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Ligas priekšnieka V. GROTIŅA runa 1932. g., 24. septembri

Godātie viesi un mīļie biedri!

Mēs šodien svētam «Latvijas līgas ziemeļu cilvēku tiesībām"

pirmo pastāvēšanas gadu. Šis pirmais gads godam noslēgts —

un ar šo dienu mēs sākam nākošo darba posmu. Biedrības

darbība . . .
iekš kam gan sastāvēja šī darbība mūsu pirmajā

dzīvības gadā? Ko jūs jau lielu esat veikuši? varbūt skauģi mums

uzsauktu. Un mēs tad atbildēsim: Blakus gadījumiem, kur mēs

ar savu starpniecību vienam otram līdzpilsonim jau varējām pa-

līdzēt praktiskā dzīvē, mēs galvenā kārtā esam paši sagatavoju-

šies saviem uzdevumiem vispārējās labklājības druvā.

Savos darba vakaros, kur piedalījās pilsoņi, gan no vairākum-

tautības, gan no mazākumtautībām—unno visdažādākām sabiedrī-

bas šķirām,—esam pārrunājuši daudz svarīgu dienas jautājienu un

tos kopā noskaidrojuši ziemeļu kultūru un taisnības patiesības garā.

Šiem kopējiem darba vakariem bija ļoti liela nozīme nācīju

un sabiedrības šķiru tuvināšanā. Viņus tuvināja kopējais mērķis,

kopējais darbs — būt par patiesības un taisnības sargiem, kā

teikts mūsu statūtos.

Jūs gan saprotiet, ka šie vārdi var būt viss vai nekas. Kas

ir patiesība?. . .

taisnība? Kā to sasniegt? Šeit vajadzēja liela

noskaidrošanas darba. Visupirms bija jāatrod mēraukla. Par tādu

mērauklu mēs pieņēmām cilvēka „normālsaprātu M un „nor-

mālsajūtu". Citiem vārdiem: mēs ticam, ka katrs cilvēks pie-

dzimst ar Ilgām pēc patiesības un taisnības; katram jācenšās

dzīvē, pasargāt šis ilgas no iznīcināšanas, jo tikai šī „sirdsapzi-

ņas balss" mums var būt par ceļa rādītāju, kas izšķir labu un

ļaunu.

Ar to ceļš bija pašķirts. Mēs mūsdienu dzīves parādības

sākam kritiski apskatīt, gan aizstāvējām, gan asi nosodījām.

Lai seko daži piemēri.. .

Tā mēs noteikti nostājamies pret politiķiem „mākslotā-

jiem", ne māksliniekiem valsts dzīvē. Šādi politiķi un šādu

kungu partijas — viļinot tautu skaļiem lozungiem — dažā labā

valsti pratuši tikt pie izšķirošā vārda. Cik liela šeit tā svētība,
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kas atkrīt tautai, — visiem ir Skaidris; bet īstenībā arī katris po-

litiķis, katra partija, kas nestāv uzticīgi vispārējās labklājības pusē,

saindē «tautas organismu". Tauta salīdzināma ar dzīvu orga-

nismu.—Šis teikums paraksta minētām partijām nāves spriedumu.

Strādnieku -darba pērnēju partijas p. p. aizstāv tikai savas

vēlētāju daļas intereses un pat aizraujas aklā naidā pret līdzpil-

soņiem — līdz kaujas saucieniem: „Nost ar buržuju ! Lai dzīvo,

tikai proletārieši! Ir tipiskas darba devēju — kapitālistu partijas

kas atkal meklē tikai sev labumus. Viņu sauciens:
w
Visupirms

mūsu dividendes!/

Bet tas, ko visi šie pilsoņi nesaprot, vai negrib saprast, —

ir skaidris kā dienas gaisma: Mums ar katru likumu, ar katru

kustību, ko izvedam valsts dzīvē, jāievēro pēc iespējas optimāli

1 darba devēja, i darba ņēmēja, visu sabiedrības šķiru, — tas

nozīmē, jāievēro visa ~tautas organisma" — intereses.

Medicinā, šūniņas, kas nepiedalās, kā pienākas, pie orga-

nisma bilancēm, bet dzīvo savrūp, dažkārt izrādās par augoņiem.

Būsim «tautas organisma" normālās šūniņas un veselie orgāni,

ne augoņi !

Ja atsevišķas tautas šķiras eksistence ir apdraudēta, tad at-

taisnojama šīs tautas daļas biedrošanās, lai vienotiem spēkiem
aizstāvētu savas tiesības. Bet līdz ar to neaizmirsīsim, ka minē-

tais apstāklis tad ari liecina, ka pats tautas ķermenis jau sasli-

mis, un ka atsevišķa tautas orgāna (šķiras) atveseļošanās ir vi-

supirms atkarīga no pareizās visa «tautas organisma" ārstēšanas.

Tālāk mēs p. p. noskaidrojām nāciju lietu, kas tagad
Latvijā ir sarežģīts jautājums dienas kārtībā.

