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Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu biedrības mērķi.

2. § Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas akadēmiski

izglītotās sievietes bez tautības izšķirības, lai:

a) veicinātu saprašanos un draudzīgas attiecības

viņu starpā;
b) sekmētu viņu zinātnisko darbu un citus garīgā

darba veidus, un atbalsītu viņas saimnieciskā

ziņā;

c) stiprinātu akadēmiski izglītotās sievietes iespaidu
un nozīmi Latvijas kultūras dzīvē.

3. § Biedrība reprezentē Latvijas akadēmiski izglītotās
sievietes Starptautiskā akadēmiski izglītoto sieviešu

savienībā (International Federation of University

Women) un uztur sakarus ar šo savienību

„Pašu zemei — pašu arājs" teica Prezidents.

Kongresa namā 1938. g. 2. novembrī sanāca mūsu četru

saimniecisko kameru kopsapulce. Tajā ieradās Valsts Prezi-

dents Kārlis Ulmanis un teica plašu runu, norādot:

1. Jāaptur lauku darba roku ieplūšana citās ražošanas

nozarēs.

2. Racionālizācijas gaitā lauksaimniecībai nepieciešamas
mašīnas.

Lauksaimnieks mašīnas ir pircis, pērk un pirks vēl. Ir

viena otra māja, kas ir 20.000 latu vērtēta, bet lauksaimnieks

nopērk mašīnu, kas viena pati maksā 4 vai -5.000 latu. Sa-

kiet, bet cik ir tādu fabrikantu, akciju sabiedrību, kurām ka-

pitāls miljons latu un kas nopērk vienu mašīnu par Ls 250.000.

3. Mašīnas jāieved un jāizgatavo tādā skaitā, lai nepie-
trūkst, kaut arī fabrikām būtu jāstrādā dienu un nakti. Citu

zemju valdības ir pavēlējušas lielgabalu fabrikām to darīt.

Mums te tādu fabriku nav. Bet lauksaimniecības mašīnas

mums mūsu apstākļos, mūsu dzīvē ir tikpat svarīgas, kā liel-

gabali.

4. Ir izrādījies par labu, ka pastāvīgos laukstrādniekus

ieskaita slimo kasē. Tas pats attiecināms uz saimnieka vai

saimnieces radiniekiem, dēliem, meitām, brāļiem, māsām, ja



tie nodarbināti saimniecībā normāla laukstrādnieku skaita

robežās, un ja viņi patiešām aizpilda sveša strādnieka vietu.

5. Nomnieku vietā jāstājas pašiem saimniekiem. Tā

darba darītājos nāktu klāt 20.000 lauku ļaužu.
6. Tiem, kas staigā apkārt un nekā nedara, nekas ļauns

tiem nenotiks, ja mēs atjaunosim 1921. gada darba bataljonus
ar militāru iekārtu un militāru disciplīnu.

7. Rūpniecībā racionālizācijas mērķis ir vairāk ražot,
lētāk ražot un uzlabot ražojumus, atvieglot darbu un saīsināt

darba stundas. Taču fabrikas nekustas, tām ir vienalga, jo

strādnieki ir viegli dabūjami — kāpēc viņiem pirkt mašīnas.

lekļaušanās valsts saimnieciskā politikā, līdzdarbība šo mērķu
sasniegšanā, līdzdarbība cilvēku enerģijas racionālā sadalīšanā

— no visa tā nekā nav. Pienācis laiks, kad mēs sākam vi-

sas šīs lietas citādi novērtēt.

8. Ir daudz fabriku, kas ziemā strādā tikai dažas die-

nas nedēļā, bet tad vasarā divās līdz trīs maiņās. Vai tā ir

pareiza rīcība? Te mums jārada pārmaiņas. Diezgan ilgi

gaidīts uz tādas rīcības grozīšanu. Tagad būs jāiet jauns

ceļš un būs jādomā par atvieglinājumiem patērētājam. Tādā

kārtā, ka par zemākām muitām jāieved no ārzemēm lielāks

daudzums šādu fabriku ražojumu.
9. Racionālizācijas jautājuma patiesai noskaidrošanai

var izrādīties par nepieciešamu sevišķa pētīšanas institūta

dibināšana, kas varēs sadarboties ar rūpniecības atsevišķām
grupām vai nozarēm, un pie šī darba tad nu finansu ministri-

jas vadībā stāsies kameras.

Prezidents noslēdza runu vārdiem:

Mēs dzīvojam lielu satricinājumu un svarīgu pārgrozību
laikā. Mūsu pienākums ir no visiem notikumiem mācīties

iespējami daudz un iegūtās mācības izlietot mūsu valsts labā,
mūsu nākotnes nodrošināšanas labā. Visās valstīs tagad val-

dībām nākas nodarboties ar svarīgiem, sarežģītiem un daž-

kārt ļoti smagiem jautājumiem. Arī mēs; apzināmies savu

pienākumu un atbildību. Mēs esam un būsim savā vietā, Tā-

pēc lai neviens pilsonis neiedomājas, ka viņš, saticis otru

pilsoni, viens pats ar savu muti vai savām rokām, var izšķirt

svarīgas politiskas lietas. To lai viņš prātā neieņem — tas ir

atstājams valdībai. Bet šai vietā es tomēr gribu pateikt, ka

mūsdienu satraukumā katrs pilsonis līdzi nes atbildību arī

par ārējo politiku.
Tagadējo smago domstarpību laikā valstis vairāk kā jeb-

kad meklē arī savstarpējo saprašanos un tuvināšanos. Un

še nu atkal pierādās vecā patiesība, ka katra valsts atzīst

par draugu visdrīzāk to otro valsti, kura ir iekšēji vienota

un stipra. Bet pie iekšējas vienotības un stipruma piederas
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doma: pašu zemei — pašu arājs. Tas jāņem vērā arī mums.

Bet jāsaka arī vēl tas : lai neviens nedomā, ka tuvākā laikā

varētu atkal pacelties kara draudi Eiropā. Tomēr būtu mal-

dīgi domāt, ka izbeigsies arī visi spiedieni no vienas valsts

uz otru, sevišķi uz mazākām un mazām. Un šādi spiedieni
var būt politiskas, saimnieciskas un kultūrālas dabas. Tā-

pēc arī mūsu dienās valdībām arvien vēl vajadzīga modrība,
darbs un gatavība, un arī mēs gribam, lai pilsoņi varētu

mierīgi un netraucēti staigāt savas darba gaitas. Tad pie-
pildīsies valdības un visu pilsoņu vēlēšanās un cenšanās pēc
saimnieciska un politiska stipruma, pēc kulturāla uzplaukuma.
Tad stipra un droša stāvēs arī mūsu valsts, mūsu Latvija.

Draudzīgais aicinājums.

Atkal pienācis 28. janvāris jau piekto reizi, kā Draudzīgā
aicinājuma diena.

Par visu šo Draudzīgā aicinājuma garo ceļu zelta ābele

mūsu skolām bērusi klēpjiem ziedu un augļu — grāmatu,
gleznu un daudz citu skaistu un derīgu mantu. Prieks un

pateicība par to.

Patīkama mums ir patiesība, ka mēs visi alkstam gais-

mas, skolas, izglītības, gara spēka un kultūras.

Mīļa šī patiesība — bet tad arī palīdzēsim visi, palīdziet
arī jūs visi, aizvien stiprākus darināt pamatus šai attīstībai,
tik stiprus un nesagraujamus, ka šī patiesība var palikt pa-

tiesība mūžu mūžos.

Lai pieaug ka' rā nākošā audzē izsalkums un slāpes pēc

grāmatas, gudrības, cildenuma un daiļuma.
Lai top grāmata, raksti, māksla un gara dzidrība par ti-

cīgāko vienības ieroci, kas dod iespēju mums savā starpā sa-

saukties un sazināties pāri lejām un kalniem, pāri mežu gar
liem, pāri gadu desmitiem un simtiem, pāri cilvēku dzīves

metiem, no sirmo matu rāmajām atziņām uz jaunības acu

mirdzumu.

Lai atskan šīs balsis un lai atsaucas atbalsis tekās un

ceļos no jūsu mājām, uz jūsu mīļo pirmo skolu.

Jūsu atsaucīgās sirds siltums sasildīs tūkstošiem jaunā-
kās sirdis, un jūsu sirds kvēle iedegs neskaitāmas jaunas
karsta ideālisma un sajūsmas liesmas, kas, vīdamās debesīs,

apgaismos ceļus un tekas jaunībai un no turienes līdz mūža

galam — visiem.

Kas būs tie, kuru rokas atteiksies savu dāvanu, kaut

mazu, pasniegt savai pirmajai skolai? Tādu nebūs un tu,

draugs, kas lasīsi šos vārdus, jau nebūt nē!
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Kad šogad, Atjaunotās Latvijas piecu gadu jubilejas

gadā, tu pirksi sev kādu grāmatu, kas tevi pievelk un val-

dzina, kuru tu ceri iemīlēt, domādams, ka tā remdēs tavas

daiļuma alkas un pildīs tavu sirdi ar paliekamu prieku —

tad nopērc šo grāmatu arī savai pirmajai skolai!

Ja tev mājās ir kāda laba grāmata, kuras saturs tevi

ir sajūsminājis, mudinājis dižiem, cēliem darbiem, mudinā-

jis būt labam un krietnam, mudinājis izturībai, ticībai, pa-

ļāvībai, drosmei, stiprinājis tavu gribu, kaldinājis tavu raks-

turu, devis tev sirdsskaidrību, sirdsmieru — tad nopērc taisni

šo grāmatu arī savai pirmajai skolai.

Atminies savas jaunības dienas un padomā, ka ir tūksto-

šiem jaunu siržu, kas karsti ilgojas pēc labas grāmatas, bet

nespēj to iegādāties. Bet pievienota skolas grāmatu krātu-

vei, tā būs sasniedzama simtiem un tūkstošiem.

Uzklausi un paklausi! Savu skolu atminējies un apdā-
vinājis, tu pats augsi savās acīs un vērtējumā, tu būsi pie-
vienojies tiem daudzajiem savas dzimtenes dēliem un meitām,

kas pierādījuši, ka viņu ausis dzirdējušas un viņu sirdis uz-

ņēmušas šo aicinājumu, manu draudzīgo aicinājumu.

Pievienojies viņiem!

Kārlis Ulmanis,

Valsts un Ministru Prezidents.

15. maija pieci gadi.

Š. g. 15. maijā paiet pieci gadi, kopš Latvijas valsts dzīvi

noteic un vada ģeniālas personības nesalaužama, neatkarīga,
dzelžaina griba. Un .šīs gribas izteicējs un nesējs ir Lat-

vijas tautas Vadonis Valsts Prezidents

Dr. Kārlis Ulmanis. Bet vienas personas griba kļūst
tikai tad liela un nozīmīga, ja tā kalpo cēlam mērķim

un iespēj aizdedzināt šīs lielās gribas uguni arī citās

sirdīs. Un to nu, lūk, ir iespējusi D r. K. Ulmaņa griba.
Savas nesalaužamās gribas spēku viņš ir iestrāvojis ikviena

latvieša sirdī, padarīdams tā savu gribu par

visas latviešu tautas vienotu gribu, kas vērsta

uz viscēlāko mērķi kāds vien kādai tautai vispār var būt —

par neatkarīgu, stipru, varenu, latvisku Lat-

vijas v a Īsti.

Pieci gadi ir īss laika sprīdis vēstures mērogā, bet ilgs,

ja šai laikā izteicas kādas tautas vienota griba. Tad

arī nelielā laika posmā var risināties darbi un veidoties sa-

sniegumi, kas, dažkārt, nav naveicami gadu desmitos, pat
simtos.
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Un atskatoties uz padarīto vienotās latviskās

Latvijas piecos gados, ir jāliecina, ka visam šim laikam

skan cauri viens un tas pats vadmotīvs — ražīga darba rosme

visos dzīves novados: kulturālā, saimnieciskā, politiskā, pie
kam panākts ir bezgala daudz.

Nav iespējams nelielā ievadrakstā uzskaitīt visus tos sa-

sniegumus, ko devis šis laiks, par to varētu uzrakstīt veselu

grāmatu, tādēļ gribu šeit vienīgi īsumā skicēt dažas atsevišķas

norises, varbūt man izdosies tā mazuliet raksturot paveikto.
Tur ir 28. janvāra Draudzīgais aicinājums, kas met

gaiša gara liesmu pāri visai latvju zemei. Ikvienā skolā, pa-

gastā rodas vērtīgas grāmatu krātuves, kur var smelties ga-

rīgu ierosmi un spēku lieli un mazi. Latviešu rakstītais vārds

aizskan un latviešu mākslinieku gleznas aizstaigā visattālākos

zemes novados, lai tur nestu daiļu m a prieku. Ikviena

latvieša sēta kļūst pievilcīgāka, atceroties spodrības nedēļas
atgādinājumu. Lieli un mazi ceļi vairs nav kaili un putekļiem
klāti, tie ir vērtušies košās ziedošu ķiršu, vijīgu liepu, lokanu

bērzu vai raženu ozolu alejās.
Godā celts atkal senlatviešu tikums — darbs. Jau no

mazotnes ikvienam jāieaug savā zemē, darba un pienākuma

apziņā. Lai tas sekmīgāki veiktos par to rūpējas mazpulki.
Ikviens spējīgs latvietis tagad var kārtīgi nodoties savām

studijām universitātē, visā pilnībā iedziļināties zinībās, ap-

meklēt lekcijas, praktiskos darbus v. t. t., jo viņam nav vairs

sevi jāsadala starp studijām un maizes darbu.

