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Izglītības Kooperatīvs

«Kultūras Balss"
„KultUraS BaISS" !r

veenlS*is izglītības kooperatīvs,
» "

kas neveen buvets uz demokratis-

keem pamateem, bet ari darbojas šinī virzeenā.

Knltf irac RalQQM mērķis sekmēt savu beedru garigo
«IMUUlias paioo

attīstibu un kultūras izplatišanu tau-

tas visplašākos slāņos.

«Kultūras Balss" f™ mērķu sasneesšanas *abad iz -

-99 dod jaunas grāmatas dažādas noza-

rēs; eerīko visās dzīvākās veetās grāmatu un rak-

stamleetu veikalus; organizē dažāda tipa bibliotē-

kas u. t. t.

Kriltfirac Ralcc" atzīdama tautskolu kā pamatu tautas
«IVUļlUiaa pqi33_ labklājibai) cenšas apgādat šai skolai

peemērotas mācibas grāmatas un macibas līdzekļus.

«Kultūras Balss" grib izve
,

st
-

Plaš* re?ormu m?su grā"

" matneeciba, eenkojot modernas

grafiskas eestādes, kā: tipogrāfiju, cinkogrāfiju, lito-

grāfiju u. t. t.

«Kultūras Baiss" ir PulceJ usi aP sevi vairāk kā 1500
,M

personas, galvenam kārtam demo-

krātisko inteliģenci.

«Kultūras Balsi" par beedreem var būt abeJ u dzi?u-

-«■ >~

mu fiziskas personas, ne jaunākas

par 17 gadeem, kā ari juridiskas personas, t. i. bee-

dribas un saveenibas. Eestāšanās maksa 5 rbļ. un

veenas pajas nauda 100 rbļ. valsts valūtā. — Kan-

didātus peeņem „Kulturas Balss" centrālā birojā:

Kigā, L. Ņevas eelā Nr. 5-a, dz. 34 un visos-

„Kulturas Baiss" veikalos.
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Speests Sabeedribas „Zocialdemokrats" tipogrāfija,
Riga, Kārļa eela Nr. 19.



A. Kirchensteina

Dzīvo būtņu mūžība mikrobioloģijas
apgaismojumā.

Kurš gan no mums nebūs stāvējis pee kāda dārga aiz-

gājēja atvērtā kapa un tur dzirdējis mācitaja vaj viņa veet-

neeka zīmigos vārdus: „No zemes tu esi ņemts, par
zemi tev atkal jātop. Mūžigi mūžos" — un tā tāļak.
Un parasti vēl mācītājs daudz runā par mūžigu dusu v.

t. t. Bet viņš meerina ari noskumušos peederigos, atgādinajot,
ka veM skumt, jo kāda daļa no dārgā aizgājēja, viņa labākā

daļa, dzīvojot tomēr mūžigi. Tā tad — tikai meesa esot iznī-

ciga, dvēsele esot nemirstiga, mūžīga. Vizi dzīvneeki, tā-

pat augi un visas pārejās dzīvās būtnes, nevar pēc
teologu eeskateem dzīvot mūžigi, jo viņām trūkstot
dvēseles.

Peevestee vārdi: no zemes tu esi ņemts, un par zemi

tev atkal jātop, preekš dabaszinatneeka un katra cita nopeetna

novērotajā nav tukšas, bezsatura skaņas. Pat daži dabaszināt-

niski domajošee — ļoti retee — šolaiku teologi izceļ no teem

košām gleznam rotātas ardeevas nāvei un sveicee-

nus jaunai dzīvibai; mūžības jēdzeens minētā šaurā,
eerobežotā nozīmē zaudē pee teem savu saturu. Peevestee

izteiceeni bija satura pilni īpaši senāk, jo viņi izteica pareizus
novērojumus, ka cilvēkam

un citām dzīvām būtnēm pēc
nāves jātop par „zemi", pēc kam šī zeme dod atkal dzīvību

augeem un citām dzīvām būtnēm. Sengreeķu „panta rei"

t. i. „viss dabā tek, kustas", to pašu gribēja izteikt. Kā turp-
māk redzēsim, šee eeskati sakrīt ar šolaiku zinātnes atziņām,
ka viss organiskais, viss dzīvais dabā pār v.c ido jas, ka

t. s. nedzīvās veelas nav abzoluti norobežotas no dzīvo

būtņu sastāvdaļām, bet ka viņas var pāreet no dzīvās

dabas nedzīvā, t. i. no dzīvnēekeem un augeem „zemē" un

no pēdējās atkal atpakaļ organiskās veelās, dzīvās būtnēs.

Šīs pārveidošanās parādibas, t. i. dzīvo būtņu

pārvēršanas nedzīvās veelās, — nāve no veenas puses
un augšāmcelšanās, t. i. jaunu dzīvu būtņu izcelšanās

no otraš puses, noderēja visu laiku prātneeke cm -

filozofeem, gan reliģiju nodibinātajeem, tāpat
dabaszinatneekeem par nemitigas novērošanas un prā-
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tošanas preekšmētu. Katra laikmeta zina tne s stāvoklis

un tolaiku pētišanas līdzekļu attīstibas pakāpe
deva tādus paskaidrojumus par šo pārveidibu cēloņee.m,
kas saskanēja ar tolaiku zinātnes attīstibu. Ka tad tolaiku

dabaszinatneekeem tik beeži savos paskaidrojumos par pee-
vesto pārveidibu pirmcēloņeem glābiņš bija jāmeklē pee

„
visas zemes un debess vaditajeem", eedomajotees pēdējos

gan personīgus, gan bezpersonigus, gan kā veenbūtnes, gan

daudzbūtnigus — ir attaisnojama un veegli saprotama leeta.

Dažādo reliģijas zistemu nodibinātāji izteica kā tēzes

savās mācibās ari pa daļai tolaiku dabaszinātņu eeskatus par
mūžibas jēdzeenu, par dzīvo būtņu mirstibu resp.
nemirstibu. Seno laiku dabaszinatneeki savukārt

ari nespēja manāmi attālinatees no šeem reliģiju dibinātāju un

plašo masu neskaidreem preekšstateem par minēto pārveidibu
cēloņeem dabā. Ari vēlākos, pat pēdējos laikos daži dabas-

zinatneeki ņēma palīgā kādu nenoteiktu, ari jāteic,, pār-
dabigu dzīvibas spēku (t. s. vitalisti). Dzīvibas parā-
dību un dzīvibas izcelšanās izskaidrošanai šis

„
spēks" kā dažādu

„
dzīvibas mīklu" izskaidrošanas līdzeklis ari visai patika dau-

dzeem jaunlaiku teologeem. Minu te tikai vācu mācitaju katoļu
pateri Veismani, kas visai sirdigi cīnijās pret Hekeli un dar-

vinismu, lai peerāditu, ka bez personīgā raditaja palīdzibas
nav eespējams atrisināt „dzīvibas mīklas". Pateesās dabas-

zinātnes, kas nestāv citu kalpībā, meklē turpretim visur pēc
dabiskeeem cēloniskeeem sakareem dabas parā-
,dibu virknē. Un tādus viņas ari atrod. Rakstu mācitaji stāv

dabaszinātņu izpratnē uz veetas. Bet ja viņi sekotu līdzi laika

garam, varu- te peemetinat, — tad viņi vairs nebūtu rakstu

mācitaji. . .
Peevestos īsos eevada aizrādijumos mūsu uzmaniba, kā

redzam, galvenā kārtā saistīta pee dzīvās dabas. Ja pee-

ņemam, ka viņas pastāvēšanai uz zemeslodes nav ne sākuma,
ne gala, tad, protams, dzīvo būtņu mūžibas jautājums veegli

pats par sevi atrisinājās. Tad nav vajadzīgs ņemt pat palīgā
raditaju. Tomēr mēs zinām/ ka zemes lodes virspusē reiz

valāija tādi apstākļi, ka tur dzīvas būtnes nevarēja uzturetees.

Zeme savas attīstibas sākumā bija gāzveidigu mineralveelu

kopojums, kuras pārvērta šajā stāvoklī leelais karstums. Pēdē-

jais tad, protams, traucēja organiskās, dzīvās veelas un dzīvo"

būtņu izcelšanos zemes virsū. Mums zināms,,ka jau sākot no

60° pāri nullei dzīvā veela sāk sarecēt un līdz ar to zaudē

savas dzīvibas spējas. Sekas tam ir nāve. Dzīvās būtnes

varēja tikai tad rastees, kad zemes garoza sāka atdzist

līdz tādai temperatūrai, kas neiznīcināja vairs dzīvās

organiskās veelas. Pēc Hekeļa un citu domam, šis laikmets
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eestājās tad, kad zemesgaro'zas virskārta tiktāļ atdzisa, ka tur

sāka sakrātees ūdensgaraiņi šķidrā veidā. Tad organiskās
veelās un no viņām kā dzīvības pamats radās pir-
matnējās dzīvās būtnes no neorganizētās dabas

veelam: tad — vārda plašākā, nozīmē — no zemes iznira

dzīvība. Citu veelu zemes virsū zemeslodes attīstības sākumā

nebija.
Zem kādeem apstākļeem un kādi dabasspēki vadija ne-

organisko minetalveelu sakārtošanos un sakopošanos organi-
skās* veelās, vispirmā veetā proteīnos — olbaltuma

veelās, ir noslēpums, pēc Hekeļa veena no tām pasaules
mīklām, ko nemitigi pētošam cilvēka prātam nav vēl izdevees

atsegt. Kamēr agrāko laiku zinatneeki un rakstu mācitaji
dzīvo būtņu eerašanos zemes virsū ved atkaribā, kā minēts,
no pārdabigeem spēkeem, šolaiku dabas pētneekus peespeež
novērojumi un mēģinājumi peeņemt, ka veenigi caur t. s.

pašradišanos (pirmradišanos) varēja izceltees dzīvās būt-

nes minētā zemes lodes attīstības pakāpē. Tas bija ļoti sen.

Daudz miljonus gadus agrāk pirms Ādama un viņa dzīves

beedreneš Eevas kundzes radišanas. Tagad vairs pašradišanās
nenoteek un visa dzīvība ņem savu sākumu no citas

jau pastāvošas dzīvības. Ari visveenkāršakās dzīvās

būtnes apbalvotas līdzekļeem preekš vairošanās un sugas uz-

turēšanas.

Pirms dzīvo būtņu eerasanās zemeslodes virsū mūžī-

bas jēdzeēna atrisināšana ir veenkāršaka; jo tad viņš
saistās tikai pee neorganiskās, nedzīvās dabas.

Fizikas un ķīmijas pētījumi apstiprina, ka nekas dabā nezūd.

Visas veelās var mainit savU ārējo izskatu un savas īpašibas,
bet viņu spēku un masas kopzumas ir pastāvīgas,
nemainīgas. To izteic pazīstamee (masas) veelās un spēka
nezūdamibas, pastāvibas likumi. Veela un ener-

ģija tā tad ir mūžigas.
Eerodotees zemes virsū dzīvām būtnēm šee likumi,

kas atteecinati uz nedzīvo dabu, nezaudē savu nozīmi. Viņu
saturs tikai paplašinājās, jo tagad veelās un enerģijas pārvēr-
šanas veidi starp dzīvo un nedzīvo dabu top saliktāki. Seno

laiku un ari šolaiku dabaszinātniski neizglītoteem grūti bija
sev -staditees preekšā šo atteecibli un pārveidību cēlonis-

kos sakarus starp abām dabas valstīm. To mēs viņeem ne-

pārmest, jo zinātne, kas šos noslēpumus apgaismoja, ir

samēra jauna. Šī zinātne mikrobioloģija. Pamatus

viņai lika slavenais franču zinatneeks Lvi Pastērs (1822. —

1895. g.). Viņš ar savu ģeniālo izmēģinājumu un pētijumu
palīdzību peeradija, ka starp mums redzamo dzīv-

ne eku un augu valsti vēl atrodas un darbojas neapbru-
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ņotām acim neredzamā sīkbūtņu — mikrobu valsts. Šīs

galvenā kārtā pee augu valsts peederigās mikroskopiski sīkās

būtnes spej veikt visai leelu darbu dabā, pateicotees viņu
milzīgam daudzumam un no viņām atšķirtām veelam, t. s.

fermenteem jeb enzimeem. Ar pēdējo palīdzību mi-

krobi pārvērš - dzīvneeku un augu atleekas un atkritumus

dažādos veenkāršos ķimiskos saveenojumos, sadalot tās līdz

neorganiskām mineralveelam, tā sakot līdz mineraliskai,
nedzīvai zemei. Šīs veenkāršās veelas noder augeem
uzturam un caur augu šūniņu dzīvo darbibu pārvēršas
augos, t. s. eemeesojas pēdējos par organisku, dzīvu veelu.

Pastērs slēdz no saveem pētijumeem, ka mikrobi ir ne-

pe.eceešami preekš dzīvibas pastāvēšanas virs

zemes. Viņi atsvabina zemes virspusi no organiskām atleekam

turpmāk apskatitā kārtā, sagatavojot telpas un noderīgu uzturu

jaunām dzīvām būtnēm. Sīkbūtnes caur savu darbibu rada

t. s. līdzsvaru starp nemitigi radošos jauno dzī-

vibu un nederigeem, veceem, nomirušeem

organismeem. Viņas caur savu darbibu atdod pēdējo sa-

stāvdaļas atpakaļ teem nemitigi sekojošām jaunām dzīvām

būtnēm. „Ja mikroskopiski sīkās būtnes", teic Pastērs,

„paz vš tu no zemes virsus, pēdējā pārklātos kaudzēm ne-

dzīvu organisku veelu — dzīvneeku un augu atleekam un

līķeem (zalpetera krājumi!). Šīs būtnes pirmā veetā ir tās,
kas dod skābeklim eespēju sadedzināt minētās organiskās
veelas. Bez sīkbūtnem", beidz Pastērs, „dzīvība būtu

neeespējama, tādēļ ka nāves darbs būtu ne-

pilnīgs."
Lvi Pastēra un citu pētījumi mums rāda, ka visas

organiskās veelas, reiz radušās un organizējušās, var

gan nobeigtees, tomēr pašas par sevi ' nespēj sairt,. sadalitees

un pārvērstees citās veelās. Mikrobeem jānāk pee tam palīgā.
Viņi caur anal iz i, t. i. caur dažādo organisko savee-

nojumu sadalīšanu, sairdinašanu—ķimisko no-

būvi v c enkāršakos produktos sagatavo materiālu

jaunu ķimisku saveenojumu — jaunas organis-
kas veelas, dzīvibas pamatu ražošanai. Pēdējo darbu dabas

veelu maiņā veic galvenā kārtā augi. No zemes, ūdens un

gaisa pēdejee uzņem minētos veenkāršos sadalīšanas produk-
tus un no teem caur savu zintetisko darbibu, t. i. caur

ķimisko izbūvi jeb salikšanu ražo jaunas organis-
kas veelas. Pēdējās pēc tam nokļūst teeši vaj neteeši

dzīvneeku organismā un nodeen tur dzīvo šūniņu un citu

meesas sastāvdaļu uzbūvei.

Tā tad materiālam, kas noder jaunas organiskas veelas

uzbūvei un jaunu dzīvu būtņu organizēšanai, nemitigi ja-
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pārveidojas unjaceļo apkārt starp augu un dzīv-

neeku valsts peederigeem. No tām veelam, ko uz-

ņem dzīvās būtnes,' nekas neeet zudibā preekš vis-

pārējās veelu mai/ņas dabā. Enerģijas (spēka) un masas

kopzumā, uz ko jau norādījām, nemainās. Organiskā-veela tā

tad, kā redzam, ir mūžiga. Viņa parādās mūsu acim un citeem

mūsu prāteem tikai dažādos veidojumos, pārvēršotees caur

mikrobu līdzdalibu laiku pa laikam neorganiskās, ne -

dzīvās dabas veenkāršos ķīmiskos saveenojumos.
Te mēs garāmejot varetum jautāt, vaj tad viseem mikro-

beem peekrīt peevestā svarigā nozīme ņemt dalibu pee dzī-

vības, jāteic, izpostīšanas un līdz ar to ari pee viņa uzturēša-

nas dabā? Uz to mēs varām atbildēt, ka visi tee dažādos

apmēros un dažādā kārtā pateesi veic šo darbu. „Ja mēs

neapskatam dabu no kādas. dzīvas būtnes, cilvēka vaj
cita dzīvneeka veedokļa, bet ņemam vērā dabas parādības un

dabā noritošās darbibas visā kopumā, tad jāatzīst", teic Birnet

no Parīzes Pastēra institūta, „ka kaitigee, nenozīmigee dīgļi

tur eeņem neecigu veetu, salīdzinajot ar derigeem mikrobeem.

Varam pat apgalvot, ka visi mikrobi bez izņēmuma ir derigi
'un ka viņi var būt kaitigi tikai kaut kādā atsevišķā gadijumā.
Viseem mikrobeem peekrīt zināma loma matērijas riņķojumā
dabā. Viņi pastāv un darbojas tikai, lai sagata-
votu dzīvibu citām dzīvām būtnēm".

Teiktam par organiskās veelās pārveidoša-
nos dabā, t. i. par viņas apkārtceļošanu, riņķošanu starp
dzīvo un nedzīvo dabu, mēs varam sekot, novērojot, peemē-
ram, galveno dzīvo būtņu organisko sastāvdaļu — slāpekļa
un ogļraža apkārtceļojumam un pārveidibam dabā.

1. Slāpekļa apkārtceļošana dabā.

Slāpeklis atrodas visās dzīvās būtnēs kā t. s. olbal-

tuma veelu (proteina) galvenā sastāvdaļa. Nedzīvā dabā

pēdējo salikto saveenojumu trūkst vai viņi tur sastopami tikai

īsu laiku. Pēc dzīvo būtņu nobeigšanās mikrobi viņus 'sadala,
kā redzējām, veenkāršakos saveenojumos. No pēde-
jeem slāpekļa avoteem dzīvās būtnes uzņem savas

protoplazmas uzbūvei nepeeceešamo slāpekli.
No augeem slāpeklis nokļūst dzīvneekos, ari gaļas ēdējos, jo
ari viņu slāpeklis beigu beigās ir cēlees no augeem, ko pa-

tērējuši gaļas ēdēju uzņemtee dzīvneeki. Kā redzam, dzīv-

neeku dzīviba bez augu pastāvēšanas nav domājama. Slāpek-
lim jāriņķo starp abēju šo valstu peederigeem, pee kam, kā

redzam, augeem peekrīt galvenā kārtā slāpekļa krājēju,
turpretim dzīvneekeem s lāp ek ļ ā patēr c t aj v loma.



8

Saliktos slāpekļainos saveenojumus saskalda daudzās

mikrobu sugas. Krīt te vispirms svarā t. s. pūšanas
baktērijas. No olbaltuma veelam mikrobi atšķir galvenā
kārtā amoniaku, ari citus veenkāršakus saveenojumus. Caur

pūšanu un trūdēšanu atsvabinajušees saveenojumi ne visai pa

prātam augeem, jo šī bariba teem pagrūti sagremojama. Citas

pastāvīgi zemē atrodošās dīgļu sugas turpina sadalīt tālāk

minētos produktus. Šee mikrobi pārvērš amoniaku slāpek-
ļainā un slāpekļa skābē, no kurām veelam beidzot at-

tīstās, peeveenojotees viņām sārmeem, t. s. nitrāti — slā-

pekļa skābee sāļi, — kas pazīstami ari zem parastā nosaukuma

zalpet c r i s. Pašu šo mikrobu darbibu sauc par nitr i f i -

ka c i j v
, pee tam darbīgos mikrobus par nitrificejošeem

dīgļeem. Tādas nitrifikacijas auglis ir pazīstamee ,plašee zal-

petera krājumi Eiropā un citās zemēs.

Bez šeem mikrobeem vēl leelaka loma''pee slāpekļa at-

došanas atpakaļ veelu maiņai dabā un augu uzturam peekrīt
citu mikrobu sugām, kas spēj saistīt gaisa svabado

slāpekli un pārvērst to ari minētos zalpetera sāļos. Svaba-

dais slāpeklis var nokļūt gaisā, sa.dalotees olbaltuma veelam

un attīstotees no tām izgaistošām veelam (amoniaks, elemen-

tārais slāpeklis). No gaisa gan leetus pēdējo spēj noskalot

zemē, tomēr tikai maza daļa no ta nokļūst tādā kārtā atpakaļ
zemē. .Leelako daļu saista zemē, kā minēts, zināmi mikrobi.

Caur to ari izskaidrojas ta parādiba, ka, peemēram, mežā, ko

nekad nemēslo, aizveen eekrajas zemē slāpeklis, kas nodeen

kokeem uzturam. Dzejneeku apdzeedatais
„mūžigi zaļais

mežs" spēj zaļot pateicotees galvenā kārtā „sīkmežsargu"
mikrobu darbibai.

Interesanta un svariga loma peekrīt vēl kādai mikrobu

grupai, kas nedzīvo svabadi zemē, bet zimbiozē, t. i.

kopdzīvē ar tauriņzeežeem (āboliņu etc). Šee dīgļi miti-

nājās bīkos bumbulišos, mezgliņos, kas attīstās pee šo augu
saknēm. Caur to ari izskaidrojas ta parādiba, ka tauriņzeeži

spēj augt ari nemēslotā zemē. Tur viņi ne tikai paši izteek

un eekrāj slāpekli savās sēklās, bet vēl eekrāj slāpekli ari

zemē, tā ka pēdējais var noderēt uzturam citeem augeem, kas

minētā kārtā nespēj saistit slāpekli.

2. Ogļraža apkārtceļojums dabā.

Ogļradis līdzīgi slāpeklim nemitigi ceļo apkārt pa dzīvo

un nedzīvo dabu Šajā ceļojumā izejas un viduspunkts ir

ogļskābe. Pēdējā veela izceļas caur elpošanu (dzīv-
neeku un augu) ; viņa atsvabinājās no organiskām veelam

caur mikrobu darbibu, sadalotees tām. No ogļskābes sakas

un atkal izbeidzas ogļraža pārveidošanās un pārveetošana s
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starp nedzīvo dabu un dzīvās dabas būtnēm. Augstakee saus-

zemes un ūdensaugi, ari dažas glīves (aļģes) viņu uzņem

no gaisa ar lapu zaļuma (chlorofila) un saules gaismas palī-
dzību un pārvērš to savās šūniņās ogļūdenajos (ogļhidrā-
tos) — stērķeles veelās, dažādos cukuros, kokšķeedrās, taukos.

Šī salikto ogļūdenāju uzbūve (zinteze) saistīta ar enerģijas
eekrāšanu. Dzīvneeki, patērējot ogļhidrātus, atsvabina

no teem pēc vajadzības atkal eekrāto enerģiju. Viņi tā tad

ari atteecibā pret ogļradi ir enerģijas patērētāji,
kamēr augi — enerģijas krājēji.

Pee ogļūdenāju, minēto stērķeļu veelu sadalīšanās, pēc

augu un dzīvneeku nobeigšanās jeb pēc viņu atkritumu un

atdalijumu nokļūšanas zemē, ņem dalibu daudzas mikrobu

sugas. Viņi ar Savu fermentu palīdzību beigu beigās sadala

visus minētos saliktos saveenojumus ūdens un ogļskābē,
kuri, kā redzējām, atkal var tapt izleetoti jaunas dzīves vee-

las darināšanai.

Apskatītā slāpekļa un ogļraža apkārtceļojumā dabā,
visas darbibas neveic mikrobi veen, jo viņi, kā redzē-

jām, neņem nekādu teešu dalibu pee ogļskābes
peeveenošanās augeem,* tāpat ari viņi nedarbojas līdzi

dzīvneeku sagremošanas procesa. Neskatotees uz to,
viņi tomēr ir tee nepeeceešamee starpneeki starp dzīvo un

nedzīvo dabu, kuri, kā jau vairākkārt aizrādīts, atdod veelu

riņķojumam atpakaļ tās veelas, kas uz kādu brīdi bija eemee-

sotas dzīvneekos un augos. Mikrobi atdod dzīvībai

atpakaļ to, kas jau reiz dzīvojis, runājot Lavuazjē
vārdeem. Viņi ir tee neskaitamee mikroskopiskee „sīkzem-

neeki", kas sagatavo zemi augu dzīvībai un kultūrai; viņi sa-

krāj zemē slāpekli, ko mēs patērējam graudu labibas un citādā

veidā. „Vi ņ i pagatavo dzīvibas pirmveelas. Viņu
darbība ir vispārīga, līdzīga ūdēnim un gais-
mai". (Birnē.)

• Šee īsee konspektivee izvedumi atver mūsu acu preekšā
ainu, kas atkārtojas nemitigi un mūžigi dabas veelu maiņā,

ņemot pee tam mikrobeem visur pastāvigu dalibu. Mēs varam

eedomatees, ka tad pēdējo daliba pee veelu pārveidošanās
dabā bija veenkāršaka, kad zemes lodi apdzīvoja tikai vis-

veenkāršakās, peeticigās pirmbūtnes. Tad jau varēja rastees

peeticigāš, minētās nitrificejošās baktērijas, kuras" tad spēja
jau uzturetees, uzņemot teeši viņeem nepeeceešamās mineral-

veelas no zemes, un no tām savos sīkos ķermeņos — sīkās

ķīmiskās baktērijas, uzbūvējot savu salikto olbaltuma masu.

Var būt, ka-šee vaj līdzigi dīgļi bija pirmās dzīvās būt-

nes, kas pamazam sagatavoja baribu vēlāk izcēlošamees

augeem un augstakeem dzīvneekeem. Tagadējā zemes attī-
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stibas pakāpē šīs veelas, kā redzējām, pāreet no nedteī-

veem dabas ķermeņeem — mineralveelam — augos,
no pēdejeem dzīvneeku organismā un beidzot no abe c m

šeem dzīvās dabas preekšstāvjeem, atkal atpakaļ
mineralvalstī —zemē, — no kureenes tās ~ceļas augšām",
eesākot no jauna savu mūžigo ceļojumu dabā. Par mirstigu,
iznīcīgu atzītā „meesa", kā redzam, ir no mikrobioloģijas, vis-

pārigi no dabas zinātņu veedokļa mūžīga. Sākumā peevestais
izteiceens: no zemes tu esi ņemts un tā tālāk, jāpaplašina;
viņam jāskan tagad sekoši: no zemes tu esi ņemts, par zemi

tev jātop, lai tu varētu atkal dot dzīvību jaunai dzīvībai' un

tādā kārtā dzīvot mūžigi.

P. Birkerta.

Šķiru intereses.

Zocioloģisks apcerējums.

Mēs dzīvojam leelu un eevērojamu pārgrozību laikmetā.

„Viss vecs jau gāžas, laiki pārgrozās un jauna dzīvība iz dru-

pām uzzeed." (Šillers). Vecā dzīve irst un sadrūp. Kā

izveidosees jaunā — mēs vēl nezinām. Tikai zinām to —

pagātne savā senākā veidā nekad vairs neatgreezisees. Viņa.

grimst nebūtibā. Par viņu runās vēsture.

Dzimst jauna nākotne. Tikai viņa nenāk kā pavasara —

ar zeedeem un dzeesmam. Viņa nāk ar cīņām, lāsteem, vai-

deem, asarām. Asinis plūst straumēm. Bet visam vēl nav

gals.

„Daudz karstas sirdis

Pukstēt rims,
Daudz zaļi stāvi

Vel lausti ļims.

Un balti kauli

Vel laukus klās,
Daudz asins plūdis
Pirms vaidi stas.

(J. Rainis.)

Bet kamdēļ šīs cīņas, šīs asinis, šee vārdi — tagadeiā
kultūras un civilizācijas laikmetā? Kamdēļ? Ta ir šķiru

cīņa. Tur cīnās šķiras par eksistenci un varu. Tur sadu-

ras pretējās šķiru intereses. Un pati cīņa ir šķiru anta-

gonisma, šķiru pretešķibu aktīvā forma, aktīvais veids. Tei-

ceenus: „šķiru intereses", „šķiru cīņa", „šķiru pretešķibas"
mēs sastopam uz katra soļa. Tikai nevaram teikt, ka ari uz

katra soļa mums dvestu pretim skaidrība par šeem jēdzee-
neem. Taisni, otrādi. Šee jēdzeeni vēl ir ļoti neizstrādāti,

neizkopti, neskaidri. Kamdēļ ? Tur ir savi cēloņi: Katram

no šeem jēdzeeneem ir divas puses, divi aspekti: a) psicho-
loģiskais un b) ekonomiskais. Pēc savas īstās būtibas viņi
vairāk psicholoģiski, nekā ekonomiski. Minēsim tikai jēdzee-
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nus: intereses, apziņa, antagonisms etc. Visas tās ir tīri psi-

choloģiskas „leetas". Līdz šim pār viņām runā kā par tādām,
kuras it kā pašas par sevi saprotamas, un peegreež vēribu, ja
daudz, tad šo jēdzeenu ekonomiskam aspektam. Zinātniskais

zocialisms, kā šķiru cīņas teorija, ir vēl samērā ļoti jauna

zinātne, kura patlaban attīstās. Viņas darbineeki ir vairāk

cīņas cilvēki, nekā teorētiķi.. Bet zocialisms, kā zinātne, ir at-

tīstāma un izkopjama. Markss un Engelss ir nosprauduši tikai

galvenās stigas, galvenās līnijas. Un pee šīs tālākās izkop-
šanas un attīstīšanas ir vēl darba veselām zinatneeku pa-
audzēm.

Fr. Engelss saka, .ka zocialisms pēc sava satura ir pir-
mām kahrtam novērojuma rezultāts par tagadējā sabeedribā

valdošo antagonismu (pretišķību) starp bagāto un nabago

šķiru, starp kapitalisteem un stādneekeem no veenas puses,,

un no otras — par anarķiju tagadējā ražošanas kārtībā."

Kādā citā veetā: ir strādneeku kustības teo-

rētisks izpaudums."
Manifestā Markss atzīmē, ka zocialisms pirmā

veet,ā leek: 1) visa proletariāta kopējas intereses, 2) proleta-
riāta kustības vispārējas intereses, 3) izpauž proletariāta kustī-

bas vispārējos mērķus, gaitu un noteikumus."

Tā tad — zocialisms ir — vispārējas strād-

neeku ķustibas formulējums. Strādneeku kustibas

galvenais faktors — šķiru antagonisms, pretišķības.
Sķirū pretišķibas nosaka — šķiru intereses. Tā tad —

šķiru intereses ir tas fundamentālākais jēdzeens, kurš

jānoskaidro, runājot par zocialismu un šķiru cīņu.

Bet šķiru intereses ari ir plašāks jēdzeens, kurā eetilpst
divi šaurakee jēdzeeni: „šķira" un

w

intereses". Tamdēļ

eepreekš "tee analizējami.

I. Šķira.
Sabeedribā nekad nav bijusi veengabala, homogena masa.

Viņa — ļoti raibs audums. Šinī ziņā sabeedribā atgādina
zemes garozu ar daudz un dažadeemslāņeem, zemes kārtam :

tur ir klints, grants, tur mālu un smilšu kārta, tur melnzeme

v. t. t. Vaj ari ta atgādina pārzāģētu koku ar daudz konzen-

triskeem riņķeem. Ar vārdu sakot, katrā sabeedribā veenmēr

ir daudz un dažādu sadalījumu, nodalījumu, nošķirojumu. Un

jo augstāk attīstīta kāda sabeedribā, jo šo dažādo nošķirojumu
un nodalijumu vairāk. Visus šās sabeedribas. nošķirojumus un

nodalījumus viņu kopumā sauc par sabeedribas struk-

tūru jeb būvi.
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Viseem sabeedribas nošķirojumeem un nodalijumeem ne-

būt nav veenada nozīme. Dažeem leelakā, dažeem mazāka.

Dažeem no šeem nodalijumeem sabeedribas struktūrā ir tāda

pat nozīme, kā ceetakeem zemes garozas pamatslāņeem: uz

viņeem atbalstās citi dažadee slāņi.
Šādi sabeedriskās struktūras pamatslāņi modernā sabee-

dribā ir — šķiras. Uz viņām atbalstās citi dažadee sabee-

dribas nodalījumi. Viņām pārveidojotees un pārgrozotees pār-
grozās citi sabeedribas slāņi, pārgrozās visa sabeedribas struk-

tūra. Tamdēļ šķiram tagadējā kapitālistiskajā sabeedribā vis-

leelakā nozīme.

Bet kas ir šķira?

Atbilde uz šo jautājumu vispirms meklējama pee zocia-

lisma tēveem — Marksa un Engelsa. Viņi pirmee atjaunoja
šķiras un šķiru cīņas milzigo nozīmi tagadējā sabeedribā un

vēsturē vispārim. Tikai atsevišķa traktāta vaj plašākas noda-

ļas viņu darbos, būtu zeedota šķiras jēdzeena analīzei —

nav. Ir tikai atsevišķas tēzes, teiceeni, formulējumi atteecibā

uz šķiras jautājumu, par šķiras būtibu. Taisni pee šķiras jē-
dzeena analizēs Markss ķērās īsi preekš ""savas' nāves. Un

taisni teit viņa domu gaitu, viņa analizi pahrtrauca nāve.

Tamdēļ šķiras jēdzeens ir konstruējams (sastādams) no: 1) ta

fragmenta, kuru Markss uzmeta īsi preekš savas nāves, 2) no

tām tēzēm un teiceeneem, kuri izkaisiti Marksa un Engelsa
darbos, 3) loģiski tālāk velkot Markša-Engelsa uzsāktās ana-

lizēs linijas saskaņā ar viņu zistemas vispārējām linijam un

Ķ) attīstot tos psicholoģiskos elementus,' kurus Markss un En-

gelss tikai peemin, viņu analizi un attīstīšanu atstādams vēlā-

kām paaudzēm.
„Kapitala" 111. sējuma 52. nodaļā K. Markss raksta:

,;

Darba spēka īpašneeki, kapitāla īpašneeki, zemes īpašneeki,
kuru atteecigais eeņēmumu avots ir darba alga, peļņa un ze-

mes rente, tā tad — algas strādneeki, kapitālisti un zemes

īpašneeki istaisa tagadējās uz kapitālistiskās ražošanas kārtības

pamatotās (atbalstītās) trīs leelās šķiras".

Tālāk Markss runā, ka bez šīm trim leelajām, galvenām
šķiram ir vēl visādas starpšķiras un grupas ar eezīmem no

dažādām šķiram. Tālāk viņš turpina: Tuvākais jautājums,
uz kuru mums jādod atbilde, ir sekošais: kas istaisa šķiru ],
Atbildi uz šo jautājumu dod kāds otrs jautājums.' Kas padara
algas strādneekus, kapitālistus un zemes īpašneekus par teem

elementeem, kuri istaisa trīs sabeedribas, trīs leelas šķiras?
Vispirms leekas, ka tee būtu — eeņēmumi nn eeņēmumu
avotu veenadiba. Teit ir trīs leelas sabeedribas gru-

pas, kuru locekļi'jeb tee indivīdi, kas šīs grupas sastāda,
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dzīvo no atteecigās algas, peļņas un zemes rentes, izleetojot
savu darba spēku, savu kapitālu, savu zemes īpašumu." Bet

ja tas tā, tad peem. ārstus un eerēclņus nāktos peeskaitit pee
divām dažādām šķiram, tā ka viņi peeder pee divām dažādām

sabeedriskām grupām, pee kam katras atsevišķas grupas lo-

cekļi dabū savus eeņēmumus no veena un ta paša avota. Tas

pats būtu sakāms atteecibā uz neskaitāmo interešu un stā-

vokļu dažaxlibu, kuru rada sābeedriskā darba dališana kā

stārp strādneekeem, tā starp kapitalisteem un zemes īpašnee-
keem, — peem. pēdejee sadaļas vīna dārzu īpašneekos, ara-

mas zemes, kalnaraktuvju un zvejas īpašneekos".
Teit nāve pārtrauca Mārksa domu gaitu un analizi pašā

veetā.

Otrs citāts:
„
Materiālistiskais vēsturas uzskats pamatojas

uz tās pateesibas, ka ražošana un līdz ar ražošanu produktu
apmaiņa ir katras sabeedriskās kārtibas pamats; katrā sabee-

dribā, kura stājas uz vēstures skatuves, produktu (ražoju-
mu) izdališana — un — līdz ar to sabeedribas sa-

dališana šķirās un kārtās — atkarājas no ta, ko ražo,
kā ražo, un kā ražojumi teek apmainīti. Tā tad pamatcēloņi
visām sabeedriskām un politiskām pārgrozibam. jāmeklē ne

cilvēku galvās .. .

bet ražošanas un maiņas pārgrozibās".
(Engelss „Dūhring's Umvvālzung" etc.)

Trešais citāts: ~Zocialās atteecibas ceeši saistās ar ražo-

šanas spēkeem. Eegūstc/t jaunus ražošanas spēkus, cilvēki

pārgroza savu ražošanas veidu, bet pārgrozot ražošanas veidu,

jeb usturas līdzekļu eegūšanas veidu, viņi pārgroza visas sa-

vas sabeedriskās atteecibas. Rokas dzirnavas rada feodālo

dzimtskungu sabeedribu, bet tvaika dzirnavas — rūpnee-
cisko kapitālistu sabeedribu.

Bet tee paši ļaudis, kuri veido zocialās atteecibas saskaņā
ar savas materiālās dzīves ražošanas veidu, veido ari līdz ar

to visus principus, idejas un kategorijas saskaņā ar savām zo-

c-ialām atteecibam. (Markss.)
Zeturtais citāts: „Sīkzemneeki kopēji istaisa gan leelu

'masu, kuras atsevišķi locekļi dzīvo veenades apstākļos, bet

' nestājas dā v cļz un dažādos sakaros cits ar citu.

Viņu ražošanas kārta tos vairāk šķir, nekā tuvina viņu atteeci-

bās..
.

Zemes gabaliņš, zemneeks ar ģimeni; blakām otrs

zemes gabaliņš un otrs zemneeks ar ģiVneni. Ģimeņu ko-

pums istaisa sādžu, sādžas kopums — departamentu. Tā sa-

stādās franču tautas leelakā masa, gluži kā maisā sabērti

kartupeli sastāda kartupeļu maisu
..

.' Kamēr sīkzemneekus

saista tikai dzīves veetas tuvums un viņu veenadās intereses

(materiālas intereses. P. B.) nčra (!'£} kop ej v i. nter cš v

apziņu, nekādu nacionālo kopību, nekādas politiskas orga-
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1 l

nizacijas, tamēr sīkzemneeki neištaisa šķiru (rešp. nav šķira).

(K. Marx. Der Achtzehnte Brumaire etc.)

Peektais citāts: „Ekonomiskās atteecibas pārvērta eedzī-

votaju masu par strādneekeem. Kapitāla valdoniba rādija
šai masai veenadu stāvokli, veenadas intereses.

Tādā kārtā šī masa pārvērtās par šķiru atteecibā pret kapi-
tālu, bet ne par šķiru pati par sevi (fūr sich). Tagadējā
cīņā šī masa apveenojas, konstituejas kā šķira par sevi (fūr
sich). Bet veenas šķiras cīņa ar otru šķiru ir veenmēr poli-
tiska cīņa." (Marx. Der Achtzehnte Brumaire. Das Elend

der Philosophie.) Sestais citāts: ,Ja miljoneem cilvēku dzīvo

veenados ekonomiskos apstākļos, kuri nosaka viņu īpatnējo
dzīves kārtu, izglītību, intereses un līdz ar to nošķir viņus no

citām ekonomiskām šķiram', nostādot pret tām antagoni-
skās (pretējās) atteecibās — viņas (t. i. šīs ģimenes savā

vairumā. P. B.) istaisa šķiru."
Ar šeem citateem mēs varam apmeerinatees. Šee īsee

fragmenti dod visā pilnībā visu vajadzīgo preekš šķiras jē-
dzeena sastādīšanas. No viņeem mēs dabonam šķiras jē-
dzeena elementus. Saveenojot šos jēdzeenus kopā, dabonam

šķiras jēdzeenu.
Atzīmēsim vispirms šos elementus.

1. Šķira ir leelaka sabeedribas grupa, t. i. leelaks indi-

vīdu daudzums. Sk. pirmo citātu:
,;
Šeit ir trīs leelas sabee-

dribas grupas" . . .)

2. Veenas šķiras locekļeem veenada loma ražošanas

procesā. Katra cilvēka veetu un lomu ražošanas procesā
nosaka ražošanas spēki resp. ražošanas zināma spēku attīstī-

bas pakāpe. To Markss un Engelss formulē otrā un trešā

citātā.

3. Veenas šķiras locekļeem veenada lomaražojumu izda-

līšanas procesā resp. teem veenadi eeņēmumu avoti. (Pirmais
un otrais citāts.)

4. Veenas šķiras locekļeem apmēram veenads ekonomi-

skais stāvoklis, materialee apstākļi. (Pirmais, sestais citāts).

5. Veenas šķiras locekļeem apmēram veenada dzīves

kārta. (Peektais citāts.)

6. Veenas šķiras locekļeem veenadas intereses un

interešu apziņa. Šķiru rada ne tikai veenkārša, mecha-

niska cilvēku sagrupešana („kā kartupeļi maisā"), bet gan zi-

nāmas psichiskas saites, starp citu veenadas intereses

un šo interešu apziņa. (Pirmais, trešais, ceturtais, peektais cit.)

7. Veenaš šķiras locekļeem veenads antagonisms
pret citām šķiram. Tikai šī antagonisma apziņa viņus īsti

par šķiru padara, (Peektais, sēstais citāts.) Bet tikai antago-



15

nisms veen ari šķiru nerada. Viņš ir tikai veens no nepee-

ceešameem elementeem.

8. Veenas šķiras locekļeem apmēram veenada ideo-

loģija, t. i. ideju un uzskatu pasaule. Šī ideju pasaule ir

sekas no veenada ekonomiska stāvokļa. Šī ideju pasaule
sākumā kvēlo kā neskaidra šķiras apziņa, lai vēlāk uzlee-

smotu noskaidrotā šķiras apziņā. (Otrais, trešais, šestais cit.)
9. Veenas šķiras locekļeem caurmērā veenada psicho-

loģija vispārim. Kaut ari intereses, šķiras apziņa, šķiras

antagonisms ari ir psichiskas leetas un jau peeder pee psi-
choloģijas, tad tomēr visu "šķiras psichi šīs parādības nekādā

ziņā neeetver. Katrai šķirai ir sava īpatnēja psiche vispārim,
t. i. īpatnējs veids domāt, just, gribēt, bez tam pašas šo

psichisko procesu kvalitātes ir dažādas. Peem. zināmu

jūtu seklums vaj dziļums, lēnums vaj straujums.
10. Veenas šķiras locekļeem caurmērā veenada vis-

pārējā gribas un centeenu pasaule. Sevišķi tad, kad šķira
teek apziniga un uzsāk cīņu pret otru šķiru.

Sagrupējot šīs šķiras galvenās eezīmes, dabonam šķiras
jēdzeenu un šķiras definīciju.

Šķira ir leelakā cil.veku grupa, kuras

locekļeem veenada loma ražošanas un pro-
duktu izdalīšanas procesā, veenads eeņē-
mumu avots, caurmērā veenads ekonomi-

skais stāvoklis un dzīves kārta, veenadās

intereses un interešu apziņa, veenads anta-

gonisms pret citām šķiram, caurmērā vee-

nada psiche, ideoloģija, gribas un centeenu

pasaule. Ta būtu definicija, kas izsaka deezgan pilnigi
Marksa-Engelsa atzīmētās šķiras eezīmes. Dažas no -šīm

eezīmem apveenojot, dažas, kā mazāk svarigas, atlaižot nost,
dabūjam īsāku definiziju:

Šķira ir tāda leelakā cilvēku grupa, kuras

locekļeem veenada loma ražošanas un izdali-

šanas procesā,
_

un caurmērā veenada psiche
v n ideolo ģi ja. Šo definīciju sastādot, teek atvērti psicho-
loģijas jeb psiches jēdzeenā intereses, apziņa, antagonisms,
griba un centeeni kā tīri psichiskas parādības.

Lai skaidrāka tiktu šķiras būtiba, atzīmēsim tagad šķiras
elementus pa grupām. Katra no šīm eetver

veenu zināmu- šķiras aspektu jeb pUsi. Un svarigakee šee

aspekti ir sekošee:

1. Ekonomiskais aspekts. Šis aspekts eetver šādas sva-

rigakas eezīmes: a) zināmu stāvokli ražošanas procesā, kas

nosaka visas citas eezīmes; b) zināmu stāvokli produktu iz-
dalīšanas procesā, t. i. zināmu eeņēmumu avotu; č) caurmērā
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veenado ekonomisko stāvokli, materiālos apstākļus, resp. zi-

nāmu dzīves labklājību: baribu, dsīvokli un citas dzīves ērtī-

bas vaj neērtibas. Šīs"" ekonomiskā aspekta īpašības pakāpe-
niskā kārtā cita citu nosaka: 1) stāvoklis ražošanas procesā
nosaka stāvokli izdališanas procesā un eeņēmumu avotu; 2)
eeņēmumu avots atkal nosaka šķiras materiālo labklājību, vi-

ņas dzīves kārtu: ko viņa ēd, kur dzīvo, kā ģērbjas, laiku

pavada v. t. t.

2. Zpcioloģiskais aspekts. Šis ir šķiras sabeedriskais

aspekts. Šķira, kā jau minēts, nav veenkāršs, mechanisks

cilvēku kopojums („Kartupeļu maiss"). Viņā ir zināmas psi-
chiskas saites, kuras nemanāmi, bet nenovēršami rodas starp
šķiras locekļeem. Šīs saites «dabū ne acumirklīgu, bet perma-
nentu (pastāvīgu) raksturu. Bet šīs leelakā vaj mazākā mērā

permanentās psichiskās saites, kuras atsevišķus locekļus saista

šķirā ir zqciolo ģiskā s saites, tas. ir šķiras zocioloģiskais

aspekts. Šīs saites ir: a) zināmas zimpatijas un, zoli-

daritates jūtas veenas šķiras locekļu starpā; b) zināmas

antipātijas, antagonisma jūtas pret citas šķiras lo-

cekļeem. Antagonisms, antipātijas ir pretpols, pretstats zimpa-
tijam. Antipātijas padara zimpatijas un zolidaritates jūtas vēl

spodrākas, saites starp veenas šķiras locekļeem vēl ceešakas;

c) kolektivā jeb kopējā griba: ta ir ta griba, kura saista

veenas šķiras locekļus veenu pee otra, griba turetees kopā,

griba kopā darbotees un cīnitees. Griba nosaka šķiras eekšejo
struktūru jeb būvi. Ta padara šķiru par šķiru, t. i. par veenu

zināmu zocialu veenibu un ne par veenkāršu indivīdu kopo-

jumu maisu"). Loģiskās evolūcijas ziņā ekono-

miskais aspekts nosaka zocioloģisko.

Ražošanas spēki, neatkarīgi no cilvēku gribas, cilvēkus

sadala šķirās, nosaka šķiru atteecibas savā starpā, un atsevišķu

locekļu savstarpējas atteecibas veenā šķirā. Markss to izsaka

šādi: „Ražodami veelās savam dzīves usturarn, cilvēki stājas

zināmās, nenovēršamās un no viņu gribas neatkarigās atteeci-

bas, — ražošanas atteecibas, kuras atkarājas (teek noteiktas)

no materialeem ražošanas spēkeem.*)
Tā tad ražošanas spēki rada cilvēku grupēšanu šķirās,

un kad šī grupēšana ir notikusi, tad nenovēršami rodas attee-

cigās sabeedriskās jeb zocialās saites, par kuram augša bij

runa. Šīs saites pēc savas dziļākās būtibas ir psiebiska rak-

stura, bet viņu permanentais (ilgstošais, pastāvigais) un sa-

beedriskais raksturs tās padara par zočioloģa'skārm. Kādas

viņas ir, to nosaka vairs ne dabiska, bet māksliska," t. i. eko-

*) K. Marx. Zur Kritik etc.
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nomiska apkārtne. Ekonomiskais šķiras aspekts valda par zo-

cioloģisko. Ekonomiskais aspekts —cēlOns, zocioloģiskais —sekas.

3. Šķiras psicholoģiskais aspekts. Ta ir šķiras psicholo-
ģiskā „puse". Viņa eetver sevī šķiras psicholoģiskās eezīmes.

Tādas ir: . a) -šķiras intereses, b) šķiras apziņa, c) šķiras anta-

gonisms pret citām šķiram, d) šķiras īpatnējā psiche vispārim.
Šķiras interese s, apziņa un antagonisms ir

īpaši bas, bez kurām šķira nav šķira. Tikai šīs psi-
chiskās eezīmes nebūt neeetver visu īpatnējo un psichisko,
kas šķirai peemīt.

* ■ ' -
Bez šīm psichiskām parādibam i katrai šķirai ir vēl sava

īpatnēja psiche vispārim. Ko tas nozīmē ? īpatnējs
veids dom/it,. just, gribēt, un — dažādas pašu domu, jūtu un

gribas kvalit ate s.
t

Peem. proletariāta naids un mīlestība

būs citadaki
r

kā buržuāzijas naids un mīlestība, kaut ari šīs
„

īpašības-ir vispārcilvēciskas. Katrai šķirai,, peemēram, būs,

savs veids mīlēt. Bez tam āri pašu jūtu, gribas Un domu

kvalitātes ir savādas, citādas. Peem., veenas šķiras naids

ne tikai pēc sava veida, ari pēc savām īpašibam var būt

citādāks: tas varbūt dziļāks,. spēcigaks, leesmainaks. Tāpat
proletariāta griba var. būt ceetaka

K
nelokamaka, nekā buržuāzi-

jas vaj inteliģences Ikā grupas) griba. ' To pašu var sacit ari

par domu pasauli, zinātnisko interesi v. t. t.

4. Šķiras ideoloģiskais aspekts. Šķiras apziņas leelo lo-

mu šķiras jēdzeenā mums nācās atzīmēt. LĻz viņu Markss no-

rāda, ne veenreiz veen. Bet šķiras'apziņa glabājas šķiras lo-

; cekļu galvas ne jakai kā apziņa. Ta idejai
~

veras spreedumos, loģiskos formulējumos-, prātojumos-teorija*
un beidzot zinātnē. Zinātne ir zīstematizetas idejas atziņas,
zināšanas. Zinātne ir veena no ideoloģijas veideem. Šķirai .
ir.sava īpatnēja ideoloģija, t. i. rio viņas vidus izaugusi, no

vjņas peesavinata. Šķira šij ideoloģijai zimpatisē un to atzīst

par savu. Tā peem. zocialisms, vēsturiskais materiālisms ir

proletariāta ideoloģija. Zocialisma mācības krīt neapzinigās
! masās, tās veegli teek no proletariāta masām izprastas, pee-

ņemtas un atzītas par savām. Kamdēļ? Viņas formulē skaidri

to, ko masas juta, domāja, bet nevarēja skaidri isteikt,Tormu-
let. Bet reiz proletariātam zocialisma teorijas nāk rīcībā, viņš
saka: „Ja, es taisni tā. domāju. Ta Ir manu'domu pasaule."