Tiem, kas viena celma, vienas asinis, jāturās cieši kopā,

jāatrod veidošanas ceļi savām īpatnībām, jāsargā un jāvairo sa-

vas vērtības, jāstiprina kopējie sugas spēka avoti, kuri vienai pa-
audzei šķiroties, nododami nākošām šī celma paaudzēm. Tas ir

svētākais dabas likums.

Bet līdz ar to katrai nācijai savi lielākie un cēlākie iegu-
vumi jālaiž sacensībā ar citu nāciju svētākiem ieguvumiem. Tas

ir augstākais kultūras likums.

Šādas visu nāciju kopējas sacensības auglis šādas kulturēlās
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kopdarbības iznākums ir viiuvarēna formula, kas izšķir cilvēces
likteni vispār, un līdz ar to ir noteicoša par katra atsevišķa būtņa
eksistenci. Ja nu kādā valsti ir vairākumtautiba an mazākum-

tautības, tad pirmā pēdējām, tieši vai netieši, nedrīkst likt šķēr-
šļus ceļā īpatnējā tautiskā veidošanā. Nācijām jāapmainās kul-

turelām vērtībām, un tamdēļ arī no mazākumtautībām katego-
riski jāprasa, piesavināties no vairākumtautlba9 kultūras tik daudz,
ka varētu celt drošu tiltu, pār kuru vairākumtautiba nāktu preti

Valsts aizsargāšana, grūtību pārvārēšana, valsts .attīstībā

būs izvedama daudz labākiem panākumiem/, fja varēsim ra izlietot

plašos, no dažādām pusēm sanestos krājumus, ja varē-

sim izlietot lielo tipu dažādību. Tā mēs katram gadījumam viegli
varēsim liet piemēroto «tēraudu".

Mēs esam pasaules miera īdēju piekritēji un ari turp-
māk, kā līdz šim, būsim Šo ideju uzticīgākie sargātāji.

Sieviešu kustību mēs gribam ievadīt pareizākā gultnē.

Atmetams princips: «Sieviete 'vienmēr un visur vīriešu pē-

dās"! Sieviete ir līdztiesīga vīrietim; tā tad pēc būtības viņa
katrā laikā varētu pārņemt vīriešu audzināšanas un attīstības vei-

du, funkcijas, likuma priekšrocības un saistības. Bet tautas un vis-

pārības labā jāuztur abu dzimumu dabisko dažādību. Sievietē

slēpjas tautas rezerves spēki, kurus mēs ņemsim talkā tikai tad,

kad «vīriešu dzimuma aktivitātes masa" karā, vai kāda cita ap-

stākļa dēļ, fiziski, vai garīgi novājināta.

Lai uzturētu tautas, lai uzturētu vispārības garīgo un fi-

zisko spēku, ir vajadzīga «sievišķīga" sieviete un šādas sievie-

tes pārcelšana „viriešu pēdās" tikai pēc tautas dzives apstākļu

rūpīgākās pārbaudes.

Tad «Pretalkohola kustība".

Tiek izdotas milzu summas, bet panākumi nav saredzami,

jo šī kustība ir organizēta uz nepareiziem pamatiem. Nekad

viela kā tāda nav kaitīga, bet tikai daudzums, kurā mēs šo vielu

zināmā laikā lietojam. Nav kaitīgs cilvēkam savs individuālais

mērs kādas vielas; optimāls daudzums vajadzīgā bridi — un ārsts

pat glābj cilvēka dzīvību. Kaitīga vien ir pārmērība, no bilvā

tirgū esošiem lidzēkjiem, nevien attiecībā uz alkoholu, varam

ņemt kafiju, tēju, vārāmo sāli un
. .

varbūt pat dzeramo ūdeni.
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Kļūdaini ir vest ciņu pret kādu atsevišķu baudvielu — iz-

ņemot, saprotams vielas, kuras jau mazākā praktiskā daudzumā

bojā cilvēka veselību. Jāmāca tauta vest sistemātisku ciņu

pret visām pārmērībām, gan baudvielu lietošanā, gan pārējā
fīziskā un ne mazāk arī garīgā dzīve, — šādām pārmērībām, ku-

rām mūsu techniskais laikmets par daudz bagāts . . .

Tādā garā esam atrisinājuši daudz mūsdienu problēmu, un

tādā garā mēs arī turpināsim noskaidrot visas svarīgākās pa-

rādības tagadces dzīvē.

Savuijdarbttifcmēs,Rn<&dodam pārvēršanai dzīvē —ar katru

ajieķmtejuuaJčaifcsi — un mēs ticam, ka pie-

laiks?ulmd[krāsāmJfaākt zorrat par «cilvēktiesibnieku ku-

stību v ;nevien rbet arī crtāsTziemeļu valstīs. Jau tagad

veicam priekšdarbus Igaunijā un Vācjiā.

Lai izaug jauna starptautiska kustība: patiesības un taisnī-

bas mīlētāji karogiem ar uzrakstu:

„Cilvēku cieņa — cilvēku brīvība —cilvēku daiļums".
Ja varbūt jautāsiet: vai tā tiešām jauna kustība, līdzīgas

organizācijas, kaut arī ārzemēs, taču droši vien jau pastāv?