Tiesiskā laukā ir noticis vesels apvērsums. Sākot ar 1938.

gada 1. janvāri ir spēkā jaunais Civillikums, kura pamatā
ir latviskā pasaules uzskata principi, tas

pieskaņots pārveidotās latviskās dzīves ritumam un prasībām.
Plānveidīgi ir izkārtota kā saimnieciskā, tā kultūrālā

dzīve, kur izcilus loma piekrīt nodibinātām Kamerām: Lauk-

saimniecības, Tirdzniecības un Rūpniecības v. c. Pati Ka-

meru darbība savukārt satek kopā divos atsevišķos centros:

saimnieciskas un kulturālas dabas, tie ir : Valsts Saimnieciskā

Padome un Valsts Kultūras Padome. Tas no vienas puses.

No otras puses, visas saimnieciskās dzīves nozares ir

kļuvušas latviskākas: it sevišķi tas sakāms; par rūpnie-
cību un tirdzniecību. Tur ir tādas akciju sabiedrības kā:

Vairogs, Kaļķis, Degviela, Maiznieks un daudz citas, kas

visi ir latviešu pasākumi un kur kā akcionārs var piedalīties
ikviens latvietis. Ar vienu vārdu latvietim ir izkarota viņam

pienācīgā vieta ikvienā nozarē.

Tādas ir, viegli skicē jot, dažas atsevišķas norises kultū-

rālā un saimnieciskā dzīvē, kas savu izteiksmi guvušas pa-

priekšu likumos un noteikumos un pēc tam iemiesotas dzīvē.
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Šīs pārvērtības būs saskatījis un vērojis ikviens, kas

daudz maz pūlas izsekot garīgās un saimnieciskās dzīves' no-

risēm.

Bet ir arī tādi notikumi, ko neredzēt nevar neviens, pat
svešinieks tos manītu, ja tas agrāk būtu bijis mūsu zemē un

atkal tagad iegrieztos. Tās ir daudzās sabiedriskās jaun-
celtnes, kas slej savus torņus debesīs. Tie ir laukumi, kas

atbrīvo acij perspektīvi un ļauj saskatīt baznīcu jaukās lī-

nijas. Tur ir pelēkā akmenī cirstā Tiesu pils, kam garām

paiet neredzējis nevar neviens. Brīvības pieminekļa trīs spo-

žās zvaigznes spulgo tālu pāri Daugavas krastiem. Rīgas

pils. mirdzošais kapara tornis pārveido visu Rīgas siluetu.

Un kur vēl topošās celtnes: Kara muzejs, Finanču ministri-

jas ēka v. c. Galvas pilsētai Rīgai šais piecos gados ir iz-

veidojusies īpatnēja latviska seja.

Noslēdzot šo īso atskatu ir vēlreiz jāliecina, ka šais pie-
cos gados visa Latvijas valsts dzīve ir kļuvusi nebijusi rosīga

un apzināti mērķtiecīga pretim visas latvju tautas

ilgotam un cēlam mērķim: par neatkarīgu, stipru,
varenu latv i s k v Latvijas vals t i.

Karola Dāle.

Nacionālā kultūra un valsts.

Tikai no nacionālas kultūras spēj izaugt valsts un valsts

savukārt ir nepieciešama nacionālas kultūras pilnīgam uz-

plaukumam. Zīmīgi, ka ar nacionālās kultūras pirmo uz-

plaukumu tautas atmodas laikmetā radās arī pirmās domas

par Latvijas valsti, latviskās kultūras sargātāju. Ar valsts

nodibināšanos kulturālā dzīve visās nozarēs piedzīvo spēcīgu

uzplaukumu.
Protams, talantus valsts nespēj radīt, bet tā spēj talan-

tiem dot iespēju attīstīties un izveidoties un pat pamodināt
snaudošos spēkus darbam un plaukumam, kā tas ir noticis

ar latviešu baletu. Vēl nesen pirms gadiem piecpadsmit,

igauņu baleta viesizrādēs, latvieši sprieda, mūsu tautai ne-

esot dejotāju talanta. Tagad mums ir spoža baleta trupa un

mūsu dejotāju vārdus godam min ārzemēs. Ir tiesa, mūsu

nacionālā opera pastāvēja pirms valsts dibināšanas, kā pri-
vāta latviešu opera, bet īstu uzplaukumu latviešu māksla va-

rēja piedzīvot valsts paspārnē un aizvējā. Pirms valsts pastā-
vēšanas mums bija bagāti sazarojusi koru un solo dziesma.

Nodibinoties nacionālai operai, top latviskas operas, baleti,
simfoniskā muziķa, klavieru koncerti. lerindojoties citu valstu

vidū, dabīgi mums rodas vajadzība, mēs jūtam to par ne-
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pieciešamību parādīt mūsu kultūrālo īpatību mākslā. Ja pirms

pāris desmit gadiem, dibinoties latviešu operai, skeptiķi

vīpsnāja, kas dziedās, kā būs iespējama latviešu opera, tad

tagad sen visas šaubas ir apklusušas. Savs vārds mūzikas

dzīvē līdzās operai pieder arī konservatorijai, kas saista pie
sevis visus ievērojamos latviešu muziķus un audzina nākamo

muziķa paaudzi latviskā garā. Tai nav vairs obligāta iekļau-

sanas kādas citas, vienalga, austrumu vai rietumu, tautas kul-

tūrā.

Arī glezniecība var meklēt nacionālus ceļus.

Literatūra arvien ir bijusi dziļi nacionāla, jo tā saistās

ar valodu, tautas gara skaidrāko paudēju no senām dienām.

Rakstniecībā ir bijis daudz ievērojamu mākslinieku un

daudz darbu arī pirms valsts nodibināšanas. Valsts, kā jau

teicu, nerada talantus, bet valsts dod iespēju talantiem vei-

doties. Latviešu dzejnieka cieņa un materiālais stāvoklis ar

pastāvīgās valsts laikiem arvien ir gājuši uz augšu. Dzejnieks
vairs nav pabērns kā tautas svešniecības gados.

Ir tiesa, ar atbalstu rakstniecībai un citām mākslām, ir

savairojies liels skaits diletantu, radušies oficiālā patriotisma
ražojumi, kam ar mākslu tik šķietams sakars.

Bet līdzās diletantisma ļaunajām parādībām ir vērojamas
arī labas. Pats diletants un viņa apkārtne tomēr tuvojas

patiesās mākslas izpratnei. Arī tiekšanās kļūst par māksli-

nieku nes sevī zināmu cildenumu.

Milzīga loma nacionālās kultūras veidošanā pieder lat-

viskai skolai. Tikai tie, kas skolā būs latviešu dzejas un vēs-

tures audzināti, patiesi cienīs savu tautu un būs īsti latvieši.

Agrāk vienam otram tā bija grūta cīņa, atraisīties no visa

svešā, kas gribot negribot pielipa augot citu tautu kultūrā.

Arī Latvijas universitāte ir stādījusi milzīgus uzdevumus

zinātniekiem zemes vēstures, dabas un visu gara dzīves no-

zaru pētīšanā. Bez valsts šie uzdevumi nebūtu tik tālu at-

risināti vai arī nemaz nebūtu uzstādīti.

Valsts ir cēlusi visu mūsu kultūras dzīvi saulītē un šais

divdesmit gados mūsu gara dzīve ir bagāti uzplaukusi un

sazarojusi.

Austra Kārkliņa.
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Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības valdes

darbības pārskats.

No 1938. g. 1. maija līdz 1939. g. 1. februārim valde

noturējusi 3 valdes sēdes, sasaukusi pilnu biedreņu sapulci un

sarīkojusi šādus referātu vakarus:

1. 1938. g. 4. maijā —10 gadu svētku akts ar muzikāliem

priekšnesumiem.
2. 1938. g. 16. novembrī — Latvijas valsts 20 gadu at-

ceres vakarā — cand. phil. A. Kārkliņas referāts:

„Valsts un nacionālā kultūra".

1938. g. 15. decembrī — eglītes vakars.

M. Ūdre.

Kases pārskats

no 1937. g. 1. septembra līdz 1938. g. 1. septembrim.

lenākumi:

1. Atlikums uz 1. IX. 37. g. Ls 586,66

2. Biedru naudas 575,—

3. lestāšanās naudas 10,—

4. Par ■
„

310,—r

Kopā. . .
.

Ls 1.481,66

Izdevumi:

1. Telpu īre Ls 180—

2. iespiešana
„

250,—

3. Kancelejas izdevumi:

a) zīmogmarkām Ls 25.10

b) pastmarkām
„

39,48

c) dažādi 84,05 „
148,63

4. Biedru nauda J. F. U. W
„ 148,63

5. Biedru nauda S. 0. P
„

25,—

6. Dažādi izdevumi:

a) apsveikumiem Ls 73,56

b) Uzvaras laukuma loter. biļ. 50,—

c) piedalīs, mātes dienā
. . . „ 10,—

d) pārējie 25,75 „
159,31

7. Atlikums uz 1. IX 38.g.:

a) noguld. Latvijas bankā
. .

Ls 570,17

b) kasē skaidrā naudā
. . . „ 29,08 „ 599,25

Kopā.
. .

. Ls 1.481,66

Anna Senka.
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Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu biedrības statuti.

I.

Biedrības nosaukums, darbības rajons
un māja s.

1. §. Biedrība saucas: Latvijas akadēmiski izglītoto sie-

viešu biedrība". Biedrības darbības rajons ir Latvija un vi-

ņas māja Rīgā. Biedrībai ir savs zīmogs ar nosaukumu:
vijas akadēmiski izglītoto sieviešu biedrība".

Ar Sabiedrisko lietu ministrijas atļauju biedrenēm ir tie-

sības valkāt /. F. U. W. nozīmi.

11. Mērķ i.

2. §. Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas akadēmiski

izglītotās sievietes bez tautības izšķirības, lai:

a) veicinātu saprašanos un draudzīgas attiecības viņu
starpā;

b) sekmētu viņu zinātnisko darbu un citus garīga darba

veidus, un atbalstītu viņas saimnieciskā ziņā ;

c) stiprinātu akadēmiski izglītotās sievietes iespaidu un

nozīmi Latvijas kultūras dzīvē.

111. Tiesības.

3. §. Biedrība reprezentē Latvijas akadēmiski izglītotās
sievietes starptautiskā akadēmiski izglītoto sieviešu savienībā

(International Federation of University Women) un uztur

sakarus ar šo savienību.

4. §. Biedrībai ir juridiskas personas tiesības.

IV. Biedrenes.

5. §. Par biedrības biedrenēm var būt kā Latvijas, tā

ārzemju augstskolas beigušās pilngadīgas Latvijas pilsones
un akadēmiski izglītotas ārzemnieces, kuru pastāvīgā dzīves

vieta un nodarbošanās ir Latvijā.
6. §. Par biedreņu uzņemšanu lemj valde pēc tam, kad

tā pārbaudījusi kandidātes ar rakstu iesniegtās, ziņas par

izglītības cenzu. Pret valdes noraidošo lēmumu var celt ie-

bildumus pilnā sapulcē.

7. §. Par biedrības goda biedrenēm var uzņemt sievie-

tes, kas ar savu darbību zinātnes un citās gara kultūras no-

zarēs veicinājušas biedrības mērķus.
8. §. Goda biedrenes ievēl aizklāti pilnā sapulcē, kurā

piedalās ne mazāk kā % Rīgā dzīvojošo biedreņu. levēlē-

šanai, atklāti balsojot, nepieciešamas % klātesošo locekļu
balsu.
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9. §. Biedrības darbības veicināšanai biedrenes var di-

bināt ar Sabiedriska lietu ministrijas atļauju nodaļas, sekci-

jas un komisijas.