Ideoloģija ir ne tikai proletariātam. Buržuāzija , tanī ziņā
vel'laimīgāka. Viņa dzīvojusi labākos apstākļos, ar vairāk

līdzekļu, brīva laika v. t. t.
v

Tamdēļ buržuāzijai sava plaša
un labi izkopta ideoloģija, sava politiskā ekonomija, etiķa,
jurisprudence v. t. t. - Ideoloģija ir it kā, turpinājums no attee-

cigas psicholoģijas. Ideoloģija ir kristalizetas domas, spree-
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dums, slēdzeens. īpatnēja šķiras psicholoģija pāreet ari īpat-
nējā ideoloģijā īpatnēja šķiras ideoloģija paleek ari par veenu

no tām cezīmem, kuras nošķir veenu šķiru no otras.

5. Šķiras normativais aspekts. Katrai šķirai ne tikai sava

īpatnēja apziņa, psiche vispārim un ideoloģija, bet ari savas

īpatnējas eerašas, savstarpēja ieturēšanās, t. i. etiķa. Buržuāzijai
ir savas eerašas, savas maneeres, sabeedriskais „tonis", sava

noteikta izturēšanās savas šķiras locekļu starpā un atteecibā

pret citas šķiras, vaj pat citu grupu locekļeem. Proletariātam

šo dažādo saveesibu peeklājibu un dažādo „toņu" ir mazāk,
bet nevar teikt, ka viņam nebūtu savu, principu, kuri valda

šķiras beedru starpā dažādos dzīves momentos: meera laikā,
dažādos cīņas laikmetos, mājas dzīve, organizācijās v. t. t. Ar

vārdu sakot: atteecibās starp veenas šķiras locekļeem savā

starpā un starp dažādu šķiru locekļeem ir savas katrai šķirai

peemītošas īpašas atteecibu normas. Tamdēļ šīs atteecibas

mēs saucam par normatīvām, un šo šķiras aspektu par .
nor m a tivo aspektu.

Šķiras būtība un noteicošee apstākļi.
Augšā mēs uzskatījām tos elementus, kureem nepeecee-

šami jaeetilpst šķiras jēdzeenā. Daudzi no-šeem elemen-

teem ir gan nepeeceešami šķiras jēdzeenā konstruēšanā, bet

nav nepeeceešamļ ectverami, runājot par pašu šķiras būtibu

šaurākā nozīmē. Šinī ziņā šķiras elementi un šķiru noteicošee

apstākļi nav sajaucami. \

Un kas gan ir šķira pēc savas būtibas, ja to atdala no

šķiru radošeem apstākļeem? Tanī ziņā šķira ir zināma cilvēku

grupa, zināma sabeedribas forma ar savu no-

teiktu psich i, ideoloģiju, savām izturēšanās

normām. Bet tā kā cilvēku grupa ari nav noteicošais fak-

tors, tad noteicošais ir zocioloģiskais un psicholoģi-
skais elements. Vispirms jau zināmai cilvēku grupai no

mechaniskā cilvēku kopojuma jāsaistās zināmā sabeedribas

veidā, zināmā zocioloģiskā veenibā. Ka teešam zocioloģiskās

jeb zociali-psichiskās saites, un ne cilvēku grupa, ir galvenais,
to Markss norāda, runājot par franču zemneekeem (sk. ceturto

citātu). Vēl skaidrāki Markss to izteic vairākās veetās, aizrā-

dīdams, ka „partijas tuvākais mērķis ir proletariāta izveidošana

par šķiru" („Bildung des Proletariāts zur Klasse"). Aizrādīšu

nu uz mūsu augšā p'eevesto peekto citātu un vēl uz „Komu-
nistu Manifestu", kur Markss raksta: pārdzīvo //

dažādus attīstibas posmus. Viņa cīņa ar buržuāziju sākas,
tikko viņš parādās uz pasaules skatuves".

* Tikai sākumā cl-ņu ved katrs strādneeks atsevišķi, tad —

veenas zināmas fabrikas stfādneeki, beidzot — veena zināma

aroda strādneeki veena zināmā veetā,"—pret to buržuju, kurš
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tos teeši izmanto. Viņi neapmeerinas tikak ar cīņu pret to

buržuāzisko ražošanas veidu, bet savu cīņu vērš pret pašeem
�ražošanas līdzekļeem: viņi iznīcina ārzemes preces, ar kurām

viņeem nākas konkurēt, sadauza mašinas, aizdedzina fabrikas

un cenšas eekarot atpakaļ pazaudēto viduslaiku amatneēka

stāvokli. Uz šīs attīstības pakāpes proletariāts vēl ir nesa-

karīga masa, izkaisita pa visu zemi un konkurences ša-

drostalata". Vēlāk K. Markss norāda, ka proletariāts peeaug
tiklab skaitliski, kā apziņas ziņā. Aug zolidaritates

jūtas. Proletariāts teek par šķiru. Apziņa, savu inte-

rešu izprašana, antagonisma' izprašana pret
citām šķiram padara proletariātu par šķiru.
Proletariāts tā tad attīstās no nesakarīgas masas par zināmu

psichisku, zocialu veenibu. Psichika, gars ir ta matērija, no

kuras šķiras zocialais audums teek austs. Bet vaj tas nerunā

pretim vēsturiskā resp. marksistiskā materiālisma principam?
Ekonomika taču galvenais, un sevišķi vēl pee šķiras? Domā-

jam, ka pretrunas nav. Tas tikai nozīmē, katram jēdzeenam
un katrai leetai eerādit atteecigo veetu. Dodeet psichei jeb

garam, kas garam peenākas, un ekonomikai, kas ekonomikai

peenākas.
Šķiras psichisko būtibu šinī ziņā var salīdzināt ar koku,

un ekonomiku ar zemi, gaisu, klimatu. Neveens koks nevar

augt bez zemes, bez gaisa un zināmas temperatūras. Bet

tomēr neveenam botāniķim, runājot par koka būvi jeb struk-

tūru, vēl nav nācis prātā peeskaitit ari zemi un gaisu pee
koka struktūras tikai tamdēļ veen, ka koks bez šām leetam

nevar augt un no tureenes ņem visu savu barību, Runājot
par koka būtibu, būs jāuzskaita tikai tee audi, kuri teešam

kokā atrodas, pagaidām neeevērojot, kur veelās ņemtas. Tā-

pat, runājot .par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, neveenam

dabas zinatneekam nenāks prātā, peeskaitit gaisu un barību

pee viņa meesas būves tikai tamdēļ veen, ka cilvēks bez

gaisa nevar ne 5 minūtes dzīvot, un ka no barības teek ņemts
leelu leelais vairums tām veelam, no kurām organisms pastāv.
Jāmāk atšķirt pate parādiba no teem ,cēloņeem, kas viņu rada,
un no teem apstākļeem, bez kureem viņa nevar pastāvēt. *)
Tādi apstākļi, cēloņi, faktori, kuri ar dzelžainu nenovēršamibu

šķiru līdz ar visām citām ekonomiskām atteecibām rada ir —

ražošanas spēki. Viņi ir cēlons. Ražošanas atteecibas

— cēlums, sekas. Cēlons nav cēlums, un otrādi. Bet šķiru
radošee apstākļi un faktori nav pate šķira, tāpat kā vērtibu

radošais darbs, nav šī vērtība.

*) Peem.: „Cilvek'a darba spēks darbiga stāvoklī jeb cilvēka

darbs, teesa, rada vērtibu, bet pats nav vertiba". (Markss. Kapitāls Ii

16. 1. p.).
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Dr. A. Preedkalna.

Seksualā audzināšana.

Jautājums par seksuālo audzināšanu ir likts uz deenas *

kārtibas
'

pedagoģiskajā un ārstneeciskajā literatūrā pēdējos

pāris desmit gados. Eerosinajumu ša jautājuma pārrunai ir

devis novērojums, ka mūsu jaunatnes „seksualais posts" pee-

plašākus apmērus. Viņš top par nopeetnu zocialu

parādību, kurai nevar paeet secen. Ar xkatru gadu vairojas
to upuru skaits, kuri, pateicotees dzimuma teeksmju noklīšanai

uz nepareizeem ceļeem vaj dzimuma slimibam (venēriskajām

slimibam) paleek par mvalideem lēelakā vaj mazākā mērā.

Seksuālās izvirtibas ēemīļotā veeta bija agrāk tikai leelpiisēta.
Mūsu deenās nenormālas seksuālās dzīves, upurus sastopam,
jau pārak beeži āri mazpilsētas un uz laukeem. — Atstājot
pee malas jautājuma sabeedrisko, zocialo pusi, peegreezisi-
mees tam no tīri pedagoģiskā veedokļa un palūkosimees, vaj .
audzināšana šinī ziņā var ko darit- un kas viņai būtu jādara.

Seksuālā ziņkārība pamostas bērnā* jau agrr un neatstāj

to līdz viņa paša seksuālai gatavībai. Viņa ir pilnigi dabiska

parādiba pee katra vesela, normāli attīstīta bērna. Būtu lēe-

lakā aplamiba uzskatīt par samaitāšanas zīmi, kad bērns šinī

leetl greežas ar pirmajeem jautajumeem pee saveem veca-

keem. Nav neka dabiskāka bērna attīstībā, kā parastee jau-
tājumi zināmā vecumā: ~No kureenes radās brālītis? No

kureenes rados es pats? Kur es biju, kad manis nemaz ne-

bija?" Šee un citi tamlīdzīgi jautājumi bērna prātu, uz zina-
"

mas attīstības pakāpes, nodarbina, nopeetni un eeņem bērna

dzīvē eevērojamu" veetu. Bērnam'augot un attīstotees, rodas

līdz ar citeem jauneem jautajumeem ari jauni jautājumi attee-

cibā uz seksuālo dzīvi.

■ Līdzšinējā audzināšana, kā mājā, tā skolā tīši izvairījās
no atbildes uz bērna jautajumeem, kuri - teeši vaj neteeši zī- .
mejās uz dzimumu dzīvi un' vairošanos. Labākā gadījumā
bērna jautājumus neuzskatija nopeetni un atbildēja uz teem •
ar joku. Vēl beežak tos uzskatija par bērna nevēlamu ziņ-

kārību, vaj - par samaitāšanas zīmi un atbildēja ar bārdzibu.

Uz bērna nevainigo jautājumu tam pa leeļakai daļai nācās1
dzirdēt strupu atbildi: „Tu no ta "neko nesaproti," „Berni
vispār nedrīkst par tādām leetam runāt," „Kad uzaugsi leels,
tad dabūsi zināt." Sekas no lādas vecāku isturešanās bija

tās, ka bērni beeži uz viseem laikeem pazaudēja uzticibu uz

saveem vecakeem un nekad vairs pee teem ar tamlīdzigeem
v

jautajumeem negreezās. Viņi bija speesti meklēt atbildi citur..

Tee bija seksuālās audzināšanas ziņā atstāti aklam gadījumam.
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Atbildi uz jautājumu par dzimumu dzīvi un vairošanos

bērni uz laukeem smēla pa daļai novērojot mājkustoņu dzīvi,

pa daļai no saveem leelakeem beedreem. Šee novērojumi,
veseliga lauka dzīve, kur bērni vasarā visu deenu pavada
ārā un daudz kustas, kā arī zināma veenkāršiba (salīdzinot ar

pilsētu) peeaugušo atteecibās, kura līdz šim valdīja uz lau-

keem, izaudzināja lauku pērnus seksuālā ziņā pa leelakai da-

ļai nesamaitātus. Daudz ļaunākos apstākļos seksuālas audzi-

nāšanas ziņā atrodas pilsētai bērni, sevišķi trūcīgāko šķiru
bērni pilsētā. Lauku bērneem peeeetamo novērojumu trūkums,

neveselīga pilsētas dzīve, seksuālā izvirtība, kura bērneem

nereti jānovēro pee peeaugušajeem, pareizas uzraudzibas trū-

kums, kas audzinātajā lomu atdod leelakajeem beedreem,
kurus eelas dzīve nereti jau leelā mērā samaitājusi, tas viss

rada atmosfēru, kurā grūti sagaidīt bērna seksuālo teeksmju
attīstību pareizā virzeenā.

Skolā seksuālā audzināšana līdz šim nebija labāk nostā-

dīta nekā mājā, t. i. skolā tāpat kā mājā seksuālās audzinā-

šanas pavisam trūkst. Pa daļai tas izskaidrojams ar to, ka

skolotāji tāpat, kā vecāki nav tādam uzdevumam sagatavoti,
bet galvenā kārtā tas izskaidrojams ar līdz šim valdošo uz-

skatu, ka ar bērneem nedrīkst runāt par jautajumeem, kuri

saistīti ar dzimumu dzīvi un vairošanos, ka sarunās ar bēr-

neem no tādeem jautajumeem jāizvairās un' ka viss, kas

varētu pavedināt bērnus uz sarunām par tādām leetam, no

viņeem ir jāslēpj. Jāslēpj, pēc ša uzskata, no bērneem, pro-
tams, ari grāmatas par seksuālo jautājumu. Sekojot šim uz-

skatam, -skolotāji nereti, pat dabas zinibas pasneedzot, gāja
secen tām nodaļām, kurās bija par apaugļošanos, par
vīrišķajām un seevišķajām daļām un tamlīdzīgām leetam, ne-

veen atteecibā uz džīvneekeem, bet ari atteecibā uz āugCem.
— Tādā kārtā līdzšinējo bērnu audzināšanas metodi seksuālajā
jautājumā, kā mājā tā skolā, var saukt par slēpšanas metodi.

Audzinātāji centās pēc eespējas rūpigak noslēpt no bērneem

visus faktus, kuri zīmējas uz seksuālo dzīvi nn izaudzināt

bērnus par šo jautajumut pilnigā nezināšanā. Jo mazāk bērns

par seksuālo jautājumu zin, jo labāk.

Peeturotees pee šīs slēpšanas metodes seksuālajos jautā-
jumos, vecakeem un skolotajeem, protams, līdz ar to jaattei-
cas no eespējas audzināt bērnus šeksualā ziņā, darit eespaidu
uz bērnu seksuālo teeksmju attīstību un uz viņu seksuālā,

rakstura izveidošanos. Peeradinati pee domam, ka pee veca-

keem un skolotajeem nedrīkst greestees ar teem nereti mo
j

cošajeem jautajumeem par seksuālajām leetam, kuri, bērneem

leelakeem peeaugot, teem nereti uzmācas, viņi meklē atbildi

tikai ne pee saveem dabiskajēem vadoņeem. Viņi ir
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padoti1 šinī ziņā katra nejauša rotaļu" beedra, vaj samaitāta

peeauguša eespaidam, kamēr vecāki un skolotāji baidās darit

uz bērneem eespaidu.

Ūn kādas var būt sekas no tādas audzināšanas? Beeži

rupja nezināšana, beēži greizas un sakropļotas zināšanas,
kuras sastopam pee mūsu jaunatnes par seksuālā jautājuma
būtibu. Audzināšanas zistemā « noslēpumibas. plīvura no-

stāditais jautājums eegūst bērim, acīs sevišķu peevilcibu,
bērna fantāzija te dabū pilnigu brīvibu, jo trūkst audzinātajā,
kas bērnam šo 'jautājumu rāditu dabiskā gaismā. Rodas

eekšejas pretrunas, un neveenu veen drāmu pārdzīvo pee-

augošā jaunatne tikai tāpēc, ka audzināšana viņā ir atstājusi
robu atteecibā uz seksuālajām zināšanām. Šīs eekšejās nesa-

skaņas, kuras rodas aiz seksuālās audzināšanas trūkuma, vē-

lāk ir leels kavēklis dzīves cīņā un jūtīgākos individus nereti

noved nervu slimneeku kategorijā. Bez tam —ko sevišķi

uzsver ārsti-specialisti venēriskajās slimibās — pateicotees pa-
reizu zināšanu trūkumam par seksuālo jautājumu, leels skaits

peeaugošās jaunatnes preekšstāvju krīt katru gadu par upuri-
dzimuma slimibam. Šīs slimības ir izplatitas tādos apmēros-,
ka nopeetni apdraud tautu veselību un veicina cilvēces izvil

tibu, fiziskā ziņā. Eevērojams skaits saslimšanas gadījumu no-

teek jau agrā jaunībā.. Vācijā profesora Neisera un Meirovska

izdaritee pētījumi peerādija, ka, vidusskolu 'beidzot, zināma

daļa skolneeku jau ir paguvusi eegūt kādu dzimuma slimibu.

Pee mums šin; ziņā apstākļi laikam nebūs labāki. Katrs spe-
cialārsts venēriskajās slimibās zin pastāstit ne veenu veen

traģisku gadijumu, kur pašā dzīves rītā teek izpostita dzīves

laime un veseiiba, pateicotees greizām zināšanām par seksuālo

leetu būtibu.

Protams, ka tādu stāvokli nevar uzskatit par normālu.

Tā peemēram, zīmejotees uz Neisera un Meirovska*) augšmi-
neteem pētijumeem, Vācijā pazīstamais skolārsts R, Flachs

nodod sekošo spreedumu: „Lai gan tur („Seksualpedagoģis-
kajā statistikā") tēlotos iznākumus nevar uzskatit bez eeruna

par vispārejeem, tomēr viņi met zināmu gaismu uz mūsu sk<

las audzināšanas kārtibu un veidu. $cc iznākumi ir tādi,
kuri mūs var pildīt tikai ar dziļu kaunu. Ja tee ir mūsu taga

dejās audzināšanas gala rezultāti, tad mēs nedrīkstam ņem

ļaunā taisnīgāku kritiku. **)

*) Prof. A. Neisser und E. Meirowsky. Sekxualpādagogisch
Statistik. Breslau.

**) R. Flachs. Sexuelle Pādagogik, profesora Zeltera grāmatā
„Lehrbuch der deutschen Schulhygiene".
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Nākotnes audzināšanas zistemas nevar atstāt šo svarigo

jautājumu tagadējā stāvoklī. Seksuālā jautājuma apzinīga iz-

slēgšana, kā no mājas tā no skolas audzināšanas programas ir"

devusi pārak neapmeerinošus rezultātus. Nākotnes audzinā-

šanai šinī ziņā jārīko as citādi, viņai jādod saveem audzek-

ņeem eespēja dabūt pareizus eeskatus par seksuālo dzīvi un

jāizveido šo audzēkņu seksuālas teeksmes (seksuālais raksturs)

pareizā virzeenā. Te vispirms rodas jautājums: kādā vecumā

jāsākas seksuālai audzināšanai un cik ilgi tai jaturpinajas ?

Uz to varētu īsumā atbildēt tā: audzināšana seksuālajā jautā-
jumā sākas tad, kad bērnā pamestas seksuālā ziņkārība, kad

tas greežas pirmoreiz pee vecakeem ar tādeem jautajumeem,
kuri zīmējas uz seksuālo dzīvi uz apaugļošanu, uz vairošanos

v. t. t. Viņa (seksuālā audzināšana) turpinājās līdz bērfta se-

ksuālai gatavibai
X saprotot zem seksuālās audzināšanas vecāku

eespaidu un autoritāti seksuālajā jautājumā, atteecibā uz bēr-

ari tad, kad tee jau ir izauguši ārā no
vbērnu gadeem.

Šinī laikā bērneem jaeegūst, soli pa soļam, pareizas zinā-

šanas par seksuālo jautājumu (un kas ar to sakarā) no vispā-
rēja bioloģiska veedokļa un jāizveido savs seksuālais raksturs.

Viņeem jāmācas saprast, ka dzimumu dzīve nav ne kautkas

pārdabisks, ari kautkas zems, bet ka ta ir tāda pati organisma
funkcija, kā visas citas dabiskās funkcijas. Viņeem tāļak ja-

eegūst pārleeciba, ka ari šinī ziņā daba ir devusi .savus tiku-

mus un.vilkusi savas robežas, kuras viņa neveenam nesodī-

tam neļauj pārkāpt. Elementāro higiēnas prasibu izpildīšanai,
ari seksuālajā jautājumā, ir tikpat nepeeceešama preekš cil-

vēka dzīves laimes, kā augstās ētiskās vērtības.

Kas zīmējas uz to vecāku paaudzi, kura tagad audzina

bērnus, tad seksuālās audzināšanas leetā no viņas var sagaidit
ļoti maz, ja vispār kautko var gaidīt. Turigakajās aprindās,
kur ārejee apstākļi seksuālai audzināšanai šķēršļus ceļā neleek,
šī audzināšana nav eespējama tāpēc, ka vecakeem pašeem
preekš tam trūkst vajadzigo zināšanu. Agrākā skola viņus

preekš tāda uzdevuma nav sagatavojusi. Bez tam šinī leetā

par leelu traucēkli ir tee meetpilsoniskee uzskati, pēc kureem

dzimumu dzīve un vairošanās ir kautkas zems un nepeeklār
jigs un tālab sarunās ar bērneem nepeelaižams. Tālab ari

tanīs gadījumos, kur vecāki instinktīvi nojauž bērnu jautājumu
pareizību, atteecibā uz seksuālajām leetam, viņi paleek bez

padoma un nevar atrast īstos vārdus, ar kureem atbildēt.

Citādi ir trūcigajās darba ļaužu ģimenēs, sevišķi tanīs,

kuras, dzīvo pilsētās. Te rūpes par deeniško maizi nereti

dzen ari mati meklēt peļņu ārpus mājas fabrikā vaj darbnicā.

Kad te lai domā par bērnu audzināšanu? Jāņem vērā bez

tam vēl neceešamee dzīvokļu apstākļi, kuri valda trūcigajos
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kvartālos un kuri bērnus -speež novērot jau no mazām deenam

peeaugušo kopdzīves intimakos sīkumus. Te seksuālās audzi-

nāšanas jautājums ir tīri zocials jautājums. Par seksuālo audzi-

nāšanu ģimenē te varēs būt runa tikai tad, kad preekš tam

būs raditi vaj a(izigee ārejee apstākļi. Vispirms te ir vajadzīga
plašos apmēros izvesta dzīvokļu reforma, kura jāizved valsts

likumu devējām eestādem un komunālai pašvaldibai. Pilsētās

un nereti ari uz laukeem vēl dzīvo tūkstošeem cilvēku tādās

telpās, kādās tas divdesmitajā gadusimtenī vairs nebūtu pee-
laižams. Protams, ari trūcīgajās šķirās, bez aizrāditajeem ap-
stākļeem, padara seksuālo audzināšanu par neeespējamu ve-

cāku nezināšana. Sis pēdējais trūkums ir kopējs tagadējai
vecāku paaudzei kā turigajās, tā trūcīgajās šķirās.

Vācijā, kur jautājumam par seksuālo audzināšanu līdz

šim ir peegreesta leelakā vērība nekā citās zemēs, ir mēģināts
šinī ziņā nākt vecakeem palīgā. Daudzās pilsētās ir sarīkoti

sevišķi īsi kursi, tā sauktee vecāku vakari, kuros ārsti popu-
lāros preekšnesumos un sarunās cenšas' sneegt vecakeem tās

dabas zinātniskās un bioloģiskās zināšanas par dzimuma dzīvi

un vairošanos, bez kurām bērnu audzināšana atteecibā uz

seksuālo jautājumu nav eespējama. Bez šaubām tādi vecāku

vakari labumu teēm veeakeem, kuri par seksuālo jau-
tājumu un par seksuālo audzināšanu sevišķi interesējas, kuri

par šo jautājumu jau ir kautko lasījuši un kuri cenšas vaja-

dzigās zināšanas eegūt. Tādu vecāku tomēr ir tik neecigs

mazākums, ka praktiskā ziņā viņu nozīme pilnigi pazūd. —

Ar mazleet citādu preekšlikumu ir nācis klajā jau agrāk mi-

nētais Meirovskijs. Viņš eeteic dibināt pee atsevišķām skolām

tā sauktās skolu apspreedes (Schulberatungsstellen). Apspree-
dēs ņem dalibu pedagogi un ārsts (skolas ārstš).kopa ar bērnu

vecakeem. Uz pēdējo vēlēšanos iztirzā pee bērneem pama-

nitās parādibas, kurām sakars ar seksuālo> dzīvi. Ārsts dod

vajadzīgos paskaidrojumus, sneedz savu padomu un kur vaja-

dzīgs, sper atteecigus soļus. Ari šīs apspreedes var būt pa-

mācošas preekš teem vecakeem, kuri viņās peedalas. Viņu
leelais trūkums tomēr tas, ka viņas par daudz šauras Un ap-

robežotas, lai no tām varētu gaidit kāclus panākumus.
Lai varētu starp vecakeem plašākos apmēros izplatīt ne-

peeceešamās zināšanas par seksuālo jautājumu un lai tāda

kārtā nāktu tee>m palīgā viņu audzināšanas darbā, ,J)eutsche
Gesellschaft zur Bekāmpfung der Geschlechtskrankheiten" ir

izdevusi vairākas skrejlapas Tm brošūras par seksuālo jautā-
jumu. Sevišķi eeteikta teek skreilapa: „Wie erzieht man

seine Kinder zu einem gesunden und sittlichen Geschlechts-

leben?" Bet ari šiš zināšanu izplatīšanas veidš, pēc autorita-

tīvu ārstu spreeduma, ir eespējams ļoti šauros apmēros. — Pee
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mums nav pat nekādu mēģinājumu nākt vecakeem kautkādā

veidā palīgā. Latviskā literatūra par seksuālo jautājumu ari

ir visai trūcīga.
No visa būs noprotams, ka padarīt tagadējo vecāku

paaudzi spējigu dot saveem bērneem pareizu audzihašanu

seksuālā ziņā, ir neeespējama leeta. Te maz kas labojams.
Atleek rūpetees par to, lai nākošās vecāku paaudzes netiktu

izaudzinātas tādā pašā nezināšanā par seksuālo jautājumu,
kāda valda pee tagadējās vecāku paaudzes. Nākotnes skolai

jaatteicas no līdzšinējās slēpšanas metodes seksuālajā jautā-

jumā. Viņai ■ jaeet šinī ziņā pa jauneem ceļeem un jāuzņem
savā programā vajadzigos apmēros ari zināšanas par seksuālo

dzīvi, izejot no dabas zinātniskā, bioloģiskā, veedokļa.
Zināšanas, kuras skola var sneegt par seksuālo dzīvi un

kuras viņai jasneedz, ja viņa negrib tāļak nest pelnito pār-

metumu, ka viņa šinī svarīgajā jautājumā bērnus atstāj aklam

gadījumam, japasneedz, protams, ne kā atsevišķs mācibas

preekšmets: viņu pasneegšanai jaeetilpst dabas zinātņu un-

higienas stundās. Pirmos aizrādījumus atteecibā uz apaugļo-
šanu un vairošanos bērni dabū botānikas stundās, runājot par

augu dzīvi. Aprakstot zeeda struktūru, viņi peeradinajas bez

peedauzibas uzldausiteea un runāt par vīrišķajām un seeviš-

ķajām daļām un par citām tamlīdzīgām leetam. Pārejot uz

vairošanas jautājumu dzīvneeku valstī, bērni soli pa solim ee-

pazīstas ar vairošanās veideem pee dažādām dzīvneeku sugām,
sākot ar vairošanos pee pirmdzīvneekeem (protozoa) un pār-
ejot tad uz zivim, putneem un vispēdigi uz zīditajeem. Kad

bērni tādā ceļā zināmā mērā jau ir peeradinati pee dabas

zinātniskas domāšanas, tad nebūs vairs grūti cil-

vēku, kurai jasneedz elementārās zināšanas par cilvēka ana-

tomiju, fizioloģiju un higiēnu — runāt ari par cilvēku vairo-

šanos, izejot no bioloģiskā un higiēniskā veedokļa. Beidzot

šo mācibas kursu par cilvēku, būtu ļoti veetā ārsta preekš-
nesums par dzimumu dzīves patoloģisko pusi, sevišķi uzsverot

breesmas, kuraš> draud dzimumu dzīvei ārpus laulibas no

venēriskajām slimibam.

Eepītas tādā kārtā skolas mācibas programā, zināšanas

par seksuālo jautājumu neeeņem izcilus veetu, bet tīri dabiski

saplūst ar dabas zinātņu un higiēnas kursu. Tas, protams,
nekavē ari citos mācibas preekšmetos aizrādīt uz seksuālā

jautājuma ētisko pusi.
Ja nu. mēs jautajam, vaj zināšanas par seksuālo dzīvi

augšminētos apmēros ir eespējams uzņemt jau tūliņ- tagadējās
skolas programā, tad atteecibā uz vidus skolu, tanī ziņā leelu

grūtību nebūtu. Te sķolneekeem jau ir vajadzīgā preekšsa-
gatavošana, ir vajadzīgais laiks un ir vajadzigais vecums.
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Citādi apstākļi valda mūsu tagadējā tautskolā, kur vispār sko-

las (3 zeemas) ir par īsu un skolneeki jau ar 12 13 gadeem
skolu atstāj. Un tomēr taisni tanīs slāņos, kuru bērni apmeklē
tautskolu, ir visvairāk vajadziga pareiza seksuāla audzināšana.

Kad apstākļi tautskolā labosees, kad skolas laiks būs eevests

sešgadejs, tad ari tautskolā nebūs grūti mācit visas tās zinā-

šanas, kuras nepeeceešamas-, lai audzēkņi, starp citu, būtu

peenācigi sagatavoti veenam no saveem svarigakeem nākotnes

uzdevumeem — savu bērnu pareizai audzināšanai.

Jāsaka tomēr, ka ari mūsu tagadējā tautskola varētu

saveem. audzekņeem sneegt dažas zināšanas par seksuālo

dzīvi, ja skolotāji paši šinī jautaiumā būtu peeteekoši sagata-
voti. Pa leelakai daļai skolotāji tādam uzdevumam ir pay
daudz nesagatavoti. Vācijā, kur jautājumam par seksUalo

audzināšanu ir peegreesta nopeetna vērība, teek sarīkoti sevišķi
skolotāju kursi, kuros skolotājus eepazīstina ar vajadzigām
zināšanām un pasneegšanas metodēm. Tādus privātus kursus

par seksuālo pedagoģiju veens no pirmajeem sāka noturēt

Kotcens (Chotzen) Breslavā. Šis pasākums, ja tas tiktu izvests

zistematiski un peeteekoši plašos apmēros, varētu dažos gados
labai daļai skolotāju palīdzēt tikt pee vajadzigām zināšanām.

Kamēr tas nav eespējams, skolotajeem, kuri grib ar jautājumu

eepazītees, atleek tikai pašizglītības ceļš, studējot atteecigo
literatūru. Dažas grāmatas, kuras noder šim nolūkam, ir pee-

vestas rakstiņa beigās. /

Vēl leelaks šķērslis, nekā zināšanu trūkums, var būt

vecākās skolotāju paaudzes uzskati, eevedot skolas mācibas

programā zināšanas par seksuālo jautājumu, Dažam labam

„vecās skolas" pedagogam paliks stipri neomuligi ap dūšu,

eedomajotees veen, ka tādas leetas būtu jāuzņem mācibas

programā. Tomēr darit tur neko nevar. Psichiskā inertiba

ir cilvēka dabā. Viņu v<r pārvarēt tik ar izturību. Ari šeem

pedagogeem būs japeeron pee domam, ka tagadējā skolu

programā ir daudz leeka balasta, kurš vairs nav saskaņojams
ar zinātnes tagadējo stāvokli. Tas no mācibas programas jā-
izmet un viņa veetā jānāk jaunām idejām un jaunām zinātnes

nozarēm.

Vēl uz veenu grūtibu jāaizrāda, kura liks sevi manīt

eevedot zināšanas par seksuālo jautājumu, kā obligatorisku
mācibas preekšmetu skolu programā. Šī grutiba ir bērnu

rakstura, temperamenta un mājas eespaidu dažādība, kas bēr-

neem skolā eestājotees zināmā mērā apgrūtinās seksuālo zinā-

šanu pasneegšanu. Tas vēl jo vairāk tāpēc, ka seksuālas

audzināšanas uzdevums, kurš būs jāuzņem nākotnes skolai,
ir neveen sneegt vajadzīgās zināšanas, bet ari palīdzēt izveidot

audzēkņu seksuālo raksturu pareizā virzeenā. Šinī ziņa var-
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būt taisnība profesoram Grotjānam,*) ka seksuālo zināšanu

pasneegšanā, ciktāļ ta butu domāta kā māciba, no kuras vaja-
dzētu vaditees tam, kuru pamāca, savā personiskajā dzīvē,
leelaka nozīme peekritīs nevis runātam, bet drukātam vārdam.

Profesors Grotjāns eeteic katrai ģimenei eegādatees mazu

bibliotēku par seksuālo jautājumu (viņa eeteiktās grāmatas ir

peevestas rakstiņa beigās) un dot to pilnigi brīvi lasit ari bēr-

neem, kad tee sāk par seksuālo jautājumu interesetees. „Nav
ko baiditees", saka profesors Grotjāns, „ja grāmata par sek-

suālo jautājumu, kura ,to nopeetni ziniski apskata, nāk bērnam

rokās, kā saka, par agri. Ja bērns tādas grāmatas lasīšanai

vēl nav nogatavojees, tad viņš to drīz veen atrādīs par gar-

laicigu un noliks. Ja viņš ir par agri nogatavojees, tad labāk

lai viņš atteecigas zināšanas smeļ iz nopeetnas grāmatas, nekā

iz kaut kāda netīra avota, kuru tas galu galā arveen pratīs
atrast." Ja vecāki vaj skolotājs grib sava audzēkņa vēribu

greest uz kādu atsevišķu jautājumu, par kuru tee neatrod par
eeteicamu mutisku pamācibu, tad viņi pastrīpo atteecigu no-

daļu un dod to savam audzēknim izlasīt.

Jautājums par seksuālās audzināšanas reformu nav jauns.
Gari zociologi, gan pedagogi ir sen jau aizrādījuši, ka līdz-

šinējā slēpšanas metode neiztur nekādas kritikas. Tā peem.
Ruso (Rousseau) uz to aizrāda sava romāna „Emils" („Emile">
ceturtajā grāmatā. Vācijā, savā laikā pazīstamais pedagogs
Zalcmans, jau 1789. gadā raksta savā grāmatā: die heim-

lichen Šimden der Jugend" sekošā kārtā:

„i£a bērneem jau agri jazin pateesiba par to, kā rodas

cilvēks, ta ir mana pārleeciba. Ja būtu drošs līdzeldis uzturēt

bērnus par šo jautājumu pilnigā nezināšanā, ja būtu eespējams
tos izsargāt, lai tee nenovēro dzīvneeku apaugļošanos un vai-

rošanos, ja būtu eespējams teem noleegt domāt par vairoša-

nās jautājumu, ja būtu eespējams aizkavēt, lai tee nedabū

pirmās pamācības par šīm leetam no spēļu- beedreem, no

demoralizeteem pusaudžeem un peeaugušajeem: tad es izteik-

tos daudz atturigaki un eeteiktu pamācibu par dzimumu dzīvi

atlikt līdz vīra gadeem, kad šī pamācība kļūst nepeeceešama,
lai jaunais vīrs aiz nezināšanas nenāktu breesmās un nezau-

dētu savu godu un dzīves laimi, nepazīdams sakaru starp
cēloni un sekām. Bet tā ka es šāda līdzekļa nezinu, un tā

ka vispār nav eespējams izsargāt bērnus no nejaušas eepazī-
šanās ar dzimumu jautājumu tādā formā, kura ļoti var aiz-

skārt viņu nevainību, tad neatleek nekas cits, kā uzņemtees
šo eepazīštinašanu pašeem, lai to izdaritu tādā kārtā, ka ne-

teek eevainota bērnu nevainība. Tā tad preekš manis ir skaidrs,

*) Professor Alfred Grotjahn: „Die hvgienische Forderung".
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ka bērneem drīz jasneedz pateesa pamācība ari par cilvēku

vairošanās veidu un es esmu pārleecinats, ka - leelakā daļa
manu lasītāju man peekritīs. Bet kā lai šo pamācibu pasneedz,
nemodinot pee tam bērnu sirdīs bīstamas teeksmes? Tas ir

tas grūtais jautājums, uz kuru še jāatbild. Es nāku ar sekošu

preekšlikumu:
Šī pamāciba jasneedz pakāpeniski ar visleelako uzma-

nību, sneedzot vispirms pamācibu par augu apaugļošanos un

vairošanos, pirms eesāk runāt par cilvēku vairošanos. Bērneem

jārāda augu (peemērarh: ķirbisu, gurķu v. t. 1.) vīrišķee un

seevišķee zeedi,: viņi japeeradina pee izteicedneem: putekļu
trauciņi, putekļu trauciņu pavedeeni, drīksna, auglenica v. 1.1.

Jāaizrāda, ka vīrišķo zeedu puteklišeem jākrīt uz seevišķajeem

zeedeem, lai pēdejee varētu augļus. Tādā kārtā vecāki

paši peerod var bērneem droši runāt par vīrišķajām un seeviš-

ķajām daļām, par sēklu, par apaugļošanos un par citām, tam-

līdzīgām leetam, un bērni peerod bez peedauzibas tādas leetas

uzklausīt."

Šis citāts no Zalcmaņa grāmatas ir peevests vārdu pa

vārdam, tālab ka' viņā jau ir īsumā visa seksuālās audzināša-

nas programā, kuru tagad uzstāda kompetentas ārstu un peda-
gogu aprindas. Zalcmaņa izteiktās idejas vēlāk aizstāvēja un

tāļak attīstīja Bazedovs un Volke. Pazīstamais Žans Pols (Jean
Paul) uzstāda (§ 29 rakstā „Levana") jautājumu: kāda atbilde

jādod bērnam, kad tas greežas pee vecakeem vaj audzinata-

jeem ar jautājumu par seksuālām leetam? un atbild:." tāda,
kura eetver sevī visu to pateesibu, kuru bērns grib zināt.

No jauna teek likts uz deenas kārtibas jautājums par

seksuālās audzināšanas reformu, sākotees Eiropā kustibai par

labu seeveetes politisko -teesibu veenlīdzibai ar vīreeti. Leelu

popularitāti eeguvusi Ellen Kej (Ellen K.ey) ar saveem raksteem

pan seksuālo audzināšanu („Das Jahrhundert des Kindes",
„ober Liebe und Ehe" v. c). Vācijā no seeveešu kustibas

preekšstāvem par seksuālās audzināšanas reformu uzstājās
starp citām Henriette Fūrth.

Ceetu pamatu .dabū Vācijā jautājums par seksuālās audzi-

nāšanas reformu pēc tam, kad 1902- gadā tur nodibinājās

„Vācu beedriba dzimuma slimibu apkarošanai" (Deutsche Ge-

sellschaft zur Bekāmpfung der Šī

beedriba sasauca 1907. gadā Manheimā kongresu par seksu-

ālās audzināšanas jautajumeem. Šinī kongresā pirmo reiz tika

likti ziniski pamati, uz kujeem būtu seksuālās audzi-

nāšanas reforma. Šī reforma no visām pusēm tika atzīta par

nepeeceešamu. Pateicotees kongresa eerosinajumam, kustība

drīz veen izplatījās tāļak. Dažus gadus vēlāk,(lĢll.' gadā)
beedriba izlaida savām zaru nodaļām- "uzaicinājumu noturēt
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sapulces, viseem teem veetejeem clarbineekeem peedalotees,
kuri par seksuālās audzināšanas jautājumu interesējas, šī jau-

tājuma pamatigai iztirzāšanai. Sapulču galvenais uzdevums

bija nevis teorētisko jautājumu atrisināšana, bet praktisko ceļu

meklēšana, uz kureem būtu jāstājas, eesākot seksuālās audzi-

nāšanas reformu. Visās leelakās Vācijas pilsētās tad ari tika

tādas sapulces noturētas un visur tās bija ļoti labi apmeklētas.
Sapulcēs peedalijās skolotāji, ārsti, juristi, sabeedriski darbi-

neeki, bērnu vecāki v. c. Visās sapulcēs gandrīz veenbalsigi
tika atž'īts, ka tagadējā seksuālā audzināšana vairs neapmee-

rina laika prasibas, ka šinī, ziņā ir vajadziga reforma un ka

beedribas uzsāktais ceļš ir pareizs un ka beedribas norāditajā
virzeenā var un vajaga strādāt.

Beedribas uzskatus seksuālās audzināšanas jautājumā
izteic profesora -Toutona (Vīsbadenē) izstrādātās tēzes, kuras

še peevedam tulkojumā.

Seksuālas audzināšanas jautājums.

A. Vispārējas eepreekšejas peezīmes.

1. Leelai, varbūt leelakai daļai, dzimuma teeksmjū upuru,

kuri, pateicotees venēriskajām slimibam vaj teeksmjū izvirtibai,
leelakā vaj mazākā mērā paleek par invalideem,. ir ~par cēloni

mūsu līdzšinējā — nevis aplamā, bet pavisam iztrūkstošā —

seksuālā audzināšana bērnibā. Mūsu tagadējā audzināšana

cenšas gan darit eespaidu uz visām bērna garīgajām un mee-

sigajām spējarm; kuras vispār audzināšanai ir peeejamas, bet

dzimuma teeksmjū izveidošanos, no kuras taču atkarājas rāsas

uzturēšana un viņas vēlama uzlabošana, viņa atstāj pilnigi akla

gadījuma varā. ■ •
2. Tas caur un caur aplamais uzskats, it, kā viss, kas

zīmējas uz dzimumu dzīvi, būtu kaut kaš zems, vaj pat rec-

bigs, katrā
v

žrņā nepeeķlājigs un tamdēļ audzināšanas nolūkā

no bērneem slēpjams un no sarunām ar viņeem izslēdzams,
ir galīgi jāatmet..

3. Akla gadījuma veetā jāstājas zistematiskai seksuālai

audzināšanai, kura eevēro dabiskās kauna jūtas un tikumības

prasības un kura ir peemērota bērnu vecumam un attīstības

pakāpei, kā ari dzimumu dažādībai un katra bērna seksuālās

konstitūcijas īpatnibam. Šai a«dzinašanai no pirmā sākuma

jācenšas eepotet bērneem uzsķats par vairošanās atbildīgo un

cildeno uzdevumu, kā par jdabas sprausto dzimumu dzīves

augstāko mērķi un tādā kārtā jālūko paralizēt tee eespāidi,
kurus uz- bērneem atstāj līdzšinējās audzināšanas metodes sek-

suālajā jautājuma: eelas dzīve, rotaļu beedri, samaitāti rjee-

augušee. \ -
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B. Vispārējas medicīniski-higiēniskas
peezī m c s.

4. a) Seksuālā atturība var tikt — žiniški pamatota —

eeteikta jauneem cilvekeem līdz pilnigai gatavibai, t. i. ap-
mēram līdz 20-to gadu otrai pusei.

b) Viņa tomēr var tikt izvesta, pee normāli attīstīta dzi-

muma instinkta, tikai izvairotees no māksligeem dzimuma

teeksmju kairinajumeem, kurus sneedz pārpilniba ēšanā un

dzeršanā, alkohola leetošana, pārspīlēta erotiska literatūra,

pārspīlēti erotiska satura tēlojumi teātros, kinematogrāfos v. 1.1.

c) Lai šo atturības laiku varētu saīsināt, jāpabalsta visi

zocialee soļi, kuri padara eespējamu agru laulibu noslēgšanu.
5. Kā ārsteem savā arodneeciskajā darbā pastāvigi ja-

greežas pee slimneeka gribas spējas tanīs gadījumos, kad-;-

slimneeka veselibu posta eesakņojušees kaitigi paradumi, tāpat

prasot seksuālo atturibu veenmēr un ar uzsvaru jāapelē pee

jaunatnes gribas spējas.
6. Šī apelācija var cerēt uz panākumeem tikai tanī

gadijumā, ja visa pārejā audzināšana no paša . pirmā sākuma

peegreež gribas stiprināšanai vajadzīgo vērību un ja līdz ar to

jaunatnes teeksmes un intereses teek novērstas no seksuālās

sfēras un ja viņa teek zināmā mērā norūdīta pret seksualajeem
kairinajumeem.
• 7. a) Kā audzināšanas līdzekļi, kuri jaunatnes domas

spējīgi novērst no seksuālajām leeetam, jāmin intenzivs fizisks

un garigs darbs, noderigs un mēreni eeturets sports, sevišķi

ekskursijas kājām. Pee tam jaunatne i jāaudzina atturībā no

alkohola un nikotīna un japeeradina pee veenkāršibas un pee

dabiskuma.

b) Pee norūdišanas līdzekļeem peeder nodarbošanās ar

mākslu, ar labu literatūras ražojumu lasišanu, kuri nebūt ne-

izvairās ari no erotisku leetu tēlošanas, satiksmē ar otro dzi-

mumu.

C. Speciela seksuāla audzināšana.

I. Vecāki.

8. Vecāku mājā jaleek pamats pareizai seksuālai audzi-

nāšanai. Vecāku eespaidam un autoritātei seksuālajā jautā-

jumā, atteecibā uz bērneem, jaturpinajas līdz kamēr bērni paši
dodas laulibā.

Vecakeem, sevišķi mātei, jāsāk audzināšana seksuālajā

jautājumā, atbildot pateesi un leetišķi uz pirmajeem jautaju-
rneem par bērnu rašanos' un padziļinot seksuālās zināšanas

tādā mērā, kādā peeaug bērnu, saprašanas spēja. Visā vēlā-

kajā laikā, līdz pat bērnu seksuālai ga'tavibai, vecāku peenā-
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kums ir rupetees par bērnu seksuaja rakstura pareizu attīstību

un būt nomodā seksuali-dietetiskā ziņā.

9. Lai šinī ziņā varētu būt par bērnu vaditajeem, veca-

keem jābauda bērnu neaprobežota uzticiba. Tikai atteicotees

no dažām ērtibam un izturotees šinī jautājumā ar leelako uz-

manibu, vecāki var eegūt drošu un pateesu ainu par savu

bērnu seksuālo dzīvi un darit uz to audzinošu eespaidu.

11. Skolotāji un audzinātāji.

10. Skolā, eesākot dabas zinātņu pasneegšanu, jādod
bērnu saprašanas spē,ai pee mērota seksuali-bioloģisku zināšana

zistema, vispirms atteecibā uz augu, ,tad dzīvneeku valsti un

vispēdīgi atteecibā uz cilvēku. Šīs zināšanas japasneedz tādā

formā, kura stingri peemērota bērnu vecumam un kura pee-

teekošā . mērā eevēro dabiskās kauna jūtas.' Še veegli pee-

veenot ari seksuali-etiskas 'pamācibasNsakarā ar citeem māci-

bas preekšmeteem. ,

11. Pamācība par cilvēka dzimuma dzīvi Un vairošanos

būtu vislabāk pasneedzama pubertātes gados . (apmēram no

15—16. gadu pee puikam). Pee tam peeveenojamas ari sek-

suali-higieniskas pamācības, kuras jānoslēdz vidus skolā pirms
kursa beigšanas un tautskolā vislabāk ar ārsta preekšnesumu
skolas gada beigās teem skolneekeem un skolneecem, kuri

skolu atstāj. Šinī preekšnesumājāaizrāda ari uz tām brees-

mam, kuras draud no dzimuma teeksmju novirzišanas uz ne-

pareizeem iceļeem un no dzimumu dzīves peekopšanas ārpus
laulibas, tā tad ari uz venēriskajām slimibam.

Vidus kur šo preekšnesumu līdz šim mēdza no-

turēt abiturienteem, tas parasti nāk par vēlu, un būtu jānotur

gadu vaj divus gadus preekš kursa beigšanas tanīs klasēs,
kurās skolneeku caurmēra vecums ir 16—17 gadi.

111. Ārsti.

12. Ārsta peenākums dot vecakeem aizrādījumus par
seksuālo audzināšanu tur, kur vecakeem nav peeejama vaja-
dzigā literatūra par šo jautājumu (starp citu teek eeteikta

„Merkblatt fīir Eltern. Wie erzieht man seine Kinder zu

eiiiem gesunden und sittlichen Geschlechtsleben"), kuru izde-

vusi „Deutsche Gesellschaft zur Bekāmpfung der Geschle'chts-

krankheiten") un kur šos aizrādījumus nevar dot skolotāji,
kuri paši šinī jautājumā nav peeteekoši sagatavoti. Šos aiz-

rādījumus var dot ari vecāku vakaros atsevišķām, vecāku

grupām. v! >
r
'

Tik ilgi, kamēr skolotāju zeminaros; un augstskolās,
kur, skolotāji teek sagatavoti,, neteek eevests ohl'igatorisks
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kurss par seksuali-bioloģiskeem un šeksuali-higieniskeem jau-
tajumeem — uz ko ceeti jāpastāv — šis uzdevums (skolotāju
eepazīstinašana ar mineteem jautajumeem) jāuzņemas ārsteem

sevišķos skolotāju kursos.

14. Breekšnesums par seksuālo jautājumu vidusskolu
abiturienteem un tautskolu beigušeem skolneekeem jānotur
ārstam, bet vidusskolu un tautskolu beigušām skolneecem

-r

ārsteenei.

Šinīs tēzēs ir eetverti, īsi formulēti, tee principi, pee
kureem būtu jāturas stāļotees pee seksuālās audzināšanas

reformas. Tēzes pašas par sevi nav seksuālās—audzināšanas

problēma atrisinājums. Viņas der tikai kā aizradijums uz to,
kādā virzeenā šis atrisinājums meklējams. Praktiskas metodes
arveeh izstrādājas tikai pašā darba procesā. Sis uzdevums

paleek nākotnes skolai.^
Kad skola bus spējīga' dot saveem audzekņeem vajadzī-

gās seksuālās zināšanas, tad* radisees vecāku paaudze, kura

nestāvēs bez padoma seksuālās audzināšanas jautājumā, kā

tas tagadējo vecāku paaudzi. Tautai vii cilvēcei tas

nāksees tikai par labu.

Literatūra par seksuālo audzināšanu.

