikā ievērojami pie-

auguši izdevumi sociālās apgādības posteņos, tās arī

ir ģimenes sairšanas sekas.

Bet galvenais ir un paliek ētiskās vērtības, ku-

ras spēj sniegt veselīga ģimene, tikumīgais spēks, kas

verd katrā saskanīgā ģimenē. Mēs ar godbijību uz-

lūkojam ļaudis, kas prot ziedoties, spēj nest upurus

citu labā. Ģimene, —jo lielāka, jo labāk, — ir

priekšzīmīgākā sabiedriskās audzināšanas skola.

Bērns jau no mazotnes redz, ka vecāki viņa labā

nes upurus, un arī pats mācās atteikties no pašla-

buma. Kuplā daudzbērnu ģimenē viņš mācās drau-

dzīgi sadzīvot ar brāļiem un māsām un ieaug ap-

ziņā, ka pieder pie zināmas vienības. legūstot šo

atziņu, viņš vēlāk spēj labāk izprast un iekļauties

nākošā vienībā — tautā. Kuplā ģimenē viņš īsti iz-

prot vienības spēku. Ģimenē viņš mācās arī, kas

ir pienākums, kas ir atbildība, un kāda nozīme au-

toritātei, kas balstās uz lielākiem piedzīvojumiem.

Viņš spēj labāk saprast disciplīnu, kas sabiedrībā ir

visnepiešamākā īpašība. No vecākiem brāļiem un

māsām viņš ātri iegūst pirmās dzīvē nepieciešamās

zināšanas, un ģimenē viņam veidojas pasaules uz-

skats, kas tam dod rakstura stingrību un nosprauž

mērķi .
Kāda ir ģimene, tāda būs nākošā paaudze.

Vēl sabiedrībā valda ieskats, ka ģimene ir jau

divi — vīrs un sieva. Nē, tā vēl nav ģimene, jo

ģimene sākas tikai ar tēvu, māti un bērniem. Tikai
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tad tā kļūst par tautas pamatvienību, tikai tad tā var

sākt izmantot tiesības, kas ģimenēm top piešķirtas.

Tādi uzskati ir arī jaunā laikmeta likumu devējiem,

kas ar likumu palīdzību grib sekmēt senās latvju ģi-

menes labo tradiciju atjaunošanu. Pati sabiedrība

sajūt, ka līdzšinējie uzskati par ģimeni nav vairs at-

zīstami, un tai modusies liela griba apstākļus labot.

Tā arī šeit izpaužas mūsu tautas garīgā atdzimšana,

no kuras izplūst lielie spēki celtniecisko darbu veik-

šanai.

Latviešu ģimene atkal atjaunosies, atkal at-

plauks, ja ikviens sāks pārbaudīt pats savus uzska-

tus un liks tiem klāt tautas lielo mērķu mērauklu.

Mūsu tautas mērķi nav sasniedzami bez veselīgas,

stipras un drošas latviskas ģimenes.



J. Volonts,

Tautas labklājības ministrs

Valsts gādība par ģimenes nodi-

bināšanu un nodrošināšanu

Tautas labklājības ministrija ar sevišķu prieku

apsveic jauko tradiciju — reizi gadā valstī rīkot ģi-

menes dienu. Ja vispār ministrijas darbs cieši sais-

tās ar dzīvo cilvēku, gādājot un rūpējoties par viņa

labklājību, tad nav jāaizmirst, ka šai darbā cienīga

vieta ierādīta arī ģimenes dzīves veicināšanai, jau-

nās paaudzes aizgādībai un aizsardzībai valstī.

Jau no 1929. gada ministrija rūpējas par to bēr-

nu nodošanu audzināšanā svešās ģimenēs, kam nav

vecāku, jo ģimenes audzināšana jaunajam pilsonim

pierādījusies labāka, kā viņa audzināšana patversmē.

Valsts piemēram sekojušas arī pašvaldības un sa-

biedriskās organizācijas. Svešu bērnu audzināšanā

var saņemt tikai tāda ģimene, kuras apstākļi nodro-

šina bērnam veselīgu un saskaņotu dzīvi. Jau ģi-

menēs novietoti 3146 bērni, — 2428 laukos un 718

pilsētās.

Ar šo vasaru stingra kārtība ievesta bērnu va-

saras kolonijās, kurās uzturas tie bērni, kam nepie-

ciešama ārsta uzraudzība. Paplašinājies arī bērnu

dārzu skaits provincē. Ar valsts atbalstu pag. gadā

provinces pilsētās un laukos, sevišķi zvejnieku cie-
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mos, iekārtoti 15 bērnu dārzi, tā rūpējoties par

bērnu mirstības samazināšanu.

Jau ceturto vasaru lauku sētas apciemos pilsētu

trūcīgo iedzīvotāju bērni. Ar to mazturīgo bērnu

vecākiem atkrīt rūpes par savu mīluļu apgādību, un

bērni laukos bauda ne tikai atpūtu un stiprina savu

veselību, bet mācās arī saprast lauku dzīvi un darbu.

Par šo valsts gādību iepriecināti ir paši atpūtas bau-

dītāji, viņu vecāki un lauku saimnieki. Tā arvien

ciešākas kļūst saites, kas vieno lauku ļaudis ar pil-

sētniekiem.

Šovasar pirmo reizi bērnu novietošanu laukos

veiks 15 pilsētu valdes. Cik iepriekšējā reģistrācija

liecina, tad šogad mazo pilsētnieku skaits laukos

pārsniegs 10.000.

Ziemā trūcīgām ģimenēm izsniedz arī siltas pus-

dienas; līdzekļus dod valdība. Dzīves apstākļiem

uzlabojoties, šis palīdzības veids gan tagad ar katru

gadu prasa mazākas summas.

Valsts apdzīvotību nevar celt ģimenes, kurās

bērnu skaits mazāks par četriem. Izejot no šīs pa-

tiesības, ministrija plaši atbalsta trūcīgās daudzbērnu

ģimenes laukos un pilsētās.

Produktus, apģērbu un apavus no valsts saņem

2700 daudzbērnu ģimeņu ar 13.000 bērnu.

Tautas dzīvā spēka pieaugumu visvairāk sola

lauki. Visi apstākļi laukos sekmē krietnu un vese-

līgu ģimeņu rašanos un pastāvēšanu. Arī bērnu

dzīves gaitas tur ciešāk saistās ar darba dzīvi un

dabu. Ģimenes cilvēku skaita celšanai jau otro ga-

du valsts izsniedz ģimenes piemaksas lauksaimnie-

cībā nodarbinātiem gada strādniekiem. Tās izlie-
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tojamas mātes un bērna fiziskās un garīgās attīstī-

bas veicināšanai un to svētīgais iespaids jau skaidri

redzams. Katrs jaunpiedzimušais laukstrādnieka

bērns no veselības departamenta saņem arī zīdaiņa

pūriņu. Piemaksas un aizdevumi pilsētniekiem, kas

pāriet uz laukiem par gada strādniekiem, vairo kriet-

nu darba darītāju skaitu lauku sētās.

Gada laukstrādniekus šovasar nodrošinās arī

slimo kasēs, tā darot drošāku un vairāk aizsargātu
lauku strādnieka dzīvi. Gada sākumā ģimenes pie-

maksu saņēma 7301 bērns no 3924 ģimenēm. Pie-

maksu saņēmēju skaits turpina pieaugt, jo pavasarī

daudzas pilsētnieku ģimenes ir pārgājušas strādāt

laukos.

Svētīgu darbu veic arī administrātīvā komisija,

rūpējoties par tiem bērniem, mātēm un vecākiem,

kurus aizmirsuši viņu apgādnieki. Te par neatvie-

tojamu pienākuma atgādinātāju izrādījies darba

nams un piespiedu darbi nekārtīgiem alimentu mak-

sātājiem. Gaišāka dzīve tā sagādāta izirušo ģimeņu

un ārlaulības bērniem, kā arī sirmgalvjiem un mā-

muļām pēc sūrā darba dots gaišāks dzīves novakars.

Jaunu rosību laukos ienesušas arī bērnu aizgā-

dības komitejas, sekmējot valdības darbu un rūpē-

joties par ģimenēm un bērniem.

Droši var teikt, ka gādība par ģimeni un bēr-

niem ir plaša un vispusīga.

Bet līdz ar to ikvienam, kam šīs rūpes nes svē-

tību, nav jāaizmirst augstais pienākums pret valsti,

tautu un Vadoni, kurš lielajā tautas labklājības cel-

šanas darbā, ietvēris arī šo palīdzību par ģimeni un

bērniem.



Prof. K. Kundziņš,
ģimenes dienas rīcības komitejas priekšsēdētājs 1938. g.

Latvijas pirmo ģimenes dienu

svinot

Otrā maija svētdienai šogad bija ģimenes dienas

nosaukums. 8. maijā un pa daļai arī šīs dienas

priekšvakarā visā valstī notika sarīkojumi, kuru no-

lūks bija izcelt un nostādīt pareizā gaismā krietnas,

saskanīgas un veselīgas ģimenes dzīves lielo nozīmi.

Lauciniekus un pilsētniekus, vecus un jaunus aici-

nāja veltīt dažus pārdomas brīžus tām daudzajām

ētiskām vērtībām, kas saistītas ar laimīgu, pilnska-

nīgu ģimenes dzīvi, ar vecāku — bērnu un brāļu '•
—

māsu siltajām savstarpējām attiecībām un ģimenes

nesaraujamām kopības saitēm. Baznīcas zvani šinī

svētdienā vēstīja, ka ģimenes saistības, vecāku un

bērnu savstarpējā mīlestība pamatota Radītāja mū-

žīgajos likumos. Tie, kam rūp tautas un valsts lab-

klājība un nākotne, atcerēsies, ka neviena tauta un

valsts nav varējusi dzīvot ilgu mūžu bez stipras ģi-
menes dzīves pamata.

Ja tomēr rastos daži, kas apšaubītu šādas dienas

nepieciešamību vai nozīmi, tad tādiem jāaizrāda uz

sekojošo. Mēs parasti sajūsmināmies par lietām, kas

nav ikdienišķas, kas tērptas greznā svētdienas vai

parādes tērpā. Lielām parādēm un sarīkojumiem,

kas demonstrē ārējo kultūras vai sadzīves spožumu,
technisko sasniegumu vai fiziskā spēka varenību un
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acumirklīgus lielus panākumus, nekad netrūks ap-

brīnotāju. Citādi tas ir ar tā saucamām «pelēkās»

ikdienišķās dzīves parādībām. Kādu sevišķu ārēju

spožumu gan var sniegt dienišķais arāja, amatnieka

vai fabrikas strādnieka darbs? Vienīgi, kad dziļāk
ieskatāmies šā darba nozīmē, sapratīsim, ka šinī dar-

bā lietie sviedri un tanī ieguldītie neatlaidīgie pūliņi,

pašuzupurēšanās, sirsnība un godīgums patiesībā

ir visas mūsu saimnieciskās dzīves un pastāvēšanas

pamats.

Tāpat tas ir ar ģimenes dzīvi. Ir bez šaubām

daudz spožāki sabiedriskās kopdzīves veidi, kuru

skaistumu vēl kāpina greznas telpas, liels ļaužu sa-

plūdums, skaistas runas. Salīdzinot ar šo «svētdie-

nas dzīvi», tā vienkāršā aina, ko sniedz ģimene: tēvs.

māte, lielāks vai mazāks bērnu pulciņš, kas pie tam

bieži mitinājās šaurās telpās, ne visai greznā, ikdie-

nišķā apkārtnē, var likties bāla un nenozīmīga. Un

tomēr! Kas gan var līdzināties tai svētībai, teiksim

vairāk: tai neizsmeļamai svētības straumei, kas plūst

no krietnas, sirsnības apgarotas ģimenes kopdzīves

dzidrā avota?

No kurienes nāk tautai aizvien jauns pavasaris

un ziedonis, ja ne no ģimenes? No kurienes tiku-

miski nevainojami, dzīves vētrās nesalaužami rak-

sturi, cilvēki ar sauli sirdī? Vai gan no zelta un kris-

talla mirdzošiem lielpilsētas saloniem? Vai no augst-

skolas auditorijām, kurās māca augstākās gudrības

atziņas? Sacīsim atklāti: visa vēlākā dzīve, arī la-

bākās izglītības iestādes un kultūras sasniegumi la-

bākā gadījumā var vienīgi tālāk veidot, noslīpēt un

spodrināt to, ko radījusi ģimene.



Tāpēc jums, tikumos krietnie, ārēji vienkāršie,

bet sirdīs stiprie un bagātie tēvi un mātes, kas ne-

vienam neredzot ar savu nepārtraukto pašuzupurē-

šanos un kluso priekšzīmi esat likuši nesatricināmu

pamatu un krājuši īstu tikumisku zeltu savu bērnu

un visas tautas nākotnei, jums pirmajiem lai zvana

ģimenes dienas zvani! Un arī jums, cerībās stiprie,

sirdī saulainie un centībā neatlaidīgie dēli un mei-

tas, kas savās sirdīs esat apņēmušies uzticīgi sekot

sava tēva un mātes klusajam paraugam, viņu mā-

cītiem tikumiem un ticībai! Un, beidzot, lai šie zva-

ni sveicina arī visus tos lielākas vai mazākas saimes

vadītājus un vadītājas, kas ir tēva — mātes goda

līdzdalībnieki, proti, par tik, par cik tie saviem au-

dzēkņiem, iestādēm, darbiniekiem ir tādi paši tēvi

un mātes, kā tie, kas viņiem devuši dzīvību. Visu

tēvu un mātu, dzīvo un mirušo, klusībā nestie upuri,

nevienam neredzot darītie krietnības un mīlestības

pilnie darbi lai ģimenes dienā kā dzīvi stāv mūsu

acu priekšā, darīdami mūs visus stiprus tādu pašu

darbu veikšanai. *

Tādas vai līdzīgas domas un jūtas ģimenes die-

na grib iededzināt katrā latvietī, nostiprinādama

cieņu pret vecākiem, pret ģimenes nesaraujamām
saistībām un prieku par ģimenes dārgāko mantu —

bērniem visur tur, kur šīs jūtas vēl dzīvas, un atjau-
nodama tās to apziņā, kam šaura savrūpība vai

slimīga neticība, patmīlība un nesaticība šos svētos

pamatus sākusi apdraudēt.

Protams, tai pašā reizē mēs arī atcerēsimies, ka

daudzām bērniem svētītām ģimenēm arī mūsu zemē

vai nu dažādu slimību un citu likstu, vai šaurās
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dzīves rocību dēļ, jācīnās ar lielām, pat ļoti lielām

grūtībām, jāpārvar neskaitāmi šķēršļi, lai savus

bērnus varētu uzaudzināt par krietniem, dzīvei de-

rīgiem cilvēkiem. Tāpēc ģimenes diena liek nevien

apzināties ģimenes dzīves skaistumu un lielo nozīmi

un uzdevumus, bet tai pašā reizē arī klaudzina pie

sabiedrības sirdsapziņas. Viņa katram atgādina:

neesat tādi, kas vārdos gan cildina ģimenes nozīmi,

bet savā rīcībā un darbos apliecina pretējo! Jūs,
ko Dievs svētījis ar plašākām dzīves iespējamībām

un dziļākām zināšanām, sniedziet, kur vien tas ie-

spējams, savu palīdzīgo roku, kur redzat atraitni —

daudzbērnu māti vai dzīves posta piemeklētus vecā-

kus cīnāmies par savu bērnu nākotni; vismaz ne-

lieciet, kā tas bieži notiek, ciest darba gribētājiem

— vīram un sievai tāpēc vien, ka tiem aug lielāks

bērnu pulciņš. Visiem ir zināmi daudzie gadījumi,

ka dzīvokļu saimnieki, izīrēdami savus dzīvokļus,

dod priekšroku bezbērnu pilsoņiem un darba devē-

ji nereti dara to pašu. Tas ir viens no lielākiem sa-

rūgtinājumiem, ko var piedzīvot vairāku bērnu ve-

cāki.

Tāpēc ar dziļu pateicību un prieku ģimenes die-

nā tika atzīmēta mūsu Prezidenta un valdības ieva-

dītā gādība par daudzbērnu ģimeņu stāvokļa atvieg-

lināšanu un tik sāpīgā laukstrādnieku dzīvokļu jau-

tājuma atrisināšanu, kas pirmā kārtā nāks par labu

ģimenes cilvēkiem. Šie likumdošanas akti lai rāda

ceļu, kādā virzienā var darboties arī privātā un sa-

biedriskā ierosme, lai darbos pierādītu ģimenes prin-

cipa pareizo izpratni.
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Ja nu tomēr, kā tas citādi nemaz nevar būt,
daudzu grūtu ģimenes dzīvi skarošu jautājumu atri-

sināšana paliek vēl nākotnes uzdevums, tad tomēr

viena lieta jau tagad, kad Latvijas pirmā ģimenes

diena nosvinēta, lai visiem būtu tuvu pie sirds un

izpaustos dzīvē un darbos — ģimenes idejisko pa-

matu godā celšana. To var panākt daudz un dažā-

dos veidos. Ir simts veidu, kā privātā dzīvē un at-

klātībā varam parādīt pelnīto atzinību ģimenes gād-
niekiem — tēviem un mātēm, gan dzīvajiem, gan

mirušajiem. Un mēs zinām, cik daudz var nozīmēt

pat maza uzmanība, ja tā nāk no sirds.

Tāpat katrs atradīs izdevību ienest kādu saules

staru pats savā ģimenes dzīvē. Mēs zinām, ka pē-

dējos gadu desmitos mūsu mājas dzīves tikumiskie

pamati visumā nav vis kļuvuši stiprāki, bet vājāki:

šur un tur, kur to nemaz nevarēja iedomāties, sākot-

nējās laimes vietā iezadzies tukšums un pat sākušās

parādīties plaisas, kas modina bažas. Ģimenes dienas

aicinājums ir novērsties no kjūmīgā ceļa un piegriez-

ties atkal stiprajiem, pārbaudītajiem pamatiem. Uz-

klausīsim šo aicinājumu. Ar to būsim vairojuši ne-

vien savu personīgo un savu bērnu laimi un labklā-

jību, bet arī visas savas tautas un valsts stiprumu un

spēku.



Doc. Alb. Freijs.

Ģimenes dienas uzdevums

Ģimenes dienas šogad stājās agrāk svinētās mā-

tes dienas vietā, kurai bija savi trūkumi un nepil-

nības. Pie tām še negribu kavēties, jo mēs visi zi-

nām, ka ģimenes diena novērsa visus mātes dienas

trūkumus un nepilnības, ka šī diena izkārtoja labāk

to, ko agrākā mātes diena nespēja iekārtot. Atsauk-

smes, kuras ģimenes dienas rīcības komiteja saņēma

par šo pārmaiņu, apstiprina, ka esam nostājušies uz

pareizā ceļa un ka tā nesīs svētību mūsu ģimenēm

un visai mūsu tautal'.

Ģimenes dienas nolūks ir pamudināt tautas lo-

cekļus kalpot tautai caur un ar ģimeni, mācīt saprast

mūsu tautas Vadoņa atziņu, ka «ģimene ir stūrak-

mens visā mūsu valsts dzīvē un katra cilvēka lielākā

manta ir viņa paša raksturs un viņa dzimta,» un ai-

cināt visus ar visiem spēkiem atbalstīt valdību lat-

viešu ģimenes atjaunošanas darbā. Šī diena vēlas

visā sabiedrībā modināt un nostiprināt uzskatus par

ģimeni un ģimenes dzīvi, kas to neārdītu, bet celtu,

kas to nevājinātu, bet darītu veselīgu un stipru, kas

cilvēku kopdzīvē tai atkal ierādītu goda vietu un

mācītu uz ģimenes dzīvi skatīties ar cieņu un god-

bijību.

Ģimenei latviešu tautas dzīve ir jākļūst atkal

par svarīgāko sabiedrisko faktoru, par drošāko tautas
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pastāvēšanas pamatu, par drošāko ķīlu tautas uzva-

rai pār visiem šķēršļiem un kavēkļiem tās attīstības

gaitā.

Lai veiktu šos svarīgos uzdevumus, ģimenes

dienas rīcības komiteja griezās pie katra tautas lo-

cekļa ar aicinājumu atbalstīt šīs dienas sarīkošanu,

šīs dienas idejas iesakņošanos tautas apziņā un vei-

cināt tādu uzskatu izplatīšanos sabiedrībā, kas at-

taisnojami augstāko ētisko principu vārdā par lab-

klājību latviešu ģimenēm un svētību visai mūsu tau-

tai un valstij.

Kas tad ir darāms katram atsevišķam tautas

loceklim?

Šinī dienā katram jāapdomā un jāpārbauda sa-

vas attiecības pret ģimeni. Tēvs un māte lai apzi-

nājās savus pienākumus pret bērniem un bērni pret

vecākiem. Sirdis lai pildās mīlestības jūtām un ar

dedzīgu apņemšanos labot kļūdas, nožēlot nepareizu

rīcību un sākt jaunu dzīvi saderībā un saticībā un

vienprātībā.