10. §. Biedrenes var no biedrības brīvprātīgi izstāties,

paziņojot par to valdei ar rakstu. Biedreņu tiesības var at-

ņemt pilna sapulce, ja biedrene ar savu izturēšanos izrādī-

jusies biedrībai kaitīga. Izslēgšana var notikt pilnā sapulcē,
kurā piedalās ne mazāk kā % Rīgā dzīvojošo biedreņu. Iz-

slēgšanai, aizklāti balsojot, nepieciešams % klātesošo biedreņu
balsu. Ja biedrene gada laikā nav nokārtojusi savas biedru

maksas, to uzskata par brīvprātīgi izstājušos.

V. Biedrības līdzekļi.

11. §. Biedrības 'līdzekļi rodas: a) no biedreņu iestāša-

nās maksājumiem, b) gadskārtējām biedru maksām, c) zie-

dojumiem un citiem ārkārtējiem ienākumiem, d) dažādiem

izrīkojumiem, c) aizdevumiem, f) no biedrības kapitāla un

nekustamiem īpašumiem.

12. §. Biedrības līdzekļu krāšanu un kārtību, kādā tie

izlietojami, tuvāk nosaka pilna sapulce.

VI. Biedrības pārvalde.

13. §. Biedrības pārvaldes orgāni ir biedrības priekš-

niece, valde un pilna sapulce. Biedrības darbību kontrolē re-

vīzijas komisija.

A. Biedrības priekšniece.

14. §. Biedrības priekšniece vada biedrības darbību sa-

skaņā ar likumu un statūtiem un pārstāv biedrību pret tre-

šam personām bez sevišķas pilnvaras. Ja biedrības priekš-
niece aizkavēta izpildīt savus pienākumus, tad biedrību vada

biedrības priekšnieces vietniece.

B. Pilna sapulce.

15. §. Pilna sapulce ir augstākais biedrības organs.

16. §. Pilna sapulce ievēlē biedrības priekšnieci, valdi
r

revīzijas komisiju un kandidātes un lemj par viņu atcelšanu

no amata pirms pilnvaru notecēšanas, apstiprina budžetu, val-

des gada pārskatu un darbības plānu, apstiprina nodaļas, sek-

cijas un komisijas, groza statūtus, nosaka iestāšanās un

biedru maksas, lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, atsa-

vināšanu un ieķīlāšanu, noteic par saviem īpašumiem; lemj

par biedrības likvidēšanu.
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17. §. Pilnas sapulces ir kārtējās un ārkārtējās. Kār-

tējās sapulces sanāk 2 reizes gadā, un tās sasauc valde. Ār-

kārtējās pilnās sapulces sanāk pēc vajadzības uz valdes, re-

vīzijas komisijas vai Vs Rīgā dzīvojošo biedreņu ierosinājumu.

Pēdējos divos gadījumos ierosinājums jāziņo valdei ar rakstu.

Ārkārtējai sapulcei jānotiek 3 nedēļu laikā pēc iesniegtā pa-

ziņojuma.
18. §. Uzaicinājumu uz pilnu sapulci izsūta valde ar

rakstu, noteicot sapulces vietu, laiku un dienas kārtību. Kār-

tējā pilnā sapulce izziņojama 2 nedēļas iepriekš.

Ārkārtējās sapulces izziņojamas tādā pat kārtībā. Pilna

sapulce ir pilntiesīga, ja ieradušos pilntiesīgo biedreņu skaits

ir ne mazāks kā biedrības valdes un revīzijas komisijas lo-

cekļu un to kandidātu kopskaits.
19. §. Kārtējā pilnā sapulce, kas apstiprina gada pār-

skatu un vēlē valdi un revīzijas komisiju, uzskatāma par gada
sapulci. Gada sapulce sasaucama ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc
biedrības darbības gada beigām un izziņojama 2 nedēļas ie-

priekš.
Piezīme: Darbības gads ir no 1. janvāra līdz 31. de-

cembrim.

20. §. Ja pilnā sapulcē nav kvoruma, tad pēc 2 nedēļām
sasaucama otra pilna sapulce, kas uzskatāma par pilntiesīgu

piedaloties Vis biedreņu, bet šis skaits nedrīkst būt mazāks

kā biedrības valdes un revīzijas komisijas locekļu un to kan-

didātu kopskaits.
21. §. Visus lēmumus pilna sapulce pieņem ar vienkāršu

balsu vairākumu, izņemot jautājumus:

a) par statūtu grozīšanu, kad jābūt klāt vismaz pusei

Rīgā dzīvojošo biedreņu un nepieciešamas vismaz %

klātesošo biedreņu balsu;

b) par goda biedreņu uzņemšanu (sk. 7. §) un biedreņu
izslēgšanu (sk. 10. §);

c) par biedrības slēgšanu, kad jābūt klāt % no biedre-

nēm un lēmums pieņemams ar % klātesošo biedreņu
balsīm.

C- Valde.

22. §~ Valde ir biedrības izpildu organs. Valde izpilda
pilnu sapulču lēmumus, rīkojas apstiprinātā budžeta robe-

žās, pārvalda biedrības mantu, slēdz biedrības vārdā pilnas

sapulces pilnvarojuma robežās līgumus, sastāda biedrības

darbības pārskatu un budžetu un iesniedz tos pilnas sapulces
apstiprināšanai.

23. §. Valde, ieskaitot biedrības priekšnieci, .sastāv no

3 loceklēm, ko izvēlē uz 2 gadiem, aizklāti balsojot. Valdes
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priekšsēdētāju —■ biedrības priekšnieci ievēlē atsevišķā bal-

sošanā. 2 priekšsēdētājas biedreņu un pārējos amatus valdes

locekles sadala savā starpā. 4 kandidātes valdes amatiem

ievēlē uz 2 gadiem, aizklāti balsojot. Biedrības priekšniece pa-

ziņo, kuru no valdes priekšsēdētājas biedrenēm viņa izraugās

par savu vietnieci. Ik gadus izstājas 4 valdes locekles. Pirmā

gadā pēc statūtu grozijumu pieņemšanas valdes locekļu iz-

stāšanos nosaka ar lozēšanu, turpmākos gados valdes locekles;

izstājas pēc to pilnvaru notecēšanas.

Piezīme: Valdes priekšsēdētāja un viņas 2 biedrenes

ex officio ir visu nodaļu, sekciju un komisiju locekles.

24. §. Ja kāda valdes, locekle izstājas pirms darbības

gada beigām, viņas vietā nāk pirmā kandidāte.

Ja izstājas biedrības priekšniece vai arī vairāk kā 4 lo-

cekles vienā vēlēšanu periodā, tad jāsasauc pilna sapulce,
kurai jāievēl jauna valde un biedrības priekšniece.

25. §. Valdes sēdes sasauc un vada pēc vajadzības biedrī-

bas priekšniece vai viņas prombūtnes laikā tās vietniece, ne

retāki kā 1 reizi mēnesī, atskaitot jūniju, jūliju un augustu,
kad sēdes sasauc pēc vajadzības. Trijām valdes loceklēm ir

tiesības pieprasīt valdes sēdes sasaukšanu. Uzaicinājumi uz

valdes sēdi izsūtāmi ar rakstu ne vēlāk kā 3 dienas pirms
sēdes noturēšanas.

26). §. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tanī piedalās vismaz

5 valdes locekles, ieskaitot biedrības priekšnieci vai viņas prom-
būtnes laikā tās vietnieci.

2:7. §. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairā-

kumu atklāti balsojot. Lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem ,ja

vajadzīgo balsu skaitā ietilpst sēdes vadītājas balss.

VII. Revīzijas komis ij a.

28. §. Revīzijas komisija sastāv no 3 loceklēm, kuras

gada sapulcē, aizklāti balsojot, ievēlē uz 1 gadu.

Revīzijas komisijas locekles no sava vidus izvēlē priekš-

sēdētāju, viņas vietnieci, un sekretāri.

Gada sapulce ievēlē, aizklāti balsojot, 2 kandidātes revī-

zijas komisijas amatiem.

29. §. Biedrības valdes locekles nevar būt revīzijas ko-

misijas locekles vai kandidātes.

30. §. Revīzijas komisija revidē visas biedrības darīša-

nas, iestādes, mantu par tekošo gadu un iesniedz savus at-

zinumus gada sapulcei.
31. §. Revīzijas komisijas sēdes sasauc komisijas priekš-

sēdētāja. Pirmo revīzijas komisijas sēdi sasauc biedrības

priekšsēdētāja ne vēlāk kā mēnesi pēc ievēlēšanas.
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32. §. Revīzijas komisijas sēdes jāizziņo ar rakstu ne

vēlāk kā 3 dienas pirms sēdes noturēšanas.

33. §. Savus lēmumus revīzijas komisija pieņem ar vien-

kāršu balsu vairākumu.

VIII. Biedrības nodaļas.

34. §. Savu mērķu sasniegšanai, biedrībai ar Sabiedrisko

lietu ministrijas atļauju ir tiesības provincēs nodibināt no-

daļas.
Par nodaļu nodibināšanu un slēgšanu lemj biedrības

valde. Nodaļas valde nevar uzņemt biedrus. Kandidātu lū-

gumus, līdz ar savu atsauksmi, viņa nosūta biedrības valdei.

35. §. Nodaļas pilnu sapulci sasauc nodaļas valde. Pilnu

sapulci atklāj un vada nodaļas priekšniece vai viņas uzde-

vumā viņas vietniece. Nodaļas pilna sapulce, kura ir piln-
tiesīga, ja ieradušās vismaz 8 pilntiesīgas biedrenes, ievēl uz

vienu gadu nodaļas valdi un revīzijas komisiju, katru 3 per-

sonu sastāvā un vienu valdes un revīzijas komisijas locekļu
kandidāti.

Nodaļas valdes amati ir: nodaļas priekšniece, kasiere,
kas ir arī nodaļas priekšnieces vietniece, un sekretāre. Biedrī-

bas valde var katrā laikā atcelt nodaļas amatu personas un

tanī vietā iecelt jaunas.

36. §. Nodaļas darbu var arī revidēt biedrības priekš-

niecē, valdes pilnvarota biedrības valdes locekle un biedrī-

bas revīzijas komisija. Nodaļas darbojas saskaņā ar šiem

statūtiem, biedrības valdes apstiprinātu instrukciju un biedrī-

bas priekšnieces norādijumiem.

IX. Biedrības slēgšana.

37. §. Biedrību var likvidēt: 1) ar tiesas spriedumu,

2) ar pilnas sapulces lēmumu, 3) ar kompetentu izpildu va-

ras orgānu rīkojumu, saskaņā ar likumu par bezpeļņas bied-

rībām un to savienībām, 4) ja biedreņu skaits ir mazāks

par 20.

38. §. Jautājumu par biedrības slēgšanu izspriež īpaši
sasaukta sapulce, klāt esot ne mazāk kā % no visām biedre-

nēm, ar ne mazāk kā % klātesošo biedreņu balsīm.

3s. §. Šo pilnas sapulces lēmumu biedrība paziņo 7 dienu

laikā Sabiedrisko lietu ministrijai un publicē
„
Valdības Vēst-

nesī", pārtrauc savu darbību un stājas pie biedrības likvidē-

šanas. Likvidācijas darbiem pilna sapulce izvēl likvidācijas

komisiju ar 3 loceklēm, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu

vairākumu.

40. §. Likvidācijas sapulce jāizziņo 3' mēnešus iepriekš.
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41. §. Kad likvidācijas komisija darbu beigusi, sasau-

cama pilna sapulce, kura lemj par biedrības darbības pilnīgu

izbeigšanu un par pārpalikušo biedrības līdzekļu izlietošanu

tādiem nolūkiem, kas saskan ar biedrības mērķiem, šie lē-

mumi paziņojami Sabiedrisko lietu ministrijai, biedrības grā-
matas un dokumenti nododami Sabiedrisko lietu ministrijai
līdz ar kvīti par sludinājuma naudas iemaksu

„
Valdības Vēst-

nesim".

Intellektualās kopdarbības komisijas darbība.

Latvijas intellektuālās kopdarbības komisijai ir piesūtīts

plāns par 1938. g. paredzētajiem darbiem. Pārskats par pa-

redzēto darbu parasti seko pēc gada beigām.

Ir ievadītas starptautisko attiecību zinātniskās studijas,
kur apskatīs saimniecības politikas jautājumus, ārējo tirdz-

niecību, cenas v. c. Paredzēti apcerējumi par universitātu

piesaistīšanu starptautiskās sadarbības jautājumu studēšanā.

Vairāki temati veltīti tautsaimniecībai, raksturojot valstu

saimniecisko dzīvi pēdējos gados.
Sabiedriskās dabas jautājumu centrā izvirzās apcerējumi

par mašīnas lomu cilvēka darba dzīvē.

Augstskolu dzīves apskatā paredzēti apcerējumi par tech-

niskās un klasiskās izglītības sadarbību, studentu uzņemšanu

augstskolā, audzināšanas jautājumi universitātē, intellektuā-

lais bezdarbs, un universitātu starptautiskie sakari.