Literatūra par seksuālo audzināšanu (vācu valodā) ir ļoti
bagāta. Vispirmā veetā te" jāmin vairākkārt minētās beedri-

bas ~Deutsclie Gesellschaft zur Bekāmpfung der "Geschlechts- *
Jkrankheiteii" izdevumi:

1) Mitteilungen der D. G. zur B. der Geschlechtskrankh.

un. 2) Zeitschrift der D. G. zur B. der Geschļechtskrankh.

(Leipzig), 3) Tās pašas beedribas izdotas (Flug-
blātter). Sīku literatūras sarakstu par seksuālās audzināšanas

jautajumeem var atrast papildu burtnicā pee 11. sējuma- „Zeit-
schrift zur Bekāmpfung der Gesclīechtskrankheiten" no Loeb-

Blaschko: „Verzeichnis der im 20. Jahrhundert erschienenen

Būcher und Broschūren zur Bekāmpfung "der Gescbiechts-*
krankheiten". Tāļak literatūras rāditaji ir atrodami .ta paša izde-

vuma 12. sējuma 6. burtnicā*un 14. sējuma 1. un 5. burtnīcās.

Bez tam skolotāju un audzinātāju eepazīstinašanai ar

seksuālās audzināšanas jautajumeem varētu noderēt, sekošas

grāmatas (vācu -valodā):

T) A. Moli. Das Sexualleben des Kindes. (Leipzig, 1909).

2) T. Freud. Abhandlungen zur Sexualtheorie (Leipzig
#

v. Wiēn). Abas tikko minētās grāmatas nodarbojas ar bērna

seksuālo jūtu pamošanos un attīstibu.



33

3) K. Holler. Die sexuelle Frage und die Schule (Leip-
zig, 1907). Grāmata apskata jautājumu par seksuālo zināšanu

pasneegšanu tautskolā.

4) M. Doell. Die sexuelle Frage im Erziehungsplan der

Gymnasieri. Zeitschr. fūr Bekāmfg. d. Geschlechtskrankh. 12,
Raksts apskata jautājumu par seksuālo audzināšanu vidusskolās.

5) Fr. W. Fčrster. Sexualethik und Sexualpādagogik
(Kempten v. Mūnchen, 1909); Grāmata runā par gribas stip-
rināšanu kā par veenu no svarigakeem uzdevumeem seksu-

ālajā audzināšanā.

6) Oker-Blom, M. Beim Onkel Doktor auf dem Lande.

Wien, 1910, 3. Aufl. (Fūr Knaben). Grāmatiņā ir aizrādijumi,
kāda veidā puisēni būtu ēepazīstinami ar seksuālās dzīves

parādibam.

7) Oker-Blom, M. Martha beim Onkel Doktor (Wien,

1909). (Saturs peemērots meiteņu eepazīstinašanai ar seksuā-

lās dzīves parādibam.)

8) „Am Lebensquell", herausgegeben vom Durerbund.

263 S.-(Dresden, 1909.)

9) Siebert, Frdr. Ein Buch fūr Eltern (Mūnchen, 1907).

10) Siebert, Frdr. Wie sag ich's meinem Kinde ? (Mūn-
chen, 1908.)

11) Siebert, Frdr. Unseren Sohnen (Straubing, 1907).

12) Nordhausen, Rich. Zvvischen 14 und 18 (Leipzig, 1910).

13) Wegner, H. Wir jungen Mānner (Dūsseldorf, 1909).

14) Goebel, P. Sexualpādagogik m den Oberklassen der

hoheren Lehranstalten (Hāmburg, 1909).

15) Loevvenfeld, L. Ueber die sexuelle Konstitution und

andere Sexualprobleme (Wiesbaden, 1913).

16) Stelz, L. Entstehung und Entwicklung des Menschen

und Regeln fūr das Geschlechtsleben. 74 S. (Leipzig, 1913.)

17) Dr. R. Flachs. Sexuelle Pādagogik. Profesora Zel-

tera izdotajā grāmatā: „Handbuch der ideutschen Schulhygi-
ene". (Dresden v. Leipzig, 1914.) 649 S. Wiss tikko peeve-
stais literatūras saraksts ņemts nosša Dr. Flachs'a raksta.

Profesors Grotjāns savā darbā: „Die hygienische Forde-

rung
ft eetēic par seksuālo jautājumu sekošas grāmatas, kuras,

pēc viņa domam, būtu dodamas ari leelakeem bērneem brīvi

lasit: , i

1) Jau augšā minētā grāmata: „Am Lebensquell a

.

2) Jau augšā minētā grāmata: Stelz.
,}
Eritstehung und

Entvicklung des Menschen".

3
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3) M. v. Gruber. Hvgiene des Geschleclītslebens. l()9 S.

und 4 Tafeln.

4) F. Giese. Jugendhandbuch der Menschenkunde. Stutt-

gart. 95 S. Langensalza, 1916.

5) M. Boruttau. Fortflanzung und Geschlechtsunterschiede

des Menschen. 99 S. Leipzig, 1916.

6) A. Grotjahn (prof.). Geburtenrūckgang und Geburten-

regelung im Lichte der'individuellen und sozialen Hvgiene.
371 S. Berlin, 1914.

5) A. Forel. Die sexuelle Frage, eine naturwissenschaft-

liche, psychologische, h}-gienische und-" sociologische Studie

fūr Gebifdete. 587 S. Mūnchen.

Par šo grāmatu izvēli pats profesors Grotjāns izsakās1 se-

koši: Ja taisni šīs grāmatas teek eeteiktas, tad tas rienote>ek

tāpēc, ka viņu saturs būtu bez eerunam atzīstams un no

eeteiceja parakstāms. Tas jau tāpēc veen ir neeespējama
leeta, ka viņu saturs beeži veen runā veens otram preti un

ka šo grāmatu autori nāk no dažādām partijām. Bet kas šīs

grāmatas ar apdomu būs lasījis, tas varēs par sevi teikt, ka

viņš pazīst seksuālā jautājuma faktisko pusi kā nodabas zi-

nātniskā tā no zocioloģiskā veedokļa. Ar šo faktisko mate-

riālu rokās vairs nebūs grūti izstrādāt sev ari ētisko .apskatu
par seksuālo jautājumu, atbalstotees uz teem novērojumeem,
kuri smelti no citeem 'avoteem, un tādā kārtā izstrādāt vado-

šos principus savai seksuālai dzīvei. .Ja lasitajs peevestajās
grāmatās veenā otrā veetā atduras uz domam, kurām viņš

nevar peekrist, tas neko nekait: vissvarīgākais jau te ir eepa-

zītees ar fakteem, kas vislabāk eespējams lasot atteecigo lite-

ratūru, kamēr ētisko uzskatu izkopšana ir vairāk atkarīga no

audzināšanas eerašam un pašsavaldišanās. Uzskaitot peevestās

grāmatas, nav ne,būt teikts, ka nebūtu vēl daudz citu derigu

grāmatu par seksuālo jautājumu. Pavisam otrādi! Tādu grā-

matu lasišana var tikt eeteikta uz vissiltāko, neapstājotees pat

pee zinisko speciālo* darbu studijām. Jāsargājas tik no veen-

pusigas literatūras. Tālab ari augšējā grāmatu izvēle ir izda-

rīta tā, ka viņa dod eespēju izteiktees viseem virzeeneem".

No visai trūcīgās latviskās literatūras par seksuālo jautā-

jumu, šo rakstiņu sarakstot, man bija pee -rokas tikai veena

brošūra: F. Šonbergers un V. Ziegerts. „Dzimuma kopdzīve
un viņas kļūdas". Tulkojis J. P.

Bioloģiskas zināšanas par seksuālo dzīvi grāmatiņā pārak
nepilnīgas un grāmatiņas saturs deezgan paviršs. Pret grāma-

tiņā izteiktajeem higieniskajeem un etiskajeem uzskateem, ar

nedaudz izņēmumeem, nav ko eebilst.
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A. Švabes

Leidas vīrs.

Mēs baliņi, leidas vīri,
Pirksim leidas lakstigalu;
Ta mums skaisti padzeedas
Leidas sila maliņā. L. D., 132194.

Nevar būt šaubu, ka dainu „leidas vīrs" ir lejasvācu
vārds „leides man". Cits leidas vīra nosaukums' bij „leide-

neeks", kurš deezgan beeži minēts 1690. g. zemes revīzijas
aktīs un Vēlākos dokumentos. Turpat sastopam leidas ru-

dzus, meežus, linus un leidas naudu. (Lāide oder Laide-

gelder.)
Pirmo reiz Baltijas senrakstos leidas nauda, leydegeld,

nāk preekšā 1385. g. kādā dokumentā, kurā arķibiskaps Jā-
nis IV. apleecina, ka viņš dod Limbažu pilsētabun novadam

Rigas teesibas un patur sev tikai dažus eenākumus, proti:
desmito teesu no visas Limbažu pilsētas novada labības un

pusi no pilsētas kasē eenākušām mantojumu, sodafm leidas

naudām. (Livl. Giiterurkunden. P. 121.)

Lejasvācu leide jeb leidegelt, leidas nauda ir nodeva,

maksājama leidas kungam, leidesheren, par drošu apsafdzibu,
Geleitsgeld, Abgabe fiir sicheres Geleit gegeben. (August
Lūbben. Mittelniederdeutsches Wortb., 201). Baltijā vārds

leida dabūja īpašu nozīmi, proti: nodevu par aizsardzību pret

nebrīvestibu, pret klaušām. Tamdēļ 1690. g. katastrs kādā

veetā ari sauc leidu par brīvnaudu, freygeld, ar kuru

klausneeks atpirkās no savām klaušām un palika par brīvu

leidas vīru. Tā par Ropāžu Lejas ceema streijzemneeku Ansi

Ceepu teikts 1691. g.: w
Trīs gadus jau kamēr tura laidu (auf

Laide gcsessen), bet maksā slikti, jo zemes viņam ir maz

un ta pati tikai smilts, kas nav vērts 20 dālderu brīvnau-

das. Bet tā kā Ceepa ir eēprecejis drusku naudas un negrib
kļausit kā zemneeks, tad viņš maksā leidu tikai ceeņas dēļ,
— bet cik ilgi tas turpinaseeš, nav zināms. (Weil er nicht wie

ein Baur gehorchen vvill, so zahlet er ūber die Wūrde davor.—

Vidzemes bruņ. arķ., 259. s., 518. un 534. lp.)
Bet zemneeks, kas neklausīja kungam, bij brīvzemneeks

jeb svabadneeks. Tamdēļ ari Stenders savā vārdnicā leide-

neeku tulko gan kā brīvzemneeku, Freybauer (Lett. Lex., I.

129), gan kā naudas vīru, Zinsbauer t. i. zemneeku, kas uz

naudu dzīvo (11. 252 un 725), bet vārdus: „leide, laide"

ar „Zinse der Frevbauren" un „uz laidu ņemt" — auf Zmse

nehmen" (I. 129); citā veetā: „leida — Pacht von Bauren,
leideneeks — Pachtbaur, rentneeks" (11. 448). Kā redzam,

3*
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Stenders sajauc trīs dažādas zocialas grupas — rentneekus
?

leideneekus un leimaņus.

Lei manis ir lejasvācu vārds „leyman" preekš latiņu
termina

„
vasalis", vasallus jeb kara gaitneeks, . kas dabūja

zemi (feods) lēņos jeb dzimts leetošanā no sava lēņu kunga
biskapa vaj ordeņa mestra ar peenākumu nest kara klaušas;
tas ir feodālisma termins^

Rentneeks jeb nomneeks ir naudas saimneecibas jeb

kapitālisma termins un nozīmē cilvēku, 'kas par zināmu atlī-

dzibu naudā jeb nomu, Zins, dabū svešu īpašumu (zemi,
namu) savā leetošanā.

Leideneeks nebij ne veens, ne otrs. Viņš nav rent-

neeks, jo dod labibas teesu kungam tāpat kā citi zemneeki,
— vaj nu desmito no tīruma ražas, vaj noteiktu pūru skaitu

izkultas labibas no katra arkla. Leideneeks no klausneeka

atšķīrās veenigi ar to, ka viņam bij leelaka ceeņa, jo tam

nevajadzēja eet uz muižu klaušās, dancot pēc stārasta, šķil-
tera un rijneeka nūjas, bet klaušu darba vērtību viņš samak-

sāja vaj nu graudā vaj naudā. Ta bij tā sauktā leidas nauda

un leidas graudi. Vislabāk to paskaidros daži izraksti no

1690. ģ. vaku grāmatām.

Par Krapes Kaibuškalna Kaibušanu Jāni teikts: „sācis
kļausit no 1687. g. Jēkabeem; šogad dod darba veetā 4 dāl-

derus laidās, jo viņam nav saimes, ko kunga gaitās sūtīt"

(ģībt er 4 Rtlr. Laide, vveil er kein Gesinde hat Arbeit aus-

zugeben. — V. br. arķ., 259-a s., 624).

Kokneses Apsanu pagasta Apsanu Peters darbineeku

veetā dod ikgadus 7V2 Alberta dālderus leidas naudas (Lāi-

degelder — 1. c, 581 lp.).

Kokneses Augstpagasta Dakteru Brencis uz
3/s arkla

zemes: sākot ar 1686. g. dod teesu un darbineekus no a/s

arkla, bet par trešo astotdaļu maksā 51/2 dālderus leidas un

5 mārciņas vasku (1. c, 583 lp.)

Ta paša pagasta Baltgalvju Mārtiņš uz
3/s arkla: maksā-

jis līdz šim par
2
/s arkla 11 dālderus leidas un 10 mārc.

vasku; pagājušo gadu viņam atdota uz leidu'ari pēdējā 1
/s

arkla (1. c, 583).

Kokneses Dūmušu pagasta Zirkļu Jēcis ar brāļeem uz

V» arkla: sūdzas, ka viņeem ir par tālu eet kunga gaitas uz

Stukmaņu muižu un lūdz viņeem atļaut ar leidu atpirktees
no klaušām par 15 dāldereem gadā, kā tas bija agrāk (1. c,

591 lp.).



37

Nitaures Kapaiņu pagasta Vicepu Pēcis maksā par klaušu

darbu 10 dālderus leidas (1. c., 125 1.)

Mālpils streijzemneeks Nīcis dod klaušu veetā 5 dālde-

rus leidas. (1. c., 16 1.)
Tās pašas draudzes Kertušu ceema Lapas Andrejs at-

laists uz 5 dāldereem leidas (Leyde), jo „šavas beežās slimī-

bas dēļ klausija slikti." (1. c., 18 lp.)

Šur tur katastros atrodam ari vispārīgus noteikumus par
ieideneeku šķiru un leidas institūtu. Tā Mālpils vaku grā-
matā teikts: „Kad veens vaj otrs zemneeks vēlas palikt par

leideneeku, tad tas atteecas tikai uz zirdzeneekeem (Pferd-

arbeiter), kamēr kājineeki jev otrmeeki (Oternek) sūtāmi 'kā

agrāk muižas darbā. Tee, kam izdots vesels arkls uz leidu

(Leyde), peeved zeemu veenu asi malkas muižas vajadzibam
un ar muižas labību 4 reiz brauc Rīgā; 1/2 leideneeks (Ley-
deneck) peeved pusasi malkas un dod 2 šķūtis, V* leide-

neeks —xk asi malkas un 1 vezumu uz Rigu." (259-a s.,

38-b lp.; § 8).
Burtneeku vaku grāmatās 1690. g. atrodam

kā biskapibas muižu rentneekeem jāizturas pret saveem zem-

neekeem." Par leideneekeem tur teikts: „Nekādā ziņā ne-

var vairāk darbineekus pārcelt uz leidu, vaj ari vairāk leidas

naudas ņemt, nekā patlaban katrā muižā ir noteikts un vaku

grāmatā eerakstits. Kurš par leideneekeem (Leydeneken)
dara vēl kādus Zemneekus, vaj viņeem uzleek leelakas lei-

das naudas (Levdegeldt), tas par šādas neatļautas rentes

(Rente) ņemšanu atbildēs Viņa Ķeizariskai Majestātei. Bet ja
kāds no tagad eecelteem leideneekeem leidu uz preekšu tu-

rēt nav spējigs, tad viņam atkal var atļaut eet klaušās un

viņa veetā ar citeem — kam tādas pat klaušas jānes — šo

vakanto leidu var nolīgt, lai tādā kārtā tagad noteiktās leidas

naudas kopzuma paleek ta pati. Bet šī samainīšana tūliņ zi-

ņojama Karaliskās Ekonomijas kantorim (Konigl. Oeconomie

Comtoir. . V. br. arķ. 260 s., 71-a lp., § 5).
Ari no kāda cita vēlāka dokumenta var redzēt, ka 18. g.

s. sākumā valsts pārziņā pārņemtās muižās leideneekus varēja
pārvērst par klaušu ļaudīm tikai ar Zveedrijas valdības at-

ļauju. Šis dokuments skan:

Rujenē, 10. marta 1704.

Padevigais memorandums

Viņa Augstdzimtibai
Karaliskam Zemes Pārvaldneekam.

Tā kā no eenaidneeka posta darbeem starp citu ari

Rujenes Leelās muižas zemneeki ir ļoti izpostīti un no-

vājināti, tad leela daļa darbineeku ir muižu atstājuši un
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pateicotees šim darba spēka'iztrūkumam, viņa nevar pa-

stāvēt, ja to neizlīdzina ar laideneekeēm jeb brīv-

zemneekeem (Laidenecken oder frevbauren), kuri līdz

šim uz brīvnaudam bij dzīvojuši (frevgeldt). Tamdēļ
greežos pee augstdzimušā karaliskā veetneeka ar paze-

mīgu lūgumu, dot rīkojuma un atļaut, lai laideneeki pēc
sava arklu skaita savu darbu muižās pilda un lūdzu iz-

lemt, kas un cik daudz par šo darbu var tikt norēķināts
no viņu noteiktām leidas naudām (Laidegeldt).

Padevīgā
Anna Elizabete Brake.

(V. br. arķ., IV. kT, 10).

Bet privātās muižu valstīs leideneeka stāvoklis bij ļoti
nedrošs: eevajadzejās kungam leeka strādneeka muižā, un

leideneeks tika padarits par klausneeku, atrēķinot, pildīto
klaušu vērtibu no leidas naudām. Tā 1690. g. Mīlgrāvja vaku

grāmatā lasām: „Jau sen kamēr darbineekūs. dod veenigi
Aploka ceems un 5 no Spilvu ceema, bet ari tee tagad pār-
celti uz leidas naudām. Tomēr ja kādreiz eevajagas darbi-

neeku, muižas tos ņem pēc_ vajadzības no Ap-
loku ceema un to viņeem novelk no darba naudām (Arbeits-

gelder). Par to šee zemneeki sūdzas un saka, lai viņus atstāj
vaj Uu pastāvigi uz naudas, vaj lai ļauj viņeem eet klaušās

pēc vecas teesas". (V. br. arķ., 259. s., 113-a lp.)
Bet leideneeks varēja atpirktees no klaušām ne tikai ar

naudu, bet ari ar graudu — ar leidas rudzeem, meežeem un

lineem (Leyde Roggen etc). To spilgti rāda Peebalgas vaku

grāmata, sastādīta 24. oktobrī 1688. g.:
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(V. br. arķivs, 261. s., 495 lp.)

Šādu graudā leideneeku bij sevišķi daudz Vidzemes vi-

deenā. Tā_Peebalgā no 130 saimneekeem leideneeku bij 93,
Jauna muiža no 70 saimneekeem leideneeku 60 (1. c., 261. s.,
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571), Ramkā no 27 — 25 (1. c, 261. s., 589), Skujenē no 49

— 13 (1. c, 614 1). Turpretim naudas leideneeku bij jau sa-

mērā daudz mazāk: Mālpilī no 80 saimneekeem —9, Kok-

nesē no 106 — 11 (1. c, 259-a s., 578), Krapē no 43 — 2 (1.

c, 259-a s., 624), Ozolmuižā no 43 ari 2 (1. c, 259-a s., 749),
Nītaure — 1.

No šeem arķivu materialeem par leidas institūtu varam

slēgt, ka 17. g. s. beigās zveedru valdības laikā latveešu zem-

neeku stāvoklis nevarēja būt pārak smags un verdzības nakts

pārak tumša, ja dažās draudzēs un pagastos vairāk kā puse
no viseem saimneekeem bij leideneeki jeb brīvzemneeki, kuri

klaušu nepazina, bet no klaušām atpirkās naudā vaj graudā.

K. Jannau'a

Bariba un tās uzņemšana organismā.
Eevads.

Viss, ko darām, dzirdam, redzam un jūtam, atkarīgs no

cilvēka enerģijas, kuru smeļamees no baribas. Bariba ir tas

avots, kurš dod visai mūsu dzīvei saturu. Jo labāki pratisim
barību izmantot, jo vairāk no tās mantosim enerģijas un tādēļ

spēsim labāki dzīvi baudit un ta mums būs pilnigaka.

Lai gan viss teiktais ir aksioma, tomēr jāsaka, ka cilvēki

šb spēka avotu eevēro daudz mazāk, nekā dažu labu citu

leetu, kurai ikkatrā gadījumā jābūt atkarīgai no šī spēka avota.

Mēs runājam daudz par lopu audzināšanu, to pareizu barošanu,

par mākslu, par zinātni, bet par to, lai paši uzņemtu un attī-

stītu pilnigaku spēku, uzturētu savu veselību kārtībā, runajani
pārak maz un visus šos jautājumus nobīdām pēdējā veetā,

apmeerinadamees ar to, ka esam noklusinājuši savu apetiti.

Še leela atbildība jānes mūsu ārsteem. Ari viņi pret šo

jautājumu izturas pārak veenaldzigi. Maz teek sekots jauneem

pētijumeem un atradumeem, bet vismazāk par to teek sludi-

nāts tautai. Vaj tam tā jābūt? Ne, un simtreiz ne! Varu

droši teikt, ka no pareiza baribas sastāva un tās pareizas uz-

ņemšanas organismā, atkarājas mūsu laime vaj nelaime, mūsu

sekmes dzīvē, mūsu mūža garums un darba spējas. Bez tam

jaeevēro ari tas apstāklis, ka, baribu pareizi izmantojot, tās

iztērējas daudz mazāk (pat uz pusi mazāk)," nekā - tas noteek

tagad, kuram apstāklim, sevišķi šinī laikā, ekonomiskā ziņā
leela nozīme. Tādēļ nost veenaldzibu, uņ katrs lai mācas

pats sevi pazīt ari šaī laukā un mēģina dzīvot tā, kā veselais

.prāts, zinātne un citu peedzīvojumi to leek; tad nebūs jaceeš
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tās mokas, kādas tagad cilvēki ceeš, nebūs ta nervozuma,

. mazasinibas, lipigu slimību v. 1.1. Mēs to varam, ja tik gribam.
Še mazs peerādijums tam.

L Baribas avots.

Cilvēka un citu dzīvneeku baribas . avots ir stādu valsts.

Lai cilvēks, tāpat kā gaļas ēdēji dzīvneeki, uzturas ari

no dzīvneeku valsts, ēdot dzīvneeku gaļu, 'olas, peenu, tomēr

stādu valsts paleek par pirmavotu visai barībai, jo visi gaļas

ēdēji pārteek, savukārt, no dzīvneekeem, kuri uzturas Veenigi
no stādu baribas. Tā tad stādi dod dzīvneekeem vajadzigās
baribas veelās, kuras tee saņem no zemes mazāk ' saliktā-

(komplicetā) veidā; tās tad, savukārt, pārstrādā ' par tādām

veelam, no kurām uzturas dzīvneeku valsts.

Stāds saņem savu barību caur saknēm un lapām. Caur

saknēm tas uzsūc ūdeni un tanī izkausētus dažādus šāļus,
kuros atrodas slāpeklis (N), sērs (S), fosfors (P), kālijs (X),
kalcijs (Ca), magnēzijs (Mg) un dzelzs (Fc); caur lapām —

oglekli.
Gaisā arveenu atrodas ogļskābe, t. i. oglekļa ,saveenojums

ar skābekli. Ogļskābe rodas no degošām un pūstošām vee-

lam 'un dzīvneeku izelpojumeem. Dzīvneeki eevelk savās

plaušās gaisu, t. i. slāpekli atšķaiditu skābekli, plaušas uzņem
skābekli un atdod atpakaļ atlikušo slāpekli līdz ar citām vee-

lam, kuras no meesas izdalās caur plaušām kā ūdensgaraiņi,
ogļskābe v. c. Stāds uzsūc caur lapām ogļskābi un tp sadala

skābekli un ogļradī, bet tas noteek veenigi zem saules staru

eespaida. Katrs to būs peedzīvojis, ka tumšā veetā stāds ne-

aug, lai vaj to deezin kā koptu. Stāds zem gaismas eespaida
sadala ogļskābi, patur sev oglekli un atdod gaisam atpakaļ
skābekli. Ir peerādits, ka taisni stādu lapās teek ražotas

stērķeļveelas. Lapās atrodas zaļi graudiņi — chlorofila grau-
diņi, saredzami tikai zem mikroskopa, kuri padara lapas krāsu

zaļu. Chlorofila graudiņos atrodas citi mazāki graudiņi —

stērķeles graudiņi. Pēdejee pastāvīgi kūst un eesūcas stādā,
kur, saveenojotees ar sāļeem, kas nāk no saknes, rada dažā-

das veelās, peem. cukuru, olbaltumu v. t. t. Tā katrs stāds

ir laboratorija, kurā no veenkāršakām veelam teek ražotas

daudz saliktākas (komplicētākas), . derīgas dzīvneeku barībai.

Saules enerģija ir dzineklis, kas vada šo tik sarežģīto ķimisko

darbību, atstājot daļu no savas enerģijas no jauna rodošās

veelās. Šo enerģiju jūtam, ja, peemēram, dedzināmkoku, pee
kam 'rodas siltums, kas ir daļa no saules enerģijas. Tā viss

riņķo: stāds zem saules eespaida saņem oglekli un atsvabina

' skābekli, dzīvneeki izdala ogļskābi un saņem skābekli.
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11. Baribas veelas un mūsu meesas-sastāvs.

Baribas veidā eeņemam visas tās veelās, no kuram sa-

stāv mūsu meesa un kuras pastāvīgi pārveidojas. Daļa no

tām paleek zināmu laiku mūsu meesās, tur pārvērzdamās iz-

pilda dažādus uzdevumus, daļa, kā nevajadzīga veela, teek

izmesta tūliņ laukā līdz ar tām veelam, kuras jau 'savu uzde-

vumu izpildījušas.
Šīs veelās ir: ūdens, mineralsāļi (pelni), tad ol-

baltums, tauki, ogļūdeņaji, cukurs, stērķele.
No šīm veelam sastāv mūsu meesa.

Galveno daļu (63 %) mūsu meesā eeņem ūdens, kuram

ļoti leela nozīme. Leetojot tikai sausu barību, bez ūdens,
organisms nobeidzas daudz ātrāki, nekā otrādi.

Dažādi mineralsāļi ir otra neorganisko veelu daļa mūsu

meesā, kuru daudzums, ja tos pārvērš pelnos, apmēram
5 % no visas meesas. Šai baribas veelu grupai līdz šim pee-
greesta maza vēriba un dažādas slimības ir. šī. apstākļa sekas.

Mineralsāļi meesās nepeeceešami: 1) pee šūniņu uzbūves,
kuras satur zināmu vairumu sāļu, bez kureem tās nevar iztikt,
2) asinis satur sāļus, kuri tās, kā ari citus meesas šķidrumus,
uztur atteecigā koncentrācijā, kas meesā nedrīkst mainitees.

Bez tam sarkanos asinsķermenišos, hemoglobīnā, atrodas dzelzs,

3) mineralsāļi nepeeceešami preekš kaulu būves. Ja šo sāļu

trūkst, kauli neattīstās, paleek traušli-mīksti, bērneem rodas

rachits (angļu slimība) v. t. t., sāļi neitralizē ari meesās atro-

došās ģiftis, kuras ceļas no olbaltuma veelu (sa-
dalīšanās).

No organizatoriskām veelam olbaltums eeņem svarīgu
veetu mūsu meesās. Katra šūniņa sastāv no protoplasmas,
kuras galvenā sastāvdaļa ir olbaltums. Caurmērā olbaltums

iztaisa 10% no visas meesas un 6% nāk vēl klāt olbaltumam

un līdzīgas līmveelu daļas. Olbaltuma veelās ir nepeeceeša-
mas veco audu atjaunošanai un jauno radišanai. Ja olbaltu-

ma veelās uzņemam vairakj nekā vajadzīgs, tad tās var sacelt

zināmas kaites. Viņām sadalotees rodas ģiftigas veelās, kuras

organisms nespēj no sevis izvadīt vaj neitralizēt.

Tauki mūsu meesās ir galvenais siltuma un enerģijas
avots. Sadegot meesās, tauki pārvēršas par ogļskābi un ūdeni.

Ja visi tauki, kurus ar barību uzņemam, neteek izleetoti, tad

neizleetotee sakrājas organisma zināmās veetās, kā tauku no-

liktavās, preekš ta laika, kad pēdējām tādu veelu trūktu. Bez

tam tauku kārta aizsargā mūsu meesu pret aukstumu, mecha-

nisku speedeenu v. t. t. JVlaza daļa tauku vajadziga ari pee

šūniņu uzbūves.
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Taukeem līdzīga nozīme ir ari ogļūdeņajeem, jeb stēr-

ķelei un cukuram, kuri ari meesai dod enerģiju un siltumu.

Ja ogļūdeņajus uzņemam meesās vairāk, nekā tos spēj patērēt,
tad tee tur -var (aknās) pārveidotees par taukeem un nostātees

rezervu krājumos.- Ari ogļūdeņāji ņem dalību meesas' šūniņu
uzbūvē. •

Visas šīs mums vajadzīgās veelās saņemam no baribas

veelam, kuru sarakstu, līdz ar sastāvu, siltuma veenibam,
meera laika cenām, sastāditu praktiskeem nolūkeem pēc Dr.

mcd. Hindhedes, Dr. Lāmaņa v. c. veelu saraksteem, eevee-

tojam beidzamā nodaļā.

111. Baribas sastāvs un daudzums, kads cilvēkam ik

deenas eeņemams.

Šis jautājums ļoti grūts un tādēļ fiziologu-pētneeku do-

mas ir ļoti šķīrušās savos spreedumos. Līdz šim galvenā me-

dicīnas laukā valdīja Voita un Pettenkofera domas, pēc kurām

caurmērā cilvēkam vajadzigs eeņemt ik deenas 137,0 olbal-

tuma, 72,0 tauku, 352,0 ogļūdeņaju, kuru spēks līdzinājās ap-
mēram 3000 kalorijām siltuma. Ja cilvēks strādā, tad šī por-

cija japaleelina. Vēlakee pētījumi šos apgalvojumus apgāž.
Izrādās, ka cilvēks, ja tas mutē savu baribu tik tāļu sagremo,
ka ta, pārvēršotees par šķidru, putrveidigu masu, zaudē eeņem-
tās baribas garšu, var iztikt ar daudz mazāku baribas dau-

dzumu, nekā augšminētā autora norma.

Uzmudināts no Amerikas pilsoņa Horace Fletchera, par
kura ēšanas metodi runāsim vēlāk, Jales univerzitates profe-
sors Chittendens izdarīja mēģinājumus pee 26 personām:
5 profesoreem, 13 kareivjeem, 8 atlētiski māciteem studenteem,
kuru visu vecums sneedzās no 24—47 gadeem. Mēģinājumi
vilkās 1/a gadu un to galvenā doma bija — pamazināt olbal-

tuma patērejumu līdz tam minimumam, pee kura cilvēks vēl

var būt pilnīgs savā darbībā un spēkā. Šee mēģinājumi ga-

līgi satreeca augšā minētās domas. Izrādījās, ka'cilvēkam, lai

viņš nezaudētu sava durba spēku, veselību v. t. t., nav vaja-
dzīgs uzņemt pat pusi no šīm olbaltuma veelam. Pats prof.
Chittendens, kurš ari peedalijās mēģinājumā, peeticis ar 34,0
olbaltuma veelu patērejumu, citi caurmērā patērējuši līdz 50,0
olbaltuma veelu. Visi viņi jutās ļoti labi un peeņēmās spēkā.
Kareivju spēks pavairojās par 50—121%, caurmērā par 77%,
studenteem, kuri jau senāk bija vingrinajušees, spēks pavai-
rojās par 16—89%, caurmērā ap 38%. Eeņemto baribas veelu

spēks bija 2800 kalorijas leels. Tādus pat rezultātus savos

mēģinājumos sašneedza prof. Irvings Fišers. No ša redzam,
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ka cilvēkam nav vajadzigs tik leels daudzums olbaltuma veelu,
kā tas tagad >vispārigi peeņemts mediciniskā pasaulē.

Bet īstu revolūciju saceļ angļu ārsts Dr. Haigs ar saveem

pētijumeem par olbaltuma eeņemšanu mūsu meesās. Viņš
peerāda, ka olbaltuma veelas, kuras teek vairāk eeņemtas,
nekā tas cilvēkam vajadzigs, var būt viņam kaitigas un ka

daudzas baribas veelas, kuras tagad leetojam kā sevišķi ba-

gātas ar olbaltuma veelam, satur mūsu meesam kaitigas ģif-
tis un tādēļ tās no mūsu baribas pilnigi izslēdzamas. Dr.

Haigs izeet no ta redzes stāvokļa, ka gaļā atrodas dzīvneeku

veelu maiņas produkti, galvenām kārtam urinskābe (mīzal-

skābe), kuri līdz ar citām veelam eeeet cilvēka meesās un

tur darbojas kā kairinātajās veelas un ģiftis. Pa ilgāku laiku

šīs ģiftis sakrājas, jo cilvēka meesa nespēj šīs veelas no sevis

izdalīt, vaj iznīcināt, un nogulstas atsevišķās šūniņās, tās sa-

ģiftedamas, pa daļai aizsprosto asins un limfas traukus un tā

traucē normālu sulu riņķošanu mūsu meesās un caur to saceļ
leelako daļu kronisko slimību, dara mūsu meesas vārgas un

slimas, peeņēmigas katrai slimībai, ka ari ir pār cēloni ģiktei,

migrēnai v. t. t. Ja gribam no šīm slimibam izsargatees vaj
vaļā tikt, kad tās jau mūs moka, tad pēc Dr. Haiga dietas,
mums jāēd tikai tāda bariba, kura nesatur urinskābes un jāsar-
gājas ari uzņemt olbaltuma veelas leelakā daudzumā, nekā

tas mūsu meesam vajadsigs. To daudzumu urinskābes, kā

ari galējo olbaltumu veelu sadališanas produktu — urinveelu,
kurš rodas mūsu meesam vajadzīga olbaltuma baribas daudzu-

mam sadalotees, organisms spēj izdalīt, bet vairāk eeņemtais

krājas mūsu meesās kā ļauna veela. Šo pateesibu Dr. Haigs
cenšas peerādit gan ar mēģinajumeem, gan ar kliniskeēm no-

rādijumeem (un ar sekmēm).
Baribā jaeetilpst visām tām veelām, kuras patērē mūsu

meesas un kuru vajadzigs pee jaunu šūniņu uzbūves. Līdz

šim vispārīgi mēdz peegreest galveno vērību olbaltuma vee-

lam un mazāk rūpējas par citām, sevišķi mineralveelam, uz

kuru leelo nozīmi un to sastāvu, kurš tuvinās vairāk pateesi-
bai, aizrāda vācu ārsts Dr. Lāmans. Mūsu barības veelam jā-
būt noteiktos daudzumos citai pret citu. Neveenas no tām

nedrīkst iztrūkt. Ja baribai trūkst kādas no vajadzigām vee-

lam, tad tādu baribu mēs' varam ēst, cik veen gribam un to-

mēr mēs ceetisim badu, kurš var parāditees meesas nespēkā,
mazasinibā, kaulu mīkstumā v. t. t., pee kam, ja šīs veelas

trūkums turpinasees ilgāku laiku, nāve neizbēgama. Tādēļ

pee ēdeenu sastādišanas peeleekamas visleelakās rūpes, lai

cilvēks visas veelas eeņemtu tādā daudzumā, kāds viņam va-

jadzīgs, un lai netērētu veenas vaj otras veelas par daudz,
kuras eeņemtas pārākā daudzumā, var viņam būt pat kaitigas.
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Ļoti pareizi raksta agronoms Bitckis: „Cik leela nozīme pa-

reizai baribai pēc sava sastāva ir kā ekonomiskā, tā ari higi-
ēniskā ziņā, rāda pareizi nostādita lopkopiba, — tikai cilvēks

eedomajas, ka ari viņš šaī ziņā ir kā izņēmums un ka viņam
nav nekādas normas vajadzigas. Bet cilvēka ēšanas jautājumā
ir tee paši pamata principi, kas citur, tas ir, baribai jābūt lētai,

veselīgai un garšigai".*)
Dr. mcd. Hinhede raksta:

„
mums nav vajadzigs 120 gra-

mu olbaltuma veelu, peeteek ar pusi — 60 grameem ; ja VlO

daļa no visa ēdeena ir olbaltuma veelu, tad tas ir jau pilnigi
peeteekoši*'.

No visa ta redzam, ka mūsu baribā jāizved pilniga re-

volūcija, jo līdzšinējais baribas sastāvs, kā ari tās uzņemšana
mūsu meesās ir pilnigi nepareizs, kādēļ ari cilvēki tā ceeš no

slimibam un padoti izdzimtibai un iznīcībai. Ka baribas re-

forma palīdz glābt cilvēkus, to peerāda tee mēģinā-
jumi pee dažeem cilvekeem, kuri caur pareizāku baribas sa-

stāvu un to uzņemšanu meesās, ir atdabūjuši atpakaļ savu

veselību un dzīves preeku.

IV. Gaļas, jaukta, vaj augu bariba?

Cilvēkā bariba ir dažāda. Ta atkarīga no cilvēku turi-

bās, no veetas, kur viņš dzīvo un ražo. Gar jūrmalam dabū-

jamas vairāk zivis, ganu tautas uzturas no peena un gaļas,
bet visleelakā cilvēku daļa galvenam kārtam pārteek no augu
baribas — kartupeļeem, rīseem, maizes.

No labas baribas prasām:

1) lai tajā _cc tilptu visas tās sastāvdaļas, noteiktos samē-

ros, kuras nepeeceešamas mūsu meesai preekš tās attīstīšanas,
siltuma un visas viņas darbības;

2) lai ta savā sastāvā nesaturētu mūsu meesai kaitīgas
veelās;

3) būtu veegli sagremojama, lai mūsu meesas to spēj
visintensivaki izmantot;

4) būtu lēta, un

5) veicinātu cilvēka fizisko un garigo tāļaku attīstību.

Leelakā daļa ārstu un fiziologu ir taīs dotmās, ka cilvē-

kam visderigakā bariba ir jaukta — no gaļas un augeem.
Otrs virzeens. ir veģetareeši, kuri atzīst tikai augu baribu.

Tāļak šee virzeeni attīstās sīkāki: izmet no augu baribas

augus, kuru sastāvā atrodas kaitīgas veelās un peeveeno no

dzīvneeku valsts veelās, derīgas mūsu barība^.

*) „Sakņkopiba" J. Reņģes, Rigā, 1917. g., 3. lp.
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Aplūkosim šos virzeenus tuvāku, jo tad dabūsim jēdzee-
nu par to, kādai baribai cilvēka meesas vairāk peemērotas
un kāda bariba vislabaki izpilda augšā minētās prasibas.

Gaļas un maisitas baribas peekriteji aizrāda uz sekošeem

šīs baribas labumeem: 1) dzīvneeku baribas veelās teek no

mūsu meesas pilnigi izmantotas un 2) dzīvneeku baribas vee-

lās varot visveeglaki sakārtot tādā veidā, lai tur atrastos visas

meesai vajadzīgās sastāvdaļas, kurpretim stādu baribu -mūsu

meesas nevarot tik labi izmantot un šīs baribas sastāvdaļas
neatrodotees tādā samērā,' kāds ir vajadzigs preekš cilvēka

meesas, kādēļ ta jāņem leelā daudzumā, kas apgrūtina gre-
mošanas orgānus. Un tādēļ gaļas bariba dodot spēku, ener-

ģiju, kurpretim augu bariba veen padarot tautas vājas un

gļēvas un, kā Dr. V. Molskov's saka: „cilvēki, kureem rodas

eespēja barotees labāki, papildina savu ēdeenu ar gaļu".

Gaļas ēdeenu pretineeki turpretim ka ari augu
baribu cilvēku meesas tikpat veegli pārstrādā, jo gaļas bariba

paleek cilvēka kuņģī, raugotees pēc tās labuma, no 1 — 5 1/2
stundas, kurpretim augu bariba paleek kuņģī 1— ķ stundas

(1 stundā sagremojas rīsi, 4 stundās vāriti kāposti). Ari augu
barība ir tā sakārtojama, lai tajā atrastos visas meesam vaja-
dzigās veelās un nebūtu tās jaeeņem uz reiz pārak leeļs dau-

dzums, ja ņemam palīgā reekstus, kastaņus, dažādas eļļu

sēklas, zirņus, pupas v. t. t. Ja peeveenojam vēl baribai peena

produktus, tad ari baribas peesavinašanās jautājums atkrīt; jo
peena produktus mūsu meesas peesavinajas un izmanto tikpat
labi kā ģaļas produktus. i

Bet gaļas pretineekeem ir stiprāki argumenti, kuri teešam

leek mums .nopeetni domāt par leelas reformas vajadzību
mūsu\ barībā. Jau no seneem laikeem novērots, ka gaļas
ēdeeni uzbudina mūsu nervu zistemu, sevišķi galvas smadze-

nes tāpat, kā spirtu saturoši dzēreeni, kas sevišķi redzams,

pee tādeem cilvekeem, kuri ilgāku laiku vaj pavisam nav

oaudijuši gaļas baribas.\ Tāļaki novērojumi rāda, ka gaļas
ēdeeni noved pee tām pašām sekām, pee kādām tautas no-

ved spirituozi dzēreeni: tautas dzīvā spēka mazināšanās, ne#

laika vecuma un dzīves saīsināšanās; padara mēesas neiztu-

rīgas pret lipigām slimibam, rada dziņu pēc dzimuma satik-

smes pārmērībām līdz ar slimibam, kas ar to stāv sakarā.

Tāļak novērots, ka ģaļas ēdeeni rada slāpes pēc meesai kai-

tigām uzbudinošām veelam, sevišķi un alkohola.

Daži ārsti saka, ka cilvēku var glābt no alkohola veenigi tad,
ja tas pilnigi atsakās no gaļas ēdeeneem (Dr. Jackson).

Dr. Kingsfords raksta, ka radikālākais līdzeklis karot

pret prostitūciju, dzimuma izvirtibu, ir izskaust gaļas baribu,
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jo nekadeem citeem līdzekļeem nebūs sekmju, kamēr cilvēki

barosees ar gaļu.
_

Tas pats Dr.. Kingsfords. raksta cita veeta : „tikai

gadus atpakaļ starp Anglijas lauku eedzīvotajeem sākusi iz-

platitees gaļas ēšana leelakos apmēros un jaunākās paaudzēs
jau sāk izplatitees deģenerācijas pazīmes, kuru cēlons meklē-

jams gaļas ēšanā. Senakee Anglijas eedzīvotaji ēda veen-

kāršu augu baribu, peenu, kartupeļus, un viņi dzīvoja ilgāku
mūžu, bija veselīgāki par tagadējo paaudzi, kura barojas ar

gaļas ēdeeneem un dzer alkoholiskus dzēreenus.

Visas šīs parādības labi apgaismo jau minētā angļu ārsta

.Dr. Haiga pētījumi, kuri rāda, ka visi gaļas ēdeeni, peeskai-
tot ari dažus augu ēdeenus, satur mūsu meesai ģiftigas vee-

lās, kuras izsauc augšā minētās parādības un ka tādēļ visi

gaļas ēdeeni, tāpat ari olas, kā veselībai kaitīgi, pilnigi iz-

slēdzami no cilvēku baribas.

Ar gaļas baribu cilvēks var saģiftetees ar dažādu slimību

dīgļeem, kuri dažreiz «atrodas gaļā. No trichineem, piņņeem,
tuberkulozes, leesas sērgas dīgļeem, maitātas gaļas ģiftim šad

tad saslimst cilvēki un ari nomirst.

. Ari tas uzskats, ka gaļas bariba dod cilvēkam spēku,
enerģiju un paceļ viņa garigās spējas, neiztur kritikas. Džīvē

un dabā redzam pavisam ko pretēju. Visi mūsu nastneseji
dzīvneeki, peem. degunradzis, kameelis, zirgs, vērsis ir ļoti
stipri un izturigi. Ceļotāji stāsta, ka gorilla ar savu fizisko

spēku pārspēj Āfrikas lauvu. <

Virchovs saka: „Tuksneša arābs ir vesels un modrs,
ēzdams deenā tikai sauju rīsa."

Darvins raksta, ka viņš nekur 'nav sastapis tik stiprus
strādneekus, kā Čilē, jo tee tur uzturas tikai no augu baribas.

Smirnā nav ekipāžu, tur strādneeki nes 1Q—12 pudu
leelus smagumus un pee tam ēd tikai augu baribu.

Indijā, Maroko pastineeki noskraida deenā 20 stundas un

uzturas tikai no rīsa un palmu augeem.

Ēģiptē, Brazilijā, Ķīnā, Greeķijā strādneeki sevišķi iztu-

rigi, veseligi un stipri un barojas tikai ar augeem.

Indeešeem sakāms vārds: „ja barosees ar maizi, viņa
tevi nesīs, ja barosees ar gaļu, tu būsi par nesēju un viņa
tevi tik stipri nomocīs, ka tu zem viņas smaguma nobeig-
sees."

Interesanti prof. Baeltc'a (Tokijā) novērojumi. Viņš izda-

rījis mēģinājumus pee diveem japāņu pasažeeru važoņeem,
kuri paši velk divriteņos pasažeerus simtām verstu. Šim uz-

devumam prof. Baeltcs noņēmis divus vīrus — veenu 22 un

25 gadus vecus, kureem trīs nedēļas no veetas katru deenu

bija janoeet 40 kilometru, velkot uz divriteņa viņu, 80 kilo-
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gramu smagu vīru. Šaī darbā abi važoņi ēda savu parasto
baribu, kura saturēja uz pusi mazāk tauku veelu un 60 līdz

80°/> olbaltuma no ta daudzuma, ko prasa Voita uzstāditā

norma. Ogļūdeņaji turpretim tika patērēti ļoti leelos apmē-
ros, eeņemot tos ar tur parasto baribu: rīsu, kartupeļeem, mee-

žeem, kastaņeem, lilijas saknēm. Pēc 14 deenam šos ļaudis
nosvēra. Veens no viņeem nebija savu svaru mainījis, bet

otrs bija par
1/a mārc. peeņēmees. Pēc tam Baeltcs peesolijis

viņeem gaļu, ko tee ari ar preēku peeņēmuši, jo gaļu tur uz-

skata par retu gārdumu. Prof. Baeltcs apmainījis veenu daļu
ogļūdeņāju ar olbaltuma veelam, kuru vispārīgi bijis gan
mazāk, nekā Voits to prasa, Pēc 3 deenam šee vīri lūguši
dot viņeem agrāko baribu, jo viņeem trūkstot spēka un viņi
nevarot vairs tikdaudz noskreet. Tad tee saņēmuši atkfd
agrāko baribu līdz mēģinājuma beigām, un viņu svars palicis
tas pats, kāds bijis.

Otrs prof. Baeltca novērojums. Izbraucot no Tokijas uz

Nikko, kādus 110 kilometrus leelā attālumākalnainā apgabalā,
viņš sastapis kādu japāni, kuru vilcis uz divriteņa viņa līdz-

eedzīvotajs. Šai brauceenā, kurš vilcees 14 stundas, viņam
mainiti sešas reizes zirgi. Eebraucis Nikko, viņš pēc pusstun-
das sastapis ari japāni, ar kuru bija reizē izbraukuši no Toki-

jas. Japanis-važonis, apmēram 54 kg. smags, bija noskrējis
14V 2 stundās 110 kilometru, ēdot veenigi augu baribu.

Kas teikts par fizisko darbu, sakāms ari par leela gariga
darba strādneekeem. Buda, Zaratustra, Konfucijs, Mozus, Jēzus

Kristus, Muhameds, Sofokls, Platons, Epikūrs, Plutarchs, Bai-

rons, Hallers, Ruso, Vāgners, Tolstojs, Edisons uzturejušees
no augu baribas.

Vaj gaļas bariba ir palīdzējusi attīstīt cilvēkos kultūru ?

Šādu jautājumu 'uzstāda prof. Beketovs un cenšas ar vēstures

palīdzību peerādit, ka gaļas bariba nav veicinājusi kultūru,
un šeem viņa norādijumeem ir japeekrīt. No Izrakumeem

redzams, ka cilvēks jau akmeņu laikmetā leetojis gaļas ēdee-

nus, kad viņam bija jau pazīstama uguns. Šis laikmets ir

vilcees neskaitāmus gadu tūkstošus, bet cilvēku kultūra stā-

vēja uz veetas. Kultūras progresa sākums meklējams taī laik-

metā, kad cilvēki sāka nodarbotees ar zemkopibu. Nav domā-

jams, ka pati augbariba būtu ta, kuļ'a sekmējusi kultūru, bet

gan pati zemkopiba prasa leelakas gara darbības, kuras sekas

ir tālāka attīstība. Cilvēki cenšas un viņeem ir jācenšas pār-
vērst zemes virspusi par laukeem un dārzeem. Bet šaīs cen-

teenos galvenee apspeedeji arveenu bijušas tās tautas, kuras

barojušās no gaļas. Zemkopju tautas arveenu bijušas labsir-

dīgākas, attīstitakas un arveenu mazāk attīstītas bijušas. tās

tautas, kuras uzturas no gaļas, peemēram, tautas, kuras no-
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darbojas ar zveju un apdzīvo Zeemeļu ledusjūras peekrastes.
Pat Vakar-Eiropā ir redzams tas pats. Ungāri, kuri nodarbo-

jas visvairāk ar lopkopību un kuru dzīvē vēl redzamas senās

ganu taufu pēdas, ir mazāk attīstiti, nekā citas apkārtējās kai-

miņu tautas. Turpretim vissenās kultūras tautas ir uzturēju-
šās veenigi no augu baribas. Senee greeķi, atrazdamees savas

kultūras augstumos, uzturējās veenigi no augu valsts. Vēl

varētu uzskaitīt daudz faktus, kur kultūras gājeenu arveenu

veicinājuši tee cilvēki, kuri atteikušees no gaļas baribas. Te

nav jādomā, ka pate bariba var būt par- kultūras veicinātāju
vaj bremzētāju, bet gan tas dzīves veids, kurš saistīts ar zinā-

mas veelās ražošanu. Un te jādod preekšrociba augu ba-

ribai.