Bērniem šinī dienā jāatceras savi vecāki un jā-

parāda tiem uzmanība. Kā to darīt, to lai nosaka

katra atsevišķa ģimenes locekļa sirdsapziņa. Sirdis

te pašas atradīs vajadzīgo ceļu.

Vecākiem šinī dienā jāapzinājas, ka viņi ir ve-
x

cāki, ka viņiem ir jābūt labiem un krietniem, par

labu priekšzīmi saviem bērniem. Jāzūd nesaticībai:

šķirtiem ceļiem jākļūst atkal par vienu ceļu, lai at-

stātie bērni atkal atgūtu tēvu vai māti.

Brāļiem un māsām jāapzinājas, ka viņi pieder

pie viena ģimenes koka, un tādēļ jāpārvar viss, kas

tos šķir no saderīgas un vienprātīgas dzīves.
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Latviešu ģimenēm jāzina un jāmācās saprast,

ka tās ir latviešu tautas pamats, ir Latvijas valsts

stiprums.

Katram šinī dienā jājautā: ko es caur savu

ģimeni varu darīt savas tautas un valsts labā? Un

atbilde lai būtu tā: man jāgādā par to, lai es bez

svarīgiem iemesliem nebūtu bezģimenes cilvēks, lai,

cik tas stāv cilvēka varā un ziņā, prāvs būtu ģimenes

pieaugums un ar to vairotos tautas dzīvais spēks.

Šinī dienā jāapņemas kalpot Latvijai ar to dzīvi

un tiem darbiem, kuru dzīvojam un kurus darām

savās ģimenēs. Šai dzīvei jābūt tikumīgi cēlai un

spožai, veselīgai miesīgi un garīgi. Šiem darbiem

jābūt godīgiem un labiem, nesavtīgiem un dedzī-

giem.
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P. Gailītis,

Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta priekšnieks.

Dosim bērnam, kas bērnam

pienākas
Vai esi redzējis, kā māte atvadās no sava bērna,

izvadot to dzīvē un darbā? Varbūt paši kādreiz tā

esam šķīrušies no vecāku mājām. — Nav viegla tāda

šķiršanās, un jo grūta tā ir mātei, ja bērns vēl mazs

un maz ko dzīvē pieredzējis. Māte zina, ka viņas

vietu bērna dzīvē neviens nevar ieņemt. Nekas tak

mātei nav pa grūtu, lai tikai bērnam labi ietu. Viņa

cieš trūkumu, lai bērnam nebūtu jācieš bads, — viņa

atsakās no katra labāka drēbes gabaliņa, lai bērns

būtu kaut cik pieklājīgi apģērbts, — viņa salst, lai

bērnam būtu silti, — viņa bērna dēļ sadilst un mirst

darbā, — lai bērnā augšāmceltos un dzīvotu. Vienas

ilgas un viena vēlēšanās tikai pilda viņas sirdi: re-

dzēt laimīgu savu bērnu un izvadīt to dzīvē nesa-

lauztu miesā un garā.— Asara, kas ar pēdējo skūpstu

no bērna atvadoties, ietrīcas mātes acu bārkstīs, runā

gaišāki par katru vārdu, ko tādā brīdī pārdzīvo mātes

sirds.

Un bērns? Dalītām jūtām viņš dodas dzīvē. No

vienas puses viņu vilina lauki, jaunie apstākļi, paša

pelnītā maizīte, bet no otras puses, smagi nospiež

sirdi nezināmā jaunā dzīve un darbs svešos ļaudīs.

Bērns zina, ka neviens viņa tā nesapratīs kā māte.
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Ja māte viņu arī rāj, viņa dara to aiz mīlestības. Kā

rīkosies svešais audžu tēvs un audžu māte? Vai būs

kāds, kas viņu sapratīs, mazliet arī mīlēs? — Asaras

laužas ar varu uz āru. Bet tikai ne raudāt! Mātei

jau tā smaga sirds. Bērns būs stiprs. lecirtis zo-

biņus lūpā, viņš apskauj vēl māti un aiziet tad sve-

šiem cilvēkiem līdz.

— Taisni šinīs dienās pilsētnieku bērni bariem vien

ir devušies un dodas atkal uz laukiem mācīties un

vingrināties darbā, pelnīt maizīti, palīdzēt vecākiem,

uzlabot veselību lauku svaigā gaisā.

Un kas būs tās saites, kas jūs, jaunos audžu ve-

cākus, — un tādi jūs esat un tādiem jums arī jābūt

— saistīs ar bērnu un bērnu ar jums? Taču ne jau

saltais līguma burts vien. Protams, bērnam kārtīgi

un godīgi jāpilda tas, ko viņš uzņēmies, bet nekad

nedrīkstam aizmirst, ka bērns mūsu rokās nav ne-

jūtīgs darba rīks. Bērns prasa daudz vairāk. Viņam

vēl nepieciešama audzināšana, pamācība, iecietība, —

nepieciešama mīlestība. Saņemiet šos bērnus un va-

diet viņus tā, lai viņi bagātāki un daiļāki atgriestos

pie saviem vecākiem! Kam trūkst mīlestības uz

bērnu, nekad nedrīkstētu saistīt darbā bērnus pie

sevis.

Pie jums, audžu vecāki, dosies arī bērni, kas

svētāko un uzticamāko sirdi, kāda vien cilvēkam pa-

saulē var būt, jau agrā bērnībā guldījuši kapsētā.

Nekad tā nesāp sirds un nav tik smagi, kā stāvot pie

kapa, kur mazi bērni aprok savu māti. Savām bērnu

actiņām viņi neizprašanā raugās, kas tur notiek.

Viņi vēl neapzinās, ko apglabā. To mīlestību, to

saulīti, ko sedz kapa smiltis, viņi nekur — nekur



vairs neatradīs. Piešķiriet viņiem kaut daļiņu no

tās mīlestības, no tās saulītes, ko nāve viņiem ņē-

musi!

Jūsu rokām, jūsu gādībai Vadonis, māte—

Latvija, vecāki uztic visus šos bērnus. Centīsimies

visi būt šīs uzticības cienīgi!

Bet kas tad spiež vecākus un audzinātājus iz-

vadīt bērnus dzīvē un darbā pie svešiem ļaudīm?

Tie ir grūtie dzīves apstākļi, — tā ir vēlēšanās sniegt

bērniem to, ko vecāku mājas nespēj dot. Nav jau

visi bērni tik laimīgi, ka viņi var uzaugt vecāku

mājās un kā pieauguši cilvēki no šī gaišā, saulainā

stūrīša iziet dzīvē. Daudz ir tādu vecāku, kas nav

spējīgi dot bērnam to, kas tam nepieciešams. Rocība

par mazu. Paši bieži vien aizņemti no rīta līdz va-

karam darbā. Lai līdzinātu bērnam ceļu, viņi, kaut

grūtu sirdi, uztic to jums, jauniem audžu vecākiem,
— dara to aiz mīlestības un rūpēm par sava bērna

labklājību. Mātes sirds tic cilvēkam cilvēkā, — tic

mums, viņas bērna audzinātājiem un darba devējiem.

Nav cilvēks tas, kas šo lielo ticību necenstos at-

taisnot.

Bet ir arī vēl citi ne mazāk svarīgi iemesli. —

Dzīve ir darbs. Un tik vien ir cilvēks dzīvē vērts,

cik viņš prot un spēj ielikt sevi paliekošā, godam

pildītā darbā. Tikai darbā cilvēks dzīvos pāri ka-

pam. Un bērnam jau laikus jāmācās mīlēt darbu

un izpildīt savus pienākumus. leaudzināsim viņos
šo darba prieku! Rādīsim viņiem, kādu laimi, kādu

neatsveramu svētību piešķir katrs godīgs darbs!

Aicina bērnus uz laukiem, tālāk, pati māte Lat-

vija. Un skaista un brīnišķa ir mūsu Latvija! Viņas
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skaistums, viņas diženība izpaužas visvarenāki lauku

krāšņumā. Audžu vecāki, jūsu pienākums ir ievest

jums uzticētos bērnus skaistās Latvijas skaistajā

lauku dzīvē. Māciet viņus Latviju pazīt un mīlēt!

Māciet viņus strādāt priekš Latvijas, jo katrs godam

veikts solis ir akmens Latvijas gaismas pilī, pār
kuru vēsturiskā 15. maija rītā pirmo reizi tik spoži

un silti uzlēca saule un izkliedēja visus drūmos mā-

koņus, kas draudēja nosmacēt mūsu varoņu izcīnīto

brīvību, vienību un neatkarību! Latvija tagad,

diženā Tautas Vadoņa un mīļotā lielā Jaunat-

nes audzinātāja, mūsu Valsts un Ministru

Prezidenta Dr. X Ulmaņa vadīta ir brīva, at-

jaunota, apvienota. Neizsīkstošs ir mūsu brīvās ze-

mes radošais zemes spēks, kas izplūst pār katru, kas

mīl un kopj šo zemi, — viņas druvas, dārzus, pļavas,

birzes un mežus. —
Šis brīnišķais spēks lai kļūst

par spēka avotu Latvijas jaunās paaudzes sirdīs!

Tādā ceļā saplūdīs vienā kopīgā ģimenē vecā

paaudze ar jaunatni, lauki ar pilsētām, — mūs sais-

tīs vienas kopīgas intereses, saistīs nesaraujamām

saitēm vienots darbs, un gaiši staros mūsu nākotne.

Liels ir mūsu zemes spēks, — brīnumus dara

viņas gaišie saules stari. Daudzi bērni dosies no-

vārguši un ar vāju veselību uz laukiem, — atspir-

guši, dzīves priecīgi un stipri miesā un garā viņi

atgriezīsies. Mūsu jaunatne izaugs par krietniem

un uzticamiem dēliem un meitām mātei Latvijai.

Līdz ar Latviju no sirds par to priecāsies viņas

Lielais dēls, mūsu Vadonis, kura mūža darbs un mī-

lestība arvien piederējusi, pieder un piederēs tikai

Latvijai. — Viņš nepazīst citas personīgas laimes, kā
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tikai dzīvot, strādāt un mirt savai Latvijai. Viņa

tēvs un māte, viņa brāļi un māsas, viņa bērni, —

viņa ģimene ir vienotā latviešu tauta. Nav latvietis

tas, kas to nesaprastu un neprastu cienīt. Zinu, ka

Latvijas jaunatne un audzinātāji un līdz ar to arī

jūs, audžu vecāki, — mēs visi, pieliksim visus spēkus,

lai attaisnotu Vadoņa uz mums liktās cerības.



Ed. Dēliņš

Nākotnes nesēji
«Kad klusi zemnieks arklam pakaļ iet, tad viņš

nav viens un vientuļš nejūtas. Jo redzi, viņš sevī jūt,

ka pie labās rokas viņam līdzi soļo senči, kas šīs

pašas tekas staigājuši gadu simtus. Tie palīdz viņam

vagu taisnu dzīt un taisnu ceļu dzīvē staigāt, palīdz

domāt skaidras, cēlas domas, kas viņu arvien no

jauna jo ciešāk pie zemes sien. Bet pie kreisās

rokas arājam līdzi staigā viņa bērni, bērnu bērni un

visas nākamās paaudzes, kuru nākamo dzīvi viņš

klusībā skata,» tā teica mūsu Valsts Prezidents 1934.

gada rudenī Liepājas mazpulka dalībniekiem.

Vienalga, ko mēs strādājam un kur mēs savu

darbu darām, vienmēr esam saistīti ar pagātnes sa-

sniegumiem, jo mēs savu darbu iesākam tur, kur

mūsu priekšgājēji to atstāja. Mēs esam viņu iesākto

darbu turpinātāji, tālāk virzītāji, lai nākošajām pa-

audzēm dzīve būtu pilnīgāka, lai mūsu bērni mums

nepārmestu, ka mēs esam par maz darījuši. Bet dzī-

ve dažkārt rāda, ka nākošās paaudzes pārmet saviem

vecākiem ne tikai bezdarbību, kūtrumu vai senču

bagātību izputināšanu, bet arī jaunās paaudzes dzī-

ves sabojāšanu. Vissāpīgākais pārmetums tēvam būs

tas, ja dēls var teikt: «Tu savā dzīvē esi daudz strā-

dājis un sakrājis daudz mantu ,bet par mani tu maz

esi domājis. Redzi, es esmu izaudzis liels, bet es ne-
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varu saturēt to, ko tu man atstāji, es nevaru tavu

darbu tālāk virzīt, es nevaru to pilnīgāku veidot, jo

man trūkst spēka to darīt, es neesmu darbam radi-

nāts, es neesmu tam audzināts.» Un sirmajam tē-

vam un mīļajai mātei jāredz, ka viss viņu mūža

darbs bijis veltīgs. Viņu lolojums, viņu dēls un

meita netiek augstāk par vecākiem, nepārspēj tos,

bet slīd pa dzīves stāvo ceļu vienmēr zemāk un ze-

māk un aizrauj sev līdzi pat to, ko tēvs un tēva tēvs

augšup nesuši. Tāpēc katras paaudzes pienākums

celt dzīvi ne tikai lielākā pilnībā, bet tai pašā laikā

gādāt arī par sakrāto vērtību krietniem sargātājiem,

par mūsu darba turpinātājiem — mūsu bērniem.

Tāpēc ar drošu pārliecību mēs varam pievienoties

sen daudzinātām domām: «Mūsu bērnos — mūsu nā-

kotne.»

Vecākiem un bērnu audzinātājiem, pie kuriem

pieskaitāmi arī tie daudzie tūkstoši lauku iedzīvotā-

ji, kas tagad uzņem savā pajumtē, neviena nespiesti

un neaicināti, tos tūkstošu desmitus pilsētas bērnu,

visiem mums jācenšas audzināt jaunā paaudze la-

bāka par mums pašiem. Neviens nedrīkst aizmirst,

ka mums ir tikai viens ceļš, ceļš, kas ved uz priekšu,

uz augšu. Un tāpēc arī šī ceļa gājējiem jābūt stiprā-

kiem un krietnākiem kā vecā paaudze.

Atjaunotā valsts prasa ari atjaunotus darba da-

rītājus, cilvēkus, kam augstākais mērķis — kalpo-

šana Latvijai.

«Lai darbu veiktu,» saka mūsu tautas Vadonis,

«mums nepieciešamas zināšanas, izturība un spēks.

Bet atminēsimies, ka pie visa tā vēl vajadzīgi raks-

tura stingrība un spēks.»
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Mūsu līdzšinējā skola un ģimene visu vērību

piegriezusi prāta izglītībai, zināšanu krāšanai. Ne-

noliedzams, ka skaidra doma un zināšanas katram

nepieciešami vajadzīgas, bet nebūs pareizi zināšanu

vērtību pārspīlēt. Mēs esam domājuši arī par jūtu

izkopšanu, par tikumību, reliģiju, mākslu, bet maz

esam gādājuši par gribas stiprināšanu, par raksturu

un personību veidošanu. Gribas audzināšanai pie-

griežama izcilus vērība. Ko līdz mums skaistas do-

mas, silta sirds, ja mums trūkst uzņēmības šīs domas

reālizēt un silto sirdi darbā parādīt? Ja mūsu jau-

natnei jābūt pilnīgākai par mums, tad viņai vis-

pirms jābūt bruņotai ar stipru gribas spēku, jo ar

zināšanu daudzumu, sirds skaidrību un labiem tiku-

miem viņa mūs pārspēt nevarēs.

Mēs daudzkārt esam dzirdējuši vārdus «Atjau-

notā Latvija», mēs paši daudzkārt esam izjutuši, ka

mūsu zemē valda jauns gars, ka valsts prasa no

mums kaut ko jaunu, ko līdz šim neesam tai devuši.

Kas ir tas jaunais, kas mūsu dzīvi dara bagātāku, kas

mudina mūs meklēt jaunus ceļus? Tā ir mūsu vie-

nības apziņa. Mēs sākam apzināties, ka nepiederam

tikai sev, bet gan savai tautai un valstij. Mūsu darbs

nes augļus ne tikai mūsu dzīvei, bet dara bagātāku

visas tautas pūru. Bet kur ir vienības apziņa, tur ir

arī kopīgs mērķis. Mēs daudzreiz esam runājuši par

kopīgu darbu un kopīgiem mērķiem. Mēs esam vār-

dos izteikuši skaistas domas un jaukas vēlēšanās, bet

viss tas palicis tikai vārdos. Un arī šodien daudzi

cilvēki pārtiek no lielas runāšanas, un galvas ir pil-

nas jaunu nodomu, viņu sirdis alkst jaunas, labākas

dzīves, bet tie ir tikai sapņi, tie ir tikai vārdi. Jau-
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nais laiks prasa no mums rosmi un darbu. Ja mēs

apzināmies kopīgo mērķi, tad mums arī jācenšas to

sasniegt. Tikai darbā mēs pierādīsiem, ka esam

jauna laika nesēji. Tāpēc tautas vienība var pastā-

vēt tikai tad, kad mums ir stipri raksturi, cilvēki,

kas mazāk runā, bet vairāk dara. Tikai darbībā iz-

paužas gribas spēks.

Šāds darba gars mums vajadzīgs visos arodos,

visās vietās un vienmēr. Un ja mēs izjūgtam kādu

pienākumu pret saviem bērniem, ja mums ir pienā-

kums pret mūsu nākotni, tad mums ir jāpārveido

jaunatnes audzināšana ģimenēs un skolās, piegriežot

galveno uzmanību rakstura audzināšanai, gribas spē-

ka stiprināšanai, lai labās domas un skaistie tikumi

nepaliktu tikai vārdos, bet lai tie parādītos arī dar-

bos.

Stipras gribas cilvēkam nodoms un izdarīšana

kļūst par ieradumu. Stipra rakstura cilvēks nevar

nedarīt nodomāto, kamēr vājais seko ne labajam un

derīgajam, bet tam, kas ērts un patīkams. Bieži

saka, ka audzināšana neesot nekas cits, kā tikai

ieradumu izkopšana. leradums vienīgais līdzeklis,

kas nodrošina audzināšanas sekmes un panākumus.

Tāpēc mums jātop stipriem un dažreiz pat nežēlī-

giem pašiem pret sevi. Mums jāupurē acumirkļa

patika vai nepatika un jāpatur prātā gala mērķis —

vairot gribas izturību un neatlaidību, jo tikai tad

nākošā paaudze būs pilnīgāka un vērtīgāka par

mums pašiem.

Katra cilvēka raksturam pamatus liek agrā bēr-

nībā ģimene — tēvs ,māte, brāļi, māsas, tā vide, kurā

bērns aug un attīstās, arī svešās mājās darbā aizgā-

jis.
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Dzīves pirmajos gados bērns iekšēji vairāk

saistīts ar saviem senčiem, vairāk atkarīgs no tiem,

kā pieaudzis cilvēks, jo viņš sevī nes vienīgi senču

mantojumu. Katrs bērns piedzimst ar daudzām da-

žādām dziņām un spējām. Ģimenes audzināšanas

uzdevums šīs dabīgās spējas attīstīt, vai nu sagādā-

jot labvēlīgus apstākļus viņu augšanai, vai cenšoties

nevēlamās dziņas nomākt. Kaut ko jaunu bērnam

dot, kā viņā nav, to nespēj ne ģimene, ne skola. Bēr-

nu vecākiem tamdēļ jācenšas visa bērnu apkārtne tā

iekārtot, lai tā labvēlīgi iedarbotos uz bērna augšanu

un attīstību. Šo labvēlību pilnā mērā var sasniegt

tikai laba ģimene, tāpēc ģimeni mēs godinām par

stūrakmeni visai mūsu valsts dzīvei. Ģimenē bērns

ieaug mājas apstākļos un darbos. Laba ģimene ir

stabila. Tur nav krāsu pārmaiņu, izlēcienu, visa dzī-

ve rit mierīgi un saskanīgi. Katrs dara savu darbu

saticībā un draudzībā. Šīs mājas klusums un miers

ievada bērna dziņas un tieksmes pareizā gultnē, liek

drošus, stingrus pamatus bērna raksturam. «Mazi

cilvēki tiešām tikai mazā pasaulē var labi un vese-

līgi miesīgi un garīgi uzaugt,» saka A. Dauge. «Ģi-

menes dzīve nevar būt komplicēta, raiba un plaša.

Ne labas metodes ir ģimenes audzināšanas stiprā

puse, bet ģimenes būtība, viņas iekšēji vienbūtīgā

struktūra, viņas koncentrība un intimitāte.»

Tāpēc liela priekšrocība ir lauku ģimenēm, ja
salīdzina tās ar pilsētas apstākļiem, ar pilsētas sa-

traukto dzīvi, burzmu, nemieru un ātro dzīves ritmu.

Lai gan pilsētas stāvoklis ir šaurāks par lauku sētas

plašumu, tomēr aiz dzīvokļa sienām pilsētā rit ne-

miers un straujas pārmaiņas. Parādības te ātri pa-
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slīd bērnam garām un dažreiz nekad vairs neatkār-

tojas. Bērns gan tās redzējis, bet sapratis nav.

