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Zum Geleit!

Oberstudiendirektor F. ADOLPHI,

Referent für das Schulwesen beim Generalkommissar

Die deutsche Zivilverwaltung hat es als eine ihrer

ersten und vornehmsten Aufgaben angesehen, die

Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen zu ermög-
lichen. Trotz grosser Schwierigkeiten, die sich aus

der Zerstörungsarbeit der früheren bolschewistischen

Machthaber und durch den Krieg ergaben, ist die

Arbeit soweit vorgeschritten, dass heute der erste Ab-

schnitt derselben als abgeschlossen angesehen werden

kann. Das Schulnetz steht in seinem äusseren Umfange
im Grossen und Ganzen fertig da. Es gilt nun vor

allem, die Schule auch innerlich so auszubauen, dass

in ihr der rechte Geist herrscht, der sie befähigt und

berufen erscheinen lässt, die Jugend des Landes zu

selbstverleugnender Mitarbeit am Aufbau der Heimat

und der neuen europäischen Ordnung zu erziehen.

Jedem Menschen und jedem Volk hat die göttliche

Vorsehung auf dieser Erde mit seinemLeben eine ganz

bestimmte Aufgabe gestellt. Diese Aufgabe ist eine

doppelte. Sie fordert von dem Einzelnen und dem

Volke erstens, dass sie sich selbst immer mehr ver-

vollkommen, sich ihrer Anlage entsprechend immer

höher hinaufentwickeln und zweitens, dass sie sich

ihren Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen

und anderen Völkern bewusst werden. Je klarer sie

diese beiden Aufgaben erkennen und je mehr sie sie

zu erfüllen streben, um so wertvoller sind sie, um so

mehr darf man den Einzelmenschen als gebildet, das

Volk als Kulturvolk ansehen.

Da aber die Menschen und damit auch die Völker

neben wertvollen auch minderwertige Anlagen mit-

bringen, so ist eine bewusste, planmässige Erziehung

zum Starken und Guten erforderlich, damit sie dem

gesetzten Ziel näherkommen. Diese besteht in Selbst-

erziehung und in Erziehung durch andere, sie beginnt
über die Eltern schon vor der Geburt, setzt sich im

Kindes- und Jugendalter im Elternhaus, in der Schule

und in der Gemeinschaft fort und begleitet den Men-

schen durch das ganze Leben.

Jede rechte Erziehung, muss sich also zum Endziel

setzen, den jungen Menschen fähig zu machen, das

Leben seines Volkes und seiner Kultur, und in diesem

Rahmen sich selbst in seinen Fähigkeiten zu erhalten

und zu steigern, damit das kommende neue Europa

durch Menschen getragen und gesichert werden kann,

die im Wollen und Können gleich stark, je nach der

Anlage und gestellten Aufgabe zum Anordnen und

Sicheinfügen in gleicher Weise befähigt sind. Dazu

ist es nötig, die Gesundheit jedes Einzelnen im Sinne

der natürlichen Erb- und Rassenpflege zu fördern.

Diese Gesundheitspflege ist nicht nur im körperlichen

Sinne zu verstehen, sie muss sich ebenso auf den Cha-

rakter und Verstand, kurz, auf den ganzen, vollen

Menschen erstrecken. Das naturgegebene Gleichge-

wicht von Körper, Seele und Geist, das in früherer

Zeit oft ausser acht gelassen worden ist, dem zuwider

man die Ausbildung und Festigung des Körpers und

des Charakters vernachlässigt und auf die Ausbildung

des Verstandes vor allem Gewicht gelegt und sie da-

durch übersteigert hatte, muss durch eine rechte Er-

ziehung erhalten, gefördert und gefestigt werden, so-

dass jeder Junge und jedes Mädchen danach strebt, ein

reines Herz und einen festem Willen gepaart mit

seinem klaren Verstände in einem gesunden, vollaus-

gebildeten Leibe zu haben.

Diese Eigenschaften gewinnen aber den rechten

Wert erst dann, wenn sich mit ihm ein echter Gemein-

schaftssinn verbindet. Seine guten Anlagen und wert-

vollen Eigenschaften soll der Mensch vor allem im

Dienst der Gemeinschaft betätigen, und darf sie nicht

dazu verwenden, sich selbst um jeden Preis Erfolg und

Aufstieg zu erringen. Wo der eigene Vorteil das Ge-

meinschaftswohl schädigen würde, hat er zurückzu-
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treten, infolgedessen hat die Erziehung neben der

Förderung des Einzelnen vor allem das Gefühl dafür

zu pflegen und zu stärken, dass jeder Einzelne mit-

verantwortlich für das Wohl und Wehe des Ganzen

ist und daher mit all seinen Gaben und aller Kraft

diesem Ganzen zu dienen hat.

Das Ziel jeder rechten Erziehung muss daher stets

ein doppeltes sein und sowohl die Erziehung zum ras-

sisch gesunden und tüchtigen Einzelmenschen, als

auch zum wertvollen, stets einsatzbereiten Gemein-

schaftsglied umfassen.

Eine Schule gewinnt ihren Wert durch die Erzieher,

die an ihr wirken. Eine wirkliche Erneuerung wird nur

durch stetige und schwere Arbeit in der Schule ge-

schaffen werden. Vom Lehrer und seinem Einsatz wird

es abhängen, wie die Schule ihre Aufgabe, innerlich

gefestigte, entscheindungsfähige und für das Gemein-

wohl wertvolle Menschen zu erziehen, gerecht wird.

Die Seele der Jugend wird sie nur dann ergreifen

können, wenn sie von Männern und Frauen getragen

wird, die selbst vom neuen Leben und von der Verant-

wortung gegenüber ihrem Amt erfasst sind.

Richtlinien und Anregungen, wie sie die vorlie-

gende Zeitschrift bringen will, können die Arbeit nur

erleichtern und die Wege ebnen. Möge die neue Zeit-

schrift dieser Aufgabe, ein Wegweiser zur rechten

Erziehung zu werden, gerecht werden.

Žurnālam tautā ejot

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors

Pagājušais 1940./41. mācības gads latviešu skolās ir

bijis un paliks mūsu atmiņā kā smags murgs, kas no-

spieda mūsu miesu un garu, gribu strādāt un prieku
dzīvot. Tas ir atstājis smagas un dziļas brūces gan

audzinātāju saimē, gan arī audzēkņu rindās.

Tomēr ar prieku un gandarījumu jākonstatē, ka ne

varmācības, ne spaidi nav varējuši kaut cik manāmi

ietekmēt ne skolotāju, ne audzēkņu ideālistisko pasau-

les skatījumu, ne arī sadragāt viņu kvēlo tautas mīles-

tību, jo mēs pagājušā gadā apzinājāmies vairāk kā

jebkad savu piederību pie ziemeļu rases, kurai pašos
tās rakstura pamatos ir dziļa tautas mīlestība un ne-

savtīgs gaišs ideālisms.

Uzsākot mācības, jaunajos apstākļos mēs gribam

pievērsties arī mūsu agrākiem audzināšanas ideāliem,
kas prasīja un prasa arī tagad, lai ikviena skola un

ikviens skolotājs audzinātu un izaudzinātu savus au-

dzēkņus par stingriem un cietiem rak-

sturiem, kas nelokās pēc visiem vējiem un ne-

baidās no cīņas un upuriem par sa-

viem ideāliem, par krietniem savas tautas locek-

ļiem, kas vienprātībā turas kopā un kam svešas ir

internācionālisma domas, mācības un darbi; par cēlas

dabas cilvēkiem, kam sirds silst par saviem tautas

brāļiem tuvāku mīlestībā un palīdzībā, kam sveša ir

lišķība, zemisks naids un nodevība.

Tādā garā mēs audzinājām mūsu jaunatni pirms
komūnistiem un tā, paldies viņai, savu stāju godam
pierādīja pagājušā mācības gadā. Tā mēs gribam mā-

cīt un audzināt mūsu jaunatni arī tagad, lai nekādas

internācionālisma un materiālisma mācības neduļķotu
mūsu jaunatnes dvēseles.

Sie ideāli, protams, nav tikai mūsu tautas ideāli, tie

ir visu ziemeļu rasei piederīgo tautu ideāli un izraisīt

tautas labākos spēkus var, vienīgi ejot pa šo ideālu

ceļu. To visuzskatāmāk pierāda lielās vācu tautas lie-

lām uzvarām un panākumiem vaiņagotie sasnie-

gumi — kā valsts dzīvē vispāri, tā arī visās saimnie-

ciskās un kultūras dzīves nozarēs atsevišķi.
Mūsu skolotāju ideālistiskā pasaules uzskata izkop-

šana ir viens no mūsu svarīgākiem uzdevumiem. Bet

lai šo ideālu sasniegtu, mums ir jāieaug Jaunās Eiro-

pas cēlēju idejiskā pasaulē, mūsu pašu darbam ir jābūt

dziļas ticības apgarotam savas tautas labākai nākotnei

Jaunās Eiropas tautu saimē, mūsu darbam jābūt dzi-

ļas pienākuma sajūtas cauraustam pret savu tautu un

rasi.

Viss mūsu dzīves saturs, kā šinīs dienās, tā arī turp-

māk, lai būtu darbs un pienākums un ticība tautas

nākotnei.

Audzināšanas darbu labi veikt va-

rēs tikai skolotājs-ideālists, bruņots
ar labām sava aroda zināšanām un

skaidru skatu par audzināšanas mērķi.

No mūsu audzinātāju vidus pagājušā gadā izrauti

vairāki simti skolotāju, lielo tiesu visi labi darba da-

rītāji-ideālisti. No skolotāja darba ir paši aizbēguši
vai aizraidīti prom arī tie cilvēki, kam svešs bija šāds

ideālisms, kas kalpoja materiālisma dogmām un in-

ternācionālisma mācībām. Šos robus skolotāju saimē

mēs esam bijuši spiesti aizpildīt ar jauniem spēkiem,
kas nav tieši audzināti skolotāju uzdevumiem un kam

vēl trūkst skolotāju darba prasmes, un tiem ir svešāki

arī vispārējie skolotāju pienākumi.

Tāpat arī pārējiem skolotājiem tagadējā laikā un

darba apstākļos var rasties jautājumi, kas prasa pla-
šāku iztirzājumu un apgaismojumu.

Žurnāla uzdevums būtu apgaismot, iztirzāt un no-

skaidrot mūsu skolas tagadējos mērķus un audzinā-

šanas uzdevumus, programmas un mācīšanas darba

paņēmienus, izkopt un stiprināt skolotāju ideālistisko

pasaules uzskatu, apskatīt skolu praktiskas dzīves va-

jadzības un sekot mūsu kultūras dzīves galveniem iz-

pausmes veidiem.

Lai šos mērķus žurnāls sasniegtu un lai tas nestu

labumu visai skolas saimei, ir nepieciešami redakcijai

rūpēties par labu un mērķim atbilstošu saturu. Bet

tāpat noteikti jāvēlas, lai būtu arī daudzi šī satura vē-

rīgi lasītāji, kas iedziļinātos sava arodnieciskā žurnāla

rakstos un lasīto arī iegaumētu un izlietotu savā au-

dzināšanas darbā.

Uz to novēlu dievpalīgu ka redakcijai, ta rakstu

autoriem un visai plašai lasītāju-audzinātāju saimei.
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Darbu sākot

Pēc viena internācionālistu varmācības un ārprāta

pilna gada latviešu skola bija iedragāta, bet salauzta

nē. Latviešu skolu jaunatne bija nelokāmi atspērušies

savā dzimtā zemē, un skolotāji pilni tēvu tēvu tradi-

ciju un gara. Viņi bija gatavi nest vislielākos upurus.

Komūnistu aiztriekšana un normālas dzīves atjauno-

šana, kaut arī ar bargiem upuriem, mums ļāva atjau-

not latviešu nācionālo skolu.

Ar ass valstu uzvarām par boļševikiem un plūtokra-
tiju, ar Eiropas garīgās un materiālās dzīves pārkār-
tošanu uz jauniem pamatiem, arī latviešu skolai pave-

ras jaunas perspektīvas, jauns plašs darba lauks.

Laizdami klajā paidagēģisko žurnālu, mēs neuz-

sākam neko nebijušu, mēs gribam par jaunu pievie-
noties latviešu tautas pastāvēšanas un nemitīgas dar-

bošanās gaitām, kurās viņa soļo jau kopš tūkstošiem

gadu. Mums bija sākusi plaukt paidagogiskā literātūra,
mums bija savi paidagoģiski žurnāli, bet ļaunā vara no

austrumiem tos iznīcināja. Ja nu mums izdotos tos

aizstāt, sākumā kaut pa daļai, aicinot talkā mūsu pai-

dagēgu saimi un gara intelliģenci, tad tas būtu lielā-

kais gandarījums.

Jaunie apstākļi un jaunais laikmets uzliek jaunus

pienākumus visiem, skolotājiem sevišķi. Lai varētu

sekmīgi vadīt jauno paaudzi pretī labākai tautas un

cilvēces nākotnei, skolotājam pašam nemitīgi jāaug,

jāmācās, jādomā, jāmeklē. Skolotājam jāredz un jā-
zina ne tikai tas, kas notiek pašu zemē, bet jāpazīst

sevišķi Vakareiropas sasniegumi gara dzīvē, sasnie-

gumi paidagögijas teorijā un praksē. Skolotājam jā-

iepazīstas ar rases teoriju un varenajām nācionālsoci-

ālisma un fašisma kustībām, kas sabangojušas visu

pasauli, kas internācionālismu un trulo liberālismu

iztriekušas no eņģēm un kuru ietekmē veidosies nā-

košie gadu simti. Bet par visu vairāk skolotājam jā-
zina labi mācāmais priekšmets, jāpazīst audzināmais

bērns, vide, no kuras tas nāk, jāpazīst sava tauta, tās

raksturs, tradicijas, garīgās dzīves veidošanās, literā-

tūra un māksla. Par visiem minētajiem jautājumiem

un vajadzībām Izglītības Mēnešraksts pēc iespējas

sniegs rakstus. Izglītības Mēnešraksts iziet pie lasītā-

jiem ar apņemšanos līdz ar latviešu skolu un savu

tautu celties un veidoties uz augšu. Šo mērķu sasnieg-
šanai lasītājus un līdzstrādniekus aicinām talkā.

Redakcija.

Ko gaidām no mūsu skolas?

Doc. J. Students

Latvijas skola līdz šim godam veikusi savus uzdevumus.

No mūsu skolas — vai tā būtu pamat-, vidus- vai augstskola —

nākuši tie darbinieki, kas veidoja Latvijas dzīvi mūsu valsts

patstāvības gados. Mūsu skola ir dzīvojusi līdz visos musu prie-
kos un bēdās, veiksmēs un neveiksmēs, ieguvumos un zaudēju-

mos. Visam, kas labs mūsu dzīvē, lielā mērā jāpateicas skolau
Bet ja ir kas bijis, ko nevarētu atzīt, par to ari skola katra zina

nes daļu atbildības.

Ja šai rakstā izteiksim dažu vēlējumos, tas nenozīmēs, ka

savu skolu gribam kritizēt, raidīdami tai virkni pārmetumu bet

gan — ka mūsu skolas sabiedrības priekšā gribam nākt ar iero-

sinājumiem, kas turpmāk rūpīgi jāpārdomā un vajadzības gadī-

jumā jāliek lietā. Savu valsti — Latvijas valsti — esam zaudē-

juši. To pazaudējām vieglāk un ātrāk nekā ieguvam. Ka turp-
māk kārtosies un veidosies mūsu dzīve, tas neatkarāsies tikai

no mums vien, bet katrā zinā te nekas nenotiks arī bez mums.

Un lūk, teiksim īsi: kādu savu skolu veidosim, un cik izglītoti
būsim — tā veidosies arī mūsu — latviešu — tautas nākotne.

Kadi būtu tie vēlējumies un ierosinājumi, kas pārdomājami
visai mūsu skolas saimei, bet it sevišķi skolotājiem, kas ka

audzināšanas un mācīšanas mākslinieki veido jauno paaudzi?

Gribētos sākt ar skubinājumu, lai musu skola turpmāk mā-

cītu un audzinātu nevien zinātājus, bet arī izdarītājus. Latvijas
skola bijusi vairāk zināšanu skola. Zināšanas nepieciešamas,
bet izdarīšana, prasme un veiksme nav mazāk nepieciešama.

Izdarīšanas gatavība panākama vingrinājumos. Visur jāvingri-

nās, jāpraktizē. Pietiek minēt tikai kaut svešvalodu mācīšanos.

Nav mazums gadījumu, kur jaunietis svešvalodas gramatiku

zina, bet nespēj šai valodā sarunāties. Kļūda meklējama mācī-

šanas un mācīšanās metodikā. Reālā dzīve vispirms neprasa

gramatiku, bet dzīvo valodu. Un nav jāaizmirst, ka arī grama-

tiku var vieglāk iemācīties, ja līdztekus vingrinās sarunas va-

loda. Šis noteikums spēkā attiecībā uz katru mācības priekš-
metu. Vispirms jāiemācās būtiski nepieciešamais. Jāiesāk ar

zināšanu minimu, nevis maksimu, lai būtu stiprāka izdarīšanas

potence. Zināšana ir tikai sākums, bet izdarīšana noslēgums.
Pilnvērtīgu dzīvi dzīvo tas, kas nepaliek sākumā, bet sākumu

noved gala, zināšanas pārvērsdams izdarīšanā.
Sacītajam ciešs sakars ar darba metodi. Še teiksim, ka musu

skolai loti jārūpējas par skolēnu mācīšanās metodi. Liela no-

zīme apdavinatibai un centībai, bet ne mazāka mācīšanās me-

todei Neieejot sīkumos, teiksim, ka mūsu skolu jaunatne_ne-
strada pietiekami sistēmatiski, galvenais — neievēro pakāpe-

nību un pamatīgumu, pie kam parasti atliek uzdevumu pildīšanu

uz rītdienu. Tā ir arī mūsu — pieaugušo — kļūda. Luk, kādel

darbs parasti iznāk sasteigts un nereti klust par slogu. Vērtīgus

darbus veic tik tas, kas pēc sprausta uzdevuma tudal ķeras pie

tā izpildīšaans, ja vien kas svarīgāks nav veicams papriekšu.

Tā darbs rit vienmērīgi, plānveidīgi
L

pakāpeniski, sistemātiski,
bez lēcieniem un pārmērībām. Skolotājam audzēknis jāpārbauda
nevien zināšanās, bet arī darba metodikā. Tikai tā var pacelt

zināšanu līmeni un izdarīšanas spraigumu.

Izdarīšanas gatavība un plānveidīga darba metode palīdz
veidoties tikumiskajam raksturam. No mūsu skolas gaidām, lai

tā audzinātu stipra tikumiska rakstura jeb personības cilvēkus.

Rakstura audzināšanai daudz paņēmienu. Ir simtiem apstākļu un

faktu, ko ievērojot raksturs audzināms. Minēsim tikai uzveša-

nos, kārtību, uzmanību, tīrību, pieklājību, attiecības ar citiem

audzēkņiem, audzinātājiem, vecākiem un pārējo sociālo ap-

kārtni. Skolu jaunatne visos šais apstākļos jāvēro un jāvērtē.

Skola par maz seko savu audzēkņu darbam un dzīvei. Arī te

jāsaka, ka mūsu skola ir vairāk mācīšanas un atprasīšanas, bet

mazāk rakstura audzināšanas skola. Dzīve turpretim cilvēku

vispirms pārbauda rakstura ziņā. Dzīve vispirms neprasa, ko

tu zini, bet vai tu esi krietns, izturīgs, neatlaidīgs savu pie-

nākumu veikšanā. Mēs loti labi zinājām, ka sava patstāvība

jāaizstāv, bet atdevām to bez cīņas, pie tam — briesmīgākajiem
20. g-ņa nezvēriem — komūnistiem, viņu barvežiem un var-

mācības kalpiem. Mums bija sarukusi cīņas griba, apziņa un

gatavība iestāties par savu brīvību. Jo kā gan citādi lai iz-

skaidro to zīmīgo parādību, ka apm. 3—4 gadus pirms Latvijas
patstāvības zaudēšanas 1940. gadā mūsu armijas štābā nāca

simtiem lūgumu, pat no studentiem, atlikt iesaukšanu karaklau-
sībā. Mēs vairs negribējām pildīt savu pienākumu valsti.

Runās gan bijām lieli patrioti. Te, protams, vaina raksturā. No

tiem, kas māca un mācās, nav daudz prasīts, ja rosina neaizmirst

raksturu, apņēmību un gatavību darīt to, kas jādara. Rakstura
audzināšanai daudz vielas dod literātūra un vēsture, it sevišķi

ievērojamu cilvēku dzīve, kas tāpat kā personīgais paraugs

ierosina, pārliecina, sajūsmina un aizrauj.

Ja nule apcerētie mudinājumi vairāk attiecas uz skolu jau-

natni, kas pieminētājos virzienos skolotājiem jāierosina, tad

sekojošie vispirms vēršas uz skolotājiem un tikai pēc tam uz

skolēniem un pārējiem sabiedrības locekļiem.

Šai ziņā vispirms nāk prātā skubinājums skolotājiem būt ne-

nogurstošiem savu zināšanu papildinātājiem, metodes uzlabotā-
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Hem un jaunu paidagö&isku atzinu meklētajiem. Šais vārdos nav

domāta nepārbaudīta eksperimentešana ar audzēkņu dvēseli un

mācības vielu, bet gan izvairīšanās no garīga sastinguma.

Audzināšanas un mācīšanas literatūra loti plaša. Ta jālasa, jā-

pārdomā, jāpārrunā, un izlobītās atzinās jāpiemēro skolas darba.

Pastāvīgi rūpējoties par savu zināšanu un pieredzes atsvaidzi-

nāšanu, rodas iekšēja sajūsma, kas brīnišķīgi palīdz darba.

Skolotājs meklētājs skolēnu acīs gūst cienās pilnu ievērību, un

viņi tam uzticībā seko. Garīgs darbs vismazāk cieš stingumu.

Ja skolotājs grib būt arvien labākas nākotnes nesejs
L

viņam jā-

kļūst pilnīgākam, bagātākam zināšanās un izdarīšana. Šai zina

no skolotāja dažkārt gan prasa pārāk daudz, un galvenais —

nevietā. Piem., visvairāk no lauku skolotajā gaida, lai viņš butu

arī vietējās sabiedrības kora vadītājs, režisors, aktieris, kādas

biedrības aktīvs loceklis v. tml. Tik daudz no skolotajā nevar

prasīt. Vispirms viņam jābūt skolotājam, kas pamatīgi veic pie-
nākumus skolā un tikai pēc tam — ja atliek laiks — viņš var

nodoties vienam vai otram uzdevumam ārpus skolas. Ta tad

nenogurstošā rosība jāparāda skolā un sevis veidošanas darba

un tikai pēc tam apkārtējā sabiedrībā.

Gaužām" svarīga skolotāju savstarpējā saticība. Uz novēro-

jumu pamata jāizteic vēlēšanās, lai vienas skolas skolotāji no-

nāktu saderības un saprašanās garā vairāk nekā līdz šim. Se-

višķi pag. gads ar komunistisko iekārtu skolotāju saticībai uz-

lika daudz pārbaudījumu. Bija skolas, kur daži skolotāļi, bažī-

damies par savu palikšanu līdzšinējā vietā, tēloja sevi ka komu-

nistiskās iekārtas atzinējus. Tas nu vēl nebūtu nekas: izlikšanās

vēl nenozīmē pārliecību, ko tādā gadījumā grūti atklāti paust,

bet nožēlojama un neattaisnojama ideāli un nācionāli noskaņotu

kollēgu terrorizēšana un apsūdzēšana. Tā
:

piem., ja skolotājs, kas

agrāk bijis aizsargs, komūnistiskajai iekārtai nodibinoties, sevi

tēlo kā komūnistu un savu agrāko nostāju aizbildina ar kādu

tur nepieciešamību iestāties aizsargos maizes dēļ, tad tā jau
izklausās kā nelgas valoda, kas pārējos skolotājos var radīt

tikai dziļu nožēlu un pat riebumu. Šādi un līdzīgi gadījumi
zināmi. Tas pats vietām notika pēc komūnistu padzīšanas

1941. g. rudens mācībām sākoties, bet par to te lieki runāt.

Pieminēsim tikai, ka pašu skolotāju sabiedrībā dzimušajam iz-

teicienam, ka „skolotäji visnesaticīgākā tauta", jābūt pārspētam
ar saticības, saderības un sadraudzības garu, kas panākams,
audzinot sevi iecietībā un augstsirdībā. Daudz te atkarājas no

skolas pārzina: tas ar savu autoritāti var daudz darīt. Mums

zināmi gadosr vecāki skolas pārziņi, kam ar savu iestāju un

nostāju arī komūnistu laikā izdevies pasargāt savas skolas sko-

lotāju saimi no savstarpējām sūdzībām un ķildām. Lai gods un

pateicība šādiem vīriem! Kur skolotāju saime strādā saticībā,
tur tanī ieaug arī skolēni.

Ne mazāk svarīga nozīme ideālismam. Musu skolotajiem

jābūt ideālisma nesējiem un paudējiem vēl vairāk nekā līdz šim.

Šeit domājam nevien ideālismu kā pasaufes uzskatu, bet ari kā
tikumiski apgarotu dzīvi. Nesot sevī ideālisma garu, skolotājs
mudina savus audzēkņus atzīt augstākās garīgās vērtības —

patiesību, taisnību, brīvību, godu, cienu, skaistumu, svētumu —

un tās dzīvē piepildīt. Audzinot skolēnos ideālismu, skolotājs

iepotē viņos pārliecību, ka dzīvei ir jēga, un ka dzīve kļūst

vērtīgāka par tik, par cik cilvēks vērtības atzīst un piepilda.

lepotējot audzēkņos ideālismu, skolotājs viņus pasarga no bez-

dievības un dod spēku savu tuvāko cilvēku uzlūkot ka mērķi un

nevis kā līdzekli. Ideālisms dod spēku un sajūsmu cīnīties pret

dzīves kārdinājumiem, ļaunumiem, uzvarēt sevi matēriju un

nest atbildību par savu rīcību. To visu varam smelties ideā-

lismā. Ja pagājušajā komunistu varmācības šausmu laikā niusu

skola visumā noturējās līdzsvarā, par to jāpateicas ideālisma

garam, kas bija pietiekami stiprs Latvijas skolā. Starp citu to

apliecina fakts, ka nevien skolotāji un studenti, bet arī daudzi

skolēni nonāca čekas nagos un nozuda moku pagrabos vai nezi-

nāmos Golgatas ceļos. Bet pie tā paša rodas jautājums, kā iz-

skaidrojama parādība, ka paprāvs skaits Latvijas ūniversitātē

filozofiju un paidagoģiju studējušo latviešu kļuva par komu-

nistiem un viņu līdzskrējējiem? Kādēļ taisni no filozofu vidus,—

vēl jo vairāk tādēļ, ka mūsu ūniversitātē attiecīgajā fakultātē

valdījis ideālistiskās filozofijas gars? Uz šo jautājumu paliksim
atbildi parādā, pasvītrojot, ka ne zinātnē, ne dzīvē ideālisma

nekad nevar būt par daudz, bet visvairāk pēc tā alkst skola.

Vēl paliek vēlējums, — un tas vēršas kā uz skolotājiem, tā

skolēniem tā tad visu mūsu skolas saimi, — lai tā paliktu uzti-

cīga savai tautai un tai pašā reizē būtu aktīva jaunās Eiropas

cīnītāja. Lielvācijas varonīgā armija, ģeniālu vīru vadīta, mūs

izglāba no pilnīgas iznīcināšanas. Daudzi tautas locekli izrauti

no mūsu vidus. Viņus pieminēdami un Lielvācijai pateikdamies,
mēs mierīgi varam nodoties savam darbam skolā. Skaisti ir, ka

mums atļauts kopt savu nācionālo kultūru un piedalīties jaunās

Eiropas celšanas darbā kā tautai, kas nes savu vēsturi. Daudz

grūtumu vēl būs jāpanes. Bet vai karavīri cīņu laukos nenes

vel smagākus upurus? Un vai mūsu tautas nonāvēto un izsūtīto

brāļu moku ceļš maz vārdos izsakāms? Lūk, kamdēļ pacietība,
izturība, pienākuma pildīšana visvairāk nepieciešama.

lecerēta nākotne, kas stāv mūsu priekšā, un pagātne ar pa-

nākumiem un zaudējumiem, — ir tie divi pieturas apstākli, kas

jāievēro, veicot šāsdienas un rītdienas darbus. Skola te nevar

palikt nomalus._ Skola ir jaunatnes veidotāja, bet jaunajai pa-

audzei pieder nākotne. Kādu mūsu skolai izdosies jaunatni saga-

tavot, tada arī bus nākotne, kādā mūsu tauta turpmākajos gados

ieies._ Gaiša nākotne tomēr pati no sevis mums rokā nekritīs.
Ta bus jāizcīna. Tamdēļ — un tas būtu šā raksta galavārds —

musu skolai jāsagatavo tādi cilvēki, kas rītdienu izcīna labāku

nekā vakardiena un nākotni gaišāku nekā pagātne.

Audzināšana

A. Dravnieks,

Tautskolu direktors

Pēc komūnistu valdīšanas baismā posta gada mums tagad
skolās uzmanības centrā jāizvirza jaunatnes audzināšana. Skolu
darbiniekiem šis atzinums nav jāpierāda ar faktiem, jo vini paši
savām acīm ir redzējuši, kā komūnisti gandēja mūsu skolu un

visiem iespējamiem līdzekļiem centās sagraut mūsu jaunatnes

tikumisko un nācionālo stāju. Tas viss tika darīts ar apzinātu

nolūku, jo: lai komūnisms varētu valdīt par kādu tautu, tad

vispirms ir jānoslāpē tās garīgā pretestība, jo komūnisms var

valdīt tikai par masu. Tauta, kurai dzīvs vēl tās tikumiskais

spēks, kopējā goda izjūta un nācionālā apzina, vienmēr lepni

spītēs pretī komūnistu varai un asiņainajam terroram. Tieši

latviešu garīgās pretestības salaušanas nolūkā komūnisms ap-

karoja nācionālo audzināšanu un gribēja aizstāt to ar internā-

cionālisma gara kultivēšanu. Tā nav tikai komūnistu, bet mark-

sistu un žīdu taktika vispār, jo arī sociāldēmokrati vienmēr ir

uzstājušies pret nācionālo audzināšanu, uzstājušies pret lielāko

un dziļāko tautas spēku stipruma avotu, gribēdami to saduļķot

un pēc tam galīgi aizbērt. Tā tas bijis ir pie mums, ir citās
zemēs un tautās.

Latvieši tagad dzīves tiešāmībā paši savām acīm ir redzē-

juši, kurp ar šādu audzināšanu grib un var novest tautu, kādēļ
pret to mums vēl ilgi būs pašas dzīves dotā imūnitāte. Kultūras

cilvēkiem ar to tomēr vien vēl nepietiek. Mēs nedrīkstam pasīvi
paļauties dzīves plūdumam. Mums ir jāzina, kur mēs stāvam,

kas mēs esam un kurp mēs gribam iet. Atbildes uz šiem jau-

tājumiem jau izsacīs, kādai vajag būt mūsu jaunatnes audzi-

nāšanai, kam un uz ko tā ir jāaudzina.

_

Ne ģeogrāfiski vien, bet pēc kultūras pakāpes un gara mēs

stāvam krustceļos starp Eiropu un Āziju. Vēsture zina liecināt:
latviešu zeme vienmēr bijusi kā tilts, pa kuru pāri ejot āziāti

gribēļuši iebrukt tai Eiropas daļā, kas ir aiz mums uz rietumiem.

Mēs esam tauta un piederam kultūras radītājai un veido-

tajai Eiropas Ziemeļu rasei. Ar to mums ir asins, kultūras un

gara kopība. Kā šīs ziemeļu rases pārstāvjiem mums ir šai

rasei raksturīgais lielais dzīves sīkstums un izturība. Kara
posts un šausmas, bads un mēris, ko āziāti katrā savā gājienā
uz Eiropu ir nesuši līdz mūsu zemē, vienmēr arī prasījis bez-

gala daudz upuru no mūsu tautas zaļā dzīvības koka. Bet ja
šis mūžam zaļais tautas dzīvības koks nav nokaltis agrāk, kad

tam bija apcirsti gandrīz visi tā zaļie zari, tad tas nevar un

nedrīkst nokalst arī
N
tagad.

Mēs gribam būt
%

kultūras tauta arī jaunajā Eiropā un

gribam joprojām būt par Eiropas kultūras sargposteni tās ro-

bežu viena daļa. Šis uzdevums mūsu zemei bijis jāpilda jau

gadu tūkstošus, un tas būs mums jāpilda arī nākotnē. Lai šo
tagadnes un nākotnes uzdevumu labāk saprastu, tad mums

jāzina vēstures mācība. Proti: katru reizi, kad mēs palikām
vieni paši savā sargu pozicijā, mēs bijām spiesti piekāpties

pret austrumiem. Bet kad pret austrumiem mēs nostājāmies
vienā frontē kopīgi ar vācu varoņu tautu, tad mēs spējām ne-
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vien izpildīt savu vēstures misiju, bet arī saglabāt savu tautu.

Ja pagātnes fakti dažkārt te nedotu vaļadzīgo spilgtumu, tad

tagadnes dzīves reālitāte to atsver bagātīgi.

Šajās aplodās ietelp mūsu jaunatnes audzināšanas mērķis un

uzdevums, bet ja gribam par visu to gūt konkrētākus priekš-

status, tad ir jārunā par audzināšanu speciālākā nozīmē. Proti:

audzināšanas uzdevums katrā kulturālā vidē vienmēr ir bijis

un ir arī tagad, topošā indivīda izaudzināšana par tikumisku

personu. Citiem vārdiem: katrs topošais individs ir jāsagatavo
tai sabiedrības kopībai, kurā viņam būs jādarbojas, pie tam

jāsagatavo tā, lai individam būtu griba un uzņēmība cīnīties

pret sava paša un visas kopības nepilnībām un tā celt ir sevi,

ir kopību uz augstākas gara un kultūras pakāpes. Šī kopība,
kurā katram individam jādarbojas un kurā viņš ietelp jau no

dzimšanas ir pēc asinīm, ir pēc valodas, ir pēc dzīves iera-

šām un izjūtas, ir pēc kultūras ievirzes, šī kopība plašākā un

dziļākā nozīmē ir tauta. Audzināšana, no mazākās sabiedriskās

kopības — ģimenes — iziedama, te noslēdzas plašākajā ko-

pībā —
tautā. Audzināšana savā gala mērķī skata tautu un

tāpēc tā var būt vienīgi nācionāla pēc sava gara un satura,

pēc sava mērķa un uzdevumiem. Audzināšana pret savu tautu

vai prom no tās ir tikai žīdu izdomājums, lai dragātu ārisko

tautu pretestību žīdismam. Katrs, kas grib šādi audzināt jauno

paaudzi, tagad pats sevi izslēdz no tautas kopības. Tādam nav

arī vietas latviešu skolās.

Ir jauks izteiciens, ka cilvēks aug liels, tikai pienākumu
nesdams. Jau topošais individs ir saistīts ar ciešām pienākumu

saitēm, bet vēl jo vairāk šādās saistībās ir katrs pieaugušais
cilvēks. Audzināšana tad arī nevar būt audzināšana pilnīgai

individuālai brīvībai. Brīvība, kurai nestāv pretī pienākumi
pret sabiedrisko kopību, nav vis brīvība, bet ir patvaļa. Kam

nav atbildības izjūtas tautas priekšā savas brīvības izlietašana,
tas ar savu dzīvi un darbu var kļūt par tautas lāstu. Jo spilgti
tas bija redzams komūnisma laikā. Bija latvieši, gan maz

skaitā, bet tomēr bija, kas ar savu vārdu sedza žīdu uzkundzē-

šanos latviešiem un par to saņēma pretī ērtu dzīvi, kurpretī
tauta tajā pašā laikā bija padota šausmīgam terroram. Te

personisko labumu un dzīves ērtības stādīja augstāk par tau-

tas interesēm. Vai tad ir kāds brīnums, ka tauta tādus izstumj

no sava vidus?

Vācijas preses šefs Dr. Dietrich's ir teicis: «Brīvība bez
iekšējas saistības ir neiespējama, tā noved pie anarchijas."
Tauta ir ta, ikas stāv pāri atsevišķam individam. Tauta var

prasīt savu atsevišķo locekļu gribu, vēlēšanās un dzīves mērķus

saskanot ar tautas prasībām. Pat vēl vairāk — atsevišķam
individam ir jāupurē arī sava dzīvība tautas labā, ja tautas

intereses to prasa. Tautas apziņā šādi cilvēki ir varoni.