Voits saka: „Leelee eekarotaji, kas ar asiņaineem' lau-

reem apbalvoti un veenmēr bijuši pārņemti no godkāribas,
varas kāres, egoisma, nav bijuši augu dietas peekriteji, bet

pēdējo starpā gan atrodas reformatori, kuri cenšas uzlabot un

izlabot cilvēku dzīvi, kuri pazīstami ar savu dziļo un plašo
prātu, tikumisko leelumu, kuri greznoti ar nevīstameem vai-

ņageem par viņu ceenigeem un leeleem cilvēku mīlestības

darbeem.*'

Pats gaļas baribas sagatavošanas veids — kaut lopus,
laistit viņu asinis, graizīt, mazgāt, cept gaļu — nav estētisks,
un cilvēki, kuri ar šo amatu nodarbojas, top ar laiku rupji,
nežēligi, un tādēļ ari nav brīnums, ka viņu neželigums iz-

paužas karos un citu tautu iznīcināšanā. Anglijā likums ne-

peelaiž meesneekus par zvērinateem pee tādām leetam, par
kurām var tikt peespreests nāves sods.

Tas pats nežēligums parādās ari pee kustoņeem, kurus

baro ar gaļas ēdeeneem. Ja suņus un lāčus baro ar augu

baribu, tad tee izaug meermīliga rakstura, turpretim barojot
tos ar gaļu, viņi paleek plēsigi.un nikni.

Vēl aizrāda, ka gaļas bariba, sevišķi tauki, glābj cilvē-

kus, sevišķi zeemeļos, no pārāka aukstuma. Tomēr izrādās,
ka aukstumu vēl labāki paceeš tee cilvēki, kuri barojas ar

augu baribu.

Fizioloģiskā ķimija ir peerādijusi, ka sevišķas starpības
starp augu un dzīvneeku baribu nav, starpiba ir tikai atsevišķu
veelu samērā.' Stādu olbaltuma veelās pēc sava ķīmiskā sa-

stāva neatšķiras ņo dzīvneeku olbaltuma veelam un ogļūde-
ņaji cilvēka meesās ir spējīgi pāreet taukos.

Prof. Beketovs saka: „Neapstrīdams tas fakts, ka katrs

cilvēks ir vairāk peemērots tai baribai, kuru viņš un viņa
senči leetojuši. Ja izdarisim mēģinājumus pee cilvekeem, kuri

uzturejušees veenigi no augu baribas, vaj atkal, otrādi, tad

mēģinājumu rezultāti būs dažādi. Tādēļ ari visas tās baribas

4
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normas, kuras fiziologi-praktiķi uzstādījuši pee
1/io no visas

cilvēces — galvenām kārtam Eiropas buržuāzijas — nevaram

uzskatit par negrozāmu pateesibu pee
9
/io no visas zemes

lodes eedzīvotajeem. Visi šādi mēģinājumi uzskatami par pa-
reizeem tikai šaurās noteiktās robežās."

Ja nu viss tas tā, tad jājautā: 1) vaj cilvēks pēc savas

dabas ir gaļas ēdējs, un 2) vaj jaukto baribu varam uzskatit

par labāko baribas līdzekli nākotnē?

Pirmām jautājumam vislabāko atbildi dod salīdzinošā

anātomija, kura skaidri rāda, ka cilvēks pēc savu orgānu bū-

tības ir augļēdejs, tāpat kā cilvēkam līdzigee mērkaķi —

orangutangs, šimpanze, gorilla. Kā cilvēkam, tāpat ari šeem

mērkaķeem zobu formas ir veenadas, aknas, smadzenes maz

atšķiras. Veenigā izšķirība ir baribas kanāla garums,* kurš

cilvēkam ir īsaķs par augļēdejeem, bet daudz garāks par ga-
ļas ēdejeem. Šo parādibu var izskaidrot aiv to, ka cilvēks

attīstijees kā augļēdejs, bet līdz ar uguns atrašanu viņš sācis

ari leetot gaļas baribu; tad pa šo neskaitāmo gadu tūkstošu

laikmetu varēja notikt pārmaiņas cilvēka meesās par labu

gaļas baribai. Tomēr cilvēks vēl nav ta sasneedzis, ka viņš
stāvētu tuvāku gaļas ēdejeem, nekā augļēdejeem. Tā tad ja-

peeņem, ka augu bariba stāv tuvāku cilvēka dabai, nekā ga-

ļas bariba.

To pašu apgalvo zinatneeki: Zoologs Cuvier peeņēm,
ka cilvēks ir mīkstu un pusmīkstu augļu ēdējs un līdz ar

uguns ..atrašanu viņš sācis ēst gaļu un ceetaku stādu baribu,
to preekšlaikus ar uguns palīdzību sagatavodams.

Prof. Ouens raksta:
,;
cilvekam līdzigee mērkaķi un vis-

pārigi četrķājaiņi barojas no augļeem, sēklām un citeem augu
valsts stādeem. Vērā ņemot ieelo anatomijas līdzību starp
šeem dzīvneekeem un cilvēku, cilvēks japeeskaita pee augļ-
ēdejeem.

.

*

Prof. Flurans saka: „cilvēku nevaram peeskaitit ne pee

gaļas ēdejeem ne: ari pee zāles ēdejeem, viņam nav četru

vēdera daļu, kā zāles ēdejeem, ne ari zobu, kādi ir gaļas
ēdejeem. Aplūkojot visus šos cilvēka orgānus, jānāk pee slē-

dzeena, ka pēc savas dabas un attīstības cilvēks ir augļēdejs,
līdzīgs mērkaķim.

Šeem uzskateem par lābu ari bērna instinkts.

Bērni savos pirmos cizīvibas gados ne labprāt ēd gaļas ēslee-

nus,\ bet to dara vēlāk labprāt tad, kad teek pee ta peera-

dinati. Bez tam cilvēks mīļo ēst tikai./Vāritu vaj ceptu'gaļu,
kur īstee gaļas ēdēji dzīvneeki ēd tikai jēlu gaļu. Ari šis

apstāklis runā par labu tam, ka cilvēks nav gaļas ēdējs.
Uz augšā minēto otro jautājumu atbildi dod paši cilvēki.

Visleelakais vairums cilvēku zemes virsū uzturas veenigi no
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augu baribas. Visas senās reliģijas pat aizleedza ēst dzīv-

neeku baribu.

Statistika rāda, ka par, tik daudz reizēm, par cik cilvēku

pavairojas zināmā apgabalā, lopu skaits mazinājās. Ja nu iz-

rādītos par pareizām tās domas, ka ideālākā cilvēka bariba ir

jaukta, tad cilvēkam drīzā nākotnē draudētu zemes plašuma
trūkums.

Augu baribas cilvēks uzņem teeši no stādeem un tās

veelam nav jāpārstaigā divi ceļi: no mineralveelam stādā un

no stāda dzīvnēekā, no kura to tik tad var uzņemt cilvēks.

Tādēļ augu bariba izmaksā ari daudz lētāki.

. Visu to eevērojpt, mūsu nākotnes bariba, kura izpildītu
augšā minētos prasījumus,- .ir jāmeklē augu valstī. Kā pētī-
jumi, par kureem zinātneeki, samērā ar citeem zinatniskeem

problemeem, vēl ļoti maz nodarbojušies, rāda, tad viss no-

teek preekš cilvēka labvēlīgā gaitā. Nākotnes cilvēku uzde-

vums būtu atrast līdzekļus sastādīt tādu au£u baribas kopo-
jumu, kurā atrastos visas cilvēka meesai vajadzigās veelās un

kuras izpildītu augšā minētos prasijumus. Pareizi saka prof.
Rubners, ka cilvēks neveenā veetā nav tik konzervativs, kā

pee savas baribas un viņam ļoti japeespeežas, lai to kādu

reizi mainītu. Un, teešam, pšt mūsu tagadējā maizes sagata-
vošana ir tik veca, ka mēs to vēl šo baltu deenu tā pagata-
vojam, kā to darījuši Ēģiptes varavi, vaj pat aizvēsturiskee

cilvēki. Un maize prasa nopeetnas reformas. Maizi raudzē-

jot mēs izpostam baribas veelās, tās pat pārvēršot mūsu

meesai kaitīgās veelās, nosveežam grauda ārpusi, labāko ba-

ribas veelās daļu, atdodot to, labākā gadījumā, lopam. Ne-

pareizi vārot, izsūcam no mūsu baribas veelam labākās sa-

-stavdalas un izlejam tās veenkārši laukā. Un tādu nepraša-
nas darbu ir daudz. Skaisti par šo leetu izsakās prof. Beke-

tovs: „technikas attīstība ar sevišķu ātrumu traucas uz preekšu,
tikai cilvēka darbs paleek pirmatnējā stāvoklī. Veenu vaj
otru baribas veidu un sakopojumu vaj nu kāds atrod nejauši,
jeb to sakombinē pavāri, veesnicneeki, tā sauktee 'gastromi,
kuri paši nav nekas cits, kā tāds, kurus kreevi apzīmē par

rijejeem (o6>KopLī).
No viša teikta nākam pee sledzeena, ka gaļa nākotne

tiks izslēgta no baribas veelu skaita. Tad beigsees ari tee

šausmigee skati, kurus pārdzīvo lopus kaujot un kuri padara
cilvēku par asinskārīgu mežoni.

V. Garšas un baudu veelas.

Arstneecibas rakstos, kuros eet runa par baribu, parasti
ir eevesta nodaļa ,par „baudu veelam", par kuru uzdevumu

•uzskata: 1) veicināt sagremošanu, 2) pavairot ēstgribu'un

4*
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3) atstāt mūsu. meesā patīkamu uzbudinājumu; bez tam šīm

veelam esot īpašība dzesēt karstumu, apreibināt un nomākt

mūsu* nervus.

Dzīvneekeem trūkst atsevišķu baudu veelu; savu baribu

tee pazīst pēc tām garšas veelam, kādas jau peemīt pašā ba-

rības saturā, un kas būs novērojis dzīvneekus ēdam, tas būs

pārleecinats par to, ka dzīvneeki pa ēšanas laiku sajūt leelu

baudu. Tikai cilvēks ir novirzijees no šī dabiskā ceļa un jau
no seneem laikeem leetojis dažādas atsevišķas veelās, kuras

eeņēmis, lai uzbudinātu un apmeerinatu savu nogurušo nervu

zistemu un tā izmantotu savus rezerves spēkus preekš bau-

das. Cilvēks nav apsvēris un ari tagad neapsver to apstākli,
vaj preekš viņa dzīves izdevigaki nodotees īsam uzbudināju-
mam un zaudēt savus spēkus, vaj atkal saudzēt savus spēkus,
savu veselibu preekš nākošās dzīves un meklēt baudu citos

virzeenos — no dabas noteiktās robežās. Ja meklēsim baudu

normālā, kārtigā dzīvē, kuras galvenais noteicējs ir uzturs,
eeskaitot gaisu un ūdeni, darbs un atpūta, tad to atradīsim

visā pilnībā. Mums baudu sneegs ikkatra maltite, ikkatrs

svaiga gaisa eeelpojums, darbs un atpūta, mežs un lauks un

tālāk visi tee garigee baudījumi, kas izpaužas zinātnē un

mākslā. Visos mūsu dzīvības procesos, ja tee norisinās nor-

mālās robežās, vajaga būt baudai preekš ikkura cilvēka, un

tādēļ ikkatrs leeks baudas līdzeklis, kuru cilvēks eeņem

preekš uzbudinājuma, apreibināšanās, lai izbēgtu draudošeem

dabas mājeeneem, sāpēm, smagumeem v. t. t., ir uzskatams

par kaitīgu. Tas apslāpē šos dabiskos beedinajumus, un cil-

vēks krīt par upuri tam postam, kuru izsauc cilvēka neda-

biskā dzīve, no kuras daba viņu tik nemitīgi beedina.
Mums jāizšķir baudu un garšas veelās. Par garšas vee-

lam uzskatisim tās veelās. kurās peemīt katrā mūsu dabiskā

baribas līdzeklī un no kurām mūsu nesabojatee nervī pazīst
baribas svaigumu, labumu, derīgumu v. t. t. Turpretim tās

veelās, kuras peemaisam pee baribas, lai peedotu baribai se-

višķu garšu, kā ari tos, kurus ēd, vaj dzer, velk plaušās at-

sevišķi tikai baudas dēļ, sauksim par baudas , veelam.

Pazīstamākās baudu veelās ir sekošas: alkohols, tabaka, opijs,
kafeja, tēja, dažādas vircas v. t. t., kuras īsumā aplūkosim
katru atsevišķi. Milzigos apmēros visās kultūras valstīs pa-
tērē baudu veelu — alkoholu. Šī veela eeeet dažādu dzē-

reenu. sastāvā un zinātne to atradusi par ļoti kaitīgu mūsu

meesam. Dažos ārstneecisku rakstu izdevumos vēl tagad ne-

eeskata par ļaunu eedzert pee pusdeenas galda glāzīti deg-
vīna un ari „ar mēru šad tad — preeka dēļ." Sadi raksti,
sevišķi ja tee nāk no medicīnas preekšstāvju puses, ļoti kai-

tīgi un tādēļ nebūs leeki pee ša jautājuma mazleet pakavetees.
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Par alkoholiskeem dzēreeneem Dr. Preedkalns raksta:

sastāvdaļa alkoholiskos dzēreenos — vīnā, alū,

šņabī, konjakā, liķeeros v. t. t., ir etilalkohols. Tas ir tas

magnets, kurš miljonus un atkal miljonus peevelk glāzītei.
Visus šos dzēreenus'tā tad var uzskatit kā stiprāku vaj vā-

jāku alkohola atšķaidījumu. Dažāda garša atkarājas no citām

sastāvdaļām, skābēm, cukura v. t. t., kas dažādos dzēreenos

var būt dažādas. Alkohola daudzums ari dažādos dzēreenos

svārstās no 3^—7s^.*)

Vispirms alkoholam veetejs eespaids; kur tas nak sakara

ar mutes, rīkles, kuņģa un zarnu gļotādiņu, tur, būdams kon-

centrētā veidā, tas apdedzina, atņemdams kārigi audeem

ūdeni. Asinstrauki zem alkohola eespaida izplešas un tajos
peeplūst asinis. Ja šādi kairinājumi atkārtojas beeži, tad gļot-
āda ir pastāvīgi eekaisusi. Tādus gļotādas eekaisumus re-

dzam pee katra dzērāja. Stipri koncentrēts alkohols aptur

sagremošanu, jo seekalas, tāpat kā kuņģa sulas fermenti, kuri

rada ķīmiskas pārvērtibas baribas sastāvā, teek paralizēti.
Mērenā atšķaidījumā alkohols gan paveicina sulu atdališanos

un tādēļ daudzi ir pārleecinati, ka degvīna glāzīte pee pus-
deenas ir deriga, jo ta vairojot ēstgribu un veicinot sagremo-
šanu. Uz to Dr. Preedkalns atbild: „veselam kuņģim māk-

slīgi līdzekļi ir neveen nevajadzigi, bet pat kaitīgi; uz vese-

lām acim neveens neliks brilles, lai redzēšanu uzlabotu, pee

māksligeem līdzekļeem jāķeras tik tur, kur dabiskajā' orga-
nisma gaitā noticees traucējums, t. i. slimības gādijumā, un

tad vispirms jagreežas pee ārsta. Otrkārt, ja ķeras pee māk-

sligeem līdzekļeem, tad pee tādeem, kuru ļaunās puses

nav leelakas- nekā labās. Kamēr sāls, pipari, sinepes atstāj
■eespaidu tik uz kuņģa gļotādiņu, alkohols pāreet asinīs un

saģiftē visu organismu. Pee tam māksligee līdzekļi ātri no-

trulina kuņģa nervus; arveenu ir vajadzīgs leelaks kairinā-

jums, lai dabūtu to pašu panākumu. Dabiska, maz kairinoša

barība — peens, augļi v. t. t. eet pazušanā.**)

Tāpat jo kaitigs ir alkohola vispārējs eeepaids. Eesū-

cees asinīs, tas tūliņ veegli sadeg un līdz ar to atņem meesai

daudz skābekļa, tā ka ta sāk trūkt preekš pilnīgas alkohola,
tāpat ari preekš baribas veelu sadegšanas un šūniņu darbibas.

Tāļak alkohols atņem šūniņām ari ūdeni un traucē leelakā

vaj mazākā mērā organisma kārtīgu, fizioloģisku darbibu.

Alkoholisku dzēreenu leetošanas sekas ir dzīvības spēka un

pretturešanās spējas mazināšanās pret dažādām ģiftim.

*) Dr. Preedkalns „Alkohola eespaids uz cilvēka organismu".
„Ausekļa" gada grāmatas izd. ,1905. g. 30. 1. p.

**) Dr. Preedkalns, turpat — 30. Ipp.
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„Katrs ārsts/* saka Dr. Preedkalns, „un ari dažs neārsts

zin, ka daudz slimibās dzērajeem ir nesalīdzināmi grūtākas,
nekā ned'zērajeem. Minēsim tikai plaušu karsoni, koleeru v. c.*)

Japāņu pētneeka Muira eksperimenti peerāda, ka novā-

jējušu organismu alkohols stiprināt nevar, bet gan to vēl vairāk

novājina. Pat minimaldozās alkohols pēc ilgākas leetošanas

atstāj uz organismu, kaitīgu eespaidu.**)
Bez tās ogļskābes pavairošanās organismā, kura rodas

pee alkohola leetošanas un izsauc ari tur teešu saģiftešanu,
alkohols pārtauko organisma šūniņas un tā sabojā pat veselus

orgānus, peemēram, sirdsmuskuļus, kādēļ ne mazums alkohola

leetotaju krīt agrai nāvei par upuri.
Vispirms alkohols darbojas uz cilvēka smadzenēm, para-

lizējot centralorganus, kuri pārvalda visu cilvēka fizisko un

psichisko darbību, regulē asinstraukus un to kustības Šīs

darbības sekas ir, ka malejee (periferiskee) asinstrauki izplešas
un tādēļ asinis peeplūst ķermeņa virspusē, radidamas zubjek-
tivu siltuma sajūtu, kuras dēļ vēl tagad Veeris otrs uzlūko

alkoholu par siltuma avotu. Ka šīs domas ir nepareizas, to

peerāda teoretiskee pētījumi un praktiskā dzīve: asinis, sa-

plūzdamas organisma virspusē, zaudē .vairāk siltuma, nekā

kad tās atrastos normālos apstākļos, peedzērušee nosalst daudz

ātrāk, nekā nedzērušee. Ceļotāji pa aukstām zeemeļu zemēm

panes daudz veeglaki aukstumu, kad tee neleeto nekādus

alkoholiskus dzēreenus.
Ar Dr. Preedkalna vārdeem, alkohola eespaids uz cilvēka

gara darbibu un kustībām parādās sekoši: „Valoda plūst ne-

mitoši, pat. pee tādeem, kas citādi ar vārdeem skopi, žesti top
dzīvāki, kustibas plašākas un brīvākas, nereti līdz nepeeklāji-
bai, kamēr alkohols pēdigi paralizē muskuļus un nogāž nese-

nejo varoni no kājām. Bet līdz ar to zūd ari paškritika, kura

katru vārdu apsver, pirms izrunā, katru darbibu pārleek" pirms

izdara, katru domu analizē, pirms peeņem. Nav vairs kon-

troles, kas nepaļautu mēlei izteikt apvainojošu vārdu, kas at-

turētu roku ,no neapdomāta darba! Eestājas stāvoklis, kur

cilvēks jūtas varens, nemaldigs, pašapzinigs, ar veenu vārdu

— stāvoklis bez paškritikas, kas aizrāda uz to, ka.. cilvēka

augstākā spēja — prāts, kas veenigi to atšķir no citeem dzīv-

neekeem, ir paralizēts.***)"
Par laimibas sajūtu, kura rodas zem alkohola eespaida,

Dr. Smiths raksta: „Kas zīmējas uz eedzēruša cilvēka laimi-

bas sajūtu, ar viņas ātro ideju maiņu, ar naivo pašleelibu, ar

*) Dr. Preedkalns. Turpat, 33. 1. p

**) Turpat, 33. 1. p. 'I

***) Dr. Preedkalns. Turpat, 34. 1. p.
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teekšanos pēc visa rupja un'brutāla, ar pārleecibu par savu

varenību, tad ta tik ļoti atgādina erotiskas gara vājības bildi,
ka abus stāvokļus var uzlūkot par analoģiskeem (līdzigeem).*)

Prof. Kraepelina v. c. pētījumi peerāda, ka alkohols- ee-

vērojamā mērā pamazina gara darba spējas, ka inteliģence,

saprašana, apķēriba zem alkohola eespaida uzkrītoši mazinās.

Tāpat alkohols var būt par cēloni dažādām nervu slimibam

un dzirdes un redzes vājumeem.**)
Ledu* eespaidu alkohols atstāj uz asins traukeem, kuri

zem ta eespaida pārveidojas, paleek trausli un neiztur asins

speedeena. Pārplīstot svarīgos orgānos, sirdī, smadzenēs,
rodas peepeža nāve — treeka.

Ļaunu eespaidu uz neerem, sirdi atstāj ari leelais šķid-
rumu vairums, eeņemts ar alkoholiskeem dzēreeneem, alu,
vīnu, groku v. t. t, kurš pārak nomoka šos svarīgos orgānus.

Alkohols nogurdina muskulatūru un mazina fiziskā darba

spējas.
„No viseem ļauneem eespaideem rt

,
raksta Dr. Preedkalns,

varbūt visļaunākais ir alkohola eespaids uz cilvēka vairoša-

nās šūniņām, jo te alkohols sabojā nākošo cilvēku jau dīglī.

Alkoholiķu bērni dabū, kā mantojumu, labākā gadijumā vāji-
nātu nervu zistemu, nespēcīgu organismu, sliktākā gadijumā
tee ir idioti, epileptiķi, garā vāji, vaj pavisam dzīvot nespējīgi.
Eeskatatees slimību vēsturēs, kuras teek vestas vājprātīgo ee-

stādēs un nervu slimnīcās un jūs redzeseet, ka leelai pusei
no šeem nelaimigeem, kā slimibās cēlonis, ir atzīmēts vecāku

alkoholisms.***)
Katrs clzēreens, kurš satur pat vismazāko daudzumu

alkohola, ir kaitīgs cilvēka meesai un līdz ar ta leetošanu

mazinās tautas dzīvais spēks. Bet ja eevērojam vēl to, ka

tagad alkoholisko dzēreenu, kandžu, pagatavo un dzer kopā
ar daudz leekeem un ģiftigeem maisijumeem, pat zeepu zālēm,
lai tas būtu vēl „stipraks", tad jājautā: „Kurp Vaj
Latvijai, kura panākusi savu brīvību ar tik smageem upureem,
nestāv preekšā vēl leelaks eenaidneeks, kādi jebkad mums

bijuši un kurš draudē mūsu zemi pilnigi iznīcināt? Vaj tee,
kuri pasargāti no šīs nelaimes, varēs nest to slogu, ka teem

būs jāceļ ceetumi preekš nozeedzneekeem, sanatorijas un pa-
tversmes preekš garā vājeem un ākleem —ša baudu dzēreena

upureem?
Kā otrs ļauns baudas līdzeklis ir tabaka, kura savos

dūmos un ari sevī satur ļoti ģiftigas veelās, nikotinu, cian-

*) Turpat, 35. 1. p.

**) Turpat, 35. 1. p.

***) Dr. Preedkalns.. Turpat, 37. 1. p
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skābi, ogļskābi v. t. t. Zinatneeku (prof. Kovalkovska, Beka,
Jakša, Dolaigne v. c.) novērojumi māca, ka tabakas smēķēšana
saīsina dzīvi, padara vāju atmiņu, pavājina redzes spēju, pa-
dara vāju kuņģi, eekaitē smaganas, var būt par cēloni ausu,

slimibam,. satreec nervu zistemu, rada sevišķus traucējumus
sirds darbibā, tā ka cilvēki nav spējigi strādāt fizisku darbu,
un kas ari beeži veen par nāves cēloni.

Prof. Dogels raksta: ,Ja salīdzinām tos labumus, kuri

ceļas no tabakas dažeem ciivekeem un valstīm, ar ļaunumeem,
kuru tabaka dara uz cilvēka veselibu, tad jāsaka, ka šī kārība

katram cilvēkam un valstij izmaksā ļoti dārgi un šis ļaunums
ir daudz pārāks par tās labumu. Tabakas smēķēšana, zīšana

un šņaukšana ir teeša cilvēku nelaime un izleetot otra cilvēka

nelaimi sev par labu nav humāni, nav prātigi "

Smēķētāji dara ļaunu visai savai apkārtnei, jo peesmē-
ķetais gaiss veselībai ļoti kaitigs, ko derētu gan eevērot visās

sabeedriskās veetās un nopeetni raudzitees .uz to, ka tur ne-

smēķētu. Kurš bendē savu veselibu, tam vismaz nav teesi-

bas bendēt citu veselibu.

Kā ļauns baudas līdzeklis teek leetots ari opijs, bet tas

pazīstams vairāk austrumneekeem, ķīneešeem, turkeem, per-

zeešeem; mūsu zeme vēl no ta laimigi pasargāta, lai gan ari

jau pee mums dzird, ,ka dažām papirosu zortem teekot pee-
maisita šī ģifts.

Kaitīgi ir ari tādi baudas līdzekļi, kā pupu kafija, Ķīnas

tēja un, mazākā mērā, kakao. Šee dzēreeni kaitē: 1) tādēļ,
ka cilvēks ar teem eeņem leelu vairumu šķidruma un 2) tee

satur nāvigus alkoloidus: kofeinu, teinu, kuri stipri kairina

centrālo nervu zistemu un dara ari eespaidu uz sirds darbibu.

Jau no V 2 grama kofeina rodas stiprs uzbudinājums, galvas
sāpes, reiboņi, bezmeegs un dažreiz pat halucinācijas.

Bez šeem dzēreeneem mēs varam galigi iztikt, jo mūsu

pašu zemē aug garšīgas, nekaitīgas tējas zāles un kafijas vee-

lās: ābeļu, ķiršu, kumelīšu tējas, rudzi, meeži, kveeši, cukura

beetes preekš kafijas. Ar šīm veelam mēs varam pilnigi ap-
meerinatees.

Ari gaļas buļjons un vāramais sāls ir uzskatami kā bau-

das veelās, jo sāļu preekš meesas vajadzības pilnigi peeteek
no normālas baribas. Bet par šīm veelam runāsim vēl citā

veetā.

Vēl japeemin dažādas vircas, kuras leek pee ēdeeneem:

pipari, lozberu lapas v. t. t., kuras pašas par sevi nesatur

neka kaitiga, bet tikai kairina apetiti, tā ka cilvēks vairāk

eeēdas, nekā vajadzīgs, kas viņam ari var būt kaitīgi.
Dr. JBurgers raksta: „Vislabākais, visizdevīgākais baudas

līdzeklis ir,izsalkuma sajūta, kura no seneem laikeem patee-
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sigi un pareizi teek atzīta par labāko ēdeenu gatavotāju. Un

tāpēc nevajaga kairināt ar dažadeem nenormaīeem kaitigeem

līdzekļeem, kurus nosauc , par garšas veelam. Tikai leeka

kalpiba vēderam un padošanās kāruma sajūtai, peespeež cil-

vēku meklēt un izdomāt dažādas garšas veelas sev par ne-

laimi un kaiti." *)
Virchovs saka: „Baudu veelas atgādina zāles, kuras uz-

mudina nervu zistemu. Tas ir labs ārstneečibas līdzeklis, bet

veselam1 organismam kaitigs. Jo ilgāki tās leeto, jo tās kaitī-

gākas. Veselam cilvēkam nav vajadzigs nekas uzbudina-

jošs." **)
Ja pareizi sastādīsim savu baribu un to baudisim tā, kā

daba to prasa, tad mums nebūs vajadzigs nekādu leeku baudu

veelu. Pate bariba būs mūsu baudu veela. Baribas uzņem-
šana būs mūsu baudas akts, daudz pilnigaks, nekā tas ir krogā
sēžot pee alus galda.

No visa šī īsa pārskata redzam, ka baudu veelas, ar maz

izņēmumeem, satur sevī preekš mums nāvigas veelas un tā-

dēļ visas tās uzskatamas preekš ikdeenišķas leetošanas kā

kaitigas, bet tās dažreiz var gan būt ļoti noderigas preekš
slimību ārstēšanas — ārsta rokās.

VI. Zobi, žokļi, deguna telpas un to sakars ar baribu.

Daba strādā pee cilvēku zoba uzbūves 20 gadus. Jau
tas leek domāt, ka zobu aparātam jaeeņem svariga veeta cil-

vēka orgānu zistemā. Tā tas ari ir, jo zobu aparāts ir brī-

nišķīgi organizēts preekš teem uzdevumeem, kādus daba tam

uzlikusi.

Katrs mūsu orgāns ir eerīkots ar visleelako nozīmi, ku-

ras princips: ar mazāko spēka patēriņu gūt vislee

lakās sekmes. Bez tam katrs orgāns eerīkots sakarigi ar

citeem;. ja kaut kādu apstākļu dēļ ceeš veens no teem, ceeš

tūliņ viša zistema. Zobeem un žokļeem šaī ziņā izcilus stā-

voklis. Pa visu leelakai daļai atseviškeem meesas organeem
ir tikai veens uzdevums: acim redzēt, ausim dzirdēt v. t. t.,
bet zobu uzdevums ir ļoti sarežģītas dabas, jo viņu darbībā

un attīstibā ņem dalibu žokļi, muskuļi, lūpas, mēle, deguna
daļas, smaganas. Bez baribas sasmalcināšanas viss šis aparāts
ņem dalibu — elpošanā, runāšanā, smeešanā un raudās, svilp-
šanā, kleegšanā, visā dvēseles izteiksmē, kura atspoguļojas
ģīmī. Ja kādā no šīm darbībām noteek traucēkļi, sevišķi to

attīstibas stadijā, tad tas var radit nenormālu gaitu ari visās

*) „MfICHaH iiHma ci> 3p-feHin BereTapianna". R-ņi* Byp-
i-ep-B, 1. 29.

**) Idem, 1. 36.



58

minētās, ar zobeem sakarā stāvošās daļās, kas savukārt var

atsauktees ļaunā nozīmē uz visu mūsu meesas attīstibu un

darbibu.

Veens no galveneem zobu uzdevumeem ir sasmalcināt

baribu un samaisīt to ar seekalam. Pee šī darba kustina

žokļus, darbojas muskuļi, kas leelā mērā veicina asins peeva-
dišanu apkārtējām meesas daļām. Tādā kārtā no zobu un

žokļu darbibas atkarājas: 1) pašu zobu un žokļu, 2) deguna
telpu, 3) mutes 4) mēles un 5) smadzeņu — attīstī-

šanas un uzturēšanās normālā stāvoklī. Visas šīs galvas da-

ļas ir ļoti bagātas ar asinstraukeem un ne bez eemesla, jo
galvā noteek veena no visleelakām darbībām mūsu mee-

sās. Zokļeem, kuri satur sevī zobus, vajagabūt stipreem, lai

tee veiktu to leelo nerimstošo kustibu, kura tajos katru deenu

noteek. Deguna telpas, tāpat- kā mutes eekšeene, ir pār-
klāta ar gļotādu, kurai jābūt sevišķi stiprai un veselai, jo ta

ir aizsargs, kas nelaiž cilvēka eekšeenē tos miljardus mikrobu,
kuri cilvēku katru brīdi šaī veetā apdraud. , Bez tam leelais

vairums dzeedzeru ne dzeedzerišu, kureem viseem savs uz-

devums, galvenām kārtām pee baribas sagremošanas, prasa
daudz asiņu. Ari mēle ir veens asinstrauku mudžeklis un ir

pārklāta ar visadeem dzeedzerišeem un jūtekļu organeem,
kuri noteic baribas derigumu, darbojas pastāvīgi līdzi sagre-
mošanai un runāšanai v. t. t. Tad galvenais orgāns — sma-

dzenes, visas mūsu meesas intelektuālas darbibas vadītajās,
kuras nemitoši prasa asinis, atrodas ari šo orgānu rajonā.
Pee visu šo orgānu bagatigas apgādāšanas ar asinīm, nemitigi

palīdz žokļi, kuri kustedamees, Caur muskuļu darbibu, vada

asinis šos svarīgos orgānos, kureem peeder galvenā vadošā

loma cilvēka organismā.
Viseem pazīstams tas apstāklis, kādus grūtumus un postu

saceļ slimi zobi, bet jazin ari, ka deguna telpu normālai at-

tīstībai nav mazāka nozīme, jazin, ka no nenormālām, deguna

telpām ceļas elpošanas traucējumi, kuru dēļ ceeš elpošanas

orgāni, sevišķi plaušas v. t. t. Cik leela nozīme veselām

stiprām smaganām, veselai mutes gļomādai, sapratīsim vislabāk

tad, ja eevērosim,' ka mutes-telpas ir veena no tām veetam

cilvēka meesās, kurās, pat labi koptās, uzturas arveenu

daudz kaitigu mikrobu. Pēdejee, ja mutes gļotāda nav ve-

sela, noceetejusees un stipra un līdz ar to seekalas nav vese-

las, normālas — var veeglaki eelaustees mūsu meesās un

tur izsaukt saslimšanu. Un tā žokļu nodarbināšana palīdz
vadīt asinis galvā un tādā kārtā uztura un attīsta visu galvas

daļu, galvenām kārtām smadzenes, mutes un deguna telpas.
Palīdz ari tīrīt ausis no izsvīdumeem un, domājams, ari dzirdi

attīstīt. No visa teiktā redzam, ka viss baribas uzņemšanas
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process saveenots ar leeleem uzdevumeem, kuri nepeeceešami
ne tikai preekš cilvēces tāļakas attīstības, bet pat preekš
viņa tāļakas eksistences,

ļ
Pats par sevi saprotams, ja zobus un žokļus tā nenodar-

bināsim, kā to prasa mūsu meesa, kas senāk notika neapzi-
nīgi, leetojot ceetaka veida baribu, tad vispirms ceetīs zobi,

žokļi v. t. t. un līdz ar to' visa mūsu meesa tiks padota iznī-

cībai, kas jau tagad lēnā gaitā noteek. Nevar pastāvēt orga-

nisms, ja tādi nepeeceešami orgāni, kā smadzenes, elpošanas
orgāni un pašas mutes telpas, nevar tā attīstitees, kā to'prasa
dabas likums.

Ir peeņemams, ka cilvēks ir attīstijees preekš ceetaka un

ne šķidra veida baribas, kādēļ ari daži zinatneeki viņu eedala

augļēdeju sugā. Veenigais laikmets cilvēka mūžā, kad viņš
barojas ar šķidru barību, ir laiks pēc viņa dzimšanas, kurā

tas uzņem mātes peenu. Bet ari šaī laikā bērna baribas uz-

ņemšana noteek tā, it kā viņš to kocleletu, ēstu, caur ko ari

darbojas viņa žokļi.

Tāļak jaeevēro tas, ka mute nav tik baribas sasmalcinā-

šanas veeta, bet tur baribai, samaisotees ar seekalam, ķīmiski

jāpārvēršas. Ceetaka veida bariba eesūks vairāk seekalu un

tādēļ varēs pamatigaki pārvērstees par meesai derigāmj bari-

bas veelam. Ceetaku baribu ēdot, zobi un mutes telpas paši

tīras, izdalās ari vairāk seekalu un viss tas dara labvēlīgu

eespaidu uz gremošanas orgānu uzturēšanu un sagremošanas
gaitu.

Bet ne tik baribas veidam veen, ari baribas sastāvam ir

tikpat leela nozīme preekš zobeem kā preekš visas meesas.

Veena no mūsu kultūras dzīves nelaimēm ir zobu kaites,
kuras ir tik stipri izplatījušās, ka apdraud visu tautu veselibu.

Katram, kurš darbojees pee zobu slimibu dzeedinašanas un

apkarošanas, top arveen skaidrāks tas fakts, ka ari zobu kaites

bez jau citeem eemesleem, ceļas ari no nepareizas cilvēku

barības sastāva. Baribas sastāvā neeeeet peeteekoši to veelu,
kuras zobeem un kaulu zistemai nepeeceešamas. Pareizi saka

Dr. Rose: „Es uzskatn zobu maitašanos'un vāju meesas attī-

stibu " savos galvenos vilceenos par paralēli ejošu parādibu,
kas dibinājās uz kopigeem pamateem, galvenām kārtam uz

nepareiza, ar sāļeem nabagas baribas pamata".*)

To eevērojot jāsaka, ja gribam visos pamatos karot pret
zobu slimibam, mums jāreformē mūsu baribas sastāvs un forma.

Šī reforma jāsāk izvest sākot no pirmās bērna gaitas pasaulē.

) Deutsche Monatschrift fūr Zahnheilkunde 1914, 1. 64,
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Dr. Kleinzorgens ee.teic preekš bērnu normālas ēdināša-

nas sekošus noteikumus:*)

1) No 1. līdz 6. vaj 8. mēnesim, kad bērnam parādās
pirmee zobiņi, viņš jābaro tikai no mātes krūts un tikai gadi-

jumā, kad tas nav eespējams, no peena pudeles.

2) Pēc pirmo zobiņu parādišanās un kad jau bērnam sā-

kas instinktivas žokļu gremošanas kustibas, bez mātes krūts

vēl dodarņa pusceeta bariba.

3) Ar otro dzīvības gadu ir katra baribas uzņemšana ar

zīšanu pilnigi atmetama.

4) Visi zīžamee un knupji, kurus mēdz leetot pee bērnu

apmeerinašanas, pilnigi atmetami un to pārdošana aizleedzama.

5) Otra gada sākumā pusšķidra un putrveidiga bariba

pilnigi atmetama.

6) Bērneem jādod ceeta veidabariba, sevišķi maize, mai-

zes garozas, cvībaki un teem līdzīgi cepumi no pilnvērtigeem

graudu milteem, raugotees pēc gada laikeem ari augļi, sevišķi

dažādi reeksti, kuri žokļus visādi nodarbina.

7) Kožamo riņķu un vijolīšu sakņu veetā, var dot bēr-

nam burkaniņu, to vīņš varēs gremot' līdz nogurumam.

8) Pēc visu zobu sanākšanas jāraugās, lai bērns gremotu
ar pilnn muti, un ar dzerokļeem; preekšzobi ir derīgi tikai

baribas nokošanai.

9) Ecleena gremošanas laikā dzeršana pilnigi atmetama,
tikai seekalam jāpadara ēdeens šķidrs. Tikai pēc ēšanas jā-
atļauj izdzert 1

/2—l glāzi peena vaj ūdens. Kā beidzamo pēc
pusdeenas var dot sulotu augli, kurš dzesēs slāpes un beeži

veen ūdens dzeršanu padarīs nevajadzīgu.

lt)) Jāraugās uz to, lai bērni pee ēšanas nepļāpātu. Pļā-
pāšana un dzeršana pee ēšanas ir kavēklis labai Sagremošanai.

Visi šee Dr. Kleinzorgena aizrādījumi no zobārstneecibas

stāvokļa ir pareizi, tikai tee papildināmi ar to, ka ari baribas

sastāvs pilnigi reformējams, jo visa ta bariba, ko mēdz sneegt

mazeem bērneem, kā baltmaize vaj citi cepumi no bīdeleteem

kveešu milteem, dažādas putras un putriņas, nesatur deezgan

*) Deutsche Monatschrift fiir Zahnheiikunde 1914, 1. 161
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daudz vajadzigo neorganisko veelu, kuras nepeeceešamas

preekš zobu un kaulu zistemas uzbūves. Lai runā skaiļi:

mātes peens satur 3,46% pelnu,

govs „ „
.5,64%

„

kazas „'
„

6,48%
„

kveešu milti (bīdeletee) satur 0,54°/° „

(rupjee) „
1,09

rudzu
„ „

1,67
„

zirņu
„ f „ 2,90

„

Pelnu veelu saturs % ir sekošs: *)

No šīm tabelem redzams, ka miltos atrodas ļoti maz

vajadzīgo sāļu. Peemēram, 1 litrs (1000,0) govs peena satur

vismazākais 50,0 sāļu, kurpretim bīdelētos kveešu miltos to

ir tikai 5,0,

50 grami sāls govs peenā satur 4,73 gr. nātrija, 10,66

kaļķu un 0,26 dzelzs.

Turpretim 5 gramos kveešu miltu sāļos ir 0,04 gr. nātrija
un 0,13 gr. kaļķu.

Bet preekš organisma būves vajadzīgs visvairāk nātrija,
dzelzs un kaļķu: pirmās preekš ogļskābes izdalīšanas no mee-

sas, otrās preekš skābekļa uzņemšanas asinīs un kaļķis preekš
kaulu un zobu uzbūves. Turpretim fosfora miltos ir daudz

vairāk, nekā to prasa bērna organisms un ar ta vairumu veen

meesai nav nekas līdzēts.**)

Bez tam vēl miltu labums atkarājas ari no zemes, kurā

labība augusi. Sekošā tabele***) rāda leelo kveešu starpību
mineralsāļu ziņā:

*) Dr. H. Lahmann. Die! diātetische Blutentmischung, 1899, 1, 144.

**) Dr. H. Kielhauser. „Oaoht. Odosp-Eme", 1900, 1. 398. ,

***) Dr. H. Lahmann. Die diātetische Blutentmischung, 1899, 1. 144.

18,78 0,87
22,05 3,05
2,80 8,23

1,02 7,99
4,99 7,96

I
tlates peens
jovs peens
Cveešu milt|
*udzu milti

£irņi

38,08
24,67
36,00

38,44
41.79

5,69
9,70
0,93

1,75
0.96

0,11
0,53

2,54
0,86

19,10
28,45

52,04
48,26
36,43

2,64
0,30 0,04

19,06
14,28

3.49 0.86 1,54
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Kveešu labiba: Pelnu °/o:
Minimums Maksimums Vidus m.

Zeemeļ- un Austrum-Vācij_ā 1,17 3,26 1,92
Deenvidus- un Reetrum-Vācijā 1,04 2,71 1,85
Austro-Ungarijā 1,32 2,28 1,75
Kreevija —

_

— 1,66

Anglijā_ — — 1,67
Francija —

— 1,66
Zeemeļ-Amerikā 0,78 3,46 1,79

Ja aplūkojam miltus pec zortem, tad smalkas zortes

(kveešu) milti no Nr. 0 —Nr. 8 satur pelnu no 0,47,—0,81 °/o,
rupjākās zortes milti Nr. 872 — 9 — 1,20—2,66°/o. No ta

redzam, ka vissmalkakee bīdeletee milti satur vismazāk mine-

ralsāļu. *) Tad nav ari ko brinitees, ka pilsētneekeem, kuri

visvairāk uzturejušees no kveešu baltmaizes, zobi tik nestipri.
Sīkāki par šīm tik nepeeceešamām leetam rakstit nav mans

uzdevums, te 'plašs darba lauks specialisteem-higieništeem un

ķimiķeem-fiziologeem visplašākā nozīmē. Cerēsim, ka mūsu

jaunā augstskola nāks ar saveem spēkeem palīgā, lai nostādītu

baribas jautājumu jaunā zinātniskā gaismā.
Vēl jāaizrāda uz smaganu slimibam, kuras ari var būt

nepareizas baribas un nepareizas baribas uzņemšanas sekas.

No saveem peedzīvojumeem varu leecinat, ka smaganu sli-

mības, ārstējot ar dezinfekcijam un mechanisku zobu notīri-

šanu, daudzos gadījumos palika bez sekmēm, bet ņemot pa-

līgā dietu, sevišķi smalku sagremošanu (flečerešanu), panā-
kumi isā laikā bija leeli: uzlabojās ne tikai smaganas, bet

pārgāja ari mazasiniba, kas bija eepreekš ilgi ārstēta.

Pee sevis esmu novērojis to faktu — kuram gan vēl ne-

peeceešami bakterioloģiski peerādijumi, — ka līdz ar dietu

un pareizu baribas uzņemšanu, nāk leels pārgrozjjums ari

mutes higiēnā: zūd mutē un baribas kanalī rūgšanas un pūša-
nas mikrobi. Par to iznīcināšanu baribas kanalī cīnījās nelai-

ķis prof. Mečņikovs un •gadeem teek domāts par to, kā lai

sastādītu tādu dezinfekciju preekš mutes, kura nekaitētu mutes

gļotādai, bet kura iznīcinātu kaitīgos mikrobus. Kad vēl ne-

biju -peesavinajees tagadējo baribas uzņemšanas metodi, man

mute, pēc pamatigas izmazgāšanas ar ūdeni, dezinficējošu
pulveri un birsti, arveenu rītos bija peeskābusi un tad reak-

cija bija veegli skāba. Tagad esmu izdarījis vairāk mēģinā-

jumus, muti vakarā nemaz netīrīt, bet rītā, augšā ceļotees,
man mute izleekas tīra un lakmusa papirs rāda alkalisku

reakciju. Izskaidrojums man leekas ļoti veenk'ārš un dabisks:

*) Dr. H. Kielhauser.
b

06o3pime ft

, 1900, 1. 399
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baribu pamatīgi mutē ar seekaļam samaisot, ta

ķimiski pārvēršas tā,-ka organisms ta var pa-

matigi izmantot un tā mikrobeem neatleek vairs

tikdaudz baribas; tādēļ paši tad dabiski iznīkst,
jomūsu,seekalas,un tāpat ari baribas kanaļa
sulas ir naidīgas pret mums kaitigeem mikro-

beem. Esmu taī pārleecibā, ka mums vairs nākotnē nebūs

jālauza galva preekš jaunu dezinfekcijas līdzekļu atrašanas,
bet būs tikai jaeeņem bariba tā un tāda, kā no daba

to prasa. Viss cits labais tad rasees pats no sevis. Še ee-

drošinos pat izsacīt tās domas, ka visa medicina sāks virzitees

pa jaunu ceļu: pa veselības kopšanas izpratnes- ceļu. Ja mēs

šo īsto ceļu teešam atradīsim un to atzīsim, tad nebūs mums

vairs tik leelas bailes no mikrobeem ū. t. t. Tee tad būs ne-

spēcīgi eeņemt cilvēka organisma ceetoksni, tāpat kā viņi

tagad ir nespēcigi pee brīvā dabā dzīvojošeem dzīvneekeem,
kuri atrodas savos dabiskos apstākļos. Bet to varēsim sa-

sneegt veenigi tad, kad visleelakā sabeedribas daļa būs nākusi

pee pārleecibas, ka tas nepeeceešami vajadzigs.

Prof. P. Vinogradova

Apcerējumi par teesibu teoriju.

Zociaias normas.

1. Angļu zinātņu vīrs, Blakstons, eesākdams savu kursu

(1753. g.) Oksfordas univerzitatē par angļu teesibam, turēja
par savu peenākumu attaisnot šādu jauneevedumu univerzi-

tates mācibas plānā. „Džentlmeņeem (aristokrateem) peenā-
kas — sacija viņš, izleetot savas privilēģijas un svabado laiku

neveen savā labā, bet ari visas sabeedribas interesēs. Bet šo

savu peenākumu pret sevi un sabeedribu viņi var izpildit,
neraugotees uz to, kādā nozarē viņi ari nenodarbotos, tikai

tad, kad viņeem būs nepeeceešamas zināšanas par teesibam

un likumeem. » /

Protams, ka no ta laika dzīvē ir daudz kas grozijees un

it sevišķi leelas pārgrozibas irNņotikušas uzskatos par teesibu

audzinošo nozīmi. Vispirms tā saukto „džentlmeņu" aprin-
das, kureem peenākas interesetees par teesibam, ir kļuvušas
daudz plašākas tādēļ, ka pee šīm aprindām peeder visa ta

inteliģences daļa, kura apbalvota ar dažādām privilēģijām, vaj
kurai nākas izpildit pilsoņa peenākumus vispāri. Interesi pret
teesibam un atbildību teesibu preekšā sajūt ne tikai' advokāts

vaj parlamenta loceklis, teesnesis vaj vēlētājs, bet gan ikveens,
kas maksā nodokļus, kam peeder īpašums, kas izmanto svešu
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darba spēku un pārdod savējo, kas izleeto savas teesibas un

aizsargā tās pret citeem; citeem vārdeem, ikveens no mums

ir teeši padots teesibu sfērai: veenalga vaj to zināma persona

apzinās vaj ne. Veenā gadijumā teesibu zināšana var atnest

rokam taustāmu labumu, kā to mēs novērojam prasibu lee-

tās, citos gadijumos atkal teesibu zināšana var atveeglot to

svarigo uzdevumu izprašanu, kurus likums uzleek pilsoņeem,

peem., zvērinateem un vēletajeem; beidzot katram sabeedri-

bas loceklim peekrīt zināma loma atklātibas domas izveido-

šanā, kura savukārt izrādās par ļoti svarigu faktoru teesibu

izveidošanā un maiņā. Mūslaikos vairs nepeeteek eegūt dažas

zināšanas par zināmas valsts pastāvošeem likumeem, bet gan
no svara saprast teesibu mērķus un nolūkus vispāri, būt skai-

drībā par teesibu izcelšanos un izleetošanu, jo tikai tādā, kārtā

var tikt pareizi izprasta un novērtēta parlamentā peeņemto
lēmumu nozīme. Ekonomisko parādibu cēloņeem un noteiku-

meem pareiza izpratne nav eedomajama bez teorētiskām zinā-

šanām par tautsaimneecibu, gluži tāpat kā nav eespējams pa-
reizi spreest par juridiskām leetam bez zināšanām par teesibu

teoriju.
Tamdēļ šo apcerējumu nolūks pēc eespējas īsāk un veen-

kāršak noskaidrot tos galvenos teesibu principus, uz kureem

atbalstās juridiski institūti (konkrēti teesiski eestādijumi). Teesa,
ka likumu detaļi ir sarežģīti un viņu saprašana prasa speci-
elas zināšanas, tomēr zināšanas process teesibu laukā balstās

uz veselu prātu un tamdēļ veegli peeeetams visām tām per-

sonām, kuras ir sasneegušas parasto garigas attīstibas un iz-

glītibas pakāpi. Teesibu teorija šinī ziņā peelīdzinama poli-
tiskai ekonomijai (tautsaimneecibai), kuras zinātnes vispārējos
principus saprast nenākas grūti, bet peesavinatees to visos

sīkumos var veenigi tad, kad ir eegūts zināms daudzums spe-
cialzinašanu.

