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ZEM 1985. GADA ZĪMES

Mēs lenākam 1985. gadā — savas kārtējās piecgades noslēguma

gadā, savas Uzvaras nozīmīgajā gadā, savas tautasdziesmas lielajā
gadā. Un apņēmības pilni nostājamies savu darāmo darbu, savas

atmiņas, savas pagātnes-tagadnes-nākotnes priekšā.

Jā, attīstīta sociālisma apstākļos, kad galvenā apkārtējās vides

aizsardzības organizatore un vadītāja ir pati sociālistiskā valsts, da-

bas aizsardzībai un labiekārtošanai mūsu republikā vien ik gadus tiek

izlietoti vairāk nekā 120 miljoni rubļu. Padomju Latvija viena no

pirmajām Padomju Savienībā jau iepriekšējā piecgadē izstrādāja un

īstenoja Dabas aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantoša-

nas komplekso programmu — tagad ar godu jābeidz otra šīs piec-

gades programma, kas harmoniski aptvērusi visus dabsaimniecības

aspektus, apvienojusi vienotā sistēmā tos daudzos pasākumus, kurus

veic ministrijas un resori un rajonu un pilsētu tautas deputātu pa-

domes. Lai tīrs un dzīvinošs būtu mūsu gaiss, ūdeņi, zeme, meži,
lauki.

Bet vienlaikus uz aktivitāti un mērķtiecību dzīve virza ari sa-

biedrību, no kuras ik ceturtais republikas pilsonis iekļāvies Latvijas
Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības darbā. Tās mudināša-

nai un organizēšanai, izglītošanai un audzināšanai tad arī šogad
sevi veltī jūsu kalendārs. Lai katrs pa īstam apzināmies savas dabas,

kultūras un vēstures lielās vērtības:

— pirms 40 gadiem padomju tautai, Padomju zemei, Padomju
Latvijai caur asins cīņām atnāca Lielās Uzvaras laiks;

— pirms 80 gadiem nesamierināmi un nevaldāmi uzmutuļoja un

pāri valstij pārvēlās Piektā gada revolūcijas banga;
— ikkatram republikas iedzīvotājam iznāk pa vienai tautasdzies-

mai, un mēs atceramies Dainu Tēva mūža 150. gadadienu;
— ik republikas novadā stāv atbrīvotāju brāļu kapi un pieminekļi,

un mēs ejam pie tiem ar ziediem un atmiņu;
— ik pa gabalu slienas pilis un citi pagātnes pieminekļi, un mēs

meklējam iespējas to sakopšanai, uzturēšanai, restaurēšanai;
— mūs apņem daba ar saviem ritmiem un diennakšu, nedēļu, ga-

dalaiku, gadu un laikmetu cikliem, un mēs meklējam savu vietu to

vidū;
— mēs dzīvojam ar dabu un daba dzīvo ar mums, bet vai vien-

mēr dabiskā saskaņā? ...

Mūsu daba, mūsu vēsture un mūsu pieminekļi ir mūsu kopīga
bagātība. Tādēļ nesavtīgi kopsim, sargāsim, lolosim to visi kopīgi —

lai bagāti ir arī mūsu bērni un bērnubērni!

Redkolēģija
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I. Jaungada svētki. * 12. Dzimis (1912) PSKP CX Politbiroja locek-

lis PSRS Augstākās Padomes Prezidija loceklis Kazahijas KP CX

pirmais sekretārs Dinmuhameds Kunajevs. * 20. Dzimis (1926) PSKP

CX Politbiroja loceklis KPFSR Ministru Padomes priekšsē-
dētājs Vitālijs Vorotņikovs. * 21. Miris Vladimirs Ijjičs Ļeņins
(1870—1924). * 22. (9.) Pirms 80 gadiem Krievijā sākas pirmā revo-

lūcija. 1905. gadā cara karaspēks apšauj mierīgu strādnieku demon-

strāciju Pēterburgā (Asiņainā svētdiena).

!. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis patofiziologs medicīnas zinātņu
doktors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Jevge-
ņijs Linārs.

7. Pirms 90 gadiem (1895) dzimis mikrobiologs bioloģijas zinātņu
doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks

profesors Alfrēds Kalniņš.
7. Pirms 80 gadiem (1905) dzimis enerģētiķis tehnisko zinātņu dok-

tors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas dar-

binieks Juris Mazurs.

8. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

žurnālists LSD Rīgas organizācijas komitejas loceklis LSD CX

laikrakstu «Sociāldemokrāts» un «Cīņa» redaktors Iskolata locek-

lis un LKP CX loceklis Roberts Bauze (1895—1942).
13. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības un partizānu

cīnu dalībnieks Ziemeļlatvijas partizānu vienības komandieri*

Voldemārs Ezernieks (1905—1943).
14. Pirms 70 gadiem dzimis ķīmiķis organiķis Latvijas PSR ZA aka

dēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas

darbinieks Latvijas PSR ZA Organiskās sintēzes institūta orga-

nizētājs un direktors PSRS un Latvijas PSR Valsts prēmiju lau-

reāts profesors Solomons Hillers (1915—1975).
15. Pirms 80 gadiem (1905) dzimusi arheoloģe vēstures zinātņu kan-

didāte Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte Elvīra šņore.

17. Pirms 75 gadiem (1910) dzimis ekonomģeogrāfs ekonomikas zi-

nātņu kandidāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras dar-

binieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Valentīns Pūriņš.
20. Pirms 200 gadiem dzimis Baltijas fiziķis un ķīmiķis Teodors Grot-

liuss (1785—1822), viens no elektroķīmijas un fotoķīmijas pamat-
licējiem, aktīvs Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dar-

binieks.

26. (13.) Pirms 80 gadiem (1905) Rīgā pie Dzelzs tilta, protestējot
pret strādnieku apšaušanu Pēterburgā «Asiņainajā svētdienā»,

notiek plaša masu demonstrācija, pret kuru cara karaspēks atklāj
uguni un nogalina vairāk nekā 70 cilvēku.
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AI NAMA MĀMIŅA,

Sveiki nāk, svētki nāk,
Ko tie svētki atnesis?

Cūkas attsi, tauku gaļu,
Baltas maizes kukullt.

Ziemsvētki atbrauca

Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,

Asniņus celdami.

Nāc, māsiņa, ciemoties,
Veca gada vakarā:

Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukuriņš.

Eima bišu klausīties

Veca gada vakarā:

Ja bitītes daiļi dzied,
Tad būs silta vasariņa.

Pūli, pūti, ziemellti,
Ziemassvētku vakarā:

Klēti pūti miežus, rudzus,
Stalli bērus kumeliņus.

Dod, māmiņa, kūka ēst

Ziemassvētku vakarā.

Lai meitiņas slaidas auga
Ķā prledūes šiliņā.

Nāciet, ļaudis, skatīties,

Kādi brauca budēliši:

Purva dzērve, meža lācis,
Visupēc balta nāve.

Čigānos laizdamās,
Trīs kulītes apsakāru:
Vienā rudzi, otrā mieži,
Trešā gaļas gabaliņš.

Ķekatas atbrauca

Ar vezumiņu:
Ar miezis, ar rūdzis,
Ar rācentiņis.

Sasagrieza čigān tņl
istabiņas vidiņā;
Sagriez, dievs, rudzus, miežus

Lielajā tlrumāt

Budēlltl, tēvainltl,
Lec kāpostu dārziņā,
Lai aug mani kāpostiņi
Kā budēja cepurīte.

Danco, lāci, danco, lāci,
Saimeniece maksās:

Klaipu maizes, šķiņķi gaļas,
Divi pāri cimdu.

Budēli, tēvaini,
Kur lauzi rīksti?

— Augstā kalnā,
Sudraba birzi.

Cik cirtu meitām,
Tik bira zelta;
Cik cirtu puišiem,
Tik sudrabiņa.

Budēllti, tēvainltl,

Noper manu vedekliņu,
Es tev došu cimdu pāri
Par vedeklas pērumiņu.

Neguļat, slinki puiši,
Eit', raugāt zirgu stalli:

Ķekatinas ielaidušas

Stalli bērus kumeliņus.

Slinkas meitas, neguļati,
Eit', raugāt govu stalli:

Ķekatinas ielaidušas

Stalli mazas raibalinas.

Divi vien mēs bāliņl,
Abiem slinkas līgaviņas:
Pašā svētku vakarā

Edam dzīvu labibiņu.

Sudrabiņa lietiņš lija
Jaunagdda vakarā:

Visi sīkt žagariņi

Sudrabiņu vizināja.

Kas deva gaļiņu,
Tam auga cūciņas;
Kas deva siļkiti,
Tam auga kaķītis.
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DARI DURATIŅAS..

Latviešiem, tāpat kā daudzām citām senajām Eiropas tautām,

agrārā kalendāra pamatā ir zemkopja un lopkopja praktiskā darbība,
kas, atkarībā no gadalaiku maiņas, ir caurausta dažādām ieražām.

Izzūdot primitīvajam zemkopja darbam un līdz ar to viņa atka-

rībai no stihiskajiem dabas spēkiem, beidza pastāvēt ieražu senākais

pamats, kļuva nevajadzīgas dažādas maģiskās izdarības. leražas

kļuva par izklaidējošām spēlēm.
Kristīgā baznīca jau sākotnēji centās gadskārtu ieražas piesaistīt

noteiktām baznīcas kalendāra dienām un kulta svētkiem, uz pirmskris-
tietisma tradīciju pamata veidojot jaunākās kristiešu leģendas. Tomēr

visi kristiešu «svētie» no leģendāriem ticības mocekļiem tautu iztēlē

arvien ir pārvērtušies par līksmiem un darbīgiem folkloras personā-
žiem zemniekam tīkamā izskatā un rīcībā (piemēram, latviešiem —

Jānis, Jēkabs, Labrencis v. c).
Gadskārtu ieražās visām Eiropas tautām ir daudz kopīgu un

līdzīgu elementu, īpaši tas sakāms par saulgriežu, kā arī pavasara
un rudens saulstāvju ieražām.

Visas tautas ziemas saulgriežu (ziemassvētku) naktī centās daudz

ēst. Tā izpaudās cilvēku tieksme pretoties ziemas stingumam un

ticība, ka krietna ēšana turpmāk veicinās nākamo ražu un auglību.
Arī mājlopus tad labi baroja. Latviešu tautasdziesmas šos svētkus

dēvē par «bagātiem», kad galdā ir baltmaize, pīrāgi, desas, cūkas un

kazas gaļa. Tomēr goda vietu ieņēma speciāls graudu ēdiens — kočas

(kūķi, kūķes, t. i., piestā sagrūsti un pēc tam novārīti graudi, galve-
nokārt mieži), arī zirņi un pupas, kas vārīti kopā ar cūkas galvas
pusi. Krieviem līdzīgs graudu ēdiens — KtjTbH, baltkrieviem — Ktjuiļa.

Domājams, ka graudu ēdieni, arī zirņi un pupas, simbolizēja dzīvī-

bas procesu nepārtrauktību, kā arī esošās paaudzes cieņu pret aizgā-

jušajām paaudzēm, no kuru labvēlības iedomājās atkarīgu savu turp-
māko labklājību.

Saistību ar mirušo kultu, liekas, ataino arī vairāku darbu aizlie-

gumi ne vien ziemas saulgriežu svētkos, bet arī citos svētkos un svi-

namajās dienās. Tomēr šo aizliegumu vidū sava nozīme bija arī baz-

nīcas ieviestajiem aizliegumiem, īpaši — liegumiem pulcēties un stai-

gāt pa mājām, jo agrārmaģiskie gājieni kristietismam nebija tīkami.

Tomēr tautas savā veidā uztvēra un izprata baznīcas priekšrakstus
un šos aizliegumus saistīja ar savas saimniecības un ģimenes lab-

klājības celšanu. Aizliegumu reliģiozais raksturs, pretēji baltu iera-

žām, vairāk izpaužas Rietumeiropas tautu gadskārtu tradīcijās.

Populārā ziemassvētku un Jaungada eglīte ne vien Baltijā, bet arī

slāvu, romāņu un citās zemēs, domājams, ieviesusies no Vācijas, kur

tā kā svētku simbols izmantota jau 16. gadsimtā.
Ziemas saulgriežos un Jaungadā bija pieņemts pareģot laiku, jo

nākamajam pavasara darbu cēlienam laika prognoze bija nepiecie-
šama. Tā, vairākām Austrumeiropas un Viduseiropas tautām ir kopīgi
šādi pareģojumi, kas zināmi arī latviešiem: ja ziemas saulgriežu nakts

zvaigžņota, tad vasarā būs daudz augļu, ogu, sēņu; arī: skaidra zie-

mas saulgriežu un Jaungada nakts liecina, ka būs auglīgs gads un

labi veiksies ar mājlopiem; ja pēc saulgriežiem iestājas atkusnis, nebūs

laba rudzu raža. Ar seno austrumslāvu ticējumiem latviešiem ir ko-

pīgs pareģojums: sniegs un putenis (apmācies laiks) ziemas saul-

griežos nozīmē labu ražu vasarā.
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7. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX sek-

retārs Grigorijs Romanovs. * 9. Pirms gada miris PSKP CX Po-

litbiroja loceklis PSKP CX ģenerālsekretārs PSRS Augstākās Pa-

domes Prezidija priekšsēdētājs Jurijs Andropovs (1914—1984). *

10. Aeroflotes diena. * 17. Dzimis (1918) PSKP CX Politbiroja
loceklis PSRS Augstākās Padomes Prezidija loceklis Ukrainas

KP CX pirmais sekretārs Vladimirs ščerbickis. * 23. Padomju
Armijas un Jūras Kara Flotes diena. * 23. Atklāts (1981) PSKP
XXVI kongress.

3. Pirms 80 gadiem (1905) dzimis valodnieks filoloģijas zinātņu
doktors Igaunijas PSR ZA akadēmiķis Igaunijas PSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks profesors Pauls Ariste, kurš pētījis
arī Kurzemes lībiešu un Latvijas igauņu izloksnes un veicinājis
latviešu valodniecības speciālistu izaugsmi.

7
.

Pirms 65 gadiem (1920) dzimis fiziologs medicīnas zinātņu dok-

tors Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis Arnolds Krauklis.
Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Jānis Ozols (ps. Ziedonis; 1885—1919).
-4. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Pēteris Znotiņš (1885—1906).
27. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis valsts un zinātnes darbinieks

tehnisko zinātņu kandidāts Latvijas PSR Ministru Padomes

priekšsēdētāja vietnieks Latvijas PSR Valsts plāna komitejas
priekšsēdētājs Latvijas PSR Nopelniem bagātais ekonomists Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts Miervaldis Ramāns.