Lauku sētas plašums turpretim ir mierīgs. Viņš ai-

cina bērnu pie sevis kā draugu un teic: «Nāc, ska-

ti mani, rotaļājies ar mani!» Ir tiesa, pilsētas bērns

spēj ātrāki iedzīvoties jaunos apstākļos, viņš vairāk

ir redzējis, viņš vairāk ko zina, bet viss tas ir pa-

viršs un sekls. Šīs zināšanas nemodina bērnā darba

kāri. Viņš vienmēr tiek apkalpots, fiziskais darbs

tam ir svešs. Dabīgas dziņas ir grūtāki ievirzāmas

vienā gultnē. Vecāku darbs pilsētās pa lielākai da-

ļai norit ārpus mājas. Bērns to neredz, vecāki nevar

būt par priekšzīmi viņam šai darbā, bērns nevar līdz-

darboties un palīdzēt. Bērnam jāpavada daudz laika

garlaicīgās pastaigās. Un tomēr viņa enerģijas

krājumi ir tik lieli, ka izplūst nerātnībās un palaid-

nībās. Vecāki sāk uztraukties par savu bērnu ne-

rātnībām, tos soda un ierobežo, tā nomācot bērna

dziņu darboties, strādāt un kustēties. Un rezultātā

vājina gribu. Bērns daudz ko lemj un grib to iz-

pildīt, bet vecāki liedz. Lēmumu izpildīšana — gri-

bas akts — netop par paradumu. Bet attīstāmās

dziņas nedrīkst ierobežot, tām jāļauj brīvi izpausties.

Tāpēc atzīsim lauku dzīves svētību bērniem ne

tikai veselības stiprināšanai, bet jo vairāk bērnu gri-

bas spēku vairošanai. Runājot par mūsu senču au-

dzināšanu, T. Zeiferts raksta: «Bērni auga svaba-

dībā, dzīvodami savu īpatnējo bērna dzīvi, nejuzda-

mies apspiesti savā bērna dabā. Lielie cilvēki pat
nolaidās viņu dzīvē. Vienmēr ģimenē bija kāds, kas

nodevās bērniem. Šais nodarbībās bija iekšā savas

pamācības, tomēr pasniegtas tik neuzbāzīgi, ka bērns
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tās piesavinājās neviļus. Tā, piemēram, mūsu tau-

tas dziesmu kopotājs Kr. Barons stāsta savās atmi-

ņās, kā māte viņu mācījusi kārtīgi saimniekot, kā

māte mazo Krišjāni iepazīstinājusi ar izšķērdību un

skopumu: «Kad bērni bijuši paaugušies, viņi dabū-

juši sviestu katrs savā bundulā uz veselu nedēļu.

Dabūjis pirmo nedēļu savu bunduli sviesta, Krišjā-

nis tūliņ sācis to plaši tērēt: smērējis biezu kārtu uz

maizi, devis māsai, pacienājis arī kaķi. Māte par to

nav likusies ne zinis. Bet te par nelaimi, jau ceturt-

dien bundulam rādījies dibens. Jaunusviestu bij iz-

redzes dabūt tikai pirmdien. Krišjānim nu jāpaliek

ar pliku maizi, kamēr citi var ēst smērētu. Māte

gan to redz, bet nesaka ne vārda. Nākamā pirmdie-

nā piepilda Krišjāņa bunduļu. Viņš nu dzīvo pavi-

sam rūpīgi. Atnāk atkal pirmdiena un viņa bunduls

vēl nav tukšs. Citi nu viņu piezobo par skopuli.

Pēc dažām nedēļām Krišjānis zina ieturēt īsto mēru.»

Līdzīgā kārtā arī tautas pasakas ietekmēja bēr-

nus, veidoja viņu raksturus un mudināja labos tiku-

mus darbos parādīt.

Blakus lauku dzīves mierīgajai plūsmai, bērnam

lauku sētā dota iespēja daudz izdevīgākos un brīvā-

kos apstākļos laiku pavadīt patstāvīgā darbā. Viņa

darbs, kaut arī tikai rotaļa, ir viens no stiprākiem

gribas audzināšanas veidiem. Darbā-rotaļā bērns

radinās izteikt sevi, viņš izpauž uz āru, ko sevī jūt,

ko pārdzīvo. Savus nodomus viņš izpilda darbos,

tā radinādamies ne tikai runāt, domāt un just, bet arī

darboties un strādāt. Rotaļās izpaužas bērna rado-

šais spēks. Bērns radinās valdīt par sevi, mācās ap-

zinīgi savus spēkus izlietot noteikta darba veikša-
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nai. Kamēr mācību priekšmeti sniedz galvenām

kārtām prāta izglītību, rotaļas audzina gribas spēku

pārverēt šķēršļus un sasniegt mērķi. Liela nozīme

bērna garīgā attīstībā ir pārejai no brīvām rotaļām

uz sistēmatisku darbu. Šī pāreja vispareizāk un da-

biskāk norisinājās tikai ģimenē. Tikai ģimenē, dar-

bu labprāt darīdami, sekodami un palīdzēdami mī-

ļajiem cilvēkiem, bērni izbauda darba svētību un vi-

ņa īsto audzinošo spēku.

Bērns mīl darbu, viņš priecājas, ka spēj kādu

darbu veikt un ir lepns, ja uzdoto darbu varēs labi

padarīt. Tāpēc gādāsim bērniem iespēju veikt pie-

mērotus darbus, atzīsim viņu nopelnus un tā celsim

viņu pašapziņu. Ticība saviem spēkiem ir neatsve-

rams mudinātājs veikt lielus un svarīgus darbus.

Bet darbu uzdodot neaizmirsīsim, ka mēs runājam

ar bērnu, netērpsim savu pavēli kategoriskā formā,

bet gan aicinājumā, uzmudinājumā, lai mūsu vēlē-

šanās radītu bērnam patiku un viņš pats sava prieka

dēļ uzdoto darbu izpildītu. Neaizmirsīsim, ka bērns

nav algādzis, viņam jādod brīvība, jo viņam ir sava

pasaule, kurā dzīvot, viņam ir daudz savu svarīgu

darbu, kas jāpilda. Ar varu un spaidiem mēs raks-

turu neveidosim. Mums jāmīl bērni, vienalga, vai

tie mūsu, vai audzināšanā pieņemtie. Ja mēs nāk-

sim pie tiem kā draugi, ar labām domām, ar uzti-

cību un mīlestību, mēs iegūsim viņu sirdis, viņu

cieņu. Ja bērns kādu cilvēku cienī, viņš seko tam

kā audzinātājam un labprāt tam paklausa. Viņš cen-

šas atdarināt tā darbus, viņš aug, sekodams šim pa-

raugam, raksturā krietns un neatlaidīgs.



Tāpēc audzināsim savus bērnus labās ģimenēs,
kur valda draudzība un miers, būsim nosvērti savos

darbos un pavēlēs, lai bērna dziņas un tieksmes

iespaidotu vēlamā virzienā. Un lai šī iespaidošana

būtu nemainīga, lai bērns sāktu saprast, ka dzīvē

valda noteikta likumība, kuru grozīt nedrīkst. Šī

pareizā dziņu ievirze palīdzēs saprātīgā audzināšanā

veidot mūsu jaunatni raksturā krietnu un centīgu,

gribā stipru un neatlaidīgu. Ja mēs bērnu mīlēsim

un viņā redzēsim savu nesasniegto mērķu piepildī-

tāju, tad mēs būsim darbu godam veikuši, būsim

savā mūžā dzinušies ne tikai pēc panākumiem darbā,

bet būsim piegriezuši vērību mūsu darba turpinā-

tāju audzināšanai, mūsu nākotnes veidotājiem. Nā-

kotnes jaunatne būs pārāka par mums pašiem, jo

viņa būs stiprāka kā mēs. Tā nebaidīsies no cīņām

un grūtībām, bet droši varēs stāvēt savā darbā un at-

taisnot to, ko Tautas Vadonis no mums prasa: «Ja

kādreiz kāds darbs ir grūtāks un nav viegli un ātri

veicams un vārbūt nāk prātā domas: «Kas tad beigu

beigās iznāks, kāds tad būs atalgojums par to?» Tad

ļaujiet lai es jums pasaku: lai īstā un patiesā alga

mūsu prātos un sirdīs par patiesi veikto uzdevumu

būtu apziņa, ka izdarīšana pati par sevi dos mums

vairāk spēka un lielākas spējas labāk un krietnāk

nākamo uzdevumu pildīt. Vairāk nekas lai netiktu

prasīts!»
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Eduārds Grīnvalds

Bērns darbā, skolā un mājā
Visa latviešu tauta, kopš viņa atgriezusies uz

savas sūtības piepildīšanas ceļa, ir atguvusi sev cie-

nīgu dzīvi. Šī dzīve ir skaista un cildena, jo tā rit

mērķtiecīgi kā upe, kura zina savu vietu ietecēt jū-

rā, un negrozāmi, līdzīgi upes neapturamiem ūde-

ņiem, kas plūst neizskalojamu krastu gultnē. Līdz ar

to, ka mūsu dienišķā dzīve ir vienreizēja savā laika

gaitā, katrai dienai ir savs uzdevums, katrs cildens

— atsevišķi vai kopdarbībā veikts darbs, ir valsts

varenības un stipruma cēlējs. Un ikkurš cilvēks,

liels vai mazs, kas šo ikdienišķo darbu — savu pie-
nākumu — padara, ir valstij neizsakāmi vērtīgs.

Tādēļ saprotama valsts lielā gādība un rūpes sevišķi

par mazajiem pienākuma veicējiem, par jaunatni,
kura jāradina un jāaudzina par savas valsts sar-

giem, cēlējiem un veidotājiem.

Latviešu tautu likteņgaitas ir mācījušas augsti
vērtēt audzināšanas svētīgo nozīmi, jo mēs redzam

viņas attīstību pilnīgi traucētu tajos laika posmos,

kad skolu ir bijis maz un latviešu valoda pat no-

liegta. Tad vienīgi mājās, ģimenēs audzināšana ir

saglabājusi mūsu tautas spēku un garu visiem ne-

gaisiem un briesmām cauri, lai tagad tā uzplauktu

un pastāvētu savā spēkā un mūžīgā saules spožumā
mirdzoša un varena. Bet mirdzoša un varena tā pa-
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stāvēs tad, ja mūsu tautas dzīvais pieaugums būs

stiprs garā, vesels miesā un visu domas, sirds un

darbs piederēs latviešu tautai un latviešu zemei.

No teiktā var secināt, ka audzināšanas darbs šajā

laukā ir jo sevišķi atbildīgs un prasa daudz pašaiz-
liedzības.

Bērns savus audzināšanas pamatus vispirms

gūst mājās, savā ģimenē. Var teikt — ģimene dod

bērnam īsto sirds audzināšanu, kas bērnā ierosina

un izveido ārējo iespaidu uztveršanas un personīgo

atziņu veidošanas gultni. Tālākai bērna audzināša-

nai pievienojas skola un zināmā mērā arī skolas sa-

biedrība. Tur krājas abstraktās un praktiskās zinā-

šanas, tur veidojas sabiedriskais instinkts un attie-

cības. Ja šie uzskaitītie 2 audzināšanas veidi pielī-

dzināmi avotiem, no kuriem bērns smeļas saturu uz-

tverei, jēgai un atziņai, tad nepieciešami jāpieskaita

vēl trešais audzināšanas veids, kas līdzīgi maikstei

atbalsta jaunu apīni, ļauj tam celties augstāk un

augstāk. Tā ir sabiedrības audzināšana, kurā dalību

jāņem visai sabiedrībai. Šajā apkārtnē jaunietis rod

savas darbošanās zemi un visiem zināms, jo auglī-

gāka zeme, jo kuplāka raža, jo atsaucīgāka sabie-

drība, jo labāki panākumi sabiedriskā darbā.

Latviešu tautai savu sūtību pildot ir jāceļ sava

kultūra un jābriedina savs spēks un vara, lai to

nesamītu citi un lai mūsu tauta paša Dieva svētītā

zemē dzīvotu brīva un netraucēta. Aprādītā iemesla

dēļ, vērojot pamācošos piemērus citur un savā ba-

gātā atziņu pasaulē, ģimene, skola un sabiedrība kā

audzinātāji rod ievērību arī pie mums. Un mēs jau

redzam daudz iepriecinošu panākumu šo atsevišķo
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faktoru izcelšana ar ģimenes dienu, skolu izlaidumu

aktu un tautas vienības svētku sarīkošanu.

Šī laika dzīves pamatos Tautas Vadonis

Dr. K. Ulmanis ir licis vienību, kuras svētīgo ie-

spaidu ikdienas redzam daudz dažādos veidos vai-

rāk un vairāk. Arī bērnu audzināšanai skolā un mā-

jās pamatos jāliek vienības sajūtas pilnīga izkop-

šana, ir jāatmet tas ienestais, svešais audzināšanas

veids, kas rada sabiedrībā un sabiedriskā dzīvē ne-

iekļāvīgus īpatņus, kuru domas pieder savas ērtības

un labklājības vairošanai. Tagadējai audzināšanai

jāprot katra sevišķās spējas un gara dāvanas ie-

kļaut kopējā sadarbībā ar citiem. Bērnam jāieau-

dzina apziņa, ka katram cilvēkam savā vecumā ir

pienākumi, kuri jāpilda, lai nepaliktu tā vieta laika

ritā tukša un nenozīmīga.

Kā visā dzīvē, tā arī še audzināšanas jautājumos

daudz vērtīgu norādījumu rodam no Tautas Vadoņa

Dr. K. Ulmaņa uzrunām. «Jaunatne,» saka Prezi-

dents, «audzi liela, audzi dižena, bet audzi arī sti-

pra ideālos, audzi stipra ideālismā, nezaudē savu

jauno dienu ideālus! Un cerēsim un vēlēsimies un

gādāsim, lai šie ideāli nezustu un nebālētu nevie-

nam arī vēlākā dzīvē: ne tiem, kas tagad ir jauni

še mūsu vidū, ne arī mums, kas tik jauni vairs ne-

esam. Bet tai pašā laikā, lai mēs katrs sev uzstā-

dītu vistīrākās un grūtākās prasības. Tas lai būtu

augstākais ideāls ir jaunajiem, mazajiem dzīvi sā-

kot, ir mums vecākajiem, visos dzīves posmos. Un

lai izaug jauna paaudze raksturā stingra, lai šis

stingrais, nelokāmais raksturs savus spēkus smeltos

sirdsskaidrībā, taisnībā un patiesībā. Lai šis raks-



turs būtu tik stiprs, ka viņš varētu un spētu vispā-

rības labklājību nostādīt augstāk par katra atseviš-

ķa cilvēka labklājību, par savu labklājību. Un lai

paliktu raksturs izturīgs un nelokāms dzīves grūtī-

bās un vētrās. Lai izaug jaunā paaudze ar gribu un

spēju strādāt, bet blakus darbam, lai viņa būtu spē-

jīga arī dot savu daļu priekam, veselīgam priekam,

kas cilvēku stiprāku dara.

Audziet, gatavojaties savā darbā nākotnei. Un

visā savā dzīvē lai varētu Jūs tā rīkoties, un lai

mēs visi tā varētu rīkoties, lai par mums teiktu, ka

katrs no mums un arī Jūs, jaunatne, esat pildījuši

katrs savu pienākumu, esat savu darbu labi vei-

kuši, ka Jūs esat mīlējuši Latviju, mūsu valsti un

tēviju, ka Jūs neesat vairījušies no darba vispā-

rības labā, ka Jūs esat bijuši raksturā stipri, ka va-

rējāt atteikties paši no savām priekšrocībām un la-

bumiem, kad vispārībai tas bija vajadzīgs, lai va-

rētu beigās teikt, ka patiesi Jūs esat izaudzināti, iz-

auguši un arī palikuši visās savās gaitās tēvzemes,

valsts, krietni dēli un meitas.»

Lūk, norādījums, kādā virzienā jāaug jaunatnei,

pēc kā varam secināt, kādā virzienā audzināma jau-

natne. Arī daudz citos gadījumos Prezidents allaž

atgriežas pie audzināšanas jautājuma un no visiem

ierosinājumiem, pamudinājumiem un citu ideolo-

ģisko rakstu autoriem var izlobīt sekojošu rakstura

vērtību sevišķu izcelšanu un attīstīšanu bērnā.

Vispirms nacionālās sajūtas rašanai un izveido-

šanai piegriežama izcilus vērība. Bērnā jāieaudzina

lepnums būt latvietim, kam tik cildenas varonības

pilna pagātne, skaista veca valoda, neizsmeļams at-
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ziņu un gudrību avots, dainas, teikas un pasakas,

kam tik skaista zeme, upes, meži, pļavas, druvas,

mājas un goda un varonības pilni iedzīvotāji. Tam

jāsajūt kvēla dziņa savas zināšanas, darbu un uzti-

cību veltīt latviešu tautai un latviešu zemei. Tam

arī jāzina, ka neviena cita vieta pasaulē nevar at-

vietot tēvu zemi, un neviena cita darbošanās nav

tik svētīga kā darbošanās savas tautas labā.

Bērnam jāieaudzina cienīt un godāt vienību ģi-

menē, jo tēvs, māte, saka Vadonis, ir vistuvākais,

visuzticamākais draugs un biedrs. Ar vecākiem un

brāļiem, māsām, kopā ģimene ir visciešākā un ne-

dalāmākā vienība, kas pastāv stipra visstiprākos sa-

tricinājumos. Bērnam jāsaprot arī vienības nozīme

valstī, tā jāaudzina aizstāvēt un paturēt. Tam jāsa-

jūt, ka tikai kopēju savas tautas valodu runājot un

kopēju domu domājot tas sevi vispilnīgāki izcels un

vislietderīgāki iekļaus tautas kopdarbībā.

Bērnam jāmāca darba lielā vara, jo nav darba

un nodarbošanās, kā Prezidents saka, kur nav pie-
nākumi lieli un mazi. Un šo pienākumu veikšana ir

cīņa, kuras lielākais atalgojums ir uzvara. Bērnam

ir jāmācās savus mazos pienākumus veikt jau mā-

jās, lai tā vingrinoties, neatlaidībā un pacietībā, vē-

lāk varētu veikt ir lielos darbus, ir smagos pienāku-

mus savā dzīvē ieejot.

Bērnam jāmāca atzīt dzīves skaidras vērtības:

uzticību, goda prātu, sirdsskaidrību, varonību, at-

jautību, līdzcietību, gudrību, kārtību un citas pie-
dēvētās cildenās īpašības tā, kā to māca veco ļaužu
uzkrātās gudrības dainās. Latviešu dzīvības koks,

ņemdams ar saknēm Daugavas, Ventas, Lielupes un
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Gaujas ūdeņus, savas lapas un ziedus audzējis pie-

mērodams šīs zemes saulei un vējiem. Arī mūsu jau-

natnei jāaug ne svešu atziņu ēnā, bet latviešu tau-

tas atziņu gaismā — miesā vingram un garā mod-

ram, kas neļautu gaitās apstāties. Un visbeidzot,

bērnam jāieaudzina Dievu atzīti To Dievu, kas lat-

viešu zemi ir svētījis, glabājis un tautai devis pa-

domu grūtos laikos. Ne svešo, bargo sodītāju Dievu,

bet latviešu uztverei tuvo, — laipno, gudro Padom-

devēju, kas palīdz zemniekam druvā, zvejniekam

jūrā un palīdz arī citiem krietna darba darītājiem.

Bērnam jāieaudzina, ka vislielākais vainas sodītājs

ir viņš pats un viņa sirds, jo katrs necienīgs darbs

kā smags akmens sloga apziņu. Grūtos brīžos lai ne-

gaida brīnumu, bet paļaujas saviem spēkiem un Die-

va padomam. Aprādītā virzienā audzināšana izvei-

dos jaunatni ar stipru iekšējo un ārējo stāju, bez

tam atraisīs plašākas atziņas spējas spriedumā, zi-

nāšanās, novērošanā un bijāšanu, cieņu ētiskām un

kultūrālām vērtībām. Šādām īpašībām apveltīts

jaunietis būs tas, kas patiesi sajutīs vārdu nozīmi —

«Augsim Latvijai!» un patiesi centīsies to dziļo no-

zīmi piepildīt.

Un še nu tai vadītāja rokai, kas jauno paaudzi

veidos un audzinās, kā jau sākumā teikts, jābūt

mājai, skolai un sabiedrībai. Katrai ar savu īpatnē-

jo pieeju jāveicina bērna brīnišķā attīstīšanās un

jāsekmē viņa spēju izkopšana. Ģimenei kā audzinā-

tājai piekrīt vissvarīgākā loma bērna veselības uz-

raudzībā, pirmo vērojumu un atziņu rašanā un arī

pirmo soļu ievadīšanai darbā. Tikai ģimenē bērnam

iespējams gūt jo pilnīgu audzināšanu un tās aiz-
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vēja un atbalsta norūdīties darbam un dzīves grū-

tībām.