Lai labāk varētu saprast teesibu teorijas mērķus un sa-

vādības, mēģināsim pavisupreekšu atrast viņai veetu zinātņu
zistemā. Zinātne ir zināšanas, kuras caur refleksiju savestas

noteiktā kārtibā un reizē ar to šīs zināšanas $ izrādās par cil-

vēces raksturīgāko īpašību: cilvēka spreešanas spēja izrādās

par vissvarigako eezīmi, kura šķir cilvēku no dzīvneeka.

Suns spēj sajust sāpes un tīksmi, viņam var likt sajust dus-

mas un- preeku, viņš vēl var atceretees siteenus un glāstus
un beidzot viņš var izrādit pee savu nolūku sasneegšanas pat
viltibu, peem., attaisit vārtus, vaj uzmeklēt un trenkāt putnus

un zvērus v. t. t. Bet visi šee suņa preekšstati, vēlēšanās un

uzvešanās atkarājas teeši no viņa emocijām jeb šo emociju aso-

ciācijas viņa atmiņā. Turpretim cilvēka dvēselē nomanāms

citādāks process. Teesa, ari mēs esam padoti mūsu emocio-
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nelās dabas teešeem impulseem (eespaideem), bet blakus šim

teešam dzinēja spēkam mēs noģeedam, ka mūsu apziņā norisi-

nās vēl kāds cits garīgs process. Mēs veenmēr cenšamees

savas emocijas, idejas un lēmumuš analizēt, redzot tos mūsu

garigā spogulī un pateicotees šādai pašapziņai mēs pārdzīvo-
jam notikumus un darbibu neveen teeši, bet ari indi-

rekti, atspulgas veidā. Mūsu dvēseles stīgas eedrebas neveen

no teem teešeem eespaideem, kuri nāk no dabā esošeem

preekšmeteem, arīdzan no teem fizioloģiskeem un gari-

geem notikumeem, kuri norisinās pašā organizmā. Ar

sijas palīdzību mums eespējams sasneegt dažādas mūsu

eespaidu un atceru kombinācijas, kā ari šīs pēdējās saskaņot
ar apzinīgi izvēleteem mērķeem un kritērijam (mērauklām).

Veenigi refleksijas elementam pateicotees, cilvēki, salīdzinot

ar dzīvneekeem, eegūst sev eevērojami leelas preekšrocibas,
jo pateicotees viņām ir radusees valoda, reliģija, māksla, zi-

nātne, morāle, politiska un juridiska eekārta.

Šī pareizibu apstiprina .tiklab atsevišķa indi-

vīda peedzīvojumi, kā ari veselu sabeēdribu vēsture. Jo pat
visprimitivakās mežoņu tautas, peem., vedi Ceilonā vaj Bdta-

goniias eemītneeki ar savu dzīves veidu peerāda,
darbojas refleksija daudz leelakā apjomā nekā pee mērkaķeem

vaj suņeem. Veenigi pateicotees refleksijai, viņi ir peesavi-
najušees dažas rupjas valodas formās, dažus jēdzeenus par

suprnaturalO' vadonību, dažus preekšstatus par savu apkārtni
un dažas eerašaš, kuras noregulē viņu savstarpējas atteecibas.

Bet viņu refleksijas saistošee elementi deemžēl nepaceļas virs

primitivās dzīves prasibam. Pee citām ciltim zināšanu uzkrā-

šana, viņu zistematizešana un saskaņošana ar refleksiju palī-
dzību ir sasneegta kā vairāku gadusimteņu ilgas un grūtas

cīņas rezultātos. Tikai vēlāk, kad sabeedriba sasneedza aug-
stāku civilizācijas stāvokli,, reflektiskais domāšanas veids ar

zinātnes palīdzibu eekaro visas zinibu nozares un apveeno
dažādas zinātnes caur visaptverošu filozofiju. Kā pirmatnējais
mežonis, pateicotees embrionelai refleksijas spējai, stāv nesa-

līdzināmi augstāki par dzīvneekeem, gluži tāpat civilizētais

cilvēks, pateicotees zinātniskai un filozofiskai domāšanai, pa-

ceļas pār mežoni. Civilizāciju baudijis cilvēks neaprobežojas
ar elementāro prasību apmeerinašanu veen, bet teecas anali-

zēt un apveenot un izmantot bezgaligā daudzumā cilvēku

peedzīvojumus, darbibu un gudribu. Barbars apmeerinas ar

to, ka izstrādā tikai dažas valodas formai, kuras nepeeceeša-
mas preekš sakaru uzturēšanas ar saveem kaimiņeem, turpre-
tim mūslaiku valodneeks analizē un pēta valodas uzbūvi un

izcelšanās likumus; barbars peelūdz noslēpu maiņos dabas

spēkus, bet mūslaiku reliģijas pētneeks cenšas izskaidrot mītu

5
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un ceremoniju attīstibu, ticibaš un morāles savstarpējo eespai-
došanu un baznicas izcelšanos un attīstibu.

Gluži tādā pašā kārta kā pretstats pozitivo teesibu veen-

kāršeem noteikumeem un eedalijumeem, kādus mēs novēro-

jam ikveenas tautas vēsturē, rodas zinātne par teesibam, juris-
prudence, kuras mērķis atrast tos vispārējos uz

kureem balstās teesiskee eestādijumi un teesu lēmumi. Viņa
cenšas iztirzāt un izpētīt tos dažādos domu procesus, kuri

norisinās atsevišķu likumdevēju, teesnešu, zvērināto un prāvi-
9neeku apziņā. Šī teesibu teorija dod eespēju tiklab apzinīgi
radit likumus kā ari apzinigi un zinātniski likumus izleetot,
pretēji tam procesam, kurš norisinās tad, kad likumi teek ra-

diti aiz gadijumā zem apstākļu speedeena. Tamdēļ uz tee-

sibu teorijas studijām nedrīkst lūkotees tā, itkā viņu uzdevums

būtu eepazīstinat studentus ar juridiskeem termineem un tee-

sibu teorijas preekšmētu eedalijumu, kā: teesibu teorija stāda

uz pirmā plāna zinātnisku problēmu atrisināšanu, kaut gan
atrisinot šos pēdējos, viņa garāmejot veic ari minētos uzdevu-

mus. Nav teesibu teorijas mērķis izdarit praktisku juridisku

padomu klasifikāciju un kataloģizāciju, jo pat vispilnīgākais
likumu'krājuma satura rādītājs nespēs nobīdīt pee malas tee-

sibu teoriju, tādēļ ka šīs pēdējās galvenais uzdevums nav ju-
ridisku normu planveidiga reģistrēšana un izskaidrošana, bet

gan atrast šo normu savstarpējo. atkaribu un izskaidrot viņu
eekšejo nozīmi. Lai varētu orientetees tik sarežģītā teesibu

juceklī, kāds ir angļu-amerikaņu likumu krājums (common
law), kurš dibinās galvenām kārtam uz teesu lēmumeem, bez

šaubām juridiska klasifikācija te noderiga, pat nepeeceešama.
Bet teesibu teorija nepeeceešama ari vēl preekš tam, lai iz-

skaidrotu un papildinātu zināmas juridiskas doktrīnas, uzlūko-

jamas kājuriskas domāšanas sastāvdaļas. Daži novērojumi un

noteikumi no pirmā acu uzmeteena nereti teesu praktikā var

izliktees par nepamatoteem un spontaneem, bet leeta peeņem
pavisam citu virzeenu, kad šee paši novērojumi un noteikumi

teek iztirzāti un apgaismoti no teesibu teorijas.
2. Ļoti beeži autori, kuri raksta par teesibu jautajumeem,

parasti eesāk no preekšmeta definējuma, par kuru viņi ir no-

domājuši lasit vaj rakstit, t. i. definēt teesibas. Tomēr šādeem

kursu sākumā sneegteem definejumeem peemīt tas ļaunums,
ka ar to lasitajeem vaj klausitajeem teek itkā uzspeesti šee

definējumi, tādēļ ka viņeem tad nevar būt vēl peeteekoši
skaidras nojēgas par jauno preekšmētu, kāpēc viņi ir speesti
dogmatiskā veidā pasneegtās mācibas uzņemt leelakā vaj ma-

zākā mērā pasivi.
Pee kam definēt teesibas nenākas nebūt tik veegli: tee-

sibu definējumu, kuri izstrādāti dažādos laikmetos, ir ļoti daudz,
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tamdēļ izvēletees no teem to pareizāko var veenigi pēc pa-

matigas iztirzāšanas un nopeetnas izvēles. Tāpēc leekas būt

pareizāk papreekšu sagatavot uz to pamazam ceļu, mēģinot
sākumā noteikt šķiru, pee kuras peeskaitams zināms preekš-
mets un pēc tam apzīmēt apskatāmā preekšmeta specifiskās
Ipašibas, t. i. noteikt sugu, pee kuras peeder zināms preekš-
mets.

Viseem pilnigi skaidrs, ka teesiskee eestādijumi ir cilvēku

kopdzīves noteikts veids ūn tamdēļ ari teesibu teorija uzska-

tama par sabeedrisku zinātņu atsevišķu nozari. Cilvēks pēc
savas dabas par excelence ir sabeedriska būtne. Viņš nevar

iztikt bez satiksmes ar sev līdzigeem, jo, palikdams atšķirts
no citeem, viņš nespētu apmeerinat savas prasibas. Apprece-
damees viņš rada ģimeni; saveenodamees ar saveem kaimi-

ņeem pagasta sabeedribā viņš izved dzīvē veenkāršās kop-
ētaibibas principus, savu ekonomisko prasību apmeerinašanas
labā; saveenodamees atkal ar saveem līdzpilsoņeem, viņš pee-
dalas valsts izbūves darbā, kura aizsargā viņu pret ārējo ee-

naidneeku un nodrošina viņam garīgas un morāliskas attīstibas

eespējamibu. Bet reiz cilvēks nevar iztikt bez zocialeem sa-

kareem ar sev līdzigeem, tad rodas jautājums: kāda kop-
dzīve ir viņam nepeeceešama, lai nodrošinātu savu eksistenci

un zocialu attīstību? Ja kāda persona izturas pret savu kai-

miņu varmācigi, atņemdama ar varu viņam maizi, tad zināms

šādu personu starpā nevar būt nedz kopēju interešu nedz no-

dibinatees draudzīgas atteecibas. Izrādās, ka preekš tam, lai

cilvēku starpā valdītu ilgstoša un normāla satiksme, ir no

svara, lai materielu balvu apmaiņa norisinātos pēc zināmas

kārtības, lai dzimumu atteecibas būtu normālas un lai pakal-
pojumi tiktu izdarīti pēc zinameem noteikumeem.

Tā tad katram kopdzīves dalibneekam ir jāizpilda pret
saveem līdzeedzīvotajeem noteiktas elementāras prasības: viņi
nedrīkst veens otram kaitēt, nedz netaisnīgā kārtā eegūt pri-
vilēģijas uz Citu rēķina, nedz ari rīkotees tā, ka personīgā
griba un labums būtu viss, bet līdzeedzīvotāju griba un inte-

reses nekas; pat tanī gadijumā, kad divas personas sanāk

kopā, lai izspēlētu partiju tenisa vaj šachmata, — ari šinī gadī-
jumā spēles dalibneeki, reiz viņi grib sasneegt noteiktu mērķi,
ir speesti padotees sacīkstes „likumeem tt

. Spēlē
izradīta izveicība jeb spēks sastāda spēles materielo pusi, tur-

pretim noteikumi, kuri ir jaeevēro pee figūru pārstatišanas un

siteenu rēķina, sastāda šī satiksmes veida formelo pusi. Pro-

tams, ka atteecibas seevas un vīra sfarpā, vaj atteecibas starp

akciju īpašneekeem akcionārā sabeedribā, vaj ari atteecibas

starp zināmas valsts pilsoņeem ir daudz sarežģitakas un ilg-

stošākas, bet tas negroza leetas būtibu.
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Ņo sacitā varam taisit slēdzeenu, ka teesiskās normas-

eeriņdojamas tanīs noteikumos, kuri regulē cilvēka uzve-

šanos pee sabeedriskas kārtības nodrošināšanas un sabee-

driskas kopdzīves izveidošanas. Tamdēļ teesibu , teorija kā

sabeedrisku zinātņu atsevišķa nozare peeskaitama pee mo-

rāles zinātņu cikla.

3. Cilvēku domāšana novērojamos faktus var apskatit
tikai no cēloniskā vaj mērķu veedokļa: pirmā gadijumā krīt

svarā faktu dabiskās savstarpējās atteecibas un viņu saites kā

cēloņeem ar sekām; otrā gadijumā visi fakti teok apskatiti kā

cilvēka apzinīgas darbibas rezultāti un novērtēti no leēt-

deribas, t. i. mērķu un līdzekļu principa. Pirmais veedok-

lis valda dabas zinātnēs, bet otrais atkal — morāles resp.
humanitārās zinātnēs. Aplūkosim drusku tuvāk šo redzes

veedokļu starpibu. Humanitārās zinātnēs mēs novērojam divas

pamatidejas, kuras neveen noteic šo zinātņu īpatnības, bet ari

nostāda tās pretstatā dabas zinātnēm, — un šīs idejas ir: gri-
bas un apziniga mērķa idejas. Katrs no mums apzinās, ka

mūsu rīcību nosaka mūsu griba~ tādēļ ka no mums pašeem
atkaras izvēletees veenu vaj otru darbibas veidu no vairāk

'zināmos apstākļos eespējamām darbībām. , Šis psicholoģiskais
moments tad ari teek nostādits kā pretstats otram redzes vee-

doklim, pēc kura visi notikumi norisinās pēc dabas likumu

abzolutās nepeeceešamibas. Kad saveenojam elektrības nega-
tīvo elementu ar pozitivo, tad dabonam elektrisku strāvu. Šo

parādibu pateešam var uzlūkot kā cēlonības likuma realizā-

ciju, t. i. parādišanos dzīvē, kurš likums pee zinameem ap~

stākļeem paleek negrozāms. Bet kad inženeers apņemas pa-

gatavot elektrisku bateriju, tad katrs viņa solis ņ'ml virzeenā

uzskatams kā apzinigas gribēšanas rezultāts un var tikt visa

šī enerģija novirzīta uz citu mērķi jeb galigi apturēta jebkurā
brīdī. Teesa, ka inženeera griba ir padota zinameem cēlo-

ņeem noteiktā virzeenā, tomēr katrs inženeera gribas akts uz-

lūkojams kā apzinigas izvēles izpaudums.
Tā tad kauču elektriskās strāvas dabūšana tikko pee-

vestā. peemērā atkarājas no zināmu ķimisku elementu kombi-

nācijas (saveenošanas), tomēr galu galā šī strāvas dabūšana

uzskatama kā inženeera apzinigas gribēšanas rezultāts.

Normāla cilvēka apzinīgu domāšanu raksturo tas, ka šī

domāšana ir sapratiga, t. i. ka viņa noteek pēc loģikas un

tikumības likumeem. Kad es spreežu par fakteem, tad

lai ari kādas būtu manas zimpatijas jeb vēlēšanās,
— tomēr es esmu speests rēķinatees ar . loģikas liku-

meem. Lai mana ēstgriba būtu deezin cik leela, tomēr šī

ēstgriba nebūtu spējiga preekš manis četrus āboļus pārvērst

par četrdesmit āboļeem, gluži tāpat kā viņa nespētu grozit
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noteikumu, pēc kura divas reizes divi ir četri. Bet sapratīgs
eet vēl tāļak. Visleelakais egoisms nevar tik

tāļu aptumšot manu pratu, lai es atteiktos no uzskata, ka tas,
kas man nepatīk, nepatiks, bez šaubām, ari manam kaimiņam,
un nosist un aplaupit ir tikpat slikti, kā tikt nosistam un -ap-

laupitam. Ir nostāsts par kādu mežoni, kuram vaicājuši,
kāda starpiba pastāvot starp labu un ļaunu.. Viņš atbil-

dējis : „Labi, kad es atņemšu savam kaimiņam viņa seevu,
bet slikti, kad viņš paņems manējo." Man šķeet, ka šinī

stāstā mežonis teek apmelots. Bez šaubām, ka tos noteiku-

mus, kurus mēs vispāri uzskatam par neaizskarameem, tiklīdz

aizskar mūsu intereses, mēs ļoti beeži pārkāpjam atteecibā uz

citeem, bet visi tee, kuri šādus noteikumus pārkāpj, leelakā

vaj mazākā mērā apzinās pretrunu starp prātu, kas šādu rī-

cību nosoda, un tām kaislibam, kuras pee tādas rīcibas noved.

Šādos gadijumos rodas sirdsapziņas konflikts, jo cilvēciskās

morāles pamatos allaž rodama pretrūņa starp to, kas pateesibā
noteek un to, kam vajadzētu notikt. Ar vārdu „peenā-
k v m s" teek apzīmēts tāds nepeeceeŠamibas veids un cilvēka

darbibas sakariba ar viņu noteicošeem principeem vaj moti-

veem, kādas parādības mēs dabā nevaram novērot. Par

dabu mēs varam zināt tikai to, kas ir tagad, kas ir agrāk
bijis un kas var būt nākamibā. Bet sacit, ka dabā kaut kam

vajadzētu būt citādam, nekā pateesibā tas ir bijis, ir vaj
var būt, mēs nekādā ziņā nevaram. Jo kur ir runa par dabu, •
tur jēdzeenam „vajaga būt" nav veetas. Teikt, ka dabā

vajaga kam notiktees, nozīmētu tik pat daudz, kā kad mēs

sev vucatu: kādas īpašības peemīt riņķim. (Kants.)
h. Teesibu mērķis ir cilvēku uzvešanās normēšana, t. i.

izstrādāt noteikumus par to, kas darāms un no ka vajaga at-

turetees savā darbībā. Protams, ka teesibu normas nav vee-

nigās, kuras nodarbojas ar cilvēka uzvešanās noteikšanu.

Līdzīgi teesibu normām cilvēki seko modes prasibam, peeklā-
jibas parašām, peeņemtām normām un morā-

les-preekšraksteem. Deezin vaj mūsu deenās atradisees cil-

vēks, kurš uzdrošinasees leetot nopūderētu parūku un trīsstū-

rainu huti, kaut gan šādu preekšmētu leetošanā no likuma

nav nebūt noleegta. Dāmas pēc savu laulātu draugu nāves

mēdz labprāt valkāt sēru uzvalkus: viņām leekas, ka tumšu

uzvalku un plīvuru nēsašanū prasa atklātības doma; un tiklīdz

viņas atteiktos no šīs parašas izpildīšanas, tūliņ viņām nāktos

peeckdvot nepatīkamus brīžus, kā: noklausitees nepelnitus
nopaļā)umus, asas peezīmes un varētu pat novest pee sakāru

pāmatikšanas ar draugeem un radeem. Par līdzīgu sabee-

drisku parašu teek uzskatita savstarpējā sasveicināšanās ar

-pazīstameem un viņu apmeklēšana. Un tiklīdz šee paradumi
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teek ignorēti, tūliņ var sagaidit par to atteecigas nepatikša-
nas. Peeņemtās normas ceeši saistitas ar noteiktu šķiru un

procesiju maneerem un eeradumeem; šo normu aploks ir

daudz šaurāks nekā parastais tikumibas kodekss, bet viņu
eevērošana -un izpildīšana preekš noteiktām sabeedriškām

grupām ir obligatoriska: kā juristi, tā mediķi (ārsti) stingri
seko savas profesijas ētikas _prasībām. Bruņineeku „likumu

krājums" nostādija ļoti stingras prasibas atteecibā pret muiž-

neecibas locekļeem, pat mūsu laiku demokrātiskā gadusimtenī
no džentlmeņeem teek prasita citādāka uzvešanās un goda
sajūta nekā no veenkāršeem mirstigeem ļaudim. Būt godi-

gam, pateesigam, labsirdigam, līdzceetigam v. t. t. nozīmē

izpildit tikumiskus peenākumus, kurus noteic pa daļai atklātī-

bas doma un pa daļai sirdsapziņa. Visi šee tikumi ļoti skai-

dri izteic peenākuma ideju, kā ari apzīmē ideālu, pēc kura

vajaga teektees, jo ikveena persona, kura būs eeguvusi meļa
vaj neleeša slavu, pārējos sabeedribas locekļos bez šaubām

" izsauc veenigi reebjuma un naida jūtas.
/

Tikko raksturotee noteikumi sastāda savā ziņā trepes,
kurās katrs sekojošs kāpslis eedomajas kategoriskākas prasibas
nekā eepreekšejais. Eeraša ir stingrāka par modi; peeņemto
noteikumu kodekss pavēlošaks par eerašu un morāles notei-

kumi atkal abzolutaki par teem noteikumeem, kuri izreet no

atsevišķu sabeedrisku grupu pieņemtām formām. Un beidzot

•juridiski peenākumi var tikt uzlūkoti par tādeem, kuru izpil-
dīšana ir obligatoriskaka nekā sekošana morāles preekšrak-
steem. Dzīvē mēs novērojam bez tam vēl sirdsapziņas pamu-

dinājuma, instinktīvās padošanās un ārēja eespaida daždažā-

das kombinācijas. Modes leetās sevišķi eevērojamu lomu

spēlē personīgā gaume un ārēja eespaida sankcija leekas ļoti
vāja, tādēļ ka no modes sasneedzamais mērķis nav sevišķi

svarigs. Cilvēki cenšas pēc ta, lai izskatītos tāpat kā visi

pārejee, vaj drusku labāk nekā citi, vaj ka vislabakee; bet

ja' to sasneegt neizdodas, tad par tq nav leela nelaime.» Ļau-
dis valkā itkā pēc savas personigās garšas izvēlētu uzvalka

formu, pee kam raksturigi atzīmēt, ka cilvēki, izvēlēdami ap-

ģērba formu un krāsu, nebūt nerīkojas saskaņā ar savām īpat-
nējām teeksmem, bet gan padodas pūļa gaumei. Eerašas eet

tālāk: te vairs nav runa par cilvēka ārējo izskatu, bet gan

par viņa uzvešanos, eedomajamo ceenibas, draudzības, peeķer-
šanās un citu tamlīdzīgu jūtu izteiksmi. Sabeedriškām eera-

šam ir savs mērķis: viņu nolūks — atveeglot sabeedriskās

eekārtas riteņu gaitu, mīkstināt pazīstamo, draugu, preekšnee-
ku un-apakšneeku savstarpējās atteecibas caur pretimnākšanu
un savstarpēju novērtēšanu; sabeedriskās eerašas nākas eegūt

»caur audzināšanu un eeradumu, lai gan galu galā viņas pa-
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leek gandrīz par instinktīvām. Kas zīmējas uz peeņemtām

normām, tad viņu mērķis ļoti skaidrs: nereti vēlams izdalit

no pārejecm atsevišķu grupu, apkraut šīs grupas locekļus ar

dažeem peenākumeem. Šādā kārtā peeņemtās idejas dažreiz

var izvērstees par mērķu mācibu, peem., frankmasonu doktrīna.

Pee kam šinīs gadījumos ārējā spaida svars arveen peeaug,

io katra persona, kas nepadodas grupas noteikumeem, var

tikt no viņas vidus izslēgta. Morālisko peenākumu zocialā

nozīme ir acimredzama; viseem skaidrs, ka sabeedribā, kurā

feelumleelais vairums locekļu būtu meļi vaj neleeši, nevarētu

pastāvēt un attīstitees kredīts, ka ari nebūtu eespējams no-

drošināt drošīßu un labklājibu. No otras puses, lai cilvēka

daba būtu deezin cik brutāla, tomēr viņš allaž atzīst vismaz

tos morāles noteikumus, kuri spēj nodrošināt viņa paša perso-

nīgās intereses; reizē ar to grūti eedomatees, ka cilvēks, kurš

peeradis aizsargāt pret zagļeem savu privāto īpašumu, varētu

peekopt zagšanu, nesajūtot pretrunu un pārmetumu no sirds-

apziņas.
5. Teesibu un morāles jēdzeenu ceešā radneeciba ir

acimredzamas. Tamdēļ nav ko brīnitees, ka senatnes domā-

tāji, peem., Aristotels savos apcerējumos par etiķu, peelaida
ari pārspreedumus par teesibu "elemeriteem, bet preekš Zo-

krata un Platona teesibu analizē nebija šķirama no taisnibas

idejas. Nevar taču uzlūkot par gadījumu ari to apstākli, ka'

visās Eiropas valodās, izņemot angļu valodu, termini, ar kureem

teek apzīmētas no veenas puses teesibaskā likums un no otras

puses teesiba kā individuelo prasību sfēra, sakrīt —jus, Recht,
droit, diritto, derecho, npaßo, — jo visi šee vārdi no veenas

puses apzīmē likumīgu kārtibu, likuma vispārējos noteikumus,
taisnibas jēdzeenu un no otras puses atkal — tās konkrētās

teesibas, kuras peeder' atseviškeem individeem. Angļu valodā

termins „law" atšķiras no vārda „right", kaut gan (individu-
elas, privātas) teesibas (rights) pamatojas uz vispārējām tee-

sibam (law).
No otras puses teesibu jēdzeena nostādīšana pretī ne-

taisnibas jēdzeenam (right un wrong) pastrīpo teesibu jēdzee-
na ētisko nozīmi. Par pareizu mēs atzīstam to, kas saskan,
sakrīt ar zināmu paraugu, kurš no mūsu prāta par tādu uz-

stādīts ; turpretim par nepareizu to, kas pretī runā šim parau-

gam. Tamdēļ apgalvojums, ka divas reizes divi ir peeci, ir

nepareizs pēc aritmētikas likumeem; būt 'nepateicīgam pret
savu labdari nav pareizi no morāles veedokļa; neizmaksāt

stradneekam nopelnito algu nav pareizi neveen pēc likuma,
bet ari no morāles veedokļa.

No sacitā skaidrs, ka teesibas nav šķiramas no morāles,

seyiški tādēļ, ka teesibas sevī eetver kā sastāvelementu tādu
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pareizības jēdzeenu, kurš saskan ar morāles taisnibas principu.
Šis princips tika atzīts no Romas eevērojamā jurista Ulpiana
viņa slavenā taisnibas jēdzeena definējumā:*) „Dzīvo godigi,
nekaitē savam tuvākam un dod katram, kas viņam peenākas."
Zināms, ka visi minetee trīs noteikumi pēc savas būtibas ir

morāles preekšraksti, bet visi viņi atrod savu peemērošanu
ari teesibu laukā. Peemēram, pirmais noteikums, kurš izlee-

kas galvenām kārtam morālisks prasījums, tādēļ ka noteic

indivīda uzvešanos, tik līdz zināmam mēram aizskar teesibas.

Cilvēkam vajaga censtees eekārtot savu dzīvi godigā un cee-

nigā veidā, kā to var prasit no ikveena taisniga un likumus

ceenoša pilsoņa. Juridiskā momenta saplūšana ar ētisko pa-
rādās vēl spilgtāk pēdējos divos Ulpiana preekšrakstos. Jo

prasījums, lai neveens nekaitē otram, var tikt uzlūk ts kā vis-

pārējais noteikums preekš likumeem par nozeegumu un skādes

atlīdzinājumu, turpretim prasijums, lai ikveens dod katram,
kas tam peenākas, var tikt uzlūkots par civilteesibu pamat-
izeju. Šim pēdējam noteikumam nekādā ziņā nav tikai mo-

rāliska nozīme:, no indivīda prasa ne tikai to, lai viņš izdara

savam kaimiņam pakalpojumu, bet ari, lai atdod to, kas šim

pēdējam pēc likuma peenākas.
Uz grūtībām mēs atduramees tūliņ, 'tiklīdz mēģinām no-

robežot savā starpā juridiskās un ētiskās normas, tiklīdz gri-
bam vilkt liniju starp moraliskeem un juridiskeem noteiku-

meem. Daži rakstneeki eedomajas šīs grūtības ar to novērst,
ka cenšas abus minētos tādā veidā saskaņot, kā to

mēs novērojām starp zināmu mērķi un teem līdzekļeem, ar

kuru palīdzību grib šo mērķi sasneegt. Tamdēļ pēc viņu
domam etiskee noteikumi rada visus tos zocialos ideālus —■

labsirdības, tikumības, goda un devības principus,—pēc kureem

vajaga ikveenam savā personigā dzīvē teektees, kā ari noteic

tos attīstības, civilizācijas, progresa un pilnības mērķus, kurus

vajaga sabeedribai sev uzstādit. Turpretim teesibas un likums

pēc šīš teorijas eeskateem uzskatami par teem apstākļeem,
kureem ir. šo ideālu sasneegšana jānodrošina. Tomēr šāds

teesibu definējums izrādās tik plašs, ka apslēptā veidā eetver

sevī katru tādu gadījumu, kur var tikt izleetots zocialais ee-

spaids, un reizē ar to starpiba starp moraliskeem un ļuridis-
keem noteikumeem zaudē savu nozīmi. Tamdēļ kāda cita

juristu grupa starpību starp juridiskeem un moraliskeem no-

teikumeem pamato uz kontrastu, kas teek novērots starp teo-

riju un praksi vaj, pareizāk sakot, starp to, kas ir un kas

nav dzīvē izvedams. Pēc šo juristu eeskata, teesibas ir tik

daudz morāle, cik daudz noteikta sabeedribas darbība var

*) Honeste vivere, alferum non laedere, suum cuique tribuere.
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peespeest eevērot šo morāli; citeem vārdeem, teesibas ir no

zināmas sabeedribas formulēts un peeņemts morāles mini-

mums.

Ari šis definējums neapmeerina: Jo daudzām teesibu

normām nav neka kopēja ar morāli. Peemēram, pēc manto-

šanas likumeem nekustamu īpašumu manto nelaiķa vecākais

dēls, bet jaunākais brālis parasti saņem uzturam tikai zināmu

naudas zumu; otrkārt, likums nereti izsludina tabaku par valsts

monopolu: abos minētos gadijumos peevestee likumi nekādā

ziņā nav izsaukti no etiskeem motiveem. Bez tam pat tanī

gadijumā, ja zināmi likuma noteikumi var tikt teeši vaj neteeši

darīti atkarīgi no taisnibas principa, ir tad nevajaga eedoma-

tees, ka šādi likumi būtu raditi kā morālisku teeksmju rezul-

tāti. Peemēram, likumi par vekseļeem vaj rentes maksaju-
meem ir-dzīvē izsaukti drīzāk no tirdzneeciskās prakses vaj
īpašuma teesibam nekā aiz morāliska principa. Citeem vār-

deem, kā likumdošanā, tā teesibu attīstībā leelu lomu spēlē
neskaitāms daudzums dažādu mērķu, kureenunav neka kopēja
ar morāli, peem. nacionālas intereses, šķiru eespaidi, politiskas
leetderibas princips v. t. t. Tamdēļ būtu nepeedodama veen-

pusiba raudsitees uz teesibam kā uz morālisku preekšrakstu
minimumu.

Tomēr no paša sākuma ir skaidrs, ka juridiskos jautāju-
mos mums ir darišana ar preekšraksteem, kuri ir stingrāka un

peespeedošaka rakstura nekā morāles peenākumi. Acīm-

redzams, ka morālisko peenākumu pārkāpšana daudzos gadi-
jumos nav nebūt saistita ar skādes atlīdzinājumu par labu

ceetušai personai, izņemot varbūt labas slavas zaudēšanu.

Tamdēļ ari ļoti daudz negodigu cilvēku nobeidz savu dzīves

gaitu, nesaņemdami -nekādu sodu par saveem grēkeem, ja tikai

viņeem ir izdevees izvairitees no teešas likuma pārkāpšanas.
Tulk. T. Lieventals.

Z. Lancmaņa

Tautas pašdarbiba noskaņotā dzimtenes

pētišanā.
Tautas dzeesmu, teiku un pasaku beezee sējumi leecina

par to neizsmeļamo, tā saukto gara mantu bagatibu, ko tauta

par spīti grūtam liktenim paaudžu paaudzēs sakrājusi.

Dabas zinatneeku ceribas. Jaunu ceļu meklēšana zinātņu

popularizēšanā un acumirkligee virzeeni skolu programās prasa,
lai ar atjaunotu sparu turpinātos jaunu tautas gara mantu vāk-

šana. Bagāta pļauja sagaidāma netikai etnogrāfam un vēstur-

neekam. Ari dabaszinatneeks panākumu ziņā nekādi nepaliks
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pakaļ. Eegūs neveen veco paaudžu dzejā tērptos novēroju-
mus, bet ari tos faktus, tās atziņas, kuras eeguvusi un jopro-
jām eegūst mūsu paaudze savos pastāvigos sakaros ar dabu.

Kopdarbiba ar zinatneekeem pacels šo tautas gara darbibas

nozari. Novērojumi taps noteiktāki, plašāki, dziļāki. Tā tad

šādu tautas gara mantu zeedu laiks vēl preekšā.
Ari līdzšinejee novērojumi ir interesanta un citādi vēr-

tīga veela skolotajeem un citeem zinātnes eeguvumu populari-
zetajeem. Tautas atziņās gadās pat pilnigas analoģijas ar da-

žeem zinatneeku slēdzeeneem.

Dažu teiku līdziba ar zinātnes domam. Tā par kalnu cel-

šanos tautas teiku un pasaku krājumos atrodam šādu teiku:

Zemes ripa gatava. Jādabū apakš debess velves. Izmē-

ģinās visādi. Tavu nelaimi! Nekādi neeēt. Par leelu. Ko

darīs ? Jasaspeež šaurāka. Ja, nu dabū gan zem velves. Bet

ripa nu vairs nav līdzena. Saspeežot radušās grumbas. Tās

kalnu \kosas, kalnu strēķi.

Zemes garozas grumbošanos, kodolam atdzeestot, ari zi-

natneeki uzskata par dažu kalnu strēķu un kosu cēloni. Pee-

mēram, šaura kalnu josla starp Stukmaņeem un Koknesi, kura

saveeno Deēnvidus Vidzemes augstumus ar Augškurzemes-
Leišu pauguraini. Šo joslu ārdot, Daugava savos augstajos
krastos nesusi deenas gaismā tureenes pamata eežus — radzi.

Slāņu kārtība leecina, ka te darišana ar radžu grumbu:
Ap V 2 versti no Pļaviņām (Stukmaņeem), uz Trentelberģa

pusi, krāšņā Lorelejas klints. Tur radžu kārtas slīpi, -— slīkst

pret Daugavas gaitu. Ap versti lejup, pretī Pļaviņām, kārtas

slīkst pretējā virzeenā. Še būtu veens, bet Lorelejā. grumbas
otrs spārns. ŠļūSoņu laikmeta beigās kūstošo ledu ūdeņi brā-

žotees pār šo grumbu, noārdijuši tās kūkumu, tā „Daugavu
rakuši." No grumbas palikuši tikai šee divi lejgali, spārni.
Gaismā nāca grumbas un retāko augstumu kodols — krāšņas

radžu klintis.

Kāda otra teika jpar kalnu celšanos viseem pazīstamajā
Ausekļa apstrādajumā beidzas vārdeem:

~Caur Deevu tapa zeme glīta, gluma, V

Bet velns tai kainu čupas virsū stūma".

Ļoti Tuvu ta zinatneeku slēdzeenam par Šļūdoņu laik-

metu. Aukstajā Leduslaikmetā teešam
„
sastumti" daudzi no

mūsu dzimtenes .paugureem.

Ņemsim veenu peemēru, šādu
„
velna sastūmu" kalnu

kosu. Šoreiz no zinatneeku literatūras. Tas rādīs panākumus,
kas mūsu nolūkeem rodas, tautas gara mantām saistotees ar

zinatneeka darbu.
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Kam gan, braucot no Suntažeem pa garo šauro, šauro

Kangarkalnu joslu, nav nācees brīnitees par šo savādo kalnu

kosu. Abās pusēs ceļam nepārredzams purvs. Veenigais sau-

sums šī šaurā, brīžam tik leelceļa platumā, pee 20 verstis

garā kosa. Suntažu galā ceļmalā Leelā Vīra Gulta—-līdzens

garens paaugstinājums ar diveem pauguriņeem galos. Še Lee-

lais Vīrs gulējis. ,Tuvējā upite cēlusees no Leelā Vīra vāji-,
bam. Šis sausais ceļš uz Rigu — Leelā Vīra darbs.

Tādā veidā man nācās dzirdēt šo teiku, kad kā 7 gadus
vecs zēns braucu pār Kangaru kalneem, lai Rīgu redzētu.

Kalnu kosas garums un'sausums, kā ari Leelā Vīra gul-
tas savādības mudināt mudina šos apstākļus pamatigi aplūkot
un izprast. Zinatneeku uzmaniba teem jau sen saistijusees.
Uzskatīti peemēram, par „ūdens kāpām". Kā redzam, samai-

sīti daži jēdzeeni. Kāpas taču ceļas ne ūdenī, bet caur vēja
darbibu. Kāds cits tos uzskata par lībeešu sadzītu ceļa veetu.

Pamatigi pētījis Doss. Nāk pee slēdzeena, ka Kangari
cēlušees Šļūdoņu laikmetā, nošķirta ledus lauka plaisā, kū-

stošo ūdeņu spēcigā straumē (rupja veela — grants), peeder pee
tā saukteem „ozeem". Beigās autors min teikas, ko no vee-

tejeem esot savācis. Vaj viņa peevestā, tālāk aplūkojamā teika

ir teešam tautas teika, atstājam spreest lasitajeem. Interesanta

viņa tanī ziņā, ka ceeši peekļaujas Kangaru savadibam.

Kangaru purvā dzīvojis Velns. Dzīvojis itin meerigi. Te -
sakši cēluši Rigu un no tureenes sākuši izplatīt kristigu ticibu.

Tas svelnam nebijis pa prātam.' Ko darit? Ees to Rigu ap-
bērt ar zemi. Peebēris milzu maisu un nu dosees pār Kan-

garu purvu. Jāsteidz, ka līdz gaiļeem teek ar darbu galā.
Ar to skubu neeeskatas, ka maisā caurums. Zeme arveen

birst. AizTnuguras rodas šaura kosa. ' Teek līdz Vāverkro-

•gum. Te gailis dzeed. Met maisu ar palikušo zemi un mūk

prom. Caur to pee Vāverkrogus Kangari iznākuši platāki.
Teika uzvedina aplūkot Kangaru plānu (sk! Dr. B. Doss.

Natur derT£anger im Rigaschen Kreise). Teešam šaura josla,
kā no maisa birusi. Pee Vāverkrogus platāks. Šaurums —

plaisas zīme. Platā veetā Doss atrod pamata eežu — kādas

Devona laikmeta dolomitā (radžu, pleenakmeņu) grumbas
eespaidu. Ta krustojusi plaisas gaitu. Caur to straumes gaita
tapusi lēnāka, gultne platāka, noguldīts vairāk grants.

Leelā Vīra gultu Doss uzskata par seno lībeešu cee-

toksni. Apkārt purvs. Uzbrukt tā tad- varēja tikai pār Kan-

garu kosu no veenas vaj otras puses. Tamdēļ tad ari tik

galos paugstinajumi.
"

Nācās runāt ar paziņu-igauni par Igauņos sastopamam

j,Kalevala dēla gultam" (Kalewipojasāng). Pilnigi līdzigas ap-
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lūkotai Leela Vīra gultai, kaut gan nav sānos purvu. Ta tad

Dossa domam šinī jautājumā nevarēs peekrist.

Zinātnes līdzšinejee eeguvumi tautas novērojumos. Pee-

greežotees atkal tautas gara mantām, lai atceramees tautas pla-
šos novērojumus ārstneecibas augu un veselības avotiņu ziņā.
Medicina daudz no teem jau smēlusees.

Ari jaunlaiku meža tīpu mācibas vēsture šīs teorijas sak-

nes atrod tautas novērojumos par dažādu mežu zemes node-

rību tīrumeem, pļavām, ganibam v. t. 1. Mācibas .pioneers
daudz no šeem novērojumeem smēlees.

Ļoti jūtigus laika pārmaiņu leecineekus, cerams, eegūs
meteoroloģija, kad sāks zistematiski vākt un pārbaudit tos

daudzos un dāžados laika pareģus, kurus tauta eevērojusi gan

starp kukaiņeem, putneem un citeem dzīvneekeem, gan ari

nedzīvā dabā un augu valstī.

Pārbaudīšanu gaida ari tautā dziļi eesakņojusees, no vai-

rakeem izglītoteem praktiķeem apstiprinātā pārleeciba par

mēneša lomu koku ciršanas un dažu citu darbu laikā.

Jo vairāk vācam, jo vispusigakas top mūsu intereses,
vākšanas veedokļi, — jo vairāk mūsu preekšā atveras šādu

tautai visai tuvu, no zinātnes vēl maz pārbauditu tematu. Au-

tora neleelee peedzīvojumi dod eespēju atzīmētos vēl labi

papildināt. Plašam vācēju un pašu novērotāju skaitam pee-

dalotees, tee neaprobežoti vairosees. Atzīmēto tematu tomēr

domāju peetiks, lai atzītu, cik bagātus panākumus mums sola

organizēta zinatneeku kopdarbiba ar plašākām tautas aprin-
dām, mūsu dzimtenes dabas un dzīves parādību pētišanā.
Vissteidzamak tas vajadzigs mūsu topošai tautskolai. Tā tad

pēc īseem vārdeem par šādi savāktu ziņu nozīmi skolā, ap-
lūkosim sīki pašu darbu.

Dabiskā atkārtošana — nostiprināšana. Ziņu nozīme.

„Atkārtošana ir mācibas māte" ir vecs, skolā eemīļots sakāms

vārds. Par nožēlošanu ne dabiskās, īstās, bet gan nomācejas
— pamātes lomā ta līdz šim parasti darbojusees. Nebij skolā

veetas visu veicinātajam — dabiskas izlases likumam.

Mācibu pamatošana skolas apkārtnes savadibās sola vis-

pirms še dažus uzlabojumus. Skolēnu vairuma mūža gaita

parasti norit dzimtenes kaktiņā. Pee skolas pareizas gaitas
tādu skaits, domājams, vēl peeaugs. Pamatjēdzeenus par pa-
rādibam un leetam skolotājs saistīs ar apkārtnes novērojumeem.
Peeradinās skolēnus vākt ziņas no vecākās paaudzes, patstā-

vīgi novērot un salīdzināt. Caur to skolēnu vairumam ari

savā vēlākā, pēcskolas dzīvē nākseēs beeži atdurtees uz skolā

aplūkotām parādibam un leetam.- Atmiņā tā tad beeži uz-

plūdis ari atteecigi skolā eegūti jēdzeeni. Atkārtotee novēro-
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jumi izsauks jaunus jautājumus. Radisees prasiba pēc papildu
novērojumeem, salīdzinajumeem. Peeaugs viņu dzīvē ari zināt-

niskas literatūras svars, leetošanā. Pasneegšanas atbalstīšanās

apkārtnē tā izvērtisees par dzīvē svarīgo ziņu dabiskās izlases

līdzekli.

Patstāvīga ziņu atkārtošana, papildināšana būs saistīta ar

leelaku interesi, ar paceltu gara stāvokli. Peeaugot atkārto-

šanu skaitam, peeaugs tā tad ari katras atkārtošanas spilg-

tums, stiprums. Katrreiz smadzenēs eeplūdīs. vairāk asiņu.
Tās labāk barosees. Atmiņas „grāvji" taps dziļāki, to „krasti"

stingri.

Ekskurziju peeejamiba. Eespaidu spilgtumu sekmēs ari

veelās tuvums. Pat attālākās skolas apkārtnes veetas preekš
ekskurzijam nebūs par tālām. Ļoti peeaugs teeši dabā, no-

vērošanas ceļā, noskaidrojamu jautājumu skaits. Skolēnu

interešu aplokā nāks, peemēram, ari senlaiku ēku, mājas
darba riku, vēsturisku veetu, kā ari dažādu šolaiku dzīves

parādību aplūkošana. Skolas dzīvē viss tas eenesīs bez ee-

spaidu asuma ari dzīves un dabas dažadibu un vispusību.

Peesleešanās skolēnu un peeaugušo līdzšinejeem jēdzee-
neem. JNe viss, kas mums tuvu, ir mūsu garam tuvs. Nāk

prātā kādas laucineeces spreedums. Bij preekšlasijums uz

tematu „Mūsu un gara veselibas kā dzīves labklājibas
pamats". Galvenos vilceenos tika aplūkota asinsriņķošana un

citi meesas -kā ari gara darbibas procesi. Sakarā ar to tika

aizrādīts uz vēlamām pārgrozibam dzīvokļu eekārtā un dzīvē.

Minētai laucineecei bij izlicees, ka preekšlasijuma veenigais
nolūks — rādīt cik lektors gudrs. „Kurš gan no veenkārše<m

cilvekeem ir domājis, ka asinis pa mūsu dzīslām rit", tā viņa
peemetinaja. Par ko nav domāts, tas neizsauc atmiņas. Maz

vaj pavisam nerodas asociācijas. Nemodina interesi. Drīz zūd

no atmiņas.
Laucineeces pateesibu apstiprina ari zinatneeka eksperi-

ments. Pārbaudīts mūzikas eespaicls uz asins speedeenu.
Izmēģinājums izdarīts pee tatāra. Spēlēti dažādi mūzikas

gabali. Asins speedeens tapis leelaks par parasto. Atskanē-

jusi tatāru tautas dzeesma. Speedeens peeaudzis ārkārtigi.
Leelaks speedeens, spējāka asins riņķošana. Labāk barojas
smadzenes. Atmiņa stiprinās.

Ari garigi tuvas veelās daudz skolas apkārtnē. Mazumā

jau nu eet vecās paaudzes gara mantu krājums. Labu teesu

tās tomēr vēl var savākt no skoleneern un dažeem šādu mantu

ceenitajeem. Novērošanas darbs turpinās jo projām. Daudz

novēro peeaugušee, daudz ari bērni. Ne veenu veen'reizi
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vācējs top patīkami, pārsteigts. Veela izrādās visai interesanta

un svariga.

Ja, bet šādi novērojami tak nav viseem skoleneem

zināmi?

Lai atceramees biologu slēdzeenu. Cilts attīstība atkār-

tojas īpatņa attīstībā. Bērnībā pārdzīvojam pirmatnes cilvēka

dzinuļus. Stopi, lingas un daudzas cita§ rotaļu leetas tam

leelakais peerādijums. Tautas gara mantas un citas senlaiku

atleekas sētin peesētas pirmatnes pēdām. Pēc satura tā tad

garigi tuvas bērnibai. Tamdēļ bērnu gars šo zinātnes gaismā
celtu veelu tā sakot sūktin uzsūc.

Peesavinašanos atveeglo ari tautas gara mantām rakstu-

rīgais dzejiskums. Paceļ interesi.

Pats skolēnu un vecākās paaudzes novērojumu un citu

tautas gara mantu vākšanas darbs prasa plašu skolēnu paš-
darbību. Jārakņājas pa atmiņu. Jagreežas pee mājineekeem
un paziņam. Viss eegūtais jāuzraksta un jāsakārto pēc rad-

neecigeem temateem, janumuro. Radneecigee numuri saistāmi

savā starpā, kā ari ar atteecigeem muzeja un bibliotēkas kata-

logu, referātu konspektu, literatūras izvilkumu un sarakstu,
avižu izgreezumu un tamlīdzīgu krājumu numureem.

Vēl spilgtāku, tīkamāku darbibas sajūtu izsauks savāk-

tās veelās izleetošana skolēnu referātos. Radneecigās veelās

apzīmētā ceešā tuvināšana, saistīšana ļoti to atvēeglos. Sko-

lotajā aizrādijumi, vadība arveen vairāk eeņems sāņus veetu.

Referātu' lasišana un sapratīgi vadita pārruna modinās skolēnu

atmiņā daudzas jaunas vēl neuzrakstītas gara mantas. "Parā-

dās, ja-nemaldos, Vundta uzstādītais garīgās enerģijas „pret-
dabiskais" likums — jo vairāk to leetojam, jo vairāk ta pee-

aug.

Skolas muzeja peeaugšana. Apkārtnes ziņu vākšana,

saistīšana, saskaņošana kopos skolās ari daudzus dabas un

dzīves uzskatamus paraugus. Pateicīga veela pasneegšanā
un tautas preekšlasijumos! Ari šīs veelās peeaugšanas ātrums

eet līdzteku leetošanas beežumam. Drīz veen jau nākas domāt

par patstāvīga, viseem peeejama veeteja muzeja dibināšanu.

Novērošana kā vēlākās dzīves eeraša. Novērojumu vāk-

šana, vingrināšanās patstāvigā novērošanā padarīs pēdējo par
skolēnu vēlākās dzīves eerašu, līdzīgu citānr ikdeenā svarīgām
teeksmem un veiksmēm. Apkārtējā daba un dzīve skolēnu

acīs nu. parādisees visā varavīksnēs krāsu dažādībā un krāš-

ņumā. Pastāvigi kairinās domu un darbibas teeksmi. Pacel-

tais dvēseles dzīves tonis būs labākais pretstats daudzajeem
māksligeem asins riņķošanas spējuma kairinatajeem, acumirk-

līgas labas sajūtas raditajeem.



Zinu avoti.

Veeteji. Dabiski būtu sākt no literatūras ziņām. Tās

-drošākas.
,

Ari vākšana būtu veenkārš mechanisks darbs.

Apstākļi tomēr vairumam to izslēdz. Grūti peeejamas vaja-
dzīgās grāmatas. Dažas no tām dabonamas tik leelakās

bibliotēkās.

Ekskursijas. Tā tad atbalsts pirmeem soļeem meklējams

apkārtnē. Par raugu varētu noderēt ekskurzijas. Radisees

teeši novērojumi. Krāsees dabas un dzīves paraugi muzejam.
Pārrunātais izsauks skolēnu atmiņā agrākos novērojumus, tei-

kas un citas atteecigas gara mantas. Jāsteidzas tad tik ar to

reģistrēšanu. Līdzigi pārejai ekskurzijas veelai ta atzīmējama
jau, atpūtu veetās. Ja nostāsts garš, peerakstams stāstītajā
vārds un nostāsta temats. Citādi daudz kas aizmirstas, paleek
neuzrakstus, zūd vēlākai leetošanai.

Tas pats peekopjams ari peeaugušo ekskurzijās. Kaut

reti, tomēr-šur tur tās peekopj. Sarīko zemkopības un citu

speciālu kuršu vadītāji. Peekopj ari vēl retajos peeaugušo
svētdeenu vakaru kursos. Ir notikušas pat ar speciāli uzai-

cinateem vaditajeem preekšgalā. Protokolējami kā pašreizi-
gee, tā darbneeku agrakee novērojumi un nostāsti.