Tautas un atsevišķā individa attiecības jauki izteicis Liel-

vācijas Vadonis Adolfs Hitlers šādos vārdos: „Tu neesi

nekas, tava tauta ir viss!"

Šie vardi ir ierakstāmi katra latvieša sirdī, jo tie ir mums

tuvi, mīli un saprotami. No tautas dzīvības interešu viedokļa
apskatāms tagad nevien audzināšanas uzdevums, bet visas

tautas stāja. Katram latviešu patriotam tagad jāzina, ka mūsu

uzdevums ir iet kopā ar vācu varoņu tautu un darīt visu iespē-

jamo, lai ātrāk iznīcinātu žīdisko komūnismu. Kas to nesaprot,
tas velti valkā latvieša vārdu.

Boļševiku valdīšanas gada skolu dzīve skaitļos

J. Kronlīns

1940./41 m. gads ierakstīts kā viens no melnākiem viltus un

varas laikmetiem mūsu tautas dzīvē. Melu tīkls bija apaudis
visu politiski - sabiedrisko un saimniecisko dzīvi. Statistisko

pārskatu un zinu kalni auga grūti apjaužamā ātrumā, pie kam

skaitļu rindas veidojās tā, kā tas attiecīgām iestādēm vai per-

sonām patika, nevis lai attēlotu īstenību. Skaitļiem vaja-
dzēja b_u t Jiel i c m, tiklab rādot agrāko laiku «atpalicību",

ka_ arī illustrējot boļševiku sasniegumus; tiem vajadzēja
butmaziem, lai rādītu agrāko laiku sasniegumus, vai rādot
komunistu kļūdas, ja vispār par kļūdām atļāva runāt.

Tapec arī visiem boļševiku laikmetā sastādītiem vai publi-
cētiem skaitļiem jāpieiet ar lielāko uzmanību. Tas darīts arī

šinī apskatā, runājot par 1940./41. m. gada skolu statistiskiem

datiem.

Skolu tipu pārmaiņas. Lai varētu, izsekot dažādiem pārkārto-
jumiem, kādi notika skolu dzīvē boļševiku laikā, jāatceras arī

tanī laikā notikušie skolu tipu pārdēvējumi.

Lai jo ātrāki pielīdzinātos Padomju zemes skolu „augstajam"
līmenim, visu mūsu skolu sistēmu pārkārtoja pēc boļševiku pa-

rauga. Divpadsmitgadīgās skolas vietā (viengadīga pirmskola,
sešgadīga pamatskola un piecgadīga vidusskola) abitūrija tiesī-

bas vajadzēja dabūt, absolvējot desmitgadīgu pa-

domju sko I v. 1942. gadam jau vajadzēja dot pirmo izlai-
dumu ar šo saīsināto mācības kursu. Pirmskolu likvidācija
bija noteļkta uz 1941. gada rudeni, kad — ar ITK Skolu pārval-
des 14. jūnija rīkojumu — pamatskolu pirmās klasēs bija uzņe-
mami bez priekšzināšanām visi pieteiktie skolēni 8 gadu ve-

cuma. pirmskolu klasēs — 7 gadu vecumā, tāpat bez priekšzi-
nāšanām. Praktiski šie jauninājumi nozīmēja viena gada atņem-
šanu mācības laika sākumā, otra — vidusskolu beidzot.

Sešgadīgas (ar pirmskolu — septiņgadīgās) pamatskolas
vieta stājas četrgadīgā boļševiku pamatskola.
Ar to bija anulēts līdz šim pastāvējušais princips, ka katras
arodnieciskas izglītības pamatā ir sešgadīga (septiņgadīga) pa-

matskola, jo boļševiku arodu skolās, piem., fabriku-rūpnīcu ap-

mācības un kara skolās uzņēma skolēnus ar četrgadīgas pamat-
skolas priekšzināšanām.

Nepilnas vidusskolas (četrgadīgai pamatskolai pie-
vienoti vel trīs mācības gadi) bija īsts bolševistiskas pamatsko-
las un vidusskolas sajaukums ar svarīgo direktora titulu šo skolu
pārziņiem. Teorētiski šīs skolas būtu vajadzējis absolvēt visiem
lauku bērniem (pilsētās — vidusskolas), bet praksē šādu pra-
sību nebija, pietika ar četriem gadiem. — Visas mūsu pamat-
skolas, ari piecklasīgās, pārvērtās par nepilnām vidusskolām.
Apm. 80 vietas atvēra arī septītās klases.

Nepilnajai vidusskolai pievienojot vel trīs gadus, dabūja

desmitgadīgu vidusskolu ar abitūrija tiesībām.

Komercskolas pārvērtās par ekonomiskiem techni-

kūmiem, skolotāju institūti — par divgadīgām augstsko-

lām. Angļu valodas institūts, pievienojot tam franču, krievu —

projektā — ari vācu nodalu, kļuva par paidago&isku va-

lodu institūtu ar augstskolas tiesībām.

Mūsu pamatskolu pārdēvēšana par nepilnajām vidusskolām,
institūtu — par augstskolām, vidusskolu kursa saīsināšana —

tas viss liecināja, ka bolševistiskie reformātori mūsu skolas at-

zinuši par veselu pakāpi augstākām, nekā attiecīgas iestādes

Padomijā. Tas tomēr viņus nekavēja atklāti runāt par mūsu

kultūras zemo līmeni.

I. Vispārīgās izglītības skolas

1. Skolu skaits. Sociālistiskā valstī nekas nedrīkst notikt

pašplūsnies veidā; visam jānorit „pēc plāna", ko sastāda vadī-

tājas iestādes. Tā arī 1940. g. rudenim tuvojoties, pašā augstā-

kajā plānu kommisijā radās 1940./41. m. gada skolu tīkla „plāns",
pēc kura Latvijā vajadzēja darboties 1781 vispārīgās izglītības

skolai. Vēlāk, kad šo „plānu" vajadzēja reālizēt, pietrūka ne

mazāk kā 150 skolu.

Kad noskaidrojās, ka vairāk par 1631 vispārīgās izglītības
skolu tomēr nevar saskaitīt, bija jāsamazina iepriekšējā
(1939./40. m. gada skolu skaits, lai varētu rādīt kaut kādu pie-

augumu. Salīdzināšanas tabulās tāpēc 1939./40. gada datos svīt-

roja visus komplektus, kas bija skaitīti kā skolas, Irlavas un

Ropāžu audzināšanas koloniju skolas, visas 1940./41. m. gadā
vidusskolām pievienotās, tāpat privātās pamatskolas, arī tās, ko

boļševiki slēdza tikai 1940. gada rudenī. Tā pūloties, 1939./40.

m. g. skolu skaitu nospieda līdz 1612. Nu radās pieaugums par

19 skolām (1,16%)!

Saprotams, ar tik niecīgu Skolu pārvaldes darbības sasnie-

gumu nevarēja lepoties. Kad sakarā ar Maskavā rīkojamo Pa-

domijas lauksaimniecības izstādi vajadzēja iesniegt datus par

boļševiku mācības iestāžu sasniegumiem Latvijā, attiecīgie
Zemkopības tautas komisāriāta speciālisti atzina šos skaitļus

par nelietojamiem. Kādi dati izstādē figurējuši, šī raksta auto-

ram nav zināms.

1940./41. m. g. 1. novembrī Latvijā darbojās 707 pamatskolas
(tām pieskaitītas arī 6 atsevišķas pirmskolas), 852 nepilnās vi-
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dusskolas un 72 vidusskolas. Pēc mācības valodām tas grupējas

šādi:

D ,
Nepilnās v;Hnc

Nr. Mācības va.oda Pj™£ vidus- gjļ» Kopā

V. Latviešu 538 645 51 1 234

2.
„

—krievu 34 64 3 101

3.
„

—polu 1 t — 2

4.
„

— žīdu — 1 —
1

5.
„ — lietuvju — — 1 1

6.
„

— krievu-polu
...

— 1 — 1

7.
„

— krievu-žldu
...

— 2 — 2

8. Krievu 127 82 8 217

9.
„

—baltkrievu
....

— 1 — 1

10. — lietuvju 1 — 1

11. „ — žīdu — 1 — 1

12. Zīdu 1 37 - 7 45

13. Polu 4 7 2 13

14. Baltkrievu 2 4 — 6

15. Lietuvju — 3 — 3

16. Igauņu — 2 — 2

Kopā: 707 852 72 1 631

No tām:

1) Vispārīgā tipa 697 829 67 1 593

2) Pieaugušo (vakara) skolas 14 5 19

3) īpatnējās skolas
....

10 9 — 19

No īpatnējām skolām:

1) Kurlmēmo skolas
...

4 — 4

2) Palīgskolas 5 4 9

3) Grūti audzināmo skolas .1 3 — 4

4) Fiziski vājo skola
...

— 1 — 1

5) Neredzīgo skola*)
...

— 1 — 1

*) Uzturēja Soc. nodrošin. tautas komisariāts.

Ja, ari skolu skaits faktiski nebija pieaudzis, dažādība mācī-

bas valodu ziņā bija ievērojami augusi. Sevišķi tas sakāms

par krievu valodas pielietošanu. Ja 1939./40. m. gadā mācības

krievu valodā bija iekārtotas 141 vietā, tad 1940./41. m. g. jau
324 vietās. Pieaugums par 130°/o. Skolas vai komplektus ar

krievu mācības valodu atvēra pat tādās vietās, kur krievu tau-

tības iedzīvotāju skaits bija gluži niecīgs. Vispārīga pārkrie-
vošanas tendence bija skaidri saskatāma. — Žīdi pēc atseviš-

ķām skolām ar savu mācības valodu maz centās. Laikā, kad

žīdiem bija pilnīga iespēja savu skolu skaitu noteikt pēc pati-

kas, šo skolu un komplektu skaits pat samazinājās no 61

(1939./40. m. g.) uz 49 (1940./41. m. g.). Izskaidrojums bija

redzams žīdu krieviskajā orientācijā: dažās skolās ar krievu

mācības valodu pārsvarā bija žīdu tautības skolēni.

Skolēnu skaits. Boļševiku solījumi, ka visas skolas — vidus-

skolas un augstskolas ieskaitot — varēs apmeklēt nevien bez

mācības maksas, bet vēl saņemt kuplu pabalstu, bija loti skaisti

un pamudināja pat tādus skolēnus turpināt izglītību vidusskolā,
kam nebija nekādu spēju intellektuālāsnodarbībās. Solījumiem,

kas nekad netika pildīti, gluži otrādi — mācības nauda bija pa-

augstināta un pabalsti kļuva visai niecīgi, vai pat pilnīgi ap-

trūka.
— blakus skanēja soda draudi par skolas neapmeklēšanu.

Jāatzīmē gan, ka arī soda draudi palika tikai draudi bez prak-
tiskām sekām tiem. kas bija at'āvušies no skolas apmeklēšanas.
Kad daži skolu pārzini centra iestādēs apjautājās, ko darīt ar

tiem vecākiem un viņu bērniem, kas skolā nenāk, tiem paskaid-

roja, ka šādus neapzinīgus vecākus vajagot pārliecināt.

Šiem solījumiem un draudiem tomēr bija panākumi — sko-

lēnu skaits ievērojami pieauga. Te gan jāatceras, ka krievu

bruņu mašīnām it drīz sekoia sievas un bērni tik lielā skaitā, ka

vairāk vietās, piem., Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, atvēra sevišķas
skolas sarkanarmiešu bērniem: daudzi ieceļotāju bērni mācījās

pārējās krievu, pat latviešu skolās. Tas viss veicināja skolēnu

skaita pieaugumu.

Pēc Ziemas svētkiem, kad bija ievesta skolas nauda, kad

nevarēja sagaidīt apsolītos pabalstus un kad spilgti saka izvei-

doties bolševistiskās skolas seja, skolēnu skaits ievērojami sa-

mazinājās, sevišķi vidusskolās. Daudzās vietās tas noslīdēja

zem 1939./40. m. g. līmeņa. Piemēram Raiņa vakara vidusskolā

Rīgā no 1297 skolēniem palika tikai 527.

1940. g. 1. novembrī skolēnu skaits tomēr par 28.483 (12,12%)
pārsniedza iepriekšējā gada datus.

Procentuāli lielāko pieaugumu rādīja pieaugušo vakara sko-

las un vidusskolas, kur iestājās daudz skolēnu, cerēdami saņemt
apsolītos izglītības pabalstus. Pa klasēm skolēnu skaita pieau-

gums visumā sadalījās vienmērīgi, tāpat kā agrākos gados.

Straujāks pieaugums tikai 7. klasē, sakarā ar šo klašu atvēršanu

dažādos lauku apvidos.

Tautību ziņā skolēnu sastāvs vispārīgās izglītības skolās
cieta ievērojamas pārmaiņas, pie tam — uz slikto pusi. Krievu,
polu un žīdu ieplūdums bija jūtams sevišķi spilgti. Tā žīdu

skaits šajās skolās, salīdzinot ar 1939./40. iri. gadu,pieaudzis par

1766 personām jeb par 13,54%; polu skolēnu skaits pieaudzis

Skolu tips Latvieši Vācieši Krievi Baltkrievi Zīdi Poli Lietuvji Igauni Pārejas taut. Kopa

Pamatskolas 1
v .. - .. , . > 168 246 404 39 007 5 4.33 9 069 5 485 1 395 320 706 2.30 065
Nepilnas vidusskolas f
Vidusskolas 17 127 130 2 612 82 4 082 769 129 42 151 25 124

Pieaugušo vidusskolas 1 236 8 57 3 1 446 29 15 5 2 2 801

nepilnās vidusskolas
.... 1 089 18 585 134 98 151 17 2 6 2100

īpatnējās skolas 1 050 9 229 18 116 69 3 — 34 1 528

Kopā: 188 748 569 42 490 5 670 14 811 6 503 1 559 369 899 261 618

par 1611 jeb par 32,92%; krievu skaits (kopā ar baltkrieviem)

pieaudzis par 13.554 jeb par 39,22%. Šiem kolosālajiem sasnie-

gumiem blakus noliekot latviešu skolēnu skaita pieaugumu par

dažiem procentiem, tas liekas pavisam niecīgs. Vācu tautības

skolēnu skaits tai pašā laikā samazinājies, sakarā ar repatriā-
ciju, par 10%>. —

Sie skaitli dod zināmu priekšstatu par žīdu.

polu un krievu invāzijas apmēriem Latvijā. Daži papildu dati

par šo ieceļotāju skaitu būs vēl šī pārskata noslēgumā.
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Skolēnu skaits pa klasēm un skolu tipiem 1940./41. m. g.

Pirmsk. skolēni

Kontr. Pirm-

skolu tips mājm. skolas Kopā I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI Kop 8

bērni klasēs

Pamatskolas 7 463 3 457 10 920 13 486 11 140 9 803 7 403 — — — — — — — 52 752

Nepilnās vidusskolas
...

8 735 14 943 23 678 30 952 28 272 26 697 23 462 24 101 18 001 2 150 — — — — 177 313

Vidusskolas 6 638 644 976 786 860 746 809 1 904 6 464 3 793 3 107 2 698 2 337 25 124

Pieaugušo vidusskolas . . — — — — — 49 163 165 194 1359 291 222 178 180 2 801

nep. v. sk. . . — — — — 10 29 453 539 774 295 — — — ~ 2 100

Palīgskolas — 155 155 127 145 139 71 43 39 — — — — — 719

Neredzīgo skolas
....

— 12 12 6 3 3 1 — 4 18 — —
— — 47

Kurlmēmo skolas
....

— 125 125 109 93 80 41
— — — — — — ' — 448

Grūti audzināmo skolas . . — 13 13 29 31 66 39 32 12 — — — — — 222

Fiziski vājo skolas — — — — 11 15 20 22 24 — — — — — 92

Kopā 16 204 19 343 35 547 45685 40 491 37 741 32 399 25 711 20 952 10 286 4 084 3 329 2 876 2 517 261 618

Skolēnu skaitam pieaugot, audzis arī klašu telpu un klašu

skaits, tikai ne tik strauji. Pavisam 1940./41. m. gadā vispārīgās
izglītības skolās lietotas 7592 klašu telpas (ieskaitot otro

mainu) pret 7459 telpām 1939./40. m. gadā. Pieaugums par 133

telpām — pa lielākai daļai radies no otrās mainas telpām un

dažām jau agrāk jaunuzceltām skolu ēkām, ko boļševiku laikā

tikai nodeva lietošanā. Tā kā gandrīz visus būvmateriālus boļ-
ševiki paņēma dažādām militāra rakstura celtnēm, tad skolu

būvēm tikpat kā nekā pāri nepalika.

Pēc klašu'telpu skaita 1940./41. m. gada skolas grupējās šādi:

Skolas pēc klašu telpu skaita (iesk. 2. maiņu) , Telpu skaits

Skolu tips ' * 1 ifnntifaits caurmērā

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11—20 Vairākas
K°P SKalls

vienā skolā

Pamatskolas 110 489 72 23 2 1 — — — — — — 1 412 2,03

Nepilnās vidusskolas 1 19 150 162 124 109 83 31 26 19 99 6 5 214 6,92

Vidusskolas —

_

— —
— 7 8 17 2 2 2 25 4 726 10,84

Pieaugušo skolas 1 3 5 1 2 2 1 — 1 — 2 1 123 6,47

īpatnējās skolas 1 2 — 2 6 1 2 1 — 3 1
—

117 6,16

Kopā: 113 513 227 188 141 121 103 34 29 24 127 11 7 592 4,65

No tām:

Pilsētās 4 8 20 17 24 21 49 15 18 18 111 11 3 086 9,77

Laukos 109 505 207 171 117 100 54 19 11 6 16 4 506 3,43

Klašu (skolēnu mācības grupu) skaita pieaugums 1940./41.

m. gadā bija ievērojami lielāks nekā telpām. Audzis arī vidējais
klašu skaits katrā telpā. 1939./40. m. gadā katrā telpā bija caur-

mērā 1,33 klases. 1940./41. m. gadā — 1,36. Tas liecina, ka sko-
lotāja darba apstākli tapuši sliktāki, jo vienā telpā iekārtots

vairāk klašu. Klašu skaits no 9963 (1939./40.) pieaudzis uz

10.356. Pa skolu tipiem tās sadalījās šādi:

Klašu skaits caurmērā

Skolu tips Klašu skaits ' >

Vienā skolā Vienā telpā

Pamatskolas 2 935 4,21 2,08

Nepilnās vidusskolas 6 429 7,76 1,23

Vidusskolas 728 10,87 1,00

Pieaugušo skolas 129 6,79 1,05

īpatnējās skolas 135 7,10 1,15
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Kopā: 10 356 6,35 1,36

No tām:

Pilsētās 3 235 10,24 1,05

Laukos 7 121 5,42 1,58

Arī vidējais skolēnu skaits klašu telpās mainījies uz slikto

pusi. Mazapdzīvoto telpu_ (ar 20 un mazāk skolēniem) skaits

gan samazinājies (īpatnējām skolām šāds stāvoklis nemaz nav

uzskatams par pozitīvu sasniegumu), bet ievērojami audzis pār-
pildīto telpu skaits (ar 41 un vairāk skolēniem). Šādu pārpil-
dītu klašu telpu boļševiku laikā bija 1516 jeb 20% no visa klašu
telpu skaita (1939./40. m. gadā 17%). Ar cik nenormāli lielām
skolēnu masām dažkārt bija jāstrādā skolotajiem, rada sekojoša
tabula, kur redzams klašu telpu skaits, sakārtots pēc attiecīgā
skolēnu skaita katrā telpā:

Līdz 20
Vidējais

skolā-
21— 4,

~ 51— 61 — 7,~ 81— »1— Vai- skolēnu

niem
40 50 60 70 80 90 m rak- skaits

viena telpa

999 5 077 1 109 276 91 23 8 6 3 32,32

No tām:

pilsētās 282 2 277 487 36 3 1 — — — 32,28

laukos 717 2 800 622 240 88 22 8 6 3 32.36

Skolotāji. 1940. g. 1. novembrī vispārīgās izglītības skolas

darbojās 9234 skolotāji, pie kam skolotāji, kas nodarbināti vai-

rākās skolās, skaitīti katrā darba vietā. Te vairs nav ticības
mācības un militārās audzināšanas skolotāju, kas boļševiku
laikā vairs nedarbojās.

Pa skolu tipiem skolotāji grupējās šādi:

tļ,„i„ ~ „
c.„. ..., .

..
Vidējais skolēnu skaits

Skolu tips Skolotāju skaits
uz , skolotāju

Pamatskolas 1 434 31,58

Nepilnās vidusskolas 5 886 28,64

Vidusskolas 1 524 16,48

Pieaugušo (vakara) skolas . . 224 21,88

īpatnējās skolas 166 9,20

Kopā: 9 234 26,57

Sakarā ar skolēnu skaita pieaugumu un daudzu nācionāli

noskaņotu paidagogu atraušanu skolas darbam, boļševiku laikā

bija liels skolotāju trūkums, ko nevarēja likvidēt ne ar pusotra
mēneša skolotāju kursiem, ne ar nepaidagögu iesaistīšanu skolu

darbā. Tāpēc arī skolotājiem bija jāstrādā ar ievērojami lielā-

kām skolēnu grupām nekā agrāk. 1939./40. m. gadā vidējais
skolēnu skaits uz 1 skolotāju (bez tic. un militārās māc. skolo-

tajiem) bija ap 22, boļševiku laikā tas pārsniedza 26 un pamat-
skolās pat tuvojās trīsdesmit diviem.

1941. gada 1. janvārī noskaidroja skolotāju — personu skaitu,
katru darbinieku skaitot tikai vienreiz, galvenajā darba vietā. Šī
skaitīšana rādīja 9048 skolotāju izglītību, darba vietu, darba

stāžu un arī piederību resp. nepiederību kompartijai.

Attiecīgie skaitļi liecina, cik mazu vērību boļševiki piegrie-
zuši skolotāju izglītībai, ja vien darbinieks šķita derīgs no poli-
tiskā viedokļa.

_

Tā paidagoģiskā darbā iesaistīts 911 prsonu, kas gan absol-

vējušas vidusskolu, bet nav dabūjušas nekādas paidagoģiskas
izglītības; starp tām arī divi vidusskolu direktori. 173 „skolo-
tāju" sagatavošana norobežojās ar pamatskolas programmu,

par kādu paidagoģisku izglītību nemaz nerunājot.

Boļševistiskie skolu dzīves vadītāji arī šajā ziņā centās
musu skolas tuvināt Padomijas „augsto" sasniegumu līmenim.

Pec Padomju oficiālās skolu statistikas 1939. g. 1. janvārī tur

no visiem nepilno vidusskolu un vidusskolu
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direktoriem tikai 34,4% bija augstskolas izglītība, vidus-

skolas izglītība — 60,4%, bez vidusskolas — 5,2%. No pa-

matskolu pārziņiem 0,5% ar augstskolas izglītību,

58,2% ar vidusskolas vai paidagög. skolas izglītību un 41,3%

ar kaut kādu zemāku izglītību (Kulturnoje stroitelstvo SSSR.

StatistiČeskij sbornik 1940.)

Skolotāju skaits pec izglītības.

Ar 2—3gad. Ar pabeigtu
Ar nenah

Ar pabeigtu skolot, inst. vidusskolas izglītību
vi(lllssk un No tiem

Skolotāju grupas augstskolas vai tiem hll *°» r> siev ete
izglītību pielīdzinātu Ar paidag Bez paidag. ,tft«SS

izglītību*) izglītību izglītības
iZKimoas

Pamatskolu pārziņi un skolotāji (1.—4. kl.) 168 393 3 675 691 112 5 039 3 872

Nepilno vidusskolu direktori, māc. daļas vadīt, un skolot. (5.-7. kl.) 360 290 1 768 167 38 2 623 1 209

Vidusskolu direktori, māc. daļas vadītāji un skolotāji (B.—ll. kl.) . 477 160 69 22 14 742 376

Mūzikas, dzied, un zīmēs, sk 181 112 102 16 8 419 181

Fiziskās audzin. skolot 7 136 66 15 1 225 117

Kopā 1 193 1 091 ' 5 680 911 173 9 048 5 755

*) Šinī grupā ieskaititi arī visi pilntiesīgie vidusskolas skolotāji bez augstskolas izglītības.

Sevišķi bēdīgs bija politisko audzinātāju un komsorgu izglī-
tības līmenis. No tiem dažs labs pat vienkāršu teikumu neva-

rēja uzrakstīt bez rupjām kļūdām, tomēr deva politiskās mācī-

bas vidusskolu vecākajās klasēs.

Noslēdzot nodalu par vispārīgās izglītības skolām, jāatzīmē

vēl 82 boļševiku laikā uzturēti bērnu dārzi ar 5238 bērniem

1941. g. 1. janvārī. 1939./40. māc. gadā darbojās 86 bērnu dārzi

ar 4319 bērniem un 277 audzinātājām. Tā tad boļševiku laikā

bērnu dārzu skaits pa 4 samazinājies, bet bērnu skaits pieau-
dzis par 919.

Tāds bija stāvoklis māc. gada vidū, bet tad bērnu dārzi pie-

dzīvoja īstu katastrofu. Bērnu dārzus atverot, boļševiki solīja

bērniem pilnu apgādību, pie tam visu bez maksas, bet vēlāk tā

„pilnā apgādība" izrādījās pārāk nepilnīga, bez tam par katru

bērnu, piem., Rīgā, prasīja 24—33 rub. maksas mēnesī. Daudzi

vecāki to nespēja maksāt un savus bērnus vairs bērnu dārzos

nesūtīja. Uz māc. gada beigām tāpēc Rīgā vien nācās slēgt kā-

dus 20 bērnu dārzus.

Līdzīgs stāvoklis bija papildskolām. Tās bija projektētas ka

iestādes, kur tautu pāraudzināt bolševistiskā garā. Blakus prak-
tiskām vai vispārīgām zināšanām te bija paredzēts kupls skaits

leninisma lekciju, pie kam par klausīšanos bija apsolītas arī

stipendijas. Leuinismam tomēr bija tik mazas pievilkšanas spē-

jas, ka pat stipendiju solījumi neko nelīdzēja. Ap māc. gada
vidu tāpēc varēja saskaitīt tikai 61 pap. skolu ar 2532 klausītā-

jiem un 450 lektoriem. (lepriekšējā gadā 95 pap. skolas ar 4295

klausītājiem un 600 lektoriem).

Tautas augstskolas gan bija nodibinātas ar sevišķu izglītī-
bas komisāra pavēli, pie tam veselas 20, paredzot tām arī abi-

tūrija, valodu, žurnālistikas un politiskās izglītības nodaļas, bet

praksē šīs augstskolas nepacēlās pāri epizodisku priekšlasījumu
cikla vai visai nestabilu kursu līmenim. Izņēmumi, kur mācības

noritēja kaut cik kārtīgi, bija reti. Tikpat nenoteikts bija arī

triju kompartijas skolu (Rīgā, Liepājā un Daugavpilī)
apmeklētāju kadrs. (Tautas augstskolas, tāpat partijas skolas

vispārīgā skolu skaitā nav uzņemtas).

nekā lauku spēka pilnais zemkopis. Tāpēc Latvijas industriali-

zācijai bija jānotiek pavisam drudžainā tempā.

Sevišķu vērību piegrieza techniskām skolām. Skolēnu skaitu

tur paredzēja divkāršot, pat trīskāršot, lai sagatavotu fabrikām

nepieciešamos kvalificētos strādniekus un techniķus. Jaunas

skolas tomēr tik ātri atvērt nevarēja. Tām arī nebūtu bijis mā-

cības spēku, jo inženierus un techniķus lielā skaitā iesaistīja

paplašinātās fabrikās. Skolēnu skaits tāpēc pieauga tikai pirma-

jās klasēs.

Agrāk visai iecienītās mājturības, rokdarbu un mātes skolas,
kas veicina ģimenes dzīvi, vairs nebija populāras. No tām divas

slēdza, lai gan skolēnu bija pietiekami. Vispār — boļševiku
skolu dzīves vadītājiem bija liela neuzticība pret tām mācības

iestādēm, kas neietilpa Padomijas skolu sistēmā. Šo skolu pil-
nīga likvidācija bija tikai laika jautājums.

1. 1940./41. māc. gadā Izglītības tautas komisāriātam pa-

kārtotās 35 zemākās arodu skolās bija šāds klašu un skolēnu

skaits:

bb j Skolu Klašu Skolēni Sk?lf""
Skolu grupas sk-iits sk-iits *n c- v -

skaits
sKdus sKans V ir. Siev. Kopa 1939./40.

Techniskās arodu skolas . . . 21 129 3 693 231 3 924 3 619

Tirdzniecības skolas
....

4 16 185 390 575 543

Mājturības un rokdarbu skolas 10 33 129 754 883 885

Kopā 35 178 4 007 1 375 5 382 5 047

Skolnieku skaitu pa klasēm un pēc speciālitā-
t ē 111 rāda sekojoši skaitli:
1 II 111 IV Kopā

Mēchanikas klasēs 1 061 642 532 45 2 280

Tirdzniecības
, -314 202 59 — 575

Elektrotechnikas klases 2.36 162 126 — 524

Daiļamatniecības „
195 99 103 17 414

Aušanas un šūšanas 172 111 92 8 383

Galdnieku 163 83 86 5 337

Celtniecības ~ « 112 82 59 — 253

Mājsaimniecības 224 — — — 224

Tekstilrūpniecības
„

40 44 30 — 114

Satiksmes ceļu 33 19 14 — 66

Burtliču
„

29 — 16 19 64

lespiedēju
„

24 — 11 9 44

Grāmatsējēju , 27 — 3 11 41

Ādminības
„

13 12 6 — 31

Kopā: 2 643 1 456 1 137 114 5 350

Salīdzinot 1939./40. māc. gadu, skolēnu skaits audzis par 365

jeb 6,64%.

Skolotāju sastāvs zemākajās arodu skolās bija šāds:

No tiem

Skolu tips -
«
.

.
. Nodarbināti Vidējais

Skolotāju
sievietes

Ar nobeigtu ari citas skolēnu

kopskaits augstskolas skolas vai skaits uz

Techniskās ' izglītību iestādēs 1 skolotāju

arodu skolas 414 48 175 229 9,48

Tirdzniecības

skolas 57 17 .31 46 10,09

Mājturības un

rokdarbu skolas 132 82 47 67 8,24

Kopā: 603 147 253 ,342 8,93

Zīmējoties uz skolotāju piederību kompartijai vai komjaunat-
nei, jākonstatē, ka šīs āziātiskās mācības bija visai mazā mēra

paguvušas iesakņoties mūsu skolotāju saimē. Līdz 1941. g. 1. jan-
vārim tikai 126 skolotāji uzdevuši sevi par kompartijas un 113

par komjaunatnes biedriem. Tā tad oficiāli ar komūnismu sais-

tījušās tikai 239 personas jeb 0,26% no visa skolotāju perso-

nāla. Starp tiem lielākā dala bija atbraukuši no Padomju Krie-

vijas un arī krievu tautības.

11. Speciālo priekšmetu skolas

Lai gan Latvijas zemē nav tādu izrakteņu, kas nepieciešami

spēcīgas rūpniecības attīstībai, piem., metallu rūdas, akmeņog-
les v. t. t., boļševiku vara tomēr atrada par" nepieciešamu ag-

rāro Latviju pārvērst par industrijas zemi, pie tam šī pārmaina

bija jāveic dažu gadu laikā. Nolūks loti skaidrs: noārdot zemes

dabiskās saimniecības pamatus, proletarizācijas process ritētu

daudz straujāki. Bez tam no zemes atraisītais fabrikas strād-

nieks varētu būt daudz pakļāvīgāks komūnistiskajām teorijām
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2. Samērā mazais skolēnu skaita pieaugums arodu skolās

nevarēja apmierināt boļševiku tieksmes pēc kolosāliem skait-

ļiem, sevišķi arodnieciskās izglītības laukā. Paredzēta Latvijas

industrializācija prasīja taču lielus speciālistu kadrus, ko līdz-

šinējās arodu skolas ar 3—4-gadīgu kursu nevarēja dot. Tie nu

bija radāmi «trieciena tempā" ar tā sauktās fabriku-rup-

nīcu apmācības (FRA) palīdzību.

Ar Padomijas Galvenās darbaspēka rezervju pārvaldes

priekšnieka 1941. g. 27. marta pavēli 16.700 Latvijas zēnu bija

mobilizācijas ceļā 6 mēn. līdz 2 gadu laikā jāsadzen jaunatve-

ramās FRA skolās vai arodu skolās un jāapmāca par kvalificē-

tiem strādniekiem un technikiem.

Šī mobilizācija skāra 35% no visiem mūsu zēniem 14—17

gadu vecumā. Katram apriņķim un pilsētai it vienkārši noteica

šo rekrūšu skaitu. Zēnu un jaunekļu pašu vēlēšanām te nebija

nekādas nozīmes.

Kam šinī apmācībā jāiet, noteica vietējie varas orgāni, ne-

pielaizdami nekādus protestus, ne norādījumus uz izraudzīto

skolēnu tieksmi pēc cita veida izglītības. Sevišķi smagi šī mo-

bilizācija skāra lauku jaunatni, to padarīdama par fabriku strād-

niekiem-proletāriešiem.

Jāievēro, ka vēl 4 gadus pēc apmācības beigām visi FRA
skolēni skaitījās mobilizēti, kam bez iebildumiem jāpieņemkatrs

norādīts darbs katrā vietā un katros apstākļos. Praktiski tas

nozīmēja četrus gadus atrasties sevišķā boļševiku verdzībā.

Telpas šīm skolām iekārtoja lielā steigā, pat atņemot drau-

dzēm lūgšanas namus, lai 1. jūlijā varētu sākt mācības. Pati

zēnu un jaunekļu mobilizācija tomēr nenotika. To izjauca Liel-

vācijas armijas triecieni boļševiku armijai un varas iestādēm

mūsu zemē.

3. Speciālo vidusskolu grupā ieskaitīti ekonomiskie teclmi-

kumi (bij. komercskolas), technikumi, lietišķās mākslas vidus-

skola Liepājā, ķīmijas skola Rīgā un dzelzceļu techniskā vidus-

skola Daugavpilī, pavisam 21 skola ar 214 klasēm un 7151 sko-

lēniem.

Skolēnu skaits pa klasēm un speciālitātēm šāds:

I II 111 IV V VI Kopā

1. Ekonoin. technikumos . 1335 762 624 586 434 — 3 741

2. Technikumos 1 217 630 385 377 177 — 2 786

No tiem:

a) mēchanikā
....

487 164 98 123 52 — 924

b) elektrotechnikā
...

228 177 84 97 32 — 618

c) ēku būvniecībā
...

179 111 54 42 — — 386

d) ceļu „ ...

87 51 53 28 25 — 244

c) kultūrtechnikā
...

47 36 30 27 23 — 163

f) ķīmijā 48 31 33 27 25 — 164

g) pasta tēlegrafija
..

94 41 33 33 20 — 221

h) dzelzc. ekspluatācija .47 19 — — —
— 66

3. Lietišķās māksi. vdsk. .34 44 37 27 24 — 166

4. Ķīmijas skola
....

43 38 34 40 29 23 207

5. Dzelzc. techn. vdsk.
..

85 31 70 65 — — 251

Kopā: 2 714 1 505 1150 1 095 664 23 7 151

Skolotāju sastāvs arodu vidusskolās bija šāds:

No tiem

Ar Nodarbināti Vidējais

.._
.

I_.1_.
.. nobeigtu arī citās skolēnu

Mācības icstazu tips
Skolotāju Sie- augstskolas skolās un skaits uz

kopskaits vietes izglītību iestādēs 1 skolotāju

1 Ekon. teclmik. . . 300 128 166 170 12,47

2. Technikumi ...
288 32 214 209 9.67

3. Liet. m. vdsk. . . 23 12 8 13 7,22

4. Ķīmijas skola . . 36 8 25 34 5,75

5. Dzelzc. techn. vdsk. 22 1 12 10 11,41

Kopā: 669 181 425 436 10,69

111. Citu komisāriātu mācības iestādes

Atskaitot Izglītības tautas komisāriātu, pārējiem_komisariā-
tiem nebija daudz mācības iestāžu. Izcilu vietu ienema vienīgi

Zemkopības komisāriāts, kas savā rīcībā bija paturējis visas

lauksaimniecības nozaru skolas. No pārējiem komisariātiem at-

zīmējami: Veselības aizsardzības komisāriāts ar žēlsirdīgo

māsu, slimo kopēju un vecmāšu skolām, Finanču komisariāts ar

Kr. Valdemāra jūrskolu, ko vēlāk pārņēma Vissavienības jūras
flotes komisāriāts un pārdēvēja par jūras technikumu un Sociā-
lās nodrošināšanas komisāriāts ar neredzīgo institūta skolu (pie-
skaitīta pārējām īpatnējām skolām un parādīta pie Izglītības

komisāriāta mācības iestādēm). Mākslas lietu pārvalde pārņēma

Mākslas akadēmiju, Konservātoriju, mūzikas un daiļamatniecī-
bas skolas; pēdējās, kas pārņemtas tikai māc. gada otrā pusē,

skaitītas pie Izglītības komisāriāta skolām.