Jāatbild: šur un tur gan kāda organizācija krusto mūsu ce-

ļus, bet arī šajos kopējos punktos viņi paliek sapņotāji, utopisti,
kamēr mēs ciešā kontaktā ar reālo dzīvi, pastāvošo kārtību, do-

damies atpakaļ no maldu ceļiem uz pareizā lielceļa. Lai spilgtāki
rakstūrotu šo starpību, es jums uz beigām vēl pastāstīšu mazu

pasaciņu:

«Daudz 100.000 gadu atpakaļ — kautkur tāli zilajā jūrā
atradās saliņa «Svētlaimība». Tur valdīja karālis Saulnesis. Ka-

rālis un tauta pazina tikai pilnājo patiesību un taisnību un tādā

garā arī dzīvoja.

Cilvēki — milži, miesā un garā, tur staigāja kā dievi pa

dārziem debešķīgā košumā. Tur nebija ne bagātnieka, ne nabaga;
visa tauta jutās kā brāļi un karālis —kā tautas tēvs. Šos cilvē-

kus pat vēl nāve atrada ar svētlaimības smaidu uz lūpām. Bet

karāļa pilī glabājās liels dārgakmens, kas reiz bij nokritis no

saules, un no kura izplūda pastāvīgi stipri stari. Tas bija patie-
sības un taisnības dārgakrnenis, kas tos cilvēkus, kas kādu laiku

atradās viņa tuvumā, tuvināja dieviem.
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Daudz tūkstošu jūdžu no šis saliņas bija karāļa Tumsoņa

valsts. Mūžīga ēna tur pārklāja purvainus apgabalus. Slimības.

Mokas. Asaras. Šeit cilvēki dzīvoja savā starpā kā plēsīgi zvēri.

Viens otru aplaupīja—nonāvēja. Reiz Tumsonis dzirdēja par

un Saulneša varēno dārgakmeni. Tumsoņa

skaudība necieta citu laimi. Viņš devās ar pavadoņiem uz svēt-

laimības saliņu, lai nolaupītu dārgakmeni. Būdams Saulneša vie-

sis, Tumsonis arī pie pirmās izdevības nolaupīja patiesības un

taisnības akmeni un to nogremdēja tur, kur jūra visdziļākā. Ar

akmeņa nozušanu arī vairs Saulneša valstī nebija patiesības un

taisnības svētlaimības. Tumsoņa tumsa pārklāja arī šo saliņu.

Bet vēl pēc daudz simtstūkstošu gadiem jūrnieki un zvejnieki

zināja stāstīt, ka uzgājuši jūrā vietas, kur ari pie lielākās vētras

esot rāms, kur sirdī esot jutušies bez bēdām un rūpēm un uz

lūpām atraduši svētlaimības smaidu."

Tā bija pasaka. . . Un pasakām mūsu dienās, kur reālās

dzīves eksistences cīņā noved cilvēkus vai pat līdz ārprātam, ma-

zāk kā jebkad vietas.

Bet es jums ar to gribēju rādīt, ka «patiesības un taisnības

dārgakmens" nogremdēts uz visiem laikiem —un ka mēs ne-

gribam būt tie jūrnieki, kas dodas tukšiem kuģiem šo akmeni

meklēt, nē, mūsu uzdevums ir — savus kuģus, piekrautus līdz

lūšanai ar ikdienišķīgo kravu, izvest pa tiem ūdeņiem, kur sa-

jūtama vēl kautcik šī dievišķīgā akmeņa atspulgas.

Latvijas pilsoni ir pirmie, kas nodibina šādu starptautisku

kustību. Lai atskan arī mūsu goda diena —un lai piepildās —

šis vecu vecais vārds no sirmās dzimtenes kronikas, ar kuru

noslēdzam pagājušo darbības gadu:

Roma dictat jura, Riga

Roma diktē likumus, Rīga bet

Riga lai apaugļo tautas!
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A. MANSIREVA.

„Kamdēļ ziemeļi"...?

a). Ziemeļu idēja ir mūsu neatkarības un īpatnības simbols

citu biedrību un kustību starpā.

b) . Mēs uzticam visām ziemeļu tautām (kurām pieskaitāmi

arī latvieši) vispārcilvēcigo misiju izvest augstākā kultūrā vieno-

iem spēkiem, patiesību un taisnību cilvēku starpā.

c).
Mēs nevaram būt universāli — visas cilvēces apvieno-

šana pēc mūsu domām nav iespējama, bet ziemeļu tautām ir

savas kopējas intereses, kas viņas vieno — cīņa pret nelabvēlī-

giem dabas apstākļiem.

d).
Kopēja ziemeļu kultūru gara atmodināšana starp visām

ziemeļu nācijām, šo nācīju kulturāli tautiska tuvināšana, pēc

mūsu domām ir nepieciešamais faktors un piemērs pārējām tau-

tām, starptautiskā miera realizēšanai.
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