Ja apkārtnē noteek zinatneeku ekskurzija, ari tee lūdzami

atstāt veetejeem pārskatus par saveem eeguvumeem.
Bez šaubām uz preekšu plaši attīstisees, tā sakot — pē-

tīšanas mācibas ekskurzijas.*)
Apkārtnes ziņu izprašana prasīs zinatneeku līdzdarbību.

Pēdejee no eesūtitas veelās daudz gūs ari saveem nolūkeem.

Radisees teeksme pacelt veetejo novērotāju darba sparu un

zinātnisko svaru. Nāksees veetejos praktiski eepazīstinat ar

*) Trīs tādas notika 1919. g. vasarā Lejasceemā. Pirmā tik pee-
ceem bij eespējams ņemt dalibu. Mērojot soļeem katrs vingrinājās
Dūres Cepurkaīnu (domājama gala - morēna) plāna uzņemšana. Izda-

rija ari smilšu un mala kārtu beezuma mērošanu. Otra, ar 30 dalib-

neekeem, izvērtas par ekskurziju ar demonstrējošu raksturu. Trešā

ar 14 dalibneekeem eevaca Līvu ceema saimneeciskas, vēsturiskas un

etnogrāfiskas ziņas pec eepreekš_ pagatavotam jautājumu lapām. Sa-

dalotees pa I—2 atri varēja eevakt eespejamas ziņas no viseem 13

ceema saimneekeem. Panākumi sevišķi Līvu ceema, bij visai labi.

Daudz_ no■ senlaiku ziņām. Atcer vēl tos laikus, kad lejeneeši varēju-
ši izveletees zemi, kur gribējuši. Tas izsaucis daudz pirmatnēja ko-

munisma parašu, Mūsu rentneekeem un tautsaimneekeem būtu Lejas-
ceemam.

_

šim senlaiku reliktam, steidzigi peegreežama nopeetna ve-

riba. Sadam ekskurzijam galvenā kārtā eerosinošs raksturs. Veetejeem
dalibneekeemka kopēji beedribā, tā katram, par sevi jāturpina ziņu
vākšana, plānu zīmēšana, dabas un dzīves retu paraugu zīmēšana, ja

ee-pejams, fotografēšana. Kara daudzi, sevišķi skolotāji, ir eepazinu-
šees ar vcenkaršakeem plānu zīmēšanas paņemeeneem. Musu eku

pagātnes un kalnu, gravu un citu zemes virsus petišana, peemēram,
šādi plāni pilnigi apmeerina zinātnes prasibas.



veenkāršakeem pētišanas paņēmeeneem, ar veenkāršako pētī-
šanas rīku pagatavošanu. Būs jārūpējas ari par to, lai veete-

jee var pārdzivot pētneeka preeku, šo svarigo, spēcigo zināt-

niskā darba dzinuli. Preekš tam veetejeem jādod eespēja
vingrinatees eegūto ziņu zinātniskā apstrādāšanā. Jāgādā zi-

nātnisku datu krājumi eegūto ziņu salīdzināšanai, eespējamo
jēdzeenu uzstādīšanai un pārbaudīšanai.

Skolas un peesugušo kursos audzēkņi eepazīstinami ar

fotografēšanu, dabas un dzīves skatu un paraugu tipisko, zi-

nātnei vērtīgo liniju zīmēšanu, ar veenkāršakeem mērneecibas

paņēmeeneem un rīkeem. Tas ļoti pacels ekskurziju panā-
kumus.

Vākšana klasē un koridori. Ekskurziju veela skolotajeem un

skoleneem modinās dziņu pēc atteecigas zinātniskas literatūras.

Pēdējās apgaismotās ziņas noderēs par atbalstu ari klases

darbam. Kā jau tika atzīmēts, ziņu beeža leetošanā ļoti sek-

mēs jaunu ziņu eegūšanu. Skolēnu mutes atdarās un no-

stāsts plūst pēc nostāsta. Nav jācenšas visu tūliņ uzrakstīt.

Tas kavē jaunu ziņu uzplūšanu pārējo skolēnu atmiņā. Traucē

ari stundu gaitu. Jāatzīmē tik klases ziņu eerakstamā burt-

nicā stāstistaju vārdi un tēmati, kā ari par apsolīto papildu
ziņu eevākšanu. Vaļas brīžos katrs stāstītājs uzraksta jo sīki

visu stāstīto. Leetišķs rakstu darbs! Pagadās ari pa kūtram

rakstītajam Atzīmes par stāstitajeem un temateem atveeglos
tādu uztveršanu. Nākas tos aicināt atkārtot stāstito un skolo-

tajam to uzrakstīt ziņu krājumā. Kādā lauku 4-klasu skolā

pāra gados šādām ziņām peerakstitas ap 10 parastās burtnī-

cas. Jāatzīmē vēl, ka pret stāstāmo nevajag izturetees pārak
kritiski. Vērtīgāko nostāstu svars katrā ziņā izceļams, apgai-
smojams. Bet ari mazvērtigee labprāt uzņemami, eerakstami.

Tas veicina stāstitaju drosmi. Interešu attīstības, faktu ap-

gaismošanas gaitā dažam labam par mazvērtīgu turētam no-

stāstam nereti izrādās visai leela nozīme".

Atmiņas darbība ļoti untumaina. Te uzplūst, te izgaist.
Tu pūlees, kā saka, svīzdams, bet nevari vairs atceretees.

Tamdēļ ari starpbrīžos uzplūdušas ziņas tūliņ uzrakstāmas. Tā

krājumi pavairosees par dažu labu nostāstu, novērojumu. Se-

višķi tad, ja skolenU domasšinī vi'rzeenā tiks kairinātas. Preekš

tam peekoridora seenam izkaramas vairākas lapas atmiņā uzplū-
dušo ziņu atzīmēšanai. Katrai ziņu nozarei sava lapa. Jau lapu

virsraksti, nozaru apzīmējumi kairinās domu. Asociāciju darbibu

vēl vairāk veicinās uz lapām jau užrakstitās ziņas. Veļams

tamdēļ eeturet lapu attīstibas dabisko ceļu. Stundā vaj

ekskurzijā noskaidrojas jaunās nozares ziņu svars. Daži tādas

ziņas jau atstāsta. Koridorā parādās atteeciga ziņu lapa.
Pirmee stāstītāji atzīmē savas ziņas. Tās tad nu lai noder
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par raugu lapu satura peeaugšānā. Pa daļai lidzigā ceļā,

peemēram, ir attīstijusees šādu nozaru lapu kopa. Mani no-

vērojumi. Manu paziņu novērojumi. Vecu ļaužu laika zīmes

un citi novērojumi. Nedzīvas dabas pamošanās šo pavasari.

Augu dzīves pamošanās šo pavasari. Dzīvneeku valsts pa-

mošanās šo pavasari. Retas dabas parādibas. Debess stāvok-

lis (mākoņi). Barometera ziņas. Termometera ziņas. Vēja
virzeens- un stiprums. zara (higrometera) ziņas. Ro-

taļu leetu un rotaļu apraksti (pirmatnes relikti). Darba rīku

nosaukumi. Vecāku apraksti un atrašanās veetas. Apkārtnes
ceematu, tīrumu, pļavu, mežu, upju un citu veetu vārdi. Iz-

teiceeni ar veetu vārdeem un ziņas par to celšanos. Veetu

teikas. Anekdotes un nostāsti ar kaimiņu izlokšņu peemē-
reem. Savadi vārdi (apvidu vārdi, provinciālismi). Māņi,
teikas un nostāsti par tagadejeem un izmirušeem dzīvnee-

keem. Tas pats par augeem. Spostu un citu medicinas

eetaišu apraksti. Dažādi nostāsti. Daža"das teikas. Dažādi

māņi. Tautas dzeesmas. Kur atrodas senlaiku ēkas, mājas
leetas, darba rīki, kapeņu atradumi un citi senatnes peemi-

nekļi. Tagadējā kara pēdas un notikumi apkārtnē.
Skolēnu rakstu darbi, žurnāls, referāti. Daudz vērtīgu

ziņu sagādās ari skolēnu rakstu darbi uz atteecigeem temateem.

Vēlami ari temati, kas prasa papildu ziņu eepreekšeju vāk-
šanu teeši no dabas un dzīves. Skolēni preekš tam eepazī-
stinami ar novērošanas kā ari statistisku un citu ziņu vākša-

nas veenkāršakām metodēm.

Peeaugs veiksmes šādos rakstu darbos. Parādisees tad

jau dažs labs gabaliņš ar līdzigu saturu ari skolēnu žurnālā.

Lasitajeem uzplūdis atmiņā ari līdzīgi gadijumi. Teem ari ja-
eerāda telpas žurnālā. Jāatver sevišķa nodaļa, peem. „Lasi-
taju ziņas".

Sevišķi daudz panākumu rada skolēnu referāti ar attee-

cigu saturu. Pārsteidzoši daudz ziņu nācās, peemēram, savākt

pēc skolēnu referateem par tautas ārstneecibu un par tautas

laika pareģošanas pārbaudijumeem. Pēc katra referāta tik

daudz^bij stāstitaju, ka ar skubu veen nācās atzīmēt to vārdus

un tematus.

Skolas muzeja periodiska demonstrēšana. Šāda uz ap-
kārtnes savādībām pamatota darbība skolā un sabeedribā ļoti
sekmes skolas muzeja peeaugšanu. Stundās jau nu daudz ko

izleetos. Paliks tomēr dažas . leetas, kas neeetilpst klases

darba. Ari tām jādod skaļāks vārds. Tā kā viss tomēr kaut

reiz (atnesot) aplūkots, peevelkami skolēni. Periodiski tee iz-

dara muzeja preekšmetu demonstrēšanu. Viņu trūkumus pa-

pildina skolotājs. Tādā ceļā nācās eevākt daudz skolēnu un

viņu paziņu vērtigu novērojumu.
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Peeaugušo kursi un lasitava. Ziņu burtnicas, ja eepējams,
ari lapas, eekārtojamas ari svētdeenu un speciālos kursos, kā

ari veetejā publiskā lasitavā. Pēdējā, kā ari citur, kur vaja-
dzigs, peekopjami sevišķi atmiņas kairinātāji. Vispirms jau
jārūpējas par to, ka uz katras lapas, katrā burtnīcā būtu pa

gara mantai. Visas dažadeem ceļeem eegūtas ziņas sakārto-

jamas atsevišķās burtnicās pēc nozarēm. Burtnicas varētu,

peemēram, eekārtot preekš katra no ziņu lapām uzskaititeem

temateem. Katrai ziņai savs numurs. Tai blakus tad veegli
varēs atzīmēt, kurās burtnicās, zem kāda numura meklējama
tai radneeciga veela. Ļaudis ar dažādākāminteresēm tad veegli
varēs uzmeklēt visu veetejo veelu, kam sakars ar viņam
interesanto tematu. Tā, peemēram, teiku ceenitajs blakus tei-

kas tekstam atradīs iniciāļus un numurus, kas novedīs pee

atteecigeem novērojumeem, muzeja objekteem, bibliotēkas

grāmatām un citām ar teiku sakarā stāvošām ziņām.
Publiski preekšlasijumi. Bagātāko ziņu eevākumu, kā

redzējām, skolā izsauca skolēnu, referāti. Ari pee peeaugu-
šeem preekšlasijumeem teicami panākumi. Eegūst ne tikai

ziņas, pat daudzus svarigus dabas un kultūras paraugus.
Pēc

preekšlasijuma daboni par teem aizrādījumus. Uz nākošo

lekciju, parasti pat agrāk, tee jau klāt vaj nu kā paleenejums
vaj dāvājums lektora leetošanā vaj ari veetejam muzejam, ja
tāds teek projektēts.

Te nu nav jāaizmirst, ka tikai līdzīgs izsauc līdzigu.

Preekšlasijumi jo bagāti un ceeši saistāmi, pamatojami tautas

atradumos, novērojumos un citās gara mantās. Eevada pee-
mēri dod jau ari še dažus mājeenus. Redzējām tur teikas,
kas eet līdzteku zinatneeku slēdzeeneem (zemes ripa, velna

sastumti kalni). Bij ari teikas, ķuras ceeši peekļaujas aplūko-
jamā preekšmeta savadibam (Kangaru kalni). Ari katra cita

teika vaj cita uz tematu atteecošās gara manta jau caur savu

dzejisko dabu veen rada asaku intresi. Peedzīvojumi rādija
ļoti spilgtu starpibu vecās un jaunās metodes panākumos.
Bez tautas gara mantām pat miglu bildes un eksperimenti
drīz veen nonāk līdz 10 personu leelai auditorijai. Atbalsto-

tees novērojumos un citās tautas gara mantās, klausītāju skaits

sneedzas simtos. Intereses augstums rada pat „mušas klu-

sumu". Snaudēji pavisam reta, parasti pilnigi izslēgta parā-
dība. Pašā lekcijas gaitā tautas gara mantu loma spilgti iz-

ceļas. Taisni šo mantu citates izsauc visleelako interesi, vis-

dziļāko klusumu.

Jau nācās minēt, ka pēc pirmās jāseko ari otrai lekcijai.
Pēdējās galvenais uzdevums izcelt klausītāju sneegto ziņu

svaru. Jau laikus jāsavāc norāditee paraugi, jāizdara svari-

gako dabaš un kultūras peeminekļu fotogrāfiski uzņēmumi.
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Labi, ja var uzņemt stereoskopam. Pretējā gadijumā pagata-
vojami diapozitivi miglu bildēm.*) Tas ļoti pacels lekcijas pee-
vilcibu. Vajadzibas gadījumos uzņemami veenkārši plāni. At-

zīmējamas uz veetas visas svarigakās papildu ziņas. Interešu

beedris — ceļu zinātājs veenmēr atradisees. Tas atveeglos ari

veelas "fiksēšanas darbu. Eeteicams būtu vēlāk, kad lektors

jau pats eepraktizejees, šādā ekskurzijā ņemt līdz katru, kam

tas patiktos. Radisees vērtigi līdzstrādneeki ziņu vākšanā.

Vairosees zinātnes darba ceenitaju skaits.

Dainotāji un citi apkārtnes zinātāji. Peeaugs vākšanas

darbs. Uzplūdis tās nedaudzās personas, kam ziņu sevišķi

daudz. Visbagataki ar tām tautas dzeesmu un citu tautas gara
mantu pratēji. Parasti teem daudz ari personigu novērojumu.
Tuvākām atteecibam nodibinotees, viņu bagatee krājumi at-

darās. Nācās izleetot kāda 70 gadus veca tētiņa laipnību.
Mantu daudz, bet visas uzreiz nenāk prātā. Bij ap 2 mēneši

gājis draudzes skolā. Līdz nākošam apmeklējumam uzrakstīja
daudzu tautas dzeesmu un citu atcerētu gara mantu pirmos
teikumus. Nu nenācās grūti pee uzrakstīšanas atceretees.

Dažas mantas bij jau pilnigi uzrakstitas. Tās uz tētiņa uzai-

cinājumu no viņa vārdeem bij uzrakstījusi ganu meitiņa. Bez

dainotāju atmiņas brīvas darbibas ta kairināma ari vēlamos

virzeenos. Jāvaicā, vaj nezin tādu un tādu gara mantu. Daļu
dabūs tūliņ, dāļai līdz nākošam apmeklējumam būs uzrakstiti

pirmee teikumi.

Leelaks skaits būs tā sakot tekošu novērotāju. Salīdzi-

not ar dainotāja mūža krājumu, ar ta satura dažadibu, novē-

rotāju krājumi būs nabadzīgi. Toteesu tee tuvāki zinātnes

Sarunas pēc preekšlasijumeem un citos gadī-
jumos dos eespēju šādas personas izzināt. Tekošee novēro-

jumi izreet no tekošā darba. Runājot par darbu, par ta uzla-

bojumeem, tad ari visvairāk novērojumu uzplūdis atmiņā. Se-

višķi daudz šādu novērojumu un, jāsaka, ari dažu vecās pa-
audzes gara mantu nācās eegūt no kāda pbdneeka. Bij viņam
ari neleels zemes gabals.- Nodarbojās ari ar darvas dedzinā-

šanu. Pēdējā laikā zem dažādu smēru trūkuma bij sācis ra-

žot ari zābaku smēri caur leepas malkas karsēšanu darvas

dzenamā katlā. Vecs Grāmatu teoriju cenšas

eevērot praksē. Daudz novērojumu, dažādu ziņu un paraugu

bij agrākam plostneekam, upes policistam. Sevišķi par zemes

slāņeem uņ upmalas ēkam. Novērojumu krājums būs gandrīz
katram zemkopim. Atteecigi preekšlasijumi, debates, priva-

*) Muzeju beedribas beedra Driļļa pagatavotais veenkaršais un

letais epidoskops dod eespeju iztikt bez diapozitiveem. Ar to dabon

uz seenas vaj palaga kaut kuru zīmējumu, neizgreežot pat no grā-
matas.
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tas sarunas, pēc tam varbūt ari rakstiskas anketēs būs labakee-

līdzekļi šo krājumu eegūšanā.
Citu vācēju krājumi. Starp darba beedreem, kaimiņu sko-

lotajeem un dažādu speciālu kursu lektoreem, kā ari dažeem

veetejeem, atradisees šādu ziņu ceenitaji. Tee jaizzin. Ja-

greežas ar lūgumu dalitees savās ziņās. Der ari caur laik-

raksteem lūgt nosūtit skolai, katru uz apkārtni atteecigu ziņu
līdz ar sūtitaja adresi.

Veetejo saimneecibas un citādas peezīmes. Jaeegūst ari

ziņu krājumi, kas 'sastādijušees aiz praktiskeem nolūkeem.

Dažam labam reta noteiktība eenākumu un izdevumu peezī-
mešanā. Vērtiga veela saimneecisko apstākļu izprašanā. Ja-

eepazīstas preekš tam ar vispasaules, Kreevijas un Baltijas
saimneeciskās dzīves pagātnes lūzumeem un to cēloņeem.
Varēs, tad novērtēt kā un ar kādu nokavēšanos vispārigee no-

tikumi atspoguļojas skolas apkārtnē. Radisees vesela rinda

jautājumu par šīs atspoguļošanās savādību cēloņeem.
Caur skoleneem un paziņam izdodas eegūt veselus pūšļoša-
nas vārdu un citu māņu krājumus. Jaeepazīstas ar pirmatnes
tautu jēdzeenu attīstības gaitu, ar to sakarā ar materiālas dzī-

vēs attīstību. Māņu krājumi tad sneegs vērtigu veelu zinat-

neeku atziņu ilustrēšanai. Ar laiku varēs mēģināt uzstādit

dažu jaunu, iztrūkstošu hipotēzi.
Teeša saimneecisku ziņu vākšana. Sarunas ar veetejeem

rādīs, kādas saimneeciskās savādības raksturīgas apkārtnei.
Šee aizrādījumi pārbaudāmi. Teem dodams zinātniski drošs

atbalsts. Jāuzmet atteecigi jautājumi. Paraugam dažās mājās
atbildes eevācamas kopējā ekskurzijā. Pārejās apkārtnes mā-

jās to izdara skolēni vaj interesenti no peeaugušeem, kam at-

teecigā mājā paziņas. Jaeevāc ziņas netik par saimneečibas

tagadējo stāvokli, bet pēc eespējas ari par pagātni. Tas ziņās
eenesīs veelu attīstības, kustības-— šī intereses dzīvības avota,,
dzīvības tipiskas parādibas novērošanai. Būs bez šaubām ari

vispārīgās saimneeciskās dzīves attīstības etapu
raksturošanai.

Veetejee arķivi. Šīs kustības rakstura un cēloņu izprašanu
sevišķi veicinās ziņas no pagasta valdes un teesas, skolas un

baznicas arķiveem. Atzīmējami kā vajadzigee skaitļi tā āri

tipiskakee gadījumi no sadzīves, no tikumiskeem un citeem

jēdzeeneem. Uztverami lūzumi eenākumu avotu samērā. Me-

klējami to cēloņi. Tas pats izdevumos. No svara eevākt sī-

kākas ziņas par dažeem atseviškeem izdevumu punkteem, pee-

mēram izglītības un nespējneeku apgādības jautājumos. Se-

višķi interesanti uzturēt ārskolas izglītības veicināšanas gadī-

jumus un atrast to cēloņus (virzeens visā Latvijā, veetneeku

sastāvs, skolotajā persona vaj citi). Skolu izdevumos šķiro-



85

jami — skolotāju alga, dzīvoklis un citas ērtibas; skolēnu

telpas, mēbeles, kopēdinašana un citas skolēnu ērtibas; māci-

bas līdzekļi un bibliotēka. Sevišķi pēdejee, kā tipiski izglītī-
bas izdevumu cēloņi, jo sīki iztirzājami. Uz laukeem līdz šim

bij deezgan parasta pateesiba — jo skolotājs centigaks darbā,

jo zemāka ta alga. Pirmās un pēdējās skolas izdevumu kopu
salīdzināšana dos veelu šīs pateesibas raksturošanai. Ja izrā-

ditos patīkams izņēmums, jo sīki iztirzājami ta cēloņi. Ne-

spējneeku jautājumā uzstādami pabalstišanas veidi un to sa-

mērs; augstākā, zemākā un caurmēra pabalsta zuma uz per-

sonas, sakars ar darba spēju zaudēšanas pakāpi; nespējneeku
peļņas; to sadalīšana pēc agrākās nodarbošanās; tipiskakee

pastāvēšanas līdzekļu zaudēšanas cēloņi. Šim nolūkam nāk-

sees eevākt papildu ziņas no nespējneeku un citu veetejo
mutes.

Interesantas būs ari ziņas par atsevišķu pagasta veet-

neeku un citu amata personu darbibas ilgumu. Par pastāvi-
gakeem būtu eevācamas ziņas par viņu pārējo sabeedrisko

darbibu un rakstura īpašībām. Tas raksturotu vēlētājus.
Veetneeku darbības patstāvību raksturotu-no komisāra neap-

stiprināto lēmumu saturs un skaits.

Pats arķivu izmantošanas darbs bez šaubām uzstādīs

jaunus, vēl svarīgākus, interesantākus veedokļus vākšanā un

apstrādāšanā.
Skolu arķivi līdz ar papildu ziņām •no veetejeem dos

vērtīgus aizrādījumus par izglītības Leetas svārstišanos un tās

atkaribu no, skolotajā personas, ta darbibas ilguma, pagasta
veetneeku sastāva v. t. t. Bibliotēkas un mācibas līdzekļu
krājuma saturs un peeaugšana, skolēnu skaita svārstišanās,
tālakskolojošos skaits un ceļi, skolēnu izrīkojumu saturs un

skaits, skolēnu ekskurzijas v. t. t. būs šīs atklātibas labakee

raksturotāji.
Baznicas arķivs sneegs, peemēram, interesantas ziņas par

dzimstību un mirstibu. Dzimstibā novērojams grūto laikmetu

eespaids, peemēram sausās vasaras, kara gadi. Kāds darba

beedris aizrādīja uz savu skolēnu nodarbošanos ar šādu skaitļu
apstrādāšanu. Ja nemaldos, 1906. un nākošee gadi rādijuši
spēju dzimstības krišanos. Cik patīkami uztraukti bijuši, kad

uztvēruši, ka te vainigs Japāņu karš., Pārdzīvojuši ko līdzīgu
pētneeka preekam.

Mirstibu skaitā būtu eevācamas ziņas pēc mirušo vecu-

ma, aroda, izglītibas, miršanas cēloņeem un atsevišķām slimi-

bam. Interesantus panākumus eegūtu, novērojot ārsta darbi-

bas, sanitāro uzlabojumu (peemēram pēespeedu ateju eerīko-

šana koleras laikā apm. ap 1906. vaj 1907. g.), gada laika

eespaidus. Vācot skaitļus pēc miršanas veetam, varēs varbūt
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uztvert dzeramā ūdens, gaisa mitruma, ēku eekārtas (gaisa;
daudzums, ventilācija v. t. 1.) eespaidus. Interesanti novērot

ari slimibu sakaru ar nodarbošanos un to cēloņus.
Apstrādājot šos skaitļus diagramās un grafikās, veegli

varēs uztvert lūzumus. Grūtāk klāsees ar pēdējo cēloņu iz-

prašanu. Nāksees vaicāt veetejos, rakņatees pa zinātnisku

literatūru. Šis darbs kreetni atveeglos ari lūzumu uztveršanu.

Ziņas, ap kureem- gadeem meklējami raksturigee skaitļi. Tās.

no svara sevišķi sākumā. Katrs panākums, katrs paša eegūts
slēdzeens ļoti eesildīs uz tālāku rakšanos. Eesilušam nebūs

grūti un neinteresanti izvilkt un apstrādāt visu gadu -ziņas.
Kā atalgojums, bez šaubām, radisees dažs labs tāds fakts, par
kuru tagad nevaram ir eedomatees.

Ari baznicas arķivu darbā atzīmetee veedokļi uzskatami

tik kā eerosinataji. Pati rakšanās radīs jaunus, varbūt vēl in-

teresantākus. Savu lomu varbūt spēlēs baznicas grāmatu
rakstitaju personīgās intereses. Tamdēļ katrā draudzē sagai-
dāmas dažas savādas ziņas. /

Veetejo personīgas peezīmes. Arķivu veela glabājas ari

dažu interesentu rokās. Pagadās personas, kas ar sevišķu

pastāvibu atzīmējušas dažādus apkārtnes notikumus : laiku gro-

zibas, sēšanas, pļaušanas laiku v. t. 1. Tas izzināms un iz-

leetojams.
,

Veetejās meteoroloģiskās ziņas. Ja tuvējā muižā vaj ci-

tur teek vāktas ziņas par nokrišņeem (leetus, sneegs), ari tās

apstrādājamas. Salīdzināmas ar centrālo meteoroloģisko
eestāžu ziņām. Varēs uztvert, kad zinatneeku konstatētais ci-

klons vaj anticiklons bijis še, vaj tas gājis pāri ar centru,

zeemeļu vaj deenvidu malu. Meteoroloģiskos jēdzeenos tas

eenesīs leelu reālismu. Vēl bagātāki panākumi būs, ja sko-

lēni vaj citi veetejee savā starpā sadalīs dažādu meteorolo-

ģisku parādību kārtigu novērošanu. No leela svara būtu arī

tautas laika grozibas zīmju pārbaudīšana. ■
Tautas laika zīmju un ciršanas laika pārbaudišana. Katrs

uzņemtos sekot atsevišķai eeslavetu kukaiņu-pareģotaju sugai,
vaj ari kādam no citeem dzīvneekeem, augeem, leetus akme-

ņeem un citeem pareģotajeem no nedzīvas dabas. Kārtīgi
pārbaudāmi ari būtu tautas jēdzeeni par mēness lomu augu

dzīvē. Būtu eevācami un veenados apstākļos uzglabājami
laikā un nelaikā cirsti koki v. t. t.

Bērnu svētku veetejā nodala un veetejās dabas un dzīves

izstāde. Prātojot par zināmu darbu, mums nav jāaizmirst ap-

svērt ari tas spēks, ta enerģija, tee dzinuļi, kas šo darbu

veiks. Starp darba grūtumu un spēka leelumu,jābūt noteik-

tam samēram. Tik tad. leeta virzisees uz preekšu. Par spēju
apziņu,

,;
pētneeka preeku" jau nācās runāt. To rada eegūtee-
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panākumi. Tamdēļ zaļveelas vākšana visur jo ceeši saistā-

ma ar tās apstrādāšanu, ar slēdzeenu eegūšanu. Otrs tāds

spēks būtu patmīliba, sevišķi tās cildenākais veids — kolek-

tivā patmīlība. Kopīgi izrīkojumi tas labākais darba lauks.

Bērnu svētku jaunais virzeens, kas sākās Mīlgrāvja „Zeemeļ-
blāzmas" svētkos un caur Skolu Muzeju beedribas svētkeem

eeguva plašu izplatišanos pa Latviju, — ir nesis daudz atspir-
dzinoša skolas dzīvē. Ari apkārtnes ziņu vākšanā tee nes

dīgļus. Dažos lauku svētkos, peemēram Golgovskā, jau dar-

bojās atteecigas nodaļas („Kas apkārt mums"). Kur vispārīgi
zinātniskās nodaļās galvenā loma centra instruktoreem un de-

monstrēšanas peederumeem, tur veetejās nodaļas eekārte vee-

tejo peenākums. Lai par to nebūtu jākaunas, visi apzinigakee
vāc, ko veen var, un aicina, kur veen var, talcineekus. Pēc

dažeem šādeem svētkeem, pēc ziņu un paraugu vākšanas

skolās un citeem ceļeem, varēs domāt jau par veetejās dabas

un dzīves izstādi. Tas atkal jauns, spēcigs grūdeens esošo

krājumu paplašināšanai, noapaļošanai. Tāda izstāde peemēram
tika 1917. g. augustā sarīkota ar reteem panākumeem Lejas-
ceemā.

Jau pēc pirmās izstādes radisees doma par veetejā muzeja
dibināšanu. Tā dāvātām un paleenetām mantām būs pastā-
vīga domas eerosinataja loma. Muzeja satura izcelšanā no

sākuma nāksees varbūt uzaicināt šad tad speciālistus. Ar laiku

.peeaugs veetejo zināšanas. Peeaugs ari nozarēs sadalīto gara
mantu krājumi. Bibliotēkā radisees arveen vairāk atteecigu
grāmatu. Ari avižu izgreezumu skaits taps leelaks. Visai

vērtīgs krājums būs ari to lekciju konspekti, kas lasitas par

apkārtnes savadibam un par savākteem paraugeem, novēroju-
meem un citām gara mantām. Leetai attīstotees, no centra

varēs eegūt vajadzīgos izvilkumus no retām un citādi maz

peeejamām grāmatām. Kā jau nācās atzīmēt, visas šādas zi-

ņas, kur veen eespējams, saistāmas savstarpēji un ar muzeja
katalogu. Muzeja un citas veelās darbiba tad arveen vairāk

automatizesees. Pee labas ziņu sakārtošanas un savstarpējas
saistišanās veegli atradīs interesantu pat tee lasitaji vaj muzeja
apmeklētāji, kam intereses visai aprobežotas, maz attīstītas.

Pee interesantas ziņas peeveenotee citu ziņu krājumu numuri,
kuri ari runā par interesanto tematu, ļoti sekmēs interešu iz-

celšanos, attīstišanos un izkopšanos. Mazāka taps ari vajadzība
pēc grūti peeejameem āreenes spēkeem.

Centrālo eestāžu uzdevumi. Veetejo darbibas aplūkošana
rādija, cik nepeeceešama zinatneeku līdzdarbība. Jārada at-

teeciga eestade kādā centrālā pilsētā. Tai jāstājas sakaros ar

dažādu zinātnes nozaru specialisteem. Jānodrošina viņu pa-
līdzība dabas un kultūras paraugu noteikšanā un katrā citā
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grūti atrisināmā jautājuma. Bez tam jārūpējas ari par pilsētas
bagāto grāmatu un citu peederumu krātuvju izmantošanu vee-

tejo darba atveeglošanā, sekmēšanā.

_Aplūkosim katru uzdevumu sīkāk.

īsas instrukcijas. Svarīga vērība peegreežama paša no-

vērošanas un paraugu vākšanas darba vadīšanai. Eesācejam
preekš plašajām instrukci|am un vadoņeem par maz teeksmju,
veiksmju, izturības. Svaidās no veena temata uz otru. Viss

paleek pusceļā. Nenonāk līdz darba ražiguma sajūtai, 'šim

nepeeceešamam tāļakas darbibas dzinulim.

Plašāki temati skaldāmi daudzos atsevišķos, veegli izpil-
dāmos. Katram šādam sīkam tematam sava instrukcija. Tai

peeveenotas īsas ziņas par zinātnes acumirklīgo uzskatu, kā

veela novērota salīdzināšanai. Novērotājs tad varēs pats tai-

sīt dažus slēdzeenus, uzstādit dažus jautājumus tālākai novē-

rošanai. Tas pacels darba sparu un ražigumu. To sekmēs

ari sīko tematu dažādība. Katrs tā varēs izvēletees tos no-

vērošanas tematus, kuri tam. vistuvaki. Šādu mīļu tematu

visvairāk gan būs starp parādibam, kas sastopamas darbā un

citur ikdeenā. Tamdēļ instrukcijām eespējami ceeši japee-
kļaujas atsevišķu arodu novērojumeem. Šī prasība lai no-

der par mērauklu pirmo tematu izvēlē. Instrukciju skaitam

peeaugot ta apmeerinasees pati par sevi caur tematu bagāto
izvēli.

Daudz ģeologam vērtigu ziņu guļ tautā. Kāds drēb-

neeks, peemēram, rūpigi glabājot māla piku ar lapām un

gleemežu vākeem, ko atradis māla kalnā. Bez šaubām vēl

vairāk novērojumu un atradumu oūs starp teem, kas pēc sava

aroda rokas pa zemes māmuļas klēpi. Aku un grāvju racēju,
ķeeģeļu, ceplineeku, radžu, ģipša, šūnakmens un puraja lau-

zēju novērojumus savāktu un padziļinātu, peemēram, šādi

insrukcijas 6 temati — 1) trūdaļas kārtojumi, 2) šļū-
doņu nogulumu kārtas, 3) mūsu pamateežu (Devona laikmeta

radža, smilšakmens, ģipša, sveesta māla) kārtas, 4) kāpas
un vēja sadzīti smilšu laukumi, 5) šūnakmens un puraja krā-

jumi, 6) purvu dzelzs rūda. Instrukcijās aplūkojamas tik temata

raksturīgākās, maz sagatavotam interesantākās parādības.
Lauku zēnu (kāpšanas) .olu vākšanas, kukaiņu un citu

dzīvneeku, ķeršanas teeksmes viseem zināmas. Labprāt mēdz

rakņatees ari pa sēru akmentiņeem un savādos krāt. Dzīvais

gars un spars, leetderigi vadīts, atnesīs skolas apkārtnes izpra-
šanai daudz panākumu. Zēnu leetošanai būtu uzmetamas

instrukcijas, peemēram, sādeem temateem : 1. Kukaiņi un

to kāpuri. 2. Olas, ligzdas un putnu eerašas. 3- Rāpuļi,
abineeki, tārpi, mīkstmeeši (eestrādašanas metodes, blakus

ziņas). 4.-Sportu modeļi, apraksti, zīmējumi, zinātnes slē-
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dzeeni. 5. Rotaļu leetas un rotaļas (tagadējo un pirmatnes
cilvēku eeroču un darba rīku apraksti salīdzināšanai). 6. Sēru

sakars ar upes straujumu un krasteem; pārakmeņojumi un

mineraļu paraugi.
Jaunatnes bēgšanai no laukeem par cēloni starp citu

pilsētas garigas dzīves rosigums. Par maz skola sneegusi lauku

cļabas un dzīves izprašanai. Sveši jaunatnei ari tee katrā

pagastā sastopamee tautas dzejneeki, kuru ražojumi gan nav

eespeesti, kuri katrā savā vārdā tomēr atspoguļo dvēseles

dzejiskumu, kuri uzglabājuši leelus krājumus agrāko paaudžu
gara mantu. Sveši tai ari tee teešee kurus

neskaitāmi sneedz lauku apkārtne. Vispār sveši tee daudzee

prāta darbibas kairinājumi, ko eeinteresets gars

eegūst lauku dabā un dzīvē. Ar zinatneeku peepalīdzibu
katram zemes rušinātajam nedaudzos gados izdotos jo sīki

eepazītees ar sava stūriša savadibam. Vēl mazāk grūtibu būs

pēc tam, sekojot stūriša dabas un dzīves tekošām pārgrozi-
bam. Teem~darba ļaudim, kas ilgāk dzīvo uz veetas, krāsees

ziņas par veenu un to pašu veetu vairākos gados. Būs sva-

riga veela uztvert un izprast pārgrozības galvenā kārtā laiku

maiņās. Vairāk kustigeem, kas staigā no veetas uz veetu,
būs interesanta veela dažādu veetas apstākļu eespaida uz-

tveršanai, izprašanai. Nonākot veetejā un centrālā ziņu krā-

tuvēs, abēju darbi veens otru papildinās, noapaļos. Šim

nolūkam, peemēram, varētu minēt sekošus instrukciju tematus :

I. Ceemata aramas zemes, pļavu un citu zemes gabalu pee-

augšanas un pārveidošanās plāni, saimneeku maiņas un citu

eespaidu lūzumu sprīžos. 2. Ēku eakārtas zituacijas un pār-
veidošanās plāni un fotogrāfijas. 3. Senlaiku un tagadējo
darba rīku un citu mājas peederumu saraksti, retāko apraksti,
zīmējumi, fotogrāfijas. 4. Ziņas par tagadējo un agrāko cee-

mata saimneeku un algādžu darbibu zemes un ēku uzlabo-

šanā, par to savadibam, eerašam, izloksni, peedzīvoju-
meem v. t. 1.; dažādi citi uz ceematu atteecigi nostāsti un

teikas. 5. Dažādas statistiskas ziņas: dzīvais un nedzīvais

inventais un ta svārstišanās, raža, eenākumi, izdevumi; kalpu
un citu algādžu, saimneeka ģimenes locekļu budžeti v. t. 1.

6. Trūdaļas plāns. 7. Ceemata augu, dzīvneeku un eežu zi-

stematisks krājums. 8. Augu kopdzīvju un dažu atsevišķu
dzīvneeku mitņu plāns. 9. Augu kaitēkļu krājums 10. Augu
kopdzīvju saturs pirms un pec mežu izciršanas, vaj ari zemes

uzlabošanas — mēslošanas, nogrāvošanas, kaļķošanas v. t. 1.

11. Novērojumi augu izlases mēģinājumu laukā. 12. Atteecigu

augu ražas sakars ar bišu saimju svārstišanos apkārtnē, pēr-
koņa negaisu skaitu v. c. Prakse rādīs, kādas instrukcijas vēl

vajadzīgas. Ta sneegs ari bagātus paraugus un ziņu krāju-
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mus mājas muzeja un arķiva pamatam. Radisees svarigs at-

balsts mājmācibā. Ta izplatīs savu svētību kā uz preekš-
skolas, tā skolas un pēcskolas gadeem, izplatīs ari uz teem

kaimiņeem, radeem un paziņam, kas kā ceemiņi tiks bez šau-

bām eepazīstinati ari ar muzeja saturu. Ikdeenas sarunā, spree-
dumu pamatojumos ņems mājas veetu zinātnes gars.

Kūdras purvi slēpj leecineekus par klimata maiņām pēc
leduslaikmeta — sastop, peemēram, kā zeemeļneeka-pundura
bērza (Betula nana), tā ari deenvidneeka — ezera reeksta

(Trapa natans) augļus nn lapas. Tā tad ari kūdras greeze-

jeem izstrādājamas instrukcijas.
Plostneekeem daudz novērojumu par upes dzīvi, par

krastmaļu eedzīvotaju un nometņu savadibam. Preekš teem

varētu minēt šādus instrukciju, tematus: 1. Krastmaļneeku

eerašu, ēku, darba rīku v. t. 1. savādības. 2. Sēru svarstiša-

nās sakars ar plostu peeturas veetam un citas upes dzīves

parādibas. 3. Upe kā kultūras ādere. Ķ. Koku un trūdveelas

slāņi upju krastos. 5. „Eežu", radžu, šūnakmens un citu

eežu atrašanās veetas, savādības, teikas. 6. Dažas teikas,

izlokšņu peemēri v. t. 1. gara mantas. 7. Pludināto baļķu,
stenceļu v. t. 1. daudzums pēc ciršanas veetas un firmām.

Zvejneeku instrukcijām varētu atzīmēt šādus tematus:

1. Zivju paraugu un nosaukumu 2. Citi ūdens dzīv-

neeki. 3. Ūdens augi. 4. Zivju** leekēži. 5. Zivju un citu

ūdens dzīvneeku eerašas un mītnes. 6. Plostneeku instr.

4-taiš temats. 7. Upju, ezeru, jūras dibena topogrāfija.
Mežsarga novērošanas instrukcijām varētu minēt šādus

tematus: 1. Putnu un zvēru izbāzumi, ādiņas, mitnes, kuņģa

saturs, „kukņas" atleekas, eerašas. 2. Tautas koku ciršanas

laika zistematiska pārbaudišana. 3. Meža kaitēkļi. Ķ. Ganišanas

un citi cilvēka eespaidi meža dzīvē.

Sastādamas ari intrukcijas atsevišķa retu parādibu novē-

rošanā, kā ari dažu tautas māņticibu cēloņu noskaidrošanai.

Šim nolūkam būtu apstrādājami, peemēram, šādi temati:

1. Maldugunis. 2. Sv. Elma ugunis. 3. Raganas vēmekļi.

Ķ. Vēja slotas. 5. „Nokritušee mākoņi" (trīsulim līdzīgas
pikas).

Nepeeceešamas vairākas instrukcijas veetejo arķivu iz-

mantošanā no saimneeciska, etnogrāfiska, vēsturiska v. c.

veedokļeem.
Tāpat vairākas insrukcijas izstrādājamas preekš statistisku

ziņu vākšanas no tekošās dzīves.

Tālāko tematu uzstādišanu atstāsim praksei. Ziņojot,
centram par šādeem jauneem vajadzigeem temateem, vace-

jeem un novērotajeem, būtu jāaizrāda ari, kuri no uzskaititeem

temateem apstrādājami pirmā kārtā.
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Vākšanas un novērošanas žurnāls. Vācot dažādus dabas

un kultūras paraugus, nākas veenmēr eevākt ari veselu rindu

svarigu papildu ziņu. Paļaujotees uz atmiņu veen, daža visai

svariga ziņa paleek pavisam neeevākta, daža aizmirstas. Tā

paraugs ļoti daudz, brīžam pat pilnigi zaudē savu zinātnisko

vērtibu. Lai šādas eespējamibas pilnigi novērstu, instrukcijas

apgādājamas ar vākšanas un novērošanas žurnālu paraugeem.

Galvenām, papildu ziņām eekārtojamas atteecigas grafas, sīkā-

kām — jautājumi ar veetu atbildēm.

Lekcijas par apkārtni. Ne mazuma vērības, sevišķi sāku-

mā, nāksees peegreest veetejo darbibas eesildišanai. Nāksees

sarīkot uz veetam lekcijas par apkārtnes savadibam. Veelu

sneegs zinātniskā literatūra. Izmantojami jo plaši teiku un

citu tautas gara mantu krājumi. Šī tautas veela eet tautai

sevišķi pee sirds. Lekcija eegūst nesamērojami leelu interesi,
kā to jau nācās atzīmēt. Nākošā lekcijā varēs leetot jau pēc

pirmās lekcijas savāktās ziņas un paraugus. Divi tādas lekci-

jas („Par Latvijas kalnu celšanos, sevišķi par Gaujas apkārt-
nes kalneem" un „Tautas gara mantu zinātniska nozīme")

ar labeem panākumeem īsi pirms kara sarīkotas Ilzenē, Lejas-
ceemā, Velēnā un Mālupē.

Ekskurzijas-demonstracijas. Nāksees padomāt par eks-

kurzijam uz klausītāju aprādītām veetam. Eepreekš tas ap-
meklē lektors ar kādu no veetejeem interesenteem. Kuras iz-

rādītos teešam svarigas, uz tām sarīko plašāku veeteju eks-

kurziju. Sākumā pārsvarā jābūt demonstrēšanai. Intereses vai-

rumam maz nošķirojušās. Prasa vairākus, veeglakus eespai-
dus. No šo vidus arveen peeaugs tādu skaits, kurus šādas

ekskurzijas pilnigi neapmeerinās.
Pētneeciskas ekskurzijas. Ar teem sarīkojamas atkārtotas

ekskurzijas uz svarigakām, vēl nepētītām veetam. (Dažas tādas

Lejasceema apkārtnē tika sarīkotas.) Še uzņemami plāni un

izdarāmi citi veenkāršaki zinātniskas novērošanas, pētišanaš
darbi. Šāda pētīšanas prakse attīstīs veetejo kodolu zinātniskā

darbā.

Veenkārši pētišanaš rīki. Darba ražiguma pacelšanai nāk-

sees rūpetees par veenkāršu pētišanaš rīku un paņēmeenu
popularizēšanu. Būs jāsavāc atteecigi apraksti no populari-
zinatniskeem žurnaleem un citas literatūras. Nāksees pado-
māt par jauneem. Uzmest tādus projektus, tos pārbaudīt
praksē. Diženee panākumi mācibas līdzekļu veenkāršiba, pa-

gatavošanas veeglumā, ir ķīla, ka. peeprasijumam peeaugot,

var teikt, neaprobežoti vairosees veenkāršo pētīšanas rīku

skaits.

Pētišanaš darba demokratizēšanas nolūkeem nāksees iz-

mantot skolotāju, laiksaimneeku, dažādus arodneeciskus un
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citādus kursus. Kursisti pēc eespējas plaši eepazīstinami ar

veenkāršakām pētišanaš metodēm. Galvenā vēriba peegree-
žama to nozaru pētišanai, kam svars kursistu arodā. Izcilus

veeta veenkāršo rrku pagatavošanai •un pētišanaš praksei ek-

skurzijas.
Dabas un kultūras paraugu noteikšanas birojs. Pētišanaš

darbam attīstotees radisees jautājums par savākto dabas un

kultūras paraugu noteikšanu. Veetejeem šis darbs atņems
daudz laika radīs daudzas nepārvaramas grūtības. Cerēt uz

veen nevar. Pārrunājot šo jautājumu Peterpilī
kādā studentu pulciņā, nācās no veena Zinātņu Akadēmijas
darbineeka dzirdēt, ka daudzi diletantu eesūtitee paraugi ga-
•deem guļot Akadēmijas plauktos — neesot darbineeku, kam

būtu laiks tos noteikt. Izeju leekas rāda Muzeju beedribas

prakse bērnu svētku leetā. Daudzās nodaļas, tūkstoši apmek-
lētāju prasīja plašu rīkotāju skaitu. Nelaiķa Jansonu Viļa or-

ganizatoriskais • talants uz veetas rādija ļoti noskaņotu plašu
rīkotāju daudzumu. Šos peenākumus uzņēmās skolneeki,

skolotāji, studenti un visi citi, kam tik gribējās strādāt. Vai-

rākās eepreekšejās rīkotāju sapulcēs sīki iztirzāja katra pee-
nākumus un ceļus, kā eegūt trūkštošās ziņas nodaļu paskaid-
rojumeem.

Kigā nodibinājās pastāvigs bērnu svētku rīkotāju birojs,
kurš uz peeprasijumu sūtīja uz lauku bērnu svētkeem grūtāko
nodaļu vadītājus, programas izpildīšanas noskaņotajus.

Uz līdzigeem plaši demokratiskeem pamateem dibināms

centrā ari dabas un kultūras paraugu noteikšanas birojs. Ve-

cāku, peedzīvojušu beedru vadibā še darbojas katrs, *kam uz

to griba. Grūtākos gadījumus atrisina vecakee beedri. Tikai

visgrūtākos greežas pee spepalisteem-zinatneekeem. Tā pē-
dejee tiks atveegloti no darba smaguma un sabeedribā varēs

pati sev palīdzēt. 4

Pilnigi ņemt noteikšanu, kā saka, savās rokās centram

■nevajadzētu. Veenam otram pats par sevi tas darbs interesēs.

Bez tam katram būs dabiska vajadziba kaut apmēram zināt

tūliņ pēc atrašanas, kas ta par leetu varētu būt. Sevišķi skolas

<larbs nevarēs veenmēr gaidīt uz ziņām pa pastu. Vajadzēs
bez parastajeem dabas paraugu noteicejeem sastādīt ari atse-

višķu darba rīku, rotas leetu un citu kultūras paraugu attīstī-

bas gaitas aprakstus un zīmējumus. Muzeju beedribas zināt-

nisko ziņu nodaļas beedrenes Leščinskas manuskripts „Sak-
tas attīstība Latvijā" varētu būt pee mums šinī ziņā par pirmo

bezdeligu. Šī darba attīstiba ees līdzteku ziņu uņ paraugu

eeplūšanai no veetam. Peemēra pēc varu aizrādit uz apgais-
mošanas līdzekļu attīstibu. Strādājot dažus gadus uz laukeem

'-veenā veetā no skoleneem nācās daudz noskaidrot šinī ziņā.
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Vēl dažeem mājā bij skalu turi—bābas. Ari šķiltavas varēja
dabūt. Dažādas sveču lejamās formas. Dažādas laternas.

Peedarba lampiņas-určiki. Saplūstot no vairākām veetam da-

žas „drumslas" rādīs jau pakāpenisku attīstību. Literatūras

ziņas, Centrā sekmēs uzstādit nepārtrauktas attīstības un sāņš
eespaidu virknes; minēt varēs jau ar zināmu laiku, kurā atse-

viškeem attīstības posmeem bijis pee mums zeedu laiks.

Kad šādi apraksti būs par daudzeem temateem, veete-

jeem nenāksees grūti pateikt, kādam laikmetam peederigs
kapos vaj citur atrastais kultūras paraugs.

Birojā eeplūdušās ziņas nāksees kārtot," kopot, kartogra-

fet, lai atveeglotu zinatneekeem, veetejeem un viseem citeem

interesenteem to leetošanu.

Pārskati par eesūtito veelu. Lai paceltu vācēju sparu un

darba svaru, bez tūlitejas atbddes eesūtitajeem, vajadzēs peri-
odiski publicēt pārskatus par eesūtiteem paraugeem un ziņām.
Aizrādīt uz eesūtitās veelās zinātnisko un pedagoģisko svaru,

uz vēlameem papildinajumeem veelā un vākšanas metodēs.

Centram nāksees rūpetees ari par eespeestās veelās pee-

ejamibu katram interesentam. Daudzi, var teikt, vairums zināt-

nisko rakstu dabonams tagad tik bibliotēkās, pee tam ne

daudzās, centrālās.