Pirms 800 gadiem dzimis hronists vēsturnieks Latviešu Indriķis —

Livonijas hronikas autors.

Pirms 275 gadiem (1710) Latvijā, sākotnēji Liepājas apkaimē, sākas

Lielā mērā epidēmija, kas Rīgas apkaimē iznīcina 85—94% iedzīvo-

tāju, bet daudzas apdzīvotas vietas (Saldus, Skrunda, Alsunga, Ne-

"eta, Sēlpils v. c.) pilnīgi izmirst.

Pirms 200 gadiem (1785) Jelgavā latviešu mehāniķis Ernests Bine-

manis Izgatavojis un palaidis pirmos aerostatus Latvijā,
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NĀC NĀKDAMS, METENĪTI,

Dedzlet, meitas, gaišu guni,
Pušķojiet istabiņu:
Tilti rib, vali skan,
Metens brauca pār kalniņu,
Metens brauca pār kalniņu,
Saules groža rociņā.

Nāc nākdams, Meteniti,
Daudz uz tevi gaidītāju:
Gaid' arāji, ecētāji,
Gaid' miezīšu sējējiņt.

Metens nāca pār kalniņu.
Galvas puse padusē;
Kas bijāt saiminieces,
Kuriet uguni namiņā!

Meteņam putru viru

Deviņiem miezīšiem:

Man deviņi bāleliņi.
Miežu putras ēdējiņi.

Līcin lika oša galds
Metenīša vakarā:

Ne tur trūka medus, piena,
Ne arāja gājumiņa.

Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug man gari lini
Ar ziliem ziediņiem.

Vizu, vizu, Meteniti,
No kalniņa lejlņā,
Lai aug mani gari lini

Zeltotām podziņām.

Ridu, ridu, Vastalāvi,
Desu riņķis kulītē;
Ridu, ridu, Vastalāvi,
Cūkas kāja kulitē.

Cik no kalna nolaidos,
Tik no kājas nokodos.

Lingu, lingu, Vastalājs,
Cūkas kājas kulītē;
Atskatos atpakaļ,
Cūkas kājas Izkritušas,
Cūkas kājas izkritušas,
Ragaviņas palikušas.

Till, till, Vastalāvl,
Cūkas kājas kulītē;
Kad pagāja Vastalāvls,
Ne cūciņas, ne kājiņas.

Dietu, dietu, saiminiece,
Metenīša vakarā,
Lai danco govis, vērši

Pavasari tīrumā.

Desa lēca pār galdiņu
Deviņiem likumiem;
Budēliši pakal skrēja
Ar spiciem duncīšiem.

Eimu ciemu no ciemiņa,

Rabačām, rabačām,
Pupām vien ēdināja,
Rabačām, rabačām;
Neviens saka to vārdiņu,
Rabačām, rabačām,

Pacepsim cūkas galu,
Rabačām, rabačām.

Paldies, māmiņa,
Par tavu gardumu:
Gan devi ēsti,
Gan devi dzerti;
Nēzdoga nedevi,
Mutīti slaucīt.

Kupla kupla ši mājiņa,
Citu gadu vēl kuplāka:
Ar rudziem, ar miežiem,
Ar baltiem kāpostlemt

Tā bij laba saiminiece,
Tā mūs labi pacienāja:
Tā mums deva siltu alu,
Sviestā ceptus plācenišus.

Paldies saku māmiņai,
Tā mūs labi pamieloja:
Tā mums deva cūkas gaļu,
Saldu alu nodzerties.

Ej ar dievu, Meteniti,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi saņemsim.
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DAUDZ UZ TEVI GAIDĪTĀJU,

Pirmā nozīmīgākā svinamā diena pēc ziemas saulgriežiem latvie-
šiem bija Metenis jeb Vastlāvis, ko atzīmēja februāra beigās. Liekas,
pēdējais nosaukums ir cēlies no vācu vārda der Fastnacht, ko savu*

kārt uzlūko par atvasinātu no senģermāņu vārda faseln — augt. Tā-

tad šī diena jeb svētki veltīti pūlēm, lai nodrošinātu ražu un auglību
vasarā. Latviešu nosaukums «Metenis», šķiet, ieviesies sakarā ar to,
ka februāra beigās laiks «atmetās» jeb kļuva siltāks.

Ap šo laiku ari krievi svinēja savus ziemas aizdzīšanas svētkus,
t. s. Masļeņicu, kas pirms lieldienu gavēņa izcēlās ar bagātīgu ēdienu

lietošanu un jautriem kamanu braucieniem, nereti trijjūgos un četr-

jūgos, īpatnēja ieraža krieviem bija B3HTue cneoKnozo eopodna (Sniega
cietokšņa ieņemšana). Tāpat kā daudzas citas Eiropas tautas, ari

krievi Vastlāvi dedzināja ugunskurus, kuros mēdza sadedzināt dažā-

das vecas lietas. Minētās izdarības simboliski attēlo cilvēka cīņu ar

ziemas sastingumu, kā arī ar iedomātām, cilvēkam ļaunvēlīgām va-

rām, kas šķita aizdzenamas tikai ar īpašas rosības un uguns palī-
dzību.

Visā Rietumeiropā un Dienvideiropā Vastlāvim bija raksturīgi ari

trokšņaini masku gājieni, jaunākajos laikos tos dēvēja par karnevā-

liem. Katoļu zemēs (Itālijā, Spānijā, Francijā) tie sasniedza kulminā-

ciju pirms lieldienu gavēņa. Karnevāli ilga vairākas dienas. Eiropas
zemēs to pasākumi daudzos gadījumos līdzīgi Jaungada ieražām;

staigāšana pa ielām (procesijas), rotaļas un dejas pie ugunskuriem.
Dažās Eiropas zemēs (Itālijā, Spānijā, Francijā, Dienvidslāvijā)

Vastlāvi noslēdza ar īpatnējiem inscenējumiem, kas, saucās «Karne-

vāla tiesāšana» vai «Gavēņa tiesāšana». Tiem bija antifeodāls un

antiklerikāls raksturs. Tiesas procesa atveidojumos, kas norisēja pil-
sētu vai ciematu galvenajos laukumos, «apsūdzēja» mantkārīgus, lie-

kulīgus mūkus, uzpērkamus tiesnešus, cietsirdīgus ierēdņus v. tml.

«Notiesātās» salmu lelles beidzot svinīgi pakāra. Anglijā pa ielām

vadāja t. s. Džeku Gavēni (Jack of Lent), proti, skrandainu lelli, ko

beidzot uzstādīja centrālajā laukumā, lai visi to varētu apmētāt ar

akmeņiem un dubļiem.
Latviešu Metenim ir izteikti agrārs raksturs. To sagaidot, mājās,

dārzā un lopu kūtī veica priekšdarbus pavasara darbu periodam. Līdz

Meteņdienas pusdienlaikam sievietēm bija jāsavērpj pēdējā kodaļa; šo

dienu uzskatīja par ziemas vērpšanas nobeiguma dienu. Senajām svi-

namajām dienām bija arī noteiktu zemnieka darba posmu regulētāj-
nozīme. Galvenā Meteņdienas rotaļa bija vizināšanās ar ragaviņām
no kalna, tajā piedalījās gan lieli, gan mazi. Sīs izdarības sākotnējā
nozīme — veicināt labu linu ražu.

Vācijā Vastlāvja ieražas bija sevišķi daudzveidīgas} it īpaši izpla-
tītas tur bija sieviešu dejas ar augstiem palēcieniem, lai augtu gari
lini un kaņepes. Vācieši dedzināja arī ugunskurus. Tajos meta salma

lelli — Vastlāvi; dažreiz, ievērojot speciālu rituālu, to apraka zeme.

Vēl šobaltdien Vācijas Demokrātiskajā Republika vietumis ir sagla-
bājušās ziemas aizdzīšanas senās spēles, piemēram, Leipcigā, Drēz-

denē un Eizenahā. Vairāki laika pareģojumi latviešiem kopīgi ar

kaimiņu, kā arī ar dažām Viduseiropas tautām, piemēram: sals Vast-

lāvī sola auglīgu vasaru; jo garākas lāstekas Vastlavī, jo garāki lini

un labība* zaļš, pavasarīgs Vastlāvis — sniegota lieldiena v. c
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2. Dzimis (1931) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX sekre-

tārs Mihails Gorbačovs. *
8. Starptautiska Sieviešu diena. *

14. Miris Kārlis Markss (1818—1883). * 17. Vispasaules jūras
diena. * 17. Dzīvokļu un komunālās saimniecības un sadzīves pa-

kalpojumu darbinieku diena. *
18. Parīzes Komūnas diena. *

27. Starptautiskā teātra diena.

2. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks viens no Liepājas aizstāvēšanas (1941) vadī-

tājiem Jānis Zars (1905—1941).
7. Pirms 100 gadiem dzimusi ārste revolucionāras kustības dalīb-

niece Marija Vecrumba (1885—1919)3 nošauta par palīdzības

sniegšanu sarkanarmiešiem.

19. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis vēsturnieks un žurnālists vēstu-

res zinātņu kandidāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks Pēteris Krupņikovs.
19. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks vēs-

turnieks Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks

profesors Vladimirs Miške (1895—1972).
23. Pirms 60 gadiem dzimis antifašistiskās pagrīdes cīņu dalībnieks

LĻKJS Rīgas pilsētas pagrīdes komitejas sekretārs Džems Ban-

kovičs (1925—1944), kurš 1943. gada 13. novembrī piedalāt
sprādziena sarīkošanā Doma laukumā, izjaucot vācu fašistu

organizēto pretpadomju mītiņu.
23. Pirms 75 gadiem (1910) dzimusi folkloriste filoloģijas zinātņu

kandidāte viena no jaunā latviešu tautasdziesmu zinātniskā izde-

vuma veidotājām Alma Ancelāne.

31. Pirms 100 gadiem dzimis augsnes zinību speciālists un hidroģeo«
logs profesors Jānis Vītiņš (1885—1951).

Pirms 400 gadiem (1585) Viļņā iespiež otro grāmatu latviešu va-
lodā — «Katoļu katķismu»,
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VISU NAKTI NEGULĒJU,

Mija Māra danco

Upītes malā:

Zaļa vara kurpītes,

Zvārguļu josta

Visu nakti negulēju,
Māras rīta gaidīdama,
Lai lācītis celdamies

Savu miegu neatdeva.

Šļūcu, šļūcu, vērpu, vērpu,
Māras dienu gaidīdama;
Kad atnāca Māras diena,
Met' ratiņu aizkrāsnē.

Savērpu liniņus
Ij pakultņas,
Nu lešu dziedāt

Upītes malā.

Mīļā Māra ritlņā
Treju durvju virināja:
Pie govīm, pie aitām,
Pie jaunām meitiņām.

Mīļa Māra govis skaita,
Vitolāi sēdēdama;
Mīļa Māra, dod man vienu,

Kas no simta atlikās/

Melna govs, plati ragi,
Tā no simta atlikās.

Man iedeva mīļa Māra

Lielu govi platu ragu:
Kūtī ragi neietilpa,
Ķipi piena nesaslaucu.

Nāc, Māriņa, dārziņā
Pie maniem kāpostiem,
Lai aug matu kāpostiņi
Platajām lapiņām,
Platajām lapiņām,
Cietajām galviņām.

Audziet, mani kāpostiņi,
Lielas galvas, platas lapas:
Lielas galvas bērniņiem,
Platas lapas cūciņām.

Audziet lieli, kas audziet,

Audziet lieli kāpostiņi:
Kāpostiņi, kacēniņi,
Tā ir kalpa barībiņa.

Balta balta viešņa nāk

Pa vakara pusītei:
Te nāk pati mīļa Māra

Savu bērnu apraudzīt.

Klausījosl, brlnljosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,

Asnus veda vezumai.

Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulites.

Nekariet šūpullti
Aramāi zemītē:

Ne tur auga rudzi, mieil,

Balandltes vien ziedēja.

Kar, bāliņi, šūpulltes,
Nekar upes maliņā:
Trūks virvite dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē.

Augsti mani bāleliņi,
Augstu kāra šūpolltes:
Tautu meita neiekāpa,
ļekām lūdza celējtņa.

Man pakāre brāleliņi
Vizullšu šūpolltes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolltes.

Es nopēru bāleliņu
Ar baltiem pūpoliem,
Lai aug mans bāleliņš
Kā apaļš pūpoliņš.

Ko es došu, ko es došu

Sūpulišu kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemei linu kreklu.
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MĀRAS RĪTA GAIDĪDAMA..

Mazāk ievērojamas ir bijušas tā sauktās kukaiņu dienas; to vidū

latviešiem populārākā ir bijusi Māras diena, ko atzīmēja 25. martā.

Latviešu tradīcijās tai trūkst kātoju dievmātes Marijas kulta iezīmju.
Sī diena bija veltīta dārzkopības veicināšanai un cīņai pret dažādiem

kaitēkļiem mājās un mājkustoņu mītnēs. Māras dienu vēl dēvēja ari

par Kāpostu Māru jeb Kāpostnīcu, jo tad dēstos sēja kāpostus. Agri
no rīta ļaudis gāja dārzā un purināja ābeles, lai rudenī nebūtu tār-

paini āboli. Ābeļu purināšana un kāpostu sēja 25. martā sastopama
vairākās Eiropas zemēs, piemēram, Vācijā, Holandē, Dānijā v. c.

Latviešu zemnieki domāja, ka Māras dienā no ziemas miega pa-
mostas visa dzīvā radība, tamlīdz arī lācis. Tāpēc ļaudīm bija jāce-
ļas jau pirms saullēkta, lai lācis nepaspētu atdot cilvēkiem savu zie-

mas miegu. Māras dienas rītā notīrīja kūts sienas un griestus, lai tur

nesavairotos kukaiņi, un veica vēl citus līdzīgus pasākumus, kam

bija praktiska un simboliska nozīme. Piemēram, sievietes saslaucīja
visus gružus un aiznesa tos uz tuvākajiem krustceļiem, lai nevēlamie

kukaiņi aizietu prom uz visām debess pusēm.
Skandināvijas tautas uzskatīja, ka 25. martā jāatlaižas dzērvēm,

kas atnes gaismu, un no šīs dienas vakara darbus jau var paveikt
bez uguns. Austrumslāviem (krieviem un baltkrieviem) vēlākais

25. martā aizsākās t. s. pavasara saukšana (Kpaenan eopKa, arī eg*

KūHbe eecmi), kad meitenes sapulcējās bariņos kādā uzkalniņā un

dziedāja īpašas pavasara dziesmiņas, piemēram, «Oti, eecna, mūtu,

xodu k hūm zuAsvru» v. c. Pūšot stabules vai spēlējot harmonikas un

dūdas, meitenēm piebalsoja puiši.
Ari latviešiem pazīstama aptuveni līdzīga ieraža, t. s. pavasara

rotāšana. Tā sākusies drīz pēc lieldienas un izbeigusies nedēļas trīs

pirms Jāņiem. Nosaukumu tā ieguvusi no tradicionālā piedziedājuma
«rotā», «rotā». Ap 1900. gadu šī ieraža bija saglabājusies vairs tikai

atsevišķos Kurzemes, Zemgales un Vidzemes apvidos, bet mūsdienās

izzudusi.