Institūts turpinās publicēt ziņas par augstākas izglītības

organizāciju atsevišķās valstīs.

Atsevišķu nodaļu aptver jautājumi par starptautiskajām
studentu organizācijām un ģimnāziju skolnieku starptautisko
sarakstīšanos un vidusskolu darbības saskaņošanu, skolas ro-

kas grāmatu revidēšanu.

1988. g. maijā Varšavā bija paredzēta daudzu zemju zi-

nātnieku sanāksme ar referātiem par medicīnas, fizikas, fi-

lozofijas v. c. jautājumiem. Paredzēts kāds temats par rea-

liskiem un pozitīviskiem virzieniem filozofijā un fizikā.

Nākamajā programas daļā jautājumi par zinātniskās ter-

minoloģijas un zinātnisko pētījumu saskaņošanu vienā un

tai pašā zinātnes nozarē un zinātniska sanāksme phytohor-

monu pētīšanai.
Pacelts jautājums par senu zinātnisku tekstu izdošanu

un tādu izdevumu veidu un mērķiem.
Paredzams turpināt zinātnisko muzeju darbības saska-

ņošanu.
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Drīz parādīsies iespiedumā archīvu vadonis, kas aptvers

āreiropas zemes.

Attiecībā uz bibliotēkām paredzams apskatīt jautājumu

par profesionālu bibliotekāru sagatavošanu, par tautas biblio-

tēku sociālo un intelektuālo nozīmi, manuskriptu saraksti,
bibliotēku iekārta un apgādāšana, depozīti bibliotēkās.

Tiesiskajos jautājumos paredzams diskutēt izgudrotāja
un zinātnieka tiesību jautājumu un autoru tiesības. Pare-

dzams projekts revidēt Bernes konvenciju un izstrādāt vis-

pasaules autora tiesību statūtu.

Literatūrā ļoti aktīva Amerikas spāniešu grupa, kas iz-

dod interesantas grāmatas franču tulkojumā, starp citu grā-
matu par čili folkloru.

Spāniešiem līdztekus tajās iznāk japāņu autoru darbi.

Turpina iznākt tulkošanai ieteicamo darbu saraksti.

Vēsturiskie un etnogrāfiskie darbi par Amerikas civi-

lizācijas pirmsākumiem (origines) ir paredzami nākotnē.

Mākslā paredzami līgumi par nacionālo mākslas vērtību

aizsardzību pret piesavināšanos, un postīšanu. Mākslas darbu

aizsardzībai karā un revolūcijās, paredzēts pieaicināt militā-

rus lietpratējus. Paredzami noteikumi par archeoloģiskiem
izrakumiem.

» 1938. g. pavasarī paredzama rokas grāmatas iznākšana

par gleznu (konservēšanu?) uzglabāšanas noteikumiem.

Archeoloģijai un mākslas vēstures pētijumiem paredzēts
nodibināt centru. Tautas mākslai likts priekšā apstrādāt te-

matu: simbols folklorā un tautas mākslā.

Trešais reģionālais nacionālu komisiju kongress interna-

cionālai sadarbībai.

Šis kongress notika Helsinkos 1937. g. novembrī un tur

piedalījās Baltijas un Skandināvijas valstu pārstāvji. Pirmā

tāda veida sanāksme, Lietuvas ierosināta, sanāca 1935. gadā.
Tur piedalījās igauņi, somi, latvieši un leiši. Otrā sanāksme

bija Tartū un pieaicinot Skandināvijas valstis ceturtā sanāksme

notika Rīgā 1938. g. novembra vidū.

Helsinkos sākumā oficiālo personu apsveikumi, tad atse-

višķo valstu pārstāvju runas un ierosinājumi. Prof. L. Ada-

movičs min trīs attīstības posmus somu un latviešu sakaros:

aizvēsturi zviedru valdīšanas laikos, 1905. gadā un kultūrālo

tuvināšanos pēc šī laika. Prof. E. Blese sniedz pārskatu par

nacionālās intelektuālās kopdarbības komisijas darbu Lat-

vijā, atzīmējot prof. L. Adamoviča, E. Bleses un B. Vipera

piedalīšanos interbaltiskajā intelektuālās kopdarbības komisi-

jas sanāksmē Tartū 1936. g. rudenī, komisijas sastāva pa-

plašināšanos, pieaicinot Sabiedrisko lietu ministrijas pārstāvi.
Latviešu zinātnieki atsaukušies uz aicinājumu pētīt mašīnas
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lomu mūslaiku dzīvē. To pašu dara arī citas valstis. Trīs

latvieši piedalījušies poļu nacionālās civilizācijas kursos. Ir

panākts, ka vēstures mācības grāmatās Latvijā ievedīs no-

daļas par Igaunijas, Lietuvas un Somijas vēsturi. Arī ģeo-

grāfijas grāmatās tagad ir rūpīgi pārbaudītas ziņas par kai-

miņu zemēm. Līdzīgs darbs norit arī citās kaimiņu valstīs.

Leišu nacionālās komisijas pārstāvis M. Trimakas ziņo
par Lietuvas darbu miera nostiprināšanā, izmantojot šim

nolūkam radio. Leiši paredz radio lekcijas par Lietuvas kul-

tūrālo dzīvi un gribētu lai tās tuvināšanās nolūkā pārraida
arī citas zemes. Leiši savā zemē apņemtos noraidīt ziņas par

kaimiņu zemēm. Lai veicinātu akadēmisko aprindu tuvinā-

šanos, nodomāts sarīkot Lietuvā, Igaunijā un Latvijā kursus

studentiem, sociālos un sabiedriskos jautājumos, šie kursi

notika 1938. g. vasarā un tanīs bija pa divi līdz trīs dalīb-

nieku no katras skandināvu valsts. Sakarā ar Napoleona I

izstādi Kauņā, leiši ir aizņēmušies no igauņiem izstādei va-

jadzīgās grāmatas un dokumentus. Leiši rūpējas par tau-

tas bibliotēku ierīkošanu savā zemē. Lietuvas pārstāvis vis-

pārīgā nacionālo intelektuālās kopdarbības konferencē Parīzē

ir sniedzis ziņas par Baltijas un Skandināvijas valstu sadar-

bību. Ziņojums modinājis dzīvu interesi.

Zviedru nacionālās komisijas pārstāvis M. Knos ziņojumā'

īpats ir jautājums par augstāko mācības iestāžu pārpildīšanu'

un statistisko ziņu ievākšana par šo parādību.

Helsinku universitātes bibliotēkas direktors M. Tudeerx

ziņo par grāmatu apmaiņu Baltijas un Skandināvijas val-

stīm citai ar citu. Apmaiņa apsveicama, bet nedrīkst aiz-

ņemties viegli iegūstamas grāmatas. Grāmatu, nosaukumu

būtu vēlams tukot angliski vai franciski un katrai zemei de-

rētu piesūtīt citām savu labāko grāmatu izlasi.

Pārrunā arī par zinātnieku ceļojumu atvieglināšanas un

palētināšanas veidiem,.

Tēlotāju mākslu nozarē prof. P. Kundziņš ieteic turpmāk
rīkot vairāku zemju kopīgas izstādes kādā mākslas nozarē,

piem., grafikā, reklāmas mākslā v. c. Lai iepazītos ar tau-

tas mākslu jāizveido brīvdabas muzeji. Celtniecībā jācenšas
izveidot pamats jaunai celtnieciskai domai, kas varētu stāties

funkcionālisma vietā.

Ceturtā ziemeļu un Baltijas valstu nacionālo intelektuālās

kopdarbības, komisiju delegātu konference notika Rīgā 1988.

gada 14. un 15. novembrī.

Pēc prof. L. Adamoviča uzrunas konferenci atklāja Lat-

vijas ārlietu ministrs V. Munters, Tautu savienības ģenerāl-
sekretāriāta delegāts M. Kallmann, Internacionālās intelektuā-
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lās sadarbības institūta ģenerālsekretārs D. Secrģtan, Dānijas,

Igaunijas, Somijas un Lietuvas pārstāvji.

Norvēģijas un Zviedrijas pārstāvji kuģa nokavēšanās dēļ
atklāšanas aktā nepiedalījās.

Par konferenci tiks publicēts atsevišķs pārskats.
Interesantākie ierosinājumi bija priekšlikums svinēt

starptautisku dienu. Viena no rezolūcijām bija reģionālās

grupas locekļu skaitu nepavairot bez visu dalībnieču piekri-
šanas. Ja viena valsts ir pret jaunas locekles uzņemšanu
grupā, priekšlikums uzskatāms par noraidītu.

Savā lekcijā leišu prof. Pakšus runāja par Baltijas un

ziemeļu valstu ģeogrāfisko un kulturālo vienību. Visām mi-

nētām zemēm viena morēnu ainava un tautām ziemeļniecisks
raksturs. Zemes — septiņu mazu valodu rajons-. Tās ir rie-

tumu kristietības zona. Visas valstis saista Baltijas jūra.
Kultūras intereses tām visām vienādas.

Doc. V. Metjuss un doe. Treijs runā par Baltijas un

Skandināvijas valstu kopīgām literārajām interesēm. Metjuss
ieteic izdot informācijas žurnālu par Ziemeļeiropas literatūru

un ieteic tulkot drāmu un episkos darbus. Dzejas tulkošanai

ceļā stājas daudz grūtību.
Doc. Treijs ieteic izdot zviedru-latviešu vārdnīcu un at-

zīmē latviešu lielo interesi par Zviedrijas dzeju.
Konferences laikā bija rīkotas vairākas pieņemšanas, kas

noslēdzās ar Rīgas pilsētas galvas rīkoto vakaru konferences

dalībniekiem Rīgas Latviešu biedrībā.

Austra Kārkliņa.

Vācijas sieviešu organizācija.

Tagadējās Vācijas visaptverošās sieviešu organizācijas
pamatus likusi nacionālsociālistiskās partijas sieviešu nodaļa
(NS. Frauenschaft), kas oficiāli nodibināta 1931. gadā. Ana-

logi partijas darba sadalījumam, sadalīts arī nacionālsociā-

listisko sieviešu darbs: pēc apgabaliem, apriņķiem, vietējām
grupām. Katrai grupai ir iecelta vadone, kas savukārt padota
attiecīgā apgabala politiskam vadonim, šīs organizācijas

galvenie uzdevumi ir: jaunātnes audzināšana nacionālsociā-

listiskā pasaules uzskatā un garā un sociālais darbs partijas
biedru labā.

Kad nac.-soc. partija pārņēma Vācijas valsts vadību sa-

vās rokās, pieminētai nac.-soc. sieviešu organizācijai uzticēja
visas ~111 — šās valsts" sieviešu darba uzbūvi un vadību.

Pastāvošās sieviešu organizācijas, cik tālu tās bija saistīju-
šās ar nē-nac.-soc. partijām, likvidēja. Tās organizācijas, kas
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apvienoja sievietes pēc arodiem, pievienoja valsts arodu ap-

vienībām, bet pārējās, konfesionāla, sociāla un kulturāla

rakstura organizācijas, saistīja nacionālsociālistiskā valsts

darbā, apvienojot tās zem nosaukuma
r,Deutsche Franemverk'',

nac.-soc. sieviešu organizācijas vadībā un uzraudzībā. 1984.

gadā par visas sieviešu darba kustības vadītāju iecēla Frau

Scholtz-Klink, kurai tika padotas nac.-soc. sieviešu organizā-

cija,
n
Deutsche Frauemverk" un Vācu Sarkanā Krusta valsts

sieviešu apvienība. Visu šo sieviešu organizāciju vadību ap-

vienoja ieceltās vadones rokās zem nosaukuma ~Reichsfraiie-

nfuehrung"'. Vadības centrs atrodās Berlīnē un aizņem
4 stāvu namu.

Apmeklētājiem, kas grib iepazīties ar Rff (Reichsfrauen-

fuehrung) darbību, ir iekārtota pastāvīga izstāde, kuras uz-

devums sniegt pārskatu par Rff. uzbūvi un darbību. Arī

Rff. darbība sadalīta pēc apgabaliem, apriņķiem, vietējām gru-

pām, cellēm un sekcijām. Līdz pat vietējām grupām darbs

sadalīts 9 nodaļās: I. Finanču pārvalde, 11. direkcija, 111. or-

ganizācijas nodaļa, kurā ietilpst : statistika, personāls, valsts

skolas, IV. preses nodaļā, kurā ietilpst arī propaganda (radio,

izstādes) un archīvs, V. Kultūras-audzināšanas-izglītības no-

daļa, kuras uzdevumi: audzināšana nac.-soc. pasaules uzskatā,

rases — politiskā audzināšana, fiziskā kultūra, darbnīcu ie-

kārtošana, muziķa, svētku sarīkošanas mācība, māksla (māks-
las amatniecība un radošā māksla), rakstniecība, meiteņu au-

dzināšana, zinātniskais darbs. VI. mātes nodaļa un VII. taut-

saimniecības-māj 1 urības nodaļa, VIII. pierobežas apgabalu un

ārzemju nodaļa, kas aptver darbību ārzemēs un pierobežas
apgabalos, vācu tautības (Volkstums) darbu un. kolonijas,
IX. palīdzības darba nodaļa: Sarkanā Krusta un aizsardzības

darbs pret gaisa karu.