Ziņu kartiņas. Visizdevīgāk izlīdzetees varbūt varēs, tur-

pinot minētās Muzeju beedribas nodaļas pasākumu — izrakstit

uz kartiņām visas ziņas, kas saistītas ar vairāk eerobežotu

veetu vārdeem — peemēram, pagastu nosaukumiem. Katram

pagastam sava kartiņa. Uz tās tad galvenos vilceenos atzī-

mējamas visas uz pagastu atteecošās ziņas. Katrai ziņai būtu

pastrīpojams vārds, kurš vairāk raksturotu tās kārtību. Uz

šīm kartiņām pārnesamas ari \veetejo -eesūtitās ziņas. Tas pats
darāms ar veelu, kas guļ vēl neeespeestos krājumos (Zinibu
Komisijā, pee dažām privātpersonām un citur), centrālos arķi-

vos, vecās avīzēs, žurnālos v. t. 1. Kartiņas sakārtojamās
veetu vārdu alfabēta kārtībā. Tad katrs intresents veegli
atradīs visu, kas viņu interesē. Par apvideem, kuri īzrādisees

visai bagāti ziņām, varēs izdot sevišķas monogrāfijas.
Kartiņu ziņu karte. Kartiņu ziņas kartografejamas. Katrai

zinātnes nozarei sava zīme. Peeņemtām zīmēm varētu atzīmēt

ari ziņu drošību. Peemēram varētu minēt kārtību, kādu esmu

eeturejis Lejasceema (Valkas apr.) apkārtnes kartē. Ziņas ee-

dalitas 4 daļās — tauta, dzīvneeki, augu un zemes dzīve.

Attēlošanas veegluma labad katrai daļai savs arābu cīpars.
Katra daļa sīkākos eedalijumos, kam katram savs mazais

burts. Ziņas drošums atzīmēts ar pakāpes rāditajeem. Pirmā

pakāpe — uzrakstitajs ziņu dzirdējis, otrā — ziņas veetu un

citus preekšmetus pats aplūkojis, trešā — ziņa pārbaudīta no
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specialisteem - zinatneekeem, nulles pakāpe — ziņā minēto

preekšmetu vairs nav. Tā zīme la° uz kartes pee Līvu cee-

ma nozīmē, ka tur ibijusi veclaiku ēka (stāvu koku namiņš),
kura nojaukta, 2e pee Lizumas Kūpiņu ceemata — purva, par

kuru kartes autoram stāstits, 3a2
pee Lejas pag. Cincu ceema

— rets augs (sila vizbulis), kuru autors pats redzējis, 4c3
pee

Krustiņu Švīkas Gaujas labā krastā — retu dzīvneeku (lācis
mitis vēl 1880. g.) izplatišanās robežu pēc zinātniskas litera-

tūras (v. Sievers. Forstliche Verhāltnisse d. Baltischen Pro-

vinzen). Biroja karte būs ļoti noderiga kā zinatneeku, tā sko-

lēnu un citu interesentu ekskursijām. Ļoti atveeglos ari kar-

tiņu leetošanu. Zīmes sekmēs uzmeklēt visas ziņas, kas zīmē-

jas uz minamu zinātnes nozari. Tas no svara zinatneekeem,
kas interesējas tik par savas specialitātes ziņām. Ari skolota-

jeem vērtigas — var veegli noteikt, kur veeglak sasneedza-

mas tās svarīgākās parādības, kuras viņu skolas tuvākā ap-
"kārtnē trūkst.

Pamācoši ir mūsu botaniķa M. vārdi — ja vēlas eevin-

grinatees pētišanaš darbā, labākais — izvēietees kāda laba

pētneeka darbu. Ar to dotees dabā un soli pa solim sekot

tām veetam un parādibam, ko pētneeks aprakstījis. Bez meto-

des tas katram zinātniskam terminam peedos reālu saturu, dos

pamata veelu un veiksmes pee patstāvīgas novērošanas, pētī-
šanas.

Lai veetejeem atveeglotu šādu svētigu darbu, centram

būs jāsavāc pētīto veetu plāni un kartes. Tam japeeveeno
īsas ziņas, par pašu darbu un ta panākumeem. No šāda

krājuma katrs varēs izvēietees to, kas viņam garigi urt fiziski

vistuvāk.

Modināt tautas interesi uz zinātnisku darbu, mums jāsar-
gās nokļūt Ģētes Burvja mācekļa lomā, jāapsver, vaj pamo-
dušees spēki neizvērtisees par vērtigo, reto, beeži pat veenigo
dabas un kultūras peeminekļu postitajeem. Sevišķi sākumā

nāksees būt ļoti apdomigeem. Uzsaukumi par šadu peemi-
nekļu saudzēšanu, ar kureem parasti mēdz greestees pee

tautas, nereti izsauc pretējas sekas — retumu mīlētāji —

sportsmeņi, izlasījuši uzsaukumā reto paraugu sarakstu,- cen-

šas katrs savai kolekcijai negūt pa eksemplāram — un tā

retais augs, dzīvneeks vaj kultūras paraugs pilnigi pazūd,
teek iznīcināts. Plašākā publikā par retumeem nāksees pil-
nigi klusēt. Tikai teem tee atklājami, kam zinatneeks jau

ņēmis pārsvaru par sportsmeņi —
kolekcionāru. Tautas zināt-

niskām interesēm peeaugot, arveen mazāk nāksees baiditees

no šāda vandālisma. Preekšlasijumos, ekskursijās, veetejā
muzejā redzēs, cik leela nozīme šādeem retumeem, mācisees

ceenit, saudzēt, aizsargāt.



95

J. Missiņa un P. Ērmaņa.

J. Rainis-Pleekšans.

Bibliografiski-biografiski materiāli.

īsas biogrāfiskas ziņas.

Jānis Pleekšans-Rainis, peedzimis 30. augustā
1865. 1865. g. Tadenavā, Kurzemē, Ilūkstes apriņķī, Šlos-

bergas pusmuižā, kuru viņa tēvs Kr. Pleekšarts no-

mājis. Tēvs-zemneeks no Jaunjelgavas apriņķa, jau-
nibā bijis muceneeks, vēlāk nomājis krogu pee Su-

bates un pēc tam muižas. Māte Dārta, dzimusi

Grikevič. tirgotajā meita.

1872.—1873. Apmēram B—98—9 g. vecumā Rainis nodots pan-

zijā pee Ēģiptes (Vilkameesta) mācītajā. No turee-

nes*pēc gada pārgājis pirmmācibas skolā Grīvā, kur

187i.—1876.sabijis apmēram 3 gadus, ņemdams vēl privātstun-
das greeķu un latiņu valodās.

Pēc tam eestājees Rigas pilsētas ģimnāzijā.
1877.—1883.To nobeidzis decembrī 1883. g. Pa ģimnāzijas laiku

bijis panzijā pee „Baltijas Vēstneša" redaktora Bern-

harda Dīriķa. (
1884—1888. No 1884. g. līdz 1888. g. studējis Pēterburgā

teesU zinības, eegūdams teesleetu kandidāta grādu.

1389—1890
Studijas nobeidzis, darbojees 2 gadus Viļņas

*

apgabalteesā No tureenes pārgājis uz Jelgavu, kur

nodzīvojis 2 gadus kā palīgs pee advokāta Stērstes.

1890—1891. No 17. decembra 1891. g. uzņēmees kā atbil-

digais redaktors „Deen'as Lapas" vadibu (sākot ar

1891—1895
2!) un šaī veetā sabijis līdz 1895. g. novem-

' bra beigām. (Būdams vēl „D. L." redaktors, rudenī

1893. g. aizceļo un pavada kādus pustreša mēneša,

ņo augusta līdz oktobrim ārzemēs — Vācijā un

Šveicē.) Atstājees no „Deenas Lapas", aizeet atkal■
1896.

uz Jelgavu (1895. g. beigās vaj 1896. g. sākumā),
bet nedabūjis atļaujas advokāta darbibai, aizbrauc

uz Betlini — kopā ar Aspaziju, ar kuru Jelgavā
1897. eepazinees un saderinajees.

Šinī laikmetā iznāk „Mājas Veesa Mēnešrakstā"

viņa pirmee eevērojamakee literariskee darbi, —

„Fausts" v. c.
x

Berlinē usturotees/peenāk ziņa, ka viņš apstip-
rināts par advokātu Poņevežā, uz kureeni viņš ta-
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gad pāreet, bet še pēc pāra mēnešeem — Vasaras

1897. svētku sestdeenā 1897. g. — viņu apceetina dēļ „Dee-
nas Lapā" eespeesteem raksteem. No Poņevežas
R. pārved uz Leepajas un vēlāk uz Rigas izmeklē-

šanas ceetumu. Pēc vairāk mēnešu nopratināšanas
viņu pret zalogu izlaiž no ceetuma, nervu slimu,
un atļauj viņam nomestees uz dzīvi ārpus Baltijas.

R. izvēlas Pleskavu par dzīves veetu un, jau
Rīgā ar Aspaziju salaulajees, nonāk tur Zeemas

svētku vakarā 1897. g. >

1898.—1899. Pleskavā R. nodaīvo pusotra gada, visu laiku

x

slimodams ar nerveem. Šinī laikmetā pārtulkoti:
Hauptmaņa „Nogrimušais zvans", Ļermontova „De-
mons" un Lesinga „Natans Gudrais". Nu peenāk
teesas spreedums, ka R. izraidīts uz 5 gadeem Vjat-
kas guberņā, uz kureeni viņš pārcēlās 1. jūnijā 1899. g.

1899—1903. un nometās dzīvot Slobodskas pilsētiņā.

Ša laikmeta literariskee darbi: Šillera „Vii-
helms Tells"; Šekspira un Kleopatra";
Heines „Viljams Ratklifs"; Ģeies raksti A. Gulbja
izdevumā un ~Tālās noskaņas zilā vakarā".

Trimdā nodzīvojis 6 gadus, R. pārnāca Baltijā.

1905- 1905.1903. g. vasarā un nometās uz dzīvi papreekš Rigā
'

un vēlāk Rigas jūrmalā, Karlsbadē, savā

kur uzturējās līdz 1905. g. rudenim. Ša laika eevē-

rojamakais darbs: „Uguns un nakts".

1905.—1919. 1905. g. oktobra beigās R. aizbrauc uz ārze-

mēm un nometās uz dzīvi Itālijā, Šveices pārrobežā
pee Lugano ezera, vasarnīcu apceemā Kastanjola.
Ša laikmeta eevērojamakee darbi: „Vēja nestas la-

pas" ; „Zelta zirgs"; „Tee, kas neaizmirst"; „Gals
un sākums"; „Induls un Ārija"; „Pūt, vējiņi";
„Spēlēju, dancoju" ; „Jāzeps un viņa brāļi" ; „Dau-

gava".

1920. g. pavasarī Rainis līdz ar Aspaziju at-

-1920. stāja Šveici un devās uz Latviju. Rigā Rainis un

'Aspazija eeradās 10. aprilī un tika svinīgā kārtā

saņemti. Rainis tika eevēlets Izglītibas ministrijas
mākslas departamentā par direktoru un līdz ar As-

paziju eevēlets ari*Satversmes sapulcē. Rudenī R.

tika uzaicināts par cļirektoru „Dailes" teātrī.
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7

\. Raksti par Raini un viņa darbeem.

1. Anton s (B ir ker t s). 1) Rainis. Raksturojums. Ll-

gotņu Jēkaba Latv- ešu literatūras vēsturē. 1908. 401.—424. lp.
— 2) ). Rainis. Domas 1912. — 3) Rainis un viņa dzeja. Jau-
nības 'Tekas 1912. Nr. 7 — 12. — Rainis ka mākslineeks.

Taurētājs 1916. Nr. 2-9. — 5) Raiņa dzeja. Taurētājs 1917. g.

Nr. I—3.1 —3. — 6) j. Rainis. Monogrāfija. Ar 2 ģīmetnēm un 2

skateem. A. Gulbja izdota. 19,19. — 7) Audzināšanas ideāls

R iņa dzejā. Latvijas Skola. 1917. Nr. 2. — 8) Sabeedriskās

ide as Raiņa un Aspazijas dzejā. Zocialdemokrats. 1920. Nr. 80.

2. Aspazija. Latveešu lirika dažādos laikmetos. Mā-

jas Veesa Mēnešrakstā 1901. Nr. 7.

3. Bērziņš,- A. Zeltmata Ķakstneecibas Almanachs.

I. 1908. 77 lp.

4. Dauge, P. 1) Jaunās Peterpils Avizes 1915. Nr. 7.

Raiņa 50 gadu dzimumdeenai. — 2) Jaunais Laiks 1917. Nr. 18-

Atklāta vēstule sabeedribai.

5. Der mans, V. Derigu grāmatu Nodaļas kalendārā

1903. g. „Atskats".. .
145. lp.

6. Dziļleja, K. 1) Jaunatnes un pamatšķiras dzejneeks
Rainis. Atauga I. Bērnu literatūra. „Kultūras Balss" izd.

1920. 2) Rainis un Latvija. Jaunās Peterpils Avizes. 1915.

Nr. 24 25.

7. «Dzimtenes Atbalss" 1915. Nr. 1. Raiņa jubi-
leja. Ar ģīmetni. B.

8. Dubur s, J. A. Latveešu teātra attīstība. Dzimtenes

Vēstnesī 1911. Nr. 1 un Nr. 12.

9. Egli t s, Vikt o r s. 1) Par Latveešu jaunāko lite-

ratūru. Līdumā 1916. Nr. 41. 2) Brīvās Latvijas radītājs savā

dzīvē un darbā. Latvijas Sargs 1919. Nr. 177—184; 187;
191— 193- — 3) Raiņa oriģināli. Burtneeks. Ed. Treumaņa va-

dibā Izdevis P. Bērziņš. Rigā 19.01. 171—174 lp. — 5) Rainis

un Aspazija. Latvijas Kareivis 1920. Nr. 42. 6) Dzejneeku
paris. Turpat.

10. Goba, Alfr. Ētiskas problēmas latv. rākstneecibā.

Rakstu krājumā „Brīvās balsis". Maskavā 1915. 31.—43. lp.
-

11. Grasis, K. Rainis un Vācija.* Dzimtenes Atbalss

1915. Nr. 2.

12. Jankavs, J. 1) Raiņa dzejas stils. Dzimtenes

Vēstnesī 1911. g. Nr. 103. Parakstīts J. H. — 2) Rainis un zo-

cialdemokratiska kliķe. (Brošūra.) Izdevis A. Spriņģis, Rīga 1913.

13. Janševskis, J. Latveešu Dzejas Pagalms. 1901.

203. lp.
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14. Jansons,' J. 1) Peezīmes par literatūru. Vārpas
1909. Nr. 63 un 64. — 2) JlaTbimcKoe o6mecTßeHHo-KyjibTyp-
Hoe pa3BHTie n „JlaTHincK. JlinvpaTypa". CdopHUK-ir Jlar. Jlht.

KHHroH3H. 1917. 25.-27. lp. — 3)'Peezīmes par
mūsu literatūru. Pēterburgas Latveešu Tautas Kalendārs.

1909. 82. lp.
15. Kalniņ, Klāra. Atmiņas par Raini un Aspaziju.

Sociāldemokrāts 1920. Nr. 81, 93.

16. Klaustiņš, R. J. Rainis. Rigas Avizes peeliku-
mos 1908. g. Nr. 74, 90, 96, 102, 108, 114. — 2) Latveešu

Dzejas Pagalms. Vārds 1902. Nr. 139. •

17. Kur cij s, An drej s— Dr. Kuršinskis. 1) Rai-

nis kā kultūras tips. Taurētājs 1920. Nr. 1. 37.-43. lp. —

2) „Kultūras Balss Apskats" 1920. Janvāra burtnicā. Ar ģī-
metni.

18. Lapin š, J. 1) Latveešu dižciltība Raiņa darbos.

Līdums 1915. Nr. 231.

19. Lazdiņš, ■Reinh. J. Raiņa lirika. Rakstu krā-

jumā „Brīvās balsis". Maskavā 1915. 47.-61. lp.

20. Līgotņu Jēkabs. 1) Latveešu literatūra. 1906-

-300. — 301. lp. — (Latveešu literatūras vēsture. 1908. 401.—

424. lp, Antona Birkerta) — 2) Mazā latveešu literatūras vē-

sture. 1911. 175., 188.-195. lp. — 3) Jaunības Tekas. 1920.

Nr. 5. Rainis un Aspazija atkal dzimtene.

21. Pludons, Latvju rakstneeki. IV. 1912. 3.-52. lp.
22 Švabe, A. 1) Jaunais Vārds. 1915. Nr. 198. Rai-

nis kā dzejneeks. 2) Zocialdemokrats 1920. Nr. 80. Rainis

mākslineeks.

23. Skalbe, K. Līdums 1915. Nr. 225, 226 un 234.

50 g. Jubilejas raksts.

24. Šķipsna, E. E)zimtenes jēdzeens Raiņa dzejā.
Imantas Mēnešraksts. Vladivostokā 1919., 29.-34. lp- Nepa-
beigts.

/ 25. Zeiferts-Teodors. 1) Jauna Raža IV. 1900.

Apskats par 1899. g. liriku. 226. un 228. lp. — 2) Konverzacijas
vārdnīca HI. 1911. g. „Pleekšans". 3211.—3212. lp. - 3) Dzim-

tenes-Vēstnesis 1911. Nr. 195 un Nr. 278. Reālistiskais virzeens

Raiņa dzejā; — 4) Latveešu rakstneecibas chrestomatija. IK.

3. 1907. g. 206.—235. lp. — 5) Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts. 1920. Nr. 3. Raiņa un Aspazijas, pārnākšana dzimtene.

245. un, 246. lp.

26. Zeltmatis. Rakstneecibas Almanachs. I. 1908.

31. un 32. lp.
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27. Stučka, P. Cīņas Beedrs. 1920. Nr. 1, 2/3. „To-
mēr" — proletariāta dzejneeks.

28. Sudrabkalns, J. Līdums 1918. Nr. 90. Iz pee-

zīmem par mūsu dzeju.
29. Upits, Andr. 1) Uguns un Nakts. 11. Rainis. Iz-

glītība 1910. 3. un 4. burtnīca. Ar ģīmetni. 187. lp. — 2) J.
Rainis un viņa dzeja. 1912.

w
Dzirceemneeku" izd. Ar ģīmetni.

(Kopotu rakstu I. burtnicā.) — 3) Latveešu jaunākās rakstnee-

cibas vēsture. 1911. 194.-212. lp. —• 4), Brīvais Strēlneeks.

1917. Nr. 89. Rainis un viņa draugi.

30. „Vārpas" 1909. Nr. 11—16, 20, 21. 1) Raiņa dzejas
motīvi. Parakstīts S. — 2) Turpat, Nr. 23. Raiņa dzejas mo-

tīvu sabeedriskais raksturs. Parakstīts S.

31. Virza, Ed. (Leeknis). Latvijas Sargs 1919. Nr. 133-

-32. Apsveikumi uz 50. dzimumdeenu. Jaunais
Vārds 1915. Nr. 198, 204, 210, 260, 261, 262.

v 33. Nezināms autors: Zocialdemokrats 1920. Nr. 80.

J. Rainis politiskās cīņās.

34. Vairāku autoru: Rainis un Aspazija — Tee,
kas neaizmirst. Rigā 1920. (Brošūra.) Ar Raiņa un Aspazijas
ģīmetnēm.

11. Ģīmetnes

1. Mājas, Veesa Mēnešraksts. 1900. Nr. 5. Latv. rakst-

neeki.

2. .Janševskis. Latv. Dzejas Pagalms. Izdev. J. Ozols

Cēsīs. 1901. 203. lp.
3. Derīgu grāmatu Nodaļas Kalendārs. 1903. g. 191. lp.
4. Tālās noskaņas zilā vakarā. I. izdevums 1903. —

11. izdevums 1909. — 111. izdevums 1914. Gulbja univerzalā

bibliotēka. Pee katra izdevuma cita ģīmetne.

5. Kaudzites Matīss. Smaidi un asaras. 111. izd. Cēsīs.

1904. Izd. J. Ozols. 423. lp.
6. B'ecthhk'b 3naHĪsr. 1905. Nr. 9.

7. Zieslacka Latveešu Kalendārs. 1906. 3. lp.
8. Jaunais Spēks. Raiņa dzejas. 1907. Uz vāka.

9. Svari. 1907. Nr. 5. Karikatūra.

10. Izglītība. 1910. Nr. 3. 187. lp.
11. Jaunā Deenas Lapa. 1911. Janvārī. „Uguns un Nakts"

izrāde.

12. Domas. 1912. Nr. 1. Pee Antona biogr. Turpat otra

ģīmetne: Rainis trimdas laikā.

7*
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13. Jaunības Tekas. 1912. Nr. 7.

14. Raiņa kopoti raksti. „Dzirceemneeku" izd. 1912. I.

15. A. Laimiņš. Skola. 111. d. 111. izd. 1913. 367. lp.
16. Kundziņš, Fr. Mūsu rakstneeciba. 11. 111. izd. 1913.

344. lp.
17. Ukstiņa Visp. Latvijas kalendārs, Leepajā. 1914.

18: Jaunais Vārds. 1915. Nr. 198.

19- Tagadne. Izd. Emilija Elks. 1913. Nr. 5.

20. JlaT. JlnrepaT. AjibMaHaxi>, „B,

ecthhki> SHaHĪji".

C.-U6. 1913. 5. lp.
21. Skatuve un dzīve. 1913. 5. burtnicā. (1912. fotogr.)
22. „Uguns un nakts" preekšvārds un dzeesmu teksti.

Rigā. 1911. L. Skatuves Beedr. izd. (Divi izdevumi.)

23. Dzimtenes Atbalss. Maskavā. 1915. Nr. L--(Pee ju-
bilejas raksta.)

24. Antona «Rainis". Monogrāfija. A. Gulbja izd. 1919.

25. Kultūras Balss Apskats. Janvāra burtnicā 1920.

26. Induls un Ārija. Eeskats traģēdijas saturā un viņas
nozīmē. Izdevis Leimaņu Jānis.

27. Ilustrēts Žurnāls. 1920. Nr. 1.

28. Ilustrēts Žurnāls. 1920. Nr. 5.

29. Tālās noskaņas zilā vakarā. IV. izdevums. 1920. Fo-

togr. J. Mednis.

111. Raiņa raksti.

1. Kopoti raksti.

1. J. Raiņa kopoti raksti. Riga. 1912. „Dzirceemneeku"_ izde-

vums. Nr. 30. Druk. „Latvija".

Pirmā daļa. Saturs: 1) J. Rainis un viņa dzeja. Bio-

grafiski-kritiska skice no Andreja Upiša. — 2) Pusidealists. —

3) Uguns uri nakts. — 4) Zelta zirgs. — 5) Ģirts Vilks.*)
480 lp. 1. B°.

Ojtra daļa. Saturs: 1) Tālas noskaņas zila vakarā. —

2) Vētras sēja. — 3) Vēja nestas lapas. — 4) Tee, kas neaiz-

mirst ! — 5) Ave zol! 550 lp. 1. B°.

Recenzijas:
Pirmā daļa.

1. Antons. Domas. 1913. X. burtnicā.

2. Bērziņš, Art, Latvija. 1913. Nr. 154.

*) Pirmo reiz nodrukāts žurnāla „Rits". 1907. g. Izd. A. Gulbis

Peterpilī. Nr. 5, 6 Recenzijas: 1) «. Jauna Raža X. 123. lp. —

2) Zeltmatis. Rakstneecibas Almanachs. 1. 1908.
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3. Dziļleja, K. „Dzīves" litarariska peelikuma. 1913.

Nr. 44, 46.

4. Līgotnu Jēkabs. Jaunības Tekas. 1913. XI. burtn.

5. Upits, Andr. Vārds. 11. 1913. 353. un 354. lp. (Iz ,
„Rainis un viņa dzeja"".)

2. J. Raiņa kopoti raksti. I. A. Gulbja apgādibā, Rigā.

(1920.) Saturs: Jāzeps un viņa brāļi. Otrs izdevums.

196 lp. 8
.

Kopoti raksti. 11. A. Gulbja apg. Rigā. (1920.) Saturs:

Krauklitis. Panāsneeku dzeesma peecos cēleenos. 134 lp.
— „Krauklitis" papreekš nodrukāts Jaunības Tekās 1920.

Nr. 7, 8, 9, 11/12.

2. Drāmas.

1, Jāzeps un vina brāļi. Drāma peecos cēleenos. Riga. 1919.

A. Gulbja apg. Druk. J. Petersons. 180 lp. B°. 6 latv. r.

Šis izdevums nepilnigs, — izlaists skats 'ar Dinu otrā

cēleenā. Pilnigs izdevums skat. Kopoti raksti 1. 1920-

A. Gulbja apg.

Jau agrāk nodrukāti pirmee divi cēleeni Jaunās Peterpils
•Avizēs. 1915. Nr. 1-25. — Fragmenti: Domas. 1913. Nr. 6,
1914. Nr. 1. — Ausekļa kalendāri 1914. — Skatuve. 1918.

Nr. 1. — Skatuve un Dzīv.e. 1913. Nr. 6 un 10, un 1914. Nr. 1.

Recenzijas:

f. Akmens, J. Baltijas Vēstnesī. 1919. Nr
%

155. Ari

pār „Daugavu".
2. A. Jaunības Tekas. 1920. Nr.' 1.

3. Bērziņš, Art. Jaunākās Ziņas. 1920. Nr. 257, 258.

4. Dambergs, V. Latvijas Kareivis. 1920. Nr. 212.

5. Dziļleja, K. Sociāldemokrāts. 1920. Nr.. 263, 264,

265, 267. Jāzeps un Induls.

6. Fre i n b e*r gs, K. 1) Skatuves Vēstnesis. 1920. Nr. 3.

Ar 4 J. Kugas zīmētām skicēm. — 2) Turpat. Monumentali-

tate kā režijas princips. 85 lp.
7. Grīns, J. Latvijas Kareivis. 1920. Nr. 226—228,

Pirmizrāde.

8.
_

Grossberg, O. Rigasche Rundschau. 1920. Nr. 265.

Pirmizrāde.

9. Jekabsonu Kārlis. Latvijas Sargs. 1920. Nr. 266,

272.

10. Karkliņš, J. Jaunākās Ziņas. 1920. Nr. 260 un

271. Pirmizrāde.

11. Krauja, A. Zocialdemokrats. 1920. Nr. 268 un

269.
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12. Kārkliņš, K. Latvijas Vēstnesis. Nr. 105. Mīlas

un saules dzeesma.
,

13. Kroders R. 1) Latviias_ Vēstnesis. 1920. Nr. 106.

Pirmizrāde. 2) Jāzeps un viņa brāļi otrā lomu sadalījumā.
1920. Nr. 118.

14. Līgotņu Jēkabs. Brīva Zeme. 1920. Nr. 266.

Pirmizrāde.

15. Lindiņš, R. Laukstrādneeks. 1920.

16. Ceelen, Marta (M. C). Zocialdemokrats. 1920.

Nr. 265. Pirmizrāde.

2. Induls un Ārija. Jaunibas traģēdija peēeos cēleenos. Piln-

izdevums. Pēterburgā, A. Gulbja apgādibā. 1911. Druk.

„Baltika", Slokā. 4 nenum. un 268 num. lp. B°. 1 rbl.

50 kap. (Fragments iz 4 cēleena nodrukāts „Dzīves"
literariskā peelikumā. 1912. Nr. 2.)

Re cc n z ijas;

1. Antons. Domas. Nr. 2.

2. Bērziņš, Art. Latvija. 1912. Ņr. 76, 77. Pirm-

izrāde.

3. Dziļleja, K. (Ti efenta 1 s). Skatuve. 1918. Nr. L

(Zocialdemokrats. 1920. Nr. 263.*) Jāzeps un Induls.)
4. As_ars, H. Jauna Deenas Lapa. 1912. Nr. 76, 78,

81. Pirmizrāde.

5. Duburs, J. A. Druva. 1912. Nr. 2, 3. Vēlāk sevišķi
izdots.

6. Knoriņš, V. 1) „Dzīves" literariskā peelikumā.
1912. Nr. 8. —2) Skatuve un Dzīve. 1913. 3. burtnicā. Ar

dekorācijām un akteeru fotografejumeem.
7. Laicens, Linards. Leepajas Atbalss. 1912.

Nr. 68.

8. Līgotņu'Jēkabs. 1) Dzimtenes Vēstnesis. 1912.

Nr. 76. — 2) Jaunibas Tekas. 1912. Nr. 4. — 3) Brīvā Zeme.

1920. Nr. 267. (Par izrādi.)
9. Roberts, P. Mūsu Domas. 1912. Pagātnes sāpju

lapas. Nr. 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66.

10. 1) Ž. E. Jaunās Peterpils Avizes. 1916. —2) Turpat.
Nr. 24. Par izrādi Peterpilī. '

11. Zeiferts, Teodors. Induļa teikas dramatizē-

jums. Dzimtenes Vēstnesis. 1912. Nr, 39, 40.

12. Upits, Andr. Jaunā Deenas Lapa. 1912..Nr. 36
r

39, 40, 41.

13. Vulfs, Ed. Latvija. 1914. Nr. 236. Par izrādi.

14. Brošūra: Induls Un Ārija; Eeskats traģēdijas
saturā uņ viņas nozīmē. Izd. Leimaņu Jānis. Druk. „Darbs%

*) Jau aizradits pee Jāzeps un viņa brāļi.
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Rigā. (1912.) Ar R. ģīmetni (iz „Domas"). 16. lp. B°.

(Kraukli tis — sk. Kopoti raksti. A. Gulbja izdevums. II).

3. Pusidealists. Nevēst&riska joku luga iz pagājušā gadu
simteņa beigām. Trijos cēleenos. A. Gulbja apgādibā
Sv. Pēterburgā. 1904. 136. lp. 4°. Baltā bilžotā krīta

papira vāka.

Rec cnz i ja s :

1. Asars, Jāni-s. 1) Mājas Veesa Mēnešrakstā. 1903.

Nr. 5. 1904. Nr. 12. Ari J. Asara kopotos rakstos 111. sējumā,
I. burtnicā. — 2) Deenas Lapa. 1903. Nr. 97 un 98.

2. Dermans,V. Rīta bkaņas. 11. 1904. 207. lp. Lat-

veešu oriģinaldrama.
3. Dziļleja, K. Dzīve. 1913, Nr. 45. Raiņa „Puside-

alists" un Kraujas „Pusideālists".
4. Erdmanns, O. Protokoli der 76. Jahresversamml.

der lettisch-literārischen Gesellschaft. 1904. 58. un 59. lp.
5. Freinbergs, K. Dzimtenes Vēstnesis. 1912.

Nr. 229.

6. Jankavs, J. Darbs. Rakstu krājums. Izd. Leimaņu

Jānis. 1905. (Iz jaunakajeem izdevumeem.) 92. lp.
7. Krauja, A. Raiņa „Pusidealists". Dzirceemneeku

izd. 1912. Brošūra.

8. Māriņa. Baltijas Vēstnesis. 1905. Nr. 87. Kāds

vārds par „Pusidealistu".
9. Needra, A. Austrums. 1905. Nr. 2, 3.

10. Zeltmatis. Jaunā Raža. VIII. 1906. 132 lp.
11. Upits, Andr. Baltijas Vēstnesis. 1905. Nr. 25.

Ari Derigu Grāmatu Nodaļas kalendāri 1906. g. 55.—58. lp.:
Mūsu jaunākā rakstneeciba.

%. Pūt, vējiņi! Tautas dzeesma 5 cēleenos. Pēterburgā, A.

Gulbja apg. 1913. Druk. „Hanza" Rigā. 146 lp. B°. 1 rbl.
Cits izdevums: A. Gulbja Univerzalā bibliotēka. Nr. 209/11-

Rigā, 1918. Druk. „Latvija". 141 lp. m. B°. 90 kap. —

Fragmenti nodrukāti: Vārds 11. 1913. g. 28—31 lp. — Skatuve

un dzīve 1913. 7. un 8. burtnicā. — Prologs — Dzīves lite-

rariskā peelikumā 1913. Nr. 42.

Recenzijas:
1. Arno — H. Asars. Jaunā Deenas Lapa. 1914.

Nr. 2Q. Pirmizrāde.

2. Bārda, Fr. 1) Mīlestība un nāve. Dzimtenes Vēst-

nesis. 1913. Nr. 295. 2) Recenzija pār Lapiņa preekšlasijumu
„Pūt, vējiņi". Dzimtenes Vēstnesis. 1914. Nr. 6.

3. Berģis, S.- Strādneeks. (Bostonā.) ' 1915. Nr. 10

un 11.
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4. Bērziņš, Art. Latvija. 1914. Nr. 26. 27. (Teātra
izrāde.)

5. _D(obels), A. Jaunais ceļš. 1914. Nr. 26. Par

pirmizrādi.
6. E(gle)? R. Jaunās Peterpils Avizes. 1915. Nr. 3.

Par R. jubilejas izrādi Peterpilī.
7. Frei n b c r-g s, K. Skatuve un Dzīve. 1914. Nr. 3.

„Pūt, vējiņi" pamatnoskaņa. Ar akteeru ģīmetnēm. Nobildē-

jumi ari vēl Nr. 5.

8. Krauja (A. Balo dis-Kivi ne n s). Jaunā Deenas

Lapa. 1914. Nr. 11—16, 18, 22.

9. Knoriņš, V. Domas. 1913. Nr. 12.

10. Lapiņš. J. Skatuve un Dzīve. 1914. Nr. l
f

2. Ar

Kugas dekorāciju skicēm. ,

11. Seltmatis. Druva. 1914. g\ Nr. 2—3.

12. Upits, Andr. Domas. 1914. Nr. 3. Par pirm-
izrādi.

5. Zeita zirgs. Saulgreežu pasaka peecos cēleenos. (Rigā.)
1910. Izd, R. P. I. studentu pulciņš.. Druk. „Deena".
93 lp. B°. Ar krāsainu vāka zīmējumu. —r- Pirmo reiz no-

drukāts „Jaunās Deenas Lapas" sestdeenas peelikumos.
1910. g. ;
Cits izdevums: A. Gulbja Univerzalā bibliotēka Nr. 55 57.

Pēterburgā. (Bez gada skaitļa.) Druk. „Hanza" Rigā. 135 lp.
m. B°. Otrā druka. 1919.

Recenzijas:

1. Antons. 1) Izglītība. 1910. Nr. 2. 2|> Taunibas
Tekas. 1910. Nr. 2.

2. Bērziņš, Art. Latvija. 1910. g. Nr. 137. Refe-

rāts: Mūsu dramatiskā rakstneeciba.

3. Gross, E. Mācitajs. Protokoli des80. Jahresversamml.
der lettisch-literār. Gesellschaft. 1910. 13 lp*

4. Kārkliņš, J. Jaunākās Ziņas. 1919. Nr. 162. Par

izrādi.

5. Krauja, A. Domas. 1912. Nr. 8, 9. Ari Antiņš.
6. Līgotņu Jēkabs. Dzimtenes Vēstnesis. 1910.

Nr. 10, 12. Izrāde.

7. Zelt matīs. Latvija. 1911- Nr. 142. Zmibu ko-

misijas sapulces' referāts par drāmu. Ari par „
Uguns un

Nakts".

8. Upits, Andr. Dzimtenes Vēstnesis. 1910.

Nr. 239. — Kreeviski tulkots no Valeri a Brjusova krājumā
„C6opHHKT> JlaT. JLiTepaTvpbi īloat peu. B. Bpiocoßa
h M. FopbKaro. H3jt. ~napyci>". #leTporpajrß, ' 1917."

245—343 lp. .
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6. Spēlēju, dancoju . . . Velnu nakts peecos cēleenos. A.

Gulbja apg. Rigā. (1919.) Druk. K. Zeuberlich. 150 + 2

(nenum.) lp. 8". Papreekš nodrukāta žurnālā «Taurētājs".

1917. - 1919. — Pirmais cēleens visupirms nodrukāts

Jaunās Peterpils Avizēs. 1916. Nr. I—6.1 —6. Otrais cēleens

turpat, Nr. 9-22.

Recenzijas:

1., Akmens, J. Baltijas Vēstnesī. 1919. Nr. "62._
2. Eglits, V. Latvijas Sargs. 1919. Literariskā pee-

likumā Nr. 10.

3. Roze, Jul. Jaunā Latvija. 1918. Nr. 4. «Taurētājs".
4. Sudrabkalns-Ar.vids Peine. Latvijas Alma-

nachs. 1919. Izd. E. EFks. Lirika pēdējos 2 gados.
1 5. Vulfs, Ed. Latvijas Almanachs. 1919. izd. E. Elks.

Mūsu žurnāli.

?� Uguns un Nakts. Sena dzeesma — jaunas skaņas. Rigā.
1907. Gr. apgādneec. „Domas". Druk. H. Hempels & Co.

141 num. -f- 3 nenum. Jp. B°.

No jauna izdota atsevišķi un ari kā kopotu rakstu burt-

nicā. «Dzirceemneeku" izd. Nr. 18. Rigā, ģeneralkomisijā pee
D. Zeltiņa. Bez gada skaita.-Druk. «Latvija".

_

128 lp. B°." 60 k.

Pirmoreiz nodrukāta Mājas Veesa Mēnešrakstā. 1905. Nr. B—ll.

Fragments: Aizkraukļa pilī — (1 cēleens). Rīta skaņas. 11.

1904. 77.—87. lp.

Recenzijas:

1. Antons. Mēnešraksts. 1908. (Izd. Kovaļevskis) 1908.

Nr. 5, 317 lp. (Parakstits Nora.)
2. Asars, H. 1) ļaunā Deenas Lapa. 1911. Nr. 14, 17,

19, 20, 21. 2) Skatuve' un Dzīve. 1914. Nr. 4. „Uguns un

Nakts" ve-ture.

3. Bērziņš, Art. 1) Latvija. 1909. Nr. 191. Referāts:

Dramatiskā rakstneeciba. 2) Latvija. 1911. Nr. 21. Pirmizrāde.

4. Eglits, V. Dzimtenes Vēstnesis. 1911. Nr. 56. Pār-

drukāts grāmatā Ceļš uz latvju renesansi.

5. Freinbergs, K. Skatuve un Dzīve. 1914. -Nr. 4.

(Daļa iz brošūras: „Uguns un Nakts".)

I
6. Gross, E. māc. Protokoli der 78. Jahresversamm-

īung der lettisch-literār. Gesellschaft. 1908. 45.-47. lp.
7. Krauja, A. Skatuve un Dzīve. 1913. 4. burtnīca.

Ar dekorāciju un akteeru fotografējumeem.
8. Krūza, K. Jauna Raža. X. 1908. Mūsu dramatiskā

rakstneeciba. 122, un 123. lp.
9. Līgotņu Jēkabs. T) Dzimtenes Vēstnesis. 1911-

Nr. 11. Raiņa Uguns un Nakts uz latveešu skatuves. 2) Tur-

pat. — Nr. 21. Par izrādi.
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10. Maderneeks, J. Zalktis. VIII. 1910. 181.—184. lp.
Uguns un Nakts eetērpa Jauna Rigas teātrī.

11. Roberts, P. 1) Laika Balss. 1911. Nr. 1, 2. Kas

ir Uguns un Nakts ? — Vēlāk izdots atsevišķi brošūra. Izd.

Leimaņu Jānis. — 2) Domas 1912. Nr. 4, 5. Antiņš vaj Spī-
dola?

12. Zeifērts, Teodors. Zalktis. VIII. 1910. 168.—

180. lp. Lāčplēša teikas pēdējais izveidojums.
13. Zeltmatīs. 1) Jauna Raža. VIII. 1906. 133. lp—

2) Rakstneecibas Almanachs. I. 1908. 71. b. lp.
14. Skg. Progresa kalendārs. 1911. 211. — 224. lp.

«Uguns un Nakts" idejas.
15. Upits, Andr. Gruzna un H. Asars. Izglītiba. 1911.

Nr. 3.
4

„Ugu n s v n Nak t s". (Brošūra.) Preekšvārds, dzeesmu

teksti un satura paskaidrojums. (K. Freinberga.) Rigā 1911.

Latv. Skatuves Beedr. dzd. (Ar ģīmetni.) 28 lp. B°. Pirmizrā-

dei 26. janvārī 1911. Jaunā Rigas Teātrī.

Otrs izdevums bez^paskaidrojumeem.

3. Dzeja.

1. Adio bella. No Dagda skiču burtnicas. Izdevis A. Gulbis,

Rigā. (1920.) Vāku zīmējis akadēmiķis V. Purvits. (Krā-

sas.) Druk. J. Petersons. 80 lp. B°.
,

Recenzija no K.Dziļleja. Sociāldemokrāts. 1920. Nr. 291.

2. Apsveikšanas dzeesmas 111. vispārigeem latvju dzeesmu

svētkeem. Sakrājis Jānis- Jasenu Pliksis. Rigā. 1888.

Druk. Bisneeks un Šneiders. 32 lp B°. 20 kap...

3. Ave sol! Esi sveicināta, saule. „Dzirceemneeku" izdev.

Nr. 8. Ģeralkomisijā pee D. Zeltiņa, Rigā. Druk. «Lat-
vija" (1910.) 56 lp. B°.

2. izdevums. 1913. Turpat. „Dzirceemneeku" izdevums.

Jauns nodrukājums. 64 lp. B°. 40 kap.
3. izdevums. A. Gulbja Univerzalā bibliotēka. Nr. 203-

Druk. „Latvija". Bez gada skaita. 48 lp. B°. 30 kap.

Recenzijas:
1. Antons. Izglītiba. 1910. Nr. 6.

2. GrosS, E., māc. Protokoli der 80. Jahresversamm-
lung der lēttisch-literār. Gesellschaft. 1910. 14. lp.
, 3. Knoriņš, V. Zeemelis. 1910. Nr. 1. (Parakstīts:
Proprium.) - •

4. Ķrūza, K. Latvija. 1911. Nr. 255.

5. Švabe, A. Rainis vaj Pludons? (Brošūra.) Izdevis

J. Bite. 1912.
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%
t Daugava. Serdeeņu dzeesma. Riga. 1919. A. Gulbja apg.

Druk. «Latvijas Sarga* drukatavā. 76 lp. B°. 4 1. r.

Recenzijas:

1. Dziļleja, K. Taurētājs. 1920. Nr. 1. 60. un 61. lp.
(Par uzvedumu.)

2. Eglits, V./ Latvijas Sargs. Nr. 174.

3. Kroders, R. Latvijas Sargs, 1919. Nr. 193. (Par
uzvedumu.)

4. Sudrabkalns, J. 1) Raiņa «Daugavu" lasot. Lat-

vijas Sargs. 1919. Nr. 174. — 2) Raiņa „Daugava". Jaunākās

Ziņas. 1919. Nr. 144.

5. Upits, Andr. Cīņas Beedrs. 1919. Nr. 23.

5. Gals un sākums. Veena rituma zeemas dzeesma. A. Gulbja
apg. Pēterburgā. (1912.) Bez gada skaitļa. Druk. „Hanza%
Rigā. 212 num. -ļ- 8 nenum. lp. B°. — Otrs izdevu m's.

1919. Pee ta paša. — Trešais izdevums: A. Gulbja
Univerzalā bibliotēka Nr. 212 16. Druk. Millers, Rigā.
Bez gada skaitļa. 218+ 2 lp. B°. 1 rbļ. 50 kap.

Recenzijas:
1. Bārda, Fr. Dzimtenes Vēstnesis. 1913. Nr. 10i

2. Dambergs, V. Druva. 1913. Nr. 3.

3. Dauge, P. Jaunās Peterpils Avizes. 1915. Nr. 3—lo.

Prātneeciskais un intuitīvais elements Raiņa „Galā un sā-

kumā".

4. Dziļleja, K. Dzīve. 1913. Nr. 100, 106.

5. Kleinberģis, J. Vispārigais Latvijas Kalendārs.

1914. Izd. Ukstiņš, Leepajā. J. Raiņa dzejas dārzā.

6.. Knoriņš, V. Vārds 11. 1913. 310.—312. lp.
7. Krauja. Domas. 1913. Nr. 3.

8/Krūza, K. Latvija. 1913. Nr. 79 un 84.

9. Līgotņu Jēkabs. Jaunibas Tekas. 1913. Nr. 3.

10. Švabe, A. Jaunā Deenas Lapa. 1913. Nr. 16, 19,
20. Pasaules sāpju rūktums mūsu jaunākā lirikā.

6. Jaunais spēks. Grāmatu apg. „Spēks", Rigā. (1906). Druk.

Baumans. 88. lp. B°. Ar ģīmetni vākā. 30 kap.

Recenzijas:
1. Bērziņš, Art. Rakstneecibas Almanachs. I. 1908.

78. lp. (Ari par „Vētras sēja".)
2. Līgotņu Jēkabs. Jaunā RažaJX. 1907. 175. lp.

3. Rigaer Tageblatt. 1907. Nr. 34. —i— Die

neuesten Poesien von Rainis-Pleekschan.
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7. Klusa grāmata. „Imantas'" apgadiba, Pēterburgā. Tnno-

jiHTorp. „EBr. Tiuie npeejvm." 1909. 142 -f- 2 nenum. lp.
B°. 75 kap.

Recenzijas — sk. Vēja nestas lapas.^
8. Laika šalkas. Tuvas noskaņas. 48 (?) lp. B°. Iznāca kā

peedeva pee Rāviņa izdotām Pēterburgas Avizem. 1905.

Nepabeigta. Dzejoļi vēlāk nodrukāti krājumā „Vētras

sēja",\tikai citādā kārtibā.

9. Zelta seetiņš. Rigā, 1920- A. Gulbja izd.

Recenzija noV. Egliša. Latvijas Kareivis. 1920. Nr. 35.

10; Sveika, brīvā Latvija! Rigā, 1919. «Izglītības" apg. Eesp.
„Zocialdemokreta" tipogr. 32. lp. B°. 1 r. 5.0 k. Latv. n.

Dažī jauni dzejoļi, citi iz „Daugava",
„

Vētras sēja" v. c.

Recenz ija s :

1. Eglits, V. Latvijas Sargs. 1919. Nr. 220.

2. Ezeriņš, J. Brīvā Zeme. 1919. Nr. 111.

3. Kārstenis, ļ. (Šmidtš). Baltijas Vēstnesis. 1919.

Nr. 177.

11. Tālās noskaņas zilā vakarā. Rigā, 1903. J. Brigadera apg.
Druk. Kalniņš un Deučmans. Ar ģīmetni. 134 lp. B°. —

2. izdevums. Rigā, 1919. Druk. L. Grenctals. 133 lp.
8?. Ar vēlāka laika ģīmetni. Vāku zīmējis J. Maderneeks.

— 3. izdevums. Pēterburgā, A. Gulbja Univerzalā

bibliotēka Nr. 188 90. Ar citu Vēlāka laika ģīmetni. Bez

gada skaitļa. 142 num. -f 10* nenum. lp. B°. 30 kap. —

4. iedevums. Pavasaras dzeesma. 1905. gada pavasarā.
Rigā, 1920. Komanditsabeedribas „Daile un Darbs" apg.
Druk. ļ. Petersons. (Ar ģīmetni — fotogr. J. Mednis).
144 lp/B°. 18 i. L n.

Recenzijas:

1. Antons. Izglītība. 1909. Nr. 7. Par otru izdevumu.

2. Der mans, V. Deenas Lapa. 1903. Nr. 178, 179.

3. Erdmannns, O. Protokoli der lettisch.literārischen

Gčsellschaft. .1903. 33. lp.
4. Jansons, J. Darbs. Rakstu krājums. 1905. 33—38 lp.
5. Krauja, A. Domas. 1913. Nr. 1. Zelta tvaiks.

73—80 lp.
6. Needra, A. Austrums. 1903. 635., 713. lp.
7. Skal b c

,

K. Pēterburgas Avizes. 1903. Literariskā

peelikumā Nr. 65. ,
' 8. Zeiferts, Teodors. 1) Vērotājs. 1905. Nr. 8.

2) Jaunā Raža VIII. 1906. 177. lp.
9. Upi t s

,

Andr. Domas. 1913. Nr. 5. Taļo noskaņu
10 gadi.
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12. Tee, kas neaizmirsi. VRudens dzeesma. „Dzirceemneeku"
izdevums Nr. 16. Ģeneralkomisijā pee D. Zeltiņa, Rigā.
Druk. „Latvija" (1911). Ar bildi: Sēras. No Vinčenca Veļa.

140 lp. B°. "70 kap. — 2. izdevunfs 1913. g. Turpat.

Recenzijas:

1. Antons. Izglītiba. 1911. Nr. 2.

2. Gross's, E. māc. Protokoli der 81. Jahresversamml.
der lettisch-literār. Gesellschaft. 1911. 31. lp.

3. Krauja, A. Vārds 11. 1913.

4. Krūza, K. Latvija. 1912. Nr. 46.

„Vēj a nestas lapas" un „Te c, kas neaiz-

mirst".

1. Līgotņu Jēkabs. Dzimtenes Vēstnesis. 1911.

Nr. 35. Zeed mūsu lirikas dārzā.

2. Zeiferts, Teodors. Dzimtenes Vēstnesis. 1912.

Nr. 212. Latveešu lirika grāmatās divos pēdējos gados.
13.. Treji loki.. Izdevis A. Gulbis Rigā (1920). Vāku zīmējis

(krāsās) akadēmiķis V. Purvits. Saturs: 1) Addio bella. —

2) Čūsku vārdi. — 3) Uz mājam.
14. Čūsku vārdi. Izdevis A. Gulbis, Rigā (1920.). Druk. J.

Petersons. Vaku zīmējis (krasas) akadēmiķis V. Purvits.

80 lp. B°. L. n. 25 rbļ.

15. Uz mājam. Trimdeneeka sapnis starp diveem ceļeem.
Izdevis A. Gulbis, Rigā. (1920.) Dru. J. Petersons. Vāku

zīmējis (krāsās) akadēmiķis V. Purvits. 80 lp. B°. L. n. 35 r

16. Vēja nestas lapas. Dzējoļu krājums. Izdevusi komandit-

sabeedriba „Tauretajs". Drnk. L. Grenctals. Rigā, 1911.

104. lp. B°. 50 kap. (Dzejoļi iz „Klusā grāmata".) — O irs

izdevums 1914. „Dzirceemneeku" izdots. Druk. „Lat-

vija". 122 lp. B°. 50 kap.

Recenzijas:
1. Antons._ Izglītiba. 1911. Nr. 1.

2. Gross, E., mācitajs. Protokoli der 81. Jahres-
versamml. der lettisch-literār. Gesellschaft. 1911. 30 lp.

3. Kr.au ja, A. Domas. 1913. Nr. 10. 11.

4. Krūza, K. Latvija. 1911. Nr. 291.

17. Vētras sēja. Dzejas. Apg. un eespeedis J. Ozols, Cēsīs.

1905. 78 lp. B°. Divos formātos — leelakā un mazākā.
3. izdevums (papildināts). 1914- „Dzirceemneeku"
izdevums. Iz, kopoto rakstu 11. sējuma. 100 lp. B°. 40 k.