1. Zemkopības tautas komisāriātam padotās
mācības iestādes 1940./41. māc. gada sākumā darbojās šādā sa-

stāvā:
Skolu

....

Skolēnu skaits pa klasēm Skolo-

_______

Klašu
„ *xi' skaits ' v taju

tips skaits I II 111 IV V Kopā skaits

Mājturības instit. . . 1 3 36 27 24 — — 87 12

Mājsaimn. vidussk. .2 6 72 75 30 36 — 213 20

Lauksaimn.
„

.6 30 333 261 165 133 136 1 028 63

Dārzkopīb.
„

.3 8 88 106 46 — — 240 39

Kopā: 11 44 493 442 241 169 136 1 481 122

Skolu
,

Skolēnu skaits pa klasēm Skolo-
- Klašu

~ _.

skiits ' ■ taju

tips skaits I II 111 IV V Kopā skaits

Divgad. lauks, skolas 23 49 399 428 — — — 827 130

Mājturības
„

5 8 200 60 — — — 260 29

Dārzkopības
„

3 8 104 101 — — — 205 23

Lopkopības
„

5 7 192 — — — — 192 31

Piensaimn. »
1 6 132 31 — — — 163 22

Biškopības
„

1 2 29 39 — — — 68 6

Lauks. maš. vad.
„

1 1 31 — — — — 31 8

Laukstrādn.
„

2 2 17 — — — — 17 8

Kopā: 41 83 1 104 659 — — — 1 763 257

Mežsaimniec. skolas .3 6 87 80 — — — 167 16

Pavisam: 56 136 1 720 1 208 256 169 136 3 498 407
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2. FinanČu kom. KrlSjana Valdemāra jūrskolar

Skolu
Klašu

Skolēnu skaits pa klasēm Skolo-

" skaits "" tāju

tips skaits I II III IV V Kopā skaits

Kufcu vadītāju nodala 4 36 23 21 22 — 102 12

Kuiu mēchan. „
5 70 42 39 26 — 177

Kopā: 9 106 65 60 48 — 279 12

3. Veselības aizsardzības komisariāta mācības

iestādes:
Skolu

Klašu
Skolēnu skaits pa klasēm Skolo-

tips skaits
Ska'tS

I II III IV V Kopā skaits

Zēlsird. māsu skolas 6 21 259 102 68 — — 429 68

Vecmāšu u. ž. m. „ 1 2 — 45 — — — 45 14

Feldšeru
„ 1 2 27 6 — — — 33 10

Laborantu
„

1 1 25 — — — — 25 10

Kopā: 9 26 311 153 68 — — 532 102

4. Mākslas lietu pārvaldes mācības iestādes (m.

gada 1. pusē, atskaitot Mākslas akad. un Konservātoriju, par

kurām skat. vispārīgajā tabulā):

Skolu
„, v

Skolēnu skaits pa klasēm Skolo-
_ _

... Klašu .
• skaits ' 1 taju

tips skaits I II 111 IV V Kopā skaits

Baleta skola
....

1 5 21 21 17 23 22 104 5

Tautas konservātorijas

un mūzikas skolas .9 1 440 94

Kopā: 10 1 544 99

IV. Augstskolas.

Ar divu skolotāju institūtu (Jelgavā un Rēzeknē) un Rīgas

valodu institūtu pieskaitīšanu augstskolām, šo mācības iestāžu

skaits pieauga no četrām (Ūniversitātē, Jelgavas lauksaimniecī-

bas akadēmija, Mākslas akadēmija un Konservātorija) uz septi-

ņām. Tas bija jauks pieaugums — par veseliem 75%.

Latvijas mācības iestādes 1940-/41. m. gada.

Audzēkņu skaits pēc tautībām

Māc. SS i ~

~ ~ '

« No
.

tiem
Skolotāju

Mācības iestāžu tips iest. grupu) | «ļ > , > 3 '5 3 d ? .......
kopskaits

skaits skaits ~ «
_

"3_ § 3
_ g S'B ° vinesi sievietes

j > « ļSS 0, ņ 1-1 ■= 38

Bērnudārzi 82 205 3 777 12 850 114 130 296 32 7 20 5 238 2 704 2 534 277

Pamatskolas 697 2 935 37 000 19 12 691 1 540 1 063 116 180 20 123 52 752 27 745 25 007 1 434

Nepilnās vidusskolas 829 6 429 131 246 385 26 316 3 893 4 422 8 953 1 215 300 583 177 313 90 977 86 336 5 886

Vidusskolas 67 728 17 127 130 2 612 82 769 4 082 129 42 151 25 124 10 457 14 1 524

Pieaugušo vidusskolas 5 66 1 236 8 57 3 29 1 446 15 5 2 2 801 1 527 1 274* 123

nep. vidusskolas
...

14 63 1 089 18 585 134 151 98 17 2 6 2 100 1 353 747 101

īpatnējās pamatskolas 10 74 467 2 156 17 46 23 1 — 24 736 466 270 84

nep. vidusskolas
....

9 61 583 7 73 1 23 93 2 — 10 792 612 ISO 82

Vispārējās izglīt. skolās kopā . 1 631 10 356 188 748 569 42 490 5 670 6 503 14 811 1 559 369 899 261 618 133 137 128 481 9 511

Papildskolas 61 — 1 780 10 530 20 50 115 15 4 8 2 532 1 507 1 025 (450)

Mājsaimniecības skolas 5 10 289 1 10 2 13 6 3 — — 324 — 324 58

Mājturības
„

5 8 257 — 2
— — — — 1 — 260 — 260 29

Lauksaimniec.
„

23 49 806 — 12 — 5 1 2 — 1 827 378 449 130

Lopkopības „
5 7 189 —

2
— — — — — 1 192 29 163 31

Plensaimniec.
„ 1 6 162 — — 1 — — — — — 163 87 76 22

Dārzkopības „
3 8 201 — 3 — — — 1 — — 205 144 61 23

Biškopības „
1 2 65 — 2 — — — — 1— 68 31 37 6

Laukstrādnieku
„

2 2 17 — —
— _____ 17 17 _ 8

Lauksaimn. maš. vadītāju skola .1 1 31 — — — — — — — — 31 31 — 8

Mežsaimniecības skolas 3 6 163 —
3 — — — 1 — — 167 167 — 16

Mākslas un rokdarbu skolas ... 5 23 411 1 14
—

1 130 1 1 — 559 129 430 74

Tirdzniecības skolas 4 16 517 7 10 — 13 17 7 1 3 575 185 390 57

Arodu skolas 21 129 3 097 9 224 16 91 466 11 6 4 3 924 3 693 231 414

Laborantu skola 1 1 15 — 1 — 1 8 — — — 25 1 24 10

Feldšeru „ 1 2 21 1 5 1 2 2 — — 1 33 29 4 10

Tautas konservāt. un mūzikas skolas 9 — 1 013 — 61 — 31 320 9 4 2 1 440 588 852 94

Baleta skola 1 5 79 — 13 — — 11 1 — — 104 14 90 5

Zemākā tipa speciālās skolas kopā 91 7 333 19 362 20 157 961 36 14 12 8 914 5 523 3 391 995

Technikumi 6 78 2 492 7 143 4 27 100 8 2 3 2 786 2 709 77 288

Ekonomiskie technikumi 12 97 3 434 7 73 7 69 132 10 6 3 3 741 1 303 2 438 300

Lauksaimn. vidusskolas 6 30 943 — 77 2 2 — 2 2 — 1 028 662 366 63

Dārzkopības
„

3 8 232 —
7 — 1 — — — — 240 160 80 39

Mājsaimniec. 2 6 208 —
3 — — — 1 1

— 213 — 213 20

Lietišķās mākslas vidussk 1 6 154 — 6 — — 6 — — — 166 50 116 23

Dzelzceļu techn. vidussk 1 7 230 — 10 1 9 — 1 — — 251 251 — 22

Ķīmijas arodu skola 1 6 188 1 11 — 2 5 — — — 207 138 69 .36

Žēlsirdīgo māsu skolas 6 21 354 2 24 — 8 35 3 2 1 429 — 429 68

Žēlsirdīgo māsu un vecmāšu skola .1 2 44 — 1 — — — — — —45 — 45 14

Mājturības instit 1 3 87 — — — — — — — — 87 —
87 12

Jūrskola I 9 251 2 8 — 2 5 9 1 1 279 279 — 24

Speciālās vidusskolas kopā
.
. 41 273 8 617 19 363 14 120 293 34 14 I 9 472 5 552 3 920 909
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Audzēkņu skaits pēc tautībām

Māc. (māc!' ~> -
rs *■ N " |_" Skolotāju

Mācības iestāžu tips iest. grupu) "5 .•.
M: .' »,> a

a
~ o ' kopskaits

skaits skaits
„

,2 r "£5 *5 -5 v .3 "« '»
_

vīrieši sievietes

_) > ;_ (_._ O, *sJ J 3 <Ļ>G

Latvijas Ūniversitātē 1 5 513 26 217 — 41 758 21 11 4 6 591 4 400 2 191 628

Jelgavas lauks, akad 1 758 1 20 — 3 18 1 — — 801 611 190 124

Latvijas mākslas akad 1 222 2 10 — 4 15 3 2 1 259 166 93 26

Latvijas Konservāt 1 270 1 26 — 7 124 5 17 2 452 237 218 74

Paid. vai. institūts 1 230 — 53 — 6 118 1 — 11 419 119 . 300 28

Jelgavas skolotāju institūts
....

1 395 — 13 2 2 42 1 2 1 458 195 263 42

Rēzeknes skol. inst 1 204 — 34 2 2 27 — — — 269 121 148 27

Augst. māc. iest. kopā
....

7 7 592 30 373 4 65 1102 32 32 19 9 249 5 849 3403 949

Pavisam 1 913 217 847 659 44 968 5 842 7 025 17 568 1 708 440 966 297 023 154 272 142 754 12 641

Ne tik labi gāja ar studentu skaitu, tomēr atjautīgi skaitļotāji
arī te zināja_ izlīdzēties. Universitāte savu studentu skaita pie-
augumu dabūja it vienkārši tā, ka iepriekšējā, t. i. 1939./40. māc.

gada studentu skaitam pieskaitīja 1372 jaunuzņemtos, nemaz

neievērojot, vai visi 1939./40. māc. gada studenti arī turpina stu-

dijas un vai jaunuzņemtie, t. i. aspiranti, kuru lūgumi pieņemti,
arī faktiski immatrikulējušies. Konservātorijā, sakarā ar „jauno

ģēniju meklēšanu trieciena tempā", audzēkņu skaits patiesi pie-
auga par vairāk kā 70%. Skolotāju institūti deva 727 studentus,
kas iepriekšējā gadā bija ierindojušies tikai speciālo vidusskolu

audzēkņos. Tā varēja konstruēt skaitļus pēc patikas.

Šinī_ pārskatā, zīmējoties uz augstskolām, gan ņemti 1941.

gada sākuma dati, kas ir ievērojami zemāki par augstākajām
pārraudzības iestādēm ziņotiem. Tomēr jāatzīmē, ka arī šie
skaitli vēl ievērojami pārsniedz faktisko stāvokli. Tā, piem.,
universitātē uzdots_6s9l students, kamēr faktiskais skaits otrā

semestri varēja būt tikai 5000, t. i. par 22°/o mazāks nekā

iepriekšēja gadā.

Atgriežoties vēlreiz pie žīdu, polu un krievu tautībās skolēnu

un studentu skaita boļševiku gadā, jāatzīmē, ka visās Latvijas
mācības iestādēs žīdu skaits pieaudzis par 3044 jeb par 20,95%,

polu par 1817 (34,89%) un krievu — par 15.170 jeb par 42,56%.
levērojot pārējo tautību skolēnu skaita daudz mazāku pieau-
gumu, šī parādība izskaidrojama vienīgi ar šo tautību ieceļošanu

Latvijā, kas arī saskan ar novērojumiem boļševiku valdīšanas

gadā.

Ja pieņemam, ka skolēnu skaits visumā ir 7 reiz mazāks par

iedzīvotāju skaitu (1939./40. m. g.), tad minēto tautību ieceļotāju

skaits no Pad. Savienības, Lietuvas un Polijas varēja būt ap

140.000. No tiem polu — 13.000, žīdu — 21.000 un krievu —

106.000. Tā kā starp ieceļotājiem (neieskaitot obligātoriskā die-

nesta karavīrus) daudzi bija bez ģimenēm, resp. bez bērniem

skolas vecumā, tad faktiskais ieceļotāju skaits varēja būt 2—3

reiz lielāks nekā augstāk minēts.
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»|lzglītībaS MēnesrakstaiTl'4

jābūt latviešu izglītības darba apgaismotājam un mūsu

skolas dzīves atspoguļotājam, tādēļ talkā aicinām visu mūsu plašo paidagogu saimi.

Sūtiet rakstus par paidagoģiskiem jautājumiem, sniedziet ziņas par savas skolas

dzīvi un darbu, ņemiet līdzdalību ierosinājumos un pārrunās.

Katra nākošā mēneša burtnīcai raksti jāiesūta līdz 15. datumam.

Rakstiet loksnes vienā pusē, pēc iespējas mašīnrakstā (ja mašīnrakstā, tad divos eksemplāros),

atzīmējiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, nodarbošanos. (Rīdzinieki arī tēlefonu).

Raksti jāadresē: Žurnāla ~Izglītības Mēnešraksts" redakcijai Rīgā, Izglītības un Kultūras

ģenerāldirekcijā Ādolfa Hitler' a ielā 37/39



Von der Aufgabe des Unterrichts in der

Heimatgeschichte

Dr. v. Stritzky

Wir sind heute davon entfernt, an eine allein selig
machende, für alle Zeiten feststehende Geschichtsauf-

fassung zu glauben. Wir sind nicht so vermessen

annehmen zu wollen, dass durch das Streben zur

Wahrheit, das für einen jeden Geschichtsforscher

und Geschichtslehrer als eine selbstverständliche

Voraussetzung zu seiner Arbeit gehört, das entstehen

kann, was man als „Objektivität" bezeichnet. Wir

brauchen bloss dem gewaltigen geschichtlichen Ge-

schehen, das unsere Generation zu erleben begnadet
ist, mit offenen Augen zu folgen, um zu der einfachen

Erkenntnis zu kommen, dass jede Zeit ihre eigenen
Schlüsse aus der Vergangenheit — aus der Ge-

schichte — zieht und ziehen muss, um innerlich wahr

zu sein.

Der Versuch die Gegenwart auszuschalten und

Geschichte unabhängig vom Leben schreiben zu

wollen, führt nicht zu Objektivität, sondern zu einer

Unwahrheit, weil kein Mensch sich von der Zeit
lösen kann, in die er hineingeboren ist. Das bedeutet

nun allerdings in keinem Falle, das jeder beliebige
Historiker berechtigt sein sollte, von der Gegenwart
her in die Vergangenheit nach Gutdünken hineinzu-

leuchten. Diese Geschichtsbetrachtung würde zu

einer ähnlichen Vergewaltigung führen, wie die soge-

nannte „objektive"!

Die Forschung und die Untersuchung — die Me-
thode — muss sauber und innerlich wahr sein. Nur
müssen wir davon ausgehen, das eine Begebenheit
von einer jeden Geschichtsperiode aus verschieden

betrachtet werden muss, weil eine jede Zeit an der
Vergangenheit neue Linien und Züge bemerken w ird,
die früher nicht in Betracht gezogen worden sind
und auch nicht beachtet werden konnten, weil sie da-
mals noch nicht als wesentlich galten.

Als Beispiel brauche ich nur an die rassenge-

schichtliche Betrachtung zu erinnern, die tatsächlich

eine völlig neue Betrachtung der Geschichte herauf-

zuführen im Begriff ist.

Das gilt im besonderen auch für die Heimatge-
schichte des Otstlandes, für die Betrachtung der
Geschichte dieses heiss umkämpften Stückes Erde

zwischen Narwe und Memel, das am äussersten Ende
des germanischen Kulturkreises eine Verteidigungs-
linie gegen den Osten und eine Ausstrahlung in den
Osten stets in sich vereinigt hat.

Wer heute dazu berufen ist, die Geschichte des

Ostlandes zu lehren, der sollte sich der grossen

Verantwortung bewusst sein, in die er hineingestellt
ist und sollte sich darüber im klaren sein, dass auch
heute diese Geschichte neu geschrieben und neu ge-

lernt und gelehrt werden muss. Wir leben in einer

Zeit, in der ein altes Europa auseinandergefallen ist

und zerschlagen wird und an seine Stelle ein neues

von den führenden Nationen aufgebaut wird. Diese

Tatsache führt notgedrungen dazu, der Geschichte

dieses neuen Europa besondere Aufmerksamkeit

zuzuwenden, denn es ist selbstverständlich, das wir

den Wurzeln unserer Gegenwart nachgehen müssen.

Ausserdem ist es jetzt ganz klar geworden, dass das

Gebiet des Ostlandes kein Kern- sondern ein Rand-

gebiet ist. Es ist gerade deswegen historischer Boden

im primitivsten und höchsten Sinne dieses Wortes,
denn auf ihm wurden stets Schlachten geschlagen
und haben Ruinen als Denkmale von der weltge-
schichtlichen Bedeutung dieses Raumes Zeugnis ab-

gelegt. Man kann daher kaum einen grösseren Fehler

machen, als die Geschichte dieses Gebiets isoliert

von der Geschichte des Zentrums zu betrachten.

Man kann die Geschichte nicht einmal verstehen,
wenn man sie nur auf sich selbst bezieht. Was sagt
einem denn schon eine Wikingerbung in Kurland,
wenn man nicht etwas von den Normannen in West-

europa und den Warägern in Russland weiss? Was
sind denn die baltischen Völker, wenn man sie isoliert

betrachtet?

Und kann man sich das Herzogtum Kurland zur

Zeit Kettlerdynastie überhaupt vorstellen, ohne

an die Geschichte Brandenburgs zu denken?

Auch das Jahr 1919 in diesem Lande steht in der

Geschichte nicht allein da. Es gehört herein in die

Zeit der Freikorpskämpfe in Posen und Oberschle-
sien und am Rhein, und der Kronzeuge ist hier kein

geringerer als Albert Leo Schlageter. Dies sind nur

einige wenige Beispiele. Sie sollen aber zeigen, dass

es nicht auf Einzelheiten in den Kämpfen des 13. bis
15. Jahrhunderts, die innerhalb des Landes ausge-
fochten wurden, ankommt, denn diese haben für die

Gesamtrichtung wenig Bedeutung. Wohl aber kommt

es auf die Auseinandersetzungen mit dem Osten an,
in denen alle Bewohner dieses Landes Schulter an

Schulter ihr nordisches Blut, ihre germanisch ge-

prägte Kultur und ihr Land verteidigten. Damit haben
sie Teil an der Geschichte Westeuropas.

Wenn man mit diesen Gesichtpunkten an die Hei-

matgeschichte des Landes herangeht, offenbart sich
einem jedem innerlich wahren Lehrer und Forscher
ein neues Gesicht dieser Geschichte und eine neue

Bewertungsskala, die vieles verwerfen wird, was

früher von anderen Gesichtpunkten aus richtig und
wichtig war und manches verwerten wird, was von

einem lokalpatriotischen Blickwinkel als wichtig
erschien.

Das bedeutet nun aber nicht, dass die Heimatge-
schichte als solche abgewertet oder gänzlich aufge-
hoben werden sollte. Sie wird wie die Heimatgeo-
graphie auch weiterhin die Grundlage bilden für das
Verstehen eines jeden geschichtlichen Vorganges.
Denn das, was wir täglich um uns haben, gibt uns ja
die erste und primitivste Verbindung zum Allge-
meinen.

Was wir aber fordern, ist eine ausreichende Kennt-
nis in der allgemeinem Geschichte Europas, damit

ein jeder Grundschüler auch tatsächlich persönlich
dem grossen Geschehen der Gegenwart folgen kann

und dadurch Teil hat an dem Werden eines neuen

Europa, in das er heute schon hineingestellt ist.
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LATVIEŠU VALODAS JAUTĀJUMI

Vispārējas piezīmes

Cand. phil. H. Tichovskis

Bez valodas nav tautas, kā nav tautas bez savas valodas.

Pati valoda ir tik veca, cik veca ir cilvēce, bet atsevišķas
tautas valoda ir tik veca, cik veca pati tauta. Valoda ir ne

tikai tautas gara dzīves, kultūras attīstības spogulis, tā ir arī

tiešs vēstures spogulis. Latviešu tautas vēstures pētīšana tās

vissenākā pagātnē nav iedomājama bez valodas palīdzības.

Valodu rada pati tauta, bet tālāk to padziļina, attīsta, iz-

kopj rakstnieki, valodnieki un sabiedrība. Zinātnieki atrod,
noteic un izskaidro valodas likumus, bet valsts likumi aiz-

sargā rakstu valodas normas un cienu.

_

Lielas vai mazas tautas locekli visi nerunā absolūti vienādi.

Tapec jzšķi'r izloksnes un dialektus. Visizkoptākais un rakstos

visvairāk lietātais dialekts kļūst par literāro resp. rakstu

valodu.

Katras kulturālas valsts un tautas vara rūpējas par savas

valodas tiesisko stāvokli. Bet lai to panāktu, tā autoritāti un

uzticību piešķir speciālistiem valodas zinātniekiem vai attie-
cīgai iestādei, kā pienākums ir rūpēties par savas valodas kul-

tūru un cienu.

Vācu tagadējai rakstu valodai pamatus lika teologs
Luters ar bībeles tulkojumu vācu valodā, bet īsti zināt-

nisku pētīšanu un tautas valodas bagātību sakrāšanu uzsāka

brāli Jakob's un Wilhelms Grimm'i kuri ar 1852. gadu sāka
izdot lielo darbu Deutsches Wörterbuch. Šo Grimm'u

pasākto darbu valsts varas atbalstā speciālisti vēl arī tagad
turpina. Vācijā un citās zemē katra intelligenta pilsoņa ne-

rakstīts pienākums pamatīgi pārvaldīt rakstos un runā savu

tevu valodu.

Kads tad_ bija latviešu rakstu valodas stāvoklis līdz šim?

Pamatus mūsu literārai valodai likuši J. Mancelis ar savu

Sprediķu grāmatu (1654. g.)_un E. Gliks ar latviskoto bībeli
(1689. g.). Arī mūsu daiļliteratūrai pamatus lika vācu tautības

autori. Saprotams, viņu darbos sintakse un leksika stiprā mērā

bija nelatviska. Sevišķi 19. g. s. beidzamos gados arī krievu

valodai bija liela ietekme uz mūsu rakstu un ikdienas valodu.

Jura Alunāna un A. Kronvalda valodnieciskais darbs bija tikai
sakums tam lielajam darbam, kas bija jāveic pašiem lat-

viešiem savas valodas kopšanā. J. Mīlenbachs ar saviem latv.

valodas pētījumiem un pasākto vārdnīcu bija liela darba sā-

cējs, bet rakstu valodas nostiprinātājs, tās kopējs un sargs

ir prof. J. Endzelīns.

Dzīves un kultūras attīstībai līdzi seko arī valoda.

Daudziem jauniem jēdzieniem bija jārod latviski apzīmē-
jumi, latviski vardi. Daudzi nepareizi vai nevajadzīgi da-

rināti vai steigā aizgūti vārdi bija jāaizstāj ar saviem tautā

uzglabātiem vai no jauna atvasinātiem vārdiem. Prof. J. En-

dzelīns ar saviem palīgiem Rīgas Latv. b-bas valodniecības

sēdēs veica plašu latviešu rakstu valodas kopšanas, tīrīšanas

un tālākās izveidošanas darbu. Tas bija augstākā mērā nesav-

tīgs kultūras darbs, kas tika darīts dziļā mīlestībā pret savu

tautu un tas valodu. Darba rezultātā nāca klajā viens otrs

jauns vārds, jauns darinājums vai atvasinājums, nepareizas
konstrukcijas aizstātas ar latviskām. Valodnieki rīkojās loti
objektīvi un pacietīgi. Bet nepacietīga bija mūsu pavirši
augušā intelliģences dala, kas nekad nevīžoja savu tēvu valodu

pamatīgi iemācīties. Tie bija kurnētāji, protestētāji un ironi-

zētāji. Ko latviešu valodas skolotāji skolās bija pie jauniešiem
panākuši, to šie jaunieši, tikuši minētajā sabiedrības vidē,
atkal pazaudēja, jo absolventi sabiedrībā neatrada pietiekoši
valodas kultūras tradiciju. Bijušā valsts vara vilcinājās auto-
rrtātīvi nokārtot valodas jautājumu. Bija pat gadījumi, ka, ja
kads zemāks ierēdnis ievēroja valodnieku ieteikumus un runāja

un rakstīja pareizi, attiecīga departamenta direktors ar rīko-

jumu noliedza savā iestādē sekot valodnieku atzinumiem. Sa-

biedrība bieži vien labprātāk uzklausīja valodas jautājumos
kādu agronomu, ne valodnieku. Beidzot sastādījās Tenteja un

Aušikāpa komisijas, kurās valodas likumi bija jānokārto uz

kompromisa pamatiem, bet ne tā, kā to prasa organiskais va-

lodas gars un gramatiskā sistēma.

Tagad, kad mēs atgriežamies atkal un pilnīgi Vakareiropas
kultūras tradicijās, pienācis laiks godā celt arī valodas auto-

ritāti. To sapratusi Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas ta-

gadējā vadība, kura uzticējusi valodas jautājumu kārtošanu
valodas speciālistiem.

Latviešu valodas skolotājs šinī mācības gadā

V. Bērziņa

Šogad skolotaļs atkal drīkst iet skolā kā savu audzēkņu va-

dītājs, nevis vadāmais. Viņš drīkst atkal savus audzēkņus ie-
slēgt taja speķu lokā, ko veido mīlestība pret savu tautu,
tevu zemi un tevu valodu. Šī iespēja uzliek skolotājam un jo
sevišķi latviešu valodas skolotājam lielus pienākumus, pienā-
kumus, kam viņš ir sagatavots un kas viņam arī godam jāveic.
Lai tos veiktu, skolotājjem jānāk kopā, lai dalītos savās domās
un nodomos par uzticēto darbu un šī darba mērķi. Latviešu
valodas skolotājiem ir pārrunājami jautājumi, kam latviešu valo-

das_ mācīšanā un mūsu jaunatnes audzināšanā pievēršama vis-
lielākā vērība.

Jaunatne tāpat kā senāk jāaudzina par garīgi veselīgu ģi-
menes un tautas locekli. Jaunatne, kas būs sakņojusies un

augusi mīlestībā pret savu tautu un tās zemi, par kuru mēs

nekad nebeigsim lūgt „Dievs, svētī Latviju!" būs dzērusi dzī-
vības ūdeni, kas pat gabalos saskaldītu varoni atgriež dzīvē,
ta izies cauri visādam ugunīm, un šīs ugunis viņu nevis iz-

nicinās, bet gan norūdīs._ Tāda jaunatne būs savas tautas un

tēvzemes sargs un pilnvērtīgs loceklis citu tautu vidū.

Audzināšanai tādā garā lielas iespējas sniedz ir latviešu

literatura,_ ir latviešu valoda. Ar pēdējo saistās vairāki pārru-
nāti un pārrunājami jautājumi.

Nedrīkstam aizmirst, ka mūsu mazās, nereti noniecinātās
tautas valoda, prof. J. Endzelīna vārdiem runājot, ir „lielu

un augstu radu, celusļes no tas pašas cilts, kā valodas, kas

tagad sastopamas visās pasaules dalās un ievērojamu tautu

runātas jau sen priekš Kristus."

Lai izprastu savas dzimtas valodas īpatnības, tad tā jā-
mācas tāpat ka citas valodas vai citi mācības priekšmeti. Jā-

zina, ka valodniecība ir tāda pati zinātne kā kura katra cita,
ar ko nodarbojas pētnieks, lai atklātu to, kas vēl nav zināms,
pie kam jaunie atklājumi dažkārt iznīcina vecos. Ja skolēni

to izpratīs, tad viņi nepiepulcināsies tiem, kas saka, ka lat-

viešu valodu neviens nevar iemācīties tādēļ vien, ka daža

ilgi lietata, bet nepareiza forma vai vārds tiek atmests. Jau-

natne nedrīkst_ līdz ar kūtrajiem nopūsties, ka jāmācās un

jāparmacas. Mācīšanās ir iešana līdzi dzīvei.

Latviešu valodas mācības stundās jānoskaidro šo stundu
mērķis un saturs: izprast un stiprināt valodas un gramatikas
dzīvo kopsakaru. Gramatika nedrīkst būt priekšmets par sevi,
ko skolēnam uzdod iemācīties no paragrāfa līdz paragrāfam.
Skolotajam paragrāfos ietvertie likumi jāsaista ar valodu, kas

dzirdama klasē, mājas, laukā un uz ielas, jāsaliedē ar izņe-
mamo literatūras vielu, piegriežot vērību valodas formu ba-

gātībai, dažādu vardu un piedēkļu nozīmes kuplumam, sinö-
nimiem, jaskauž rusismi un ģermānismi, izceļot valodas lat-

visko garu. Tā strādājot, tiktu paveikts tas, ko sauc par va-

lodas kultūru un daudz kas darīts paša skolēna stila izkopšanai.
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To nevar panākt, ja grāmata kļūst par skolotajā vienīgo gudrī-
bas sākumu un galu. Gramatikas grāmata nav mērķis, tā ir

tikai līdzeklis, lai sasniegtu mērķi: pareizu, latvisku latviešu

valodu.

Valodu mācot, jāatšķir svarīgais no mazāk svarīgā.

Pārāk daudz dārga laika vēl tiek šķiests dažādo palīg-

teikumu paveidu iemācīšanai. legūts maz, bet par šo mazumiņu

maksāts ar nedēļām, mēnešiem, pat gadiem. Viela, kas der

tikai par illūstrāciju palīgteikumu izpratnei, tiek pārvērsta par

gramatisko stundu galveno saturu. Mēdz gan teikt, ka, zinot

dažādos palīgteikumu paveidus, skolēns prot izlikt teikumā

pieturas zīmes, izprot teikuma dziļāko jēgu un saskaras ar ta

saucamo valodas filozofiju. Tādas domas varbūt ir labu no-

domu rezultāts, bet prakserāda ko citu. Dažādajiem palīgtei-

kumu paveidiem nav nekāda_ sakara ar „valodas filozofiju",

tie arī nesniedz nekādu dziļāku teikuma satura izpratni, tā

meklējama pašā teikumā. Pieturas zīmes izlikt skolnieks mācēs,

ja tas pratīs atšķirt virsteikumu no palīgteikuma, nemaz ne-

zinot, kādā grupā palīgteikums iedalāms.

Tāpat nelietderīgi ir šķiest laiku pārāk komplicētu tei-

kumu analizei. Teikumu analizei izvēlami teikumi, kuros tei-

kuma locekli nosakāmi bez sevišķām grūtībām, nevis izrau-

gāmi tādi teikumi, ar kuriem nereti pats skolotājs netiek galā.

Oficiālu pareizrakstības vārdnīcu klajā laižot

Prof. J. Endzelīns

Varētu domāt, ka oficiālai latviešu pareizrakstības vārdnīcai

bija jārodas jau priekš gadiem divdesmit, kad mēs paši kļuvām

par savu skolu vadītājiem. Iznāks nu tomēr tāda vārdnīca tikai

tagad, kad esam nokļuvuši pavisam citādos politiskos apstākļos.
Ir jau nu arī notecējušās divdesmigades laikā izdotas pareiz-
rakstības vārdnīcas, bet visām tām bija tikai privāts raksturs:

valdība nevienu no. tām nebija atzinusi par oficiālu. Ka esam

tomēr varējuši līdz šim kaut kā nodzīvot bez visiem obligātas
rakstības, ir izskaidrojams ar to, ka principā rakstām ta, kā

runājam, atskaitot vienīgi tos gadījumus, kur rakstību noteic

vārda etimoloģija, piem., nöm. stabs blakus ģen. staba, augsts
blakus verbam augu v. c. Tātad, kad bija noteikts, ka jāraksta
ar garumzīmi visi vidus dialektā gari runājamie patskaņi, mūsu

pareizrakstība lielu grūtumu vairs nevarēja radīt. Tas ir, at-

tiecoties uz pašu latviešu vārdiem.
Turpretī svešvārdu rakstība ir loti grūti nokārtojama, jo to

nevar_ pakļaut nekādam principam. Nevaram visnotaļ rakstīt
svešvārdus ne ta, ka paši tos runājam, nei saskaņā ar to

laužu izrunu, no kuru valodas tie pārjemti. Pēc pašu
izrunas vienmēr rīkoties nevaram tāpēc, ka gadās tādi sveš-

vārdi, kurus nerunājam visi vienādi, — sakarā ar to, ka daži

no mums tos ir pirmoreiz dzirdējuši vācu izrunā, citi turpretī —

no krievu vai krievu skolās mācījušos latviešu mutes. Ta,

piem., tā mūsu vecākā paaudze, kas bija gājusi vācu skolas,
bija tur apradusi ar „fizīku", bet krievisko skolu audzēkņi —

ar „fīziku". Bet šā vārda grieķu oriģinālam abas pirmās zilbes

ir īsas, un tāpēc tagad ieviešam „fiziku".
Ir arī (maz pazīstami) svešvārdi, kuru izrunā mums vēl

nekādu tradīciju nav. Tie tad nu, šķiet, ir runājami, cik spē-

jams, saskaņā ar oriģinālu. Bet, kā jau teicu, v isu svešvārdu

izrunu_ pieskaņot orīģinālam nav vairs iespējams, jo daudzu

svešvārdu izruna ir jau pārāk stipri nostabilizējusies; un pie
tam apmēram ta, kā tos runā krievi vai vācieši. Bet vācu

valodā gari patskaņi mēdz būt tikai saknes zilbēs, un uzsvērtā,
ar patskani nobeigtā zilbē īsu patskani tur labprāt pagarina
(sal., piem., Typus blakus Typographie). Un krievu valodā

senie garumi ir saīsināti, bet uzsvērtā, ar patskani nobeigtā
zilbē patskaņus tur atkal daudzmaz pagarina. Krievu un vācu

izrunā tad nu grieķu un latīņu vārdi ir nereti patskaņu kvan-

titātes ziņā pārveidoti: garumi saīsināti un īsumi pagarināti.
Tadā krievu vai vācu izrunā tie arī pie mums ir iesakņojušies,
cits dziļi, cits pavāji. Kādreiz ne visai bruņnieciski aizstāvēto

„tīpu" tagad, šķiet, ir jau nomācis pareizais „tips"; bet pār-

veidot, piem., „materiälu" par „māteriālu", pieskaņojot to

latīniskajam orīģinālam „māteriāle", vai piespiest aktierus ne

vairs „deklamēt", bet pēc latīņu parauga „dēklāmēt" varētu

laikam_ tikai ilggadējs terrors vai tāda autoritāte, kuras
ietekmē nesen iztapīgi gari sāka latvisko «Kalniņa kgu" dēvēt

par „kungu Kalniņu". Lokana mums ir mugura, kad kas smags

tai var uzgumt.
Šādi ar svešvārdu rakstību saistīti grūtumi savā laikā mani

pamudināja ieteikt atturēšanos no garumu apzīmēšanas sveš-
vārdos, kamēr to izruna nav stabilizējusies. Bet šī stabilizē-

šanās laikam vilktos garumā, un skolotājiem taču jāzina, kā

mācīt skolniekus runāt un rakstīt. Un tāpēc jau labi sen kāda

ministrijas iecelta komisija ir izteikusies par garumu apzīmē-
šanu arī svešvārdos, atzīstot pie tam dažos vārdos tagadējo
izrunu, citos pieslienoties orīģinālam. Bet tad radās pret to

reakcija. Bija daži kungi, kam bija šāda vai tāda noteikšana

un kas negribēja atteikties no savām izrunas un rakstības

paražām, un aizmirsa, ka paši viņi nedzīvos mūžīgi un ka
bērniem nevar būt nekāda grūtuma piesavināties kāda sveš-
vārda pareizo izrunu, ja viņi tikai skolā dabūs to pirmo reizi

dzirdēt. Un rezultātā tika iecelta jauna, pareizrakstības
komisija, kas nosprieda, ka svešvārdos garumi nekur nav

jāapzīmē. Komisijas atzinumi bija rediģēti tik neprātigi,
kā nelaiķa Jaunākās Zinas kādu laiku rakstīja, piem.,
vārdu «rediģēt" bez garumzīmes trešajā zilbē, jo šis

verbs taču ir svešvārds un svešvārdos garumi neesot jā-

apzīmē. Bet jaunatni vecie kungi nenomāca. Radās ideāliski

noskaņotas jaunietes, kas, neviena nemudinātas un nevairī-

damās pūlu un iespējamu nepatiksmju, savāca tik daudz pa-

rakstu petīcijai atjaunot iepriekšējo, valodnieku atzīto rakstību,
ka skolām tā atkal kļuva obligāta un atguva savas tiesības

arī ārpus skolas.