Ap pavasara saulstāvju laiku latvieši atzīmēja īpašu svinīgu dienu

lieldienu jeb lielu dienu (vēlāk, kristīgās baznīcas noteiksmē — Liel-

dienas). Līdzīgi pavasara atmodas svētki ir bijuši pazīstami visām

indoeiropiešu tautām jau pirms kristīgās ticības ieviešanas.

No senajām ieražām, kas bija lieldienā jāievēro, latviešiem sagla-
bājušās trīs: novārītu olu ēšana, šūpošanās un cilvēku pēršana ar

t. s. dzīvības rīksti — pūpolzaru. Šīs trīs izdarības pazīstamas gan-
drīz visur Eiropā. Ola jau tālā senatnē daudzām pasaules tautām,

piemēram, senajiem ēģiptiešiem, persiešiem, grieķiem, ir bijusi dzīvības

un veselības simbols. Ticība olas dzīvību un veselību veicinātājam
spēkam atainojas visu Eiropas tautu tradīcijās un folklorā.

19. gadsimta angļu antropologs Dž. Frēzers piemin kultisku šūpo-
šanās rituālu senajā Indijā, kur šūpojušies brahmaņu kastai piede-
rīgie, lai izaugtu garāki rīsi. Krievu padomju zinātnieks V. Props,
savukārt, šinī darbībā uzsver pavasara svētku rituālās šķīstīšanās
nozīmi, jo senais zemkopis pēc ziemas tumsas un sastinguma pava-

sara gaisam ir piešķīris tādu pašu dziedinātājspēku, kāds piedēvēts
pavasara ūdeņiem un saulgriežu ugunskuriem.

Vairākos latviešu tautas ticējumos norādīts, ka tos, kas pavasara
svētkos šūpojas, vasaru nekodīs ne odi, ne citi kukaiņi, tāpat arī, ja

augstu metīs šūpoles, izaugs gari lini.
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VASARAS LAIKS

APRĪLIS SULU MĒNESIS

Saules Saules Saules
saules Mčness

apak- Uz. j^kta augstums maks!- Dienas Per. 5. IV pl. 22h

,
aust azJ. virs 3tf> malais UtfUtßS Ap. 19. IV „ 21

&SS n,utß
noßdz sKs

hmhm hmhm hm hm

!. IV 223 627 80° 11 59 1657 38° 13 10 @5. IV pl. 1533

10. IV 225 558 74 11 26 1724 41 1353 C 12. IV
„

842

20. IV 223 525 67 10 56 17 49 45 14 40 © 20. IV
„

923

30. IV 221 449 61 10 32 18 10 48 15 27 3 28. IV
„

826

Da-

tums VSrda dienas

S

lekts

SaulesSaulei

kulmi-

nācija

s M ē

Sa-

.
. tumst

...
.

riets lekts

Mēnessi n e s s

KO

riets IT
0

hm hms hm hm hm hm

P 1 Dagnis, Dagne 7 53 14 27 27 21 03 22 30 14 41 7 23 L

D 2 Irmgarde 7 51 27 09 21 05 22 33 16 19 7 38 L
T 3 Daira, Dairis 7 48 26 51 21 07 22 35 17 58 7 49 J
G 4 Valda, Herta 7 45 26 34 21 09 2238 1937 7 57 J
Pt 5 Vija, Vidaga 7 43 26 16 21 11 22 40 21 16 805 @
S 6 Zinta, Vīlips 7 40 25 59 21 13 22 43 22 58 8 13 Sv

Sv 7 Zina, Zinaīda, 7 37 25 42 21 16 22 46 — 8 23 Sk

Helmuts

■i

P 8 Edgars, Danute, 734 2525 21 18 2248 041 835 Sk

Dana

O 9 Valērija 7 32 25 08 2120 22 51 2 23 8 55 St

T 10 Anita, Anitra, Zīle 7 29 24 52 21 22 22 54 3 55 927 St

G 11 Hermanis, Vilmārs 7 26 24 36 21 24 22 57 5 08 10 20 M

Pt 12 Jūlijs, Ainis 7 24 24 20 21 26 22 59 5 57 11 32 C
S 13 Egils, Nauris 721 24 05 21 28 23 02 6 25 12 55 O

Sv 14 Strauja, Gudrīte 7 19 23 50 21 30 23 05 6 43 14 20 O

P 15 Aelita, Gastons 7 16 23 35 21 33 23 08 6 53 15 41 O

O 16 Mintauts, Alfs 7 13 23 21 21 35 23 11 7 01 17 01 Z

T 17 Rūdolfs, Viviāna 7 11 23 07 21 37 23 14 7 07 18 18 Z

G 18 Laura, Jadviga 7 08 22 53 21 39 23 17 7 12 19 33 A

Pt 19 Vēsma, Fanija 706 22 40 21 41 23 20 7 17 2049 A

S 20 Mirta, Ziedīte 7 03 22 27 21 43 23 23 7 22 2206 ©

Sv 21 Marģers, Anastasija 7 01 22 15 21 45 23 26 7 29 23 25 Vr

P 22 Armands, Armanda, 6 58 22 03 21 48 23 29 7 37 — Vr

Spartaks
O 23 Jurģis, Juris, Georgs6 55 21 52 21 50 23 32 7 51 0 46 D

T 24 Visvaldis, Nameda 6 53 21 41 21 52 23 35 8 12 2 05 D

C 25 Līksma, Bārbala 6 50 21 30 21 54 23 38 8 45 3 19 D

Pt 26 Alīna, Sandris, 6 48 21 20 21 56 23 42 9 37 4 20 Vz

Rusinš

S 27 Tāle, Raimonda 6 46 21 10 2158 23 45 10 49 5 02 Vz

Sv 28 Gundega, Terēze 6 43 2101 22 00 23 48 12 15 5 29 3»)

P 29 Vilnis, Raimonds, 6 41 20 53 22 02 23 52 13 47 5 46 L

Laine

O 30 Lilija, Liāna 6 38 20 45 22 05 23 55 15 22 5 57 J
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7. Vispasaules veselības diena. * 7. Ģeologu diena. * 12. Kosmo-

nautikas diena. Vispasaules aviācijas un kosmonautikas diena. *

14. Valsts pretgaisa aizsardzības karaspēka diena. * 18. Starp-
tautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu diena. * 21. Padomju
zinātnes diena. *

22. Dzimis Vladimirs Iļjičs Ļeņins (1870—
1924). * 24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena. * 28. Vis-

pasaules pilsētu sadraudzības diena.

4. Pirms 70 gadiem (1915) dzimis filozofs Latvijas PSR ZA akadē-

miķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts LKP CX loceklis profesors
Valentīns Šteinbergs.

4. Pirms 55 gadiem (1930) dzimis fiziķis fizikas un matemātikas

zinātņu doktors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Roberts

Damburgs.
8. Pirms 85 gadiem (1900) dzimis revolucionārās kustības dalīb-

nieks buržuāziskās Latvijas Saeimas strādnieku un zemnieku

frakcijas deputāts (\9Z\—1933), partizānu kustības dalībnieks

un partijas darbinieks Fricis Bergs.
15. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis Latvijas PSR Ministru Padomes

priekšsēdētājs LKP CX biroja loceklis Jutijs Rubenis.
20. Pirms 70 gadiem (1915) dzimusi revolucionārās kustības dalīb-

niece un partijas darbiniece Milda Kandāte.

20. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis vēsturnieks vēstures zinātņu dok-

tors UNESCO Muzeju padomes korespondētājloceklis Starptautis-
kās lauksaimniecības muzeju asociācijas (AIMA) loceklis ilggadē-
jais Dabas un vēstures kalendāra atbildīgā redaktora vietnieks

profesors Heinrihs Strods.

24. Pirms 75 gadiem dzimis revolucionārās un partizānu kustības da-

lībnieks Jūlijs Reinholds (1910—1942).
26. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Kār-

lis Krūmiņš (1905—1942).
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AI JURĢĪTI, ŪSENĪTI

Ko es došu brālišam

Par šūpuļa kārumiņu?
Ne māmiņa raušus cepa,
Ne vistiņas olas dēja.
Cimdu pāri brālim došu

Par šūpuļa kārumiņu.

Sūpājati, llgājatt,
Kas iesēda šūpulē?
Mūs' māsiņa iesēduse,
Sīku rakstu rakstītāja,
Sīku rakstu rakstītāja,
Raibu cimdu adītāja.

lesallga šūpolltes,
Kas iekāpa šūpolēs?
Tautu meita, svina muca,
Tā iekāpa šūpolēs.

Metiet mani, metējlņl,
Pa zariņu galiņiem:
Cielaviņas meita biju.
Zaru galu laipotāja.

Trīs gadi pazinu
Šūpoļu vietu:

Neauga mauriņis,
Ne dāboliņis.

Trīs gadi pazinu
Šūpoļu vietu:

Sudrabh vien auga
Vizēdamis.

Pār kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.

Nāc, Ūsiņ, nāc, Ūsiņ,
Sen mēs tevi gaidījām:
Zirgi gaida zaļas zāles,
Puiši jauku dziedāšanu.

Ai Jurģitl, ūseniti,
Baro sirmus kumeliņus;
Sukādams, barodams,
Sēsties siles galiņā/

Ai Ūseni, bagāts virs,
Baro labus kumeliņus,
Tavu bēdu mucu rāvu

Si saldena alutiņa.

To es došu Jurģlšam,
Ko es biju solījies:
Mucu alus, cepli maizes,
Melnu gaili klkaralnl.

Ūsiņam gaili kāvu

Pašā svētku tītiņā,
Lai tas man zirgus gan*
So garoi vasariņu.

Ūsiņam gaili kāvu

Deviņiem cekuliem,
Lai tek mans kumeliņš
Deviņiem celiņiem.

Ūsiņam gaili kāvu

Deviņiem cekuliem,
Lai zviedz manis kumeliņš
Deviņām balstiņām.

Jurģlšam jostu aužu

Deviņiem dzīpariem,
Lai tas manas aitas gana
Sādu garu vasariņu.

Ūsens stāvu slaistījās
Mana staļļa galiņā.
Ai Ūsen, vecais tēvs,
Jāsim abi pieguļāf
Es guntiņas kūrējiņš,
Tu kumeļu ganītājs.

Aun, māsiņa, baltas kājas,
Jāj man Ildzi pieguļā:
Es kumeļu ganītājs,
Tu guntiņas kūrējiņa.

Lai Ir maza, bet ir spodra
Pieguļnieku uguntiņa;
Tur es iešu šo vakaru,
Tur mans miežu arājiņš.

Ūsiņš jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Lakstīgala sēju teica,
Kalniņā stāvēdama.
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BARO SIRMUS KUMELIŅUS!

Latviešu lieldienas ieražās loti nozīmīgas ir bijušas arī lopkopības
veicināšanas izdarības. Mājlopi ir pērti ar pūpolu un bērzu zariem

vai peldināti un mazgāti tekošā ūdenī. Sādi rīkojušās ari vairākas

citas Eiropas tautas. Lai iemantotu veselību un skaistumu, ari cilvēki

paši lieldienas rītā ir mazgājušies upēs vai strautos.

Latviešu lieldienas ieražas akcentē cilvēka atbrīvošanos no visa

tumšā, netīrā, nomācošā, kas ap viņu bijis drūmajā ziemā. Tāpēc
pirms lieldienas visu māju un tās apkārtni pamatīgi tīrīja, mazgāja
ve|u, centās uzvilkt jaunas drānas vai vismaz jaunu, baltu kreklu.

Arī Vācijā un Anglijā no seniem laikiem pastāvējusi ieraža uzvilkt

lieldienā jaunas drānas.

Daudzām Eiropas tautām bijusi paraža lieldienā apstaigāt laukus,
dārzus un lopu mītnes; šai paražai bijusi maģiska rituāla nozīme.

Latvieši veica maģisko apli, lieldienas rītā apiedami apkārt laukam,
lai tā auglību neaiznestu projām šai dienā aktīvie burvji un raganas.
Ap mājām apara vagu, lai mājās nenāk zagļi v. tml.

Latviešu lieldienas ticējumos ļoti maz kristictisma elementu. Ne-

maz tos neatspogujo lieldienas dziesmas.
Otri lielākie pavasara svētki Jurģi, arī Jura diena, ir svinēti 23. ap-

rīlī. Jurģa vārds ir latviski pārveidots vārds «Georgs», kā dēvēja ka-

toļu mīta varoni. Līdz ar katoļu kulta ārējiem atribūtiem Jurģis jeb
Juris, domājams, ieviesies senā baltu un slāvu Osiņa vietā. Osiņa
vārds semantiski atbilst senkrievu gaismas un pavasara dievības

Vcenb, Atļcenb, Taucenb, Eaucenb nosaukumam. Ne vien slāviem un

baltiem, bet arī dažām Viduseiropas tautām t. s. «svētais» Georgs
pārveidots par zirgu patronu. Piemēram, Ungārijā, zemē ar senam

lopkopības tradīcijām, 23. aprīlī rīkoja lielus svētkus, kuros sevišķa
vieta bija ierādīta zirgu skriešanās sacensībām. Domājams, ka seno

indoeiropiešu priekšstati par Sauli un pavasari pamazām ir sajauku-
šies ar katoļu mīta elementiem, šī mīta varonis, svētais Georgs, zirgā

sēdēdams, ar šķēpu nodūris pūķi, it kā atbrīvojot cilvēkus no tumsī-

bas varas. lespējams, ka Ūsiņa kā senas baltu un slāvu zirgu die-

vības tēls gadsimtu ritējumā ir saliedējies ar tikpat senu vai pat se-

nāku pavasara un gaismas vēstneša tēlu, kas jātnieka izskatā (kā
teikts latviešu tautasdziesmās «ar akmens kumeliņu») salauž upēs
ledu, atnes kokiem lapas, sagatavo zemi aršanai utt.

Skandināvijas tautu ticējumos svētais Georgs attēlots kā jātnieku
patrons — kareivis. Igauņu tautas leģendās, savukārt, Jurģi daudzina

kā jātnieku uz vilka, kurš pavasarī aizslēdz vilkiem mutes, bet rudeni

tās atslēdz. Līdzīgs ticējums ir arī baltkrieviem. Latviešiem, tāpat kā

daudzām citām Eiropas tautām, ar Jurģiem iesākās ganību sezona.