Skolas uzdevums ir mājās sākto bērnu attīstību

pabalstīt, paplašināt, ievadīt sabiedrisko attiecību

sliedēs un nostiprināt bērna iekšējo un ārējo stāju.

Kā viens no vislielākiem šādas audzināšanas mērķa

atbalstītājiem ir izveidojusies mazpulku kustība,

kura rada pilnīgi jaunu latviešu jaunatnes tipu. Šī

veida sabiedriskā audzināšana ir vislielākais atbalsts

mājas audzināšanai, kura izceļ ģimenes vienības lie-

lo nozīmi, radina darbam, māca atzīt cilvēku vērtī-

gākās īpašības, pakļauj kārtībai un paklausībai.

Taču zināmai daļai bērnu mājas audzināšana

ģimenes vidū tiek pārtraukta ar to aiziešanu lauk-

saimniecības vai amatu mācekļu gaitās. Tāds jau-

nietis, varētu teikt, izcelts no savas ģimenes, tiek

uzņemts svešā ģimenē, kur valda svešas ģimenes

parašas, sveša mājas kārtība. Šajā attīstības pakāpē,

kad mācekļa atziņu pasaule veidojas un uztveres

spējas ir reti bagātas, svešās ģimenes audzināšanai

ir jābūt veselīgai un saudzīgai, kā savos paņēmie-

nos, tā arī pieejā. Un visu ģimenes locekļu attie-

cībām savā starpā un attiecībām pret svešo bērnu

jābūt dziļas uzticības un cieņas pilnām. Katram sve-

ša bērna audzinātājam ir jāsajūt atbildība par to,

kas no bērna tiks izveidots, kādas krietnas īpašī-

bas izceltas — un kādas nevēlamas apslāpētas, lai uz-

ticētais bērns izaugtu krietns un spēcīgs ar visām

tām labām īpašībām, kādas uzskaitītas apcerējuma

sākumā. Tā ir ļoti liela atbildība un tādēļ šīs at-

bildības jundītam, ikkatram mācekļu audzinātājam,

ir jāapzinās labas audzināšanas nozīme un sliktas
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audzināšanas sekas. Lai nenotiek tā, ka nevērīga

audzināšana sabojā vājus raksturus un tā vājina

dzīvo tautas spēku. Kā amatniekam, tā lauksaim-

niekam un citiem audzinātājiem, ir vienmēr jāatmin

Prezidenta padoms: «Bērns paliek bērns, vienalga,

vai paša vai sveša bērns, un arī par sveša bērnu ir

jāatbild.» Un te sevišķi amata meistariem der at-

cerēties savu atbildību arī amata priekšā: mācīt

mācekļus tā, lai tie prastu amatu vēl labāki un ar

vēl lielākām sekmēm varētu strādāt vispārības labā.

Bērna audzināšanā ir daudz un dažādas pieejas,

no kurām vislabākos panākumus dod laipnība un

pacietība. Tas jāievēro ne tik vien ģimenes attiecī-

bās, bet arī tādās attiecībās, kas nodibinās ar mā-

cekļa uzņemšanu apmācītāja ģimenē. Ar iecietību

un tēvišķu valodu var nesalīdzināmi tālāk tikt, kā

ar bardzību un svešu izturēšanos, jo tas atsvešina

un modina neuzticību — paklausības, paļāvības

vietā. Tikai draudzīga izturēšanās un piepalīdzīga

rīcība, kā arī vienlīdzīga taisnība starp pārējiem

ģimenes locekļiem, jaunajam māceklim atraisīs uz-

ticību, cieņu un paļāvību savam audzinātājam to

audzināt par krietnu cilvēku un krietnu sava darba

pratēju.

Jaunietim jāļauj un pat jāpalīdz ar darbu lie-

lam augt un uz priekšu tikt. Ja sākumā māceklim

neveiktos, tad nekad nedrīkst aizmirst, ka apdomī-

ba ir panākumu māte, un visiem audzinātājiem pie-

nākums ir pamudināt, palīdzēt rast jaunu pieeju,

jaunus paņēmienus, lai darbs labāki veiktos. Sek-

mīga darba panākumi slēpjas neatlaidībā, drosmē

un prasmē. Šīs rakstura īpašības ir jārūda līdzīgi
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tēraudam, lai tās stipras un izturīgas būtu, bet arī

citas audzināmās īpašības jāveicina, kā darba rūpī-

ba, darba skaistums un darba spodrība, lai viss tas,

ko jaunā paaudze darinātu, būtu tik skaists un tik

stiprs un derīgs, kā tās neskaitāmās lietas, kuras kā

dārgas mantas no zemes klēpja ārā ņemam.

Grūts ir audzināšanas darbs, bet tas ir pats

skaistākais jaunas tautas spēku veidošanas darbs,

tas ir tikpat nozīmīgs un svarīgs valstij, kā viņas
saimnieciskās labklājības un valsts aizsardzības iz-

veidošana. To atbalstīt jāsajūt kā pienākums ik-

vienam, kam rūp latviešu tautas un zemes nākotne.

Un visiem mums jāpaklausa tautas Vadoņa aici-

nājumam arī audzināšanas lietās, lai nekad neap-

tumšotu saule un nekāda pasaules vara nespētu ap-

turēt sekmīgo gājienu uz latviešu sūtības piepildī-
šanos.



Kārlis Students

Pārdomas ģimenes dienā

— Bērnam vajaga atļaut visu, ko tas grib, tad

vēlāk dzīvē viņš vairāk gribēs un sasniegs, — teica

kāda māte, kad tai aizrādīja, ka viņas mīlulis par

daudz izlutināts, tā iegribām nav robežu un šķēršļu.

Vai tas tiešām tā? Vai viņa neaizmirsa to, ka

viss, kas viegli padodas, bez grūtībām iekrīt rokās,

nav dārgs un mīļš? Tas ir ābols, kas, koku viegli

pakratot, krīt no zara. Bet šis ābols ir negards, tār-

pu izgrauzts.

Tā ir, bet vecāki savā mīlestības pārpilnībā
daudzreiz aizmirst, ka dzīve nelutina, bet ir cīņa, kur

sekmes, panākumi gūstami tikai ar darbu, gribu,

neatlaidību, centību. Vecāki daudzreiz aizmirst, ka

ar bērnu lutināšanu, izdabāšanu, visa iekārotā atļau-

šanu viņi šīs labās īpašības novājina, notrulina. Vē-

lāk, bērnam pieaugot, gan atjēdzas un redz pielais-

tās kļūdas, redz, ka ir slikti, bet nomana arī to, ka

nu ir vēlu labot bērnu. Lielu koku, kas izaudzis

greizs, grūti atlocīt taisnu.

— Dēliņ, dari tak tā, kā es teicu, klausi mani,

— reiz 7. līnijas tramvaja vagonā, slīdot tam gar

Arkādijas dārzu, veca māte lūdzās savu pieaugušo

dēlu, mīļi glaudot tā elkoni.
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— Paliec nu klusu, nerunā, tur nekas neiznāks,

— tas īgni nogriezās sāņus.

Māte nolieca galvu. Viņas sejā iegūlās sāpes un

tumsa. Pār sirdi laikam vēlās tumšs padebesis, acīs

parādījās mirdzošas lāses. Bet dēls vienaldzīgi un

cieti raudzījās ārā, kur pavasara saulē Arkādijā

pumpuroja koki.

Jā, lielu koku grūti izlocīt taisnu.

— Hallo, vai bērnu slimnīca? — taisni tanī treš-

dienā priekš Zaļās ceturtdienas atskanēja manā tāl-

runī kādas sievietes balss.

— Ja gan, ar ko varu pakalpot?

— Man slimnīcā meitiņa gulēja slima. Šodien

saņēmu paziņojumu, lai vedot to mājā, esot izvese-

ļojusies. Es nu gribēju lūgt, vai pa svētkiem bērns

vēl nevarētu palikt slimnīcā?

— Kāpēc tā, kundze?

— Nu redziet, svētku laiks, šis tas jāpadara,

jāaiziet šur tur ciemos, bērns būtu tikai par traucē-

jumu. Jums tur slimnīcā viens vairāk vai mazāk.

Kad pilns izbrīnās un nesapratnes par šādu lū-

gumu teicu, ka to gan nevarēs, rūkoņa aparātā lie-

cināja, ka savādā lūdzēja nolikusi klausuli.

Kur šai mātei bija jūtas, saprāts?

Kādreiz ceļā no Madonas uz Aiviekstes leju sa-

tiku vecu sirmu tēvu un salīkušu māmiņu. Kā plats

ozols ar nosūnojušu egli plecu pie pleca viņi drau-



dzigi sēdēja pajūga. Ar atļauju iemetos arī es ve-

zumā.

— Bijām tirdziņā, nu jābrauc mājā, — stāstīja

braucēji. — Diezin, kā tur nu iet, ko tur visi dara.

No mājas izkustot, sirds arvien nemierīga.

— Vai tad neviena sava cilvēka nav mājās?

Kur dēli, meitas?

— Ak, vai nu viņiem šis ceļš ejams? Dzīvo pa

Rīgu, strādā vieglāku darbu, kancelejā, — dudināja

māmiņa.

— Vieglāku, vieglāku, — kas to vieglumu nu

zin, — neapmierināts rūca vecais.

Ceļmalā priecīgi šalca bērzu birzis, druvās viļ-

ņodama brieda labība, smaršoja siens. Nezin kāpēc

ienāca prātā pilsētas piesmakušās telpas, putekļi,

maza istabiņa kaut kur sestā stāvā. Vieglāks darbs...

Siena pļavā skanēja sveša valoda.

Kļuva skumji.

— Kāpēc mokāties pilsētā algotā darbā, kas dod

tikai iztiku, kad uz laukiem tēva mājas, kur jāņem

sveši strādnieki? — jautāju kādam paziņam.

— Ko lai dara, tēva mājās strādāju tikai par

vēderu, neko nesaņemu. Kad prasīju tēvam nelielu

mēneša algu vai atdot saimniekošanu man, tēvs pre-

tojās — lai strādājot vien, man visa manta reiz pa-

likšot, šis kapā līdz neko nepaņemšot. Tādos ap-

stākļos nevarēju nodibināt ģimenes dzīvi, bija jā-
dodas pasaulē, jāmeklē citur darbs un iztika.
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— Apprecēties ir viegli, izšķirties daudz grūtāk,

bet dzīvot laulībā bieži vien visgrūtāki — sūrojās

jauna šķirtene.

— Kāpēc?

— Ja izgaist tas ko sauc par laimi, izzūd tas,

ko dēvē par mīlestību, tad paliek tikai vienmuļā,

pelēkā dzīve. Un vistrakākais — vīrs sievu sāk uz-

lūkot kā nepieciešamu mēbeli, kā bufeti ēdamistabā.

Iztika ir, bet sieviete daudzreiz alkst sirds siltuma,

mīļa glāsta daudz vairāk kā maizes. Viņa ir kā pu-

ķe, — vāra, trausla, jūtīga. Vīri bieži vien to ne-

saprot. Viņiem tuvāka cita pasaule — krogs, kārtis,

draugi. Un ja laulībā nav arī bērnu, tad labāk

šķirties.

— O, pilnīgi pietiek, ja uzaudzina divus bērnus.

Tie paši prasa diezgan daudz pūļu, laika un arī lī-

dzekļu, — dzirdēju kādreiz runājam iztikušu ļaužu

sievas.

— Mums taču pašām gribas arī savas dzīves,

vai mēs lai visu mūžu, visus labākos gadus atdotu

tikai bērnu audzināšanai?

Ja savas dzīves. Ir taču pasaule kafejnīcas,

dansingi, klubi.

Mīļā māt, — tu, kas uzaudzināji desmit bērnus,

kas neprasīji sev nekā, kas gāji darbā no rīta līdz

vēlam vakaram, lai visi būtu paēduši un apģērbti,
tava mīlestība nedziest vēl šodien. Kā balta gaisma

tā staro vēl no tava kapa, nāk visur līdz, palīdz katrā



darba, katra vieta. Ceļ, gaismo, stiprina dzīves

likstās un nedienās. Un nezudīs nekad, nekad.

Mīlestība, laulība, audzināšana, ģimene — mū-

žīgais gaismas, dzīvības un spēka avots. Nekad ne-

būs gana runāt, spriest, domāt par tavām problē-

mām. Veidot, labot, risināt visu uz labo, gaišo,

cildeno.

Kaut spētu mes visu to atrast.
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R. Freijvalds,

Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta loceklis.

Ģimenes vieta valstī

«Ģimene ir stūrakmens visa musu valsts dzīve»

— šādiem vārdiem Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis

ievadīja savu veltījumu Ģimenes dienai, kas šogad

top rīkota pirmo reizi. Dažus gadus atpakaļ pie

mums nodibinājās jauka tradicija, veltīt vienu no

pirmajām maija svētdienām mātes godināšanai. Bet

pamazām nobrieda atziņa, ka mātes pieminēšana

vien, ir zināma vienpusība. Tautas nākošās paau-

dzes audzināšanā tikpat liels nopelns tēvam un pa

daļai arī vecākiem brāļiem un māsām, kuriem daž-

kārt liktenis liek uzņemties vecāku pienākumus."
Bērnam māte dod dzīvību, bet audzināšanā, rakstura

veidošanā nopelni visai ģimenes kopai. Tagad, kad

sabiedrībā atkal uzvarējusi vienības ideja, kad pir-

mā vietā vairs nav nostādīts atsevišķs cilvēks, bet

lielākā vienība — tauta, atzīta arī pēdējā laikā aiz-

mirstās pamatvienības — ģimenes — nozīme tautas

un valsts dzīvē.

Pagājuša gada Valsts Prezidents savu veltījumu
Mātes dienai nobeidza vārdiem: «Bet tāpat sirsnībā

un mīlestībā spiedīsim arī tēva sastrādāto, dažkārt

tulznaino roku. Viņš strādā, rūpējas, un gādā par

saviem dēliem un meitām, ja arī bieži viņš nespēj

vārdos izteikt, ko viņa sirds jūt.» Ja Mātes dienā

tēvs varēja justies it kā atstumts, nostādīts otrā vie-

63



64

tā, tagad, Ģimenes dienā, arī viņš saņem gandarī-

jumu, kā no saviem tuviniekiem, tā sabiedrības. Un

tas, bez šaubām, cels visas ģimenes pašapziņu, jo pē-

dējos gadu desmitos viņas cieņa un nozīme ir stipri

iedragāta, un tas savukārt ļoti kaitīgi ietekmējis tau-

tas kopējo dzīvi un attīstības iespējas. Sabiedrības

doma ģimenei atkal sāk ierādīt centrālo vietu, un šo

uzskatu maiņu nacionālā valdība sistēmatiski atbal-

sta arī ar likumdošanu un dažādām priekšrocībām.,

daudzbērnu ģimenēm. Jaunais ārstniecības likums

cenšas sargāt un stiprināt krietnas un veselīgas ģi-

menes, laukstrādnieku ģimenes Latvijā — vienīgā

valstī pasaulē — saņem pabalstus bērnu audzināša-

nai. Lai ģimene varētu dzīvot un augt labākos ap-

stākļos, top atbalstīta priekšzīmīgu, ērtu strādnieku

dzīvokļu celšana, un šim mērķim radīts vairāk mil-

jonu latu liels fonds. Vairāk nekā trīs miljoni latu

šogad valsts budžetā paredzēti trūcīgo bērnu atbal-

stam. Šāda gādība ne tikai mazina daudzu trūcīgo

ģimeņu materiālās raizes, bet nostāda pašu ģimeni

izcilā vietā.

Liela ir ģimenes nozīme tautas organismā. Tā

ir šīs lielās vienības pamatšūna, un tikai tad, kad šī

pamatšūna ir vesela un stipra, stipra var būt visa

tauta. Pēdējā laikā aizvien nopietnāk pārrunā un

meklē iemeslus, kas latviešu ģimenes spirgtumu ap-

draud. Vienprātīgi nāk pie atziņas, ka ģimeni ie-

dragājušas kaili materiālistiskās idejas, kas tautas

domāšanu sāka ietekmēt pagājušā gadsimteņa pēdējā

pusē. Šīs idejas izpaudās gan politikā, rakstniecībā,

mākslā, gan arī saimnieciskā laukā. Laikmetiskā

sadrumstalotība atspoguļojās arī ģimenē. Aizvien



vaļīgākas kļuva saites starp ģimenes locekļiem, tie

vairs neturējās tik cieši kopā, kā agrāk un neprata

vairs cienīt tos klusos jaukumus, ko saskanīga ģi-

menes dzīve sniedz tik bagātīgos apmēros. Par ti-

kumu kļuva dzīve ārpus mājas. Sieviete tika at-

rauta no mājas un bija spiesta piedalīties nežēlīgā

eksistences cīņā. Un kad māja visu dienu bija tuk-

ša, no tās izgaisa arī tas siltums, ar kuru ģimenes

māte spēj to piepildīt. Ģimenes kļuva aizvien ma-

zākas un jaunā paaudze neradās klāt tādos apmē-

ros, cik tautas dzīvības kokam vajadzīgs.

Lai atjaunotu dabīgos apstākļus tautā, jāķeras

ļaunumam pie pašas saknes — jāizravē visas kaitī-

gās idejas, jāapkaro tās visās viņu konsekvencēs un

tas iespējams — nostādot tām pretī jaunu ideju. Un

šī ideja tagad ir radusies un iet lepnu uzvaras gaitu.

Tas ir nacionālisms un no tā izrietošā vienības doma,

latviskā celtniecības doma. Latvija var izaugt liela

un kļūt stipra un varena, ja ir liels vērtīgs, krietnas

jaunatnes pieaugums, bet tikai ģimene var to sniegt.

Tā ir valsts dzīves stūrakmens vistiešākā nozīmē.

Dzīvais cilvēks ir stādāms pirmā vietā, jo tikai viņa

dēļ tiek strādāts, ražotas materiālas vērtības, krātas

gara atziņas. Bez paša cilvēka tam visam nav ne-

kādas nozīmes. Ja liktenis no zemes virsas izdel-

dējis kādu tautu, tad visiem tās pieminekļiem ir ti-

kai vēsturiska nozīme.

Bet tikai veselīga ģimene spēj tautai nodrošināt

nepārtrauktu paaudžu plūdumu. Ģimenes sabruk-

šana ir tautas bojāejas pirmā pazīme. Vēsture mums

stāsta, ka senajiem grieķiem un romiešiem pagrim-

šanas laiks sākās tad, kad ģimene bija zaudējusi sa-
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vu pirmatnējo vitālo spēku, kad sākās dzimstības

ierobežošana, vienbērnu un bezbērnu sistēma, augļu
nomērdēšana. Un tad pārsteidzoši ātrā laikā vare-

nās valstis sabruka, bet pašas tautas pazuda no ze-

mes virsas.

Mūsu tautas dzīvības labā ģimenes stiprums

sargājams un auklējams. Ģimenēm jābūt fiziski un

garīgi veselām, ar kuplu bērnu skaitu, un ģimenē

jāvalda veselīgam, krietnam, nacionālam garam.

Ģimenei jābūt vienotai ciešām saitēm, lai ģimenes

locekļi varētu gūt tur garīgos spēkus ikdienas

darbam.

Svinot Ģimenes dienu, ikvienam jāpārbauda un

jāapdomā savas attiecības pret ģimeni — vai kaut

kur nav grēkots, vai kaut kas nav labojams un pār-

grozāms. Ģimenes saskaņas un siltuma vairošanai

ikviens ģimenes loceklis var darīt savu daļu, un līdz

ar to viņš būs vairojis savas tautas spēku.

Latvju tautas dzīvības kokam jābūt kuplam un

zaļojošam, lai katrā zarā, katrā ģimenē valdītu at-

ziņa par to lielo pienākumu, kuru viņai uzliek pie-

derība pie tautas, lai šie pienākumi arī tiktu pildīti
— tad mūsu tautai saules mūžs nodrošināts.
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Erna Freija

Ģimene-tēvzemes mīlestības

audzinātāja
«Ģimene ir stūrakmens visā mūsu valsts dzīvē

un katra cilvēka lielākā manta ir viņa paša raksturs

un viņa dzimta» — saka mūsu Vadonis. Šinī atziņā

ietverta patiesība, ka ģimene ir tā, uz kā dibinās

visa mūsu tautas dzīve, kurā sakņojas cilvēku na-

cionālā apziņa. Ja ģimene ir tāds stūrakmens, tad

viņai ir arī liels uzdevums glabāt un sargāt tautas

svētumu. Ģimenei jābūt par karstākās tēvzemes

mīlestības un dedzīgā patriotisma izauklētāju.

Ar to ir teikts, ka ģimenē viens no svarīgākiem

vecāku uzdevumiem ir izaudzināt savus bērnus par

dedzīgiem Latvijas sargiem un kalpiem, labiem pa-

triotiem un derīgiem valsts pilsoņiem. Kā šo sva-

rīgo darbu varētu veikt?