Valsts sieviešu vadonei, tāpat arī apgabalu, apriņķu un

vietējo grupu vadonēm, padotas jaunātnes un bērnu grupas,,

kurus audzina un māca nac.-soc. pasaules uzskatā.

Pieminētā izstādē ar dažādu modernu tabulu palīdzību

parādīts Rff. darbības izplatījums Vācijas teritorijā un ciešā

saistība ar nac.-soc. partijas darbību. Tā rāda, ka Rff. savā

pastāvēšanas laikā nodibinājusi 400 skolas mātēm; tur re-

dzamas arī paraugkastes ar atsevišķu nodaļu mācības līdze-

kļiem ; statistika uzskatāmi rāda apmācības gaitu: no 1934.

gada līdz 1937. gadam 53.977 reizes sarīkoti ceļojoši kursi

mātēm, kuros apmācītas 1.140.000 sievietes. Redzami arī

ļojumu grozi" ar mācības līdzekļiem lauku instruktorēm. Iz-

stādītas Rff. izdotās grāmatas, priekšzīmīgie biedreņu rok-

darbi un citi darbi daiļamatniecībā.
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Tautsaimniecības un mājturības nodaļa rāda savus mā-

cības paņēmienus. 1937. gadā 80 apmācības virtuvēs sarīkoti

28.000 kursi ar 613.000 dalībniecēm.

Par biedrenēm uzņem katru sievieti, bez sabiedriskā stā-

vokļa un izglītības izšķirības; vienīgais noteikums, — uzņe-

mamai biedrenei jābūt ārietei; pie precētām sievietēm šis no-

teikums attiecās arī uz vīru.

Nodibinoties, Rff. par pirmo un galveno uzdevumu uzska-

tīja izveidot mātes nodaļu, šīs nodaļas uzdevums: audzināt

vācu sievietes un meitenes viņu pamatpienākuma — mātes

pienākuma izpratnē. Šai nolūkā nodibināja jau pieminētās
skolas un kursus. Sevišķu vērību mātes nodaļa piegriež pie-
robežas apgabaliem, kas politiski apdraudēti (iedzīvotāju sa-

stāva ziņā, piem., Augšsilēzijā) un trūcīgiem apgabaliem, kur

novērojama lielāka mirstība.

Mātes skolu mācības gaita sadalīta 3 galvenās grupās:

1) mājsaimniecībā: kur ietilpst ēdiena gatavošana, šūšana mā-

jas vajadzībām; 2) audzināšana, kur ietilpst: audzināšanas

problēmas vispār, speciālās nac.-soc. audzināšanas problēmas,
mājas pavarda iekārtošana, mājīguma radīšana; 3) veselī-

bas kopšana: zīdaiņu kopšana, vispārējā higiēna un slimo

kopšana mājās. Mācības spēkus mātes skolām, speciāli sa-

gatavo. Bez teorētiskās izglītības prasa arī zināmas rakstura

īpašības un praksi. Mācības plānu mātes skolām apstiprina

attiecīgā valsts iestāde. Tas grozāms atkarībā no skolas at-

rašanās vietas un vietējām, īpatnībām. Pieteikšanās brīvprā-

tīga. Kursu gaita nelīdzinās lekciju sistēmai, bet draudzī-

gai sanāksmei, kur strādājot rokdarbus, klausās skolotājas
vārdos. Visām skolniecēm tiesības piedalīties pārrunās un

praktisko piedzīvojumu savstarpējā apmaiņā. Mācības norit

sēžot pie kopēja galda, it kā līdztekus rokdarbiem un saru-

nām. Skolas telpas iekārtotas kā priekšzīmīga māja, lai ar

savu iekārtu kalpotu skolniecēm par paraugu savu māju prak-
tiskai un gaumīgai iekārtošanai. Istabas iekārtotas ar stan-

dartizētām mēbelēm, traukiem, lampām, v. c. masu ražoju-

miem,, kas ir lēti un labi izskatās.

Bez teorijas, skolā norit arī praktiskās stundas virtuvē,

zīdaiņu istabās, kas dažādi iekārtotas, atkarībā no ģimenes
ienākuma. Skolas apmeklē labprāt, jo mācību maksa niecīga
un vācu sieviete labprāt mācās praktiskas lietas. Bez tam,

ja tā grib precēt nac.-soc. partijas biedru, laulību atļaujai
nepieciešama līgavas apliecība par mātes skolas nobeigšanu,
vai rakstisks solījums pēc laulībām šo skolu apmeklēt,

Nac-soc. politikas mērķis — pēc iespējas palielināt vācu

tautas pieaugumu; šai nolūkā nodibināta arī Rff. nodaļa mā-

tēm. Bez tam valdība spērusi veselu rindu soļu dzimstības
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veicināšanai, no tiem svarīgākie ir šādi: intensīva dzīvokļu

izbūve, katru gadu uzbūvē 385.000 atsevišķus dzīvokļus.
Laulību aizdevums līdz 1000 Mr., lai jauniem cilvēkiem dotu

iespēju agri precēties. Izsniedzot aizdevumus, pirmā kārtā

ievēro to personu lūgumus, kas nāk no bērniem, bagātām ģi-
menēm, lauksaimniecībā nodarbinātiem, jaunavām, kas divus

gadus nostrādājušas „Deutsche Frauenwerk" par bērnu dārz-

niecēm, tautas veselības kopējām un vispār to personu lūgu-

mus, kas tieši vai netieši darbojas vācu ģimeņu labā.

Līdz 1938. gadam izsniegts 800.000 laulības aizdevumu.

No aizdevumu saņēmušām ģimenēm līdz 1937. gadam radies

pieaugums: 707.867 bērni. Lai ģimenes tēvu nostādītu izde-

vīgākā stāvoklī nodokļu ziņā. neprecētiem ļaudīm jāmaksā

augstāks ienākuma nodoklis. No 1. aprīļa 1938. gada ievestas

piemaksas daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākums nepārsniedz
8000 Mr. gadā: par katru trešo un ceturto bērnu — 10 Mr.,

par piekto un katru nākamo — 20 Mr., ko saņem par bēr-

niem līdz tie kļūst 16 resp. 21 gadu veci. Bez tam daudz-

bērnu ģimenes saņem arī vienreizēju pabalstu 330 Mr. ap-
mērā. Finanču ministrija daudzbērnu ģimenēm piešķir arī

izglītības pabalstu, katram bērnam 600 Mr. apmērā.
Tautsaimniecības un mājturības nodaļa, šī nodaļa nodar-

bojās ar sievietes audzināšanu un izglītošanu mājsaimniecības
un tautsaimniecības attiecību izpratnē un valsts un tautas

labklājībai atbilstošam mājsaimniecības darbam.

Nodibinoties, šī nodaļa pārņēma visas līdz šim pastāvo-
šas mājturības organizācijas, skaitā ap 50. Biedrenes pārgāja
„Deutsche Frauenwerk". Ar apvienošanu domāja panākt plān-

veidīgu darbu šai laukā visas Vācijas valsts mērogā. Noda-

ļas audzināšanas un izglītības darbs vēršas pret vācu sie-

vieti kā tautas ienākumu pārvaldītāju un patērētāju. Lai pa-

rādītu nama mātes darba tautsaimniecisko nozīmi, tās iepa-
zīstina, piem., ar šādu statistiku: Vācijas tautsaimniecībā pa-

stāv vairāk par 18 milj. atsevišķu mājsaimniecību. Visu Vā-

cijas ražojumu lielākā daļa ieplūst mājsaimniecībās. 80% no

visiem iepirkumiem izdara sieviete. 70—80% tautas ienā-

kuma pārvalda un izlieto vācu sieviete. Kopsumā tās ir mil-

jardu sumas, kas atrodās nama mātes rokās. Tāpēc katrai

nama mātei nepieciešams zināt kādu atbildību tā nes pret
savu tautu un valsti savā mājsaimniecības darbā. Tāds ir

īsumā šīs nodaļas tautsaimnieciskās sieviešu izglītošanas raks-

turs. To apvieno ar nac.-soc. propagandu, lai iekļautu arī

nama mātes darbu Vācijas četrgades plāna realizēšanā. Vā-

cijas četrgades nepieciešamību paskaidro nama mātēm

apmēram šādi: Vācija nav tik laimīga zeme, kā citas, ku-

rām pieder bagātīgi pārtikas vielas un rūpniecības izejvielas.
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Nepieciešamība cīnīties par Vācijas tautas pasuzturu radījusi

četrgadi. šinī laikā visām ražošanas nozarēm jāstrādā ar

vislielāko produktivitāti, kas jāsavieno ar vislielāko lietderību

un taupību patēriņā. Un tas, lūk, nav iespējams bez nama

mātes līdzdalības.

Lai varētu sekmīgi veikt nama mātes darba iekļaušanu

četrgadē, Rff. tautsaimniecības un mājturības nodaļa cieši sa-

darbojās ar saimniecības ministriju, valsts barības pārvaldi,
saimnieciskām grupām, vācu darba fronti un partijas or-

gāniem. Nodaļai tiesības visu šo iestāžu rīkojumos, kas skar

patēriņu, ienest priekšlikumus un labojumus, šīs nodaļas dar-

bība aptver visu Vāciju, līdz pat mazākai lauku sētai.

Patēriņa novirzīšanai vēlamā gultnē, nodaļa izplata plašu

propagandas literatūru, pamācības par ēdienu atlikumu iz-

mantošanu, jaunas receptes, taupīgu gaļas un taukvielu pa-

tēriņu, zivju plašāku izlietošanu maltītēm, v. t, t., kas viss

māca vācu nama māti kā taupīgi izmantot pārtikas pro-
duktus un tomēr pagatavot pilnvērtīgu barību. Visa Vācijas

prese atrodās šīs nodaļas rīcībā (rakstu un receptu ievieto-

šanai), tā izdod arī savu žurnālu par mājturības jautāju-
miem. Tā sarīko ēdienu pagatavošanas kursus, kas nav do-

māti pamatizglītības sniegšanai, bet gan nama mātes zināšanu

padziļināšanai patēriņa piemērošanā ikreizējam tirgus stā-

voklim. Nodibināti padomdošanas punkti mājsaimniecības
jautājumos: katra sieviete var griesties pēc padoma ikkurā

mājsaimniecības jautājumā, piem.: kā sastādīt ēdienu karti

zināmā gada laikā, kā iedalīt saimniecības naudu v. t. t.

Vāc statistiku par mājsaimniecības budžetiem. Padomdo-

šanas punkti atrodas arī katrā tirgus hallē, bet laukus ap-

ceļo mājturības instruktores. Ar šo punktu palīdzību ir iz-

devies Vācijā ievest veselos apgabalos līdz tam mazlietoto pār-
tikas vielu plašu pielietošanu.

Šīs nodaļas uzdevumos ietilpst arī pieprasījuma vadīšana

apģērba un dzīvokļu iekārtas nozarē. Tā sniedz paskaidro-

jumus un padomus par jaunražotām drānām, to izlietošanu,

apstrādāšanu v. t. t. Sarīko ceļojošus kursus un
r/
modes ap-

skates", kas rāda vācu sievietei jaunizlaisto drānu pielietošanu
un labo gaumi.

Tautsaimniecības un mājturības nodaļa veic arī zināmu

pētīšanas darbu: tas norit divās sekcijās: 1) mājsaimniecī-
bas darba pētīšanas sekcijā, kas pēta apstākļus dažādās māj-
saimniecības, izstrādā mājsaimniecību tipus laukos un pilsē-
tās, sniedz ierosinājumus racionālā darba iekārtošanā, ieteic

jaunus darba paņēmienus v. t. ē. (piem.: labāku ūdens ap-

gādi lauku saimniecībās, lai ietaupītu saimnieces spēkus, tech-

niskas ierīces darba atvieglināšanai v. t. t.)) 2) mājsaimnie-
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čības eksperimentu sekcijā, kas pēta jaunizgudrojumus pār-
tikas vielu un drānu nozarē, jaunu aparātu pielietošanu māj-
saimniecības darbā, jaunus mājsaimniecības darba rīkus v. 1.1.

Tā pārbauda visas jaunās preces, kas parādās tirgū; ja at-

zīst tās par derīgām, ieteic nama mātēm un tirgotājiem, kas

ar šo preci tirgojas, piešķir tiesības apzīmēt šīs preces ar

t. s. „saules zīmi".