Lai arī laika apstākļi dažu gadu nebija piemēroti ganīšanai, lopus

vajadzēja izlaist ganos kaut uz īsu brīdi. Ganību sezonas atklāšana

ir bijusi saistīta ar dažādām darbībām, kam piešķirta maģiska no-

zīme. Piemēram, latviešu gani Jurģu dienā meta olas pār govju mu-

gurām, lai govis būtu visu gadu apaļas (veselas). Lopu kūtī zem

sliekšņa nolika asu priekšmetu, dunci vai izkapti, lai lopi kāpj pāri,
tad lopu kājas būs kā dzelzs, tie neslimos. Gans ar atslēgu saišķi

rokās staigāja ap ganāmpulku, simboliski «aizslēgdams» vilkiem ceļu

pie ganāmpulka. Izdarības ar olām, kā arī asu priekšmetu nolikšana

pie kūts Jurģu dienā sastopama arī austrumslāvu, dienvidslāvu, un-

gāru ieražās.
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VASARAS LAIKS

MAIJS LAPU MĒNESIS
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<ļntilp<; Mēness
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hmhm hmhm hm hm

1. V 221 446 60° 1030 18 12 48° 1531 2 ,1' V/ pL Ž?«
10 V 220 410 55 10 13 1827 51 609 C V„2 35

20 V 220 323 50 959 1842 53 649 © 20. V
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142

30 V 221 — 45 9491854 55 17 21 3 27. V„l6 57

h m hms hm hm hm

r 1 Ziedonis 636 14 20 37 22 07 23 59 16 58

C 2 Zigmunds 6 34 20 30 22 09 — 18 35

Pt 3 Gints, Uvis 631 2023 22 11 002 20 15

S 4 Vizbulīte, Viola 6 29 20 17 22 13 0 06 21 58

Sv 5 Ģirts, Ģederts 6 27 20 12 22 15 0 09 23 42

h m

6 06 J
6 13 Sv

6 21 Sv

6 29 ®
640 Sk

P 6 Gaidis, Didzis 6 25 20 07 22 17 0 13 —

0 7 Henriete, Henrijs 6 22 20 03 22 19 0 17 1 24

T 8 Staņislavs, Stefānija 6 20 19 59 22 21 0 21 250

C 9 Klāvs, Einārs, Ervīns6 18 19 56 22 23 0 25 3 52

Pt 10 Maija 6 16 19 53 22 25 0 29 4 28

5 11 Milda, Karmena 6 14 19 51 22 27 0 33 4 50

Sv 12 Valija, Ināra, Ina, 612 19 50 22 29 0 37 503

Inārs

6 55 St

7 21 St

8 05 M

911 M

10 34 M

1201 C
13 26 O

P 13 Irēna, Irīna, Ira, 6 10 19 49 22 31 0 41 5 11

Iraīda

0 14 Krišjānis, Elfa 6 08 19 49 22 33 0 46 5 18

T 15 Sofija, Taiga, Arita 6 06 19 50 22 35 0 51 5 23

C 16 Edvīns, Edijs 604 1951 2237 055 5 28

Pt 17 Herberts, Dailis 6 02 19 52 2239 1 00 5 33

S 18 Inese, Inesis, 6 00 19 54 22 41 1 05 5 39

Ēriks

Sv 19 Lilita, Sibilla, Teika 5 58 1957 22 43 1 11 5 47

P 20 Venta Salvis 5 56 20 00 22 45 1 16 5 59

0 21 Ernestīne 5 55 20 04 22 47 1 23 6 16

T 22 Emīliia 5 53 20 08 22 49 1 29 6 45

C 23 Leontīne, Lonija, 5 51 20 13 22 50 1 37 7 31

Pt 24 llvMa

a

Marlēna 5 50 20 18 22 52 1 45 8 37

S 25 Anšlavs 5 48 20 24 22 54 1 56 9 59

Sv 26 Eduards, Varis 5 47 20 30 22 56 - 11 29

P 27 Dzidra, Gunita 5 45 20 37 22 57 - 13 01

O 28 Vilis, Vilhelms 5 44 20 44 22 59 - 4 33

T 29 Maksis, Raivis 5 42 20 52 2300 - 1605

C 30 Vitolds Lolita 5 41 21 00 2302 - 7 40

Pt 31 Alīda, Jūsma 5 40 21 08 23 03 - 19 18

14 47 Z

16 05 Z
17 20 A
18 36 A

19 52 A

21 10 Vr

22 31 Vr

23 52 &

— D

1 10 D

2 15 Vz

3 03 Vz

3 34 L
3 54 L

4 06 3)

4 15 J

4 22 J

4 29 Sv

4 37 Sv
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.
* 5. Dzimis Kār-

lis Markss (1818—1883). * 5. Preses diena.
* 7. Radio diena,

visu sakaru nozaru darbinieku svētki. * 8. Starptautiskā Sarkana

Krusta diena. * 9. Uzvaras svētki. * 10. Dzimis (1923) PSKP CX

Politbiroja loceklis PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja pir-

mais vietnieks Heidars Alijevs. * 14. Pirms 80 gadiem (1905)

dzimis PSKP CX Politbiroja loceklis PSRS Ministru Padomes

priekšsēdētājs Nikolajs Tihonovs. * 18. Starptautiskā muzeju

diena. * 19. V. I. Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas no-

dibināšanas diena. * 25. Āfrikas atbrīvošanas diena. * 26. Ķīmiķu
diena. * 28. Robežsargu diena.

9. Pirms 90 gadiem dzimis rakstnieks un militārais darbinieks Ro-

berts Eidemanis (1895—1937).

11. Pirms 150 gadiem dzimis komponists pirmo latviešu kora un solo

dziesmu autors jaunlatviešu kustības dalībnieks viens no 1. un

2. Vispārējo dziesmu svētku organizētājiem Baumaņu Kārlis

(1835—1905).
20. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Jānis Cīrulis (1885—1938).
28. Pirms 110 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalibnieks viens

no pirmajiem latviešu marksistiskajiem literatūras kritiķiem un

marksistiskās estētiskās domas veidotājiem Latvijā Vilis Derma-

nis (1875—1938).
31. Pirms 80 gadiem dzimis partijas un komjaunatnes darbinieks

LKJS CX loceklis LKJS Rīgas organizācijas un LKP Latgales
apgabala organizācijas organizators Arnolds Krievs (1905—1941).

Pirms 720 gadiem (1265) ordeņa mestrs Konrāds fon Manderns Liel-

upes salā sāk celt Mitavas pili, no kuras izaug nākamā Jelgava.

Pirms 700 gadiem (1285) dokumentos pirmo reizi minēta Rēzekne,
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TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE,

Strazdiņš jāja pieguļā
Ar pelēku mētelīti;

Lakstīgala suņus rīda,

leviņā sēdēdama.

Tumša nakte, zaļa zāle,
Laukā laižu kumeliņu;
Sien, dieviņ, savu suni

Zaļa vara pavadāt

Ūsiņš jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tev lūdzu, Ūsiņ brāV,
Dod man pāri ceļa zirgul

Ūsiņš jāja pieguļā,
Zaglis ceļa maliņā;
Ūsiņam augsti zirgi,

Zagļam augstas karātavas.

Ūsiņš manus zirgus gana,
Es uguni pieskatīju,
Es uguni pieskatīju,
Pelnos cepu rācenišus.

Ūsenitis man iedeva

Sav' jājamu kumeliņu:
Caur segliem saule lēca,

Caur iemauktu mēnesniņis;
Pavadinas galiņā,
Tur lec rīta auseklītis.

Pieguļnicce. pieguļniece
Mana jauna līgaviņa:
Kur sapina kumeliņu,
Pati skaisti gavilēja.

Aun, māsiņa, baltas kājas,

Jāj man Ildzi pieguļā!
Es tev došu bēru zirgu
Sicirablņa lemauktiem,

Sidrablņa lemauktiem,
Zeltītiem pakaviem.

Migla, migla, liela rasa,
Mans brālītis pieguļā;
Noņēmosi vainadziņu,
Nost migllņu vēdināju.

Pavasara vakarā

Uz zaļāi pakalniņa
Pirmo reizi dziedāt gāju,
Savu balsi vēdināt.

Uz kalniņa dziedāt gāju,
Uz akmeņa gavilēt,
Lai dzird mans arājiņš,
Lai zviedz viņa kumeliņš.

Dziedam divi, dziedam divi,
Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad dziedāja liela pulka,
Kā Ugot nolīgoja.

Dziedu, dziedu, nokliedzos,
Kas pretim atkliedzās?

Tautu dēls atkliedzās,

Kumeliņus ganīdams.

Lūko, brāli, līgaviņu,
Rotā, rotā,
Lūko labu dziedātāju,
Rotā.
Kura laba dziedātāja,
Rotā, rotā,
Tā tikusi darbinoši,
Rotā.

Mazs puduris meitu dzied

Apaļāi kalniņā;
Trīs novadu puiši jāja
Pie tā maza puduriša.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Nu līgoja meža gail;
Nu jaj puiši koklēdaml

Pār ābeļu līdumiem.

Tumsiņāi, vakarāi

Greznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās ciema puiši,
Kam nebija līgaviņas.

Sebi sebi es dziedāju,
Vēl jo sebi klausījās,
Vēl jo sebi klausījās
Mans maizītes arājiņš.

Aiz kalniņa meitas dzied,
Aiz migliņas neredzēju;
Nosaņēmu cepurīti,
Nost migliņu vēcināju.
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LAUKĀ LAIŽU KUMELIŅU

Visas Eiropas tautas lielākā vai mazākā mērā vēl 20. gs. sākumā

bija saglabājušas ticību pavasara ūdens dziednieciskajam spēkam.
Tā, baltkrievu saimnieks ar pilnu ūdensspaini gājis apkārt ganāmpul-
kam trīs reizes, veidojot sargātāju apli, pēc tam ar nesto ūdeni ap-

slacījis lopus. Ziemeļkrievijā, savukārt, ar ūdeni apslacīti nevis lopi,
bet gans. Šī ieraža analoga latviešu un igauņu izdarībām. Latvijā
dažviet pat vēl mūsdienās ir sastopama tā sauktā rumulēšanās. Mi-

nētajai rīcībai pamatā daļēji ir ticība pavasara ūdens sevišķajām īpa-
šībām, daļēji tā veikta kā maģiska darbība uz analoģijas pamata,

proti, jālaistās ar ūdeni, lai vasarā piena būtu tik daudz, kā ūdens.
Domājams, ka īpašos Saules stāvokļa laikos, kā, piemēram, pavasara

saulstāvjos, vasaras saulgriežos, senās tautas nesušas upurus ūde-

ņiem kā dievības personificējumam. Senu upurēšanas rituālu relikti

sastopami, piemēram, vācu, angļu un dienvidslāvu ieražās. Minētajās
zemēs dažos novados upē vai strautā pavasara svētkos mesta vista,

vai arī jokojot jaunieši ūdenī svieduši meitenes (Horvātijā, Maķedo-

nijā).
Latviešu pavasara ieražās šāda veida upurēšana nav konstatēta,

toties upurēja pavasara un gaismas dievībai, zirgu patronam — Osi-

ņām. Agri Jurģu rītā saimnieks zirgu stallī kāva gaili, tā asinis teci-

nāja zirgu silēs uz auzām, dažkārt ar asinīm nozieda pat kūts vai

staļļa durvju stenderes un slieksni. Nokauto gaili pēc tam izvārīja
un visa saime kopīgi apēda. Līdzīgi rīkojoties, gailis kauts vēl ari

rudens periodā, Miķeļos un Mārtiņos. Šķiet, minētā ieraža apliecina
arī gaiļa kā laika rādītāja seno simboliku. Jurģos saskaņā ar zemko-

pības gada seno divdalījumu sākās zemnieka vasaras darbu periods,
bet ar Miķeļiem un Mārtiņiem, savukārt, ziemas darbi. Ar šiem laika

posmiem bija cieši saistīts arī ganību sezonas iesākums un nobeigums.
Dažas Jurģu ieražas ir līdzīgas ar lieldienas ieražām, kā, piemē-

ram, olu ēšana, tāpat zirgu peldināšana upēs, cilvēku mazgāšanās un

peldēšanās upēs un strautos. Jurģos ēstas ne vien vārītas olas, bet

arī olu kulteņa un viruma veidā. leražu apraksti vēsta, ka latviešu

zemnieki Jurģu naktī veduši pirmo reizi pieguļā zirgus, līdzi ņemot
olas, no kurām katliņā uz ugunskura gatavojuši olu virumu. Pirmo

ēdiena kausiņu lējuši zemē izraktā dobītē — Osiņām. Olu ēdiena ga-

tavošana un ēšana Jurģu naktī pieguļā minēta arī baltkrievu un

krievu ieražās.

Jurģu dienā, kad izbeidzās ziemas darbu līgumi, latviešu kalpu
ļaudis mēdza doties uz jaunu dzīves un darba vietu. Tā kā senāk

stipri ticēja dažādu burvju un burvības spēkam, tad, pārceļoties uz

jauno vietu, veica pasākumus, lai šie nelabvēlīgie spēki iznīktu. Pie-

mēram, ņēma līdz maizi un sāli, kurus pirmos ienesa jaunajā mītnē,
lai vienmēr būtu pārticība. Sāli kaisīja arī lopu mītnēs, lai svešajā
kūtī ievestie lopiņi būtu pasargāti no burvībām, jo sāli uzskatīja par

aizsarglīdzekli pret dažādām ļaunām kaitēm. Feodālisma laikos un

pat vēl 19. gadsimtā daudzas Eiropas tautas ticēja šālim kā pretbur-
vības un ārstniecības līdzeklim.
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VASARAS LAIKS
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. *
2. Melioratoru diena.

* 5. Vispasaules apkārtējās vides aizsardzības diena. * 9. Vieglās
rūpniecības darbinieku diena.

*
16. Medicīnas darbinieku diena.

* 22. 1941. gadā fašistiskā Vācija nodevīgi uzbrūk Padomju Sa-

vienībai. Sākas Padomju Savienības Lielais Tēvijas karš pret fašis-

tisko Vāciju. * 29. Izgudrotāju un racionalizatoru diena. * 30.

Padomju jaunatnes diena.