Šis darbs, gluži tāpat kā reliģiskās audzināšanas

darbs, sākams jau agros bērnības gados; un tas arī

sākams ar gluži vienkāršiem līdzekļiem.

Bērnam, kas dzīvo tajā posmā, kad visas ap-

kārtējās lietas, notikumu norises un pirmo reizi dzir-

dētais svešākais vārds izraisa jautājumu: «kāpēc»,

jāstāsta pamazām par Latvijas zemi, tautu un valsti.

Šī pirmā bērna pieskare Latvijas lietām ir jāierosina

un jāvada tēvam vai mātei. Ļoti bieži pirmais bēr-

na jautājums šai virzienā ir tāds: kas ir latvietis,



kāpēc es esmu latvietis? Un te nu paveras vecā-

kiem liela iespēja stāstīt par latviešiem, Latviju, vi-

ņas Vadoni un citiem tautas darbiniekiem. Vajaga

stāstīt ar tādu noskaņu, kas izraisa mazā bērnā paš-

apziņu un lepnumu par to, ka viņš ir latvietis, un

kas rada viņā karstu vēlēšanos redzēt to lielo un

stipro vīru, kas tur savās rokās Latvijas dzīvi, —

vīru, ko sauc par Vadoni, Prezidentu. Vajaga mā-

cīt pazīt Prezidenta attēlu grāmatās, laikrakstos un

žurnālos un tāpat mācīt dzirdēt, pazīt un atšķirt

Vadoņa balsi no citām balsīm radiofonā un klausī-

ties to godbijībā. Kad radiofons pārraida mūsu

valsts himnu un dziesmu brīvai Latvijai, tad bēr-

nam ir jāiemācās zināt, ka ir jāatstāj rotaļa — jā-

pieceļas, jāstāv un jābūt klusam. Un te vislabāk

ietekmē vecāku piemērs, jo ja bērns, pat visai mazs,

tikai dažus gadus vecs, redzēs, ka vecāki, un brāļi

un māsas aizvien pie zināmas dziesmas skaņām god-

bijīgi pieceļas un apklust, — viņš darīs tāpat un

drīz vienāks reize, kad viņš būs tas, kas piecelsies

pirmais.

Tāpat, kad pienāk mūsu valsts lielās svētku

dienas — 15. maijs un 18. novembris, kad visa zeme

ir karogota, tad, ja tas ir lauku mājā, tad arī bēr-

niem ir jābūt klāt pie tā svinīgā brīža, kad uzvelk

karogu, un bērns jāmāca uz karogu skatīties ar god-

bijību, cieņu un lepnumu. Bet ja tas ir pilsētā, tad

vecākiem ir jārada bērnā apziņa, ka tas ir mūsu

karogs, kas jautri plīvo pie katra nama — un ka tas

lr visskaistākais un vismīļākais no visiem redzētiem

karogiem.
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Mums visiem, un sevišķi vecākiem, kam aug

bērni, ir jāmācās svētīt savā mājā un ģimenē nevien

baznīcas, bet arī valsts svētki. Jo ir taču tā, ka ir

tādas mājas, kurās valsts svētkus iekšēji nesvin, un

uz tiem negatavojas, un nerada visam ģimenes pul-

ciņam tādu ārēju un iekšēju noskaņu, kā tas ir svēt-

kos. Un ir pat reizēm tā, ka māte šajā dienā kaut

ko lāpa, šuj vai mazgā, un tēvs kaut ko pielabo saim-

niecībā, un bērni aizvada šo dienu tāpat kā katru

dienu. Izņēmums ir tikai novakare, kad visa ģi-

mene iziet uz ielas paskatīties svētku mirdzumā. Tā

tas nedrīkst būt, jo tā mēs bērnos un sevī nomācam

cieņu un bijību pret lielo dienu. Vajaga uzpost mā-

ju, apkopt pašiem sevi un tā tīriem sagaidīt valsts

svētkus, lai tos varētu godam aizvadīt. Vajaga iero-

sināt bērnus arī savā mājā vai nu logus vai kādu stū-

rīti uzpost tā, ka mazā sirds dziļi izjūt, ka arī viņa

ir viena to daudzo siržu pulkā, kas ar mīlestību un

prieku domā par savu zemi — Latviju un viņas lie-

lajiem vīriem.

Vēl jāaizrāda bērnam, ka godbijība un cieņa ir

jādod arī karaspēka vienību karogiem. Man prātā

mazs, bet jauks atgadījums pagājušā gada 18. no-

vembra svinībās. Karaspēka vienības ar saviem ka-

rogiem nāca viena aiz otras, lai nostātos parādes kār-

tībā Vienības laukumā. Man priekšā stāvēja vien-

kārši ģērbies vecs vīrs ar mazu, apmēram gadus 4

vecu zēnu pie rokas. Tuvojoties pulka karogam ve-

cais vīrs noņēma savu cepuri un sacīja: «Dēliņ, no-

ņem cepurīti — karogs ies garām.» Mazais noņēma

un turēja savu cepurīti ar tādu bijību, ka dažam no

lielajiem tika kauns.



Visiem vecākiem ir zināms, ka bērni ļoti grib
dzirdēt stāstus un nostāstus par tiem laikiem, kad

tēvs un māte vēl bija jauni. Un te nu paveras ie-

spēja lielākiem bērniem stāstīt par tiem laikiem, kad

tapa mūsu valsts, spilgti paverot skatu tā laika grū-
tumā un spēkā. Viss tas lielais laiks un lielie noti-

kumi, saistīti ar tēva vai mātes personu, piešķir

stāstījumam uz visu mūžu neaizmirstamu dzīvumu,

ko vēlāk skola vēstures stundās tikai apstiprina un

padziļina.

Ar šādām vienkāršām, bet svarīgām lietām jā-
sāk patriotiskā audzināšana ģimenē. Kur tā šo dar-

bu sāk un dara, tur droši ģimene ir un būs tautas

svētuma sargātāja, audzinātāja un glabātāja nāko-

šās paaudzēs.
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Ž. Klētiņš

Ģimenes svētums

Ja runājam par ģimeni, tad vispirms mēs ierau-

gām tēvu un māti, šos nesavtīgos darba rūķus un

mīlestības iemiesojumu, kuru vienīgās domas pie-

der viņu nākotnes — viņu bērnu labklājībai un lai-

mei. Darbs un rūpes par bērniem ir vecāku ik-

dienas viesis, bet redzot ap sevi jaunības līksmi,

viegls kļūst darba grūtums, un vakaros, tēva sastrā-

dātās rokas, ceļ augšup mazos gaidītājus, kuru mu-

tes tad vidžina un met jaunus metus gaišai un sau-

lainai dzīvei.

Bet, mīļā māte? — Tā ir ģimenes sargs un svē-

tums, jo viņas sirds ir nomodā par visiem — vīru,

bērniem, māju, dārzu un visu citu, kas vien ir ap

ģimeni viņas ikdienas gaitās.

Mātes saulainais glāsts, tēva laipnie vārdi, un

padomi, tie mums visiem līdzi nākuši kā mantojums

no ģimenes pavarda, un viņu gaišums mūs padarījis

stiprus miesīgi, garīgi un morāliski. Neko mēs ne-

atceramies tik labi, kā ainas no savas bērnības, kad

ģimenes pavarda siltums mūs sildīja, māte dziesmas

dziedāja, tēvs uz ceļiem šūpoja, mācīdams dzīves

gudrību — strādāt un tīru sirdi paturēt līdz mūža

galam. To, ko mums no savas dzīves atdevuši mūsu

vecāki, to mēs viņiem nevaram nekad samaksāt, jo

mīlestība, kas dzimusi vecāku sirdīs bērnus audzē-

jot, nav samaksājama.
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Vienīgā un izpildāmā iespēja mums ir — dziļi

cienījot savus vecākus un viņu lielo ziedošanos mū-

su labā, būt pašiem krietniem ģimenes tēviem un

mātēm, lai mūsu pēcnākamie izaugtu par krietniem

pilsoņiem.

Mums vienmēr svēts jātur ģimenes pavarda

siltums, jo krietna ģimene dod krietnus dēlus un

meitas, un no ģimenes atvasēm un pašiem ģimenes

pavarda sargātājiem sastādās valsts. Un stipra būs

tikai tā valsts, kur svēts ir ģimenes tikums un pa-

rašas un kur vecāki jau no šūpuļa audzē bērnos

dzimtenes mīlestību, krietnību un darba čaklumu.

To tad lai solāmies darīt visi, kas esam reiz auguši

ģimenes saulgozī, un šo saulgozi jūtam pašreiz, un

jutīsim arī nākotnē, jo ģimenes svētums pāriet kā

mantojums no paaudzes uz paaudzi.

Ģimenes svētuma gaismā lai mirdz visa zeme,

un vislabākā sadarbībā un mīlestībā lai plaukst lat-

viešu tautas sirds, jo ģimenes svētums ir arī vie-

notās un brīvās Latvijas svētums!
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A. Bolšteins

Ģimenes sirds

Ir lieki teikt, ka māte ir bērna audzinātāja un

skolotāja, — zināms, skola viņai šo darbu atvieglina,

bet lieku skola māti tomēr nepadara. Ja vienā die-

nā nebūtu skolu, tad ciestu izglītība, neizbeigtos to-

mēr dzīvība, bet tai dienā, kur nedarbotos mātes

instinkts, apstātos griezties pats dzīvības rats.

Par bērnu gadiem runājot, mums ikvienam vis-

pirms gara acu priekšā stāsies paša tēvs un māte, it

sevišķi māte. Ņemsim tikai skolas gadus. Māte un

tēvs atteikušies no visām dzīves ērtībām, lai tikai

bērniem dzīves ceļš būtu labāks, lai tas ietu uz

augšu. Tā mīlestība, tā pašaizliedzība, ar kādu māte

savu bērnu izvada skolas gaitās, katram palikusi at-

miņā. Mātes mīļais glāsts bijis kā talismans dienas

un nedēļas darbā, kas palīdz pārvarēt daudzas grū-

tības. Arī tur, kur skolas ceļi kādam aizveras, nav

teikts, ka tēvam un mātei būtu trūcis labās gribas

uzupurēties bērnu labā. Katrā ziņā var liecināt, ka,

gādājot par bērnu nākotni, par ģimenes labklājību,

tēvs un māte par pašlabumu nemaz nedomā.

Vēlākā dzīvē daudziem jaunekļiem un jaunavām

māte būs likusi uz pieres vēso roku, kad apkārtne

negribēja saprast jaunā sapņotāja ilgas un cerības.

Neviens šo dvēseles gādnieka amatu nebūs tik labi

piekopis kā mūsu pašu māmuliņa. Māte var būt
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speciālā jautājuma nepratēja, bet viņas līdzdalība,

ticība un labvēlība ir tā atmosfēra, kurā bērns rod

savus spēkus un krietnākos centienus. —

Cik mātes padoms un mācība augstu vērtējami,

to īsti jūt tikai tad, kad to vairs nav pie rokas. Tas

ir kā mūsu mājās ar vērtīgām gleznām, ko katru

dienu redzēdami, it kā nepamanām, bet ko ar žē-

lumu skaidri atceramies, kad to ierastā vietā vairs

nav. Tamlīdzīgi tas ir arī ar ģimenes māti; kamēr

viņa savu amatu valda, tikmēr mātes tēlam piemīt

kaut kas no zemes putekļiem, bet lai māmiņu aiz-

sauc no šejienes, tūliņ jo gaiši atspīdēs viņas tēla

būtība kā mīlestības simbols. Māti godinādami, mēs

ceļam godā to, kas cilvēkiem ir viscilvēcīgākais.

Nav reti gadījumi, kur ievērojami vīri ir sapratuši,

cik māte viņiem bijusi dārga un laba, ka viņi varē-

juši sildīties mātes mīlestības saulītē un gūt barību

savu spēku saknēm. Tāds cietas dabas cilvēks kā

Napoleons nav varējis savu māti aizmirst. Kronē-

šanas svinībās viņš, uz brāļiem atgriezies, saka: kaut

mūsu māte to redzētu!

Un katram sirdī kādreiz pamostas tādas ilgas:

kaut to māte redzētu! Ja redzētu bēdās, kaut viņa

mierinātu, kā neviens cits neprot, ja redzētu priekā

un godā, kaut lepotos par mūsu panākumiem, kā

neviens cits nevar lepoties.

Un katrs, iedomājoties savu māti, godināsim to

kā simbolu, kas vistuvāk rada Dieva mīlestībai, go-

dināsim kā pašu neizsīkstošo dzīvības straumi un

neatdziestošo mīlestību, jo kamēr māte — ģimenes

sirds tiks godināta, būs godā celta arī ģimene un

ģimenes svētība.
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M. Oliņa

Stipra ģimene
Katras valsts pamats ir tauta, bet tautas pamats

— ģimene. Vēsture neapstrīdami liecina: kāda tau-

ta — tāda valsts, kāds ir ģimeņu vairākums, tāda

seja valstij. Atsevišķās ģimenēs iesakņojušās pa-

rašas kļūst par valsts tradicijām. Tā romiešu

stingrā, patriarchālās ģimenes iekārta radīja vareno,

stipro Romas impēriju. Bet Romas patriciešiem do-

doties laulībās ar neromiešiem radās pēcnācēji, kas

savās sirdīs vairs nebija īsti romieši. Tas un vēl

svešo, austrumniecisko tikumu, tas ir, netikumu ie-

sakņošanās romiešu ģimenēs, sekmēja to iziršanu un

līdz ar to arī kādreiz neuzvaramās valsts sabrukumu.

Francijā pēc lielās revolūcijas ģimeņu iziršana no-

nāca tik tālu, ka ieviesās tā saucamā vienbērna

sistēma. Tās rezultāti ir mums visiem zināmi.

Ja kāda īpašība ir sastopama daudzās ģimenēs,
tad tā atspoguļojas arī visas tautas raksturā. Nāko-

šās paaudzēs šī parādība jau kļūst tradicija un pē-

dīgi reliģija, ko ir ļoti grūti pārveidot audzināšanas

ceļā vien. Tā tad tautas savu raksturojumu — rak-

sturu un disciplīnu saņem no ģimeņu kopuma. Ģi-

mene ir tas stūrakmens, kas nosaka tautas un valsts

ēkas raksturu un stiprumu. Tāpēc arī katram pil-
sonim pašam, negaidot pamudinājumus vai rīkoju-

mus no augšas, jāiedziļinās savā dzīvē, savā ģimenē,
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lai atkal no apakšas liktu stiprus pamatus spēcīgai,

varenai tautai. Tā darījuši arī mūsu tēvi un tēvu

tēvi. Uz viņu liktā latviskās, stiprās ģimenes pa-

mata tad arī bija iespējams celt mūsu, neatkarīgās

Latvijas valsts ēku.

Tautas un valsts likteņi lielā mērā tā tad ir at-

karīgi no ģimenes audzināšanas. Dažādos laikos ir

bijuši dažādi audzināšanas ideāli un līdz ar tiem arī

dažādas audzināšanas sistēmas. Ir bijusi moderna un

atzīta pat bezveida, bezmērķa audzināšana, kad pār

jaunajām dvēselēm plūda visdažādākās ietekmes gan

politiskā, gan ģimenes ētikas, gan reliģiskā ziņā. Un

ja mācību iestādēs viens audzinātājs jo sīki apka-

roja otra uzskatus, tad bērna mājas apkārtne nereti

pilnīgi noniecināja pašu skolas iekārtu. Pat atse-

višķās ģimenēs nebija iespējams spraust brīvi izvē-

lētos ģimenīgos ideālus un censties pēc to sasnieg-

šanas. Praktiskās dzīves ietekmētos vecāku prātos

neviļus uzpeldēja jautājums: vai tik mans bērns

pratīs šādos apstākļos piemēroties — izdzīvot — iz-

laipot? Šāds nosvērtības trūkums — bailes pazau-

dēt dzīves ērtības — bija, diemžēl, piesities vēl gluži

nesenos laikos arī mūsu sabiedrībai.

Kāds tad nu būtu vērtīgais audzināšanas mēr-

ķis? Kas ir svarīgs ģimenei un līdz ar to arī tautai?

Pirmā kārtā spējas dzīvot, spējas cīnīties ar nelab-

vēlīgo apkārtni. Ikkatrs novājējis organisms norāda

uz pašaizsardzības, pašuzturēšanās instinkta — šī

pirmatnējākā no visiem instinktiem trūkumu, kam

neizbēgami īsā laikā seko iznīcība — nāve. Svarī-

gākais ir, lai mēs, lai mūsu ģimene dzīvotu. Šī nav

nekāda egoistiska, zemu noliekama iegriba, bet gan
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augstākā starp visām gribām, jo bez tās nav dzīvo-

šanas. Kad ir rasts pietiekošs pamats ģimenes ek-

sistencei, tad šī griba pastāvēt tiecas paplašināties

un ietvert sevī arī lielākas kopas: saimes, cilts, tau-

tas labklājību kā tādu, kas savukārt sekmē ģimenes

pastāvēšanu. Tautas, kurās šī griba ir izpaudusies,

mēs saucam par stiprām, varonīgām tautām. Bet

tās, kurām šīs gribas trūkst, — par dzīvotnespējīgām,

gļēvām tautām.

Līdztekus vitālajam spēkam ģimenēs ir nepie-

ciešama uzticība un ticība vienam uz otru. Uzticība

un ticība arī citiem, ne tikai savas ģimenes locekļiem

rada cilvēku kopumu. Šai kopai ir vajadzīga ticība

atsevišķo locekļu radītām vērtībām un uzticība tam,

kas apņēmies paveikt kādu uzdevumu, padarīt kādu

darbu. Pārējiem tad ir iepriekš jātic, ka šis uzde-

vums tiks veikts pēc vislabākās sirdsapziņas. No

šiem trim pirmiem pamatiem: gribas dzīvot, uzticī-

bas un ticības rodas tautas dinamika. Bet, lai tā

kļūtu par stipru tautu, ir nepieciešama stingra tau-

tiskā, nacionālā disciplīna, t. i. uzticēšanās un pa-

kļaušanās tam, kas ir uzņēmies vadību.

Augstākā prasība nu ir: visu šo pienākumu iz-

prašana. Ja ikviens to būs iespējis, tad izbeigsies

nenovīdība. Jo tad mēs pratīsim uztvert otra darbā

nevien priekšrocības, bet arī pienākumus un atbil-

dību. Katram esot savā vietā, savā darbā, veicot to

pēc labākās sirdsapziņas, apzinoties savu nepiecie-

šamību kopējā darbā, rodas cieņa un saprašana arī

citu darbam. Bet saprašana sekmē mīlestības uz-

plaukšanu, un tā mēs redzam atsevišķus locekļus vie-

notus kopīgā tautas mīlestībā, kur visi ir par vienu
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un viens par visiem. Šīs tautas locekļu savstarpējās

cieņas un mīlestības augstākais vaiņagojums ir lielā

tēvijas mīlestība, kas mums, latviešiem, ir jo sevišķi

dziļa un svēta, jo to ir apzīmogojuši savām asinīm

un dzīvībām mūsu tautas labākie dēli — mūsu stipro

ģimeņu auklējumi.
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V. Lesiņš

Ģimene — tautas dzīvības

un spēka avots

Viss,kas mums latvjiem ir un ar ko mēs varam

lepni būt, nav tikai likteņa vai laimes dāvinājums,

bet galvenā kārtā mūsu pašu izpelnīts, — mūsu ga-

rīgo un fizisko spēku rosības ieguvums, mūsu gribas

neatlaidības un centības vainagojums, un reizē ar to

— mūsu pašu vērtības pretsvars. Tā tas ir bijis pa-

gātnē, tā tas ir tagadnē un tā tas būs arī nākamībā.

Cik stipri mēs būsim savā spēkā un gribā, savā ne-

atlaidībā un centībā, tik lieli būs mūsu darba sa-

sniegumi, tik vērtīga būs mūsu dzīve, un tik vērtīgi

mēs būsim savai tautai un valstij.

Bet no kurienes gan nācis mūsu gara stiprums

un miesas spēku jauda? Kur esam smēlušies lat-

viskās neatlaidības sīkstumu un centības sparu? Un

tūliņ pat mums jāatzīst, ka šās vītālitātes avots nav

mūsu dzimtā zeme vien, ne arī saule, kas to apspīd,

bet līdzi tām un pašā pamatā sensenais iestādījums

— ģimene. No tās celdamies un izaugdami, mēs esam

mantojuši un sevī tālāk nesam nevien savu senču

asinis un valodu, bet arī viņu garu un tikumus, kas,

no paaudzes paaudzē saglabāti, caur mums un mūsu

bērniem ieiet nākamībā. Ģimene ir cilvēku kopdzī-

ves forma, kas var nevien radīt, bet arī izauklēt, iz-

audzināt un patstāvīgā dzīvē ievadīt spējīgus savas

ģints un nācijas turpinātājus, sev un savai sabiedrī-

bai derīgus locekļus. Nelaimīga un droša iznīcībai
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nolemta tā tauta, kur ģimenes dzīves tikumi pagri-

muši, un pats ģimenes institūts netiek pienācīgā go-

dā turēts un celts.