Tautsaimniecības un mājturības nodaļa rūpējas arī par

vācu sievietes mājsaimniecības izglītību, šai nolūkā tā no-

organizējusi „darba gadu", kas tagad ir obligatorisks katrai

vācu meitenei. Tā nodibinājusi arī speciālas mājturības sko-

las ar divgadēju kursu, pārbaudījumiem valdības pārstāvju

klātbūtnē, kuru nobeidzot iegūst diplomu uz „Gepruefte Hcms-

gehilfin". 1936. gadā ievests pārbaudījums arī uz augstāku
amata nosaukumu:

„
mājturības meistare", kura iegūšanai ne-

pieciešami bez divgadējās skolas arī 5 prakses gadi.
Lielais darba roku trūkums, kas pašreiz pastāv Vācijā,

sakarā ar Vācijas tagadējās politikas virzienu, radīja arī

krasas pārmaiņas nac.-soc. uzskatos par sievietes darbu ār-

pus mājas. Kas nav sekojis likumdošanai par sieviešu darba

tiesībām, būs pārsteigts dzirdot, ka Vācijā tagad pat precētai
sievietei un daudzbērnu mātei nav vairs liegts darbs ārpus

mājas, kā privātās, tā arī valsts iestādēs.

Tagadējais vācu lozungs ir : neatstāt dīkā nevienu brīvu

darba roku, tāpēc arī milzīgo darba spēku, kas pieder sie-

vietēm, plānveidīgi izmanto Vācijas valsts, politikas labā.

Šai nolūkā izdoti šādi noteikumi : 1) noteikumi par darba

dienestu; tiem padotas jaunavas, kas beidz vidusskolu; pirms

izglītības turpināšanas vai apprecēšanās tām 6 mēneši jā-
nostrādā lauksaimniecībā vai mājsaimniecībā. Bez sabied-

riskā stāvokļa izšķirības visām vidusskolu beigušām meitenēm

jāpieteicas darba apgādē, kas tad pēc saviem ieskatiem no-

vieto meiteni vai nu lauku saimniecībā, vai mājsaimniecībā

pilsētā. 2) 1937. gada 2. oktobrī atcelts likums par darba aiz-

liegumu sievietēm, kas apprecoties saņēmušas laulības aizde-

vumu. Kamēr sievai vēl nav bērnu, tai tagad pat ieteic savu

brīvo laiku veltīt darbam ārpus mājas, un, ja rodas, bērni,
bet mājas apstākļi tomēr ļauj mātei brīvu laiku, arī to var

tā pavadīt darbā ārpus mājas un ar to vairs tagad nebūs no-

ziegusies pret nac.-soc. pasaules uzskatu, 3) 1938. gada fe-

bruārī izdots likums par sieviešu pastiprinātu nodarbināšanu

lauksaimniecībā un mājsaimniecībā. Saskaņā ar to neprecē-
tas sievietes zem 25 gadu vecuma nedrīkst pieņemt darbā

nedz privātās, nedz valsts iestādēs, ja tās pirms tam, nav no-

strādājušas vismaz vienu gadu lauksaimniecībā vai mājtu-

rībā. Tā paša gada decembrī izdots jauns likums, kas darba

22



gadu uzliek par pienākumu visām pamatskolu beigušām mei-

tenēm, neatkarīgi no stāšanās amatā. Bez tam neoficiāls pie-
nākums studentēm ir brīvlaikā atvietot strādnieces fabrikās

un piedalīties razas novākšanas darbā uz laukiem.

Valerija Sieceniece.

Francis Tompsons.

Biogrāfiska skice,

Priekš apmēram 50 gadiem bāls, jauns cilvēks izmisumā

klīda pa lielās Londonas vienaldzīgajām ielām. Bezgala vien-

tuļš viņš jutās un nevajadzīgs šai ļaužu drūzmā, kur visi kaut

kur steidzās un šķita tik nevaļīgi. Viņam, nekur nebija jā-
steidzas, neviens viņu negaidīja mājās, tikai saimniece tur

atkal atgādinātu par nesamaksāto īri. Pelēkā diena tuvojās
vakaram. Kurp doties, kur meklēt mieru no dzīves smagu-

miem. Vai ķerties atkal pēc saldās indes, kas ļautu aizmirs-

ties, kas uzburtu jaukus sapņus, aiznestu tālu tālu no drēgnās,
miglainās ielas, no aukstuma, izsalkuma, no visas šīs dzī-

ves nejēdzības. Jau viņš paspēris soli atpakaļ, lai iegrieztos
tumšajā sānieliņā, kur viņš atradīs kādu no tiem rijīgiem
nelaimīgo cilvēku vājību izmantotājiem, slepeniem, opija tir-

gotājiem, kas par dārgu naudu pārdos viņam šo postošo indi.

Kas šiem cilvēces šakāļiem gar to, ka rīta gaismai austot

arī viņš pamodīsies no sapņu māņiem, jutīsies vēl nelaimī-

gāks, vēl slimāks, apriebies pats sev. Tiem naudas tikai va-

jaga, gar viņa, gar cilvēka likteņa tiem daļas nav. Nau-

das! Jā, bet tās jau viņam arī vairs nav, jau ilgi vairs nav,

un uz parāda tie nedos, tie pārāk piesardzīgi. Viņš meklē

kabatās, un vienā satausta vēl dažus pensus. To nepietiek.
Vējš pieņemas. Sāk smidzināt lietus. Viņš ciešāki savelk ap

sevi izdilušo mēteli, pavelk cepuri dziļāki pierē un iebāž sa-

salušās rokas kabatā. Uz stūra viņš apstājas, skatās apkārt.
Viņa skats sastopas ar mazas meitenītes acīm, kas neviļus
apstājusies arī un vēro savādo bālo skumjo cilvēku. Viņa
pagriežas pret māti, šķiet grib kaut ko lūgt. Bet tā ātri sa-

tver mazo aiz rokas, pievelk ciešāki sev klāt, it kā aizsargāt
gribēdama un steidzīgi ved projām ; nevar jau zināt, kas var

uzglūnēt Londonas vientuļas ielas stūrī, kad jau metas krēsla.

Bālais cilvēks nosarkst. Rūgtas asaras sakāpj acīs. Vai

tiktālu viņš jau pagrimis, ka cilvēki sāk viņa baidīties? Vai

tad ir vēl jēga dzīvot tālāk, vai labāki nelikt galu visam? Bet

mazās meitenītes līdzcietīgais skats ir modinājis kaut ko

siltu sirdī. Nē, šodien vēl nē. Viņš vēl reiz mēģinās-. Bet ko?
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Jau viss ir izmēģināts. Visas durvis aizcirtušās. Nekas nav

izdevies. Tomēr vēl jāpārdomā. Pretim spīd lētās virtuves

apgaismotais logs. Par glāzi tējas viņam vēl ir ko samaksāt.

Viņš ieiet un nosēžas pie attālāka galdiņa, Drīz viņam priekšā
stāv jau paplāte ar stipro tēju, pāris graudiņiem cukura

uz mazā šķīvīša un trauciņu ar pienu. Netrūkst arī šķēlītes
toast'a — uzgrauzdētas baltmaizes. Karstais aromātiskais

dzēriens viņu sasilda, atdzīvina sagurušos spēkus. Uz mirkli

rodas pat labsajūta, Viņš atceras mazo meitenīti un neviļus
domās uzsmaida tai. Vai tas tik ilgi jau, kad viņš pats bija
laimīgs bērns, tur tālajā Lankaširas mazajā pilsētā... Arī.

viņam tad bija mīļa gādīga māte. Un tēvs, vienmēr stei-

dzīgais, aizņemtais ārsts, kas cerēja kā kādreiz dēls varēs

nākt viņa vietā. Bet jaunais zēns jau toreiz dzīvoja citu dzīvi,

pilnu mistisku ilgu, sapņainu ilgu pēc kaut kā Liela, Skaista.

Viņš zināja, ka tāds skaistums ir, juta, bet kur to meklēt,

kā to izteikt. Viņš redz sevi kā audzēkni katoļu klosterī,

daudzu klusu mūku vidū, kas aizgājuši no šīs pasaules, kād-

reiz atdevuši sevi, visu savu jauno dzīvi — taču arī ar ilgām,

ar tieksmēm pēc dziļa, pēc skaista — atdevuši visu kaut kam

Neizsakāmam, Neaptveramam. Vai tie vedīs turp, rādīs ceļu
uz Mūžīgo Skaistumu, uz to otro Pasauli, kuru viņš jauž

aiz šīs. Ak nē, nē. Arī klosteru sienās iekļūst šī pati trok-

šņainā, netaisnīgā, skaudīgi šaurā Zemes Pasaule. Tur nav

īstā skaistuma, pašaizliedzība tikai šķietama, arī tur mājo

varēs kāre, kaut slēpta pazemības liekuļainā tērpā, mājo vi-

sas tās pašas kaisles, kas posta dzīvi ārpus svēto mūru
...

Tad labāki atpakaļ pasaulē, Dabā, tur tomēr i r savs

skaistums, kas gan ikrudeņus vīst, bet tomēr atgriežas pava-

sarī .. .
Bet varbūt arī taisnība tēvam. Tikai kalpošanā ci-

tiem īstā laime mīt. Un īstais skaistums. Tad jāmācas kal-

pot, jāmācas palīdzēt. ..
Mančesteras Medicīnas Kolledža la-

boratorijās jaunais students cenšas iedziļināties savas zinātnes

visos sīkumos. Cilvēks, kas viņš ir? Kā izprast to? Ana-

tomijā ikkatram kauliņam, ikkatrai locītavai, dzīsliņai un

cīpslai ir savs nosaukums, šo skeletu var izārdīt, var sa-

likt atkal. Salauztos kaulus cilvēkam var izdziedēt. Ja miesa

sāp, var līdzēt, ir zāles. Jā, bet kādēļ sāp, kādēļ ir jāsāp?
Vai sāpes, ciešanas ir vajadzīgas? Vai nevarētu cilvēks būt

bez tām. Kā dzīvnieks jautrs, kā žirgta meža kaziņa. Bet arī

tai jau uzglūn medinieks, to vajā suņi. Un ja sāp dvēsele,

ja tā ir saslimusi. Kas to var dziedināt?
...

Kur ir šī pil-

nība, kas visu saprastu, kas visu aptvērt, kas līdzēt visam

varētu?.. Vai miteklis tai būtu cilvēku smadzenēs, sais sa-

zarojumos dīvainos? Vai te ir laimes zars, te mīlas rieva,
te sāpju? . .

Jaunais students sapņo, strādā, strādā, sapņo,
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īstenība un fantāzija, viss sapinas vienā virknē, kas sausos

eksāmenos neiekļaujas. Medicīnas studentam, Francim; Thomp-
son'am gala pārbaudījumos neveicas

...
Nekad viņš nevarēs

stāties tēva pēdās, nekad nevarēs slimajam atdot veselību,
dziedināt cilvēces brūces. Viņš jau arī pats ir slims, orga-

nisms izrādījies par trauslu lielajam uzdevumam dzīvot,

meklēt, pētīt, domāt.

Vienmēr vientuļāks viņš kļūst, noslēdzas no visiem, dzīvo

pats savu īpatu dzīvi. Pēc asas sadursmes ar tēvu neveiksmīgo
studiju dēļ viņam šķiet ka arī mājinieki viņu vairs nesa-

prot, ka arī tie ir sveši, tāli. Izmisumā viņš atstāj tēva mā-

jas un nolemj doties uz Londonu. Jo viņš jūt sevī vēl vienu

uzdevumu, vēl vienu spēju. Viņš mēģinās rakstīt, dalīties

savām, domām ar citiem, ar visu pasauli. Viņam šķiet ka vi-

ņam ir vārdi, kuros ir spēks, ir skaistums, vārdi, kas va-

rētu rast atbalsi cilvēku sirdīs. Ja viņš spētu ietērpt tā-

dos vārdos, dzejas mūzikā, visu to kas moka, kas tik smagi
gulstas uz dvēseli, visus savus meklējumus,, visas savas iedo-

mas, visas savas šaubas, savas ilgas, savu izmisumu, savas

cīņas un vilšanās, visas savas nojautas, tad atbrīvotos viņa
smadzenes it kā no staignumu nasts, uzelpotu dvēsele pava-

sarīgās šalkās, kļūtu līksma sirds. Viņš raksta steidzīgi,
drudžainā trauksmē, vārdi plūst no dziļākiem sirds slēpu-

miem, viņš jūt ka izdevies tas ko viņš gribējis ...
Bet vai

arī citi to sapratīs, izjutīs kā viņš? Jo vārdam teiktam ti-

kai tad ir vērtība, ja kāds to dzird, un saprot. . .
Bet pa-

nākt to, lai dzirdēt varētu, cik tas ir grūti. . .
No izdevēja

pie izdevēja viņš staigā, un nekur nav panākuma. Viņa dze-

jas nesaprot, jeb negrib saprast, Vieni teic: „Tie ir Dieva

zaimi!" Otri tikai parausta piecus: „Kas tā par valodu.