1. Pirms 75 gadiem (1910) dzimusi biokīmiķe bioloģijas zinātņu
doktore profesore Milda Pētersone.

2. Pirms 75 gadiem dzimusi ievērojamā latviešu fizioloģe medicīnas

zinātņu kandidāte Alvīna Pāvule (1910—1975).
15. Pirms 100 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece

Milda Rītere (1885—1909).
24. (11.) Pirms 80 gadiem (1905) Rīgā atklāts LSDSP II kongress.
28. (15.) Pirms 80 gadiem (1905) Liepājā sākas kara jūrnieku sacel-

šanās, kurā piedalās 4000 matrožu, par ko V. I. Ļeņins raksta:

«Kaukāzija, Lodza, Odesa, Liepāja ir parādījušas mums pašā
pēdējā laikā proletāriešu varonības un tautas entuziasma parau-

gus.»
29. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis padomju valsts un partijas dar-

binieks vēsturnieks vēstures zinātņu doktors Latvijas PSR ZA

akadēmiķis Latvijas PSR ZA viceprezidents Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja vietnieks Latvijas PSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Latvijas PSR Valsts prē-
mijas laureāts LKP CX loceklis profesors Aleksandrs Drīzulis.

Pirms 80 gadiem (1905, izveidots LSD Rīgas organizācijas 4. —

Aleksandra vārtu — rajons, streiku un politisku kampaņu iniciators

Rīgā un Latvijā, kurā darbojušies R. Bauze, A. Bērce (Arājs),
J. Bērziņš (Andersons), R. Eihe, J. Krūmiņš (Pilāts), J. Silfs (Jaun-
zems) v. c.

Pirms 70 gadiem nodibināta Ziemeļnieku grupa — KSDS(b)P Mas-

kavas organizācijas sastāvdaļa, kas apvienoja latviešu boļševikus

Maskavā un tās tuvākajā apkārtnē un kuras ievērojamākie darbinieki

bija J. Daniševskis, P. Dauge, E. Eferts (Klusais), J. Lencmanis.

Pirms 70 gadiem (1915) nodibināts «Prometejs» — Petrogradā dzī-

vojošo latviešu boļševiku rajona organizācija, kas veica plašu revolu-

cionāro aģitāciju un propagandu Petrogradā un tās apkārtnē dzīvo-

jošo evakuēto latviešu strādnieku un bēgļu vidū, aktīvi piedalījās
Februāra un Oktobra revolūcijās.
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VISI BIJA JĀŅA BĒRNI,

Šodien pati Zāļu diena,

Šodien Jānits zābakos;

Rit būs pati Jāņu diena,
Tad būs kārklu vizītēs.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,

Pušķojam laidarīnus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutiņu.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļaun zaļa āboliņa,
Ko baroti Jāņa zirgus,
Tāla ceļa skrējējiņus.

Līgodama vien atnāca

Tā līksmā Jāņu diena:

Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.

Kas Jāniti ielīgoja
Jāņu dienas vakarā?

Pirmie gani, pieguļnieki,
Tad arāji, ecētāji;
Tad vēl pašas salmenieces,
Raibus sierus sasējušas.

Visu gadu dziesmas krāju
Sudrabiņa vācelē;
Pašā Jāņu vakarā

Izbārstīju pagalmā.

Jānits sēd kalniņā,
Zelta kokli koklēdams.

Nāc, Jāniti, sētiņā,
Nāc meitiņu pulciņā.
Tad māmiņa tev ledos

Jāņa siera gabaliņu.

Jānits jāj visu gadu,
Atjāj Jāņu vakarā;

Rlbēj' zeme atjājot,
Skanēj' pieši nolecot.

Al Jāniti, dieva dēls,

Tavu augstu kumeliņu:
Caur mežiem pieši spīd,
Pār mežiem cepurīte.

Visi bija Jāņa bērni,

Kas Jāniti daudzināja;
Visas bija Jāņa zāles,

Ko plūc Jāņa vakarā:

Papardite, vībotnite,
Sarkanais āboliņš.

Visas puķes noziedēja,
Papardi te neziedēja;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama,
Zelta miglu miglodama,
Sudrabrasu rasodama.

Grāvu grāvus izbradāju,

Buldurjāņa meklēdama,

Buldurjāņa meklēdama

Pašā Jāņu vakarā.

Lieli Jāņi, mazi Jāņi,

Buldurjāņa vien nebija,
Buldurjānis paslēpies
Ataudzinās galiņā.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur bij daudzi līgotāju:
Liela ēka, maza ēka,
Visām pušķi galiņā.

Jauni puiši, jauni puiši,

Puškojati klētes durvis,
Lai aug miežu, lai aug rudzu

Pilni visi apcirknlši.

lesim, bērni, raudzīties,
Kāda Jāņa istabiņa:
Vai būs labi izpušķota
Ar meijām, ozoliem?

Pitin pīta, šūttn šūta,

Kā rakstīt izrakstīta.

Visapkārt vaska sveces,

Vidū liepa Ilgojās.

lemetam Jāņu zāles

Jauna puiša gultiņā:
Dievs dod tam citu gadu
Otru jaunu gulētāju.

Es uzliku Jāņa mātei

Baltu puku vainadziņu,
Lai dievs dod māmiņai,
Ilgu mūžu nodzīvoti
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KAS JĀNĪTI DAUDZINĀJA.,

Vislīksmākie un dažādām izdarībām visbagātākie Eiropas tautu
svētki bija vasaras saulgrieži, ko Latvijā sauc par Jāņiem vai ari

Ligo svētkiem. Pēdējais nosaukums radies, domājams, pēc šo svētku

dziesmu īpatnējā piedziedājuma «līgo». lespējams, ka senākais vasa-

ras saulgriežu apzīmējums latviešiem būs bijis zāļu vakars jeb ziedu

vakars, jo ar šo vakaru un tam sekojošo nakti saistītas gandrīz visas

latviešu vasaras saulgriežu ieražas. Baznīcas noteiktā Jāņa Kristītāja
diena — 24. jūnijs latviešu feodālajam zemniekam bija tikai kunga
atjautā brīvdiena pēc īstajiem tautas svētkiem — zāļu vakara 23. jū-
nijā. Ar Saules lēktu, ar tās rotāšanās brīdi Jāņu burvīgums bija iz-

beidzies.

Daudzu Eiropas tautu vasaras saulgriežu tradīcijas sakņojas
pirmskristietisma Saules kultā. Šķiet, ka uzskatāms šī senā kulta ritu-

ālu simbols ir ar salmiem vai pakulām aptītais un aizdedzinātais

ratu ritenis, ko saulgriežu vakarā ļaudis vēla no kalna lejā, simbo-

liski atveidojot iedomāto Saules gaitu no tās kulminācijas punkta
vasaras vidū pretim rudenim. Dažviet Anglijā un Francijā minētā

izdarība ir bijusi sastopama pat 20. gadsimta sākumā. Latvijā šī

norise konstatēta tikai pāris vietās Latgalē un, domājams, aizgūta
ar slāvu tautu starpniecību.

Gandrīz visu Eiropas tautu vasaras saulgriežu svētku norisē izce-

ļas trīs galvenie momenti: 1) zāļu un ziedu vākšana, ticot to ma-

ģiski ārstnieciskajām īpašībām, 2) ugunskuru un jāņuguns dedzinā-

šana, pamatojoties uz ticību uguns sevišķajai spējai šķīstīt un vei-

cināt auglību un 3) ticība ūdens (arī rasas) dziednieciskajam spēkam.
Skandināvijā, kā arī slāvu un Rietumeiropas tautu zemēs, populā-

rākas bijušas jāņugunis un arī ugunskuri. Piemēram, Vācijā šie svētki

pat nosaukti Sonnenwendefeuer, resp., saulgriežu ugunis.
Latviešu Jāņa nosaukumam vairākos līdzīgos aspektos slāvu

folklorā atbilst vārds «Kupala». lespējams, ka gan baltu, gan slāvu,

gan arī daudzu citu indoeiropiešu tautu vasaras saulgriežu tradicio-
nālās izdarības atdarina kādu ļoti senu, vēl nenoskaidrotu mītu, kurā

darbojušās auglību veicinātājas dievības. Šim mītam, iespējams, ir

arī saisme ar seno Pērkona kultu. Jānis un Kupala, tāpat kā Pērkons,

tradīcijās un dziesmās saistīts gan ar sauli, gan ar kalnu, gan dižo

ozolu un nav šķirams no saviem kumeļiem vai zirgiem. Domājams,
ka ar laiku mītu varoņus aizstāja ar reāliem personāžiem. Piemēram,
latviešiem par svētku organizētāju varēja kļūt jebkurš brašs un izda-

rīgs zemnieku puisis — Jānis.

Visas Eiropas tautas vasaras saulgriežos vija vainagus, plūca
dažādas puķes un zāles un pušķojās ar tām. Katrai tautai atkarībā

no ģeogrāfiskās vides bija savi iecienīti jāņazāļu veidi. Latvijā savu-

laik ļoti iecienītas bijušas madaras, nārbuļi, asinszāles, kā arī vībot-

nes, papardes un sarkanais āboliņš. It īpaši papardei ir ticis piedēvēts
maģisks spēks. Tāpat kā latvieši, arī, piemēram, lietuvieši, baltkrievi

un ukraiņi ticēja, ka Jāņu naktī ļauni gari apsargā papardes ziedu,
ko var iegūt tikai drosmīgs cilvēks, kas ar zintīm uzveic garus.

Kaut arī ar laiku cilvēkos izzuda ticība pārdabiskiem notikumiem,
papardes zieda meklēšana tomēr neizzuda, piemēram, jauniešiem tas

bija labs iegansts, lai attālinātos no kopējā līgotāju pulka. Vasaras

saulgriežu nakts vienmēr ir bijusi ari romantikas nakts.
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VASARAS LAIKS

JŪLIJS SIENA MĒNESIS
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6. Starptautiskā kooperācijas diena. * 7. Jūras un upju flotes

darbinieku diena. * 14. Zvejnieku diena. * 18. Dzimis (1909)
PSKP CX Politbiroja loceklis PSRS Ministru Padomes priekšsē-
dētāja pirmais vietnieks PSRS ārlietu ministrs Andrejs Gromiko.

* 21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas nodibināšanas

diena.
*

21. Metalurgu diena. * 28. PSRS Jūras Kara Flotes

diena. * 28. Tirdzniecības darbinieku diena.

7. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis partijas un valsts darbinieks

PSRS pārtikas rūpniecības ministrs Voldemārs Lejiņš.
12. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis būvmateriālu speciālists tehnisko

zinātņu doktors profesors Alberts Skudra.

21. Pirms 75 gadiem (1910) dzimis būvinženieris tehnisko zinātņu
doktors profesors Bernhards Sarma.

26. Pirms 120 gadiem dzimis ievērojamais padomju valsts un starp-
tautiskās strādnieku kustības darbinieks viens no LKP dibinātā-

jiem Latvijas Padomju valdības vadītājs 1919. gadā tiesību zināt-

nieks un publicists Pēteris Stučka (1865—1932).
27. Pirms 100 gadiem dzimis pilsoņu kara dalībnieks viens no pa-

domju kara flotes organizētājiem un vadītājiem pilsoņu kara laikā

Kārlis Ziediņš (1885—1919).
29. Pirms 60 gadiem (1925) dzimusi onkoloģe medicīnas zinātņu dok-

tore Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte Aina Zīdermane.

30. Pirms 65 gadiem (1920) dzimusi terapeite medicīnas zinātņu dok-

tore Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte profesore Elza Prei-

māte.

Pirms 60 gadiem (1925) nodibināta Latvijas Sarkanā palīdzība —

nelegāla, bezpartejiska, revolucionāra darbaļaužu organizācija revo-

lucionāras cīņas upuru materiālai, morālai, juridiskai un politiskai
atbalstīšanai, kas darbojas līdz 1941. gadam,
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ZELTA PĻAVU ES PĀRGĀJU

Ozolamt vara miza

Tris kārtām apaugusi;
Ap to mūsu Jāņu tēvu

Trīs kārtām Jāņu bērnu

Jāņu nakti nepazinu,

Kura sieva, kura meita:

I sievām, i meitām

Galvā ziedu vainadziņi.

Metat, meitas, Jāņu nakti

Upēs savus vainadziņus:
Kam ar straumi aizpeldēja,
Vedīs tautas šoruden;
Kam nogrima dibenā,
Tai bez vīra nodzīvot.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku,
īzmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani tīri rudzi.

Lai ēd mana līgaviņa,
Lai barojas kumeliņis.

Nejāj, manu bāleliņu,
Jāņu nakti pieguļā:
īānlts tavus kumeliņus
Dzelža zāli ēdinās,
Dzelža zāli ēdinās,
Sapls vara pinekļos.

Kas grib baltas villainltes,
Lai dzen aitas pieguļāji.
Es redzēju Jāņu nakti

Tris saulītes uzlecam:

Viena rudzu, otra miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.

lestādīju pllādziti
Savā govju laidarā,
Lai ragana garām skrēja,
Jāņu nakti šķaudīdama.

Jānits brida rudzu lauku

Ar zeltītu mētelīti;
Kad izbrida, tad apbēra
Sidrabiņa vārpiņām.

Pļavā eju, pļavā teku,

P(avā taku darināju;
Visi mani pļavu taki

Ar sudrabu noziedēja.

Zelta pļavu es pārgāju
Rasotām kājiņām;
Zeltu meta pļavas ziedi,
Sudrabiņu rīta rasa.

Balta gāju sienu grābt
Baltābola pļaviņā:
Balti mani bāleliņi,
Balti visi grābeklīši.

Patīk man tā pļaviņa,
Tās pļaviņas pļāvējiņ:
Baltas bikses, balti krekli,
Salmu pitas cepurītes.

Es ar sauli saderēju
Reizē tikt pļaviņā;
Nav saulīte uzlēkusi,
Es nopļāvu āru pļavu.

Neej, veca māmulīte,
Pļaviņā siena grābt:
Ies tev dēli, ies tev meitas,
Ies znotiņi, vedekliņas.

Būtu mana līgaviņa
Liela siena pļāvējiņa,
Es izkaltu izkaptiņu
No bitīšu dzenoliem.

Pār pļaviņu pāriedama,
Pļavas dziesmu nodziedāju;
Man piebira pastaliņas
Zilu ziedu, zelta rasas.

To pļaviņu nopļāvām,
Ielaidām rudenī;
Lai līgoja vasariņa
Pa citām pļaviņām.

Ķoša pļava, kad nopļauta,
Vēl košāka, kad sagrābta;
Vēl jo koša, vel ražena,
Kad samesta kaudzītē.
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RASOTĀM KĀJIŅĀM..