Ģimenes pavēnī un siltumā augušie, mātes mī-

lestības un tēva padomu baudījušie, un vecāku ko-

pīgo rūpju un gādības balstītie bērni veidojas par

drošiem un spējīgiem dzīves un darba ceļa staigātā-

jiem; tiem līdzi dota nevien iespējamā fiziskās un

garīgās attīstības pilnība, bet viņus pavada arī

vecāku ilgajā mūžā uzkrātās gudrības graudi un

svētība, kas sniedzas daudz tālāk par mīlošām rokām

un vēlīgiem skatieniem.

Protams, — arī starp ģimenēs uzaugušajiem mēs

atradīsim dažu labu dzīvei nederīgu cilvēku; bet tādu

nav daudz un viņu fiziskajā vai garīgajā mazvērtībā

lielāko tiesu vainojama viena vai abu vecāku at-

kāpšanās no ģimenes dzīves tikumiem. Dziļāk ielū-

kojoties šo ģimeņu dzīvē, mēs tur atradīsim vecāku

savstarpēju nesaticību, kūtru nolaidību un nepiedo-

damu paviršību pēcnācēju audzināšanā, pie kam jo

bieži šās audzināšanas tik pat kā nav nemaz; bet

reti kad šo ģimeņu pagrimšanas un sairšanas cēlonis

būs trūkums, slimības vai cita kādi grūti pārvarama

posta vaina, jo šādu un līdzīgu nelaimju piemeklētās

ģimenēs parasti izpaužas daudz lielāka pašuzupurē-

šanās, savstarpēja mīlestība un pienākuma apziņa,

kā tas mēdz būt bezrūpīgos apstākļos dzīvojošās.

Ģimenē mēs atrodam nevien katrs savu, bet arī

visas tautas dzīvības un spēka avotu. Cik augsts

būs ģimenes tikumiskais līmenis, cik krietnus ve-

cāki audzinās savus pēcnācējus, tik vesela, stipra un

dzīvotspējīga būs mūsu valsts. Un tādēļ lai vienmēr
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atkal no jauna un dziļi ieskatāmies katrs sevī un

pārbaudām savas attiecības ar savu ģimeni. Lai ve-

cāki pārbaudām sevi, vai esam krietni pildījuši savu

pienākumu pret savu dzīves draugu un mūsu bēr-

niem, vai esam darījuši visu, kas bijis darāms un ko

mēs esam varējuši darīt. Lai bērni —kā lielie, tā

mazie — pārbaudām sevi, vai esam pildījuši savu

pienākumu pret vecākiem, vai esam viņu mīlestības,

rūpju un gādības cienīgi, un — ja tas tā nav — lai

sevī svēti apņemamies to godam izpelnīties ar savu

pateicību un pretmīlestību, ar savu centību un

čaklumu, jo arī bērna prāts, sirds un rokas — kaut

arī mazas un trauslas — var ģimenē lielu gaišumu

nest un atvieglot vecāku rūpju nastu, kaut arī šķie-

tami vien.

Lai apzināmies visi, ka esam saistīti ar ģimeni

svētām un nesaraujamām saitēm, kas nedrīkst izirt,

ne satrūkt. Lai apzināmies, ka pilnīgu laimi spēj

sajust tikai tie, kuru sirdīs iespīdējusi ģimenes pa-

varda siltā gaisma un ielijuši vecāku gaišā gudrība.

Aizgājušās dienas pārdomājot, mēs nešaubīdamies

jūtam, ka vismīļākās mums ir un paliek atmiņas par

aizgājušo bērnību, kad vecāku sirdis un rokas mums

bija visīstākās laimes devējas.

Vecāku paraugs un ģimenes pavarda siltums ir

mūsu visdārgākā manta, ko sirdī ņemam līdzi tāla-

jam dzīves ceļa gājumam. Cik krietni arī būtu mūsu

draugi, cik mīļi ar' mūs neuzņemtu kādā sabiedrībā,

tak nekur citur mēs neiejutīsimies tik silti, kā savas

ģimenes vidū. lesaistot sevi ģimenes dzīvē, visgrūt-

sirdīgākais un sagurušākais vientulis kļūst stiprāks

un dzīves priecīgāks, jo arī maza laimīte tad kļūst
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liela. Visi grūtumi un bēdas te ir vieglāk panesa-

mas, kur cilvēks var tās uzticēt otram, kas viņu sa-

prot un jūt tam līdz.

Bet ne tādēļ vien cilvēks meklē sev mūža drau-

gu un dibina ģimenes dzīvi, lai bēgtu no vientulības,

grūtsirdības vai citām likstām. Ģimenes galvenais

un svētākais uzdevums ir miesīgi un garīgi veselu un

krietnu pēcnācēju radīšana, audzināšana un sagata-

vošana dzīvei. Šis uzdevums nav vieglais; tas prasa

daudz pūļu un uzupurēšanās, tam vajaga daudz

spēka un gudrības turklāt. Bet visas šās rūpes, zie-

došanos, rievas vecāku sejā un sirmos pavedienus

viņu matos, kas lāgiem rodas ātrāk kā vajadzētu, ba-

gātīgi atalgo pienākuma izpildīšanas prieks un paši

viņu bērni.

Droši varam sacīt, ka vispilnīgākā ģimenes laime

iespējama bērniem svētītā ģimenē. Nav nekā jau-

kāka, kā dzirdēt savu bērnu balsis, sajust viņu mazo

roku mīļos glāstus un vērot viņu mundrās gaitas.

Un kad tie izauguši lieli un krietni, — tie kļūst sa-

viem vecākiem neatvietojams palīgs un atbalsts ve-

cuma dienās. Mūsu bērnos mēs atkal pārdzīvojam

savu jaunību un viņos iemājojis mūsu gars iegūst

nemirstības lidojumu.

Vecāku un bērnu savstarpējā mīlestība ir viscē-

lākā par visām, un tāpat kā caur ģimeni mēs ieau-

gam savā tautā, tā caur šo mīlestību mēs iemīlējām

arī savu tēvzemi, kuras stiprākie pamatu balsti jau

kopš sirmās senatnes dziļi ieauguši krietnu ģimeņu

mājokļos. Ģimene un valsts, tie ir divi nešķirami

jēdzieni; kā krietna ģimene nav iedomājama bez vi-

ņas tikumus un tradīcijas sargājošās valsts, tā arī
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valsts — šī lielā vienas nācijas saime — nav iedo-

mājama bez viņu sastādošā pamatelementa — ģime-

nes, jo tā vienīgā ir tautas dzīvības nesēja un turpi-

nātāja, tā vien ir savas zemes arāju un sargātāju ne-

izsīkstošs spēka avots, un tikai uz stipru ģimeņu ple-

ciem mēs aiznesīsim savu valsti dižā un spožā nāka-

mībā.

Lai nekad un nekur neaizmirstam augstu celt

un godā turēt cildenos ģimenes tikumus; lai mūsu la-

bākās domas un centieni allaž pieder tiem, kas mums

dzīvību devuši, kas mūs krietnus un spēcīgus izau-

dzinājuši un līdz pēdējam elpas vilcienam mums

labu vēlējuši; lai viss mūsu spēks un modrība, mūsu

rūpes, pašaizliedzība un gādība būtu veltīta tiem,

kas musu asinis un garu tālāk nesīs, kas reiz turpinās

pildīt mūsu pienākumus un idejas, un kas mūsu vietā

kops un sargās šo zemi. Tā mēs celsim un patiesi

laimīgus darīsim nevien paši sevi, bet arī mūsu tau-

tas senseno ilgu un centienu, darba un cīņas piepil-

dījumu — mūžīgo Latviju.
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Jānis Šmits

Ģimene kā audzinātāja
Cilvēka stāvoklis dabā un sabiedrībā prasa, lai

no bērna izveidotos gaiša personība, lai tas būtu

savu tuvinieku un beidzot savas tautas un valsts

drošais balsts. To var sasniegt ar saprātīgu audzi-

nāšanu un izglītību. Audzināšanas darbs sākas ar

bērna pirmām dzīvības dienām un turpinās visu

mūžu.

Bērns rodas pasaulē ar iedzimtām dotībām.

Kādā attīstības gultnē audzinātāji ievirzīs šīs dotī-

bas, kā tās izkops, tāds tad arī izveidosies cilvēks.

Liela loma bērna audzināšanā ir vecākiem un citiem

ģimenes locekļiem. Var sacīt, kāda ģimene, tāds iz-

veidosies jaunais pilsonis. Aizvien novērojam, ka

cildenas personas nāk no gaišām ģimenēm, bet no

pagrimušas ģimenes nāk dzīves pabērņi, sabiedrības

padibenes.

Pirmā dzīvības posmā bērns redzamāk attīstās

fiziski. Vecākiem noteikti jāizpilda higiēnas galve.-

nās prasības: jāgādā par tīrību, gaisu, gaismu un

pienācīgu barību. Ar to tiek sagatavota auglīga

zeme bērna attīstībai. Aizvien spēkā vecā gudrība:

veselā miesā mājo vesels gars. Nekādas aukles, ne-

kādas bērna zīdītājas v. c. ārēji faktori nespēs aiz-

vietot mātes maigumu un gādību. Te daudzas mūs-

laiku labāko ģimeņu mātes- lielā mērā grēko, atrau-

damās no saviem mīluļiem, uzticēdamas to kopšanu

un audzināšanu svešiem cilvēkiem.
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Jāpasvītro, ka vecāku un citu ģimenes locekļu

klātbūtne visai svarīga. Spēcīgs audzināšanas brī-

dis ir tas, kad visi ģimenes locekļi kopīgi pavada

brītiņu vai nu klusā lūgšanā istabā, vai mājas kār-

tības ieturēšanā, vai arī atpūtā kādā jaukā dabas

stūrītī. Tādā ceļā nodibinās, nobriest nesaraujamas

saites uz visu mūžu starp ģimenes locekļiem.

Jo agri iesākas arī bērna garīgā attīstība. Te

audzinātājiem uz ciešāko jāpatur vērā: cilvēks —

savas apkārtnes produkts. Kā ziedošas pļavas smar-

ža nemanot piesātina cilvēka tērpu, tā apkārtnes ti-

kumi un netikumi iezīžas bērna dabā. Neapšaubāmi,

ka bērns iegūst pirmās gudrības pakaļdarīšanas ceļā.

Pakaļdarīšanas dziņai pieder pamata nozīme bērna

garīgā dzīvē. Sākumā neapzinīga, vēlāk apzinīga

pakaļdarīšana. Ne bez pamatojuma katra gudra pe-

dagoģika māca: labākais audzināšanas līdzeklis ir

vecāku, kā arī vecāko brāļu un māsu paraugs. Ne-

kādi sprediķi nesasniedz to, ko labs paraugs. Tanī

laikā, kad vēl bērns maz ieņēmīgs pret pamācību ar

vārdiem, viņš bez grūtībām dara tāpat, kā redz ci-

tus darām. Un tā pamazām neapzinīgā pakaļdarī-

šana pāriet apzinīgā un iegribētā. Vai vecāki arī

jel maz iedomājas, kādu lāstu nodod pēcnācējiem,

piedauzīgi sarunādamies viņu tuvumā, nevietā gā-

nīdamies, melodami, krāpdami v. t. t. Ģimenes svē-

tākais pienākums: visu riebīgo, ļauno slēpt, bet

skaisto, labo rādīt. Arī bērna runas spēju attīstībā

pakaļdarīšanai jo liela nozīme. Bērna runas skaid-

rība, pareizība lielā mērā atkarājas no tam, kā ve-

cāki paši runā, kā tie vada bērna runas attīstību.

Tiekšanās pēc laba un novēršanās no ļauna ir
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iedzimto iedīgļu un rūpīgas audzināšanas sekas. Šos

tikumus bērni uzņem no ģimenes locekļiem ar pa-

klausību, ar mīlestību pret vecākiem, ar zināmu

spiedienu no vecāku puses. Pēdējais līdzeklis pie-
laižams tikai atsevišķos gadījumos: pie bērniem ar

labu vairāk var panākt, nekā ar ļaunu. Ļaunums

var izsaukt spītību, nepaklausību, riebumu. Vecāku

labvēlība pret bērniem ir drošākā ķīla par to, ka

pēdējie izpildīs vecāku pavēles arī bez spaidiem.

Kļūdaina ir vecāku izturēšanās pret pirmo bēr-

nu, to pārāk izlutinot. Ar to tiek ierobežota bērna

brīvā attīstība. Vēlāk tas kļūst izklaidīgs, ietiepīgs,

maz uzņēmīgs, nav apmierināts ar sevi, ar citiem.

Darot savu lielo audzināšanas darbu, ģimene lai

izsargā savus bērnus no nevēlamiem rotaļu biedriem,

no kaitīgas sabiedrības. Tas it īpaši zīmējas uz pil-

sētām.

Ja vecāki izpildītu še pieminētās prasības, laikā

un vietā pielietojot vajadzīgo noteiktību un stingrī-

bu, tad atmaksa par grūto audzināšanas darbu no-

drošināta: bērni būs par prieku pašiem un svētību

sabiedrībai. Ģimenes lomu bērnu audzināšanā no-

vērojušas visas tautas un izteikušas dzīves gudrības

sakāmvārdos. Arī latviešiem to netrūkst: Kāds

koks, tādi augļi, Ābols no ābeles tālu nekrīt v. c.

Šo sakarību novērojam ik brīdi skolas audzēkņu

vidū: godīgu vecāku bērni ir skolotāju - audzinātāju

prieks skolā.

Ņemot vērā ģimenes lielo lomu bērnu audzinā-

šanā, gribētos plaši pazīstamo izteicienu: «Mūsu

bērnos ir mūsu nākotne» grozīt tā: «Mūsu ģimenē ir

mūsu nākotne».
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R. Kroders

Ģimenes dzīvei jāiet uz augšu
Tautas morālisko spēku izkopšanai visvairāk

priekšrocību rodam lauku dzīvē, jo vecāku sēta ir

vislabākā darba skola, kur pilnā saskaņā dzīvo un

strādā divas un vairākas paaudzes. Tēvs un māte

bērnus radina darbā, ieaudzina viņiem savas dzim-

tas tradicijas, cieņu un mīlestību pret savu kaktiņu

un savu stūrīti, un bērni še seko darbā saviem vecā-

kiem katrā solī un katru dienu. Sākumā darba sū-

rums un darba grūtums, pēc tam — darba augļi un

zemes svētība uzaudzina jauno paaudzi stipru un ve-

selu, ar rūdītu miesu un rūdītu raksturu. «Nav ci-

tas veselīgākas un derīgākas vingrināšanās, kā taisni

grūtību pārvarēšana. Tūkstoši apdāvinātu cilvēku

pasaulei ir pazušanā gājuši tādēļ, ka viņiem nenā-

cās cīnīties ar kavēkļiem un pārvarēt grūtības, kas

būtu varējušas modināt un saukt uz darbību spējas,

kuras bija iemigušas. Kad Dievs nodomājis kādu

cilvēku audzināt un stiprināt, tad viņš nesūta vis

viņu vieglumā, bet nepieciešamības trūkuma sko-

lā,» saka Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis. Zem-

nieka darba grūtumu visā pilnībā mums rāda rakst-

nieks Purapuķe Pētera Zelmeņa personā. Zelmenis

pieliek nepieredzētas, pārdabiskas pūles, līdz kamēr

pārvērš Vilkatīreli auglīgā druvā. Bet tad, kad šis

darbs ir veikts, šī druva un sēta arī ir kļuvusi ne-
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atņemama, neaizskarama un svēta visām turpmā-
kām paaudzēm. Uz nāves gultas gulēdams, vecais

Zelmenis prasa no sava dēla: «Zvēri man, ka tu mū-

su Vilkatīreļus kopsi, mīlēsi un nesamazinātus uztu-

rēsi saviem pēcnācējiem ... Zvēri, ka tu tos neno-

putināsi un neapkrausi vieglprātīgi parādiem! Vil-

katīreļu zeme ir svēta. Zvēri, ka tu to uzskatīsi par

Dieva svētumu!» — «Tēv, es zvēru!» dēls atbild

stingri, un cieta apņemšanās redzama viņa vaibstos.

— Mēs redzam še viengabalainu ģimenes dzīvi, kur

tēva un dēla pasaule nav dalāma, jo viņi dzīvo

vienu dzīvi ar vieniem priekiem un vienām bēdām.

Bet ir arī citāda ģimenes dzīve, ar citādiem audzi-

nāšanas paņēmieniem un citādiem rezultātiem. Tās

ir ģimenes, kurās dzīve nenorit kopīgā darbā, bet

vīrs strādā vienā vietā, sieva otrā vietā un bērnu

audzināšana ir uzlikta — kalponei.

Lai mātes aiziešanu no bērnu audzināšanas dar-

ba attaisnotu, vajadzēja radīt it kā jaunu audzinā-

šanas teoriju, kas atzina, ka bērniem pašiem ir sava

bērnu pasaule, savs prāts un sava griba, un ka tādēļ

viņiem jāļauj attīstīties patstāvīgi. īstenībā šis au-

dzināšanas princips radās tādēļ, lai ar viņu segtu

sievietes aiziešanu no saviem mātes un ģimenes pie-

nākumiem. Nav viegls uzdevums uzaudzināt bērnu

līdz sešpadsmitam gadam, lai viņš būtu veselīgs, no-

svērts, labs un godīgs cilvēks. Šis uzdevums prasa

milzīgu laika un morālisku spēku patēriņu, bet ja

nu māte šo vissvarīgāko dzīves uzdevumu uztic kal-

ponei, tad mātes labais gars tikai retumis ielido

bērnu istabā, bet īstenībā še valda kalpotājas gars,

kuram trūkst mātes mīlestības, pacietības un uzma-
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nības, bet piemīt paviršība, nolaidība, vienkārša ne-

mākulība un pie reizes pat rupjība. Šādā ietekmē

bērna dzīve norit līdz pat skolas gadiem un arī laba

tiesa no skolas laika. Pie šādas ģimenes dzīves

iekārtas katrā kaktā atradīsim rotaļlietu kaudzes un

bilžu grāmatas, un bērni bradā pa tām kā pa me-

tienu. Vai gan kāds brīnums, ja pēc desmit vai div-

desmit gadiem tēvs un māte nevar izprast, kādēļ bēr-

ni tik pavirši, izšķērdīgi un nepacietīgi darbā. To

jau viņi savā laikā ir mācījušies, lauzdami un plēs-

dami neskaitāmās rotaļlietas. Nekādas sistēmas,

programmas vai vienkārši dienas kārtības šādā mā-

jas audzināšanā nevaram saskatīt. Bērns, vienalga,

liels vai mazs, guļ cik grib, brokasto kad grib, un

savus dienas darbus (vai nedarbus) arī uzsāk, kad

grib. Sistēmas te nav, visam ir savvaļas raksturs.

Šādos apstākļos audzis bērns ir nedisciplinēts, ne-

spējīgs ilgstošam darbam un grūtu uzdevumu izpil-

dīšanai. Skolā skolotājiem un tālāk — armijā virs-

niekiem un instruktoriem nākas cīnīties ar šādas

audzināšanas sekām.

Ģimenes audzināšanas uzdevumos arī ietilpst at-

tīstīt bērnos vienprātības jūtas un pietāti pret ve-

cākiem cilvēkiem, bet ir ģimenes, kur bērni šo drau-

dzību un savstarpīgo cieņu nedzird un neredz. Viņi

tikai zina, ka tēvam un mātei ir «mīļie paziņas», ar

kuriem tie skūpstās, tos pacienā un spiež rokas, bet

kad viesi aizgājuši, tad par tiem smej un zobojas.

Bērni redz un dzird, ka ļaužu attiecībās ir divas pu-

ses — viena rādīšanai un liekuļošanai, otra — zobo-

šanai un intrigām. Autoritātes cieņa jau nevar uz-

plaukt, jā tēvs un māte, bērniem dzirdot, nesaudzīgi
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mēļo par saviem kaimiņiem un paziņām, par padzī-

vojušiem cilvēkiem. Arī bērns agri kļūst par frāžu

varoni, jo, lūk: mātei bērnu istabā ir šauri un gar-

laicīgi, un tādēļ viņa bērnu ved viesu istabā, kur tas

ir par pieaugušo dzīves aculiecinieku, par viņu
domu fonografu, kas it sevišķi uztver nodilušas frā-

zes, nelabvēlīgu kritiku. Vai tad kāds brīnums, ja

16 gadus vecs zēns iedomājas lāpīt un izlabot visu

pasauli, bet pie pirmās vai otrās neveiksmes bez-

spēcīgi nolaiž rokas, sacīdams: «Nav vērts dzīvot!»

— Šāda rakstura cilvēkus no vietas vien atradīsim

dzīves pēlāju, nicinātāju un pašnāvnieku sarakstos.