_

Pamati oficiālai pareizrakstībai bija likti, bet dažādi sīkumi

vel palika neizšķirti.

Un tāpēc jau 1939. un 1940. gadā darbojās dažāda sastāva

komisijas ar vēl neizlemto sīkumu izspriešanu, bet valdībām

mainoties savu darbu nepaguva pabeigt. Tagad nu mūsu izglī-
tības ģenerāldirekcija šo darbu uzticēja komisijai, kurā ietilpa
ark. profesore A. Ābele, prof. E. Blese, Latviešu valodas
krātuves pārzine privātdocente E. Hauzenberga-Šturma, ģene-
rāldirekcijas pārstāvis cand. phil. H. Tichovskis, valodas krā-

tuves darbiniece cand. phil. V. Rūķe un šo rindiņu rakstītājs.
Šī komisija pa dalai_ pārveidoja un papildināja V. Rūķes jau
iepriekš izgatavoto vārdu sarakstu, pie kam šā kopdarba rezul-

tāts atspoguļo mainīgā vairākuma uzskatus.

Gaidāma grāmatiņā nav rakstu valodas, bet tikai pareiz-
rakstības vārdnīca, un tāpēc tur nav tādu vārdu (piem., «daba"),
par kuru formu vai rakstību nevar būt nekādu šaubu. Bet ir

gan tur, piem., «runa" un «virza", tāpēc ka izloksnēs ir «runas"
vietā „ruņa" un «virzas" vietā — „virze". Un ir tur, piem.,
«bargs" un «vārti", tāpēc ka ir apgabali, kur to vietā runā
«bargs" resp. „var(a)ti". Daudzās izloksnēs ir sajukuši verbi

ar -et (piem., meklēt) ar verbiem, kas beidzas ar -īt (piem.,
kristīt) un verbi ar -ot (piem., skalot) ar tiem, kas beidzas
ar -at (piem., mazgāt), un tāpēc lielā skaitā ir minēti arī tādi

verbi_ ar -at, -et, -īt, -ot, par kuru rakstību vidus izlokšņu
runātājiem nevar but šaubu.

Vērība ir pievērsta arī saliktiem vārdiem, kuru rakstībā

ir vērojama liela svārstīšanās, rakstot tos vai nu šķirti, vai
kopa. Šai ziņā esam turējušies pie kādas agrākas komisijas
lēmuma rakstīt kopa tādus divu vārdu salikumus, kur vienam
vārdam nozīme ir pārveidota, piem., «karaspēks" (= armija),
bet „kara_ kuģis", «vecaistēvs" (= tēva vai mātes tēvs); bez

tam arī tādus radniecības nosaukumus ka «sievasmāte" (bet,
pjem., «sievas māsīca"), «tēvabrālis" (bet, piem., «tēva brā-
lēns"). Šos beidzamajos salikteņos gan atsevišķo vārdu nozīme

palikusi negrozīta, bet, ka tur tomēr divi vārdi saplūduši vienā,
to rāda tas, ka palaikam sakām, piem., ne «manas sievas māte",
bet «mana sievasmāte" un ka «tēvabrāļa" vietā tagad pat pa-

rastāks laikam ir «tevbrālis". Visi divu vārdu salikumi, par kuru
rakstību varētu būt šaubas, šai vārdnīcas pirmajā izdevumā

laikam vel nebūs minēti, un tāpēc Valodas krātuvei būs vēlami

aizrādījumi, ar kādiem vārdiem turpmākie izdevumi vēl jā-
papildina.

Svešvārdu rakstībā esam te vēl vairāk tuvojušies moder-

najai izrunai neka 1934. g. Svešvārdu vārdnīcā. Bet, kā jau
tiku teicis, šos vārdus rakstot mums nav iespējams visnotaļ
turēties pie kada noteikta principa, un subjektīvā izjūta, ka

kurš svešvārds rakstams,_ nav mums visiem vienāda. Te nu

tad citam pret citu jāpiekāpjas, ja gribam panākt arī šai ziņā
kadu vienošanos. Garos plūdeņus un nāseņus esam svešvārdos

atstājuši plašākos apmēros, nekā tos tur sastop pašreizējā
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presē. Te taču ar starpību rakstībā saistās arī starpība izrunā;

„irracionäls", piem., ir citādi runājams neka «iracionāls". Un

kāpēc lai kultivējam kūtru vai neizglītotu izrunu, kas mūs attā-

lina no lielajām kultūras tautām? Neesam arī turpinājuši to

grieķu diftongu ai, oi, ci, un eu skaušanu, ko mums priekš

gadiem trim gribēja uztiept toreizējie varas vīri. Kāda jēga ir

pārtaisīt, piem., neuralģiju par neiralģiju, kad taču citas tautas

nerunā un neraksta šo vāidu ar ci un kad diftongs eu mums

pašiem ir sastopams vārdos „tev" un „sev"?

Atstāt var ei grieķu eu vietā tikai tur, kur tas mūsu valodā

jau pilnīgi iesakņojies kā, piem., Eiropas vārdā. „Paidagögu",

ar ko bijām pazīstami jau kopš Ausekļa laikiem, priekš gadiem
trim mums ar dekrētu noliedza, tagad, kad šai ziņā nav vairs

nekāda spiediena no augšas, „paidagögs" atkal ir atdzīvojies.
Ja citās valodās grieķu cilmes vārdos minēto diftongu vieta

tagad pa lielākai daļai ir monoftongi, tad tas ir izskaidrojams

ar to, ka grieķu vārdi tur ieviesās ne tieši, bet caur latīņu
valodu, kur ar laiku visi i-diftongi bija pārvērtušies par vien-

kāršiem patskaņiem. Bez tam, arī pašu vārdos šām valodām
ir senie diftongi pilnīgi vai pa daļai zuduši, un literārā tradicija

tur ir jau loti veca, kamēr mūsu rakstu valoda vēl nav pilnīgi
— vismaz leksikālā ziņā — izveidota.

No svešvārdu variantiem esam gandrīz viscauri atzinuši

tikai vienu. Turpretī latviešu vārdiem nereti atstājām blakus

vienāda labuma formas, piem., „taks", „teks" un „teka" vai

tagadni „briedu" un „brienu" no „brist"; kamēr abas tas vel

ir dzīvas, nav pietiekama iemesla vienu no tām skaust. Arī

vācu un krievu rakstu valodā taču gadās tādas parallēlas
formas.

lekavās ir dažreiz doti aizrādījumi par izrunu. Tā, piem.,
aiz „aroda" vārda seko brīdinājums nerunāt to ar garu a, jo

aplamu šā vārda izrunu ar ā- gadās dzirdēt. Retumis ir aiz-

rādīts arī uz e-skaņas plato vai šauro izrunu un pasacīts,

ka kādā vārdā divi blakus esoši patskaņi nav jārunā diftongā,

bet katrs atsevišķi. Jo vēlama ir ne vien pareiza rakstība, bet

arī pareiza izruna!

Noteikta valodas mācības terminu lietošana pamatskolās

M. Gaide,

latviešu valodas metodikas inspektors

Valodas mācības terminiem 1) jāiegūst valodnieku sankcija,
2) jāatbilst paidagoģiskām prasībām, 3) jābūt vienādiem visās

skolās. Līdz šim valodas mācības terminoloģijā bija dažas

grūtības, kuras pamatskolu mācību grāmatu autori mēģināja
atrisināt uz savu roku, tā radīdami dažādību, dažos gadījumos
pat aplamības. Jaunajā pamatskolu programmā un mācības

grāmatās lietoti valodas mācības termini, kādus ieteica prof.
J. Endzelīna vadītā pareizrakstības komisija 1940. gadā priekš
lielinieku ienākšanas un kas visumā saskan ar Latv. vai. pareiz-
rakstības vārdnīcas komisijas lēmumiem. Ar to rasta vienvei-

dība, novērstas nepareizības un dažas paidagoģiska rakstura

grūtības valodas mācības jēdzienu apzīmēšanā. Konsekventi
lietoti latviski nosaukumi.

1) Sieviešu un vīriešu „kärtas" vietā lietots dzimte, tāpat

kopdzlmte (bet vēstures jēdziens dzimta — ar -a). Pārmaina
bija vajadzīga, lai samazinātu līdzšinējā praksē pierastā jēdziena
„kārta" daudzveidīgo lietošanu (vīriešu-sieviešu kārta, darbības

kārta, kārtas skaitlenis, kārtas apstāklis, vārdu kārta teikumā).
2) Lietvārds, kādenis, skaitlenis. vietniekvārds, apstāklēnis,

prievārds, izsauksmes vārds dažkārt lietoto lietas vārdu,
īpašības vārdu, skaitļu vārdu, vietnieka vārdu, apstākļu vārdu,
satiksmes vārdu, sajutuma skaņu vai izsaukšanās vārdu vieta.

3) īstenības, atstāstījuma, vēlējuma, vajadzības un pavēles
izteiksmes. Jāpiezīmē, ka izšķir tikai 5 darbības vārdu iz-

teiksmes. «Nenoteicamā izteiksme" nav izteiksme, bet īpatnēja
darbības vārdu forma, kas pārdēvēta par nenoteiksmi.

4) īpašības vārdu un divdabju nenoteiktā un noteiktā ga-

lotne, tāpat nenoteiktie vietniekvārdi. Pie nenoteiktajiem viet-

niekvārdiem pieskaitāmi tā sauktie „uoteiktie" vietniekvārdi

(ikviens, ikkurš v. c).
5) Teikumu šķiras (ne teikumi pēc satuia vai runātāja iz-

jūtas): stāstījuma, jautājuma, izsaukuma teikumi. Izsaukuma tei-

kumos apvienoti agrāk šķirtie izsaukuma, vēlējuma un pavēles

teikumi.

6) Pieturas zimju nosaukumi saskaņoti ar attiecīgo teikuma

šķiru nosaukumiem: jautājuma zīme, izsaukuma zīme.

7) No apzīmējumiem «vienveidīgi" vai «vienlīdzīgi" teikuma

locekli paturams pēdējais. Dažās skolas grāmatās lietotais ap-

zīmējums «savilkts" teikums kā nepareizs atmetams; tā vietā —

teikums ar vienlīdzīgiem locekļiem.
8) Teikuma locekļu nosaukumos vārda «apstāklis" vieta

lietojams apzīmējums, vārda «kārtas" vietā — veida, tātad:

darbības vietas, laika, veida, cēloņa, nolūka apzīmējums, ko

īsāk var lietot bez vārda «darbības", piem., vietas apzīmējums.
Tam līdzīgi nosaukti arī palīgteikumi, piem., vietas palīgteikums.

Ar šādu pārveidojumu iegūstam vienkāršus, bērnu domāšanai

skaidri tveramus teikuma locekļu apzīmējumus, un teikuma

locekli nejuks ar apstākļa vārdu šķiru.

9) Vienkārši un salikti laiki, tāpat vienkārši un salikti tei-

kumi (ne teikumu saistījumi, kopojumi vai sakopojumi), pie tam

nešķirojot saliktos teikumus «sakārtotos" un «pārkārtotos" vai

teikumu «virknēs" un «vijās". Salikto teikumu šķirojums neva-

jadzīgi sarežģī mācīšanos, pie kam līdz šim: lietoti aplami attie-

cīgo jēdzienu apzīmējumi vai arī tie bijuši pamatskolai par sa-

režģītiem. Pamatskolā varētu mācīt vienkārši tā: salikta

teikuma sastāvdaļas ir atsevišķi teikumi, kas ir vai nu pat-

stāvīgi (virsteikumi), vai atkarīgi (palīgteikumi). Dažos saliktos

teikumos ir tikai virsteikumi, dažos arī palīgteikumi.

Skolotāju uzdevums rūpīgi iepazīties ar jaunajām Tēvu va-

lodas mācības grāmatām, pierast pie nedaudzajiem jauno valo-

das mācības jēdzienu apzīmējumiem un tos konsekventi mācīt

bērniem klasē.

Red. piezīme. Jaunajās Tēvu valodas mācības grāmatās gan

vēl vārdu šķiru terminoloģija pilnīgi nesaskanēs ar augšā pro-

ponētiem jaundarinājumiem, bet tā kā pēdējie ievēroti jaun-
iznākošajās Latviešu pareizrakstības vārdnīcā un Latviešu vai.

gramatikā vidusskolām, tad arī pamatskolu skolotājiem jā-
māca tie.

Lasāmvielas iztirzāšana

H. Kreicers

Pirmais uzdevums šai sakarībā bez šaubām ir lasīšanas

technikas iegūšana. Taču jau no paša sākuma, jau zemākaļās
klasēs jācenšas panākt apzinīga lasīšana. Tas nozīmē, ka bēr-

nam jāizprot lasīto vārdu, teikumu un izteicienu nozīme. No

tās maz pa mazam jāpāriet uz lasāmvielas plašāku iztirzāšanu,
lai izsmeltu un piesavinātos daiļdarba valodnieciskās, dailes,
tikumiskās, domu un atziņu bagātības. Lasīšanas technika un

apzinīga lasīšana vairāk pieder pamatskolai, dailliterātūras
darbu iztirzāšana no pamatskolas vecākām klasēm pāriet vi-

dusskolā. Vēl vairāk — mēs taču gribēsim, lai arī ārpus skolas,
dzīvē izgājušie ļaudis orientējas dailliterātūras darbos, un tā-

pēc jau pamatskolai jācenšas te dot zināma ievirze un paņē-

mieni.

Tas nenozīmē, ka pirmie divi uzdevumi, ar ko bērns sāk

lasīšanu, vēlāk var palikt novārtā. Lieciet vecākās pamatskolas

klasēs, tāpat vidusskolā palasīt kaut vai skolnieka mācības

grāmatu, un pārliecināsities, ka lasīšanas technika un apzinīga
lasīšana bieži vien stipri klibo. Gadās tā, kā tas mēdz būt arī

ar rakstīšanu: ar pamatskolas 4. vai 5. klasi sākas slīdēšana

atpakaļ — raksts top paviršāks un netīrāks. Tāpat ir ar lasī-

šanu. Bet tas šoreiz nav mūsu tematā.

Ko tad gribam no dailliterātūras darba izlobīt un izcelt? Kā

apskatīt «Indrānus", „Zelta zirgu" vai «Mērnieku laikus"?

Ikviens dara pēc savas gaumes un saprašanas. Cits meklē

rakstnieka iemīļotās krāsas un skaita, cik reizes kura no tām

minēta; cits vairāk izcel sabiedriskos motīvus; cits apgaismo
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bālos zēnus un šķīstsiržu ļaudis; vel cits meklē darba «gal-

veno domu". Šai ziņā vērojami 2 skolotāju pamattipi: tā sau-

camie «sausie" un jūsmotaji, un katriem sava pieeja. „Sausie"

parasti nav daiļliteratūras, sevišķi lirikas lieli draugi; vinu

stiprā puse mēdz būt gramatika, un to vini labi. iemāca. Plašos

literātūras iztirzājumos viņi nelaižas, parasti -aprobežodamies

ar «pozitīviem un negatīviem tipiem". Jūsmotaji allaž ir dail-

literātūras entuziasti. Viņu izskaidrojumi mēdz but plaši, aiz-

rautīgi, bet bieži arī pārāk gaisīgi, nesistēmatiski un neatbilst

klases attīstības līmenim. Savas pedejas konsekvences ka vieni,
tā otri kollēgas var tā tad krist pārmērības. Pareizais arī te

būs vidusceļš, kur skolotāja apgarotību un jūsmu _iegrožo_ un

notura reālo iespēju robežas mērķtiecīga un konkrēti apsvērta

sistēma.

Esmu diezgan daudz mācījis latviešu valodu pamatskolas

vecākās klasēs. Ar lielu patiku, ļaudamies savai iedvesmai,

esmu apskatījis rakstnieku darbus, un klase ir dzīvojusi_ līdz

ar interesi un lielu uzmanību; pat «katru vārdu jau no lupām

noraujot", kā to bijušie skolnieki ir izteikušies. Liekas, viss

būtu bijis labi. Un tomēr vēlāk pašam ir nācies pārliecināties, ka

skolnieku aizrautība ir izdegusi ātri kā salmi un maz atstājusi

paliekama. Nācies atzīt, ka skolniekos nav iegulies un iesakņo-

jies tas, kam vajadzēja palikt pamatos. Bļja jāmeklē konkrēti

paņēmieni un sistēma. Tā ar laiku praksē izveidojas Schema,

pēc kādas tagad apskatu rakstnieku darbus. Tā ir:

1. Sacerējuma laiks un vide, apstākli;

2. Satursj
3. Zīmīgās vietas;
4. Cilvēki. Viņu raksturi, to vērtējums;
5. Valoda;
6. Darba uzbūve;

7. Domas, atziņas, idejas.

Kā tad nu šī schēma tiek pielietota klases darbā?

1. punkts (laiks, etc.) neprasa daudz laika. Tas ir norādī-

jums, kad, kur un kādos apstākļos norit sacerējuma notikums,

kādi ļaudis tur darbojas — laucinieki, pilsētnieki, saimnieki

vai gājēji. Tā Blaumanis savās lugās raksta: Notiek tagadne.

Erglu apkaimē. Te jānoskaidro, ka šī tagadne ir pirms 1905.

gada, ap gadsimtu maiņu. Andriksons ir rentnieks, kam kon-

trakts noliedz koku ciršanu, Indrāns jau māju īpašnieks. «Mēr-

nieku laiki" notikuši arī īstenībā daudzos Vidzemes novados

sakarā ar zemnieku pārkārtošaņos no klaušām uz naudas renti.

Pasakās parasti laiks un vieta nenoteikts — «vecos labos laikos

aiz trejdeviņiem kalniem, jūrām un ķēniņu valstībām." Jaun-

laiku pasakās gan ir jau aptuveni norādījumi uz vietu un laiku,

bet tie parasti noskaidrojas vēlāk. Tā «Zelta zirgs" simbolizē
nevien ziemas sastindzinātās dabas atmodu pavasarī (ka visās

pasakās par apburto princesi), bet arī latvju tautas atmodu

un celšanos brīvai, pilnvērtīgai dzīvei —_tā tad notiek Latvijā.

Visumā 1. punkts noskaidro apstākļus, kādos notiek daiļdarbu

darbība, kurus nezinot darbs nav labi izprotams.

2. punkts, saturs, sniedz īsu, sakarīgu pārskatu, par notikumu

norisi. Jācenšas panākt tik sakarīgu stāstījumu, lai notikums,

darbības norise tantu skaidra pat tādam, kas darrju nav la-

sījis. Tas sagādā diezgan lielas grūtības, jo skolniekiem nepa-

dodas sakarīgs stāstījums, tāpat viņi neatšķir svarīgāko no

mazsvarīgiem sīkumiem. Ja skolēni jau zemākajās klasēs vin-

grinājušies lasītā atstāstīšanā, tad augstākās klasēs, pārejot

uz lielākiem darbiem, stāstīšana veiksies krietni vieglāk. Visu

pamatskolas 5. un 6. klases, tāpat vidusskolas vielu klasē nevar

izlasīt, un satura atstāstījums še rāda, vai un_ cik pamatīgi
skolnieks mājā darbu lasījis un piesavinājies. Stāstījuma saka-

rību un secību atvieglo — plāns. Bez tam dažos darbos sa-

turā (un arī uzbūvē) saskatāmi īpatni noslāņojumi, sektori, uz

ko jāvērš vecāko klašu uzmanība. Tā ~Mērnieku laikos" var

vērot šādus noslāņojumus: komisko — tās vietas, kur uznāk uz

skatuves romāna āksti, niekkalbji, muļķi un kas tā patīk kā

lieliem, tā maziem lasītājiem, traģisko, kur bojā iet Kaspars

un Liene, un kriminālo, vismazāk vērtīgo, kur darbojas bieži

un krāpnieki.

Zīmīgās vietas (3. punkts) atsevišķi var arī nebūt, bet sadalī-
ties kā illūstrātīvi norādījumi starp pārējiem, galvenokārt 4.

(cilvēki) un 7. (domas). Tie ir raksturīgi sīkumi, kur parādās

personu pārdzīvojumi, piemēram, «Pīlāgā." Saimnieks Podiņš

dabūjis zināt, ka Pīlāgs jau sen saderējis uz Teteriem. Pīlāgs
pats viņam to nav teicis. Kad nu viņi abi klētī cel maisus, viņu
rokas nevar sastapties, jo — abi skatās sānis. Kāpēc? Starp viņiem

nostājies kas svešs: viens jūtas apvainots, otrs vainīgs. Sevišķi

daudz tādu zīmīgu vietu «Nāves ēnā"; kā zvejnieki nogrupē-
jas. Birkenbauma pārdomas par dažādām nelaimēm, kas no-

tiekot, bet kas it kā nekad nevarētu gadīties viņam pašam, da-

žāda izturēšanās lozējot, dažāda iekāpšana laivā v. 1.1. Psīcho-

loģiski loti interesanti kā klingerītis kārdina Ansi «Pasakā par

vērdiņu." Kā teikts, šie zīmīgie sīkumi var noderēt, raksturo-

jot ļaudis vai pēdējā nodalījumā, izceļot sacerējuma domas, bet

katrā ziņā tie ir ievērības cienīgi. Ja skolotājs nevērsīs uz

tiem klases uzmanību, bērni paši tos maz ievēros.

Līdz šim klase skolotāja vadībā tikai konstatēja, fiksēja,

noteica, ko rakstnieks savā darbā nepārprotami devis. Tā cil-

vēka fizisko struktūru gandrīz droši var noteikt mērīšana,

svēršana un dažādi izmeklēšanas paņēmieni, un mes varam

atzīmēt viņa augumu, svaru, redzi, dzirdi v. 1.1. Daudz grūtāk

noteikt garīgo cilvēku. Kas līdzīgs ir arī apskatot un raksturo-

jot darba personāžu. Rakstnieks liek sacerējuma ļaudīm runāt

un darboties, un no šā materiāla mums_jākonstruē to cilvēku

garīgā struktūra. Skolotājs zināmā mērā top aktīvs jaunradī-

tājs, un te izpaužas viņa paša simpātijas _un antipātijas. Te

nepieciešama objektivitāte, rakstnieka tēli jāanalizē un jāvērtē

bez aizspriedumiem un arī — pārmērīgas mīlestības. Nedrīkst

vienam „sadot", otru pacelt nesasniedzamos augstumos. Jā-

vairās ļaudis iedalīt labajos un ļaunajos, kas gan ir loti viegli

un parocīgi. Citādi rakstnieka tēls mūsu apgaismojumā var

iznākt nepatiess un greizs. Tā ari gadās. Piemēram, „Indränos"

viss vainas smagums parasti tiek uzlikts Edvartam un levai,

un nekas netiek minēts viņu vainas izskaidrošanai un mīkstinā-

šanai. Antiņš „Zelta zirgā", cik zinu, tiek iztēlots kā liels varo-

nis, īsts Saulvedis, cīnītājs, bet tāds taču viņš nav. Viņš gan ir

labu tikumu iemiesojums, gatavs visu atdot, ziedoties, bet galīgi

nevarīgs, trausls, neticami raudulīgs; vairāk veca sieviņa nekā

jauns puisis. Nesasniedzis mērķi 1. jājiena, viņš, tikai Balta

tēva pierunāts, atkārto jāšanu. Viņš vēlas —
mirt! Tā pavisam

objektīvi viņu varam ierindot .bālo zēnu un šķīstsiržu laužu

katēgorijā kā vienu no nevarīgākiem. Faktiski lugā darbojas

Baltais tēvs un Melnā māte — mistiskas būtnes. — Šie ne-

būs vienīgie gadījumi, kur rakstnieku tēli nepareizi apgaismoti,

tāpēc skolotājam atkal un atkal jāpārbauda savi spriedumi.

Apskatot vienu tēlu, der atcerēties tā līdziniekus, gara radi-

niekus. Tā rodas radniecīgu tēlu grupas
— tie paši bālie zēni

un šķīstsiržu ļaudis, atraitnes dēli, varoņi — cīnītāji v. t._t. Tad

ar laiku skolnieki, kas lielāki grāmatu draugi un lasītāji, at-

skārtis, ka arī atsevišķiem rakstniekiem mēdz but savi iemīļoti

raksturi, kas tad. nedaudz variēti, atkārtojas dažādos viņu dar-

bos dažādās situācijās. Tā Roplainis un Indrāns Blaumanim,

Lāčplēsis, Tots, Indulis un Jāzeps Rainim, kalpa zens, Jēkabs

Krauklis un citi iekšējas dedzes dzīti daiļuma pielūdzēji un mek-

lētāji. Akurateram (paša autora prototipi) ir viena un ta paša

varoņa variācijas. Vidusskolā, kur apskata vairāk darbu un

zināšanas literātūrā plašākas, to var izsekot arī stundās.

Daiļdarba valoda (5. nodalījums) pamatskolā nav tuvāk

apskatāma. Der tomēr vispārēji norādīiumi, izceļot raksturī-

gāko. ~Mērnieku laiku" valoda, atskaitot slātaviešu un čanga-
litšu sarunas, rāma, gausa, mierīga. Virzas — kupla, svinīga,

Blaumaņa cilvēki runā ikviens savu raksturīgu valodu — īn-

drāntēvs veclaicīgu, Līze — strupu, Noliņš un Edžiņs — vieglu,

rotaļīgu; Jaunsudrabiņa valoda — nemākslota, viegli ritoša,

bez patosa, atjautīga. Pietiek, ja skolnieki piesavinās ievirzi

uztvert rakstnieka valodas savdabību. Nevar paiet garām zī-

mīgiem izteicieniem un dažām citām īpatnībām, piem., aforis-

miem, kas tādā vairumā izkaisīti Raiņa darbos.
_

Arī pie daiļdarba uzbūves pamatskolā nākas kavēties

maz —• tikai_taīs gadījumos, kur spilgti izpaužas uzbūves īpat-
nības. ..Indrānos" (un vispāri Blaumaņa lugās) nav grūti sa-

skatīt, ka darbības spraigums pieaug nevien no cēliena uz cē-

lienu, bet arī katrā cēlienā — katrs cēliens beidzas ar sa-

sprindzinājumu. Tā lasītāju vai lugas skatītāju darbs arvien

vairāk saņem savā varā. Tāpat jau pamatskolēni konstatē, ka

Saulieša „Purvä" ir — mazliet stiepts, kas darba spraigumu
šķīdina. Bet kur uzbūvē nav spilgti redzamu īpatnību, tur šis

nodalījums pavisam atkrīt. Tādu darbu ir lielais vairums.

Atliek pēdējais punkts ■— dnmas, idejas, secinājumi. Te vis-

vairāk izpaužas skolotāja mākslinieciskā, politiskā, paidagogiskā

un cilvēciskā būtība. Ir dažiem darbiem nedaudzas vispārpie-
ņemtas atziņas, pie kurām pakavējamies gandrīz visi. Visi ru-

nājam par veco un jauno paaudzi ~lndrānos", ka princesi
..Zelta zirgā" uzmodinās tas. ~kas soēj atdot sevi visu", ka

Skalbes kaķītis nepiemin ļauna, negrib vairot sāpes, bet prie-
kus. Bet tālāk jau sākas tas, ko izcel skolotājs pēc sava gīmia
un līdzības. Tāpēc te visvairāk vajadzīga objektivitāte, par

kuru jau runājām sakarā ar cilvēku raksturošanu. Arī skolo-

tajiem mēdz būt iemīļoti un neieredzēti rakstnieki, un tas nav

visai labi. jo var aptumšot skaidro, lietišķo pieeju rakstnieku

darbiem. Tāpat jābūt skaidrībā par to, ko un kā izcelt. Citādi

var gadīties kā ar tām kritikām un recenzijām, kur daudz

gudru frāžu un viegla pačalojuma un kur tomēr gandrīz nekas
nav pateikts, noskaidrots, apgaismots.

Ko tad izcelt? Protams, svarīgāko; kas raksturīgs kādam

laikmetam, vai kas nedaudz citādā veidā atkārtojas arī citos
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laikos un — kas klases attīstības līmenim pa spēkam. Visu to

te atzīmēt nav iespējams, jo tad vajadzētu pakavēties pie
katra programmā paredzētā darba. Pie dažiem tomēr mazuliet

apstāsimies.

Daudz problēmu „Mernieku laikos". Jau paši mērnieku laiki

nav vienreizīgi, bet atkārtojas daudz plašākos apmēros. Kaut

vai patlaban dzīvojam laikmetā, kad tiek svērtas tautas un

valstis un pārmērītas robežas. Tādi laiki izraisa gan daudz

varonības, gan arī daudz tumša un negātīva, kas mierīgos
laikos cilvēkā snauž pasīvā stāvoklī. Tad atkal darbojas „M. 1."

tipi, notiek goda mielasti, muļķības un krāpšanas, un cieš

Gaitiņi — vientiesīgais, labsirdīgais Tenis un krietnais Kas-

pars. Reliģiozitātes pretstatus rāda Ilzes un Anužas gaišā ti-

cība, Oliņietes liekulība, Kenča lūgšana
1

Kaspara viedoklis un

Lienes apbedīšanas skats, kur satracināts pūlis grib pasargāt

kapsētu no «apgānīšanas". Vesela skala dažādu ticības iz-

pausmes veidu! Latviešu tautiskuma Don Kichots — Pietūku

Krustiņš vedina pakavēties pie šā tukšā galdarunu tautiskuma,

kam nav dziļāka satura. Vai citas pašas par sevi pieņemamas
strāvas, kustības un mācības arī nevar pieņemt kroplu veidu?

Mēs redzam, ka „M. 1." bagāts materiāls domām un secināju-
miem.

Ņemsim „Indränus". Gar mūsu acīm nodefilē 3 laikmeti un

3 latviešu zemnieku paaudzes. Indrāntēvs vēl ir patriarchals

saimnieks Stendera-Neikena garā, mājas galva, tēvs, gādnieks

un pamācītājs visiem mājas ļaudīm; cieši ieaudzis savā majā;

grib saimnieka godu. Viņam seko Edvarts ar lieliem saimnie-

ciskiem nodomiem, kas vareni pacels mājas ienesību. Lauku

mājā ienāk rūpniecība un technika (zivju_ dīķis, podnieka uz-

ņēmums). Saimei viņš ir tikai darba devējs un algas maksā-

tājs — irst vienotā lauku sēta. Viņu nevaldzina saimnieka

gods, bet saimnieka vara un tiesības. Še der klasei atgādināt,
ka ..Pīlāgā" Podiņu saimnieks arī ir vecā Indrāna līdzinieks,

bet Teteru — Edvarta; tā šī doma gūst pastiprinājumu arī

2. darbā. 'Noliņš un Edžiņš jau pārstāv to paaudzi, kam lauku

dzīve par garlaicīgu; lauku ļaudis vilina Rīgas ugunis. Tie jau
mantas putinātāji, dzīves sadedzinātāji. „Indränos" cīnās divas

taisnības — tēva un Edvarta. Tēva taisnību atzīst visi, ne-

ievēro gan to, ka 4. cēlienā viņš grib no Edvarta pārmērīgu
zemošanos — nolūgšanos uz ceļiem. Bet arī Edvartam ir sava

taisnība: nākotnes nodomi un dēls. Tikai savas taisnības iegū-

šanai viņš ņem palīgā netaisnību. Paceļas jautājums, vai tais-

nību drīkst iekarot netaisniem līdzekliem?_ Zīmīgā kārtā dels_,
kura dēļ Edvarts visvairāk cīnās pret tēvu, nemaz nedoma

sava tēva darbu turpināt.

«Nāves ēnā" rodas jautājums, kāpēc Grīntālam jāpaliek uz

ledus gabala. Mēs visi labprāt tur atstātu Zaigu. Tas nebūtu

slikts noslēgums: cilvēks, kas vēl tādā ārkārtējā stāvoklī tu-

rējās pie sava zivju vezuma, dabūtu pārliecināties, cik tas ne-

nozīmīgs pret augstāko vērtību — paša dzīvību. Bet rakstnieks

nolemj bojā ejai cildeno Grīntālu. Kāpēc? Pēc garākām pār-

runām esam nākuši pie atzinuma, ka labos apstākļos nav ne-

kāda varonība būt labam, bet cildenais vislabāk izceļas traģikā.

Ir dzirdēti spriedumi, ka Blaumanis esot gan lielisks cilvēku

pārdzīvojumu risinātājs, bet viņam trūkstot domu bagātības

un dziļuma. Mēs redzam, ka tādi spriedumi ir virspusīgi.
Pēc «Indrāniem" un „Zelta zirga" varam salīdzināt Blau-

mani un Raini. Blaumanis — reālists, ņem vielu no dzīves,

viņa cilvēki dzīvi, daudzi pat dzīvē noskatīti. Rainis — sim-

bolists, ņem vielu no teikām, viņa cilvēki abstraktu ideju pau-

dēji. Viens dzīves cilvēks, otrs abstrakts domātājs.
Šeit pakavējāmies pie izciliem darbiem, smagi pielocītiem

problēmām, kas gan varbūt atklājas, tikai drusku dzilak ieska-

toties. Bet netrūkst tādu arī citiem jau pamatskolas kursa pa-

redzētiem darbiem. Varbūt šīs problēmas pamatskolai par

smagām? Tiesa, vieglas tās nav, taču domājos 5. un 6. klase

tās sekmīgi veicis. Bet gadās, ka arī vidusskolā tām pajet
garām, un tas nu pavisam nav vēlams. Labāk izņemt mazāk,
bet pamatīgi, labāk iet dziļumā nekā plašumā. Vēl kas — visus

šeit minētos jautājumos skolotājs var sniegt apgarotā, aizrau-

tīgā stāstījumā; skolnieki sēdēs kā piesieti un pārvērtīsies
vienā uzmanībā; bet panākumi būs labāki, ja tos iztirzā sa-

runas veidā, cenšoties izdabūt no skolniekiem pašiem atrisi-

nājumus. Vismaz pamatskolas prakse to noteikti pierāda.

Zemākās klasēs, kur vēl mērķis ir apzinīgas lasīšanas iz-

kopšana, šeit apskatītā schēma tikai daļēji pielietojama. Lasot

kaut vai par Brigaderes Anneli, nepieciešami norādīt, ka tas

noticis agrāk, lauku apstākļos. Tā 1. punkts jau der. Saturu

piesavinās lasāmo gabalu atstāstot — tā tad otrs punkts. Būs

arī zīmīgas vietas. Kad Annele grib pamieloties pie krējuma

un saplīst pods — viņa bēg, kaut gan neviens nenāk. Ir taču

vietā pavaicāt, kāpēc viņa tā dara. Viņu dzen vainas apziņa,
bailes un kauns. Cilvēki, par kuriem lasa, arī apspriežami.

Uzbūve un valoda te vēl nav apskatāma, bet kaut kādus atzi-

numus un domas no lasītā gan dažreiz secināsim jau zemā-

kās klasēs.

Schēma nav mērķis, bet līdzeklis; to var paplašināt, sa-

šaurināt, pārkārtot, pildīt ar dažādu konkrētu saturu. Mērķis
ir iemācīt skolniekus iztirzāt rakstnieku darbus, lai tic tikai

pavirši neskrietu caur grāmatām un tiem neietu secen tās

vērtības, ko rakstnieks tur ieguldījis.
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Skolotāju ievērībai!

Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas izdevumā drīzumā iznāks

metodisko rakstu krājums

„Mācīšana un audzināšana
11

Grāmata obligātoriska visām skolām un ieteicama katram skolotājam



Tautas Palīdzības darba uzdevumi

V. Akermanis,

T. P. referents

Ar svinīgu aktu š. g. 2. novembrī Vecajā Rīgas māmuļā
savu plašo un svētīgo palīdzības darbu uzsāka organizācija
Tautas Palīdzība, uzņemdamās veikt to lielo palīdzības darbu,
ko līdz šim strādāja nopelniem bagātās iestādes un sabiedriskās

organizācijas, kā: bij. Latvijas Sarkanais Krusts, Veselības

Veicināšanas biedrība, Latvijas Bērnu draugu b-ba, Latvijas

Bērnu palīdzības b-ba, Rīgas Latviešu labdarības b-ba un

biedrība Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss.

Pārdzīvojamais laikmets, tam svētīgam darbam, ko veica

agrākās labdarības un veselības veicināšanas organizācijas un

biedrības, tagad uzlicis vēl citus jo svarīgus uzdevumus. Tā-

dēļ sekojot Tautas Palīdzības priekšnieka ģenerāla Dankera

aicinājumam, lielam palīdzības darbam talkā nākusi visa latvju

tauta, ieslēdzoties kopējā tautas palīdzības darbā, kāds pēc

sava plašuma, darba vēriena un nodoma dziļuma ir tikai vien-

reizējs.
Izteicot dziļu pateicību Latvijas ģenerālapgabala ģenerāl-

komisāram valsts padomniekam Drechsler'a kungam, ar kura
laipno atbalstu sākts un arī turpmākā aizgādībā paliek lielais

tautas palīdzības darbs, pieliksim visi savu palīdzīgo roku, lai

lielā tautas talka sasniegtu sprausto mērķi.
Apskatot organizācijas Tautas Palīdzības uzbūvi un orga-

nizāciju, redzam, ka sekmīgai darba veikšanai viss Latvijas

ģeneralapgabals sadalīts 6 Tautas Palīdzības apgabalos:
Rīgas pilsētas, Rīgas lauku. Vidzemes, Zemgales, Kurzemes

iin Latgales apgabalos. Apgabali savukārt sadalās lauku un

pilsētas Tautas Palīdzības apriņķos, bet apriņķi Tautas Pa-
līdzības iecirkņos. Tautas Palīdzības darbu, Tautas Palīdzības

apriņķos un iecirkņos vada ieceltie Tautas Palīdzības priekš-
nieki, pieaicinot darba talkā vietējos rosīgākos sabiedriskos
darbiniekus, kā galvenos līdzdarbiniekus un darbiniekus.

Organizācijas Tautas Palīdzības sēdeklis atrodas Rīgā un

tās augstākā vadītāja persona ir organizācijas Tautas Palīdzī-
bas priekšnieks, kas par savu darbību ir atbildīgs Generāl-
komisāram. Uz organizācijas Tautas Palīdzības apgabalu
priekšnieku priekšlikumu viņu iecel Generālkomisārs. Par

organizācijas Tautas Palīdzības pirmo priekšnieku Generāl-
komisārs iecēlis ģenerāli Dankeru. Tautas palīdzības priekš-
nieka padomdevējs orgāns ir padome, kas sastādās no 8 per-

sonām, kuras amatā aicina Tautas Palīdzības priekšnieks.

Tautas Palīdzības tekošo darbību vada organizācjas priekš-
nieka ieceltais darba vadītājs.

Sekcijas un darbība.

Daudzo un dažādo Tautas Palīdzībai paredzēto uzdevumu

veikšanai pie organizācijas pastāv vairākas sekcijas:
I. Līdzekļu sagādāšanas sekcija; 2. Pabalstu sagatavoša-

nas un sadalīšanas sekcija; 3. Ēdināšanas sekcija; 4. Mātes

un bērnu aizgādības sekcija; 5. Tautas veselības kopšanas un

aizgādības iestāžu sekcija; 6. Žēlsirdīgo māsu v. c. tautas ve-

selības kopšanas darbinieku sagatavošanas sekcija; 7. Juri-

disko padomu došanas sekcija; 8. Propagandas sekciia;

9. Reģistrācijas un izziņu sekcija; 10. Revīzijas sekcija, kas

tieši padota organizācijas Tautas Palīdzības priekšniekam.

Savu uzdevumu veikšanai, organizācijai Tautas Palīdzība

uz likuma pamata un viņas mērķu robežās ir tiesības:

1. Sarīkot atklātas ziedojumu vākšanas, naudas un mantu

loterijas; 2. Sarīkot priekšlasījumus, koncertus un labdarības
vakarus; 3. lekārtot darbnīcas un to ražojumu pārdošanai at-

vērt veikalus; 4. lekārtot un uzturēt tautas veselības kopša-
nas un pirmās pajīdzības punktus, internātus, atpūtas namus,

slimnīcas un sanatorijas; 5. Izdot un izplatīt grāmatas un

laikrakstus; 6. Pārdot spēļu kārtis, labdarības markas un

pastkartes; 7. Pieņemt mantojumus un novēlējumus naudā,
kustamā un nekustamā mantā.

Atspirguši no komūnistu terrora gadā pārdzīvotām briesmām

mes pirmkārt dziedēsim tās smagās brūces, ko mūsu tautas

dzīvajam organismam 1940./41. g. nodarījušas boļševiku bandas.

Tadēl šobrīd Tautas Palīdzības darbs galvenām kārtām

izpaudīsies:
1. Boļševiku laikā un kara apstākļos cietušo ģimeņu kā

arī nabadzīgāko daudzbērnu ģimeņu, kaut arī viņas tieši boļ-
ševiku laikā un kara apstākļos nebūtu cietušas, atbalstīšanā

ar uzturvielām, apģērbu, apaviem v. c. pirmās nepieciešamības
priekšmetiem. Tāpat tautas veselības kopšanas darbinieku sa-

gatavošanā, slimo kopšanā un ārstēšanā, bērnu aizgādības
kārtošanā, padomu sniegšanā mātēm un nelaimes gadījumos,
atbalstot arī mūsu kara invalīdus.

2. Neaizmirstot varonīgos Lielvācijas armijas karavīrus,
kas novērsuši latvju tautas bojā iešanu, un izjūtot dziļu pa-

teicību pret tiem karavīriem, kas vēl joprojām cīnās tālu aiz
musu zemes robežām, mūsu_ iedzīvotāji sniedz visu iespējamo
atbalstu karavīriem frontē, dāvinot ka Lielvācijas armijas kara-
vīriem, tā arī latviešu kārtības sargiem tūkstošiem pāru zeķu,
cimdu veļas un pārtiku.

3. Domājot par mūsu_ pašu tautiešiem svešumā, Tautas

Palīdzība izsūtījusi uz vācu armijas ieņemtajiem apgabaliem
delegāciju, kas, apbraukājot šos apgabalus, meklēja aizvestos

un pazudušos latviešus un rūpējās par ikviena mūsu tautas

locekļa atgriešanos dzimtenē. Vitebskas un Smolenskas rajo-
nos delegācija paveikusi nepieciešamos priekšdarbus tur dzīvo-

jošo latviešu repatriācijai.
4. Tautas Palīdzības izziņu sekcija, kas tagad pārņēmusi

līdzšinējā centrālā izziņu biroja darbu un uzdevumus, turpina
sakopot visas ziņas un datus par mūsu tautas dzīvājam spēkam
nodarītiem postījumiem boļševiku varas gadā.

Līdz decembrim par pazudušiem reģistrēti 34.092 cilvēki, no

kuriem 22.905 vīrieši, 7.199 sievietes un 3.989 bērni vecumā no

1 mēn. līdz 16 gadiem.
5. Atbalstot tos mūsu tautiešus, kas jau tagad atgriežas no

vācu armijas ieņemtajiem apgabaliem vai arī no gūstekņu no-

metnēm un atrodas ceļā uz savu dzimto novadu, Tautas Palī-

dzība ierīkojusi Rīgā Raiņa bulv. 27 sanitāro punktu, kur
naktsmājas, uzturu un medicīnisko palīdzību ir saņēmuši jau
simtiem apmeklētāju.

6. Pamatojoties uz ģenerālkomisāra Rīgā š. g. 30. oktobra
lēmumu, Tautas Palīdzība pārņems bij. Latvijas Sarkanā Krusta

un Veselības veicināšanas biedrības slimnīcas, sanātorijas un

bērnu veselības kopšanas punktus. Šīs iestādes, pēc pārkārto-
šanas un piemērošanas pašreizējām vajadzībām un mūsu laika

reāliem apstākļiem, ar 1942. g. 1. janvāri ieklausies organizā-
cijas Tautas Palīdzība darbā.

Neatkarīgi no tā, Tautas Palīdzības vietējo orgānu uzde-

vums ir darīt visu iespējamo, lai uzturētu līdzsvaru un atjau-
notu noplicināto tautas dzīvo spēku.

Tāpat Tautas Palīdzības vietējo orgānu uzdevums ir pa-

līdzēt noorganizēt skolās bērnu siltu ēdināšanu, sedzot izde-

vumus par trucīgo bērnu ēdināšanu un atbalstot tos ar iztrūk-
stošiem mācību līdzekļiem.

Tautas Palīdzības skolu kopas.
7. Tautas Palīdzības darbā ir vēlama visas mūsu jaunatnes

piesaistīšana, kas ar savu darbu atbalstītu vispārējos Tautas

Palīdzības pasākumus.
Lai mūsu jaunatni iesaistītu palīdzības darbā, Tautas Pa-

līdzība organizē pie skolām Tautas Palīdzības skolu kopas.

Tautas Palīdzības skolas kopas priekšnieku iecel Tautas Palī-
dzības apriņķa priekšnieks, pamatskolās — pēc tautskolu

inspektora priekšlikuma: ģimnāzijās un arodskolās — pēc ģim-
nāziju vai arodskolu direktora priekšlikuma, bet lauksaimniecī-
bas skolās — pēc lauksaimniecības skolas daļas vadītāja
priekšlikuma. Skolas kopas priekšnieks vada skolas kopu un
ir atbildīgs par kopas darbību. Skolas kopas priekšnieks var

uzaicināt kā palīgus un padomdevējus bērnu vecākus un skolo-
tājus kopā ne vairāk par skolas klašu skaitu. Skolas kopas
priekšniekam ir tiesība dažādu uzdevumu un darbu veikšanai

pieaicināt ka līdzstrādniekus arī vēl citas personas. Tautas

palīdzības skolas kopas mērķis ir:

a) sniegt materiālu palīdzību trūcīgiem savas skolas bēr-

niem, it_ īpaši tiem, kas boļševiku rīcības vai kara apstākļu
dcl nonākuši trūkumā; b) rūpēties par skolas labierīcībām sko-

las bērnu c) ar labiem padomiem, darbiem un morālisku

atbalstu palīdzēt skolas bērniem un viņu vecākiem; d) palīdzēt
trūcīgo bērnu apgādē ar_ grāmatām, burtnīcām un citiem mācī-

bas līdzekļiem, uzturvielām, apģērbiem, apaviem, veļu un citiem

pirmās nepieciešamības priekšmetiem: c) sagādāt skolniekiem
veselīgu darbu un atpūtu.

Šo mērķu sasniegšanai Tautas Palīdzības kopai ir tiesība

savas pašvaldības rajonu robežās vākt līdzekļus; sarīkojot

teātra izrādes, koncertus, priekšlasījumus, labdarības vakarus,
sporta sarīkojumus, mūzikāli-vokālus skolas bērnu sarīkojumus,
saņemot labprātīgus ziedojumus un pieņemot dāvinājumus un

veicot citus tamlīdzīgus pasākumus, kas likumā atļauti.
Ka latvju tauta Tautas Palīdzības darbu atbalsta, liecina

tas apstāklis, ka laikā no 16. līdz 30. novembrim ziedojumu
ceļā tautas palīdzības darbam Rīgā vien ir ienākuši

RM 205.000,—.
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Tautas Palīdzības darbāaicināts ikviens latvietis.

Savā turpmākā darbā Tautas Palīdzība grib pieaicināt ik-

vienu latvieti, kas būtu šīs organizācijas veicinātājs, visu Tau-

tas Palīdzības pasākumu sekmētājs un aktīvs palīgs katrā dar-

bā, kuram aicina Tautas Palīdzība. Ikviens tautas patriots var

stāties to rindās, kas nemitīgi grib domāt un lielākos vai ma-

zākos darbos pierādīt savas rūpes par tiem latviešu ļaudīm,

kas paši patlaban nespēj izkļūt no posta un trūkuma.

Par talcinieku lielai Tautas Palīdzības talkai var uzņemt

abu dzimuma personas, ne jaunākas par 18 gadiem. Talcinieka

gada maksa organizācijai ir RM 6, —, kura nomaksājama arī pa

mēnešiem.

Lai ātrāk sekmētos talcinieku uzņemšana, pieteikumi jā
iesniedz organizēti. Pilsētās iestādēm, uzņēmumiem un darba

vietām jāsastāda to personu saraksts, kuri vēlās kļūt par Tau-

tas Palīdzības talciniekiem un šie saraksti jāiesniedz attiecī-

gam Tautas Palīdzības priekšniekam.
Uz laukiem pieteikumus pieņem Tautas Palīdzības iecirkņu

priekšnieki, kas pa lielākai daļai ir pagastu vecākie.

Atsevišķas personas savus pieteikumus var iesniegt vai nu

tieši attiecīgajam Tautas Palīdzības apriņķu priekšniekam vai

arī caur Tautas Palīdzības iecirkņa priekšnieku — pagasta
vecāko.

Talcinieks, kas samaksājis gadamaksu, iegūst tiesības nēsāt

Tautas Palīdzības nozīmi. Tautas Palīdzība cer, ka talcinieku

nozīme rotās ikviena latvieša krūtis, tā vairojot Tautas Pa-

līdzības līdzekļu daudzumu un mazinot tautas trūkumu. Un ne

tikai materiālo vērtību došana, bet visas tautas sabiedrisko

tieksmju iesaistīšana Tautas Palīdzības darbā, vienojošās domas

dāvāšana savai organizācijai un neatlaidīgs darbs mūsu kopē-

jas lietas labā, veicinās mūsu tautas materiālo un garīgo at-
plaukumu,

i
,

FIZISKĀ AUDZINĀŠANA

Fiziskās audzināšanas jaunais virziens

Jānis Malovka,

Fiziskās audzināšanas inspektors

Jaunie audzināšanas un mācīšanas noteikumi latviešu skolām

paredz, ka mācības iestādēs jāizkopj jaunatnes fiziskā, intelek-

tuālā, aistētiskā un tikumiskā izglītība, jāaudzina jaunatne per-

sonīgā krietnībā, darba un darbīgā tēvu zemes mīlestībā, tautas

kopības garā, par krietniem latviešiem un latvietēm un sapraša-
nās garā ar jaunās Eiropas tautām.

Šo uzdevumu atrisināšanai arī fiziskai audzināšanai skola ir

ierādīta redzama vieta.

Jaunajās fiziskās audzināšanas programmās ietilpināti svarī-

gākie audzināšanas līdzekli, kā arī nospraustie mērķi, kas turp-
māk būs vadītāji skolu fiziskās audzināšanas darbā.

Kara apstākli gan jūtami ietekmē fiziskās audzināšanas darbu

skolā un dažādi traucē darba veikšanu saskaņā ar sastādītām

programmām, taču tas jauno fiziskās audzināšanas programmu

nozīmi nemazina, jo arī ierobežotos apstākļos šīs programmas

kalpo kā ceļa rādītājas pilnvērtīgam audzināšanas darbam.

Jaunie fiziskās audzināšanas uzdevumi ir daudz pilnīgāki un

plašāki par līdzšinējiem, kas bija pamatā skolas vingrošanai.
Fiziskā audzināšana tagad ir nostādīta uz gribas un rakstura

veidošanas pamatiem, un tādēļ darbam ir dots gluži jauns vir-

ziens un uzdevumi.

Kā vispārējās audzināšanas neatņemama pamatdala fizis-

ka_audzināšana skolā uzlūkojama nevien kā

arējās auguma stājas veidotāja, bet daudz

vairāk kā audzināšana, izmantojot skolēna
gara tieksmes un ķermeņa dotības.

Rotājas, sporta spēles, sports un vingrošana ir bērnu un jau-
niešu interešu sfērā, kurā tie audzināšanai viegli pakļaujas, tadēl
tie jāizlieto kā audzināšanas līdzekli jaunās paaudzes
sabiedrisko tikumu un rases apziņas izveido-

šanai, dzimtenes aizsardzības un vadonības

spēju izkopšanai, kas ir svarīgākie mērķi un

galvenie virziena punkti audzināšanā. Ar ro-

darbībām, kas piesaista visus jaunieša garīgos un fiziskos spē-

nīga pakļaušanās stingrai disciplīnai, jāieaudzina patiess biedris-

kums un kopības apziņa, jāierosina un jāattīsta skolēnu darbo-

šanās dziņa un jārada jauneklī fiziski un garīgi
pamati dzimtenes aizsardzības spējām, bet

jaunavā veselīgu izveidojumu nākamiem

mātes uzdevumiem.

Ar tautas raksturam atbilstošiem vingrojumiem jāattīsta

rases mantojums — ķermenis un gars, un ar

sportisku dzīves veidu jārada veselīgs uzskats par

kermeya skaistumu un fiziskām spējām.

Ar vingrojumiem un darbībām, kas prasa no jaunatnes
drosmi, cietību pret sevi, uzņēmību un atbildīgu rīcību grupas

apmēros, jāattīsta vadītajā spējas un japalie-

linaspējīgoskaits.

Vingrošana, sports, rotaļas un sporta spē-

les nav uzlūkojami kā mērķi paši par sevi, bet

vienīgi kā līdzekli audzināšanas mērķu sa-

sniegšanai.

Audzināšanas līdzekļu izvēlei jābūt sevišķi rūpīgai: vin-

grojumiem un darbībām jāatbilst bērnu un jauniešu ķermeņa un

dvēseles veidošanās procesam. Tiem jābūt piemērotiem audzinā-

šanas uzdevumu veikšanai katrā vecuma pakāpē.

I. pakāpe, kurā ietilpst bērni no B—lo8—10 gadu vecumam, ar

rotalveidīgu vingrināšanos jāliek pamati spēcīga

organisma izveidošanai.

11. pakāpē — vecumā no 10—14 gadiem, ar veiklības

vingrojumiem ļānovirza uzsvars no fiziskās ietekmes uz

garīgo — jāpalielina bērna kustības pieredze un darbību izpildes
technika.

111. pakāpē — vecumā no 14—18 gadiem ar vingrojumiem un

darbībām, kas piesaista visus jaunieša garīgos un fiziskos spē-
kus, jāattīsta cīņas un kopības gars.

Fiziskās audzināšanas līdzekļi
Vingrošana, sports, rotaļas un sporta spēles ir tas kustību

pūrs, no kura fiziskās audzināšanas skolotājam ir jāizvēlas
audzināšanai noderīgais.

Vingrošana

Vingrošana skolas fiziskās audzināšanas darbā ieņem vienu
no svarīgākām vietām.

Tā iedalās trijās dalās: a) vingrošanā bez rīkiem resp. au-

guma vingrojumos; b) vingrošanā ar rīkiem; c) vingrošanā
rīkos.

Ar ierosinātājiem auguma vingrojumiem jāizveido un jāno-
stiprina dabīgā auguma stāja, kas ir priekšnoteikums vitāli

svarīgo orgānu, kustību plašuma un spēku attīstīšanai. Tie

izmantojami tikai ķermeņa veidošanai bet

ne audzināšanai. Auguma vingrojumi ķermeņa veido-

šanai ir nepieciešami. Tie izpildāmi dzīvi, piemērotā daudzuma
un ar attiecīgiem starpinajumiem — sacensībām kustībās un spē-
jas. Tos nedrīkst pārvērst par vienmuļu roku un kāju kustinā-

šanu, jo bez dvēseliskas un aizrautīgas iedarbes tie sagādās
grūtības paidagogiska darbā.
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Auguma vingrojumus nevar pārvērst arī par fiziskās audzi-

nāšanas stundas vienīgo sastāvdaļu un brīvo kustību kombi-

nāciju mācīšanu. Tāds darbs, atņemdams atsevišķam individam

patstāvību un pārvērzdams to par nenozīmīgu masas sastāv-
daļu, ir mazvērtīgs, kas tikai atņem dārgo laiku pilnvērtīgam
audzināšanas darbam.

Vingrošana ar rīku ir nozīmīga, ja rīks ir piemērots ķermeņa
veidošanai vērtīgu vingrojumu izpildīšanai. No rīkiem pirmā
vietā izvirzāmamedicīnbumba, skaidu maisiņš, malkas šķila,
viegla bumba, nūja, aukla v. 1.1.

Šie rīki izmantojami celšanai, nešanai, grūšanai, mešanai

v. t. t., tāpat grupu stafetēs un veiklības rotaļās.

Trešā — svarīgākā vingrošanas nozare ir vingrošana rīkos,
kas līdz šim bija atstāta novārtā.

Jaunajās programmās ir izvirzīta prasība, lai rīku vingro-
šana tiktu ievērota dabīga pakāpenība. Vingrošanas rīki: stie-
nis, baļķis, rīki lekšanai v. 1.1. jāizmanto galvenā kārtā kā
šķēršļi, kurus pārvarot skolēni veidotu tālāk savus spēkus
un attīstītu kustību pārvaldīšanas spējas.

Rīku vingrošanas svarīgākā vērtība nepastāv tajā nozīmē,
ka rīki vai to aizstājēji paver iespējas papildināt fizis-
kas audzināšanas darbu ar jaunām kustību

formām, bet gan — ka katra jauna vingrojuma izpildīšana,
vismaz sakuma, saistās ar nedrošības un baiļu
sajūtam, kuru pārvarēšanai skolēnam jāmobi-
lizē visas garīgās un fiziskās spējas. Tieši šī
iemesla deļ, ka blakus fizisko spēku un veiklības vingrinā-
šanai skolēnam jāparada arī griba, raksturs, sapratīga dar-

bība un drosme — vingrošana rīkos ir sevišķi
nepieciešama. Skolotāja uzdevums ir vingrošanu rīkos
un to vienkāršajos aizstājējos tuvināt reālai dzīvei, piemērot
bērna spējam, raksturam un padarīt to audzinoši pilnvērtīgu.
Jāizmanto bērna kustību dzina un pieredze, un pamazām
jāvirza tas no rotaļas uz rīka līdz vingrojumiem
ar izteiktu ģimnastisku formu.

Sports

Kā jauns fiziskās audzināšanas līdzeklis skolas programmā
ietilpināts sports. Tas sadalīts visos mācību gada periodos
un ietver tādus dabīgus vingrojumus, kas iespējami telpās
un lauka. Te ietilpst skriešana, lēkšana, smaguma grūšana
un mešana, gājieni, vizināšanās ar kamaniņām, slēpošana v. 1.1.

Ar šīm sporta darbībām bērnam vispirms jāiemanto
daudzpusīga kustību pieredze un pēc tam arī

kustību technika, pec kuras iemācīšanās skolēni varēs
uzradīt arī attīstībai piemērotus sporta sa-

sniegumus.

Rotaļas un sporta spēles

Izcila vieta jaunā programmā paredzēta

rotaļām un sporta spēlēm. Tās ne ar kādiem citiem
audzināšanas līdzekļiem nav aizstājamas. Rotaļas bērniem un

sporta spēles, piem.: basketbols, futbols, rokas bumba pus-

un jauniešiem turpmāk jāizlieto sabiedrisko tikumu
un pienākuma apziņas veidošanai. Ar rotaļām un sporta spē-
lēm jāattīsta arī uzņēmība, drosme, cīņas, kopības un vado-

nības gars.

Skolā mācāmā vingrošana, sports un sporta spēles ne-

drīkst but dzīšanas pēc kailiem sasnieguma
rekordiem. Attīstības pakāpei atbilstoši augstvērtīgi sa-

sniegumi ir jāprasa un_ jāsekmē, bet tiem jāizaug no sistē-

matiska skolas fiziskas audzināšanas darba. Nodarbībās,

pārbaudēs un sacīkstēs jāsekmē skolēnu attīstība, bet galvenā
vērība tomēr jāveltī audzinoši ietekmējošiem momentiem.
Fiziskās audzin_āšanas_ stundas,, cik vien to atļauj klimatiskie

un vietas apstākli, jānotur laukā. Kā telpā, tā laukā stunda

jāveido atbilstoši bērnu attīstībai, vecumam un gada laikam.

Parasti stunda iedalāma trijās dalās: ievadītāja, galvenā un

noslēdzēja. levadītājā daļā — ietilpināma kārtības mācība un

ierosinoši auguma vingrojumi. Galvenā daļā — vingrošana

rīkos, sports vai sporta spēle. Noslēdzēja daļā — nomierinā-

tāja rotaļa, soļošana dziedot v. c.

Bez programmā uzskaitītiem līdzekļiem, piemērojoties vie-

tējiem apstākļiem, fiziskās audzināšanas stundās var izmantot

arī slidošanas, airēšanas un citas vingrināšanās iespējas. Kār-

tējās mācības sjundās jāveic audzināšanas

darbs, un fiziskās audzināšanas stundas ne-

var aizpildīt ar priekšnesumu sagatavoša-
nas un citiem līdzīgiem darbiem.

Jauna sekmju vērtēšanas kārtība.

Skolēnu sekmju vērtēšana ir svarīgs iekārtojums skolas

dzīvē. Līdz ar pārkārtojumiem fiziskās audzināšanas uzdevu-

mos tiks pārveidota arī skolēnu sekmju vērtēšana, jolīdzšinējais
veids saturēja ievērojamus trūkumus. Pēc jaunā izkārtojuma
skolēns atzīmi saņems ne tikai par savu ķermenisko gatavību,
normu vai uzdevumu izpildīšanu, bet gan kā kopno vēr-

tējumu, ievērojot vispirms — sasniegumu. Vērtēšanai

tiks sastādītas speciālas tabeles, — kas dos audzinātājam
skaidrību par atsevišķa vingrojuma vai darbības grūtību un

atzīmes apmēru noteiktā vecuma pakāpē.

Svarīgs jauninājums sekmju vērtēšanā būs tas, ka ievēros

sasniegumu, bet būs jāvērtē arī — sasnieguma

spējas. Šāda sasniegumu iespēju vērtēšana ir nepiecie-
šama, jo ne visi vienas klases skolēni ir vienādā vecumā,

vienādi attīstīti un apdāvināti. Prakse rāda, ka tas, kas vienam

skolēnam padodas viegli, no otra prasa lielu piepūli. Tādēļ,
vērtējot sasnieguma iespējas būs jāievēro: skolas

ārsta atzinums par skolēna veselību, fizis-

kas attīstības stāvoklis, vecums, apdāvinā-
tība, centība un rakstura īpašības, kas izraisās

cīņas nostājā_ un darbībā, spēles izpratnē un biedriskā nostājā
pret līdzspēlētajiem un pretspēlētājiem.

Sacensības

levērojami notikumi skolas dzīvē ir sacīkstes un sarīko-

jumi. Sacīkste ir vērtīgs audzināšanas līdzeklis, ja vien to

labi organizē un pienācīgi uzrauga. Draudzības sacīkstes var

rīkot vingrošanā, sportā un sporta spēlēs, klašu starpā vai

arī ar citu skolu, bet_ vienīgi tad, ja ir notikusi sistemātiska

sagatavošanās skolotajā vadībā. Sacīkstes ir ārpus-

stundu darbs.

Sacīkstes ir pilnvērtīgas, ja tās rāda audzināšanas sekmes:

skolēnu disciplīnu, cīņas garu, biedriskumu, uzņēmību un

citas pozitīvas īpašības. Skolu sarīkojumu fizisko vingrojumu
priekšnesumos būtu vēlams, lai tie turpmāk atspoguļotu laik-

metīgo fiziskās audzināšanas darbu skolā. Ir jāatmet līdz šim

dažkārt praktizētā lepošanās ar «balerīnām" un „solo" priekš-

nesumiem, kuros grūti saskatīt kādus sakarus ar skolas fizis-

kās audzināšanas patieso darbu.

Skolotājs fiziskās audzin. darbā

Skolotāja resp. skolotājas nostāja audzināšanas uzdevumu

veikšanai ir sevišķi svarīga. Skolotājam, tāpat arī skolotājai
jābūt priekšzīmīgam jaunatnes pazinējam un apdāvinātam
jaunatnes vadītajam ar zinātniskā un veselīgā pasaules uz-

skatā pamatotu ķermeņa kultūras izpratni. Savā tērpā,
stājā un spējās tam jābūt priekšzīmei. Kā skolā,
ta ārpus skolas tam jābūt jaunatnes audzinātājam un līdz-

cinītājam sabiedriski kulturālā laukā. Kā savas skolas sporta
vadītajam viņam jāstāv blakus skolas priekšniekam, kurš pēc
vadonības principa atbildīgs par visu skolas, tā tad arī par

fiziskās audzināšanas darbu.

Bez saviem tiešiem audzināšanas pienākumiem, fiziskās

audzināšanas skolotājam jāveic arī fiziskās kultūras propa-

gandas darbs. Priekšnesumos un praktiskos uzvedumos tam

jāiepazīstina vecāki un sabiedrība ar fiziskās audzināšanas

jauno virzienu un uzdevumiem latviešu skolās.
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Rotaļības vingrojumi ar nūju

Emilija Krūmiņa

1.

Turot nūju vertikāli uz izstieptas delnas:

a) notupties uz ceļiem;
b) atsēsties, kājas stieptas priekšā un pēc tam piecelties

stāvus.

2.

Četrrāpus iet — turot nūju horincontāli uz muguras.

3.

Nūja uz grīdas:

a) uzkāpt ar abām kājām līdztekus virsū, rokas sānis —

noturēties!

b) nostāties nūjas galā un pēc komandas apskriet nūjai
apkārt — kamēr vietā; kurš pirmais?

c) nūjas galā (nūja priekšā), noliekties uz priekšu

un balstā „apstaigät" nūju, neizkustinot pēdas.

4.

Turēt nūju ar vienu roku vertikāli uz grīdas:
a) atlaižot roku vaļā, ar augstu vēzienu pārcelt kāju un

nūju pēc tam ātri saķert ar otru roku;
b) neatlaižot nūju — izgriezties zem rokas apkārt;
c) palaist nūju vaļā — ātri apgriezties apkārt un atkal nūju

satvert.

5.

_

Nūja horicontāli, satverta galos virstvērienā: pārkāpt nūjai
pari, piesist ar nūju aiz kājām pie grīdas, kāpt atpakaļ — piesist
pie grīdas priekšā, tad vēlreiz pārkāpt — piesist un pēdējo reizi

pārkāpt un nūju pacelt virs galvas, rokas stieptas. Kurš to

veiks pirmais? '

6.

Nūja horicontāli satverta galos virstvērienā:
a) sviest nūju gaisā, pirms satveršanas sasist rokas

plaukstas;
b) sviest gaisā, pirms satveršanas sasist rokas plaukstās un

pec satveršanas ātri pietupjoties ar nūju piesist pie

grīdas.

Nūja ir viens no visvieglāk iegādājamiem mācību līdzekļiem. Ja līdz šim

vingrošanas darbā tā mazāk pielietāta, tad par iemeslu tam ir populāras vielas

trūkums. Novecojušās darbības ar nūju nespēja stundai dot vajadzīgo sprai-

gumu un dažādību, jo nūja, pa lielākai daļai, tika izmantota tikai kā „dekorä-

cija". Jaunajās programmās nūjai jāaizstāj daudzi ģimnastiski rīki, bet auguma

vingrojumos ar nūju ierosinātas loti daudzpusīgas kustību formas. Kā mazu

piemēru darbībām ar nūju sniedzam zemāk minētos vingrojumu elementus.

7.

No guļus stāvokļa uz vēdera piecelties stāvus — turot nūju
aiz muguras zem elkoņiem cieši piespiestu klāt.

8.

_

Turēt nūju kreisā rokā (1. r.) vienā galā, nūja slīpi priekšā,

pārlekt pāri nūjai „šķērējot" ar kreiso (1.) kāju un apgriezties
apkārt.

9.

Nūja uz grīdas. Nostāties viens otram pretim, sadoties krei-

sās (1.) rokās un mēģināt viens otru pārvilkt pāri nūjai savā

pusē.

10.

Pa diviem pretim, katram nūja; nūja satverta galā un

balstās vertikāli uz grīdas — atlaist nūju un mainīties vietām,
lai satvertu pretinieka nūju.

11.

Divi tur vienu nūju ar vienu roku galā ciet, nūja horicontāli:

a) abi izgriežas apkārt zem rokas;
b) pārkāpj pāri.

12.

_

Sēž viens otram pretim, kājas kopā, pēda pret pēdu; divas

nūjas, katrs saņēmis nūjas pie gala:
a) pārmaiņus gulties un celties sēdus;
b) žākļa sēdē, pēda pret pēdu liekties sānis līdz grīdai,

no vienas puses uz otru.

13.

Divi tur nūju horicontāli katrs pie sava pleca un trešais

mēģina vidū kārienā pievilkt kājas.

14.

_

Pa četriem, katram nūja. Satveroties nūju_ galos — izveidot

dārziņu, pagriezties, pa labi, pārcelt kreiso kāju pāri priekšējai
nūjai un visiem lekt uz labās kājas apkārt (nūjas turēt cieši

rokās 1)

Būs jauni fiziskās audzināšanas skolotāji
Š. _g. 19. janvāri Rīgā uzsāka darbu Izglītības un Kultūras

ģenerāldirekcijas rīkotie 6 mēnešu kursi fiziskās audzināšanas

skolotāju sagatavošanai. Fiziskās audzināšanas skolotāju-spe-
ciālistu trūkums bija jau senāk, bet boļševiku briesmu gads
to skaitu samazināja vēl vairāk.

Kursu merķis_ visīsākā_ laikā sagatavot jaunus skolotājus-
specialistus fiziskas audzināšanas darbam latviešu skolās. Tādēļ
arī kursos uzņēma jauniešus ar priekšzināšanām fiziskā audzi-

nāšanā un sportā, un pabeigtu vidusskolas izglītību. Kursu

programma sastādīta tā, lai kursanti gūtu zināšanas un prasmi
darbam skolā saskaņā ar fiziskās audzināšanas jauno virzienu,
kas tagad aptver daudz plašākus uzdevumus nekā līdz šim.
Nodarbības notiek vakaros un svētdienās. Bez praktiskām no-

darbībām vingrošanā, slēpošanā, sporta spēlēs, vieglatlētikā* pel-
dēšanā v. c. nozarēs, liela vērība piegriezta arī teorētiskiem

priekšmetiem — anatomijai, fizioloģijai, biomēchanikai, psīcho-
loģijai, paidagoģijai, pilsoņu mācībai v. t. t. Kopsummā kursos

paredzētas 820 stundas. No 113 audzēkņiem liels vairums bi-

jušo latviešu virsnieku, studenti, pazīstami sportisti un fiz. audz.
darbinieki.

Par kursu komisārisko vadītāju izraudzīts Izglītības un

Kultūras ģenerāldirekcijas fiziskās audzināšanas_ inspektors
J. Malovka, bet par kursu direktoru — Latvijas Universitātes

fiz. audz. inspektors A. Rudzītis.

_Ka mācības speķi darbojas musu labākie fiz. audz. spe-

ciālisti, Universitātes mācību spēki, treneri un paidagögi.

Kā izkārtot fiziskās audzināšanas stundu klases telpā
Kara laika apstākli atsevišķās skolās jūtami iespaido fiziskās

audzināšanas stundu norisi. Un tomēr, arī visgrūtākajos ap-

stākļos izdomas bagāts skolotājs var atrast piemērotu vielu

stundas darbam. Mēs nedrīkstam aizmirst arī, ka fiziskās audzi-

nāšanas darbs ietver sevī svarīgas teorētiskas zināšanas. Zie-

mas apstākļos atsevišķas stundas veltījamas teorētiskiem iztir-

zājumiem. Kā izkārtot fiziskās audzināšanas praktisko stundu,
nepiemērotās telpās, par to lasīsit žurnāla nākamā nummurā.
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MUMS ZUDUŠIE

Jānis Lapiņš

Jāna Lapiņa vairs nav mūsu vidū. Pārdzīvotais sarkanā

terrora laiks ir saīsinājis šī stiprā vīra mūžu par dažu labu

gadu, salauzdams viņu kā morāliski, tā fiziski. Mūsu tautai

šinī vērtību pārvērtēšanas laikā ir zudis darbinieks, kura

skaidrā, noteiktā balss bija dzirdama cauri visu citu sprie-

dumiem, gan ne ikreizes pieņemama, bet vierumēr vērta, ka

to uzklausa un pārdomā. Jāņa Lapiņa mūžs tagad pieder vēstu-

rei, un ja mēs, godinot aizgājēju, nostaigājam atmiņā atpakaļ

Radus četrdesmit ilgu posmu, tad visur un vienmēr redzam

Jāni Lapiņu pildām uzdevumu, kuram viņš bija aicināts —

būt par tautas audzinātāju. Viss, ko Jānis Lapiņš rakstījis,

runājis vai pētījis, tiecās uz šo vienīgo mērķi — rādīt tautai

īsto ceļu tās garīgajos meklējumos. Kā ideologs un tautas audzi-

nātājs viņš arī nopelnījis savu nemirstības tiesu mūsu vēsturē.