Viņš ir prātā jucis!" Trešie gan pārlaiž acis dzejas rindi-

ņām, bet tad apstājas pie neredzēta nekur vēl paraksta un

vienaldzīgi atteic:
n
Vēlāk varbūt, patlaban mums nav vaja-

dzības." Tā paiet laiks un vienmēr drūmāki saslēdzas ap

viņu vientulības loks. Jau vesels gads ir pagājis kopš

pēdējā mēģinājuma. Dažas dzejas kas šķita vislabākās, vis-

dziļākās, viņš aizsūtījis kādam izdevējam, par kuru dzirdējis
daudz jauka, cilvēciska. Bet arī tas nav atbildējis. ..

Vientuļais viesis tējnīcā satrūkstas, Pienākusi apkalpotāja
novākt traukus. Ir vēlu jau. Viņš ātri samaksā un grib doties

ārā, tumšajā naktī. Un te notiek brīnums. Uz blakus gal-
diņa kāds viesis atstājis uzšķirtu žurnālu — dzejas. Garām

ejot viņa skats neviļus apstājas pie kādas rindiņas — tā

šķiet tik pazīstama. Drebošu roku viņš satver žurnālu, no

uztraukuma asaras apmiglo skatu, bet nav vairs šaubu —

tās ir viņa dzejas, iespiestas jau sen. Ilgi jau zaudējis katru
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cerību, viņš nav vairs sekojis žurnālam, un savu dzīves vietu

viņš arī mainījis. Izdevēja vēstule viņu nav sasniegusi.

Ar nākošo rītu sākas jauns posms Franci s'a Tomp-
so n a dzīvē. Viņš ierodas Merry England" redakcijā, jo šī laik-

raksta izdevējs, augstsirdīgais Wilfrid Meynell's ir tas, kas

pirmais saklausījis īstu dzejnieku nepazīstamā jaunā autorā,

kas atsūtījis viņam saburzītās dzeju loksnes. Skrandainais

bālais cilvēks „bez krekla zem mēteļa un basām kājām no-

driskātās kurpēs" tikai ar grūtībām nonāk līdz redaktora

kabinetam. Bet tur arī beidzas visas viņa likstas. Sirsnīgi
un laipni viņu saņem Wilfrid Meynell's, tūliņ gatavs sniegt

draudzīgu atbalstu dzejniekam, kas pēc pārciestām grūtībām
un uztraukumiem! un dzīves- vētrām tagad, it kā sasniedzis

mierīgu ostu, galīgi saļimst. Viņu ievieto sanatorijā, lai vis-

pirms atradinātu no kaitīgā opija, kas gan pilnīgi neizdodas

nekad: līdz pat dzīves.beigām viņam ikdienas vajadzīga kaut

niecīga pierastās indes deve. Bet tomēr labā kopšanā un dvē-

selīgā mierā, viņš ātri atgūst spēkus un atveseļojas tik tālu,
ka augstsirdīgie draugi var viņu uzņemt savā mājā un ģi-
menē. Jo par viņu rūpējas ne tikai pats izdevējs, bet arī

viņa sieva, smalkjūtīgā apgarotā dzejniece Alice Meynell'a,
kas ar radniecisku dvēseli varbūt visdziļāki izprot jaunā me-

klētāja sapņaini mistiskās "ilgas. Viņai viņš veltī vēlāk skais-

tās šķīstās mīlestības dzejas „Love in Dion's Lap" (Mīlestība
Dianas klēpī). Tompsons visu savu dzīvi paliek liels bērns,
ko viņš izjūt arī pats:

For this was even that Lady and none other,
The man in me calls "Love", the child calls "Mother".

(Jo viņa pati bija tā, neviena cita,
Ko manī vīrietis sauc „Mīļā". bet bērns —

/r
māte"!)

Abu Meynell'u bērni tādēļ kļūst par viņa labākiem

draugiem. Viņš it kā atradis savu paša ģimeni. Tagad arī

rakstnieka ceļš viņam pašķiras viegli. Drīz vien parādās viņa

pirmais dzeju krājums, kam seko dažos gados vēl divi tālā-

kie. Kad viņa dzejas avots izsīkst, ko viņš pats apzinās, viņš

pēdējos desmit dzīves gados raksta daudz prozā, smalkā skaisti

izveidotā valodā, piem., eseju par iekšēji tik tuvo viņam
Shelley' ju. Viņš piedzīvo atzīšanu un slavu. Bet agrā jau-

nībā sagrautā veselība vienmēr vēl paliek trausla. Lai uzla-

botu to viņš gadiem ilgi dzīvo tālu no lielpilsētas, kādā kapu-

cīņu klosterī, bet arī tas nelīdz. 13. novembrī 1907. g. viņš
mirst mierīgu nāvi kādā Londonas hospitālā, sasniedzis tikai

nepilnus 48 gadus. (Dzimis Preston'ā 16. decembrī 1859. g.)

13. novembrī paies 32 gadi kopš Francis Thompson'a
nāves. Bet vēl ir dzīvs cilvēks, kas sniedzis viņam roku viņa
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dzīves grūtākā brīdī, kas izglābis viņu no morāliskās nāves

un varbūt arī no agrās bojāejas, kas; tādā kārtā iedāvājis

viņam vēl 19 gadus, sasniegumu pilna skaista mūža. Francis

Thompson's nekad nav aizmirsis, cik daudz viņš ir parādā
Wilfridam MeynelTam. Viņš izteic to vairākās tam veltītās

dzejās un it sevišķi skaisti nedaudzās rindiņās, ko gribas pie-
vest šeit, kaut arī tikai nepilnīgā tulkojumā :

Ak daudzu zaru Koks ! Viens zars tev ir,
ko neesi izaudzējis, bet iepotējis sev. Jā tagad

Kaut visu cilvēku pērkoni lauztos pret Tevi, lai Tevi pamestu
Bez zariem un ziediem, kailu, tad šis viens zars

Paliks pieķēries Tev, mans Tēvs, mans Brālis, Mans Draugs,,
Paliks pieķēries Tev līdz visu galu galam.

Šo solījumu Francis Thompson's ir turējis. Viņš palicis,

uzticīgs „līdz galam". Bet stiprais ozols, kam viņš bija pie-
ķēries, tas pārdzīvojis šo savu trauslo draugu par veselas

paaudzes posmu. Tas vēl stāv nesatriekts, kaut arī vienmēr

vientuļāks. Aizgājis ne tikai draugs, aizgājusi arī mīļā lau-

lātā draudzene, aizgājuši daudz citi jauno dienu ceļa biedri.

1937. gada decembrī sirmais Wilfrid's MejnelVs nosvi-

nēja savu 85. dzimšanas dienu. Lai atzīmētu to, kopā
ar 50 gadu paiešanu kopš jaunā nelaimīgā dzejnieka pagīāb-
šanas, W. Meynell's, cienītāji un draugi ierosinājuši vecajam

kungam par prieku izdot skaistāko, dziļāko un līdz ar to vis-

slavenāko Franeis'a Thompson'a dzeju "The Hound of Hea-

ven" (Debess Suns) 50 valodās. Arī Latvija aicināta pie-
dalīties šinī skaistajā un īpatā sumināšanas veidā. Lūgums
atrast piemērotu tulkotāju atsūtīts Latvijas Universitātes

Rektoram. Tā kā lūdza tulkot kaut vienkāršā prozā, tad uzņē-
mos šo grūto uzdevumu. Bet neviļus, gan zem oriģināla ie-

spaida, zināms ritums šķiet iezadzies arī manā mēģinājumā
atveidot skaistu un īpatnēji gleznaino dzejnieka valodu. Cik

man tas izdevies, par to varēs spriest lasītāji, jo sniedzam šeit

šo tulkojumu blakus oriģinālam*).

Alīse Karlsone.

*) Visus Francis'a Thompson'a darbus ir izdevuši Londonas izde-

vēji: Brūns Oates and Washbourne. Iznākuši ir: Francis Thompson:

1) The Collected Works In 3 volumes. (7 s. 6 d. each). 2) "Selected

Poems 2 (5 s.). 3) The Hound of Heaven" (1 s.). 4) Shelley: An

Essay (3 s. 6 d.). 5) "The Life of Ignatius Loyola". Edited by Father

J. H. Pollen, S. J. with 1000 illustrations. (7 s. 6 d.). Nupat iznācis

jauns izdevums: Selected Poems of Francis Thompson, Edit, with an in-

troduction by Paul Beard Th. Nelson and Sons, London.
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THE HOUND OF HEAVEN

BY

FRANCIS THOMPSON:

I fled Him, down the night and down the days;
I fled Him, down the arches of the years ;

I fled Him, down the labyrinthine ways
Of my own mind; and in the mist of tears

I hid from Him, and under running laughter.

Up vistaed hopes I sped;
And shot, precipitated,

Adown Titanic glooms of chasmed fears,
From those strong Feet that followed, followed after,

But with unhurrying chase,
And unperturbed pace,

Deliberate speed, majestic instancy,

They beat — and a Voice beat

More instant than the Feet —

"All things betray thee, who betrayest Me."

I pleaded, outlaw-wise,

By many a hearted casement, curtained red,
Trellised with intertwining charities

(For, though I knew his love Who followed,

,
Yet was I sore adread

Lest, having Him, I must have naught beside) ;

But, if one little casement parted wide,
The gust of His approach would clash it to.

Fear wist not to evade as Love wist to pursue.

Across the margent of the world I fled,
And troubled the gold gateways of the stars,

Smiting for shelter on their clanged bars;
Fretted to dulcet jars

And silvern chatter the pale ports o'the moon.

I said to Dawn: Be sudden; to Eye: Be soon —

With thy young skyey blossoms heap me over

From this tremendous Lover?

Float thy vague veil about me, lest He see!

I tempted all His servitors, but to find

My own betrayal in their constancy,
In faith to Him their fickleness to me,
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DEBESU SUNS

FRANCIS TOMPSONS:

NO ANGĻU VALODAS TULKOJUSĪ

ALISE KARLSONE

Es bēgu no Viņa, lejup pa naktīm un dienām;
Es bēgu no Viņa, lejup pa gadu ailēm;

Es bēgu no Viņa, lejup pa sava paša prāta
Labirinta takām ; un aiz asaru miglas

Es slēpjos no Viņa, un aiz nerimstoša smiekla.

Augšup, pret cerību dzirksti es steidzos;
Un gāzos, kūleņiem, lejā,

Aizainu baiļu titāniskā drūmē,
No Kājām spēcīgām, kas dzinās, dzienās pakaļ.

Bet nesteidzīgā gaitā,
Un nesatrauktu soli,

Vienmērīgā ātrumā, cēlā neatlaidībā,
Tās panāk, un kāda Balss panāk,
Vēl naigāka par Kājām —

,/Visas lietas nodos tevi, jo tu Mani nododi."

Es lūdzos, kā ārpuslikumnieks,
Pie daža sirdslodziņa, sarkani aizkārta,

Ar margām, žēlību pārpītām;

(Jo kaut es zināju cik daudz ir mīlestības Tam, Kas sekoja,
Es tomēr sāpīgi baidījos

Ka, Viņu iegūstot, viss cits būs jāatmet) ;

Bet, ja mazs lodziņš kāds plašāki atvērās,
Tad Viņa tuvošanās vējstraume to aizsita.

• Tā Bailes neprot vairīties kā Mīlestība vajāt.
Pasaules robežai es pāri bēgu

Un zvaigžņu zelta gatves satraucu,

Patvēru meklēdams sitos pret viņu šķēršļiem zvanošiem;

letricināju saldās drebās

Un sudrabainā čalā bālos mēnessvārtus.

Es Ausmai teicu: „Ātri nāc!" un Vakarrietam:

Ar saviem jauniem debessziediem aizklāj mani

No briesmīgā šā Mīlētāja!
' Sedz savu vieglo šķidrautu pār mani, lai neredzētu Tas!

Es kārdināju visus Viņa kalpotājus, bet tikai atradu,
Ka viens es nodevējs, bet viņi nelokāmi,
Tie Viņam klausīgi, bet mani pametuši,

29



Their traitorous trueness, and their loyal deceit.

To all swift things for swiftness did I sue;

Clung to the whistling mane of every wind.

But whether they swept, smoothly fleet,
The long savannahs of the blue;

Or whether, Thunder-driven,

They clanged His chariot 'thwart a heaven,
Plashy with flying lightnings round the spurn o'their feet : —

Fear wist not to evade as Love wist to pursue.

Still with unhurrying chase,
And unperturbed pace,

Deliberate speed, majestic instancy,
Came on the following Feet,
And a Voice above their beat —

"Naught shelters thee, who wilt not shelter Me."