Gluži citādi auga jaunieši senās Grieķijas pilsē-

tās, kur katra ģimene stingri turējās pie reiz atzītas

audzināšanas sistēmas, un kur vecāki stingri sekoja,

lai šī sistēma tiktu izpildīta no sākuma līdz galam.

Tur jau agri bērnus mācīja pazīt savu dzimteni, do-

māt par vispārības labumu un sajust sevi kā daļiņu

no lielā veselā, ko tikai kopīgiem spēkiem var

augšup celt. Grieķu jaunietis fizisko spēku guva vin-

grojumos un sportā, gudrību smēla no Sokrāta, pa-

cilātību no Perikla, bet dziļas pamācības no Sofokla

traģēdijām. Šo, tā dēvēto sabiedrisko audzināšanu,

papildināja aizgrābjoši stāsti par tautas varoņiem,

kas jaunatni cieši saistīja pie dzimtenes un pie visa

skaista, liela un nemirstīga. Seno grieķu un ro-

miešu jaunatne izauga tieši savas tautas kultūras un

labāko tradiciju garā, tādēļ arī bija stipra un neuz-

varama. Mūsu ģimenes (un arī skolas) audzināšanas

paņēmienos vēl lielā mērā nomanāmi svešie iespaidi:

citu tautu literātūra pie mums plūst iekšā pa dur-

vīm un logiem; daudz runāts par vieglo tautas mū-
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ziku, bet jaunatne joprojām spēlē un dzied ārzem-

nieku šlāgerus; skolās velti jautāsim, kad un kas šo

novadu atbrīvojis no svešas varas v. t. t. Ir pēdējais
laiks mūsu audzināšanas pamatos likt vispirms stin-

gru sistēmu, kas dibināta uz mūsu pašu kultūru un

tās pakāpenisku attīstību. Un tas jādara jau agrā

bērnībā — ģimenē un mājā un jāturpina cauri sko-

lai, noslēdzot to armijas aktīvā dienestā. Veidojot

jaunatnes audzināšanu uz mūsu tautas kultūras pa-

matiem, vispirms jāņem vērā, ka cilvēks uzticas

otram cilvēkam tikai tad, kad viņš to labi zina un

pazīst. Gluži tāpat arī nācijas locekļi uzticēsies sa-

vai tautai tikai tad, kad tie no savas tautas kultūras

būs guvuši pārliecinošu morālisku iespaidu, tādēļ

arī audzināšanas darbs visās nozarēs un visos virzie-

nos jāsāk ar mūsu tautas kultūru, jo tā katram ir

vistuvākā un visvieglāk izprotama.

«Tauta, kas nav piesavinājusies nacionālās au-

dzināšanas ideju, var justies laimīga tikai savā bēr-

nībā, kamēr neviens to netraucē, bet ir pilnīgi bez-

spēcīga un jūtas kā bez palīga, kad vīrišķīgi nobrie-

dis citas tautas gars, kas izgājis cauri skolai, naidīgi

uzstājas pret to un sagrābj vadošo lomu virs zemes.»
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Ed. Sināts

Pārdomāsim savas kļūdas
Lai pienācīgi izceltu ģimenes lielo nozīmi mūsu

tautas un valsts dzīvē, sekmētu tās tikumu izkop-

šanu un nostiprināšanu, tiek rīkotas ģimenes dienas.

Šai dienai jāizceļ visas tās garīgās vērtības, kuru

avots ir ģimene, jānoskaidro un jārāda ģimenes lo-

cekļu attiecību ideāls, uzsverot ģimeni kā galveno

tautas un valsts pamatu un tautas vītālā spēka ne-

izsīkstošo avotu.

Šis uzdevums ir sarežģīts un ģimenes dienas

svarīgā nozīme neattaisnosies, ja katrs pilsonis būs

apbruņojies tikai ar vienaldzības smīnu, neatšķirs

savas ģimenes aizkarus un nepalūkosies, kas tur būtu

atjaunojams, kas atmetams. Mūsu valsts saimē ir

daudz un dažādu ģimeņu un katras ģimenes iekšē-

jais spēks, kas rada veselīgu ģimeni, būs lielāks vai

mazāks. Atkarībā no šī spēka mērauklas arī no-

teiksies ģimenes stiprums. Ir skaista paruna: «Kā-

da būs ģimene, tāda būs tauta». Šis izteiciens jau

pasvītro ģimenes lielo nozīmi mūsu tautas un valsts

dzīvē un no ģimenes prasa, lai tā būtu priekšzīmīga

un ideāla.

Mūsu tautas Vadonis saka: «Cik ciešas būtu

cilvēka saites pie dzimtenes un tautas, ja viņš izau-

dzinātu sevī stipru mīlestību pret saviem vecākiem,

vecāku māju, zemi, saimniecību, ja viņā iesakņotos
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jaukas, ceļas atmiņas par savu bērnību, par saviem

vecākiem un vecāku mājām.»

Tā tad ideālas ģimenes uzbūvei vispirms vaja-

dzīga liela mīlestība starp vecākiem un bērniem,

visciešākās mīlestības un draudzības saites, kuras

dibinājās uz pilnīgi abpusēju paļāvību un uzticību.

Ja būs šī mīlestība starp vecākiem un bērniem, tad

būs panāktas ciešas saites starp dzimteni un tautu,

vecāku māju, zemi un saimniecību. Stipra savstar-

pēja vecāku un bērnu mīlestība, paļāvība un pilnīga

uzticība rada jaukas bērnu dienas un katrā sirdī ie-

sakņo cēlas atmiņas par bērnību, par saviem vecā-

kiem un vecāku mājām. Tā tad mīlestība — vieno-

jošā saite starp vecākiem un bērniem, dzimteni, tau-

tu un vecāku mājām. Rupji vecāki, stingri

pārmācītāji nekad neiemantos bērnu mī-

lestību, paļāvību un pilnīgu savstarpēju
uzticību. Viņu brutālie audzināšanas pa-

ņēmieni neizsauks bērnos nekādas skais-

tas atmiņas par bērnību un tos nepiesais-

tīs ar vislielāko mīlestību pie sevis, pie

savas mājas un zemes.

Ģimenes tikumu sekmēšanai un nostiprināšanai

ir vajadzīga atkal liela mīlestība. Ģimene sākas ti-

kai ar tēvu, māti un bērniem. Ģimenes tikumiskais

spēks un morālā labklājība būs atkarīga no tēva un

mātes rakstura cēlākām īpašībām. Mūs dzīve vi-

lina dažādos kārdinājumos, bet šie kārdinājumi ir

tikai rakstura stiprināšanai. Mēs nevaram un ne-

drīkstam aizrauties no izšķērdīgas, tukšas izpriecas

un liekas baudas. Mērenība visur un vienmēr dos

mums saprast īsto dzīves jēgu. Tikumisks tēvs un
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māte nepametīs savus bērnus un savu māju bez uz-

raudzības un apkopšanas ne vienu acumirkli; atpū-
tas laiku nepavadīs izpriecas vietās, iztērējot sapel-

nīto naudu, lai pēc tam liktu par šo acumirkļa tukšo

baudu ciest visas ģimenes labklājībai; neaizrausies

no modes ākstībām apģērbā un kosmētikā; nepie-

ļaus brēcošo lūpu un nagu krāsošanu, sejas, uzaču

un nagu veidošanu nedabiskās formās; nepārspīlēs

ģimenes stūrīša pārslodzīšanu ar dārgām mēbelēm,

bet gan ievēros vienkāršību un gaumi. Ģimenes

godības rīkos vienkāršas un dabīgas, bez pārmērī-

giem ēdieniem un dzērieniem. Necentīsies kopēt

citu cilvēku ākstības, bet visur ievēros īpatnējo tau-

tisko vienkāršību un gaumi. Tikumisks tēvs un

māte turēsies stipri pie senču tikumības, neārdīs ģi-

menes dzīvi, nemeklēs citu draugu vai draudzeni,

kas vienmēr no pirmā acumirkļa izliekas labāks, mī-

ļāks, vairāk piemērots kopējai dzīvei, bet kad izirst

ģimenes dzīve ar nevēlamo, tad tas labākais un mī-

ļākais bieži vien izrādās daudz sliktāks. Tēva un

mātes ģimenes tikumiskais spēks un morālās īpašī-

bas audzēs tikumiskus un morāli nevainojamus bēr-

nus. Tikumība un morāle nav dažās rindās iztirzā-

jama, bet katrs ģimenes loceklis zinās pats labāk

savas kļūdas, pārdomās tās un ģimenes dienā apso-

līsies sev ļauno atmest un labo pieņemt.

Cēlā tikumībā, morālā spēka svaigumā ataust

ģimenes locekļu attiecību ideāls. Šis attiecību ideāls

būs tik stiprs, cik stipra būs tikumība un morālā

spēka svaigums. Viņa ārdīšanai un stiprināšanai ir

atkal daudz un dažādi apstākļi. Absolūti tīru un

nevainojamu attiecību mērauklu nav iespējams uz-
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stādīt, jo arī pie zilām debesīm saule vienmēr ne-

spīd, bet skraida mākoņi. No mākoņu skrejas rodas

zibeņi, vētras, lietus, sniegs un krusa.

Bet visstiprākais ģimenes stūrakmens — tautas

vītālā spēka neizsīkstošais avots — mūsu pērnācēji,
bērni. Šis jautājums skar daudzu ģimeņu pārdomas.

Mēs neejam vairs to ceļu, pa kuru staigāja mūsu

senči. Mēs baidāmies, ka bērni stāsies mūsu lab-

klājības ceļā un liegs mums baudīt vieglas dienas.

Mēs esam kļuvuši egoisti, pašlabuma meklētāji. Mēs

gan prasām no valsts visādus labumus, labklājību,

bet uzupurēties valsts labā, lai tautas spēka neizsīk-

stošais avots dotu jaunus, spirdzinošus spēka ūde-

ņus — par to mēs nedomājam. Mēs lutinājamies iz-

priecas tukšās baudās. Mēs aizmirstam, ka cīņa un

grūtumi sevis piepildīšanā, tautas un valsts uzde-

vumu pildīšanā dos mums saldu uzvaras prieku un

dubultīgi vairos mūsu apziņas vērtību!

Mūsu svarīgākais uzdevums: atgādināt jaunat-

nei, kura stāsies vecās paaudzes vietā, aizpildīt šo

robu un gādāt, lai šis neizsīkstošais avots pārlietu

dzidrus ūdeņus tautas vītālā spēka radīšanai. Tad

ģimenes spēks izpaudīsies bērnu pulciņā un nesīs

lielu laimi un labklājību ģimenes pamatam — vecā-

kiem, tautai un valstij.

Allaž pārdomāsim: vai mūsu sirdī spīd varena

mīlestības saule, lai varētu saistīt ar viņas mirdzu-

mu pie sevis savus bērnus, pie savām tēvu tēvu man-

totām mājām; vai mums sirdī spīd neizsīkstoša sau-

le, lai mēs varētu ar viņas mirdzumu panest visas

grūtības, kas jāveic veselīgas ģimenes augšanai, pa-

stāvēšanai; vai mums sirdī spīd skaistā saule, lai
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varētu ar viņas mirdzumu pārvarēt smagā darba

nogurumu un atbildēt uz visiem mazo bērnu neskai-

tāmiem jautājumiem, iemantojot viņu mīlestību, pa-

ļāvību un draudzību; vai mums ir Lielās dabas no-

slēpumainais spēks būt par sargeņģeli savu bērnu

gaitās, tiem augot un pieņemoties garā un jūtu pa-

saulē un vai mēs paši varam būt par labu priekš-

zīmi un paraugu saviem bērniem?
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Rita Skrastiņa

Sīkie vārdi ģimenē

Vārdiem nav nekādas nozīmes, ja aiz tiem ne-

stāv darbs. Jo lielāki vārdi, jo lielākiem jābūt dar-

biem. Taču ir sīki, mazi vārdi, kas paši sevī ietver

rīcību, soli uz priekšu. Šie vārdi ir visgrūtāk pasa-

kāmie. Ir cilvēki, kas nes sirdī godbijību pret visu,
kas pasaulē. Viņu lūpās pierasts vārds ir «paldies»,

«lūdzu», un «piedod». Šie cilvēki, ņemdami un do-

dami, nekad neaizmirst sīkos vārdus, un jauki, ja

mēs visi būtu tādi. Bet daudz mūsu vidū to, kas par

biļeti autobusa kasierei gan saka paldies, kas publis-

kās iestādēs visus lūgšus lūdz un katram pavirši

aizķertam pretimnācējam saka «piedodiet» (vēl bie-

žāk, diemžēl, «pardon»), bet šie paši laipno vārdu

teicēji mājās, savā ģimenē, šos vārdus nelieto. Un

šeit taču tie vēl svarīgāki. Paldies un lūdzu — šos

divus vārdus pelnījis tēvs un māte vairāk par vi-

siem, šo vārdu nekad nedrīkstētu trūkt vīra un sie-

vas attiecībās un mazo bērnu istabā. Neviena laip-

nība, ko viens ģimenes loceklis parāda otram, nav

uzskatāma par kaut ko bez paldies pieņemamu, pašu

par sevi saprotamu. Vairāk teiksim lūdzu un pal-

dies, — prieks būs devējam un ņēmējam jo lielāks.

Šiem diviem sīkajiem, bet svarīgākajiem vār-

diem rados ir mazais vārdiņš «piedod». Šī vārda

klusā skaņa spēj izlīdzināt un celt vairāk kā viss



cits. Piedod --tā ir atzīšanās vainā, tā ir iešana pie

otra cilvēka ar atklātu sirdi un labu gribu, tas ir sa-

prašanās sākums. Arī šo vārdu ģimenēs dzird pā-

rāk reti. Varbūt, šis vārds vieglāk nāk lūpās sva-

rīgos un grūtos brīžos, bet tam liela vieta arī ikdie-

nā. Ja kaut tīri niecīgā nozīmē otram pāri darīts,

nejauši, negribot — arī te «piedod» vietā. Un labi

dara tā māte, kas arī savam bērnam saka «piedod»,

ja tam kādu vainu nodarījusi.

Visgrūtāk, laikam, mums katram teikt: «Piedod,

esmu maldījies». Bet šāda atzīšanās tuvina cilvēkus,

un nevienam tā nedara ļauna un tāpat nedara kauna,

jo maldījušies mēs visi esam.

Sīkos vārdus — teiksim tos biežāk, un tas mus

tuvinās vienu otram.
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Ausma Roga

Pārdomu brīžos

Pirmo reiz mēs šogad svinējām ģimenes dienu.

Kaut šinī dienā mēs būtu pratuši apstāties un do-

māt par ģimeni, par vīra un sievas, par tēva un mā-

tes attiecībām pašiem pret sevi, bet arī pret saviem

bērniem. — Kaut mēs šinī dienā būtu pratuši ap-

stāties pie vienas lietas, pie vienas atziņas, ka slik-

tas, nesaticīgas ģimenes sekas neviens cits nesajūt

tik ļoti kā bērni. Nekas tā necieš vecāku savstar-

pējos strīdos kā bērni. Tie še, lūk, pazaudē savu

dārgāko mantu — ticību cilvēkiem, ticību taisnībai

un tad, — kā neticīgie, tie, kam paņemti visi svē-

tumi, viņi klaiņo pa pasauli līdz sava mūža galam . ..

Pa viņu pēdām staigā jauns posts, jaunas sāpes. Jo

kas svētuma apziņu zaudējis, tas zaudējis cieņu pret

visu, ko mums dzīve še paver; tas kļuvis rupjš

egoists, sava labuma meklētājs .. .
Jā, un tad ne-

sūdzaties, lūdzu, par ļauniem, patmīlīgiem cilvēkiem,
ko sastopat tagadējā dzīvē. Viņi nav vainojami, jo

tie ir tādi izaudzināti pārmērīgā lutināšanā, vai iz-

auguši nesaticīgās, izirstošās ģimenēs.

Katra sirds ir jūtīga.

Katrs cilvēks savas sirds dziļumos, arī tas lie-

lais patmīlis, ļauninieks, nes jūtu dzirkstis, kas var

iekvēloties tad, kad kāds mīļš un saudzīgs vārds lī-

dzīgi vēja pūsmai nopūš virsū sakrājušos pelnus.

Ja tas ir tā, ko tad gan neteiksim par tiem cilvē-
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kiem, kuri viens otru mīl, kuri domā kopā pavadīt

visu mūžu. Tie taču ļāvuši iekvēloties visām savu

labāko jūtu dzirkstīm mīlestībā, nākotnes nodomos,

darba gribā un centībā. Un vai tas nav tas jaukā-

kais, tas brīnišķīgākais dzīves posma sākums, kas tā

liek atvērties visai cilvēka personībai, viņa spējām

un apņēmībai.

Bet.
.. mēs zinām arī, ka katrā cilvēkā mājo

sava daļa egoisma, paviršības. Un tad nu notiek,

ka mēs tāpat kā daudzkārt, pa ceļu iedami garām
krūmu puduriem, bez vajadzības nolaužam zaru, iz-

plūkājam to un nometām zemē, — ka, tāpat mēs sā-

kam nevajadzīgi spēlēties ar neapdomīgiem vārdiem,

nesaudzīgām piezīme m par savu mīļoto cilvēku un...
kādu dienu mēs jaušam, ka sirdī ir iekritis kāds

smagums. lekritis kāds smagums, kuru reizēm vairs

visu mūžu nevar izlīdzināt.

Mums var solīt visas pasaules laimi, bagātību,

lai mēs pieaudzējam atpakaļ to zariņu, ko garām-

iedami pavirši esam nolauzuši, tak tas vairs nav

mūsu spēkos. Vai tāpat reizēm nav ar mūsu neap-

domīgo rīcību pret savu sievu, vīru, pret mūsu ve-

cākiem, pret bērniem. Vai mēs tur tāpat neaizlau-

žam mīlestību, kuru nekad vairs nevaram sa-

audzēt
...

Kaut ģimenes dienā mēs, beidzot, sāktu to sa-

prast, ka katra sirds ir jūtīga, ka patiesa mīlestība,

kas cilvēkā atvērusies pret savu laulāto draugu, ir

saudzējama, augstā cieņā turama, bet nevis uzska-

tāma par mūsu katra iegribu un iedomu pirmo mēr-

ķi, uz kuru jāmet mūsu bultas.
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Bīstamie kaitēkļi.

Kas ģimeni sagrauj un saēd, tie ir sīkumi, kas

līdzīgi tārpiem savu postošo darbu sāk no pašas sak-

nes. Un, lūk, ģimenes cilvēkiem jāzina, kas ar to

domāts: ķildošanās, vienaldzība, nolaidība, sarkasms,

smalkā veidā izteikta zobošanās, nenoteiktība, klusa

nicināšana un sāpinoša kritika. Jā, tie, lūk, ir ģi-

menes dzīves bīstamie kaitēkļi un tie cilvēkiem ga-

dus kopā dzīvojot, parāda savu postošo iespaidu —

sagrauj, iznīcina ģimeni.

— Ģimenei ir pašai savi likumi un parašas, tie

ir jāievēro. Daži no tiem likumiem ir svēti un tos

nedrīkst nozaimot. Un šo likumu sargs, savukārt,

ir — mūžīgā modrība par otru cilvēku un, galveno-

kārt, pašam par sevi, par saviem vārdiem un savu

izturēšanos.

Ģimenes lielais uzdevums.

Tie, kas sāk ģimeni, tie arvien pie viņas savās

pārdomās apstājas kā pie drošākās vietas, kur cil-

vēks mierīgi var augt savā personībā un veidot visu

savu dzīvi.

Un patiesi, ģimene ir tas lielais uzdevums abām

pusēm. Citiem vārdiem to varētu pateikt tā: uzde-

vums sevi meklēt, sevi atrast, savus spēkus pavērt

kalpojot otram, savam mūža di augam. Šinī uzde-

vumā, ko ģimene patiesībā katram uzliek, slēpjas

arī viņas lielā audzinošā nozīme.

Kaut mēs to saprastu, kaut ģimenes dienās mā-

cītos par to domāt un mēģinātu tā arī dzīvot. Cik

tad daudz mazāk būtu asaru, izmisuma, cik daudz

101



mazāk būtu to cilvēku, kas staigā pa pasauli un sa-

vas dienas pavada visam virsū spļaudami, visu ni-

cinādami.

Un cik tad daudz vairāk būtu saules siltu mir-

kļu, cik būtu to gaišo brīžu, pēc kuriem tā ilgojas

katra cilvēka sirds.
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Ernests Brastiņš

Atdodiet savu parādu
Godīgs cilvēks nepaliek parādā. Tas atdod visu

aizdevumu līdz pēdējam grasim, turklāt vēl ar pa-

teicību un uzviju. Nelaimīgs jūtas ikviens parād-

nieks, kam zudušas cerības kādreiz savu parādu at-

dot. Parāds nepel, saka paruna. Parādu neaizmirst

neviens, ne devējs, nedz ņēmējs. Laiks to neizdeldē,

bet padara vēl lielāku.