Jānis Lapiņš nepiederēja tiem cilvēkiem, kas staigā savu

dzīves taku ar apdomu un piesardzību. Šis cietais vīrs ne-

mitīgi kaisa savu domu kvēlē, viņš dega darīt darbus, un

darbiem līdzi sadedzināja pats sevi. Retajam Dievs devis

tik izšķērdīgas spējas asi, oriģināli domāt. Grāmatā izlasīts

zīmīgs vārds, ielā nejauši saklausīts teiciens, garām slīdoša

dzīves aina viņā bieži izraisīja domu, spožu kā zibens, un

tās gaismā viņš klausītājam vai lasītājam parādīja pasauli

pavisam no cita skata, no jaunas, neparasti spilgtas perspek-

tīvas. Katrā lietā viņš saredzēja tās vienreizējo, būtisko zīmi.

Viņam nebija laika teikt to rūpīgi izmeklētos vārdos, un viņš

sabiezināja un pastiprināja krāsas, lai izceltu tikai šo pašu

galveno, šo lietu sevī. Bet viena doma vēl nebija līdz galam

izrisināta, kad izšķīlās atkal jauna dzirksts, pavērās cita per-

spektīva, un pasaule atblāzmoja jaunā gaismā. Tā šis stiprais,

smaidīgais vīrs gāja caur dzīvi, redzēdams visu „kā pirmās

dienas spožumā", mūžam spilgtās, mainīgās krāsās. īsā ievad-

rakstā viņš izsēja domas bagātīgāki nekā dažs profesors biezā

foliantā. Pusstundas sarunā viņš dažkārt ierosināja vairāk nekā

simts speciālistu garlaicīgā konferencē. Tverdams jauno domu,

viņš atstāja nepabeigtu sākto, un bija pilns pretrunu kā pati

raibā Dieva pasaule. Patoss bija gaiss, ko viņš elpoja, pār-

spīlējumi viņa dienišķā maize, un tā viņš ieguva sev tikpat

daudz draugu, cik naidnieku un nesapratēju.

Taču bija viņam arī kāds nemainīgs kodols, no kura cēlās

viņa domu uguns un kas nemitīgi rosināja viņā darba gribu.

Tas bija savdabīgais pasaules uzskats, kas viņā nobrieda jau

priekš vairāk nekā trīsdesmit gadiem, Pēterpilī un Maskavā

vērojot jaunekļa acīm visas tās dulķes, ko krievu tautas dzīvē

uzgrieza krievu nihilisms, anarchisms un marksistiskās ten-

dences. No tām tālajām dienām viņš kļuva pats asākais

marksisma nīdējs, katra āziātisma karsts pretinieks. No tām

tālajām dienām dzīves atzīšana bija viņa dvēseles saturs, tēv-

zemes mīlestība — augstākais tikums, ko viņš neapnicis slu-

dināja gadu no gada, un godbijībā pret zemi un zemnieka

darbu — viņa centienu galvenā dala. Viņš sevī centās sakopot

visas tās idejas, kuras nepieciešami ievērot, lai kāda tauta

mūžam dzīvotu. Viņš kļuva par tautas sirdsapziņu un labo

balsi. 1917. gada martā Valmierā viņa domās dzima mūsu

nācionālā karoga projekts, un virja līgava Marianna Straumane

steidzās to darināt audeklā. Tā tapa trīs pirmie sarkanbalt-

sarkanie karogi.

Visus pēdējos gadus vina balss visskaļāk vienmēr pacēlās

tad, kad bija jābrīdina no briesmām, kas slēpās aiz Zilupes.

Viņš asi noraidīja teicienu: „Ex orientē lux!"

— No austrumiem briesmas! — tāds bija vina brīdinājums.

Un līdz ar to viņš kļuva karsts rietumu kultūras apustulis un

vienmēr rādīja uz tiem dižajiem ētiskās stingrības paraugiem,

kas tik pilnīgi iemiesoti vācu tautā.

Visa viņa mīlestība piederēja jaunatnei un tautas audzinā-

šanas darbam. 1906. gadā, tikko 21 gadu vecs, viņš sāka taut-

skolotāja gaitas Cēsu draudzes skolā, vēlāk Rīgas un Valkas

skolās. Beidzis Maskavā komercinstitūtu, viņš strādāja Val-

mierā, kur nodibināja vienu no mūsu pirmajām' tautas ūniver-

sitātēm. Ražīgākie viņa darba gadi pagāja kā ģimnāzijas direk-

toram Jelgavā, Tukumā un Rīgā. Pirmajos mūsu skolas organi-

zēšanas gados viņš sarakstīja vairākas mācību grāmatas, bet

viņa sirdi nekad nesaistīja sīks, rūpīgs paidagöga un metodiķa

detaļu pētīšanas darbs. Skolu dzīvē viņš gribēja būt tikai lielo

stigu dzinējs — ideologs un vadītājs.

Arī ārpus skolu sienām viņš visur meklēja saskares ar

tautas jauno audzi, Jai rādītu jaunus ceļus tiem, kas tos vis-

vairāk meklē. Tā viņš kjuva par mūsu topošo rakstnieku saimes

audzinātāju un vadītāju. Jelgavā, Tukumā, Rīgā viņa pajumtē

pulcējās jaunie liriķi, ēpiķi, gleznotāji. Katram viņš atrada

uzmundrinošu vārdu, deva vērtīgu ierosinājumu. Par visu vai-

rāk viņam rūpēja Latgales rakstniecības nākotne. «Latgale ir

mūsu spēks, mūsu nākotnes zeme," tie bija viņa vārdi. Sprūdžs,

Apels, Klīdzējs bija viņa izredzētie talanti. „Paskataities uz

šo jaunekli 1 Mežu tumšums ir viņa acīs. Viņš tūlīt ir gatavs nirt

visdziļākā dzelmē un iznest jums neredzētu dārgumu," tā viņš

mēdza raksturot vienu vai otru no šiem jaunajiem ļaudīm. Un

viņa ierosmē tiešām dažs dārgums iemirdzējās mūsu rakst-

niecībā.

Pagājušais terrora gads Jāni Lapiņu salauza un satrieca. Tā

bija nelaime, no kuras viņš bija tautu brīdinājis trīsdesmit ga-

dus. Garīgi satriekts, ļaunas slimības izmocīts, viņš cieta savu

un savas tautas likteni. Un tomēr viņam bija lemts redzēt arī

atpestīšanas stundu. Viņš bija viens no pirmajiem, kas laik-

rakstu slejās sveica brīvību un atbrīvotājus. No nāves izglābies

un tomēr ar nāves ēnu sejā, viņš dega jaunu darbu kvēlē. Un

vēl pēc smagas operācijas slimības gultā viņš kārtoja savu

dzīves pieredzes romānu „Ezeru acis". Tam bija izteikt visu

viņa pateicību un godbijību dzīvei. „Tik loti Dievs ir pasauli mī-

lējis, ka ir viņu neaprakstāmi skaistu radījis", tādi bija viņa

atvadu vārdi vienā no pēdējiem rakstiem.

Nu šīs pasaules mirdzums izdzisis Jāņa Lapiņa acīs. Izlīdzi-

nātas pretrunas, norimusi nemiera kvēle, klusē patētiskais runā-

tājs. Runā vairs tikai viņa grāmatas, runā viņa trauksmainā

mūža paraugs, aicinot mīlēt dzīvi, mīlēt šo zemi.

Jānis Andrups.
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Arnolds Čuibe

Starp daudziem latviešu patriotiem, kas boļševiku valdīša-

nas gadā no čekas noslepkavoti vai aizvesti trimdā, cietuši

arī bijušās Izglītības ministrijas darbinieki centrā. Līdz

1940. gada Ziemas svētkiem visi atbildīgie izglītības lietu va-

dītāji kā nepiemēroti boļševiku mērķiem tika atlaisti. Arī ilg-

gadīgajam Izglītības ministrijas darbiniekam Arnoldam Cuibem

ar 1940. gada decembri bija jāaiziet no iemīļotā darba. Lai

nepaliktu bez eksistences līdzekļiem, viņam bija jāmeklē sko-

lotāja darbs Jelgavā.

Ar lielu pacietību, bet rūgtu sirdi A. Čuibe pirmajos mēne-

šos noraudzījās, kā komūnistu varas vīri sagrāva ar tik lielām

pūlēm celto izglītības ēku. Izglītības resorā sākās patvaļa,

chaoss un latviešu garīgo vērtību pazemošana un iznīcināšana.

Saprotams, A Čuibe šinī slepkavu darbā nevarēja aktīvi pieda-

līties, un viņam no sava darba bija jāiet. Bet ar šo pazemojumu

vēl nepietika. Pirmajās kara dienās, kad vācu armijas pēkšņā

trieciena dēl komūnistu varas pīlāru pamati sāka grīļoties, viņi

vēl pēdējā agonijā meklēja visās vietās „nodevējus" un „signā-

lizētājus". Šo upuru vidū bija arī A. Čuibe un viņa dēls arch-;-

tekts A. Čuibe. Kā „spiegu" boļševiki apcietināja arī A. Ču;bi,

to mocīja, sakropļoja un beidzot zvēriski noslepkavoja.

Kad pēc Latvijas atbrīvošanas saradās savās darba vietās

agrākie izglītības darbinieki, A. Čuibes vinu vidū vairs nebija.

Bet palika viņa gaišā personība, kas izpaudās viņa darbos un

sadzīvē.

Visu savu mūžu A. Čuibe veltīja jaunatnes un tautas audzi-

nāšanai. Bagātā pieredze un darbā gūtās atziņas viņam pa-

līdzēja nostāties izglītības darbinieku pirmajās rindās. Un te

viņš stāvēja ne kā karjērists, bet kā sapratīgs un godīgs iz-

glītības un kultūras sargs. Darba kollēgām viņš bija labs draugs,

bet darbiniekiem un skolotājiem atsaucīgs padoma devējs. Viņš

bija noteikts, ja pat stingrs, bet nekad ass un pārsteidzīgs at-

tieksmē pret citiem. Kaut viņam bija jau pāri sešdesmitiem un

daža laba likteņa sitiena dēl galva bija kļuvusi sirma, tomēr

viņa enerģija un darba rosme bija nesalauzta.

Ar savām plašajām zināšanām, bagāto pieredzi un noteiktām

dzīves normām, viņš bija ierindojies to latviešu patriciešu rin-

dās, kas veidoja latviešu tautas garu, latviešu tradicijas un

latviskās dzīves stāju. Reizē ar viņu kritušais viņa dēls Arnolds

Čuibe bija pazīstams architekts, kas sev pieminekli uzcēlis ar

vairākiem stalto skolas ēku projektiem, viņa dēls Leons Čuibe

ir ev.-luter. baznīcas mācītājs un meita Mirdza Čuibe ir pa-

zīstama dzejniece.

Arn. Čuibe dzimis 1879. gada 5. decembrī Erglu draudzes

skolā. 1902. g. viņš beidza Cēsu paidag. kursus, 1905. g. nolika

mājskolotāja un apriņķa skolotāja eksāmenu Pēterburgā, bet

1909. gadā abitūriju Maskavā. Pēc tam studēja Maskavas ūni-

versitātē, kuru 1913. gadā beidza ar matēmatikas maģistra

grādu.

Par skolotāju A. Č. sācis strādāt Saikavas Konrāda skolā

1902. g.; 1904.—06. g. viņš bija skolotājs Valmieras draudzes

skolā, 1906.—1910. g. Valmieras skolot, b-bas latviešu skolā,

1913.-15. g. Sosnovicas sieviešu ģimnāzijā, bet 1915.—21. sko-

lotājs Valmieras reālskolā. Kopš 1921.—1926. g. Č. bija Rūjie-

nas vidusskolas direktors, kopš 1926. g. 4. okt. A. Č. bija Izglīt.

ministrijas vidusskolu dir. biedrs, bet kopš 1939. g. augusta viņš

bija Skolu departamenta vicedirektors, kur viņš strādāja līdz

viņa atvaļināšanai no amata. Strādādams Izglīt. ministrijā A. Č.

bija daudzu komisiju loceklis, kurās viņš veicis lielu darbu

izglītības jautājumu kārtošanā. A. Čuibe bija arī vairāku matē-

matikas grāmatu autors.

H.

Atis Jaunzemis

Komūnistu agonijas dienās par upuri kritis arī otrs Izglī-

tības ministrijas darbinieks, bijušais vidusskolu dir. biedrs

Atis Jaunzemis. Tikai vienu gadu viņam bija ļauts strādāt Iz-

glīt. m-jā, bet arī šinī īsajā laikā viņš paspēja sevi parādīt kā

aktīvu un sapratīgu izglītības cēlēju un veidotāju. Bagātā pie-

redze skolu un sabiedriskā darba druvā sāka tikai izraisīties

un pausties konkrētos darbos, bet komūnisti viņu kā mācītāju

un nosvērtu nācionālu pilsoni padzina no iemīļotā darba.

A. Jaunzemis no darba aizgāja, bet nelūza. Vioš strādāja

gadījuma darbus, kā tulkotājs, iztika ar minimumu, ticēja un

gaidīja, kamēr cilvēciskais saprāts atkal uzvarēs. Un viņš iz-

turēja līdz kritiskajām kara dienām. Bet ļaunam likteņa sitie-

nam vajadzēja nākt, komūnisti atrada šo nosvērto personību,

kas nevienam nebija ļauna vēlējis, un 29. jūnijā Salaspilī slep-

kavas lode izdzēsa viņa dzīvību.

A. J. bija rakstnieka Apsīšu Jēkaba dēls. Viņš baudīja labu

audzināšanu un izglītību un sevī nesa visas tās krietnās

kristīga cilvēka un īsta latvieša īpašības, ko pauda rakstnieks —

viņa tēvs savos literāros darbos. Vioš bija smalkjūtīgs un

iecietīgs, darbīgs un pašaizliedzīgs, labs draudzes gans un ne-

savtīgs jaunatnes un tautas audzinātājs.

Taisni tadi cilvēki aziatu kalpiem derdzās, un tādi vispirms

dabūja ciest. Tā bija liela latviešu tautas traģēdija, ka taisni

krietnākos un spējīgākos cilvēkus Staļina kalpi steidzās no-

vākt sev no ceļa.

Ar A. J. nāvi nav vairs cv.-luteriskai baznīcai spējīga mā-

cītāja, darba kollēgām atsaucīga un silta sirds biedra, un jau-

natnei laba audzinātāja. Bet viņa personības bagātais gars ar

viņa nāvi nav miris: tas dzīvos viņa ģimenē, cv.-luteriskā

draudzē, viņa darba biedros un tautiešos, ar kuriem viņam

bija saskarsme vārdos un darbos.

A. Jaunzemis dzimis 1893. g. 28. februārī Kokmuižas pag.

skolā, kur viņa tēvs bija toreiz skolotājs. Viņš vispirms mā-

cījās mājās, 1903.—1911. g. Rīgas pils. zēnu klasiskā ģimnāzijā,

pēc tam līdz 1917. g. studēja teoloģiju Tērbatas ūniversitātē.

No 1917—1919. g. J. bija Smiltenes skolu b-bas reālskolas

un tirdzniecības skolas skolotājs, 1922.—1929. g. Gaujienas

ģimnāzijas skolotājs, 1929.—1932. g. Jelgavas skolotāju insti-

tūta skolotājs, 1932.—1939. g. Ventspils valsts ģimnāzijas direk-

tors, bet kopš 1939. gada 1. okt. viņš bija Izglītības ministrijas

vidusskolu dir. biedrs, no kura amata boļševiki viņu padzina.

No 1919. g. 9. jūnijaA. J. nepārtraukti bija ev.-luter. baznīcas

darbinieks — mācītājs, prāvesta vietnieks un prāvests. Kopš

1933. g. viņš bija Ventspils aizsargu pulka mācītājs. Rakstījis

par izglītības jautājumiem žurnālos un sarakstījis mazāku

darbu «Vairāk sirsnības."
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KRITIKA UN BIBLIOGRAFIJA

Latviešu rakstniecība boļševika okupācijas gadā
Nekad latviešu tauta nepiemirsīs 1941. gada 17. jūniju —

savu melno dienu, kad boļševiku tanku nepārredzamās masas

okupēja Latviju. Notikumi, kas sekoja, aizskāra smagi arī mūsu

gara kultūru, kas nācijas divdesmit divos neatkarības gados
bija piedzīvojusi strauju progresu visās nozarēs, arī rakstnie-

Tā tagad tika iznīcināta, slēdzot visus laikrakstus un

žurnālus, makulējot tūkstošiem grāmatu, jaunu grāmatu iz-

došanu padarot par šauras grupas —■ boļševiku partijas —

monopolu (nodibinot VAPP) un rakstniekus un žurnālistus
turot cietumā vai aizsūtot pie spaidu darbiem Krievijas no-

malēs.

Ka bolševistiskā rakstniecība, ko nodibināja, ir gaužām

ērmīgs_ radījums, prātoja paši toreizējie varas vīri īsi priekš
kara sākšanās tā sauktajā padomju rakstnieku kongresā Rīgā
pag. g. 14. un 15. jūnijā. No Maskavas atsūtītais Spure sava

referātā žēlojās: „Pats galvenais pamattrūkums, ka mums nav

darbu. Nu, ja rakstniekam nav darbu, tad ir pilnīgi pareizi,
ka tam arī saka — kas tad viņš ir par rakstnieku, ja nekā

nevar uzrakstīt." Kongresā noskaidrojās, ka no toreizējās
rakstnieku savienības 44 biedriem kaut ko dara tikai kādi 10.

Pārējiem V. Lācis lielīgi piedraudēja: „Tikai pielūkojiet, ka

ar savu pārlieko uzmanību un nogaidīšanu tomēr galu galā

nesakompromitējaties." Visā gadā esot sarakstīta tikai viena

luga. Niedre atzinās, ka „8 mēnešu laikā nav atrasti jauni
un maskavnieks Pelše pēc tam bija spiests konstatēt:

„Jus sakāt atpalikt." Referenti krustām šķērsām velti izmek-
lējās šīs parādības cēloņus, jautājuma dziļākiem pamatiem,
protams, nedrīkstēdami pieskarties.

Šī ar vismodernāko kara techniku bruņotā terrora lavīna_,
kas bija_ uzvēlusies Latvijai, taču nāca no Maskavas, kur tā

priekš pāra gadiem bija jau samalusi daudzus latviešu komu-

nistus, to starpā itin visus spējīgākos un godīgākos. Kad pēc

boļševiku ienākšanas Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības
sapulcē kāds iedrošinājās orātoram publiski pajautāt, kur mājo
un ko dara rakstnieki Maskavā, Silmanis prasīja: „Kurus
jūs domājiet?" Izdzirdis pieminam Laicēna vārdu, viņš savie-

bies paskaidroja, ka tas par valsts nodevību notiesāts uz

ilgiem gadiem spaļdu darbos. Kopā ar aviācijas_ maršalu

Alksni bija nogalināts dzejnieks-diletants un ģenerālis Eide-
manis. Bija slēgts nevien maskavnieku mēnešraksts „Celtne",
bet arī „Krievijas Cīņa'\ likvidēts apgāds „Prometējs" un

latviešu teātris un iznīcinātas visas latviešu skolas. Vai viss,

kas Maskavā latviešu valodā bija iespiests, kļuva Padomju
savienibā uzreiz nelegāls. Nelaiķis Sudrabu Edžus ir Maskavā

pavadījis (kā to liecināja paši uz Maskavu pēc viņa pīšļu

urnas sūtītie rakstnieki) savus mūža pēdējos gadus trūkumā

un pamestībā. Sirmais P. Dauge bija tikmēr pēc labi pārbau-
dītām NKVD metodēm spīdzināts, ka, pēc „reabilitēšanas" iz-

laists no cietuma, bijakluvis par nožēlojamu vecīti, kas gatavs
akceptēt itin visu. Tādā neslavā bija latviešu kultūra darba

laužu «paradīzē". Nav grūti iedomāties, kādi spēki pēc šīs

drausmīgās tīrīšanas akcijas vēl bija Maskavā palikuši pāri —

pamulķie, vienaldzīgie un avantūristi, un tie bija tie, kurus

atsūtīja uz Latviju taisīt kultūru, kas «sociālistiska pēc sa-

tura, nācionāla pēc formas" (itin kā kad kāds saturs spētu pa-

stāvēt bez formas vai pat pretēji formas prasībām).

Un tā pēc dažu gadu pārtraukuma — pēc „Celtnes" —

boļševiki izdeva atkal žurnālu latviešu valodā — „Karogu",
šoreiz Rīgā. Pirmo reizi visā latviešu preses pastāvēšanas
laikā literārā mēnešrakstā ienāca — žīdi. Tas notika 1940.

gada rudenī. Kaut kāds Šac-Aņins, Vainšteins, Etingers, Lei-

zers Lēvins un taml. sāka taisīt mūsu kultūras seju. Ja pa-

šķirstām „Karogu" un tai pašā laikā iznākošo Rīgas žīdu

žurnālu „Ufbau", tad redzam — abos mēnešrakstos vienus

un tos pašus līdzstrādniekus, tāpat kā tas bijis un vēl šobrīd

ir tur, kur žīdi taisa krievu, baltkrievu, vācu (emigrantu),
angļu v. c. tautu presi. Latviešu komunistiem nebija rakst-
nieku. Nav brīnums. ja tādos apstākļos vārdu „žīds" tikai ar

lielām pūlēm iedabūja kāda vārdnīcā, bet Blaumaņa žīdu
Ābrāmu pataisīja teātrī par ēbreju. Kļūst saprotams, kāpēc
dažā „Karoga" burtnīcā gandrīz 20 lpp. lielajā chronikas

daļā nav nevienas rindiņas veltīts latviešu kultūrai, toties kada

Pereca nopelni aprakstīti sīki (1941. g. 4. n-rā).

„Karogs", ko 1940./ 1941. g. izdeva Rīgā, varen atšķīrās
pat no „Celtnes", pie kam arī šis salīdzinājums nerunā „Ka-
rogam" par labu. Kamēr „Celtnē" producējās gandrīz vienīgi

latviešu autori, „Karogä" nereti līdz 70% tulkojumu. Visādās

pozās tur uz atsevišķām krītpapīra priekšlapām pozē Stalins
(pirmajā pusgadā no 4 burtnīcām divās — l. un 3., 1941.

gadā atkal), Ļeņins, Engelss, Klāra Cetkina, Krupskaja, Džam-

buls Džabājevs. Raini iespieda kaut kur teksta vidū, rakst-

nieku, kas vienmēr bijis latviešu brīvības un neatkarības
cīnītājs.

Stāvoklis, kādā mūsu literātūru noveda īsā laikā okupanti,

bija tāds, ka — ja kāda krievu rakstnieku brigāde vēl gadu
velak butu apmeklējusi Rīgu (kā vina bija darījusi, savā laikā

ierazdamas pie ukraiņiem Kijevā un Charkovā, pie baltkrie-
viem Minskā), tad tā būtu boļševiku politiķiem par prieku
konstatējusi, ka latviešiem nekādas literātūras vairs nav taisni

tapat,_ kā nav vairs laikmetīgas krievu literātūras, bet ir tikai

«sociālistiska pēc satura" krievu valodā apdrukāta makulā-

tura. Paldies Dievam, boļševiku varas gads bija par īsu, lai

tiem būtu bijis iespējams iztukšot latviešu bagātīgi pilnos vēr-

tīgu grāmatu plaņktus.Bija un paliks atšķirība, salīdzinot ar to

gara barības badu, kāds valda Maskavā. Un taču likās, bija
pilnīgi drošs, ka piepildīsies Vissavienības pārstāvja Fadejeva
pareģojums Padomju rakstnieku kongresā Rīgā pag. g. 14. jū-

nijā: „Bet, biedri, nav ne mazāko šaubu, ka šīs atšķirības ar

laiku izzudīs..."

Latviešu līdzšinējo rakstniecību nolādējuši, boļševiki, kā

redzējām, paši nekā nespēja dot tās vietā. Par saviem gal-
venajiem rakstniekiem viņi uzskatīja A. Upīti, V. Lāci (kas
ar saviem bulvarromāniem bija kļuvis bagāts, pirka un pār-
deva mājas v. 1.1.) J. Niedri un Spuri. Ja Upītis ir devis dažu

korrektu darbu (piem. «Māsas Ģertrūdes noslēpums"), tad

tas sarakstīts un iespiests priekš komūnistu varas laika; no

krieviem izraudzīts par varas vīru, Upītis vairs nekā paliekoša
neuzrakstīja. Par V. Lāci jau 1937. g. Latviešu literātūras

vēsture lasām: „V. L. popularitāti ieguvis kā veikls un pro-

duktīvs romānists, bet literārā vērtība viņa romāniem un

lugām maza" (VI, 529). Jāpiezīmē, ka toreiz tā bija liela pār-
drošība — šādu (kaut arī pamatotu) spriedumu par Lāci laist

klaja, jo viņš bija «Jaunāko Ziņu" un Sabiedrisko lietu mini-

strijas «galma rakstnieks". Boļševiku gadā viņu nezin kāpēc
izsludināja par Ulmaņa vajātu mocekli; Lācis nekā nesa-

rakstīja, šai ziņā rakstniecībai tiešām nenodarīdams pāri.
Niedre pazīstams kā famozais kancelejiskais Niedre, Jānis"
[sk. viņa grāmatas «Vikingi" (1931) titulu]; arī 1940./41. g.

šis diletants nekļuva par rakstnieku. Šis apstāklis viņu tomēr
nekavēja prezidēt rakstnieku savienībā; 14./15. jūnija insce-
nētajā kongresā, uztvēris no paša Spures mutes, ka arī pēdē-
jais nav — tāpat kā visi pārējie — nekā laba sarakstījis,
Niedre viņam izteica uz pēdām... bolševistisku pārmetumu.
Un dažādi Baloža, Brauka, Etingera, Granta, Lēmaņa, Lukša,
Miras Krupņikovas, M. Rudzīša, Sakses, partijas sekretāra

Spures, Vaivara, Vīlipa v. c. dzejoli un citi darbiņi stāv savā

diletantibā pilnīgi ārpus literātūras. Arī luga, ko rakstnieku
kongress atzina par pieņemamu, krievu drāmaturgu v. c. teātra
speciālistu brigādes acīs neatrada žēlastības, un publicētie
fragmenti liecina, ka krieviem bijusi labāka gaume; šī darba
līmenis zems.

Bija meģin_ājums izsist bolšcvistisku kapitālu no latviešu
tautas dziesmām, tajās uzsverot šķiru cīņas elementu. Raini
boļševiki gribēja pataisīt par savu dzejnieku, lai gan tādi

dzejnieka' darbi kā „Sveika, brīvā Latvija!" un „Daugava"
viņiem bija pilnīgi nepieņemami un to dēl viņi Rainim daudz-

kārt piemeta maldu cejus (Niedre un A. Upītis); savu mērķu
sasniegšanai viņi viltoja Raiņa piemiņas priekšmetus (dzej-
nieka mātes attēlu un taml.) un Raiņa rakstus.

Boļševiku gadā iespiesto rakstu lielum lielā dala ir pa-

domju autoru sociālistiskā reālisma garā veidoto darbu tul-

kojumi. Kas ir tā sauktais sociālistiskais reālisms? To
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visi redzējām. Tas nozīmē īstenības viltošanu tik acīs lecošā

mērā un tik pliekanā un naīvā veidā, ka ikviens lasītpra-

tējs bez grūtībām spēj viltojumu atšifrēt. Frāzes un meli, ko

mums uztiepa par gara barību, nespēja ne latviešu lasītāju,

ne arī, protams, rakstnieku inficēt. Taisni otrādi — šīs tul-

kojumu sūkalas, šī pote veidoja un nostiprināja varenu, boļ-
ševikiem naidīgu pretestības fronti, tajā ievelkot ikvienu lat-

viešu tautas locekli, un vēl nekad tautas vienība nebija
bijusi tik pilnīga kā pagājušā gadā.

Bolševis tis k i verdziskais atdarinātāja un

kopētāja gars visspilgtāk parādījās skolām

domātajā literātūrā. Latviešu autoru darbi nebija
vajadzīgi, jo grāmatas visām Padomju savienības tautu skolām

jau bija sarakstītas — krievu valodā, atlika tikai tās pār-
tulkot. Un tulkoja arī — nevien ģeogrāfiju, vēsturi, dabas zinī-

bas un taml. darbus, bet arī vācu, franču, angļu valodas kur-

sus. Pat „ābeci pieaugušiem" sastādīja „pēc Voskresenska

un Pavlovskas" un „Latviešu valodu, gramatiku un pareizrak-

stību mazpratējiem pēc J. R. Paleja". Vienīgi aritmētiku pamat-
skolām izdevās sastādīt mūsu skolotājiem. Padomju rakst-

nieku kongresā Spure uztraucās, ka latviešu valodas stundas

..skolā lasa to pašu veco plūtokratisko laiku literatūru" (lat-
viešu rakstniekus), un rezultāts, zināms, bija tas, ka steidzīgi
sāka taisīt tēvu valodas mācīšanai mūsu skolās vienu īstu krie-

visku chrestomatiju, kur bija jāievieto visādi sīkumi no Staļina,

Dzeržinska v. c. nagu maucēju dzīves, boļševiku manifesti,

kas radušies dažādu kongresu gadījumā, krievu šķiru cīnās

.tēlojumi (N. Ostrovska) v. 1.1.

Ir prieks redzēt, kā latviešu rakstnieks pēc boļševiku pa-

dzīšanas atspirgst. Lai pieminam tikai Skalbi. Gandrīz veselu

gadu klusējis, viņš pāra mēnešos tagad publicēps periodikā
vairākus desmitus Nesen (decembrī) iznāca reize ar

viņa tēlojumiem un pasakām „Namiņš zem vītoliem" arī viņa

dzejas «Klusuma meldijas", kur atrodama gaišākā liecība par

mūsu rakstnieka nostāju pagājušā drausmu gadā, kad salts

varmākas asmens, pie latvieša rīkles likts, noslāpēja katru

brīvu vārdu..

Skaists bij. ko neteicu saudzot,
Sirdī ko glabāju svēti,

Skalbe atcerēdamies saka. Tur ir arī sāpju rindas, veltītas
mūsu mocekļiem.

Bet Skalbes jaunākajā dzejā ir arī skaista paralēle par

cietu ticību nākamiem laikiem:

Pret kalnu egles aug tik slaiki:

It visur apslēpts dailes tēls.

Nāks citi gadi, citi laiki,
Un celsies viss, kas augsts un cēls.

Sp.

Klusuma meldijas
Kārla Skalbes jaunākās dzejas

Jānis Grīns

Grūtajos kara laikos, ar dzīves vienkāršošanos, īstās dzejas
nozīmība stipri pieaug. Dzejai jāpapildina, jāpiepilda dzīve ar

atziņām, ar krāsām, skaņām v. c. savu organisko bagātību.
Tā šai pašā krājumā dzejnieks Skalbe devis pāris dzejoļos
(„Mocekli", „Aizvestais") pirmo māksliniecisko formulējumu
tām dziļajām sajūtām par aizvestajiem latviešiem, kādas ir

visā mūsu tautā; tālāk viņš sniedzis laikmetīgu balādi „Pūka

kāvējs"; citās vietās viņš no jauna apliecinājis savu patrio-
tisko pārliecību. Pēc liela vēsturiska pārbaudījuma izdarāma

jauna cilvēcīgo un nācionālo spēku, ētisko un aistētisko vērtību

skate
...

Un tiešām, tauta dziji alkst dzirdēt, ko tagad domā,
ko teic par visu to lielākais un mīļākais viņas dzejnieks, gud-

rais kopš ilgiem gadiem viņas likteņu tulks. Un_ dzejnieks

teic retus, skopus, tomēr pravietiskus vārdus, kamēr pārējais
šai krājumā ir vairākos pēdējos gados radušies dzejoļi —

ta

sacīt, dzejnieka ikdienas darba raža.

..Klusuma meldijās" visumā sastopam to pašu veco, mīļo

dzejnieku, ko „Zäles dvašā" un vēl agrākos viņa krājumos.
Dzejnieks izdzied savas vecās tēmas atkal par jaunu jau tīri

arēji — kā putns jaunā pavasarī. Piemēram, jaunajā krājuma
ir skaists dzejolis „Dzirnavas" (52. un nāk. lapp.) — kurais

jau viņam par dzirnavām? — Dzejolis „Barkas" (109._lapp.)
arī ir ieturēts dažu agrāko „barku" pantmērā un vispārīgajā

atribūtācijā. — Par latviešu strēlniekiem dzejotās vārsmas

97. un 104. lapp. ir tikai jaunas variācijas par šo tipiski skal-

bisko temu. — Jaunajā krājumā 4 dzejoli sacerēti ar pazī-

stamo, jau tikpat kā klasisko iedziedājumu «Šūpojiet mani.

Daugavas viļņi", — īpatā latviskā brīvajā daktilī. — Arī tāds

dzejolis kā „Qaidot" (56. lapp.) veras savā skalbiskajā formā kā

vecu vecais paziņa. Šāda dzejnieka atkārtošanās ir tikai da-

bīga un reizē liktenīga. Kārlim Skalbēm ir savu temu, savu

formu sērija, kas viņu atkal un atkal saistījušas.

Lēnām, stipri skopi Kārlis Skalbe savā tagadējā darbības

stadijā var dot jaunas, būtiski-mākslinieciskas (par ārējām, te-

matiskām bija runa augšā) atziņas. Šai ziņā vispirms norādāms

uz krājuma priekšgalā likto dzejoli „Klusuma meldijas". Pēc

vairāk kā 40 gadu neatlaidīga un loti sekmīga dzejnieka darba

Skalbe atzīst, kā ..Skaists bij, ko neteicu saudzot, sirdī ko gla-
bāju svēti", t. i. ka visskaistākais paliek neizteicams ..vārdu
meliem." Pie šāda smaga atzinuma dažkārt nākuši lieli dzej-

nieki. Dziesma bez vārdiem jeb klusuma meldija san visjaukāk,
jo vissmalkākais jau tiešām vārdiem nav izsakāms. Tā arī

lielajam latviešu dzejniekam jācīnās ar savu uzdevumu, kā ar

līdz absolūtai pilnībai neuzveicamu, līdz „Engels no aizslēg-

tām lūpām Liesmainus vārdus plūks."
«Klusuma meldijās" ir vairāki skumji un skaisti mīlas mo-

tīvi, piem., par dzēluma sajūtu, ar kādu aizvadām acīm aiz-

Apgāds „Latvju grāmata"

ejošu skaistu sievieti ar brīnišķu «mutītes šķēlumu" (19. un

33. lapp.), par to, ka visa tā debesu puse, kur ir mīļās māja,
ir jaukāka par citām (21. lapp.) v. t. t.

Skaista un zīmīga glezniņa — japāņu glezniecības žanrā —

ir mazā impresija „Stārķa mielasts" (98. lapp.); tā atgādina

brīnišķu porcelāna zīmējumu. Bet līdzīgi tverts dzejolis „Trīs

veci putni" (29. lapp.) savā drūmajā tonī sabiezē līdz impre-
sionistiskam simbolam.

Dzejoli «Pāvilam Rozīšam aizejot" (96. lapp.) un «Antona
Austriņa piemiņai" (105. lapp.) nebūt nav tikai gadījuma no-

devas, bet īsti mākslas darbi. Kārlis Skalbe ir stingrs savā

paškritikā kā neviens cits. Pietiks atcerēties, ka dažs labs

mūžībā aizgājušais viņa kollēga, piem., kaut vai Rainis, Plū-

donis, sava mūža otrā pusē laida klajā liriku ar pārāk ātru un

vieglu roku. Bet Skalbe jau pēc savas dabas ir īsts juveļu
slīpētājs, kas neskaitāmas reizes apgroza un apvērtē savu

dārgakmeni, iekām atzīst to par gatavu. Kārlis Skalbe pacie-
tīgi gaida vispirms laimīgu temu, tad laimīgu radīšanas brīdi

(jo bieži tie nāk reizē, protams), un kad viņš to sagaida —

dzimst tādi šedevri, kā „Vasara" (41. lapp.), «Bezdelīgas"
(35. lapp.), „Dzeguze" (22. lapp.), „Laimes lejot" (100 lapp.)
v. c. Citreiz jāpietiek ar vienu pašu gleznu kā ar zelta spalvu
no brīnumputna spārna, jo šis pats nesaķerts aizlidojis.