Jāņu nakts un Jāņu dienas izdarības izveidojušās gadsimtiem ilgu
dabas novērojumu tiešā ietekmē. Ap vasaras saulgriežu laiku Saules

labvēlīgā iedarbība uz augu valsti ir vislielākā. Neziņas un māņticīgo
aizspriedumu dēj zemnieki pārspīlēja saulgriežu nakts nozīmi dabas

norisēs un iedomājās, ka dziednieciskās īpašības piemīt vienīgi šinī

naktī plūktajiem augiem. Jāņuzāles ēnā izkaltēja un uzglabāja. Ziemu

tās izēdināja vārgiem mājlopiem, pirms tam aplejot ar karstu ūdeni.

Senie dziednieki ir ieteikuši mazgāt jāņuzāļu novārījumā arī mazus

bērnus. Jāņu puķes un zālītes izmantoja dažādiem nākotnes zīlēju-
miem. Tiklab latvieši, kā arī baltkrievi un ukraiņi zāļu (Kupalas)
vakarā sprauda istabas baļķu sienā zāles un puķes un vēroja, vai tās

nākamajā rītā būs vēl svaigas. Ja labi saglabājās, tad spraudējam
cerēja ilgu mūžu, pretējā gadījumā pareģoja bēdas un pat nāvi. Gan-

drīz visās Eiropas zemēs jaunietes vasaras saulgriežos meta savus

svētku vainagus gan ūdenī, gan koku zaros, lai uzzinātu nākamo

precību izredzes.

Vasaras saulgriežu ticējumi par rasas izcilo vērtību Jāņu naktī,

tāpat ieraša peldēties upēs un strautos saskan ar atbilstošām liel-

dienas rīta un Jurģu tradīcijām. Piemēram, 23. jūnija vakars dažos

Lietuvas apvidos kādreiz ir dēvēts par rasas svētkiem. Gan latviešu,

gan lietuviešu zemnieces Jāņu rasā ir mazgājušas seju, lai tā visu

vasaru būtu balta un svaiga. Rasa vākta pat traukos ārstniecībai.

Latvijā un tās kaimiņzemēs bija paradums Jāņu naktī nelaist zir-

gus pieguļā, nedzīt ganībā citus mājlopus. Ticēja, ka šinī naktī aktīvi

darbojas dažādi burvji, raganas un pat ļauni gari. Jaunākas cilmes

tautasdziesmās turpretī ir cildināta Jāņu nakts pieguļa, kur aitiņas
rasā «baltas mazgājas». Tas liecina, ka ar laiku tautā ir izzudusi
ticība burvju un raganu iedomātajām spējām.

Visi tradicionālie ugunskuri sākotnēji, domājams, Ir dedzināti
arī kā Saules aizstājēji. Visā Eiropā zemnieki ticēja, ka jāņuguns ap-

spīdētajos laukos iznīks nezāles un raženi augs labība. Vairākas

Eiropas tautas, piemēram, vācieši, holandieši, beļģi, dienvidslāvi v. c,

pat saulgriežu ugunskuru pelniem ir piedēvējuši dziedinošas un aug-
lību nesošas īpašības. Sie pelni kaisīti uz tīrumiem pirms sējas un

lietoti arī lopārstniecībā.

Latviešu tautai īpatnēja ir Jāņu līgošana un savstarpēja aplīgo-
šanas. Latvieši uzskatīja, ka aplīgotais cilvēks, dzīvnieks, labība vai

stāds veidosies un augs spēcīgs un skaists. Turklāt aplīgošana bija
arī gluži reālistiska audzināšanas metode, kas ar satīras rīksti pār-
mācīja nevīžas un sliņķus. Ja kāds pavasara darbos bija aizkavējies,
to vajadzēja norāt par noteikta darbu ritma izjaukšanu. Jāņos vien-

mēr apstaigāja arī laukus, tīrumus, lai to «labumu» pasargātu ma-

ģiskais aplis. Staigājot arvien arī līgoja, pieminēdami dziesmā to

labību, kuras laukam apkārt gāja.
Pēc ticējumiem, visu gadu laimīgs būs tas, kurš Jāņu rītā redzējis

Sauli «rotājam». Sevišķi modriem vajadzēja būt jauniešiem, jo «Kas
Jāņos nelīgoja, mūžam vīra (sievas) nedabūja». Arī ukraiņiem ir

līdzīgs teiciens.

Šādam uzskatam ir reāls pamatojums, jo šajos līksmākajos tau-

tas svētkos nereti sanāca kopā vairāku ciemu ļaudis, kas līdz tam

nebija pat redzējušies.



32

VASARAS LAIKS

AUGUSTS RUDZU MĒNESIS

Saules Saules Saules
Mēness

apak- Saules augstums
māksi- Dienas Ap. 8. VIII pl. 6&

Sejā Uzaust lekta vjrs 30o malais ii gums per. 20. VIII
„

8
kulmi- azimuts aug-

nācija no līdz stums Fāzes

hmhm hmhm hm hm

I. VIII 230 412 54° 1020 1839 51° 1614 <D 1. VIII pl. 142

10. VIII 229 446 59 10 35 18 22 49 15 36 £ 8. VIII
„

22 30

20. VIII 227 519 65 10 54 17 59 46 14 52 © 16VIII
„

14 06

30. VIII 224 547 72 11 17 1730 42 1405 3 23. VIII
„

837

© 30. VIII
„

13 28

e n e s s

Da-
tums Vārda dienas

lēkts
kulmi-
nācija

Sa-

, . tumst
riets

Kfl

lēkts riets "ST
3

hmhmshmhmhmhm
C 1 Albīns, Albīna 6 22 14 29 49 22 36 0 49 23 33 608 @
Pt 2 Normunds, Stefans 624 29 45 22 34 0 44 23 43 7 39 0
S 3 Augusts 6 26 29 40 22 32 0 40 23 50 9 05 Z
Sv 4 Romāns, Romualds 6 28 29 35 22 30 0 36 23 56 10 28 Z

P 5 Osvalds, Arvils 6 30 29 29 22 28 0 32 — 11 46 A
0 6 Askolds, Aisma 6 32 29 23 22 26 0 28 0 01 13 03 A

T 7 Alfrēds, Madars 6 34 29 15 22 23 0 24 0 05 14 20 A

C 8 Mudīte, Vladislavs 6 36 29 08 22 21 0 20 0 11 15 38 C
Pt 9 Madara, Genoveva 638 29 00 22 19 0 16 0 19 16 58 Vr

S 10 Brencis, Inuta 640 2851 22 16 0 13 030 18 19 D

Sv 11 Olga, Zita, Liega 6 42 28 42 22 14 0 09 0 47 19 37 D

P 12 Vizma, Klāra 6 44 28 32 22 12 0 05 1 14 20 44 D

O 13 Elvīra, Velga 6 46 28 21 22 09/ 001) 1 59 21 35 Vz

\23 58/
T 14 Zelma 648 28 11 22 07 23 54 3 06 22 07 Vz
C 15 Zenta, Dzelde 6 50 27 59 22 04 23 50 4 30 22 27 L

Pt 16 Astra, Astrīda 6 52 27 47 22 02 23 47 6 04 22 40 ©
S 17 Vineta, OJegs 654 27 35 22 00 23 43 7 39 2249 fl
Sv 18 Liene, Helēna 656 27 22 21 57 23 40 9 14 22 57 J

P 19 Melānija, Imanta 6 58 27 08 21 55 23 36 10 48 23 03 Sv

O 20 Bernhards, Boriss 7 00 26 54 21 52 23 33 12 22 23 10 Sv

T 21 Janīna, Linda 7 02 26 40 21 49 23 29 13 58 23 18 Sv

C 22 Rudīte 7 05 26 25 21 47 23 26 15 34 23 29 Sk

Pt 23 Vitālijs, Ralfs 7 07 26 09 21 44 23 22 17 13 23 48 3

S 24 Bērtulis, Bo|eslavs 7 09 25 53 21 42 23 19 18 45 — St

Sv 25 Ludvigs, Ludis, 7 11 25 37 21 39 23 15 20 00 0 17 St

Ivonna

P 26 Natālija, Broņislavs, 7 13 25 20 21 37 23 12 20 52 1 06 M

Broņislava

O 27 Žanis, Jorens 7 15 25 03 21 34 23 09 21 22 2 20 M

T 28 Auguste, Guste 7 17 24 45 21 31 23 05 21 41 3 45 O

G 29 Armīns, Vismants, 7 19 24 27 21 29 23 02 21 51 5 15 O

Aiga
Pt 30 Alvis, Jolanta 7 21 24 09 21 26 22 59 21 59 643 ®
S 31 Vilma, Aigars 7 23 23 51 21 23 22 55 22 04 8 07 Z
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4. Dzelzcejnieku diena. * 5. Pirms 90 gadiem miris Fridrihs En-

gelss (1820—1895). * 5. Pirms 45 gadiem (1940) Latvijas PSR

uzņemta Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā. *

10. Fizkultūriešu diena. * 11. Celtnieku diena. * 18. PSRS Gaisa

Flotes diena. * 25. Ogļraču diena. * 27. Padomju kino diena.

1. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis kodolfiziķis fizikas un matemā-

tikas zinātņu doktors Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts Pēteris Prokofjevs.
2. Pirms 425 gadiem (1560) Livonijas kara laikā Ērģemes kaujā pie

Lugažiem krievu karaspēks sakauj Livonijas ordeņa un Rīgas
arhibīskapa apvienotos spēkus, pēc kā beidz pastāvēt Livonijas
feodālās valstiņas.

3. Pirms 65 gadiem (1920) dzimusi ķīmiķe organiķe ķīmijas zinātņu
doktore Latvijas PSR ZA akadēmiķe Latvijas PSR Nopelniem
bagātā zinātnes un tehnikas darbiniece Latvijas PSR Valsts prē-
mijas un G. Vanaga prēmijas laureāte profesore Emīlija Gudri-

niece.

4. Pirms 95 gadiem dzimis vēsturnieks vēstures zinātņu doktors

Latvijas PSR ZA akadēmiķis PSRS un Latvijas PSR Valsts prē-

miju laureāts Sociālistiskā Darba Varonis Jānis Krastiņš (1890—

1983).
4. Pirms 65 gadiem (1920) dzimusi fiziķe fizikas un matemātikas

zinātņu doktore profesore Elza Krauiiņa.
11. Pirms 65 gadiem (1920) parakstīts miera līgums starp buržuā-

zisko Latviju un Padomju Krieviju, kas stājās spēkā 4. oktobrī.

15. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Jēkabs Zīle (1885—1941).
17. Pirms 75 gadiem (1910) dzimusi tiesību zinātniece juridisko zi-

nātņu doktore Līna Birziņa.
26. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks par-

tijas un militārais darbinieks Kristaps Salniņš (1885—1939).
30. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks viens no Amerikas Sociālistiskās partijas lat-

viešu sociāldemokrātu koporganizācijas vadītājiem (1907—1919)

Spānijas tautas nacionāli revolucionārā kara dalībnieks rakstnieks

Dāvids Beika (1885—1946).
31. Pirms 80 gadiem (1905) dzimis revolucionārās kustības dalīb-

nieks partijas un padomju darbinieks laikraksta «Cīņa» redaktors
žurnālists Kārlis Ozoliņš.
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AI VASARA, VASARIŅA,

Kas kaitēja arājam,
Zelta jostu nēsājot:
Es redzēju tīrumā

Zelta vārpu izaugot.

Ai vasara, vasariņa,
Tavu lielu bagātību:
Druvā kupli rudzi auga,

Pļavā balts āboliņš.

Viļņojies, rudzu lauks,

Deviņiem ielejiemt
Mans brālītis klēti cirta

Deviņiem apcirkņiem.

Rudzīšam, rogaiņam,
Treji svārki mugurā:
Pirmie brūni, otri zaļi,
Trešie baltas vadmallņas.

Jānits rudzus zledināja,
Pēterlts briedināja;

Jēkabtņš, labs vīriņš,
Klētiņā ritināja.

Badu badu Jānits nāca,
Jele badu Pēterlts;

Jēkabtņš, tas atnāca

Jaunu rudzu maizītē.

Jēkabam, brāllšam,

Rudzu rogu cepurīte,
Rudzu rogu cepurīte,
Miežu vārpu kamzolits.

Baltu brāļu māsa biju,
Balta gāju druviņā;
Brāllšam mīļi lūdzu,
Lai dod baltu grābeklīti.

No tālienes es pazinu
Savu rudzu p(āvējiņu:
Zilas zeķes, balts krekliņš,
Locās spaiļu galiņā.

Rudzu lauks lielījās
Sildīt manu muguriņu;
Nelielies, rudzu lauks,
Es saņemšu dziedādama.

Šķita vārnas nolipušas
Manu lielu tirumiņu:
Mana sieva, mani bērni,
Manu vārpu lasītāji.

Tevi kulšu, līgaviņa,
Lai tu gana mīļa biji:
Kam atstāji rudzu vārpu
Pie akmeņa tīrumā?

Es atradu rudzu Jumi

Deviņām vārpiņām;
Šogad būs tautu dēls

Deviņiem kumeļiem.

Kur, Jumitl, tu gulēji
Tādu garu vasariņu?
— Rudzu druvas galiņā,

Zaļas ežas maliņā.

Kaliet, brāļi, dzelža ratus,
Ar ko maizi vizināt:

No tīruma rijiņā,
No rijlņas klētiņā.

Rijā eju, rijā teku,

Rijā man visi prieki:

Rijā man saule lēca,
Rijā saule norietēja.

Palīdzi, Labrenci,
Rijiņu kult:

Cel augstu dūmus,
Zemu dzirkstelltes!

Labrencim gaili kāvu

Deviņiem cekuliem:

Labr'encs man rijiņā
Uguntiņas glaudējiņš.

Jumlšam klaipu cepu,
Triju ritu malumiņu:
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar klaipa kustināt.

Klonā kūla kūlējiņi,
Maltuvē malējiņasj
Mēnestiņš klāt stāvēja,

Sudrabiņa kaisīdams.
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TAVU LIELU BAGĀTĪBU..

Tā kā Jāņi ievadīja vasaras darbu cēlienu, tad jau Jāņos ļaudis
rūpīgi vēroja laiku. Bija izplatīts uzskats, ka lietaini Jāņi sola aug-

līgu un labu siena laiku, turpretim sausa Jāņu diena vesti

mitru, lietainu vasaru, bet saulainu rudeni.

Tradicionālais Jāņu ēdiens ir siers, Šinī gada laika piena bija
visvairāk. Sieru daudzinot, gatavojot un ēdot, ļaudis cerēja veicināt

mājlopu ražīgumu un veselību. Arī, piemēram, Zviedrijā un Norvēģijā
vasaras saulgriežos siers bija iecienīts tradicionāls ēdiens. Piemēram.