Mēs visi esam saņēmuši no saviem vecākiem

milzīgas vērtības. Vispirms savu dzīvību, to visdār-

gāko mantu, kas mums pieder pasaulē. Tad gandrīz
divdesmit gadus katru dienu par mūsu veselību, uz-

turu un labklājību rūpējušies divi cilvēki vispašaiz-

liedzīgākā kārtā. Cik jūs vērtējiet naudā savas mātes

mīlestību un tēva gādību, ko esiet diendienā saņē-

muši? Nav jāatbild. Ikviens to zina pats.

Patiesi, nepārskaitāmas materiālas un morāliskas

vērtības saņēmis cilvēks no sava tēva un mātes līdz

tam brīdim, kad viņš tapis pilngadīgs un patstāvīgs.

Bet reti kādam iekritis prātā, ka šīs saņemtās vērtī-

bas ir parāds, kas cilvēka mūžā ir atkal jāatlīdzina.

Šim parādam ir pievienots tāds noteikums, ka viņš
ir jāatmaksā nevis atpakaļ vecākiem, bet gan jā-

nodod tālāk saviem bērniem. Neviens nedrīkst sa-

ņemto mantību paturēt sevim, bet viņam tā jā-

atdod nākošam loceklim dzīvības ķēdē. Tā tas no-

teikts Dieva pasaules radīšanas plānā.
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Ar šo gadu valdība apņēmusies katram latvietim

gadskārtā reiz atgādināt šo mūža parādu, skubinot

to drīzāk atmaksāt ar jo lieliem augļiem. Tas ir glu-

ži neparasts notikums, kuram līdzīgu var tālu meklēt

un neatrast. Līdz šim neviena valsts nav ņēmusi da-

lību ģimenes lietās tādā mērā, kā to nule dara lat-

viešu valsts. Mums šķita darbīga un pareiza Tautas

Vadoņa rīcība politiskā, saimnieciskā un kultūrālā

dzīvē. Bet nu mēs dzirdam viņu runājam par ģime-

nes dzīvi dziļdomīgus vārdus: «Ģimene ir stūrak-

mens visā mūsu valsts dzīvē!»

Līdz šim ģimene nebija ne valsts, nedz vispā-

rības lieta. Tā bija cilvēku apvienība, ko vienojusi

mīlestība, nevis griba vai prāts. Ir ļaužu sabiedrī-

bas, ko radījušas kopīgas intereses, kopīgs darbs vai

nolūki un ieskati. Bet ģimene ir tikai mīlestības

apvienība.

Nekur citur īstas mīlestības nav, kā vien ģime-
nē. Ja jaunieši mīl viens otru, tad tās ir jūtas, kas

tos vada pretī jaunai ģimenei. Laulātie tur mīl viens

otru. Vecāki tur mīl savus bērnus. Bērni mīl ve-

cākus un arī cits citu. Tas viss notiek ģimenēs, šai

mīlestības svētnīcā.

Un lūk, šais mīlas svētvietās nav visiem ieeja

atļauta. Tur atrodas tas, ko sabiedrība dēvē par

personīgo vai intimo dzīvi, pretstatā sabiedriskai un

atklātai dzīvei. Šai mīlas un ģimenes dzīvē cilvēks

ir kautrīgs. Sabiedrībā, ko radījusi mīlestība, ir

neizpaužami un neizteicami, dalībniekiem vien zi-

nāmi, pārdzīvojumi. Pat likums respektē šo cilvēku

intimās dzīves pusi un aizstājas priekšā ikvienam
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pārak nekautrīgam skatam. Viņš ari apklusina katru

nevalodu, kas pauž par cilvēka sirdslietām.

Sabiedrībā tamdēļ par ģimenes lietām nemēdz

daudz runāt. Labi audzinātam cilvēkam neklājas

pārāk interesēties par citu ģimenes dzīvi, ja tas nav

viņu tuvinieks vai rads.

Kas gan noticis, ka sabiedrības klajā daudzinā-

šanā un iztirzāšanā nu ieņemta ģimene? Kamdēļ par

šo maigo jūtu valstību, kur valda kurlais un aklais

mīlas spēks, sākusi interesēties valdība un sa-

biedrība?

Ir noticis tas, kas nedrīkstēja notikt godīgos

ļaudīs. Radušies pārāk daudz nekārtīgu goda pa-

rādu maksātāji. Cieš tautas un valsts «dzīvā spēka»

saimniecība no aizturētiem kapitāliem un nenomak-

sātiem augļiem. Valsts dzīves stūrakmenim tiek

izrušināti pamati. Mantojums, kas vienai paaudzei

ir jānodod tālāk nākošai, tiek izšķērdēts vai nobē-

dzināts. Un tas vīrs, kas savā augstā vietā stāvē-

dams visu to redz un pārzin, tas nevar pieļaut, ka

tauta vairs neizpilda šo savu vissvētāko pienākumu.

Latvietis palicis parādnieks! Un tas ir viņa kļūmī-

gākais parāds.

No prāta neiziet saruna ar kādu brīvības cīņu

dalībnieku par to, kādos vārdos būtu formulējama

latviešu tautas misija, kuru pieminējis Prezidents,

kādā savā runā teikdams: «Mums vajag uzstādīt ga-

rīgus mērķus, vajag meklēt garīgo misiju.» Daudz

nedomādams bijušais karavīrs pateica lozungu: «Mū-

žīgi pastāvēt!» Visus klātesošos dīvaini pārsteidza

šie vārdi, jo visiem šķita, ka tas, kas ir tik pats par

sevi saprotams un vispārīgs, nevar būt par mūsu
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īpašo uzdevumu pasaulē. Likās, ka latviešu tautai

tiek ierādīta pārāk pieticīga un pazemīga loma citu

tautu starpā.

Un šodien te šai vietā tomēr jāatzīst, ka šim

brīvības cīņu dalībniekam ir bijusi taisnība. Mēs

latvieši sastādām vienu tūkstoto daļu no visas cil-

vēces, ja pieņemam, ka zemi apdzīvo divi tūkstoši

miljonu cilvēku un ka latviešu pasaulē ir apaļi divi

miljoni. Jāpieliek visi spēki, lai šī tūkstotā daļa ne-

pazustu, jo viņa ir īpaša, vienīga un neatkārtojama

cilvēces daļa. Lai pazušanas bažas kaut cik mazi-

nātos, latviešu tautai visdrīzākā laikā jāpavairojas,

jo mūsu zemē var pārtikt daudz vairāk iedzīvotāju,

kā tagad.

Latviešu tautai mūžīgi jāpastāv vispirms kā sa-

vu kultūras vērtību sargātājai un pēcāk arī kā jaunu

vērtību radītājai. Cik skumjas ir tās kultūras, kas

pāri palikušas mirušām tautām. Asirijas, Ēģiptes,

Grieķijas un Meksikas kultūras ir pieminekļi virs

savu tautu kapiem. Mēs negribam, ka mūsu dainas

un daiļās rotas, ko uzrokam pilskalnos, būtu reiz ti-

kai piemiņa par kādu tautu, kas dzīvojusi pie Dzin-

tarjūras. Mēs gribam pieņemties miesīgā un garīgā

spēkā, lai reiz āriešu rasu tautām paustu dziļi gudro

arisko pasaules un dzīves uzskatu, ko esam saglabā-

juši savās dainās. Tā būs mūsu vēsturiskā misija.

Bet lai to varētu pildīt, ir vispirms jāpastāv.

Un pastāvēt varēsim kā tauta tikai tad, ja tas

kurlais un aklais dzīvības spēks, kas iedabāts mūsu

asinīs un kura templis ir ģimene ar savu dārgo ceļo-

jošo balvu, kļūs kaut cik dzirdīgs un redzīgs. Kad

līdz pašiem dvēseles dziļumiem mēs atskartīsim, ka
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dzīvībai kalpot nozīmē kalpot latviešu mūžībai. Un

lūk, valsts klauvē tamdēļ pie ģimeņu pavardiem un

saka: es nevaru šeit ar likumiem pavēlēt, bet lūdzu

un aicinu, neļaujiet apgāzties valsts dzīves stūrak-

menim!

Mūsu nākotne un pastāvēšana nav nodrošināma

ar niekiem un mazumu. Maz līdzēts ar to, ja ģime-

nēs augs divi vai trīs bērni. Tas vēl nav necik de-

vīgi atmaksāts parāds. Trīs reiz divi lai ir mūsu

senču cienīgs skaitlis, kas lai top rakstīts uz ģimeņu

svētajām palodzēm.

Tai laikā, kad cīnījāmies par savu brīvību un

patstāvību i nedomājām, ka brīvības laikos mums

radīsies tik daudz neparedzētu problēmu. Par maz

mēs pazinām sevi un savus trūkumus. Būsim diez-

gan vīrestīgi, lai izturētu jaunās grūtības un lai ne-

noietu no uzsāktā latvietības ceļa. Būsim spītīgi un

neatlaidīsimies, cik grūti arī nenāktos pildīt tos pie-

nākumus, ko mums uzliek mūsu vieta pasaulē.

Parādus maksāt nav viegli. Bet šis nacionālais

parāds ir katram jānomaksā, ja viņš negrib būt savas

tautas izpostītājs. Tur pie lielā Pasaules Namdara

ne mūžam nesapelēs neviena latvieša neatdotais

dzīvības parāds.
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Andrejs Eglītis

Bērniem svētītas ģimenes
mantojums

Sarunas un raksturojumi par tēvu un

māti, kas izauklējuši četrus lāčplēšus.

Ģimene ir dzīvības vaiņaga pinēja tautai, cil-

vēcei, mūžībai. Gudrie viņas daiļuma priekšā pa-

klanās, valdnieki, to cildinot, noliecas. Ģimene —

mūžīgā dzīvības nesēja cauri paaudžu kārtām, stipru

vīru audzētāja un svaidītā ja slavas pilnu darbu veik-

šanai. Domājot par viņiem, nemanot nonākam pie

tās svētuma, no kura viņi saņēmuši savām cīņām un

saviem darbiem brīnišķīgo stiprinājumu.
Liela un spēcīga savos tikumos bijusi tā ģimene,

kurā auguši četri brāļi lāčplēši — Jānis, Eduards,

Roberts un Leopolds Blaui. Vecākais no viņiem,

Jānis, skatīdamies rievotā delnā, kurā iegulušās ne-

izdzēšamas švīkas no arkla un zobena turēšanas, lab-

prāt kavējas atmiņās pie dzimtas sētas Taurupes

Purgaiļos. Ģimene bijusi bērniem svētīta — 5 dēli

un 2 meitas. Auguši kopā līdz 25. dzīvības gadam,

strādādami visus darbus druvā un sētā. Māte nelu-

tinājusi, un kur vajadzējis, tēvs rīkstes netaupījis.

Ar dziļu sirsnību Jānis atceras cūkgana laikus: «Visi

mēs tās dabūjām valdīt, līdz pamazām uzstrādājā-

mies uz augšu. Tad nāca atbildīgais govju gana

amats, līdz beidzot vajadzēja stāties blakus vīriem
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siena pļavā. Tā mēs mācījāmies cienīt darbu un

grūtumu.» Ar lepnumu Jānis piemetina, kā viņš iz-

virzījies pie tēva par priekšstrādnieku, sīvā sacen-

sībā un darba izpratnē atņemdams šo godu puišiem.

Ne tikai darbs vien ir lencis jaunos Purgaiļu

iemītniekus, bet sava loma piekritusi arī rotaļām.
Smīnā atplaukdams, Jānis Bļaus stāsta, ka bērniem

pašiem bijusi sava republika, savs vadītājs un savi

likumi. Ja kādam nodarītas pārestības, pasarg'

Dievs, tās izsūdzēt vecākiem. Pašu tiesa spriedusi

vainīgajam sodu un tikai izņēmuma gadījumos ai-

cināts augstākais soģis — tēvs, spriest lielo cilvēku

taisnību. Jānim kā vecākam pienācies vadītāja gods.

Pirmās zinības gūtas ģimenē un pagastskolā —

vēlāk ģimnāzijā. Bet par visu augstāk Jānis stāda

to, kas gūts ģimenes kopībā: «No mātes mēs mācī-

jāmies Dievu lūgt, bet no tēva — zobenu cilāt.» . . .

Māte dziļi reliģioza, tēvs kareiviskuma un darba

spara svētīts. Tomēr tēvam pašam neiznācis karot,

bet viņa vietā stājušies dēli. «Ēdis vai neēdis, galvu

augšā,» bijusi tēva dotā dzīves mācība. It sevišķi

Jānis pasvītro tēva lielo centību pēc zinībām. Pats

iemācījies rakstīt, saviem spēkiem piesavinājies va-

lodas. Čakli kopis saimniecību un taisnīgi pildījis

pagasta vecākā pienākumus. Darba tikums, dzimte-

nes mīlestība, taisnīgums un varonības mudinājums

sastāda galveno daļu no tā mantojuma, ko saņēmuši

no sava tēva 4 brāļi lāčplēši.

Varoņu māte Ede vēl tagad žirgta un vesela, lai-

mīga, ka dzīvi piepildījusi savos bērnos. Mierīga

viņa gaida mūža vakaru Purgaiļos, kur to čakli ap-

tek meita Vida. Otra lāčplēšu māsa Telma — mirusi.



Par saviem brāļiem Jānis pastāsta, ka tie visi,

kaut saistīti darbā ārpus Purgaiļiem, tomēr jūtoties

ar veco māmuļu un dzimto sētu cieši saistīti. Citādi

tas nemaz nevarot būt. Eduards, kas pēc Aleksandra

ģimnāzijas beigšanas studējis Maskavā austrumu va-

lodas un institūtu beidzis 1911. g., piedalījies brī-

vības cīņās Alūksnes un Opes frontēs. No 1927. g.

studē tieslietas. Leopolds palicis uzticīgs zemei un

Taurupes Melbāržos savā saimniecībā ierīkojis arī

sudrablapsu audzētavu. Roberts, kas uzticīgi nesis

kara vīra zobenu, sākot jau no brīvības cīņām, pag.

ziemā piekusis un aizgājis viņā saulē. Alfrēds stāv

ārpus lāčplēšu saimes un strādā dzelzceļu virsvaldē

kā techniķis. Vecākā no 4 brāļiem, Lāčplēša kara

ordeņa kavalieriem, Jāņa Blaua domas par ģimeni

ir šādas: «Ģimene ir vieta, kurā izaugam

tādi, kādi esam dzīvē. Viss pārējais ārpus ģi-

menes ir tikai iegūtā rūdīšana un stiprināšanās pie

tā, kas iegūts ģimenes kopībā. Ja ir labs ģime-

nes galva — tad arī bērni izaug krietni.»

No ģimenes bērni atšķīrušies samērā vēlu, un taisni

tur Jānis Bļaus saskata lielāko svētību. Tagad viņš

darbojas dzelzceļu virsvaldē kā civīlbūvju daļas va-

dītājs.

110



A. Vanags

Pagasts, kurā sakuplojis dzīvības

koks

Lielā putna spārnu švīkoņa iztrieca laukā no

istabas veselu baru bērnu. Viens par otru galvas

tiesu mazāks tie izvēlās pār slieksni un tad, aizlikuši

acu priekšā plaukstu, palika stāvot sētsvidū. Tur jau

viņš bija — viņu putns. Cik sarkanas gan laistās

viņa garās pļavas ūdeņos iegrimušās kājas un cik

košs viņa knābis. Jā, svēteļa atgriešanās Līčupes

lankās to dienu bija Valdravās svarīgākais notikums.

Tie bija jaunsaimnieka Kārļa Zariņa bērni. Tā

paša Zariņa, kas savā laikā dūšīgi izkarojies pie Cē-

sīm, tāpat pie Lodes un ar niknu savas zemes brī-

votāja sparu gājis arī uzbrukumā pāri Daugavai.

Viņa — Lāčplēša kara ordeņa kavaliera diplomā

rakstīts, ka varoņu krusts viņam piešķirts par 1919.

gada 14. oktobri vācu frontē pie Jumpravmuižas.

Toreiz pulka daļas sāka pārcelties pār Daugavu, bet

ienaidnieks atklāja stipru artilērijas uguni un tā

traucēja mūsējo pārcelšanos. Zariņš, ātri apsvēris

apstākļus, ar dažiem kareivjiem pielīda pa graviņu

ienaidnieka lielgabalam, kas bija nostādīts pie Krū-

zes krogus, un lika runāt savai patšautenei viņas

skaudro, rejošo valodu. Kā krituši, no zemes vairs

necēlās ienaidnieka lielgabala vīri, apklusis bija arī

pats lielgabals, vairs netraucēdams mūsējo pārcelša-
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nos pār Daugavu un pāri tikušo iešanu uz priekšu.
«To dienu palaimējās,» stāsta Zariņš. Izgāju pilnīgi
sveikā. Otru dienu, mūsējiem turpinot uzbrukumu,

bija citādi: nokļuvām ienaidnieka ložmetēju krust-

ugunīs — krita visi mani rotas virsnieki, zaudēju pu-

si no saviem draugiem un arī pats saņēmu kājā ni-

ķeli. Tas tur vēl tagad. Kad nostaigāju cēlienu

arklam pakaļ — gurst kāja.»

Zariņa cīņas lauks nu ir Valdravas. Seši, ga-

dos vēl jauni, bet nadzīgi dēli un audzināšanā pie-

ņemtā mirušās māsas meitiņa, vecais tēvs un ve-

cā māte ir viņa un viņa mūža drauga dzīves prieks

un darba panākumu devēji. Vecākais dēls Andrejs,

kas šo pavasari beidz pamatskolu, būšot nākamais

saimnieks par sava tēva līdumā ieplēstiem 19 hek-

tāriem, no kuriem aramzemes gan vēl tikai ap 25 pū-

ravietu — bet būšot vēl. Andrejam krietna saimnie-

ka amats vēl jāmācoties lauksaimniecības skolā, bet

viņa brāļiem — dos labu veselību Dievs — būs mai-

zes pelnītājs katram savs amatnieka darba rīks.

Spodrās, labi koptās mājas priekšā plaukst pir-

mās baltrozītes un ceriņkrūmi, dārza nogāzē rožaini

atveras ābeļzaros pumpuri un baltie ķirši. Kamēr

tēvs tīrumā vagu dzīdams sarunājas ar savu bērīti,

šai saulainā nogāzē augu dienu tekalē kā irbes šīs

mājas iemītnieku pulks.

Tai pašā pagastā, brīnumstaltās Pāles 15. maija

pamatskolas kaimiņos lizdu savijusi cita ražena —

deviņiem bērniem svētīta ģimene. Arī Augusts Zan-

te un viņa sieva ir jaunsaimnieki savās Ziedugravās.

Šī 14 hektāru lielā māja un viņas saimnieku vien-

mēr jauna darba kārās rokas spēj pabarot 11 mutes,
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jo viņu pulciņā vēl arī vecāmāte. Kad ceļa gājējam

laime šķīrusi iegriezties šais mājās, viņas jauno

audzi — septiņas meitas un divus dēlus tas satiek

pie kūtsdurvīm. No pavērtām durvīm dzirdama bu-

bināšana. «Būs tēvam prieks, kamēr viņš šodien

aizbrauca uz tirgu Valmierā,» stāsta vecāmāte, — pa

to laiku atskrējis kumeliņš.» Raibā spalva kā zirņa

zieds, jaunā dzīvība uzticīgām kumeļa acīm raugās

savos mazajos draugos, zirga dvēselē juzdama viņu

līksmi par jauno rotaļbiedri.

Pāri laukam no šīs mājas uz skolas pusi ved dziļi

iemīta taciņa. Tur rītos grāmatām rokās aiztek un

pēcpusdienās atgriežas trīs Ziedugravas māju meite-

nes. Viņu ceļa malā zied pavasara saulītes. Tur

ziedos aizdūc laimīgo māju pirmās bites.

Pāles pagasta namā pie galda biezas grāmatas

šķirstīja divi vīri. Pagasta vecākam Elmāram Prā-

mam un sekretāram Pēterim Šleseram bija liela rē-

ķināšana. Nav nieka lieta pateikt, cik pagastā daudz-

bērnu ģimeņu, ja katrā mājā dzirdama priecīga bēr-

nu čalošana. Tā dažu vietu pārspēj pat šī pagasta

ūdeņu — Svētupes un Pērļupes pavasara tecēšanas

skaļo valodu. Savu māju, pagastu un valsti ar dro-

šas nākotnes zaļo dzīvības spēku apdāvinājušas tās

30 pāliešu ģimenes, kuru dzīve svētīta 5 bērniem, un

15 ģimenes, kurām 6 galvu bērnu pulciņš. Tām

priekšgalā desmit un deviņbērnu tēvi un mātes Pē-

tera Pūriņa, Augusta Zantes, Eduārda Bērziņa un

Augusta Gangera ģimenes. Viņu dzīves laime ir

arī mūsu un mūsu zemes laime.
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