— 3. izdevums. Rigā, 1921. Komanditsabeedribas

„Daile un Darbs" apg. Druk. J. Petersons. 109 lp. B°.

15 rbļ. Latv. n.
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Recenzijas:
1. Ērmans, J., mācitajs. Protokoli der 77. Jahresver-

sammlung der leUisch-literārischen Gesellschaft. 1907. 42 un

43 lp.
2. Krauja, A. Domas. 1913. Nr. 2— 4. 905. gads

Raiņa dzeja.
, Krūza, K. Pret sauli. 1906. Nr. 1.

■ 4. Zeiferts, Teodors. Jaunā Raža. VIII. 1906.

177. lp.

4. Kalendāri un rakstu krājumi.

1. Darbs. Rakstu krājums zem Ķaiņa redakcijas.
Rigā, 1905. Izd. Leimaņu Jānis. Druk. „Gutenberg" druka-

tavā. 110 lp. B°. 30 kap. (Krājumā 5 Raiņa dzejoļi.)
2. Mazee Dunduri. I. pundurs. Rigā, 1888. Druk.

M. Jakobsons. 52 lp. B°. 20 kap. (Dzejoļi — Raiņa; proza
' P. Stučkas.).

3. Kopu m s. I. Ziniski un beletristiski raksti. J. Raiņa
rediģēts. Grāmatu apgadneeciba „Spēks", Rigā. Speests
L. Rozentala tipogrāfijā. (Bez gada skaitļa.) Krājumā 2 Raiņa
dzejoļi. 101 lp. B°. 35 kap.

Ķ. Virpuļa Kalendārs. 1907. Pēterburgā, A.

' Gulbja apg. Druk. J. Ozols, Cēsīs. — Kalendarijs —

16 nenum. lp. Literarisks humoristiski-zatirisks rakstu krā-

jums: Virpulī. Druk. Chr.Bredenfelds, Pēterburgā 96 lp.—
D. Zeltiņa grāmatu veikala katalogs. Sludinājumi. B°.

5. Virpuļa Kalendārs. Otrais gads. 1908. P.

Jagara.apg. Pēterburgā. Druk. Chr. Bredenfelds un beedr. —

Kalendarijs — 16 lp. — Rakstu krājums: Virpulī, 80 lp.—
Adreses. — D. Zeltiņa katalogs. — Sludinājumi, 28 lp. B°.

Tā ka raksteem nav autoru parakstu, tad nevar īsii noteikt,
kuri izdevēja un kuri līdzstrādneeku darbi.)

6. „Deenas Lapa" 1891—1895. — Eevadraksti —

bez paraksteem.

5 Tulkojumi..

1. Dumas (Dimā) Aleksandrs, (tēvs). Grafs
Montē Kristo. Rigā, 1902. 3 daļās. Druk. ūn apg. Ernst, Pla-

tes. 839 lp. B°. — Papreekšu nodrukāts Deenas Lapā 1902.

Nr. I—2ll. (Pa daļai Raiņa, pa daļai Aspazijas tulkots.)
2. Ģetes raksti.' A. Gulbja apg. P< t- 1903.

un 1904. Druk. J. Ozols, Cēsis. (Aizrādījums Deenas Lapā
1903. Nr. 277. Parakst. Eos.)

1) Dzejas. J. Raiņa un Aspazijas tulkotas. 80 lp. B°.

2) Jaunā Vertera ceešanas. J. Raiņa un Aspazi-
jas tulk. 196 lp. B°.
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Ž) E.g mon t s. Bēdu luga peecos cēleenos. J. Raiņa un

Aspasijas tulk. 75 lp. B°.

4) Ifiģenija. Skatu luga peecos cēleenos. Aspazijas
un Raiņa tulk. 75 lp. B°,

5) Prometejs. Stella. J. Raiņa un Aspazijas tulk.

14 lp. B°.

6) Klavigo. Brālis un masa. ļ. Raiņa un Aspa-

zijas tulk. 77 lp. B°.

7) Torkvato Taso. Skatu luga peecos cēleenos.

J. Raiņa un Aspazijas tulk. 113 lp. B°.

Recenzijas:
« 1. Needra, A. Austrums. 1904. Nr. 4.

2. Zeiferts, Teodors. Jauna Raža. VIII. 174. un

175. lp.

Atsevišķi Ģetes rakstu izdevumi:

Ķ. Egmonts. (A) A. Gulbja Univerzalā bibl. Nr. 62.

Druk. „Hanza" Rigā. 107 lp. B°. 10 k.

5. (B)tJ. Raiņa kopoti tulkojumi. 10. A. Gulbja apgād.
Pēterburgā. Druk. „Hanza" Rigā. 131 lp. B°. 45 kap.

6» Fausts. Traģēdija. Pirmā un otrā daļa. Tulk. As-

pazija un Rainis* Rigā. 1898. Druk. un apg. Ernst Plates. I. d.

106 lp. B°., 11. daļa (ar jaunu lapu numerāciju) 155 lp. B°. Ar

ilustrācijām tekstā un Ģetes ģīmetni uz atsevišķas lapas. 1 r.

80 kap. Ilustrācijas — Franc Zimma, ģīmetne — R. Huthstei-

mera iz Ed. Hallbergera vācu izdevuma. Šis ilustrētais izde-

vums papreekšu eespeests Mājas Veesa Mēnešrakstā 1897. g.

Prologs kā paraugs 1896. g.

Recenzijas:

1. Bērziņš, J.-Z c c melis. Vārds. I. 1912. 331. lp.
2. Dravneeks, J. (J. Pd.) Baltijas Vēstnesis. 1897.

Nr. 94. —' Tālāki polemikas raksti: Mājas Veesa literariskā

peelikumā 1897. Nr. 22 un 28 un Baltijas Vēstnesī ta paša
gada Nr. 121 un 132.

3. Miilenbachs, K. Daži jautājumi par latveešu va-

lodu. IV. Rigas latv. beedr. Derigu gr. Nodaļas izd. 1909.
s

4. Austrums. 1899. Nr. 2.

5. Zeiferts, Teodors. 1) ļauna Raža I. 1898.

189.-190. lp. — 2) Jauna Raža 111. 1899. 202- lp.

7. Fausts. A. Gulbja Univerzalā bibl. Nr. I—2. Pir-

mā daļa. Pēterburgā, 1911. Druk. „Baltika" Sloka. 146 lp,
B°. 20 kap. Otrā daļa. Univerzalā bibl. Nr. 50/52. Pēter-

burgā, A. Gulbja apg. Druk. „Hanza« Rigā. 228 lp. B°. 30 k.
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8. Fausts. 3. izdevums. Pēterburgā, 1911
%

A. Gulbja
apg. Druk. J3altika" Slokā. Raiņa kopoti tulko umi. Pirmā

daļa. 184 lp. B°. 60 kap. — Otrā daļa. Turpat, pee ta

paša. Druk. „Hanza" Riga. Raiņa kopoti tulkojumi. 9. 258 lp.
B°. 80 kap.

9. Ifiģenija. A. Gulbja Univerzalā bibliot. Nr. 93.

Druk. „Haņza" Rigā. 69 1p.,8°. 10 kap.
10. . Ifiģenija. A. Gulbja apg. Raiņa kopoti tulkoju-

mi. 13. Druk. „Hanza" -Rigā. 86 lp. B°. 30 kap.
11. Klavigo. A. Gulbia Univerzalā bibl. Nr. 149.

Druk.„„Hanzua v Rigā. 62 lp. 8°."l0 kap.
12. Klavigo. A. Gulbja apg. Raiņa kopoti tulkojumi.

19. Druk. .Hanza" Rigā. 76+2 nenum. lp. B°. 25 kap.

13. Prometejs. A. Gulbja Univerzalā bibl. Nr. 78.

Druk. „Hanza" Rigā. 29 lp. B°. 10 kap.

14. Pr ometej s.
,

A.- Gulbja apg. Rainn kopoti tulko-

jumi. 11. Druk. „Hanza« Rtgā. 29 lp. B°. 15 kap.

15. Torkvato Tas.o. A. Gulbja Univerzalā bibl.

Nr. 137. Druk. „Hanza" Rigā. 104 lp. B°. 10 kap.

16.Torkvato' Taso. A. Gulb'a apg. Raiņa kopoti
tulkojumi...lß. Druk.„„Hanzua v Rigā. 130+2 nenum. lp. B°. 45 k.

17. Hamerlings, Rob< Amors un Psiche. Dzeja
sēšos, d/eedajumos. A. Gulbia Univerzalā bibl. Nr. 163. Druk.

„Hanza" Ritfā. 113 lp. B°. 10 kap. Papreekš nodrukāts Mā-

jas Veesa Mēnešrakstā 1899. Nr. 10—12.

Recenzija sno mācitaja G. Hillner, Latveešu *clraugu bee-

dribas protokolā 1899. g. lp. Turpat ari par Ģetes Ifiģeniju
un Lessiņa Natanu gudro.

18. Hamerlings, Rob. Amors-' un Psiche. A.

Gulbja apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 20. Druk. „Hanza" Rigā.
138 lp. B°. 45 kap.

19. 'Hauptmans, G. Hannele. Sapņu dzeja. A.

Gulbja Univerzalā bibl. Nr. 12. Druk. „Baltika" Slokār 60 lp.
B°. 10 knp.

20. Hauptmans, G. Hannele. A. Gulbja apgād.
Raiņa kopoti tulkojumi. 4. Druk. „Baltika", Slokā. 60 lp. B°.'

20 kap. Papreekšu nodrukāta (kā Aspazijas tulk.) Mājas Veesa

Literariskā peelikumā. 1898. g. Nr. 20—23 un pēc tam atse-

višķā izdevumā Ernst Plates apg. Rigā. 1898. 55 lp. B°.

21. Hauptmans, G. Nogrimušais zvans. Vācu

teiku drāma. A. Gulbja apg.
Sv. Pēterburgā. 1905. Druk. Chr.

Bredenfelds un beedr. Rigā pee D. Zeltiņa. 122 lp. B°. 40 k.
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Papreekš nodrukāts Mājas Veesa Mēnešrakstā 1898. Nr. 7—12.

Tulkojuši Aspazija un Rainis.

22. Hauptmans, G. Nogrimušais zvans. A.

Gulbja Univerzalā bibl. Nr. 129. Druk. „Hanza« Rigā. 99 lp.
B°. 10 kap.

23. Hauptmans, G. Nogrimušais, zvans. A.

Gulbja apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 17. Druk. „Hanza" Rigā.
120 lp. B°. 40 kap.

24. Heine, H. Zeemeļ jvr a. A. Gulbja Univerzalā

bibl. Nr. 42. Druk. „Hanza" Riga. 62 lp. B°. 10 kap. Papreekš
nodrukāts Saimneeču un Zelteņu kalendāra 1901. un 1903. g.

Ernst Plates apg.

Recenzija no V. Knoriņa — Vārds, it 1913. g. 307 lp.

25. Heirie, H. Zeemeļjūra. A. Gulbja apg. Raiņa
kopoti tulkojumi. 8. Druk. „Hanza" Rigā. 62 lp. B°. 25 kap.

26. Heine,H. Viljams Ratklifs un Bimini.

A. Gulbja Univerzalā bibliotēka. Nr. 120. Druk. „Hanza",
Rigā. 64 lp. B°. 10 kap.

27. Heine, H. Bimini. A. Gulbja apgādibā. Raiņa

kopoti tulkojumi. 16. Druk. „Hanza", Rigā. 33. lp. B°. 15 kap.

28. Heine, H. Viljams Ratklifs. A._ Gulbja
apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 15. Druk. „Hanza", Rigā. 45 lp.
B°. 20 kap.

Bimini papreekš nodrukāts Mājas Veesa Mēnešrakstā

1900. g. 431—439 lp. — Ratklifs turpat 1902. 801—815 lp.
Rect nzija no macitaja O. Erdman, Latveešu draugu beedribas

protokolā, 1902. g. 73 lp.' .
29. Ibsens, H. Svētki Zolhaugā. A, Gulbja

Univerzalā bibl. Nr. 8. Pēterburgā, 1911. Druk. „Baltika",
Slokā. 71 lp. B°. 10 kap.

30. Ibsens, H. Svētki Zolhaugā. A. Gulbja
apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 3. Druk. „Baltika rt, Slokā, 1911.

71. lp. B°. 25 kap.

Papreekš nodrukāts Mājas Veesa Mēnešrakstā 1900. g.
Nr. 1-4.

31. Kalderons (Calderon) dc la Barka. Za-

ļam eas teesnesis. Skatu luga-trijos cēleenos. A. Gulbja
Univerzalā bibl. Nr. 234/235._ Rigā (1920). Druk. Latvijas
Lauks. Centralbeedr. drukatavā. 128 lp. B°. "12 rbļ. L. n.

Recenzijas:

1. Akurāt ers, j. Jaunākās Ziņas. 1920. 'Nr. 275.

Pirmizrāde Dailes teātrī 3. un 4. decembrī 1920.

8
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- 2. Colo.' Zocialdemokrats. 1920. Nr. 279. Par pirm-
izrādi. '

3/ Kroders, Roberts. Latvijas Vēst. 1920. Nr. 121.

32. Ļermontovs, M. J. Dēmons. Dzejojums. Pirmā

un otrā daļa. A. Gulbia Univerzalā bibl. Nr. 4. Pēterburgā,
1911. Druk. JBaltika", Slokā. 63 lp. B°. 20 kap.

33. Ļermontovs, M. J. Dēmons. A. Gulbja apg.

Raiņa kopoti tulkojumi. 2. Pēterburgā, 1911. Druk. „Baltika",
Slokā. 62 lp. B°. 20 kap. Recenzija no Antona, Dzimtenes

Vēstnesī. 1912. Nr. 85. — Dēmons papreekš nodrukāts

Mājas Veesa Mēnešrakstā 1898. ģ. Nr. 1 un 2.

34. Lesings, Goth. Efr. Natans Gudrais.

Dramatiska dzeja peecos cēleenos. A. Gulbja Univerzalā bibl.

Nr. 24 25. Pēterburgā, 1912. Druk. „Baltika", Slokā. 144 lp.
B°. 20 kap.

35. Lesings, Goti Efr. Natans Gudrais.

A. Gulbja apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 5. Pēterburgā, 1912.

Druk.. Baltika", Slokā. 179 lp. B°. 60 kap. Papreekšu nodru-

kāts Mājas Veesa Mēnešrakstā 1899. Nr. 5—9.

Recenzijas:

1. Līgotņu Jēkabs. Jaunibas Tekas. 1912. 4. burt-

nīcā.

2. Upits, Andr. Vārds. I. 1912. 344. lp.

36. Puškins, A. S. Boriss Godunovs. Drāma.

A. Gulbja Univerzalā bibl. Nr. 74. Druk. „Hanža", Rigā.
67 lp. 8"°. 10 kap.

37. Puškins, A. S. Boriss Godunovs. A. Gulbja

apgādibā. Raiņa kopoti tulkojumi. 12. Druk. „Hanza", Rigā.
83 lp. B°. 30 kap.

Papreekš nodrukāts Mājas Veesa Mēnešrakstā 1898- g-
Nr. 3, 4, 5.

Recenzija no Andr. Upišā. Vārds 11. 1913. 335 lp.
38. Šekspīrs, Viljams. Antonijs un Kleo-

pat r a. Traģēdija peecos cēleenos. Rigā 1913. Apg. Rigas
Latv. Beedr. Derigu Grām. N daļa. Druk. A. fon Grothuzs.

124 lp. B°.

39. Šekspirs, Viljams. Antonijs un Kleo-

patra. A. Gulbja Univerzalā bibl. Nr. 100 101. Druk. „Hanza"

Rigā. 127 lp. 8°". 20 kap.

40. Šekspirs, Viljams. Antonijs un Kleo-

patra. A. Gulbja apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 14. Druk.

„Hanza", Rigā. 155 lp. B°. 30 kap.
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41. Šekspirs, Viljams. Karalis Lirs. Traģēdija
peecos cēleenos. Rigā, 1900. Apg. Rigas Latv. Beedr. Derigu
grām. Nodaļa. Druk. A. fon Grothuzs. 113 lp. B°. 30 kap.'

42. Šekspirs, Viljams. Karalis Lir.s. A. Gulbja
Univerzalā-bibl. Nr. 34 35. Pēterburgā, 1912. Druk „Baltika",
Slokā. 118 lp. B°. 20 kap.

43. Šekspirs, Viljams. Karalis Lirs. A. Gulbja
apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 6. Pēterburgā, 1912. Druk. -„Bal-

tika", Slokā. 149 lp. B°. 50 kap.

Recenzijas:

1. Hillners, G. Latveešu draugu beedribas protokols.
1901. g. 25. lp. . . >

2. Roberts, P. Vārds I. 1912. g. 351. lp.

44. Šillers, Fr. fon. Vilhelms Tells. Drāma

peecos cēleenos. Ar Šillera ģīmetni. Rigā, 1901. Apg. Rigas
Latv. Beedr. Cerigu grām. Nodaļa. Druk. A. fon Grothuzs.

120 lp. B°. 35 kap.
%

45. Šillers, Fr. fon. Vi'l hel m s Tells. A. Gulbja
Univerzalā bibl. Mr. 36 37. Pēterburgā, 1912. Druk. „Hanza",
Rigā.. 120 lp. B°. 20 kap.

46. Šillers, Fr. fon. Vilhelms Te_lls. A. Gulbja
apg. Raiņa kopoti tulkojumi. 7. Pēterburga, 1912. Druk.

„Hanza", Rigā. 147 1p..8°. 50 kap.

Recenzijas:

1. Erdmann, O. Latveešu draugu beedribas protokols.
1902. g. 58. lp'.

2. Upits, Andr. Vārds I. 1912. 352. lp.

47. Šillers, Fr. fon. Maria Stjuart. Traģēdija.
Rigā, 1906. Apg. Rigas Latv. Beedr. Derig'u Grām. Nodaļa.
Druk. A. fon Grothuzs. 139 lp. B°. 40 kap.

,

_

48. Šillers, Fr. fon. Laupītāji. Skatu luga.
*Rigā, 1910. „Dzirceemneeku" izd. Nr. 12. Ģeneralkomisijā pee
D. Zeltiņa. Druk.

w
Latvija". 116 lp. B°. 60 kap.

Parauga dzejoļi: Laupītāju dzeesma, Bruts un Cezars,
Hektora šķiršanās — nodrukāti Vārpās 1909. Nr. 60.

Recenzija no mācitaja E. Gross'a (Straupē). Latveešu

draugu beedribas protokolā 1910. 75 lp.

8*
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Raksti, kas vēl nav kopigi izdoti, bet atrodas dažādos

žurnālos, kalendāros, laikrakstos etc.

I. Daiļliteratūra.

1, Drāma.

A. Oriģināli.

1. Kajs Grachs. Drāmas fragments. Kolektivs. 1920.

Nr. 1.

B. Tulkojumi.

1. Biichners, Georgs. Dantbna nāve. Vārpas. 1908.

Nr. 1-4.

2. Bairons. Kains. Mistērija. 1. cēleens. Citu

tautu raža. Vizuļa. 11. 1901. Cēsīs, J. Ozola izd. 65-76. lp.

2. Dzeja.

1. Abi vainigi. Mājas Veesa Mēnešraksts. 1901. 400 lp.
2. Afmogavaru dzeesma. Atvases. 11. Rakstu krāj.

1908. 9 lp.
3. Apdoma galu. Mājas Veesa Mēnešraksts. 1896. 456. lp.
4. Ari strādneeki. Mājas Veesa Mēnešraksts. 1901.

559 lp.
5. Aspazijai. Domas. 1913. 3. burtnicā.

6. At leve er krig mcd trolde. (H. Ibsena tulk.) Mājas
Veesa Mēnešraksts. 1899. 304. lp.

7. Atskaņa jau pati saka. Mājas Veesa Mēnešraksts.

1901. 559. ip.
8. Augstā dvēsele, lepna dvēsele. Deenas Lapas sīkais

feļetons. 1899. Nr. 54.

9. Austrumneeku mitoloģiska dzeesma. (Tulk.) Deenas

Lapas sīkais feļetons. 1899. Nr. 77.

10. Acis žilba, prāti juka. Mājas Veesa Mēnešraksts.

1896. 942. lp.
11. Balti zeediņi. Mājas Veesa Manešraksta. 1903. 59. lp.
12. Baronu Deutsches Pflichtgefūhl. Zocialdemokrats.

1920. Nr. 80.

13. Baru dzeesma. . Ausekļa kalendārā. 1913. 43. lp
14. Baskājeešu dzeesma. Mājas Veesa Mēnešraksts.

1901. 399. lp.
. 15. Bez augļu. Mājas Veesa Mēnešraksts. 1898. 331. lp.

16. Brīdinājums. Laika Atbalss, liter. peelik. 1912. Nr. 2.

17. Deeviškais. (Ģētes.) Mājas Veesa Mēnešraksts. 1900.

816. lp.
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18. Dzeesmapar naudu. Progresa kalendāra. 1910. 59. lp.
19. Dzejneeks aiz letes. Mājas Veesa Mēnešr. 1901.

559. lp.
20. Eet. Progresa kalendāra. 1911. 34. lp.
21. Emigranta sakāms vārds. Laika Balss liter. peeli-

kumā. 1911. Nr. 22.

22. Epigramas. Tagadne. 1914. Nr. 2.

_

23. Epitāfija. Mūsu Dzimtenes Kalendārā. 1910. Izd.

B. Abel. Leepajā. 108. lp.
24. Ērgļi pavasara jūtās. Laika Balss literariskā peeli-

kumā. 1911. Nr. 2.

25. Februārī. Mājas veesa Mēnešraksta. 1903. 245. lp.
Pārdrukāts grāmatā „Uz mājam".

,
•

26. Fragments iz kādas lugas. Mājas Veesa Mēnešrakstā.

1903. 20. lp.
27. Eragments iz garāka dzejoļa. Kultūras svētku avize.

Jūnijs. 1920.

28. Garu dzeesma par udeņeem. (Ģetes.) Mājas Veesa

Mēnešraksts. 1900. 500. lp.
29. Gaustin gaužos. Mājas Veeša Mēnešrakstā. 1898.

340 lp.
/

30. Isee pantiņi. Mājas Veesa Menešr. 1901. 426. lp.
31. Iz igauņu poēzijas. (Fragments iz „Kalevipoeg.")

Saimneeču un Zelteņu Kalendārā. 1904.

32. Jo es !tevi mīlu, tu mūžība! Iz Zaratustras dzees-

mam. (Niecšes.) Deenas Lapas sīkais feļetons. 1899. Nr, 18.

33. Jūs mošķus laukā dzināt. Strādneeku un bezzem-

neeku kalendārā. 1921.

•34. Kad debess saule atgreežas uz zemi. Mūsu nākotnē.

Latvijas skolotāju saveenibas izd. 1920.

35. Kad gāju putni pārnāk. Zocialdemokrats. 1920.

Nr. 50.

36. Kalpu manta. Kopums I. Rakstu krāj.T9o7. 92. lp.
37. Katram savs ideāls. Laika Atbalss liter. peelik.

1912. Nr. 2.

38. Kāpās. Saimneeču un Zelteņu Kalendārā. 1904.

39. Kur ir ta veeta? ļaunais Pūrs. Rakstu krāj. 1907.

23. lp.
40. Laiks. Laika Atbalss liter. peelik. 1912. Nr. 2.

41. Laiks ir nauda. Laika Atbalss liter. peel. 1912. Nr. 2.

42. Lāciti,_ lāciti. Žilite. Bērnu literatūra. „Kulturas
Balss" izd. 1920. 45. lp.

43. .Laime. (Tulk. iz vācu vai.) Mājas Veesa Mēnešr.

1900. 430. lp.

I l



118

44. Leelais acumirklis. Kāvi Nr. 1. 1906. — Tas pats
dzejols zem nosaukuma „Atlīdziba" — Jaunā ražā VII. 1904.

61. lp. Pārdrukāts grāmatā „Uz mājam".
45. Leeldeenās. Rīts. 1907. Nr. 11.

46. Leišu übagu dzeesmas. Mājas Veesa Mēnešr. 190L
560. lp.

47. Maneem dargeem beedreem un draugeem Cūriches

kolonijā. Jaunais Vārds. 1915. Nr. 262.

48-. Meesa un gars. Laika Balss, liter. peelik. 191L
Nr. 22.

49. Mes neaizmirsisim. Auseklis. 1907. Nr-. 1.

50. Mūžigā aina. Rīts. 1907. Nr. 3.

51. Mūsu zeme. Rītā. 1907. Nr. 36—48.

52; Mīļais maijs. Zocialdemokratā. 1920. Nr. 98.

53. Nekad! Rīts. 1907. Nr. 14. I v

54. Novecojusees paruna. Mājas Veesa Mēnešr. 1901.

399. lp.
55. Odu spēja. Mājas Veesa Menešr. 1901. 560 lp. un

Progresa kalendārā 1910. 142. lp. „Lācis", ar pārgrozītām
beigām. -

v , t

56. Otra nakts, i Tautsaimneecibas kalendāri. 1909. A.

Zariņa apg. 207. lp.
57. Pa jokam. Deenas Lapas sīkā feļetonā. 1899. Nr. 77.

58. Pakaļdarītāji. Laika Atbalss liter. peel. 1912. Nr. 2.

59. Par Balu Bābelē. (O. Hartlebena.) Mājas Veesa

Mēnešrakstā. 1899..274. lp.
60. Pār dzimtenes laukeem. Kopumā. I. 1907- 9—12 lp.
61. Pārdroša doma. Kolektīvā. 1920. Nr. 1. *

62. Par traku. Mājas Veesa Mēnešr. 1901. 559. lp.
63. Patriotu slimība. Mājas Veesa Menešr. 1901. 560, lp.
64. Pee nāves gultas. No dzeju krājuma „1905". Strād-

neeku Avize (Leepajā). 1919. Nr. 95.

65. Peeviltais velns. (Friedr. Rūckerta.) Deenas Lapā.
1900. Nr. 85.

66. Pēdējais glābiņš. Mājas Veesa Mēnešr. 1898. 799. lp.
67. (Prologs un Dzīvei". Skatuve un Dzīve".

1913. 1. burtnīca.

68. Purpura tērps. Rītā. 1907. Nr. 7.

69. Putniņa dzeesmiņa. Progresa kalendāri. 1910. 125. lp.
70. Rudu, rudu rudeniti.

„

Zīlīte". Bērnu liter.
M

Kultaras

Balss" izd. 1920. 47. lp.
71. Sarkanās lūpiņas. Mājas Veesa Mēnešr. 1897. 209. lp.
72. Zemes veentuliba. (Herm. Konradija). Deenas Lapas

sīkā feļetonā. 1899. Nr. 18.

N
73. Zemneeka paceetiba. Darbā. 1905. 38. lp.
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74. Zīrgs un ēzelis. Laika Atbalss liter. peelikumā.
1912. Nr. 2.

75. Sirma galva. Jaunā Ražā VII. 1904. 61 lp. (Pār-
drukāts' grāmatā „Addio bella" 43. lp. zem virsraksta „Pee
aizmirstā motiva.)

76. „Strādneekam". Sveiceens uz 1. maija d. 1915. g.
Strādneekā. 1915. Nr. 42. (Bostonā.)

77. Sveiceens uz rītdeenu. Zocialdemokrata. 1920. Nr. 52.

78/ Sveiceens uz „Uguns un Nakts" simto izrādi. Ska-

tuve un Dzīve. 1914. 4. burtnicā.

79. Talsu teesa. (Epizode no revolūcijas.) Strādneeku

kalendārs 1915. Izd. Bostonā.

80. Tautas garam. Izglītībā. 1909. Nr. 9.

81. Teem vareneem. Ciba. Rakstu krāj. 1907. 79. lp.
82. Teesa, teesa uzticami. Dzirksteles kalendārs. 1897.

33 lp.
83. Teika. Mājas Veesa Mēnešr. 1896. 414. lp.

, 84. Tinte un asins. Atvases 11. Rakstu krāj. 1908. 23. lp.
85. Tic Deevam, kļaus kungam. Svari. 1907. Nr. 10.

86. Trīs dakteri, trīs juristi. Mājas Veesa liter. peelik.
1896. Nr. 28.

87. Un atkal atnāk leelāis laiks. Zocialists. Mēnešraksts.

1920. Nr. 1.

88. Uz jaunu gaitu. Tagadne. 1914. Nr. 1.

89. Uz mājam. Mājas Veesa Mēnešr. 1903. 883. lp. (Pār-
drukāts grāmata „Uz mājam".)- „

90. Vācu baronu visvarenībai. Zokialdemokratā. 1920.

Nr. 75.

91. Vairs meesas neesmu_tik gluži sveiks. Musu Dzim-

tenes kalendāri 1910. Izd. B. Ābels, Leepajā. 68. lp.
"92. Veenibas gars. Darbs. 1914. 1. burtnicā, 2. lp.
93. Velns un goda vīrs. (Arabeešu pasaka.) Ausekļa

kalendarī-1910.- 19. lp.

94. Vērgu kuģis (Heines). Mājas Veesa Mēnešrakstā

1901. 606. lp.
95. Vētras seja bij seta. Zocialdemokrats. 1920. Nr. 55.

96. Cilvēku jūtas (Ģētes). Mājas Veesa Mēnešrakstā

1900. g. 469. lp.
97. Cilvecibas gods. Atvases 11. Rakstu krājums. 1908.

41. lp.

3. Proza.

A. Oriģināli..

1. Spītneeks. Mājas Veesa Mēnešr 1900. 716—726 lp.
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2. Suņa mūžs. Rīts. 1907. g. Nr. 3.

Recenzija — Zeltmata Rakstneecibas Almanachs 1908.

59. lp. (Upits, A.)

B. Tulkojumi.

1. Bulvers, E. ;Kola di Riencijs. Deenas Lapa 1900.

Nr. 146—222.

2. Murger (M irž ē) Anr i. Skati iz čigānu dzīves.

Mājas Veesa Mēnešraksts. 1901.

3. Niemans, Aug. Zelta nams. Deenas Lapa. 1900.

Nr. 43—79.

11. Ziniski apcerējumi v. c.

1. Aforismi I. Kultūras svētku avize. 1920. Jūnijs.
11. Mūsu nākotne. Latvijas skolotāju saveenibas- izdevums.

1920. 111. Skatuves Vēstnesis. 1920. Nr. 1.

2. Atskats uz kādu neizdevušos sabeedrisku mēģinā-

jumu. Jaunais Vārds. 1917. Nr. 29, 30. (Ar cenzūras strīpo-
jumeem. Par to rakstijis A. Švabe: „Nacija un politika". (Tau-

rētājs. 1917. 3. burtnicā.)

3. Francijas jaunākā literatūra. Mājas Veesis.

1898. Nr. 50.

4. Iz Goethes jaunam deenam. Ļiterarisks ap-

skats, Mājas*Veesa Mēnešraksts. 1901. Nr. 9, 10*.
5. īz leelo cilvēku māju dzīves. Emigrantu

dokumenti. Auseklis 1907. Nr. 2.

6. Kas ir satversme? Pēc Lasala. Sieslaka Latv.

kalendāri. 1906. g. 1. —19. lp.
7. Kritiķa par G. Hauptmaņa Fūr mans Hen-

šels. Mājas Veesis. 1899. Nr. 1, 3, 4.

8. Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves.

No Jaseeša. (Nepabeigts.) Mājas Veesa Mēnešraksts. 1900. g.

336.-342. lp.
9. (J.) Poruka kungs un „Zaudetas.Jeesibas".

Deenas Lapa. 1903. Nr. 208, 209.

10. Zinību Komisijas vasaras sapulces. Dee-

nas Lapa. 1903. Nr. 135—141, 144, 147, 149, 150, 152, 153,

154, 155, 164, 166—169, 171, 172.

11. Vēstule. Jaunais Laiks. 1917. Nr. 14.

(Polemika par to — sk". Upits, A. Brīvais strēlneeks.

1917. Nr. 89 un Jaunais Laiks 1917. Nr. 31.)

Francijas jaunakā literatūra



SATURS:

Lp.

1. A. Kirchens te i n a: Dzīvo būtņu mužiba mikrobio-

loģijas apgaismojumā 3

2. P. Bir ķerta: Šķiru intereses 10

3. Dr. A. Preedkalna: Seksuāla audzināšana 20

4. A. Švabes: Leidas vīrs \ ?. 35

5. K. Jannau'a: Bariba un tas uzņemšana organismā.. 40

6. P. Vinogradova: Apcerējumi par teesibu teoriju .63

7. Z. Lancmaņa: Tautas pašdarbiba noskaņota dzim-

tenes pētīšanā *. 73

.8. J. Misiņa un P. Ermaņa: J. Rainis-Pleekšans
....

95



«KULTŪRAS BRLSS" grāmatu katalogs.

i. Mācībās grāmatas.
Rbļ.

Bīlmaņi, M. un R. — Veidošana skolā un mājmaciba 22.—

Birkerts, A. — Latvijas vēsture , 25.—

„

Mazā Latvijas vēsture, 3. resp. 4. kurss

(februārī) ...
r
... * —.—

„
Latvijas vēstures chrestomatija I. . .

30.—

v- ■ \ n._ v » jk (febr.) —.—

„
Maza vesturneeka lasāmā grāmata pr.

3 kl. k.
. . ... .

35.—

Birkerts, P. — Psicholoģija. Vidusskolām un paš-
mācibai (februārī) —.—

D ēķe n s, K. — Jaunā ābece 6.—

„
Bībeles stāsti 18.—

„
Rokas grāmata pedagoģijā 55.—

„
Jānitis mājā 10.—

Dziļleja, K. — Darbs un Dzīve I 30.—

n » »
35.

„
111. (februārī) ... . —.—

Grīns, J, — Seno laiku vēsture 36 —

Martenss. — Praktiskas rēķināšanas vadonis
.... 7.50

Rāce n s, J. — Dabas stāsti. Dzīvā daba 32.—

Šņore, V. — Vācu valodas mācibas grāmata 22.50

Š v a b c, A. — Latvju kultūras vēsture 55.—

Stiprais, J. — Ābece „Strauts ft 10.—

„

Mazā ābece „Strauts" 5. —

Taigas bērneem ābece 15.—

Valters, L. — Praktisks angļu valodas kurss
.... 25. —

Visjaunākā ābece 3.—

11. Daiļliteratūra.

Andrejevs, L. — Sarkanee smeekli 7.50

Apses dēls. — Tālu vēl rīts 7.50

„

Pee degošām mājam . .
_

1.50

„
Mans klusais brīdis (martā) .....—.—

Atauga I. — Jaunibas literatūra 7.50

11. —

? „ Jfebruarī) ...... —.—

Ataugas. Beletristisku rakstu krājums 6.—

Brastiņš, E. — Kalejpuika. Ilustrēta pasaka (februārī) —

Bra v n, L. — Kādas zocialistes memuāri 45.—

Burtneece. — Rudens puķes ..' . . 6.—

Dūnsberģis
r
.E. — Koša rotas kastite ....... 9.—



Rbļ.

Dreiers, M. - Jaunais kandidāts.
. . ... . . . .

18.-

Dzelzskalns, K. — Plāksteri
. .

._
. 4.—

Dzintarneeks, J. — Medicinas noslēpums 3.—

Eglits, V. — Elēģijas 2250

„

Pelēkais barons .■, 22.50

Fallijs. — Arnolds Nolle 3>—

Selga ..... . .....

: 6.—

Gerbanovskis. — Pirmā prāva 4.50

Goldoni, K. — Veesnicneece . . 18.—

Gordins, J. — Bārenite Hasja 12.—

Gorkijs, M. — Eenaidneeki 12.—•

n
Zaļumneeki 15.—

Gorskaja, S. — Klosteru tikumi 1.50

Greetiņa. — Dzīves lāsts ? 9 —

Ibsens, H. — Džons Gabriels Borkmans 19-50

#, Nora . . . . ' ....
12.—

Jakobsons, K. — Dziļš meers : 22.50

Palmas . 1.50

Jende, A. — Mājas bērneem 1.5 C

„

Visskaistākās pasakas bērneem 1.50

Klitifa. — Leelais mācītājs" Dzejas (aprilī) —.—

Krasnovs, P. — Ella Rullit 18.—

Krilovs. — Izmeklētas fabulas. 7.50

Kurcijs, A. — Bez preeka un Dailes 22.50

„

Dvēseles kabarejs (martā) —.—

Laicens, L. — Attaisnotee. Stāsti (februārī) ....—.—■
Lebedēvs, A. — Inkvizicijas noslēpumi 9. —

Lenes, L. — Salna pavasarī 12 —

Ļermontovs, M. Dēmons 12.—

M c terlin k s, M. — Peecpadsmit dzeesmas 3.—

Miecis, J. — Kāzas Rigā. . 6—

Michailovs, V. — Asiņainais zultans 10.50

Ore, A. — Dzeesmu kokle 12.—

Paegle, L- — Dccvi un cilvēki. 18.—

„
Zeltaini spārni" Dzejas (jūnijā) ....—.—

Fludonis. — Skolas dzeja 6.—

„
Rekviems

.
. 9.—

„

Pasaka par vilku. 12^-

„
Via doloroza! 40, 45 un 45.—

Pūriņš, J. — Modernu seeveešu mīlestības dzeesmas. 10.5(

„
tulk. Skitaļeca dzejas .........7.50

Pumpurs, A. — Tēvijā un svešumā
*

9.—

Purkalits, J. — Dzeesmu pazarītes 12.—

Rainis, J. —:
Sveika brīvā Latvija! 1.5(

Tālās noskaņas zilā vakarā 18.-



Rainis, p ' '

„
Klusa grāmata .' . 20.—

Roberts, P. — Lāsts " 15.—

Rozits, P. — Skanošais laiks 4.—

Zaigums, A. — Tuvas skaņas 7.50

Zeiboltu Jēkabs. — Māļas naids 15.—

".-;,';„ „ , Mirdza 12.—

Šillers, Fr. ;— Zvanu dzeesma 1.50

Zīli te. — Bērnu literatūra
.

.•
.

v 18.—

Zināts, Ed. — Sapņu atskaņas
......

5.—

Zin klērs. — Džungela 30.—

Šnitclers. — Varizeji 10-50

Š v ā b c, A. — Inteliģenti 30.—

„
Darbs. Romāns (jūlijā) —.—

ZudermanSj H. — Fricitis 3.—

Skuju Fridis. — Zem maskas . 6. —

Tenars, J. — Dzīve un pats 6.—

Tolstojs, L. — Un gaisma spīd tumsā
.......

10.—

Uit manis, V. — Zāļu steebri r . . . . 7.50

Vainovskis, J. — Bez varoņeem. Stāsti (martā) . . —

Voidenbaums, E d. — Dzejas. . . 12.—

Vēj c nes. — Ceļojums uz mēnesi 7.50

V ensku Ed. — Dzeesmu pavasaris •. .
7.50

Vercharns, E. — Ausma 4.50

Veentulis, J. — Līdumneeku dzeesmas 15.—

Virza, Ed. — Biķeris 15.—

„ Deevišķigās rotaļas . 12. —

C cc h ov s, A. — Jubileja , 9.—

Censonis, J. —■ Caur stipru gribas spēju 10.—

111. Zinātniskā literatūra.

Asars, J. — Raksti par latveešu literatūru 15.—

'
„

Cittautu rastneeki 15.—

„
Skandinaveešu rakstneeki . . 15.—

Ašmans, P. ■ — Psicholoģiļas pamatjautājumi 25.—

B a c h s, O. — Tautsaimneeciskās pamatmācības. . . . 15.—

Bandrevičs, A. —*Latv. kuģneecibas stāvoklis bēgļu
laikmetā 6.—

Bērziņš, A.,— Agrarjautajums 1.50

Bitcky, J. — Labibu un citu steebru augu melnplaukas 15.—



Bondarevs, J. — Privattirdzneeciba un patērētāju
beedribas 2.50

Budu 1 s, H. — Nervu veselibas kopšana ......
30.—

„

Lauliba un cilvēka dzīves mērķis
. .

21.—

Poruku Jānis . - . . . .24.—

Dāvids, A. — Ko patērētāju beedriba dod strādneeka-

seevai
. 3.—

Dēķens, K. — Agrā bērnibā. Pedagoģiski raksti.

(Februārī)
.
.

.
- - . .

.
.' —.—

Ducmanis, K. — Iz Baltijas provinču teesibam . . .72 —

Emersons, R. — Rakstura stingrums .
3. —

„
Par uzticēšanos sev pašam .... 4.50

Engelss, Fr. — Ģimenes, īpašuma un valsts celšanās 6.—

Ethelmer, E. —No kureenes nāca brālītis
.....

3.—

Fišers,' V. — Sātana dzīves apraksts . . . . . . . . 7.5(

Frenzens, G. — Jēzus dzīve. 11, 111 12.—

Gurvičs, J. — Zeemeļ-Amerikas Saveenotās Valstis . 9.—

Jansons, J. — Fauni vaj klauni?.
. .

13.50

'„ Vēsturiskais materiālisms 18.—

Juškevičs, P.—Par materiālistisko vēstures saprašanu 7.5(

Kautskis, K. — Tikumibas mācība 15.—1

„
Šķiru interešu pretešķibas 6. —

„ Apcerējumi iz sabeedriskās vēstures 4.50

,
„

Inteliģence un proletariāts ..... 3.—

„
Humānisma un reformācijas laikmets 6.—

~
Sabeedriskee instinkti 6.—

„
Sociālā revolūcija un deena pēc tās 12. —

Kirchensteins, A. — Tuberkuloze pee bērneem
.

15.—

Kļaviņs, J. — Jaunais dabas ārsts . 18.—

Ed. — Animisms — reliģijas dīglis. ....
7.5 C

Kroders, A. — Prūšu un baronu sazvērestiba
.
.

.
. 10. —

„ Latvija, vāceeši un leelineeki
.... 3.—

Kuvšinskaja, E. — Čartisms . .
13.50

Klarks. — Mūžigs jautājums 4.50

Lindiņs, R. — Muižneeku varas iznīcināšana . . . . 2. —

Makstis, R. — Darvinisms un attīstibas teorija . . . 4.5(

Mišujevs, P. — Zemneeku valsts Ķanada 7.5(

Monogrāfija par Jāni Asaru 15.—

Nātre. — Dzimtbūšana Kreevijā. . . . . 4.50

010v a, Z. — Jankavisms 18.—

Par apteeķneecibu ,3.—

Peņģerots -S v c š a i s
,

J. —. Dārzkopju grēki. . . . 4.5(

„ Dārzkopju padomneeks. 15.—

Pļechanovs, G. — Marksisma pamatjautājumi • • • 24.—

Raksti par kooperāciju 1.50



Roland-Holst,H. — Zocialisms un literatūra
... 6.—

Rubakins, N.
—

Darbi kustoņu valsti 13.50

Rūble, O. — Audzināšana zocialismam 5.—

Zāle, M. — Jaunākā pavāru māksla. 15. —

„
Lauksaimneeču pavāru grāmata 37.50

Sniķ c r s
,

Dr. P. — Kolera 3.—

Steklovs, J. — Tagadējā literatūras panīkšana . .'
.

9. —

Zubs, N. — K. Marksa teoriļa par kapitāla rašanos. . 3.—

Tompsons, V. — Mūsu eekšejee spēki. ...... 6.—

Tugan-Baranovskis, M. — Zemes reforma
. . .

12.—

Vecais. — Mozus vaj Darvins 5.— ■

- IV. Periodiski izdevumi.

Darba Jaunatne Nr. Nr 1, 2 ā I.—

Kalendāri: Dr. Orientācija Zatiriskais kalendārs
.

. 22.—

Latv. patērētajā Gada grāmata 15.—

Latv. Lauksaimneeku kalendārs
....

30.—•

Latv. Biškopja Gada grāmata 20.—

Lauksaimneeka Gada grāmata 12.—

Zeemeļ-Latvijas Zobgals 10-7-

Jaunais Kurzemes kalendārs
. . . . . .

• 6.50

Daugavas kalendārs 22. —

Karogs Nr.Nr. 1, 2 • ā 6.—

KolektivsNr. 1 12-~

„
Kultūras" Balss" I. Sabeedrisku un zinātnisku

rakstu krājums 25.—

Nākotnes Domas I — 7.50, II . . . . 10.—

Rainis un Aspazija. Tee, kas neaizmirst 3.—

Rakstneecibas Almanachs II 15.—

Skatuves Studija Nr. 1 — 1.50, Nr. 2/3 .... . 3.—

Skatirves Vēstnesis Ņr. 1-4 ā 5.—, Nr. 5. . . .
B.—

Zocialā politika Nr. 1 — 4.—, Nr. 2/3 6.—

Zocialists Nr. 1 — 3.—, Nr. 2/3 B.—

Taurētājs 1920. g a 4.—

Vārpas Nr. 1-4 • ■ • a 9.—



Ar 1921. gadu uzsāk savu otro gada gājumu

izglītības ministrijas

MĒNEŠRAKSTS
Žurnāls sneedz rakstus par skolas, audzināšanas un izglītības

jautajumeem, par mākslu un literatūru, zinātniskus apcerējumus

par garigās dzīves parādibam, seviškī par latv. vēsturi v. kultūru.

APSKATA:

■ Ziņas par izglītibas darbineekeem, par nodomeem un>panā-

kumeem skolas laukā, par darbeem dažādās izglītības eestā-

dēs, par zinātnes un mākslas jautajumeem.

KRITIKAS un BIBLIOTĒKAS DAĻĀ:
Kritikas par zinātnes un skolu; kā ari par vispārējo literatūru,

jauniznāķušo grāmatu saraksti un pārspreedumi.

Katrā burtnicā jaunakee likumi un rīkojumi, kam attee-

' —ciba uz skolu un izglītību. —

MĒNEŠRAKSTA ar saveem darbeem ņēmuši dalibu:

Dr. phife L. Arbuzovs, Arnis, L. Ausējs, Fr. Bārda f, "doc,

E. Blesse, j. Broka, E. Brusbārdis, doc. P. Dāle, prof. E. Fels-

bergs, doc. A. Dauge, māksi. J. Dombrovskis, prof. J. Endze-

lins, J. Graubiņš, J. Ivanovskis, J. Jaunsudrabiņš, K. Kārkliņš,
Dr. K. Kasparsons, Kaudzītes Matiss, R. Kļaustiņš, A. Kokalis,

J. Krodzeneeks-Krūgers, J. Kronlins, doc. X.' Kundziņš, Z. Lanc-

manis, prof. P. Lejiņš, E. Meklers, K. Melnalksnis, prof. J. Plāķis,
H. Pārns, māksi. A. Purits, J. Rītiņš, P. Rozits, L. Sēja, J. Seskis,
M. Skujeneeks, E. Stērste, K. Straubergs, J. Sudmalis, prof.
P. Šmidts, Dr. E. Šneiders, A. Stāls, M. Stāls, A. Švabe,
Dr. phil. E. Šveinfurts, Fr. Zālits, Teodors Zeiferts, Zeltmatis,

B. Valle, prof. J. Vītols, A. Vičs.



1921. gadā

MINISTRIJAS MĒNEŠRAKSTS"'

iznāks 7 loksnes beezas burtnicas un maksas:

Atsevišķam burtnīcām pērkot, viseem — burtnicā 10 rbļ.

1920. gada gājums maksa, ekspedīcija saņemot:

I. PUSGADS:

V i s pa r i g i SkolotHjeem un mācibas eestadem.

1 hurtnica „.,'.'. 8 rubļi 1 burtnicā 5 rubļi
6 burtnicas. .■ ■.

.
48

„
6 burtnicas 30

„

11. PUSGADS:

Pasta izdevumi sevišķi.

11. pusgada burtnīcas dabūjamas tikai nedaudz eksemplāros..

Peeņem sludinājumus no izglītības eestā-

dem, grāmatu un* mācibas līdzekļu tirgo-

tajeem un vispār no izglītibas darbinee-

: - : keem izglītibas leetās. : - :

„ Izglītības Ministrijas Mēnešraksta"

, redakcija un ekspedīcija: •

Rigā, Nikolaja eelā Nr. 36-a. Tel. Nr. 2-77.

Vispārigi
Skolotajeem un mācibas

eestādem

Pa pastu

peesutot

Ekspedīcijā
saņemot ļ

Pa pastu

peesutot

Ekspedicija
saņemot

2 burtnicas .

6 burtnicas .

3 burtnicas .

100 rubļi

25
.

90 rubļi
45

„

23
,

80 rubļi
40

„

20
„

72 rubļi

.36
„

18
„

Visparigi ļ Skolotajeem un mācibas eestadem

1 burtnicā

6 burtnicas'.
10 rubļi
60

„

1 burtnicā .

6 burtnicas .

8 rubļi
48 . „



„Pilsoņi pārvērš savu kapitālu dažādos

vērtspapīros, bet neveens kapitāla noguldī-
jums _nedod tik augstus un drošus procen-

tus, ka eeguldijums savu Jīdzolveku garigas
attīstibas leeta."

NOGULDEET SRVU BRĪVO NAUDU

nevis bankas bet gan Izglītibas kooperatīvā „Kuituras Balss",

Kādēļ? Noguldījumi te ir ne mazāk droši kā bankā, pee

kam tee atnes procentu un ar teem teek veicināta

kultūra.

„KULTURAS BALSS* maksā par noguldijumeem:

a) uz nenoteiktu laiku — 60/0, b) noteiktu — pāri par 6 mē-

neši — 100/0.

„KULTURAS BALSS" nodrošina noguldījumus ar

visu savu mantu un kapitaleem, pee kam noguldījumus at-

maksā uz pirmo peeprasijumu.

NOGULDĪJUMUS PEEŅEM:

visos „KuDuras Balss 8 veikalos un centrālā birojā:

Rigā, L. Ņevas eelā Nr. 5-a, dz. 34. 9— 3. =

Tāļrunis 29-72. Pasta kastite 342.

~Kulturas Balss"

grāmatu un rakstamleelu veikali:

Rigā: Terbatas eelā Nr. 4 un Marijas eelā Nr. 33.

Provincē: Alūksnē, Bauskā, Biržos, Jekabmeestā, Jelgavā,

Kandavā, Leepajā, Rujenē, Smiltenē, Talsos, Tukumā, Valkā

un Cēsīs.

Pastāvigi krājumā:

rakstāms papirs, tinte, protokoļu, klades,

pastpapīrs, spalvas, konto v. burtnicas,

kuvēri, zīmuļi kabatas bloki,

aktu vāki, spalvu kāti, grāmatas, tāfeles

ALBUMI

Ari visi citi kancleju un biroju peederumi.

Skolām un sabeedriškām eestādem rabats
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