Vermlandē saulgriežu vakarā jaunieši dejojuši ap milzīgu siera rituli,

kas bijis uzstādīts zaļā laukumiņā.
Vasaras saulgriežu izdarībās ir saskatāma liela līdzība ar ziemas

saulgriežu ieražām. Jāņubērnu ierašanās un to sagaidīšana sasaucas

ar budēļu, čigānu ienākšanu sētā.. Jānis kopā ar līgotājiem atnes

svētību laukiem un dārziem tāpat kā ķekatu tēvs ar savu pulku. Lī-

dzīga iedarbība piedēvēta ķekatu tēva rīkstei un jāņuzālēm. Tāpat
kā ķekatnieki un budēļi, arī līgotāji novēl neražu un dažādas ne-

veiksmes dzīve tiem, kas viņus labi neuzņem un nepacienā.
Latviešu tautas parunā teikts, ka «Jānis ved pļāvējus pļavā, bet

Jēkabs druva». Jēkaba dienu baznīca atzīmēja kā apustuļa Jēkaba

pieminas dienu, turpretim tiklab latviešu, kā ari vairāku citu Eiropas
tautu zemnieki Jēkabu iztēlojās kā ražas patronu, kā darbīgu zem-

nieku, kas staigā pa druvām, pildīdams tās ar labības kaudzēm.

Līdz Jēkaba dienai bija vēlams pabeigt siena pļauju, bet dažas

tautas, piemēram, vācieši, Jēkaba dienā centās uzsākt labības pļauju
Latvieši Jēkaba dienu jau saņēma ar jaunu rudzu maizi. Tautas-
dziesmas Jēkabu daudzina kā maizes viru, tīras maizes atnesēju
Tautā valdīja uzskats: ja līdz šai dienai labība nav izplaukusi, tad

li līdz rudenim nenogatavosies.

Jēkaba dienā vārīja arī rudzu biezputru. To ziedoja arī pavardam,
re*?, kaifa kāsim un podam, lai visi ēdāji būtu pieticīgi un ēdiens

sāttgs. Sai dienā dažkārt nokāva ari kādu jēru un gaļu vārīja zupa"
ar jaunajām saknēm. Nereti pirmo jaunās rudzu maizes klaipu saim-

nieks aiznesa uz rudzu tīrumu, ziedojot auglības un ražas garam.

Līdzīga tradīcija, rudens pļauju iesākot, bijusi vairākās Eiropas ze-

mēs. Dažās vietās Jēkaba dienā notikuši jau rudens tirgi, kuros vesti

p.īrdot pirmie ābolL Latviešiem bija uzskats, ka silta Jēkaba diena

vesta aukstus ziemas saulgriežus un' otrādi. Vāciešiem, savukārt, bijis
ticējums: ja Jēkabos silts laiks un gaisā skrien vaboles, tad tāds laiks

pieturēsies visu rudeni. Ari Skandināvijas zemēs pēc Jēkaba dienas

pareģoja laiku visam rudenim. Latvieši mēdza sacīt par laiku šādi:

pirmo aukstuma akmeni upē met Jēkabs, otru Labrencis, trešo Miķelis.
Labrenča jeb uguns dienu latviešu zemnieki atzīmēja 10. augustā.

Latviešu ieražās Labrencis ieviests kā uguns aizgādnis. Tautā senāk

5o diena sauca r>ar uguns dienu un pirmās desmit augusta dienas

par uguns laiku. Sai laikā bija aizliegts dedzināt uguni ne vien istabā,
bet jo sevišķi rijā, pie labibas kulšanas. Līdz Labrenčiem rijā kūla

tikai ar dienas gaismu. Labrenča dienas vakarā rijas krāsnspriekšā
kāva gaili vai pat jēru. lai ziedotu ugunij un tā pasargātu riju
un ari citas ēka* no ugunsnelaimes. Labrenci sāka sēt rudzus un

raka jaunos kartupeļus. Piemēram, Vācijā Labrenča diena bija īpašu
darbu sākums jau kopš ĪD. gadsimta. Tur no Labrenča dienas sāka
art laukus ziemājiem un plūkt linus.
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VASARAS LAIKS

SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS

Saule» M*nea»

Saules Saule» Saulei mak-
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I.IX 224 553 73# II 22 1724 41# 13 56 C7. IX pl. 16 17

10.1X221 616 80 11 48 16 52 38 13 13 ©14. IX „2321

20. IX 217 640 87 12 28 1605 34 1225 321. IX
„

1504

23.1X216 646 89 12 43 15 48 33 1211 ©29. IX
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30. IX 214 702 94 13 49 14 37 30 1138
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lēkts
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s Mēness

Sa- :

.
. tumst ,» ,

,
.

m

riets lekts riets ~

B

Mēness

»

hm hms hm hm hm hm

Sv 1 Ilmārs, Iluta 725 14 23 32 21 21 22 52 22 09 9 28 Z

P 2 Elīza, Lizete, Zete 7 27 23 12 21 18 22 49 22 14 10 45 A
0 3 Berta, Bella 729 2253 21 15 22 46 22 19 1202 A
r 4 Dzintra, Dzintars 731 2233 21 13 22 42 22 26 1321 Vr
C 5 Klaudija, Persijs 733 22 13 21 10 2239 2235 1440 Vr
Pt 6 Maigonis, Magnuss 735 2153 2107 22 36 22-19 16 00 Vr
5 7 Regīna, Ermins 7 37 2133 2105 22 33 23 10 17 21 C
Sv 8 Uga 739 21 12 2102 2230 2346 1832 D~

? 9 Bruno, Telma 741 20 52 20 59 22 26 — 19 29 Vz
0 10 Jausma, Albertīne 7 43 20 31 20 56 22 23 0 42 20 08 Vz

r 11 Signe, Signija 7 45 20 10 20 54 22 20 1 59 20 31 Vz
C 12 Erna, Evita, Eva 7 47 19 49 20 51 22 17 3 30 20 47 L
Pt 13 Iza. Izabella 7 49 19 28 20 48 22 14 5 03 20 57 L

S 14 Sanita, Santa, Sanda 7 52 1906 20 45 22 11 6 42 21 05 *
Sv 15 Sandra. Gunvaldls 7 54 18 45 20 43 22 08 8 18 2112 J

P 16 Asja, Asnate 756 18 24 20 40 22 05 9 55 2118 Sv

O 17 Vera, Vaira, Vairis 758 1803 2037 2202 1134 21 25 Sv

r 18 Liesma, Elita 800 17 41 20 34 2159 13 14 2135 Sk

C 19 Verners, Muntis 8 02 17 20 20 32 21 56 14 55 2150 Sk

Pt 20 Guntra, Marianna 804 1659 20 29 21 53 16 33 22 16 St

S 21 Modris, Matīss 8 06 1638 20 26 21 50 1756 23 00 3

Sv 22 Māris, Maigurs 808 16 16 20 23 21 47 18 54 — M

P 23 Vanda, Veneranda 810 15 55 20 21 21 44 19 29 0 05 M

D 24 Agris, Agrita 8 12 15 34 20 18 21 41 19 49 1 28 0

r 25 Rodrigo, Raula 8 14 15 14 20 15 21 38 20 02 2 57 O

C 26 Gundars, Kurta, 8 16 14 53 20 13 21 35 20 09 4 26 O

Knuts
Pt 27 Ādolfs, Ilgonis 8 18 14 32 20 10 21 32 20 15 5 50 Z

S 28 Sergejs, Svetlana, 8 20 14 12 20 07 21 29 20 20 7 11 Z

Lana

Sv29 Miķelis, Mikus, 822 1352 2004 2127 20 24 8 29 ®
Mihails

P 30 Elma 8 24 1332 2002 21 24 20 29 947 A
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I. Zinību diena. * 1. Arodbiedrību miera kustības diena. * Naftas

un gāzes rūpniecības darbinieku diena. * 8. Starptautiskā žurnā-

listu solidaritātes diena.
*

8. Tankistu diena. * 15. Meža darbi-

nieku diena.
*

18. Dzimis (1914) PSKP CX Politbiroja loceklis

PSRS Augstākās Padomes Prezidija loceklis PSKP Maskavas

pilsētas komitejas pirmais sekretārs Viktors Grišins. * 24. Dzi-

mis (1911) PSKP CX ģenerālsekretārs PSRS Augstākās Padomes

Prezidija priekšsēdētājs Konstantīns Cerņenko. *
27. Vispasaules

tūrisma diena. * 29. Mašīnbūvētāju diena.

4. Pirms 75 gadiem dzimis Lielā Tēvijas kara dalībnieks armijas
izlūkgrupas komandieris «Kurzemes katlā» partizānu vienības

«Sarkanā bulta» organizētājs Kārlis Maciņš (1910—1949).
6. Pirms 75 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partizānu komandieris Andrejs Macpāns (1910—1945).
8. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Jānis

Ģipslis (1885—1918), kurš 1911.—1914. gadā uzturēja pastāvīgus
sakarus ar V. I. Ļeņinu.

8, Pirms 65 gadiem (1920) dzimis ekonomists ekonomikas zinātņu

doktors Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis Latvijas PSR No-

pelniem bagātais kultūras darbinieks Latvijas PSR Valsts prē-

mijas laureāts Pēteris Guļāns.
9. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Eduards Zandreiters (1885—1938).
11. Pirms 120 gadiem dzimis Latvijas PSR Tautas dzejnieks Rainis

(īst. v. Jānis Pliekšāns; 1865—1929).
16. Pirms 75 gadiem dzimis partizānu kustības dalībnieks partijas

darbinieks vēsturnieks un enciklopēdists vēstures zinātņu kandi-

dāts Alfrēds Raškevics (1910—1977).
20. (7.) Pirms 80 gadiem (1905) Rīgas kaujinieki izdara leģendāro

uzbrukumu Rīgas centrālcietumam. To augstu novērtē V. I. Ļe-
ņins: «Sveiciens Rīgas revolucionārā pulka varoņiem! Lai viņu
panākumi noder par uzmudinājumu un paraugu sociāldemokrā-

tiskajiem strādniekiem visā Krievijā! Lai dzīvo tautas revolucio-

nārās armijas celmlauži!»

22. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis lielmolekulāro savienojumu ķīmi-
jas speciālists ķīmijas zinātņu doktors Leo Maijs.

Pirms 100 gadiem (1885. gada 19. septembrī) likti pamati Misiņa
bibliotēkai — Jānis Misiņš no Vidzemes gubernatora saņem atjauju
Tirzas «Krācēs» atvērt publisku bibliotēku.
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BIJ MANAM BĀLIŅAM

Zeltauziņa līgojās
Arājiņa tīrumā;
Arājiņš priecājās,
Uz celiņa stāvēdams.

Rudens nāk, rudens nāk,
Rudens darbi nedarīti:

Miežu rija man nekulta,

Līgaviņa neprecēta.

Bija man, bija man

Laba lieta tērējama:
Miežu druva, griķu druva,
Tad vel skaista malējiņa.

Ai miezīti, baltgalvitl,
Kas zln tavu vecunūņu:
Es piedzimu, tev' atraau,

Es nomiršu, tu paliksi.

Jūnlts teica siena kaudzi,
Jēkabs savu rudzu kaudzi;

Miķelitis nokliedzās

Auzu kaudzes galiņā.

Ai mazais akotiņis,
Tavu lielu miežu graudu/
Tevis dēļ Rīgas kungi
Saujā naudu žvadzināja.

lumlšam klēti taisu

Deviņiem apcirkņiem,
Ka varēja ielīgot
Deviņām galviņām.

Bij manam bāīiņam
Trīs talclņas vasarā:

Miežu talka, linu talka,

Apenišu šķinamā.

Talkā eimu, talkā teku,
Talkā mani mīļi lūdza;
Talkā cepa kviešu maizi,
Saldu dara alutiņu.

Talka nāca sētiņā,
Avens brēca kūtiņā;
Vai tu brēci, vai nebrēci,
Vakarā ēdīsim.

Tur man tika talkā let,

Kur priecīga talkas māte;

Kā bitīte vlveļoja
Ar savāml plūcējām.

Nelaidiet mani jaunu
Tīrumā baru vest:

Šurpu turpu mans prātiņš,
Līkumainu baru vedu.

Plūciet, manas plūcējiņas,
Ir škiedriņas salasiet:

No lintņa smalki krekli,
No pdlina paladziņš.

Plūciet, meitas, linu lauku,
Pametiet pabariti:

Mīļa Māra dvieļus auda

No liniņa pabarites.

Ņem, bāliņi, bēru zirgu,
Apjāj talkas plūkumiņu:
Vai līdzenas saujas plūca,
Vai šķiedriņas pielasīja.

Es nezinu, kas par vīru

let pa ceļu dancodams:

Miežu svārki, rudzu kreklis,

Apeniša cepurīte.

Jumīts stāv druviņā,
Vārpu kušķis rociņā,
Vārpu kušķis rociņā,

Vainadziņš galviņā.

Kur, Jumiti, glabājies
Sādu garu vasariņu?
— Klētiņā, aizdurvē,
Jaunu meitu pūriņā.

Bēdz, Jumiti, bēdz, Jumiti,
Jaunas meitas tevi dzen;
Ja nevari citur bēgt,
Bēdz gubiņas galiņā.

Ai meitiņas, ai meitiņas,
Tīru Jumi ravējiet;
Tīru Jumi izravēj'šas,
Sāpiniet pinltē.
Sapinušas pārsviediet
Pār vizuļu vainadziņu.
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TRĪS TALCIŅAS VASARĀ..

Ar Jēkaba dienu jeb t. s. rudenājiem rudens darbu periods bija
tikai aizsācies. Tas turpinājās līdz Miķeļa dienai, 29. septembrim, kad
visiem tīrumiem un dārziem vajadzēja būt nokoptiem, jo Miķelis var

uzsūtīt sniegu un salu. Uz senu rudens svētku pamata katoļu" baznīca
šo dienu ieviesa par godu kādam fantastiskam erceņģelim Miķelim.
Zemkopju tautas to vienmēr ir atzīmējušas vienīgi kā ražas novāk-
šanas svētkus. Ne vien Latvijā, bet arī Vācijā, Holandē, Beļģijā,
Skandināvijas valstīs v. c. Miķeļa dienā notika lieli rudens tirgi. Z»»

mēs, kur lopus un zirgus ganīja kalnu ganībās (Šveicē, Vācijā, Dien-

vidslāvijā, Rumānijā), Miķeļa dienas priekšvakarā tos ceremoniāli

pārdzina mājas.