I sought no more that after which I strayed
In face of man or maid;

But still within the little children's eyes

Seems something, something that replies,

They at least are for me, surely for me!

I turned me to them wistfully;
But just as their young eyes grew sudden fair

With dawning answers there,
Their angel plucked them from me by the hair.

"Come then, ye other children, Nature's — share

With me (said I)" your delicate fellowship;
Let me greet you lip to lip,
Let me twine with you caresses,

Wantoning
With our Lady-Mother's vagrant tresses,

Banqueting
With her in her wind-walled palace,
Underneath her azured dais,

Quaffing, as your taintless way is,
From a chalice

Lucent-weeping out of the dayspring."
So it was done:

I in their delicate fellowship was one —

Drew the bolt of Nature's secrecies.

I knew all the swift importings
On the wilful face of skies ;

I knew how the clouds arise,

Spumed of the wild sea-snortings ;

All that's born or dies
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Man neuzticīgi, tie Viņam padevušies.
No visām ātrām lietām ātrumu es lūdzos ;

Un katra svilpojoša vēja krēpēs ieķēros.
Bet vai tie traucās vieglā plūsmē

Pār zilās debess plašiem klajumiem;
Jeb Pērkondzīti

Tie Viņa ratus dārdināja šķērsām debesīm,
Ar lidojošām blāzmām sitot ap savu kāju spērienu: —

Neprata Bailes vairīties, kā Mīlestība vajāt.

Vienmēr vēl nesteidzīgā gaitā
Un nesatrauktu soli,

Vienmērīgā ātrumā, cēlā neatlaidībā,
Nāca tuvāk Kājas, tuvāki arvien,
Sauca Balss vēl stiprāk:

„Nekas tev patvērumu nedos, ja patvērumu liedzi Man!"

Es nelūkojos vairs pēc tā ko meklēju
Ne vīru nedz meiteņu sejās;

Bet dažreiz tomēr, mazu bērnu acīs

Šķiet kaut kas, kaut kas atbildēja man,

Tie vismaz ir pa mani, droši par mani!

Es pagriezos pret viņiem, ilgu pilns,
Bet kad šīs jaunās acis pēkšņi iemirdzējās,

Kad atbildes jau ausa tur,

Tad viņu eņģels tos aiz matiem aizrāva no mani.

„Tad nāciet jūs, citi bērni, Dabas bērni, daliet

Ar mani" (teicu) „j.ūs savu liego draudzību;

Ļaujiet man sveikt jūs, lūpas pie lūpām,
Ļaujiet mums glāstos apkampties,

Rotaļādamies
Ar mūsu Vaidnieces-Mātes irstošām matu pīnēm,

Mielodamies

Ar viņu, tās vēju sienotā pilī
Zem viņas zilās telts,

Dzerot ar jums, tikpat šķīsti kā jūs,
No ziedu kausa

Dienas avota asaras dzidrās,"

Un tā tas notika,

Es viņu liegajā draudzībā viens biju —

Atvilku aizslēgu no Dabas slēpumiem.
Es pratu tulkot ātrās zīmes

Debesu mainīgajos vaibstos ;

Es zināju, kā ceļas mākoņi
No bangojošās jūras putām smelti.

Ar visu kas dzimis jeb mirst
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Rose and drooped with; made them shapers
Of my own moods, or wailful or divine —

With them joyed and was bereaven.

I was heavy with the even,

When she lit her glimmering tapers
Round the day's dead sanctities.

I laughed in the morning eyes.

I triumphed and I saddened with all weather,
Heaven and I wept together,

And its sweet tears were salt with mortal mine ;

Against the red throb of its sunset-heart

I laid my own to beat,
And share commingling heat;

But not by that, by that, was eased my human smart.

In vain my tears were wet on Heaven's grey cheek.

For ah! we know not what each other says,

These things and I; in sound I speak —

Their sound is but their stir, they speak by silences.

Nature, poor stepdame, cannot slake my drouth;
Let her, if she would owe me,

Drop yon blue bosom-veil of sky, and show me

The breasts o'her tenderness :

Never did any milk of hers once bless

My thirsting mouth.

Nigh and nigh draws the chase,
With unperturbed pace,

Deliberate speed, majestic instancy,
And past those noised Feet

A voice comes yet more fleet —

"Lo! naught contents thee, who content'st not Me."

Naked I wait Thy love's uplifted stroke!

My harness piece by piece Thou hast hewn from me,
And smitten me to the knee;
I am defenceless utterly.
I slept, methinks, and woke,

And, slowly gazing, find me stripped in sleep.
In the rash lustihead of my young powers,

I shook the pillaring hours

And pulled my life upon me; grimed with smears,

I stand amid the dust o'the mounded years —

My mangled youth lies dead beneath the heap.

My days have crackled and gone up in smoke,
Have puffed and burst as sun-starts on a stream.
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Cēlos un grimu; es ļāvu tiem veidā ietērpt;
Visas savas iegribas, drūmas jeb dievišķas —

Ar tiem es līksmoju un sēroju ar viņiem.

Smags es kļuvu līdz ar vakarkrēslu,
Kad apkārt dienas mirušiem svētumiem

Tā savas sveces'zaigās dedzināja,
Es smējos rītam acīs.

Es līksmoju un skumu ar vīsām laika maiņām,
Debes un es, mēs raudājām kopā,

Un sāļas kļuva viņu saldās asaras ar manām mirstīgajām

jaucoties;
Pret sarkani-pukstošu saulrieta sirdi

Es ļāvu savai sirdij trīcēt,

Un saplūstošu siltumu just ;

Bet ne ar to, ne ar to kļuva vieglākas manas cilvēka sāpes.
Velti asaras manas slacīja debesu pelēko vaigu.
Jo ak! mēs nesaprotam, ko viens otram saka,

šīs lietas un es; ar skaņām es runāju —

Bet viņu skaņas ir kustības vien, ar klusumu tie runā.

Daba, nabaga pamāte, manas slāpes veldzēt tā nevar.

Lai viņa, ja iegūt mani grib,

Ļauj nokrist no pleciem zilajam debess plīvuram, lai rāda

Savas maigās mīlestības krūtis man:

Nekad vēl viņas piena kāda lāsīte nav svētījusi
Manas izslāpušās lūpas.

Un tuvāk un tuvāk nāk Vajātājs
Nesatrauktu soli,

Vienmērīgā ātrumā, neatlaidībā cēlā.

Un garām šām skaļajām Kājām
Nāk Bals vēl naigāka —

,;Lūk, mieru nedos tev nekas, ja neapmierini Mani!

Kails es gaidu Tavas mīlas pacelto cirtienu!

Manas bruņas pa gabalu gabaliem tu satriecis esi man,

Un nogāzis mani ceļos ;

Es pretoties vairs nevaru.

Es gulēju, šķiet man, un atmodos,

Un lēnām raugoties, redzu kā miegā esmu pamests kails.

Savu jauno spēku straujā priecībā,
Es sapurināju savu stundu pīlārus

Un uzvilku savu dzīvi sev virsū; dubļu aptraipīts
Es stāvu gadu kaudzes putekļos —

Kropļotā mana jaunība guļ mirusi zem drupām.
Man dienas dragātas, aizspridzinātas dūmos,
Kā saules lēkti straumē izzūd, izkūp.
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Yea, faileth now even dream

The dreamer, and the lute the lutanist;
Sven the linked fantasies, in whose blossomy twist

I swung the earth a trinket at my wrist,
Are yielding; cords of all too weak account

For earth, with heavy griefs so overplussed.
Ah! is Thy love indeed

A weed, albeit an amaranthine weed,
Suffering no flowers except its own to mount?

Ah! must —

Designer infinite!
—

Ah! Must Thou char the wood ere Thou canst limn with it?

My freshness spent its wavering shower i'the dust;
And now my heart is as a broken fount,
Wherein tear-drippings stagnate, spilt down ever

From the dank thoughts that shiver

Upon the sighful branches of my mind.

Such is; what is" to be?

The pulp so bitter, how shall taste the rind?

I dimly guess what Time in mists confounds;
Yet ever and anon a trumpet sounds

From the hid battlements of Eternity:
Those shaken mists a space unsettle, then

Round the half-glimpsed turrets slowly wash again:
But not ere him who summoneth

I first have seen, enwound

With glooming robes purpureal, cypress-crowned ;

His name I know, and what his trumpet saith.

Whether man's heart or life it be which yields

Thee harvest, must Thy harvest fields

Be dunged with rotten death?

Now of that long pursuit
Comes on at hand the bruit;

That Voice is round me like a bursting sea:

"And is thy earth so marred,
Shattered in shard on shard?

Lo, all things fly thee, for thou fliest Me!

Strange, piteous, futile thing,
Werefore should any set thee love apart?
Seeing none but I makes much of naught "(He said),
"And human love needs human meriting:

How hast thou merited —

Of all man's clotted clay the dingiest clot?

Alack, thou knowest not
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Jā, pat sapņu nav vairs tagad

Sapņotājam, nedz koklētājam kokļu;
Pat fantāziju virknes, kas savās ziedu skavās

Man ļāva zemes lodi šūpot, kā rokassprādzes vieglo rotiņu,
Pat tās jau izirst; diegi pārāk vāji,
Lai noturētu zemi ar lielo bēdu smagumu.

Ak! Vai Tava mīlestība tiešām

Ir tāds stāds, kaut arī nevīstošs,
Kas blakus saviem — citu ziedus necieš?

Ak! Vai vajaga —

Mūžīgo Likteņlēmēj! —

Ak! Vai vajag oglēs pārvērst koku Tev, pirms Tu to lietot

vari?

Mans svaigums strūklas savas trīsošas ir izlējis putekļos;
Un tagad mana sirds — kā avots izsīcis,
Kur asarainās lāses staigno, plūstot nerimstoši

No domām dangainām, kas ietrīcas

Uz mana prāta nopūt pilniem zariem.

Tā ir; kam būt?

Auglis tik rūgts, kā garšos miza ?

Neskaidri nojaužu, ko Laiks slēpj miglā.
Bet atkal un atkal taure skan

No Mūžības slēptajiem vaļņiem:
Satricinātās miglas mirkļi pašķeļas, bet tad

Ap tikko ieraudzītiem torņiem atkal saslēdzas;
Bet ne tik ātri, ka nebūtu redzējis
Viņu, Kas aicina, ietērptu

Kaistošās purpuru drēbēs, ciprešu vaiņagā;
Es zinu Tā vārdu un zinu, ko viņa taure pauž.
Vai tā ir cilvēka sirds jeb dzīve, kas gādā

Ražu Tev; vai Tavas ražas laukiem

Ir jābūt mēslotiem ar sapuvušu nāvi?

Šīs ilgās vajāšanas troksnis

Jau tuvu tagad man ir klāt ;

Tā Balss visapkārt skan, kā jūras šalkas:

„Vai zeme tava tā ir izpostīta,
Tā dragāta drumstalu drumstalās?

Lūk, visas lietas bēg no tevis, jo tu no Manis bēdz:

Savādais žēlais, nabaga radījums,
Kālab gan mīlestību kāds lai glabā tev?

šķiet tikai es ap tādu nieku pūlos daudz" (Viņš teica),
• Un cilvēciska mīla prasa cilvēciska izpeļņa:

Kā tu to būtu pelnījis —

Tu niecīgākais nieks no visiem cilvēces māla mīcekļiem?
Ak vai, tu nezini,
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How little worthy of any love thou art!

Whom wilt thou find to love ignoble thee,
Save Me, save only Me?

All which I took from thee I did but take,
Not for thy harms,

But just that thou might'st seek it in My arms.

All which thy child's mistake

Fancies as lost, I have stored for thee at home

Rise, clasp My hand, and come."

Halts by me that footfall:

Is my gloom, after all,
Shade of His hand, outstretched caressingly?

"Ah, fondest, blindest, weakest!

I am He Whom thou seekest!

Thou dravest love from thee, who dravest Me."
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Cik maz jebškādu mīlu esi pelnījis:
Kur gan tu tādu atrastu, kas mīlēt nedižu tevi gribētu,

Izņemot Mani, Mani vien?

Visu, ko es tevim ņēmu, ņēmis neesmu

Ļaunu tevim domājot,

Bet gan, lai tu nāktu meklēt to pie manis.

Viss, kas tavos bērna maldos

šķita zaudēts, visu to tev uzglabāju mājās:

Celies, manu roku tver un nāc."

Stājas pie manis šie soļi:
Vai galu galā mana drūmā krēsla

Ir tikai Viņa rokas ēna, kas sniedzas man pretim glāstā ?

„Ak, sirsnīgais, aklais, vājais!

Es esmu Tas, Ko tu meklē!

Mīlestības tu vairījies, kad Mani raidīji prom."
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