Kā arvienu un visur, arī „Klusuina meldijās" Kārlis Skalbe

ir nesasniedzams meistars vārdu gleznās — metaforās, sa-

līdzinājumos etc. Tās viņam ir pirmreizīgas (tāpēc pārsteidz

un uzvar mūs, jo tikko radušās), latviskas un arī, ja gribat,

mūžīgas. Tā, piem., nule pat viņš ieraudzījis un formulējis
nieitenes brīnišķo ~mutītes šķēlumu"; tūdaļ pēc tam viņš pir-

mais ieraudzījis un pieminējis uz ielas sniegā nomestu ormaņa

spuraino cimdu, kas gul tur „kā ezis." Padomājiet, vai ar to

mūsu dzīve nekļūst bagātāka, pilnīgāka, skaistāka? Pirms

Skalbes skatiena nebija mutītes šķēluma, nedz cimda eža. Bet

varat_ ticēt: pēc „Klusuma meldiju" iziešanas publikā viņi ir

un_ būs. Un būs arī vāji dzejnieki un nedzeiuieki, kas varbūt

mēģinās tos ietīstīt atkal iekšā savās klišeju vārsmiņās.

Skalbe, kā zināms, uzņemts gan pamatskolu, gan vidusskolu

mācību programmās. Tas ir lielākais gods, kas viņam jau kopš

gadiem parādīts, bet dažkārt šāds apstāklis varēja konservēt,

stindzināt par klasiķi ar aprautu darbību. Literātūrvēsturnieku

spriedumi par viuu jāiemācās bērniem un jauniešiem. Bet

Skalbes gadījumā tas nekādā ziņā nenozīmē, ka viņa dzejas
avots virtu tādēļ mazāk, vai taisītos tādēļ pagalam aizsērēt.

Liels vārdu mākslas burvis pilnā jaudā darbojas un arī staigā

tepat mūsu vidū, jau savā cilvēcīgajā būtībā lēnām kā ozols

izaugdams par simbolisku dzejnieku.
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Anekdotiskais stāsts tagadnes vācu literāturā
Kārlis Plukšs

Vācu rakstniecībā līdzās apjoma ziņā plašākai noveles

formai ar lielu rūpību un noteiktību izveidots tai radniecīgs
literūtūras žanrs, ko Wilhelms SchäferV) nosauc par anek-

dotu, bet Hans's Franck's2) par īso stāstu (Kurzgeschichte). —

Šo abu episkās dzejas veidu (noveles un anekdota) būtiskā at-

šķirība parādās to saturā un formā. Anekdotā parasti liktenī-

gais moments valda par personīgo. Šis dzejas žanrs valdzina

taisni ar to, ka te likteņa vara cilvēkam liek pēkšņi izšķirties.
Ar likteni te jāsaprot arī individa neaptēšamo psīchisko pārdzī-

vojumu sasprindzinājums un tā izraisīšanās uz āru. Šā īsā stāsta

māksliniecisko mērķi Hans's Franck's saskata zināma notikuma
izkristallizēšanā par mākslas veidolu ar skaidriem un skaistiem

samēriem un brīnišķīgu caurspīdību.3) Tēlojot vai nu cilvēcīgi
dziji aizkustinātāju, humoristisku vai liktenīgu momentu, anek-

dota valodiski mākslinieciskā izteiksme ievēro ārkārtīgu eko-

nomiju, jo šī īsā stāsta forma spēcīgu iespaidu panāk taisni ar

valodas un kompozīcijas koncentrāciju. Noveles stāstījums ir
vairāk izlīdzināts, jo tajā nedominē tik daudz pārsteidzoši nepa-

rastais moments kā anekdotā, jo novelē tik pēķšņi neatklājas
cilvēka dvēseles irracionālais slānis. Novele ar lielāku rūpību
cenšas izveidot atsevišķus notikumus un panākt skaidrāku sa-

karību to starpā. No sacītā izriet, ka anekdotiskais stāsts ir

īpats noveles paveids._ Modernais vācu anekdotiskais stāsts
ir pavisam jauna episkās dzejas forma, kuras īstais nodibinā-
tājs ir jau minētais Wilhelms SchäferV). Radot savu

stiliski un kompozjtoriski stingri veidoto anekdotu. W. Schāfer's
galvena kārta mācījies no 18. g. s. vācu īso stāstu autora
Johann'a Peter'a Hebel'a (1760.—1836.), bet savu skolotāju
viņš pārspēj ar savu īpato, eleganto stilu un poantēto no-

slēgumu. (Par poanti sauc noveles kompozicijā gala punktu,
kura atklājas visa darba dziļākā nozīme.) Šie W. Schāfer'a
anekdoti ir_ nopietni mākslas darbi, kas sniedz dziļu skatu
cilvēka dvēsele. Šo stāstu iekšējā būtība izpaužas to dvēse-
līgumā un simbolikā, jo W. Schāfer's šeit nevis jautri un va-

ļīgi atstāsta vienreizējus notikumus par slavenām personībām,
bet atsevišķā gadījumā atklāj vispārcilvēcīgo, kas lasītāju dziļi
ierosina un šiem mazajiem stāstiem piešķir augstu dzejas vēr-

tību. Šo darbu māksliniecisko izveidojumu raksturo tieksme
visu dziļi nozīmīgo pateikt vienkārši, jo pati stāstīšanas māka

te parādās kā vienīgais mākslinieciskās gribas mērķis. Tāpēc
te neatradīsim nekādus sevišķus aprakstus un apstākļu tē-

lojumus, ne psīcholoģisku analizi, ne arī mākslīgu noskaņas

radīšanu. Viss stāstījums risinās vienkārši teikumu pa teiku-

mam, līdz beidzot noslēgumā mums uzaust dzīves allēgorija,
jo notikumu savirknējums ir izaudzis par dzīvu tēlu.

Viss par Schāfer'a anekdotu teiktais gandrīz pilnīgi atbilst

arī Ha n s'a Fran c ka īso stāstu mākslinieciskajam izveido-

jumam. Starpība tikai tā, ka Franck'a stils ir vienkāršāks un

reizēm pat atgādina tautas pasaku valodu. Bet tamdēļ jau šo

sacerejumu_ darbība nav mazāk drāmatiski spraiga, tāpat
Franck's ša veida darbos nav izšķērdīgs ar izteiksmes līdzek-

ļiem, bet aprobežojas ar to visnepieciešamāko. Reizēm pat
šķiet, ka atsevišķi Franck'a anekdoti ir pat vēl dziļāki, dzīvāki

par radniecīgajiem Schāfer'a darbiem. Hansa Franck'a īso

stāstu galvena raža sakopota krājumos „V ar a vīksna"
(„Der Regenbogen" — 1927) un „L aik v prizma" („Zeiten-
prisma" — 1932). Viņa pirmās grāmatas septiņreiz septiņu
stāstu simbolika tiešām viz vai visās septiņās varavīksnas
krāsās. Apbrīnojama ir mākslinieciskā griba, noteiktā formas

apziņa, kas veidojusi šai krājumā ietverto darbu. Šai grāmatā

reprezentēti visi vācu novadi un tā lasās kā vācu kultūras

vēsture anekdotiskā pārdzīvojumā.
Ta W. Schāfer's un Hans's Franck's, izveidojot anekdotisko

stāstu par stingri noteiktu epikas paveidu, ir paši kļuvuši par

ša dzejas žanra klasiķiem. Ka Schāfer's un Franck's tādu ap-

zīmējumu pelnī, apliecina jau tas vien, ka vinu abu īsie stāsti

kļuvuši par skolas lektīru, jo vinu anekdotu izlase iznākusi

atsevišķos izdevumos skolas vajadzībām. Bet pēc veco ro-

miešu uzskata kļūt par skolas autoru nozīmēja kļūt par klasiķi.
Ka šim īsajam stāstam paredzama literāra nākotne, to pie-

rada jau tas vien, ka arī jaunākā dzejnieku paaudzē varam

sastapt rakstniekus, kas kultivē šo noveles paveidu, lai tikai

minam Heinz'u Stegnweit'u (Štegnveits) un Barthold'u Blunck'u
(Hansa Friedrich'a Blunck'a brālis) v. c.

Grāmata Annas Brigaderes piemiņai

Art. Baumanis

M. Qoperis, atzīmējot 80 gadus kopš Annas Brigaderes dzim-

šanas, ar Latvju grāmatas firmu greznā L. Liberta illūstrētā
izdevumā laidis klajā vienu no Brigaderes pirmajiem darbiem —

pasaku Mare. īstenībā te runa par diviem parallelizdevumiem,

no kuriem viens latviešu, otrs vācu valodā. Šī darba pirmteksts
radies vācu valodā 1899. gadā. glabājas Rakstniecības un teātra

muzejā un līdz šim nebija publicēts, kamēr pašas autores
latviskotā Mare iespiesta periodikā, stāstu krājumos un Briga-
deres kopotos rakstos pavisam septiņas reizes (pirmo — 1900. g.

mēnešrakstā Austrums, septīto kopoto rakstu 1. sējuma 4. izde-

vuma 1937. g.) un šī tad ir astotā reize. Taču šī Ir pirmā reize,
kad Mare ļznāk atsevišķā grāmatā arī latviešu valodā.

Man kā mākslas darbu pārspēj daudzi Brigaderes darbi
īpaši vācu teksts palicis grumbuļains, dzejnieces nenogludināt
un neizrediģēts, iespiešanai nesagatavots. Respektējot rokrakstu,
tā tas arī iespiests — ar dažiem negludumiem valodā tāds pats,
kads tas priekš vairāk kā 40 gadiem uzrakstīts un rokrakstā

palicis. Izdevējs, gribēdams publicēt kādu vēl neiespiestu dzej-
nieces darbu, ņēmis kā vienīgo dzejnieces archīvā atrodamo vēl

neiespiesto pabeigto darbu Mares vācu pirmtekstu. Publikācijai
tā tad zinātniska un memoriāla nozīme, un tas taisni šobrīd

*) W. Schāfer's (dzimis 1808. g.) rakstījis arī plašus ro-

mānus par cilvēces draugu un audzinātāju Pestalozzi'ju un

Zwingli'ju.
2 ) Hans's Franck's (dzim. 1879.) ar labiem panā-

kumiem darbojies visos dzejas žanros, sasniedzot īstu meista-

rību novelē un anekdotiskajā stāstā.
3) Hans Franck. Die Kunst der Kurzgeschichte — „Die

Woche" — 1931. I. 3.
*) Seha f c r'a ievērojamākie anekdotu krājumi ir „A nek-

doten" (1928.) un „Jauno anekdotu saulgriežu loks" („Wende-
kreis neuer Anekdoten" 1937.).

pilnīgi attaisno_ pasakas vācu teksta iespiešanu, kas citādos

apstākļos varbūt būtu bijusi pieciešama.
Pasakas vērtības ir tās idejiskajos meklējumos. Brigadere

Mares sarakstīšanas laikā ir rakstniecībā vēl debitante (viņas
vispirmos darbus iespiež 1896. g.). To vērā ņemot, šai darbā

var iepriecināt vispirms viņas griba — ķerties pie sarežģītās
problēmas par to, kadi apstākli veicina cilvēka pārtapšanu un,

sevišķi, kāds raksturs ir sievietes lomai šo apstākļu veidošanā.
Brigaderes teze: 1) to dara ciešanas, un 2) ceļu ārā no pār-
pratuma un seklas pašpieticības chaosa uz katarzi un laimīgu
ģenēzi spej radīt sieviete, ja tā mīl — ne akli, bet apzinīgi,
proti, nevien pati dodama upuri, bet arī prazdama iemīlētā

modināt spēju sevi kritizēt, no vecā uz nepareiziem pamatiem
celta atteikties (kaut arī tur būtu bijis ielikts vesela mūža
darbs), khit atkal redzīgam, jauno īsti vērtīgo iekārot, pēc tā

dzīties, to sasniegt;_ tā ir aktīva, gudra mīlētāja, tā spēj at-
šķirt īsto no lieka, tā nebaidās nogāzt elkus, tā ir jaunas pasau-
les pioniere, un tomēr — galvenais — viņa ir sieviete, visa
viņas rīcība — arī viņas varonība — ir viņas mīlestības pro-

dukts. Dzejniece to tēlo kā uz plašās ārējās pasaules, tā arī

uz dvēseles dzīves fona.

Dažas_ piezīmes ir vietā pie latviešu izdevuma redakcijas.
Te visāda ziņā nav izprotams, pie kādiem principiem turējies šī

izdevuma redaktors, koriģēdams Brigaderes valodu un pat stilu.

Izlaists, pielikts, pārtaisīts ne vienā vien gadījumā. Kāda ir

bijusi vajadzība novirzīties no autores vairrākkārt akceptētiem
tekstiem? Nav īsti labi, ja redaktors pulka gudrāks par ievēro-

jamu un augsti cienījamu rakstnieci.

Grāmatu illūstrējis un iekārtojis L. Liberts. —

Jānožēlo, ka Mares latviešu izdevums atklātā grāmattirdz-
niecībā tikpat kā nav bijis dabūjams. Jāprasa: kam, kādiem,

lasītajiem, kuriem dzejnieces cienītājiem šī grāmata bij domāta

un kuriem ne.
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RĪKOJUMI NORĀDĪJUMI INSTRUKCIJAS

Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas amata personas

Zinātnisko iestāžu un vispārīgo lietu

departaments:

Direktors Arvīds Šnornieks,

Zinātnisko iestāžu un archīvu daļas priekšnieks

Aleksandrs Plensners,

Adniinistrātīvi-saimnieciskās daļas

priekšnieks Artūrs N ī k v r s,

vec. juriskonsults Jūlijs Š m it s.

Personāla un"cenza nodaļas vaditājs

Eduards G r ī nv a 1 d s.

Inspektors (algu jautājumos)

Andrejs Rūdzis.

Nekustamu īpašumu biroja vadītājs

Eriks R ē c i s.

Budžeta un grāmatvedības daļas

priekšnieks Armands Rācenis,

galv. grāmatvedis Jānis R ē c i s,

inspektori Kārlis Tann i s un

Kārlis X r ē g c r s.

Būvniecības daļas vadītāja v. i.

inspektors Jānis Daugavietis,

architekti Kārlis X r a s tin š un

Eduards Ulrichs.

Statistikas un informācijas nodaļas vadītājs

Jānis X r on I i n s.

Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcija:

Ģenerāldirektors Jānis Celms,

Jaunākā referente Lūcija X r i c v i ņ a.

Skolu departaments:

Direktora pienākumus izpilda

ģenerāldirektors Jānis Celms.

Tautskolu direktors Arvīds Dravnieks.

Tautskolu direktora

1. biedrs Jānis Pv m p ī ti s,

2. biedrs Hieronims Tichovskis.

Tautskolu direkcijas inspektori

Mārtiņš Gaide,

Marija 0 dre,

Artūrs Š v t ka.

Vidusskolu direktors Pēteris Kūlis.

Vidusskolu direktora biedrs Miķelis Š tāls.

Arodu skolu direktors Indriķis Z v b a n s,

direktora biedrs Jānis D o b v 1 i s.

Inspektors (fiziskā audzināšanā) Jānis M a 1 o v ka.

Vec. referents krievu izglītības lietās

Nikolajs Kuzminskis.

Vec. referents baltkrievu izglītības lietās

Pēteris M i r o nov i č s.

Mākslas un kultūras lietu departaments:

Direktors Edmunds P v k s i s.

Vec. referents-juriskonsults Jānis Ap c r a n s.

Mākslas un sabiedrisko lietu daļas

priekšnieks Roderiks Pavasars,

inspektors Eduards Ozoliņš,

referenti Jēkabs G r a v b i n š,

Erasts Š v ci c s un

Roberts M a 1 v c s s.

Teātru nodaļas vadītājs Gerhards Brē m a ni s.

drāmaturgs Pāvils G r v z n a.

Kultūras fonda Centrālās nošu bibl.

pārzinis Alfrēds Kalniņš,

Kulturālo biedrību un tautas namu nodaļas

vadītājs Jānis Ozols,

referents Aleksandrs Li c pin š,

jaun. referente Zelma D ā b o 1 i ņ a.

Preses un literātūras daļas

priekšnieks Ziedonis Krastiiiš.

Preses nodaļas vadītājs Heinrichs Z ar i 1,1 g,

referents Arnolds Strautnieks,

referenti-cenzori Vilis C c d ri ņ š,

Teodors Zeltiņš.

Izdevniecību, spiestuvju un iespieddarbu nod.

vadītājs Vilis M ai z ī t i s,

inspektors Arvēds Brants.

Bibliotēku nodaļas vadītājs Fēliks Krusa.

Visiem ģimnaziju direktoriem.

1941. gada 18. novembrī

Nr. 2577/4.

Rīgā.

Ar Generālkomisara Dr. Drechsler'a 1941. g.

30. oktobra rīkojumu noteikts, ka:

1) latviešu ģimnāzijās var uzņemt līdz turpmākam

tikai latviešu vecāku bērnus;

2) jauktu laulību gadījumos tautības jautājumu iz-

šķir tēvs; no vina pieprasāms rakstveida pazi-

ņojums par bērna tautību;

3) pusžīdus nevar uzņemt bez iepriekšējas katrā

gadījumā atļaujas; pusžīda pieteikšanās gadī-

jumā direktoram jāiesniedz Vidusskolu direk-

cijai kandidāta ģimenes apstākļu raksturojums;

atļauju izsniedz tikai tad, ja no minētā rakstu-

rojuma skaidri redzams, ka kandidāts pilnīgi

pārtraucis sakarus ar žīdu tautu.

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

P. Kūlis,

Vidusskolu direktors.

Visiem ģimnaziju direktoriem.

(Izraksts no apkārtraksta.)

1941. g. 16. decembrī.

Nr. 2755/7.

1.

Mācības 1. trimestrī vidusskolās beigsies 1942. g.

31. janvāri, 2. trimestrī —
1. aprīlī un 3. trimestrī

—

ap 13. jūniju.

1941.'42. m. g. darbam ģimnāzijās par pamatu

ņemamas vecās 1940. g. 17. jūnija spēkā esošās

programas, izņemot latviešu un vācu valodas, ģeo-

grāfiju, vēsturi un bioloģiju, kur drīzumā sekos

jaunas programas. Tomēr darbā nav tūlio burtiski

jāturas pie zināmā klasē un priekšmetā norādītās

vielas, bet gan jāņem vērā pag. gada pārmaiņas

un darba apstākli un jācenšas izlīdzināt radušos

robus un trūkumus ar tādu aprēķinu, lai tek. māc.

gada beigās vēlākais 1942. g. janvārī varētu pie-

skaņoties programām. Šai nolūkā skolu direktoriem

jāpieprasa nekavējoties no skolotājiem darba plāns

visos mācības priekšmetos par tek. māc. gadu un

jāseko šī plāna izpildīšanai; tāpat arī pašiem sko-

lotājiem rūpīgi jāapsver visas iespējas plānus sa-

stādot un to izpildīšanā jācenšas sasniegt visu

iespējamo. Attiecībā uz dabas zinībām jāaizrāda,

ka ķīmija mācāma 3. klasē, pēc dabas zinību kursa

nobeigšanas.

3.

Mācības maksa ģir.ina/ijās šai mīc. gadā no-

teikta RM 30.—, kas nomaksājami 3 termiņos --

I. trešdaļa līdz š. %. 31. dcc, 2. — 1942. g.

28. febr. un 3.—1942. g. 30. aprīlim. lekasētā mācī-

bas maksa jāiemaksā tai pašvaldībai, kas skoiu

uztur. No mācības maksas atbrīvot var ne vairāk

kā .30°/« no skolēniem, pie tam tikai trūcīgus un

sekmīgus visos mācību priekšmetos.

Ja skolu budžetā ir paredzēti līdzekli, lad var

audzēkņiem izsniegt arī stipendijas līdz RM 15.—

mēnesī katram, tomēr ne vairāk kā 10'/« no visiem

audzēkņiem. Ģimnāzijās no jauniestājušamies sko-

lēniem var ņemt iestāšanās maksu, kas nevar

pārsniegt RM 3.—.
Summas, kas ienāk no iestāša-

nās maksām, leskaitāmas ģimnāzijas speciālos

līdzekļos.

4.

Vidusskolu direkcija lūdz direktorus rūpēties, lai

skolotāji nokārtotu visdrīzākā laikā savas cenza

lietas Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijā un

sniegt vajadzīgos padomus un uzņemoties starpnie-

cību lietu kārtošanā.

5.

Vidusskolu direkcija atkārtoti lūdz direktorus

aizrādīt skolēniem, ka visāda veida lūgumi un cita

sarakstīšanās ar centra iestādēm skolu lietās jāiz-

dara nevis skolēniem pašiem, kamēr tie nav piln-

gadīgi, bet gan viņu vecākiem un pie tam tikai

caur ģimnāzijas direktoru pado-

tības kārtibā, Citādā ceļā iesniegtos lūgumus

atstās neievērotus.

6.

Daudzi direktori vēl nav iesnieguši ar Nr. 2755/5

21. XI apkārtrakstu pieprasītās ziņas par mācības

grāmatām. Ziņas jāsniedz nekavējoties, pretējā

gadījumā grāmatas nevarēs izsniegt.

7.

Ar š. g. 20. novembra rīkojumu Nr 110/287 visas

vidusskolas pārdēvētas par ģimnāzijām.

8.

Vidusskolu direkcija nosūta 1 eks. Tautas pa-

līdzības nosacījumus.

J. Zubans,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektora v.

M. Štāls,

Vidusskolu direktora v.

Ģimnaziju direktoriem.

1942. g. 5. janvārī.

Nr. 2755/8.

Rīgā.

Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas Vidus-

skolu direkcija paziņo, ka Tautas palīdzības priekš-

nieks gen. O. Dankers ir apstiprinājis nosacījumus

par Tautas palīdzības kopām pie skolām. Uzdodam

saskaņā ar šiem nosacījumiem noorganizēt pie sko-

lām Tautas palidzibas kopas un uzdot tām darbo-

ties še klāt pievienoto nosacījumu robežās.
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Kopu noorganizēšanā jāizpilda šādi norādījumi:

1) Par skolas kopas priekšnieku lūgt iecelt skolas

pārzini, resp. direktoru;

2) Kopas priekšnieks saskaņā ar nosacījumiem iz-

rauga sev palīgus un padomdevējus no bērnu

vecākiem un skolotājiem, īpaši klašu audzinā-

tajiem. Izraudzīšana jāpaziņo ar rakstu un jā-

ieraksta protokolu grāmatā.

3) Kopas priekšnieks uzdod vienam no kopas lo-

cekļiem pārzināt kasi un vienam rakstīt proto-

kolus, kas arī jāpaziņo ar rakstu un jāieraksta

protokolu grāmatā.

4) Balsošanas kopas sēdēs nenotiek. Par kopas

darbību atbildīgs vienīgi skolas priekšnieks. Par

palīgiem un padomdevējiem tādēļ jāizrauga

tikai tādas personas, kas vislabāk spēj sekmēt

kopas darbību.

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

P. Kūlis,

Vidusskolu direktors.

Latviešu ģimnaziju direktoriem.

1942. g. 14. janvāri

Nr. 2755/10.

f. Vidusskolu direkcija paziņo, ka skolotāji,

kam uzdots mācīt tādus priekšmetus, kuros tie

nav cenzēti par pilntiesīgiem, arī par šo priekš-

metu mācīšanu saņem to pašu atalgojumu kā par

savu speciālpriekšmetu, kurā tie cenzēti (Tautas
labklājības ģenerāldirekcijas šj g. 9. janvāra

raksts Nr. D—BB3).

2. Direkcija aizrāda, ka visāda veida sarakstī-

šanās ar vācu iestādēm jāizdara vācu valodā. Ja

iesūta lūgumus vai citus rakstus, kas izgatavoti

latviešu valodā, tad pavadrakstam katrā zinā jābūt

vācu valodā.

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors,

P. Kūlis,

Vidusskolu direktors.

Noteikumi par darbinieku iecelšanu,
pārcelšanu un atbrīvošanu no darba.

U Saskaņā ar Latvijas generālkomisāra 1941. g.

K>; decembra rīkojumu (publicēts laikrakstā

..Tēvija" 1942. g. 3. janvāra 2. numurā) abējā

dzimuma darbinieku pieņemšanu, pārcelšanu un

atbrīvošanu var izdarīt vienīgi ar Apgabala ko-

misāra piekrišanu (iestādēm, kas atrodas Rīgā —

ar Sociālās pārvaldes, Rīgā, Aizsargu ielā

Nr. 29/31).

Sakarā ar minēto rīkojumu lūdzam Jūs, iesnie-

dzot Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijai dar-

binieku iecelšanas, pārcelšanas un atbrīvošanas

priekšlikumus, iepriekš izprasīt tām attiecīgu Ap-

gabala komisāra resp. Sociālās pārvaldes piekri-

šanu un to norakstā pievienot Jūsu priekšlikumam.

Izprasot apgabala komisāra resp. Sociālās pār-

valdes piekrišanu, par attiecīgo personu iesnie-

dzamas šādas zinas: uzvārds un vārds, dzimšanas

dati, dzīves vieta, amats, algas lielums un ar

kādu datumu persona tiek pieņemta, pārcelta vai

atbrīvota.

2. Bez tam norādu, ka darbinieku iecelšanai,

pārcelšanai un atbrīvošanai Izglītības un Kultūras

ģenerāldirekcijas piekrišana izprasāma tikai tiem

darbiniekiem, kuri ieņem resp. ieņems amatus ne

zemākus par VIII-b amatu grupu, t. i. kuru alga

nav zemāka par VIII-b amatu grupai paredzēto

algu. Darbiniekus, sākot ar IX-a amatu grupu uz

leju, iestādes priekšnieks, kurš pats ieņem V-a

un augstākās amatu grupās paredzētos amatus, var

pieņemt pats, izprasot attiecīgu Apgabala komi-

sāra resp. Sociālās pārvaldes atļauju.

2. punktā noteiktā kārtiba darbinieku iecelšanai,

pārcelšanai un atbrīvošanai neattiecas uz skolu

darbiniekiem.

J. Celms. (paraksts).

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

A. Šnornieks (paraksts).

Zinātnisko iestāžu un vispārīgo lietu

departamenta direktors.

Tautskolu inspektoriem.

1942. g. 31. janvārī

Nr. P—33/11.

Apkārtraksts

1.

Tagad ir kara laiks. Lielā cīņa pret komunismu

prasa arī no mums, lai visiem iespējamiem līdzek-

ļiem sekmētu šīs lielās idejiskās cīnās ātrāku no-

slēgumu. Latviešu tauta to pareizi arī saprot un

uztver, bet skolotājiem, kas ir savas apkārtnes

sabiedriskās dzīves veidotāji un garīgās noskaņas

devēji, te jābūt par priekšzīmi un paraugu citiem.

Skolās audzināšanā noteikti jāizceļ latviešu

pretkomūiīistiskā nostāja, jo žīdiski marksistiskais

pasaules uzskats vairs nedrīkst bojāt latviešu garu

un dzīvi. Skolā jaunatne jāaudzina personiskā

krietnībā, rakstura stingrībā, tautas un tēvzemes

mīlestībā, saprašanā un sadarbibas garā ar jaunās

Eiropas tautām. Skaužams nesaticības gars kā sko-

lā, tā sabiedrībā un jāaudzina tautas kopības ap-

ziņā.

2.

Skolās var lietot tikai tās mācības grāmatas,

kas iespiestas 1941.,42. g. un iznākušas Latvju

grāmatas apgādibā, bet no tām, kas iznākušas

priekš 1940. g. 17. jūnija, tikai tās. par kurām dots

īpašs norādījums.

3.

1942. g. 12. I apkārtrakstā Nr. P—33/7 minētie

skolotāju amatu nosaukumi un iedalījumi attiecīgās

algu grupās ir spēkā ar 1942. g. 1. janv.

4.

Skolotāji, kas līdz 1942. g. 10. I cenzēti kā

skolotāji-praktikanti pēc jaunā amatu saraksta i r

skolotāji-kandidāti.

5.

Pēc pastāvošiem noteikumiem pilsētās pa iet-

nēm atļauta tikai vienvirziena kustība. Dot no-

rādījumu skolu vadītājiem, lai no audzēkņiem pra-

sītu šo noteikumu ievērošanu un izpildīšanu. Tā kā

pa lielajiem ceļiem un lielajās pilsētās pa ielām

īpaši ir strauja auto kustība, tad stingri prasīt no

skolniekiem satiksmes noteikumu zināšanu un iz-

pildīšanu.

6.

Atkārtoti atgādinām rūpēties, lai latviešu skolās

strādātu tikai latviešu tautības skolotāji. Ja kādi

nelatvieši vēl kur strādā latviešu skolās, tad pēc

nelatviešu skolu atvēršanas tie var stāties darbā

savas tautības skolās.

7.

Atlīdzību par skolas bibliotēkas pārzināšanu var

saņemt tikai tad, ja tautskolu inspektors ir kon-

statējis, ka šāda atlīdzība pienākas un devis savu

piekrišanu tās saņemšanai.

8.

Rezerves skolotājiem komandējuma dienas naudu

drīzumā noteiks starpresoru kommisija. Komandē-

juma naudas tautskolu inspektoriem aprēķināmas

pēc starpresoru kommisijas pieņemtiem noteiku-

miem. Šo noteikumu projektu norakstus pievieno-

jam šim apkārtrakstam.

9.

Skolai piederošā lauksaimnieciski izmantojamā

zeme pavasarī pilnīgi jāizmanto sakņu un dār-

zāju audzēšanai skolas kopgalda vajadzībām. In-

spektoriem stingri jāseko, lai šos norādījumus arī

izpildītu.

Skolotājiem ierādīto zemi tāpat nedrīkst atstāt

racionāli neizmantotu. Dārzāju sēklas sagādājamas

uz vietas, jo pagājušā gadā jau pastiprināti sāka

audzēt sēkliniekus. Kur dārzāju sēklas trūkst, tur

pa visu inspektora iecirkni tās pieprasāmas Ģe-

nerāldirekcijai, jo ir izredzes sēklu skolām sagā-

dāt. Nākošā vasarā katrā skolā dārzāju sēklas au-

dzināmas uz vietas, jo vēlāk tās būs vēl grūtāk

sagādāt. Pieprasījumi pēc dārzāju sēklām iesnie-

dzami līdz 1942. g. 15. IV

10.

Vajadzīgās mācības grāmatas visām klasēm jau

ir iespiestas, sastrēgst tikai kartonēšana tik lielos

vairumos, kādos grāmatas iespiestas. Rūpēties, lai

grāmatu veikali sagādā vajadzīgās grāmatas sko-

lām.

11.

Skolotāju žurnāls ..Izglītības Mēnešraksts" pat-

reiz tiek iespiests. Tas jāabonē visām skolām.

Skolotāji, kas vēlas personīgi abonēt, tiek lūgti

pieteikt abonementu tūdaļ, lai zinātu cik eksem-

plāros vajag iespiest nākamos numurus. Abonēša-

nas maksa būs publicēta laikrakstā „Tēvija". Pa-

sūtījumu var pieteikt Mūcibas līdzekļu nodaļā, Kr.

Barona ielā 4.

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

A. Dravnieks,

Tautskolu direktors.

Noteikumi par papildu amatiem un to

atalgošanu.

1.

Valsts, pašvaldības uti sabiedrisku iestāžu, kā

arī uzņēmumu darbiniekiem otra algota amata

ieņemšana noliegta.

2.

Izņēmuma gadījumos, ja darbinieks ir neatvie-

tojams lietpratējs, un vietējo vai vispārējo ap-

stākļu dcl nav iespējams rast citu darbam sa-

gatavotu un atbilstošu personu, darbiniekam var

atļaut ieņemt atalgotus papildu amatus.

3.

lepriekšējā (2) pantā minētos gadījumos ieņemt

atalgotus papildu amatus vai uzņemties atsevišķus

atalgojamus papildpienākumus valsts, pašvaldības

un sabiedrisku iestāžu kā arī uzņēmumu dienesta

darbinieks var vienīgi ar Starpresoru komisijas

rakstisku atļauju.

Atļaujas derīgas vienam gadam, skaitot no iz-

došanas dienas, un tās var anulēt katrā laikā.

4.

Par papildu amatu uzskatāma vienīgi tādu pie-

nākumu izpildīšana, kas pēc savas būtības ne-

ietilpst darbinieka pamatvietas uzdevumos.

5.

Par darbinieka pamatvietti uzskatāms valsts

vai pašvaldības dienests, ja darbinieks ar pilnu

atalgojumu ieņem Latvijas territorijas valsts un

pašvaldības iestāžu darbinieku sarakstā paredzēto

amatu.

Ja darbinieks ieņem vairākus minētā sarakstā

paredzētos amatus, tad par pamatvietu uzskatāms

amats ar lielāko atalgojumu.

Tāpat, atkarībā no algas lieluma, nosakāma pa-

matvieta darbiniekam, ja tas ieņem vairākus ama-

tus valsts vai pašvaldibas uzņēmumos vai sabied-

riskā dienestā.

6.

Atsevišķi gadījuma rakstura darbi, ja to izpil-

dītājam nav ilgstošas saistības, par algotiem pie-

nākumiem neskaitās.

J.
Pamatskolu, vidusskolu un arodskolu skolotā-

jiem, kas nodarbināti vairākās šāda tipa mācības

iestādēs, atlīdzība par stundām, kas nepārsniedz

pamatvietas normālo darba komplektu, nav uz-

skatāma par papildu atalgojumu vai papildpienā-

kumiem.

8.

leņemot saskaņā ar 3. pantā noteikto kurtihu at-

algotus papildu amatus, darbinieks par katru pa-
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piWu amatu izpildīšanu saņem atalgojumu pec se-

kojoša aprēķina:

1) ja papildu amatam noteiktais atalgojums ir puse

vai mazāks par pusi no darbinieka pamatvietas

algas — pilnu papildu amata atalgojumu;

2) ja papildu amatam noteiktais atalgojums pār-

sniedz pusi no darbinieka pamatvietas algas —

65'/o no papildu amata atalgojuma, bet ne ma-

zāk kā pusi no pamatvietas algas.

Par papildu amatiem darbinieks nevar kop-

summā saņemt vairāk par savas pamatvielas algu.

9.

Ja valsts un pašvaldības iestādes vai uzņēmuma

darbinieks ieņem papildu amatu sabiedriskā die-

nestā, tad 8. pantā paredzēto algas samazinājumu

aprēķina un ietur pamatvieta.

10.

Jautājumus, kas var rasties sakarā ar papildu

amatu atalgojumu un kas nav paredzēti šajos no-

teikumos, izlemj Starpresoru komisija.

11.

Šajos noteikumos paredzētā Starpresoru komi-

sija sastāv no Tautas 1 abklājības ģenerāl-

direktora kā priekšsēdētāja un Finansu un Revi-

zijas ģenerādirektoriem vai viuu pilnvarotiem

pārstāvjiem kā locekļiem.

12.

Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad

pastāv sevišķi Starpresoru komisijas noteikumi

vai lēmumi.

Šie noteikumi piemērojami ar 1942. gada

1. janvāri.

Rigā, 1941. g. 19. decembrī.

J. Skujevics. (paraksts).

Finansu ģenerāldirektors.

O. Sihlis. (paraksts.)

Tautas Labklājības ģenerāldirektors.

P. Vanags. (paraksts).

Revizījas ģenerāldirektors.

Apkārtraksts.

Sakarā ;;r Oenerālkomisāra Rīga Darba politi-

kas un sociālās pārvaldes 1942. g. 6. janvāra

rakstu un Starpresoru ' komisijas atzinumiem par

atvaļinājumiem un to kompensāciju naudā, Tautas

labklājības ģenerāldirekcija paskaidro sekojošo:

1. Atvaļinājuma nolūks ir atpūta. Šī iemesla dēl

atvaļinājums piešķirams dabā.

2. Atvaļinājums darbiniekiem pēc iespējas jāiz-

lieto tekošā darbības gadā.

3. Ja darba apstākli neatļauj atvaļinājumu izlietot

tekošā darbības gadā, tad tas piešķirams nā-

košā gadā.

4. 'Tekošā darbības gada atvaļinājuma vietā var

izmaksāt atlīdzību naudā tikai darbinieka at-

laišanas gadījumos, ja tie iestādē nostrādājuši

vismaz vienu mēnesi.

Aprēķinot atvaļinājuma atlīdzību nostrādā-

tais laiks, kas mazāks par pusmēnesi, nav ņe-

mams vērā, bet pusmēnesis un vairāk nostrādā-

tais laiks skaitāms par pilnu mēnesi.

5. 1941. gada atvaļinājums izlietojams dabā

1942. gadā.

6. 1940. gada dienesta apstākļu dēl neizlietotie at-

vaļinājumi darbiniekiem, kas darbu turpina,

piešķirami dabā, bet ja tas nebūtu iespējams,

izmaksājama atlīdzība naudā pēc algas, kāda

tiem pienākās saskaņā ar Valsts komisāra 1941.

gada 5. novembra rikojumu.

7. Darbiniekiem, kas vairs neatrodas attiecīgas

iestādes dienestā, neizlietotais atvaļinājums par

1940. un 1941. gadu atlīdzināms naudā pēc viņu

pēdējās algas.

Rīgā, 1942. g. 22. janvārī.

Nr. D/988.

o. Sihlis (paraksts).

Tautas Labklājības ģenerāldirektors.

Noteikta atlīdzība skolu ārstiem.

Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcija paziņo,

ka saskaņā ar starpresoru kommisijas lēmumu no-

teiktas šādas atlīdzības normas skolu ārstiem

mēnesī, skaitot ar 1941. g. 1. novembri:

Pie audzēkņu kopskaita

līdz 100 — RM 25,—

no 100— 200 —

„
35,—

„
200— 300 —

~
40 —

„
300— 400 — „

45 —

~
400— 500 —

„
50 —

„
500— 600 —

~ 55,—

„ 600— 700 — „
60 —

„
700— 800 —

b 65,—

„
800— 900 —

„
70,—

„
900—1000 —

„
75 —

virs 1000 — papildus RM 10,— par katru

pilnu vai nepilnu 100 virs 1000.

Ja skolas ārsts apkalpo vairāk skolas, tad ko-

pējā atlīdzība ārstam aprēķināma, izejot no kopējā

audzēkņu skaita visās skolās. Kopējā atlīdzība sa-

dalāma pa atsevišķām skolām proporcionāli au-

dzēkņu skaitam.

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

I. Zubans,

Arodu skolu direktors.

Norādījumi skolu priekšniekiem.

1942. g. 2. II

Nr. 2974—20

1.

Izglītības DD Kultūras ģenerāldirekcija aizrāda,

ka visi vecāku rakstiski paziņojumi par skolēnu

tautību uzglabājami skolu arķīvos.

2.

Tālāk aizrādu, ka skolu priekšniekiem stingri

jāseko, lai skolās lietotu tikai atļautās mācību

grāmatas.

J. Celms,

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

Pagaidu noteikumi par augstāko mācības iestāžu mācības spēku darba normām

1.

Profesoriem, ārkārtējiem profesoriem, vec. do-

centiem un docentiem Latvijas ūniversitātē, Jelga-

vas lauksaimniecības akadēmijā un Mākslas aka-

dēmijā visos priekšmetos, bet Latvijas konservāto-

rijā speciālos teorētisko priekšmetos un zinātnis-

kos priekšmetos, darba minimums pilnas pamatal-

gas saņemšanai ir 6 lekciju vai semināru stundas

vai 12 praktisko darbu stundas nedēlā.

Profesoriem, ārkārtējiem profesoriem, vec. do-

centiem un docentiem Latvijas koservātorijā spe-

ciālos priekšmetos (izņemot speciālos teorētiskos

priekšmetus), un vispārējos obligātoriskos priekš-

metos darba minimums pilnas pamatalgas saņem-

šanai ir 18 stundas nedēlā.

2.

Lektoriem un instruktoriem Latvijas ūniversi-

tātē un Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā darba

minimums pilnas pamatalgas saņemšanai ir 8 lek-

ciju vai 16 praktisko darbu stundas un asistentiem

24 stundas nedēlā. Mākslas akadēmijā un Latvijas

konservatorijā darba minimums pilnas pamatalgas

saņemšanai lektoriem, instruktoriem un asisten-

tiem ir 10 lekciju vai 18 praktisko darbu stundas

nedēlā.

3.

Par darbu virs pamatalgas saņemšanai paredzē-

tās darba normas mācības spēki atlīdzibu nesaņem,

izņemot 4. un 5. pantā minētos gadījumus un atlī-

dzību par administrātīvo pienākumu izpildīšanu,

bet mācibas spēki, kuriem nav pilna darba norma,

saņem atlīdzību proporcionāli pasniedzamo stundu

skaitam.

Mācības spēki ar pamatvietu kādā citā valsts

vai pašvaldības iestādē vai uzņēmumā saņem no

viņiem attiecīgā mācības iestādē pienākošā atalgo-

juma 75°/o, izņemot Latvijas konservatorijas mācī-

bas spēkus ar nepilnu stundu komplektu, kuriem

izmaksā atalgojumu nesamazinātā apmērā.

4.

Ja profesoriem, ārkārtējiem profesoriem, vec.

docentiem, docentiem vai lektoriem uzdots pagai-

dām izpildīt vakantu vietu citas katedras disciplī-

nā, tad par stundām šajā disciplīnā, kas par abām

katedrām kopā pārsniedz normālo darba normu,

viņš saņem atlīdzību kā mācības spēks ar pamat-

vietu kādā citā valsts vai pašvaldības iestādē vai

uzņēmumā.

• 5. . -
x,V* .-,>

Vecākie asistenti, asistenti un jaunākie asistenti,

kuriem parallēli vinu kārtējiem pienākumiem uz-

dots izpildīt privātdocentu vai lektoru pienākumus

obligātoriskā priekšmetā, saņem piemaksu 1/12 ap-

mērā no savas asistenta algas par katru lekcijas

vai semināra stundu vai par katrām divām prak-

tisko darbu stundām nedēlā. Tādu pašu papildu at-

algojumu saņem I šķ. lektori par privātdocentūru

obligātoriskā priekšmetā.

Papildus atalgotu stundu skaits tomēr nevar

pārsniegt 6 stundas nedēlā.

Noteikumi par pamatskolu skolēnu stāju un pieklājību

1.

Satiekoties un šķiroties skolēnam jāsveicina sa-

vas skolas priekšnieks, skolotāji un citi skolas

darbinieki. Skolēnam jāsveicina ari pazīstami, sa-

vas skolas skolēni un mājinieki.

2.
"

Skolēnam jāsveicina visi pieaugušie, kas ienāk

skolā. Pēc sasveicināšanās vajadzības gadījumā

skolēns uzrunā ienācēju ar vārdiem: „Lfidzu, ar ko

varu pakalpot."

3.

Uz ielas skolotāji un pazīstami jāsveicina pie

katras sastapšanās. Laukos skolēni sveicina katru

pieaujušu cilvēku.
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4.

Ja līdzgājējs sveicina vai atņem sveicienu, tas

pats jādara skolēnam, kaut ari sveicināmā vai

sveicinātāja persona nav pazīstama.

5.

Ja skolēnam abas rokas aizņemtas ar nesamiem,

jāsveicina ar galvas paliekšanu. Tas pats jādara,

ja sala laikā galvas sega ir sasieta.

6.

Sveicinot vienmēr jāpieceļas. Sasveicinoties ar

pieaugušiem, skolēns nesniedz savu roku pirmais.

7.

Satiksmē ar skolu darbiniekiem un pieauguša-

jiem skolēni sasveicinoties nelieto vārdu «sveiki»,

bet «labdien» (vai «labvakar» un «labrīt») un

«ardievu» (vai «arlabvakar»).

8.

Skolotājam ienākot klasē un stundu beidzot, sko-

lēniem jāpieceļas. Piecelšanās un ari sēšanās vien-

mēr jāizdara saskaņoti un bez trokšņa.

9.

Atbildēšana klases priekšā notiek šādā kārtībā:

skolēns pieceļas, iziet raitiem soliem no savas

vietas un nostājas klases priekšā miera stāvokli

saskaņā ar fiziskās audzināšanas kārtības notei-

kumiem. Atbildes laikā skolēns stāv mierīgi, bez

liekām kustībām. Saņemot skolotāja atļauju at-

griezties savā vietā, zēni paloka galvu, bet meite-

nes loka celi, pēc kam atgriežas savā vietā.

it

Sarunājoties ar skolas darbinieku, tāpat atbil-

dot no sola vai klases priekšā, skolēnam jāskatās

uz personu, kas ar viņu sarunājas, vai uz klasi.

11.

Skolēns uzrunā skolotāju ar vārdiem «skolotāja

kungs» vai «skolotājas kundze».

Piezīme: apzīmējot oficiālās sieviešu kār-

tas personas, vēlams vienmēr lietot vārdu «kun-

dze».

12.

Vārdus «kungs» un «kundze» skolēni lieto arī,

uzrunājot pieaugušos.

13.

Runājot par skolotāju 3. personā, skolēns pie-

vieno skolotāja uzvārdam vārdu «kungs» vai vār-

dam «skolotājs» uzvārdu, piem.: «Kļaviņa kungs»

vai «skolotājs Klaviņš». Amata personas uzrunā-

jot, nesauc tās uzvārdā, bet lieto amata nosau-

kumu kopā ar vārdu «kungs», piem.: «priekšnieka

kungs».

14.

Vajadzīgajā vietā skolēnam jālieto vārdi «pal-

dies» («pateicos») un «lūdzu».

15.

Otra aizkāruma gadījumā skolēnam jāatvaino-

jas ar vārdiem «Lūdzu, piedodiet» vai «Lūdzu, at-

vainojiet-» (ne «atvainojos»).

16.

Starpbrīdī rotaļājoties, skolēnam jāredz, kad

iet garām pārzinis, skolotājs vai citi pieaugušie

un jāpagriež viņiem ceļš.

ii.

Sastopoties šaurā telpā (durvis, kāpnes v. c.)

ar pretimnācēju, skolēns apstājas un nogaida, ka-

mēr tam aiziet garām. Uz kāpnēm v. c. šaurās

telpās, ejot no aizmugures, paiet garām var tikai

ar atļauju.

18.

leejot skolotāju istabā vai kancelejā, skolēnam

jāatvainojas par traucējumu.

Piezīme: bieža skolēnu uzturēšanās kan-

celejā vai skolotāju istabā nav vēlama; ar visām

sīkākām vajadzībām jāgriežas pie klases audzinā-

tāja vai dežūrētāja skolotāja ārpus šīm telpām.

19.

Satiksmes līdzekļos skolēniem bez uzaicinā-

juma jāuzrāda vajadzīgās apliecības, jādod vieta

vecākiem braucējiem, īpaši sievietēm un arī ma-

ziem bērniem.

20.

Skolēniem visur jābūt palīdzīgiem un pakalpī-

giem, sevišķi pret maziem bērniem un vinu mā-

tēm, sirmgalvjiem un nevarīgiem.

21.

Skolēniem jābūt pieklājīgiem ne tikai skolā,

bet arī ārpus skolas.

22.

Šo norādījumu izpildīšanu prasa visi skolotāji

no visiem skolēniem, bet par noteikumu ievēro-

šanu atbildīgs skolas pārzinis. Vajadzības gadī-

jumā skolas pārzinis saziņā ar paidagögu konfe-

renci izstrādā šo norādījumu papildinājumus.

Tautskolu direktors A. Dravnieks.

Noteikumi vecākiem vai viņu vietniekiem

1.

Vecākiem ir obligātoriski visi skolas kārtibas

noteikumi.

2.

Skolēna iztrūkšanas vai stundu nesagatavošanas

iemesli vecākiem vai viņu vietniekiem jāapliecina

ar savu parakstu, ziņojot par to klases audzinātā-

jiem vai skolas vadībai. Tāpat jāziņo klases audzi-

nātājam vai skolas vadībai, ja skolēns vai cits

mājinieks saslimis ar lipīgu slimību.

3.

Skolēni, kas bijuši satiksmē ar slimiem vai sli-

mojuši ar lipīgām slimībām, var skolu apmeklēt

tikai pēc rīkojumos noteiktā laika.

Skolēni, kas no slimā pilnīgi izolēti, bet kuru

ģimenē vai dzīvoklī konstatēts saslimšanas gadī-

jums ar masalām, skolu neyar apmeklēt 14 dienas,

ar skarlatīnu (šarlaku) — 10 dienas, ar difteriju —

7 dienas, ar garo klepu — 14 dienas, ar bērnu

trieku — 14 dienas, ar pieauss dziedzera epidē-

misko iekaisumu (cūciņu), ar izsitumu tīfu — 14

dienas un bez atutošauas izolācijas laika beigās,

ar masaliņām un vēja bakām — bez skolas ārsta

atļaujas, ar gripu un influenču — skolā pielaižami.

Skolēni, kas paši slimojuši ar masalām, nevar

nākt skolā vismaz 3 nedēļas no izsitumu parādīša-

nās brīža, ar skarlatīnu (šarlaku) — vismaz 48 die-

nas ar trīsreizēju vannošanu pēc ādas nolobīšanās,

ar difteriju vismaz 5 nedēļas, vai, ja 2-reizēja

bakter. izmeklēšana devusi negātīvus rezultātus,

ar garo klepu līdz spazmatiskās stadijas izbeigša-

nās brīdim (apm. 4 ned. pēc konvulsijas sākuma),

ar vēja bakām — līdz āda notīrās no krevelēm un

slimnieks 2 reizes vannots, ar masaliņām — vis-

maz 1 nedēlu pēc izsitumu parādīšanās, ar gripu

un influenču — 3 dienas pēc normālas temperatū-

ras iestāšanās (caurmērā 2 nedēļas), ar bērnu

trieku vismaz 8 nedēļas, ar izsitumu tīfu — vismaz

28 dienas pēc slimības sākšanās un atutošanas, ar

pieauss dziedzera epidēmisko iekaisumu (cūciņu) —

līdz pilnīgam izveseļošanās stāvoklim un pietū-

kuma pazīmju izzušanai.

Skolēnam, ierodoties skolā pēc slimošanas, jā-

uzrāda skolas vadibai ārstu apliecība ar slimības

diagnozi.

4.

Uz klases audzinātāja vai skolas vadības rakst-

veida uzaicinājumu vecākiem vai vinu vietniekiem

jāierodas skolā.

5.

Vēlams, lai skolēnu vecāki vai viņu vietnieki

ari bez uzaicinājuma biežāk ierastos pie klases au-

dzinātāja pārliecināties par savu bērnu sekmēm un

uzvešanos.

6.

Klases audzinātāja un citu skolotāju ziņojumi

vecākiem vai vinu vietniekiem katrreiz jāparaksta,

atzīmējot, ka ziņojumu lasījuši. Katras nedēļas bei-

gās uzdevumu burtnīcas jāparaksta.

7.

Vecākiem vai viņu vietniekiem no savas puses

jārūpējas, lai skolēni mājās kārtīgi veiktu savus

skolas uzdevumus, izturētos pret mājiniekiem un

citām personām pieklājīgi un godīgi un dzīvotu ar

viņiem saticīgi. Tāpat vecāku pienākums ir sekot

bērnu dzīvei ārpus mājām.

Tautskolu direktors A. Dravnieks.

Instrukcijas apriņķa fiziskās audzināšanas instruktora-skolotāja darbībai

i.

Fiziskā audzināšana un sports ir vērtīgi līdzekli

jaunatnes audzināšanā vienigi tad, ja tie atbilst

jauniešu garīgai un fiziskai struktūrai un pakļaujas

paidagogiskām prasībām.

Jaunatnes fizisko audzināšanu un sportu skolā

un ārpus skolas nevar atstāt pašplūsmei vai gadī-

juma rakstura ietekmēm; gluži otrādi — te nepie-

ciešama rūpīga un vienota vadība, kas jaunatnes

fizisko audzināšanu un sportu vadītu pareizā vir-

zienā un pakļautu īpašiem noteikumiem, kuros tau-

tas vienibas apzina, gribas un rakstura audzināšana

ieņemtu izcilu vietu.

Minēto uzdevumu atrisināšanai nepieciešama

cieša sadarbība starp skolu un ārpusskolas jaunat-

nes organizācijām: jāizkārto, lai fiziskā audzini-

šana un sports jaunatnes organizācijās un sporta

organizāciju jaunatnes sekcijās būtu skolā veicamā

darba papildinājums: jārada priekšnoteikumi un ap-

stākli vienotai fiziskai audzināša-

nai un sportam kā skolā tā ārpus

skolas.

2.

Jaunatnes fiziskās audzināšanas darbu latviešu

skolās vada un pārrauga Izglītības un Kultūras ģe-

nerāldirekcijas fiziskās audzināšanas inspekcija.

3.

Fiziskās audzināšanas inspekcija, saskaņā ar

Fiziskās kultūras un sporta lietu vadību, pārrauga

arī fiziskās audzināšanas un sporta darbu jaunatnes

organizācijās un sporta organizāciju jaunatnes sek-

cijās, saskaņojot to ar darbu skolās.

4.

Fiziskās audzināšanas darba pārraudzīšanu ap-

riņķos resp. apvienotos apriņķos kā arī Rīgas pil-

sētā veic apriņķa fiziskās audzināšanas instruktors-

skolotājs.

5.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktoru-skolo-

tāju amatā iecel Izglītības un Kultūras ģenerāl-

direkcija.

6.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktors pa-

kļauts Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas fi-

ziskās audzināšanas inspekcijai un paidagoģiskos

pienākumus veic ciešā saskaņā ar apriņķa taut-

skolu inspektoru.
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f.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktora-sko-

lotāja darba centrs — apriņķa tautskolu inspektora

kanceleja.

8.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktoru-skolo-

tāju algo budžeta kārtībā pēc VH-a kategorijas —

RM 150,—. Izdevumu segšanai, kas ceļas sakarā ar

komandējumiem dienesta pienākumu pildīšanai

ārpus pastāvīgās darba vietas, instruktors, saskaņā

ar pastāvošiem noteikumiem, saņem sevišķu dienas

maksu un līdzekļus ceļa izdevumu segšnai.

9.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktors-skolo-

tājs pārrauga jaunatnes fiziskās audzināšanas un

sporta darbu, ko apriņķa robežās veic skolās un,

saskaņā ar īpašām instrukcijām, arī jaunatnes or-

ganizācijās un sporta organizāciju jaunatnes sekci-

jās. Rūpējas, lai fiziskās audzināšanas darbs at-

bilstu jauniešu vecumam un paidagoģiskām pra-

sībām.

10.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktora norā-

dījumi un rīkojumi jaunatnes fiziskās audzināšanas

un sporta lietās ir saistoši mācību iestāžu vadītā-

jiem, fiziskās audzināšanas skolotājiem un, saskaņā

äf Jpasiem noteikumiem, ari ārpusskolu jaunatnes

organizāciju vadītājiem.

11.

Apriņķa fiziskās audzināšanas instruktors-sko-

lotājs:

a) bez sevišķas atlīdzības izpilda fiziskās audzi-

nāšanas skolotāju darbu — 6 stundas nedēlā

(pieļaujamas 6 virsstundas) kādā no apriņķa

skolām;

b) saskaņā ar programām un fiziskās audzinā-

šanas inspekcijas rīkojumiem sastāda mācību

plānus skolām, piemērojoties vietējiem ap-

stākļiem; instruē fiziskās audzināšanas jautā-

jumos skolotājus un ārpusskolu organizāciju

vadītājus;

c) skolotāju un jaunatnes fiziskās audzināšanas

vadītāju zināšanu papildināšanai un paidago-

ģiskās fiziskās audzināšanas un sporta propa-

gandēšanai rīko un vada seminārus, kursus,

demonstrējumus, sanāksmes, sarīkojumus

v. t. t.;

d) inspicē fiziskās audzināšanas darbu skolās un

pārrauga fiziskās audzināšanas un sporta

darbu, sacensības, sarīkojumus v. Ci

c) organizē un pārrauga fiziskai audzināšana/

nepieciešamā inventāra iegādi; seko, lai iegā-

dājamie riki un piederumi atbilstu saviem uz-

devumiem un būtu veidoti saskaņā ar priekš-

rakstiem.

12.

Fiziskās audzināšanas instruktors-skolotājs par

savu darbību periodiski iesniedz pārskatus fiziskās

audzināšanas inspekcijai ar sekojošām ziņām:

a) par veikto instruēšanas darbu, t. i. kursu,

sarīkojumu v. c. skaitu un saturu;

b) par inspicēto skolu un organizāciju skaitu;

c) par inspekcijās gūtiem paidagogiskiem novē-

rojumiem līdz ar atsevišķo fiziskās audzinā-

šanas skolotāju darba vērtējumiem;

d) par konfliktiem, kam ir sakars ar fizisko

audzināšanu un sportu skolā un ārpusskolu

organizācijās;

c) par ierosinājumiem, jauninājumiem v. t. t.

J. Celms — paraksts

Izglītības un Kultūras ģenerāldirektors.

J. Malovka — paraksts

Fiziskās audzināšanas inspektora v. i.

1941. g. 2. decembrī

Nr. 2002- 16

Aicinājums tēvu valodas skolotājiem

Lai atvieglotu tēvu valodas skolotāju darbu,

sagādājot materiālus vērtīgāko pamatskolas lasām-

gabalu un dzejoļu apskatam, lūdzu kollēgas iesūtīt

lasāmgabalu un dzejoļu iztirzājumus. Apskata at-

slēga meklējama pašā sacerējumā. Apskats piemē-

rojams skolēnu attīstības pakāpei, kā arī attiecīgās

klases audzināšanas un mācīšanas vajadzībām. Šeit

dotais plāns domāts tikai ierosinājumam un nav

pildāms burtiski. Apskatu lūdzu iesūtīt līdz š. g.

15. aprīlim latviešu valodas metodikas inspektoram

Ādolfa Hitlera ielā 37/39 ar piezīmi: „Atlauju re-

diģēt, resp. papildināt vai saīsināt un iespiest sko-

lotāju žurnālā vai īpašā rokas grāmatā». Minēt ari

lasamgabala apskatam vēlamo stundu skaitu un

pārrunājamos jautājumus sakārtot, kā tie apska-

tāmi klasē.

Lasām gbalu apskats.

1) Pieeja: saskare ar citiem mācības priekšmetiem,

notikumi skolas vai tautas dzīvē, pārmaiņas

dabā, īpašs ievads, īsi norādot arī laiku un

vidi v. c.

2) Lasīšanas uzdevums: sadalīt sacerējumu domu

posmos vai ainās, atrodot zīmīgus virsrakstus;

izsekot kādam satura motīvam; raksturot perso-

nas, sagatavot satura atstāstījumu; iztēlot pla-

šāk noteiktas ainas, sīkāk aprakstīt kādu noti-

kumu vai lietu v. c.

3) Galvenās donias-idejas, izceļot latvisko dzīves

skatījumu, savas tautas un tēvu zemes mīlestību,

darba tikumu, pakļaušanos sabiedrības intere-

sēm v. c. Norādījumi uz līdzīgām domām tā paša

un citu rakstnieku darbos.

4) Personu raksturojumi: pēc iespējas atrast kādu

īpašību, ap ko grupējamas pārējās, vai kādu

pamatvērtību, kas noteic šīs personas dzīvi;

salīdzināt līdzīgas personas tā paša un citu

rakstnieku darbos.

5) Rakstnieka biogrāfijas materiāli darba izpratnei.

6) Sacerējuma uzbūves forma, piem., stāsts, no-

vele v. c. un rakstniecības virziens: reālisms,

romantisms v. c.

7) Sameklēt zīmīgākās vietas, atzīmējot, ko ietei-

cams mācīties no galvas: kodolīgus domu iz-

teikumus, skaistus dabas tēlojumus, zīmīgus

psīcholoģiskus momentus, labus valodas parau-

gus, latviskā dzīves skatījuma izpaudums v. c.

8) Valodas kopšanai: noskaidrojamie vārdi un iz-

teicieni; vārdu krājuma paplašināšanai ieteica-

mās vārdu sērijas (piem.: latviski darba rīku

nosaukumi, virtuves un galda piederumu nosau-

kumi v. c); labi rakstnieka izteiksmes paraugi;

salīdzinājumi, kā dažādi rakstnieki izsaka līdzī-

gas domas; iespējas izmantot skolēnu stāstīju-

mus sakarā ar lasāmgabalu; domrakstu temati

v. c.

9) leteicami mācības līdzekli: uzskate atsevišķu

vārdu un sacerējuma satura noskaidrošanai, da-

žādi albumi, izgriezumi no žurnāliem un laik-

rakstiem, pašu skolēnu illūstrācijas v. c.

Piezīme : atzīmēt apskatāmā sacerējuma avotu

—izdevēju un gadu, tāpat norādīt Ipp., izman-

tojamo materiālu sākuma un beigu vārdu. Pēc

iespējas izmantot lasāmgrāmatas.

M. Gaide,

Latviešu valodas metodikas inspektors.

Noteikumi skolotāju tiesību iegūšanai
Kā iepriekšējos gados arī šoruden ir pielaisti darbā daudzi

nepilntiesīgi skolotāji uz vienu gadu ar nosacījumu, ka gada
laika jānoliek vismaz 3 pārbaudījumi priekšmetu metodikās
institūta kursa apmērā. Darbā pielaistajiem skolotājiem tādēļ
jau laikus jāgatavojas nosacīto pārbaudījumu izturēšanai.

Pārbaudījumi notiks Izglītības Ģenerāldirekcijā katru piekt-
dienu pēc oficiālā darba laika. Uz pārbaudījumiem jāpieteicas
ar rakstu vismaz divi dienas iepriekš Skolu departamenta
kancelejā, rakstā uzrādot, kādā priekšmetā resp. metodikā vēlas

pārbaudīties.

Pārbaudījumi, kas jāiztur skolotāju institūta kursa apmērā
Pilnu pamatskolas skolotāju tiesību iegūšanai, ir šādi:

I.

1) Pusaudžu un jauniešu psīcholoģijā;
2) Vispārējā paidagoģija;
3) Paidagoģijas vēsture,
4) Didaktika un

5) Skolturība.

n.

1) Ticības mācības metodika;
2) Latviešu valoda un tās metodika;
3) Vācu valoda un tās metodika;
4) Matemātikas metodika un teorētiskā un praktiskā arit-

mētika;

5) Dzimtenes mācības un ģeogrāfijas metodika;
6) Vēstures metodika;
7) Dabas zinību metodika;
8) Dziedāšanas metodika un mūzika;
9) Fiziskās audzināšanas metodika;

10) Zīmēšanas metodika;
11) Glītrakstīšanas metodika;
12) Rokdarbu metodika;
13) Mājsaimniecība un skolas higiēna

Skolotāji, kas izturējuši pārbaudījumus visos pirmās grupas

paidagčģiskos priekšmetos, var iegūt skolotāja-kandidāta tiesī-

bas tajos priekšmetos, kuros nokārtoti pārbaudījumi pašā

priekšmeta kursā un tā metodikā. Darbā pielaistajiem skolotā-
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jiem ieteicams nokārtot visus pirmās grupas pārbaudījumus pai-

dagoģiskos priekšmetos un bez tam vel kādu atsevišķu priekš-

meta metodiku, piem., latviešu valodā un matemātika.

Skolotājiem-praktikantiem, kas būs ieguvuši skolotāja-kandi-

dāta tiesības atsevišķos priekšmetos, galvenā direkcija katru

gadu prasīs zināmu skaitu pārbaudījumu izturēšanu, lai pec

iespējas ātrāk iegūtu pilnas skolotāja tiesības. Tādiem skolo-

tājiem-praktikantiem (arī ar I. pak. tiesībām) kuriem no gada

uz gadu tiesības pagarinātas, bet cenza prasības nav kārtojuši
vai arī nekārtīgi kārtojuši, cenza komisija turpmāk skolotajā

tiesības nepagarinās.

Pārbaudījumu gatavošanai sniedzam sekojošus norādījumus

un ieteicam literatūru:

Latviešu valodā:

1) V. Ramāns—L atviešu v a 1 o d a s m c to d i ka. (Latv.

vidsk. skolotāju kooperātīva izdevums, 1938.).

2) E. Aistars — Latviešu domraksts (A./S. Valters un

Rapa 1937. g. izd.).
3) J. Broka — Ka mācama latviešu valoda

pamatskolā. (Praktiskā paidag. institūta 1933. g.

izdev.)
4) J. Broka v. c. — Kā mācāmi rakstīt domraksti.

(Praktiskā paidag. institūta izdevums.)

5) Pārskats par latviešu rakstniecību. Iz-

nāks februārī Latvju grāmatas apgādā.
6) M. Gaide — Tēvu valodas "mācīšanas pa m a t-

principi (krājumā „M ācīš a n a un audzinā-

šana." Iznāks tuvākās dienās).
7) Izsekot tematiem, kādi ievietoti lasāmgrāmatās pie vai-

rākiem lasāmgabaliem.
8) Izsekot gramatikas kursa metodiskam apstrādājumam

Tēvu valodas mācības grāmatās.
9) lepazīties ar tautskolu programmu.

10) Hospitēt dažās tēvu vai. mācības stundās.

11) Labi pārzināt vajadzīgās literātūras, gramatikas un

pareizrakstības kursu.

Matemātikā:

1) L. Ausējs — Aritmētikas metodika.

2) O. Priedītis — Matēmatikas metodika.
3) M. Celms — Aritmētikas teorija.

Ģeogrāfijā:

1) Jāzina visas māc. grāmatas, kas pašreiz lietāšanā un jā-

orientējas arī par metodiskiem pajēmieniem tajās grā-

matās, kas bija lietāšanā priekš 1940. gada 17. jūnija.

2) Jūlius'a Tischendorf'a — metodiskie paņēmieni
Dzimtenes mācībā un ģeogrāfijā.

3) Fr. Dravnieka. — Ģeogrāfijas metodika.

Vēsturē:

Latvijas vēsture IV kl. un Vispārīgā vēs-

ture VI kl. Latvju grāmatas apgāds.

Dabas zinībās:

1) S. Kupčs — Dabas māc. un- lauksaimniecības

metodikas konspekts.
2) Bruno Jirgensons — Modernās zinātnes sa-

sniegumi.
3) L. Ābolipš — Vasa r a s darbi brīvā dabā.

4)
„ Bioloģiskāskollckcijas.

5) Qirupnieks — Dabas mācības metodika.

6) J. Delle — Ekskursijas.

7) J. Milzis — Dabas pētnieks.
8) J. Bērziņš — Dzīvās dabas m et o dika 3. un 4. kl.

Dziedāšanā un mūzikas teorija:

1) Svarīgākās dziedāšanas mācības metodes.

2) Pārzināt māc. grāmatas vielas sakārtojumu un metodisko*

paņēmienus un prast praktiski pārvaldīt attiecīgo vielu.

3) Elementārtečrija pilnā apjomā (J. Graubiņa Elcmentār-

teērijas kurss).
4) Pamatjēdzieni harmonijā, par akordu uzbūvi un saistīšanu,

par modulācijām v. t. t. Solfedžo (gammas intervalli,

akordi un brīvs solfedžo, arī mūzikas diktāts).

Fiziskā audzināšanā:

1) N. Buks — Dabīgā auguma vingrošana. Valters un Rapa
izd.

2) J. Ošs, JL Rinks un J. Slavietis — Rotaļnieks. Valters

un Rapa izd.

3) J. Elksnis — Vingrošanas stundas un rota-

ļas pamatskolām. I. M. Māc. līdzekļu nod. izd.

4) V. Nillers — Basketbola mācība.

5) V. Rinne — Sporta vingrošana.
6) J. Malovka — Slēpošana. Pe' dēšana.

7) Vingrošanas darba viela.

Mēnešraksta norādījumiem.

Pie z ī rne. Minētās grāmatas derēs kā palīglīdzeklis vie-

las pārvaldīšanai, metodikas jautājumos jāseko Izglīt.

Ticības mācībā Ev.-luter.:

1) Reliģijas mācība un ētika jaunatnes
audzināšanā. Rīgā, 1927.

2) R o kas grāmata ticības mācīb°s skolo-

tājiem, pamatskolas kurss. Rediģējis A. Voitkus. Rīgā
1938.

Citi ieteicami palīglīdzekli:
1) Attiecīgi raksti Latv. konversācijas vārdnīcā. (Rīgā,

A. Gulbja izdev.)
2) J. Bencingers. — Izrāēla literāt. vēsture, Rīgā

1938.

3) V. Maldonis un J. Ozoliņš — Reliģijas vēsture,

1927.

4) L. Adamovičs — Pilnības ideāls. 2. izd. Rīgā
1939.

5) K. Kundziņš — Kristus. 2. izd. Rīgā 1939.
6) L. Adamovičs -r—Kristīgās baznīcas vēsture.

2. izd. Rīgā 1937.

Gatavojot pārbaudījumus, ieteicams izlietāt arī skolotāju
institūtu audzēkņu piezīmes un augstskolā lasītās lekcijas at-

tiecīgo priekšmetu metodikās.

. Piezīme: Pārējos priekšmetos attiecīgu literātūras sa-

rakstu sniegsim nākošos numuros.

Aizrādījumi tēvu valodas skolotājiem

1) K. Skalbes pasaku Dzelzs puika 5. klasē nemācīt.

_2) 5. klasē Pumpura Tautai vietā mācīt Jaunsudrabu,
Bērnam.

3) Saliktie laiki mācāmi ne 4., bet 5. klasē.

4) Darbības kārtas pamatskolas kursā nav paredzētas
Visus attiecīgos jautājumus pamatskolā var apskatīt, izejo
no darbības vārdu sadalījuma pārejošos un nepārejošos (da
rāmā kārta) un atgriezeniskos (vidējā kārta). Tāpat divdabj
apskatāmi, nesaistot tos ar darbības kārtām, vienkārši sadalo

lokāmos un nelokāmos un nosaucot pēc galotnes, piem., ne

lokāmais divdabis ar galotni -dams, lokāmais divdabis a

galotni -ošs v. c. Parastais divdabju apskats, saistot tos a

darbības kārtām un laikiem, pamatskolai par grfitu. Pieminēt

matt^5 Pieeja atr°dama jaUnajāS Val° daS ******

M. Gaide,

latviešu valodas metodikas inspektors.

Izdevēja: Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas Mācības līdzekļu nodala Rīga, Kr. Barona lela X.

Atbildīgais redaktors: cand. phil. Heronims Ticbovskis.

5. spiestuve Rīgā, Doma laukumā 5.
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IzglītlbaS MeneŠrakstS iznāk reizi mēnesī

Izdevēja: Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas Mācības līdzekļu nodaļa Rīgā, Kr. Barona ielā 4. Tāļr. 25619.

Atbildīgais redaktors: cand. phil. Heronims Tichovskis, tāļr. darbā 90107 un mājās 61134.

Techniskais redaktors -sekretārs: Arnolds Rudzītis, tāļr. darbā 23329 un mājās 61847.

Redakcija: Rīgā, Ādolfa Hitlera ielā 37/39, Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas 532. istabā.

Ekspedīcija: Mācības līdzekļu nodaļā Rīgā, Kr. Barona ielā 4, tāļr. 25619.

Abonements maksā —

par gadu (ar piesūtīšanu) RM 9 —

pusgadu („ „ ) RM 4,50

Atsevišķs nummurs
.

. RM 0,75

Abonentus pieņem ekspedīcijā, vai iemaksājot pasta tek. rēķ. Nr. 20254 un Latvijas Bankas tek. rēķ. Nr. 150045.

Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas

MĀCĪBAS LĪDZEKĻU NODAĻĀ
RIGA, KR. BARONA lELA 4, TELEFONI: Nr. 29992, 29112 un 25619

Tek. rēķini : Latvijas bankā Nr. 150045, pastā Nr. 20254

Lielvācijas vadoņa Ādolfa Hitler'a ģīmetne (māksi. J. Šternberga zīm.)

Mācības līdzekļi — visos mācības priekšmetos

Tabulas un kartes — vēsturē, ģeogrāfijā, zooloģijā, botānikā v. c.

Skolas iekārtas priekšmeti: — klases soli, skaitekļi, lineāli, trīsstūri, cirķeļi,
tintnīcas v. c.

Darbvedības grāmatas Un veidlapas: atzīmju un nokavēj. grām. dienu grām.

vispār, sekmju grām., liecības, skolēnu personu apliecības, veselības lapas v. c.

Konto un protokolu grām., kvīšu grām. Inventāra un materiālu grām. Bibliotēkas

katalogi, kartiņas un bibl. kastiņas.

TIKKO IZNĀKUSI:

Fiziskās audzināšanas programma 1941./4 māc. gadam ģimnāzijām, komercskolām, techni-

kumiem un arodskolām.

lESPIEŠANĀ:
Inž. E. Lejas — Preču zinības 111 daļ . Pilsoņu mācība v. c.
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