Sevišķi svinīgi Miķeļa dienu ir atzīmējuši skoti, jo senajai gēlu
ciltij Miķelis bijis gan jūrnieku, gan arī jātnieku patrons. Iri un skoti

Miķeli attēloja ka jātnieku, tērpušos baltā apmetnī ar zobenu un

karogu rokās. Arī dažās latviešu tautasdziesmās Miķelis attēlots kā

jātnieks, tērpies platā, baltā mētelī. Ar Miķeļa dienu senāk izbeidzās

kalpu līgumsaistības par vasaras periodu un tika noslēgti jauni
līgumi. Kā jau appļāvībās, kad ievākta raža, Miķeļos sarīkoja bagā-
tīgu mielastu.

Ap Miķeļa dienu vai apmēram nedēļu pirms tās latviešiem iesā-

kās veļu laiks, kad pieminēja un «mieloja» aizgājušo senču dvēseles.

Tas ilga apmēram līdz Mārtiņiem, dažviet Latvijā beidzās arī ātrāk.

Lai mirušos netraucētu, šinī laikposmā bija jādzīvo klusu, jāstrādā
tikai klusi darbi un jāatturas no līksmības. Šis bija īstais vakarēšanu

laiks, kad uzdeva mīklas un stāstīja pasakas.
Tiklab Jēkaba, kā ari Miķeļa dienai ir ciešs sakars ar druvu aug-

lības gara personificējumu, piemēram, latviešiem — ar Jumi; daudzas

citas Eiropas tautas auglības personificējumu ietvērušas pirmajā un

pēdējā labības kūlītī.

Latviešiem trūkst īpašu pļaujas iesākuma — pirmā labības kū-

līša — tradīciju, turpretim daudzām Eiropas tautām tas ir bijis ļoti
svinīgs rituāls. Atzīmējams, ka, pļauju uzsākot, arī latviešu zemnieki

tērpās baltās, tīrās drānās, kādas nēsāja ari siena vācamajā laikā.

Labības lauks senā zemkopja iztēlē bija dzīva būtne. Dažas Eiro-

pas tautas to dēvēja gan par «maizes zaķi», «maizes vilku», gan

«maizes kazu», «maizes gaili» v. tml. Gailis kā auglības simbols rak-

sturīgs seno ģermāņu un romāņu, īpaši franču, ticējumos. Ziemeļrie-
tumu Vācijā vēl 19. gs. otrajā pusē, uzsākot rudzu pļauju, nokāva

gaili, nogrieza tam galvu, ko piestiprināja pie vārpām un lentām izro-

tātas kārts, kas stāvēja vidū visu pļaujas laiku, bet ar pēdējo
vezumu kārti ieveda ciematā. Jaunākos laikos dzīvu gaili aizstāja ar

papes vai koka gaili.
Pļauju sākot, visās slāvu tautās pļāvējiem bijaparadums apjoz-

ties ar pirmajiem nopļautās labības stiebriem. Pirmās nopļautās vār-

pas savija kopā ar ziediem un pasniedza mājas saimniekam un saim-

niecei. Līdzīga ieraža senāk bija arī Francijā.
Interesantas izdarības ar pirmo nopļauto kūlīti saglabājušās Polijā

un Dienvidslāvijā. Polijā pļaujas sākumā mēdza nolikt uz lauka mai-

zes gabaliņu, ko pārsedza ar pirmajām nopļautās labības saujām. Sī

rīcība, liekas, ataino senu upurēšanas rituālu, kas veikts, pielūdzot
kādu ražas dievību. Dienvidslāvijā, savukārt, pirmo sasieto labības

kūlīti piestiprināja pie kārts un tā turēja visu pļaujas laiku.
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OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS
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O 1 Zanda, Lāsma 7 26 13 13 13
T 2 Ilma 7 28 12 54
C 3 Elza 7 31 12 35
Pt 4 Modra, Francis 733 12 16
S 5 Amālija 7 35 11 58

Sv 6 Monika, Zilgma 7 37 11 40

18 59

18 56

18 54

1851

18 48

18 45

20 21

20 18

20 16

20 13

20 10

20 07

19 34

19 43

19 53

20 11

20 40

21 27

10 04 A

11 24 Vr

12 45 Vr

14 05 D

15 20 D

16 23 D

P 7 Daumants, 7 39 11 23

Druvvaldis

0 8 Aina, Anete 7 41 11 06

r 9 Elga, Helga, Elgars 7 43 10 49

C 10 Arvīds, Arvis, 7 45 10 33

Druvis
Pt 11 Monta, Tince, Silva 7 47 10 18

S 12 Valfrīds, Kjra 7 50 10 02

Sv 13 Irma 7 52 9 48

18 43

18 40

18 37

18 35

18 32

18 30

18 27

2005

20 02
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19 57
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4 39
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17 07 C

17 36 Vz

17 54 L

18 05 L

18 13 J

18 20 J

18 26 Sv

P 14 Vilhelmīne, Minna 7 54 9 34

d 15 Eda, Hedviga 7 56 9 20

r 16 Daiga 7 58 9 07

C 17 Gaits, Karina 8 00 855

Pt 18 Rolands, Ronalds 8 02 8 43

S 19 Elīna, Drosma, 8 05 8 32

Drosmis

Sv 20 Leonīds 8 07 8 21
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P 21 Urzula, Severīns 8 09 8 12

3 22 Irisa, Irīda 8 11 8 02

T 23 Daina, Dainis 8 13 7 54

C 24 Renāte, Modrīte 8 16 7 46

Pt 25 Beāte, Beatrise 8 18 738

S 26 Amanda, Kaiva 8 20 7 32

Sv 27 Lilita, Irita 8 22 7 26
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5 16 A
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P 28 Ņina, Ninona, 8 24 7 21
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O 29 Laimonis 8 27 716

T 30 Nadīna, Ulla 8 29 7 13

C 31 Valts, Rinalds 8 31 710

17 49

17 47

17 45

17 42

1914

19 12

19 10

19 08

17 45

1751

1801

18 16

7 50 ®

9 09 Vr
10 29 Vr

11 50 D
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6. Skolotāju diena. * 7. PSRS Konstitūcijas diena. * 13. Lauk-

saimniecības darbinieku diena. * 20. Pārtikas rūpniecības darbi-

nieku diena. * 24. Starptautiskā Apvienoto Nāciju Organizācijas
diena. * 27. Autotransporta darbinieku diena. * 29. Komjaunatnes
nodibināšanas diena. *

30. Dzimis (1908) PSKP CX Politbiroja
loceklis PSRS aizsardzības ministrs Padomju Savienības maršals

Dmitrijs Ustinovs.

3. Pirms 70 gadiem dzimusi tiesību zinātniece juridisko zinātņu dok-

tore Latvijas PSR Nopelniem bagātā juriste profesore Marija
Blūma (1915—1980).

4. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis jūras ģeologs ģeogrāfijas zinātņu
kandidāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais ģeologs Viktors

Ulsts.

12. Pirms 120 gadiem dzimis stomatoloģijas pamatlicējs Latvijā LU
Medicīnas fakultātes goda doktors Latvijas Sarkanā Krusta priekš-
nieks profesors Kārlis Barons (1865—1944); Krišjāna Baronn

dēls.

13. Pirms 65 gadiem (1920) dzimusi folkloriste filoloģijas zinātņu
doktore jaunā latviešu tautasdziesmu zinātniskā izdevuma zināt-

niskā vadītāja Elza Kokare.

18. Pirms 70 gadiem (1915) dzimis metālu tehnoloģijas speciālists
tehnisko zinātņu kandidāts Latvijas metalurģijas vēstures pēt-
nieks Aleksis Anteins.

23. Pirms 120 gadiem dzimis matemātiķis matemātikas zinātņu dok-
tors profesors Pīrss Bols (1865—1921').

24. Pirms 110 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

žurnālists 1905. gada revolūcijas kaujinieks Iskolata un Rīgas
strādnieku deputātu padomes loceklis 1917. gadā LKP sekretārs

laikraksta «Cīņa» redaktors Jānis Bērziņš-Andersons (1875—
1934).

•30. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis mikrobiologs un zinātnes ves»

turnieks bioloģijas zinātņu kandidāts Jūlijs Jākobsons.

31. Pirms 150 gadiem dzimis folklorists viens no ievērojamākajiem
jaunlatviešu darbiniekiem akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma

«Latvju dainas» sastādītājs «latvju dainu tēvs» Krišjānis Barons

(1835—1923).

Pirms 80 gadiem (1905) Latvijā sākas Oktobra vispārējais politiskais
streiks, kas aptver Rīgu, Liepāju, Jelgavu, Ventspili un Daugavpili
un kura laikā, 28. oktobrī, Rīgā vien streiko ap 30 000 strādnieku,
bet Grīziņkalnā notiek milzīgs masu mītiņš.
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RUDENTIŅ, BAGĀTS VĪRS,

Visu dienu Jumi jēmu
Pa lielo tlrumlņu;
Se panācu, še sajēmu,
Tirumiņa galiņā,
Tirumi'ņa galiņā,
Pēdējā stūrīti;

Atsaucās Jumaliņa
Arodiņa kaudzītē.

Ne Jumlša rītā ņēmu,
Ne bez saules vakarā:

Pašā dienas vidiņā,
Lai neraudu dzīvojot.

Piektdien Juma neņemat,
Ne bez saules vakarā:

Nij piektdien tautas jāja,
Nij bez saules vakarā.

Nevienam tā nebija
Kā tam lina Jumišam:

Griež galviņu, plūc matiņus,
Met kauliņus ūdeni.

Atskrien zosis klaigādamas
No dūņaina ezeriņa;
Pārnāk talka dziedādama,

Noplūkusi linu druvu.

Nāc ārā, talkas māte,
Ko tevīm dāvināšu:

Tira zelta Juma kroni

Sudrabiņa galviņā.

Proties, talkas māmuliņa.
Ko vaj'g linuplūcējiem;
Ūdens spaini mazgāties,
Linu dvieli slaucīties.

Ai galdiņi, ai galdiņi,
Kā tev skaisti piederēja:
Ap tevim vīri sēd,
Kā ozoli lapodami,
Ap tevim meitas sēd,
Kā leviņas ziedēdamas,

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:

Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu.

Atnāk alus vācelīte,
Pār galdiņu līgodama.
Kas bijāti arājlņl,
Paceliet cepurīti;
Es miezīšu pļāvējiņa,
Es pacēlu vainadziņu.

Galdam kājas nolikušas,
Kas tās līkas nolocīja?
To darīja tīra maize,
Mans brūvēts alutiņš.

Ai svecīte, lukturīti,

Aptec manu galda galu;
Ai saulīte, mēnestiņi,

Aptec manu miežu lauku!

Miķelimgaili kāvu

Deviņiem cekuliem,
Lai tas man citu gadu
Rudzus, miežus audzināja.

Miķelim gaili kāvu
Sarkanām kājiņām,
Lai redzēju kumeliņu
Bez guntiņas pabarot.

Cūka ceļu pārtecēja,
Man ejot rijiņā;
Kad apkūla rudzus, miežus,
Pati cūka bļodiņā.

Klusa visa istabiņa,
Vai idrai kāzas dzēra?

Jumītei kāzas dzēra,
Lai skan visa istabiņai

Rudentiņ, bagāts virs,
Daudz tu mums dāvināji*
Pilnas klētis lablbiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

Apkūlām miežus, rudzus,
Ar ozola bauzitēm,
Nu dzeram miežu alu

Ar ozola kanniņām.
Citu gadu krāsim naudu.
Pirksim zelta biķerlšus.
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DAUDZ TU MUMS DĀVINĀJI..

Ļaudis senāk ticēja, ka personificētais ražas gars pļaujas gaitā
pamazām atkāpjas vienā vietā? visbiežāk tīruma vidū. Domāja arī, ka

ražas gars ir paslēpies pēdējās vārpās. Pret tām cilvēkiem ir bijusi
divējāda attieksme. Piemēram, senajiem ķeltiem Skotijā bija ticējums,
ka pēdējo vārpu pļāvēju sagaida visādas nelaimes, jo viņš ir apvai-
nojis ražas garus. Arī Velsā pēdējās vārpas pļāva negribot, ātri un

ar aizsietām acīm. Sīs vārpas sasēja īpašā kūlīti, ko mutvārdos no-

vēlēja kaimiņu fermerim, kas vēl nebija pabeidzis pļauju.
Eiropas tautu vairākums tomēr pēdējo vārpu nopļaušanu ir uzska-

tījis par godpilnu pienākumu, kas nopļāvējam atnes laimi un bagā-
tību. Šāda attieksme atainojas arī latviešu pļaujas nobeiguma tradī-

cijās. Latvieši domāja, ka auglības jeb druvu ražas gars iemājojis
Jumī. To iztēlojās ne vien kā divas vai vairāk kopā saaugušas vār-

pas, augu stiebrus vai augļus, bet arī kā mazu, sprīdi garu vīriņu
labības skaru, ziedu un lapu ietērpā. Jumim piedēvēja arī ģimeni —

sievu Jumaliņu un daudz sīku bērnu Jumalēnu. Ar labsirdīgu humoru

tautasdziesmās attēlota Jumja ģimenes bēgšana no tīruma uz klēti,
domājams, pēdējo vārpu pļaujas, resp. Jumja «ķeršanas» laikā. Tau-

tasdziesmās visvairāk daudzināti rudzu Jumis un linu Jumis. Pļaujot
no tīruma malas uz vidu, pašā tīruma vidū atstāja nenopļautu t. s.

Jumja puduri. Beidzot pļauju, pudura vārpas (linu laukā — pogaļas)
sasēja mezglā, nolieca pie zemes un noslodzīja ar akmeni, lai Ju-

mis — auglības spēka personificējums — paliktu tīrumā. Zemnieki

tādā veidā centās saglabāt zemē auglību, lai tā parādītos atkal nā-

kamā gada ražā. Šis Jumja jeb pēdējo vārpu ņemšanas veids ir vis-

senākais un sastopams vairāku Eiropas tautu, piemēram, krievu, poļu,
čehu, dažos zemes apvidos arī vācu, zviedru, dāņu, pļaujas tradīcijās.
Vācieši nenopļauto puduriņu novēlējuši ražas patronam senģermāņu

dievam Votānam, bet zviedri un dāņi labajam ražas garam Godem

un tā zirgam.
Jaunāks paņēmiens ir Jumja saņemšana pēdējā labības kūlītī vai

arī Jumja vārpu ievīšana t. s. Jumja vainagā. Appļāvību vainags rak-

sturīgs latviešu ieražās, bet pīne un kūlītis —krievu un citu Eiropas
tautu appļāvību tradīcijās. Vairākās Eiropas zemēs, kā Dienvidslāvijā,

Rumānijā, Holandē, Vācijā, Grieķijā, Anglijā, pēdējo kūlīti ir veido-

juši sevišķi greznu un daudzveidīgu formā. Visu gadu, līdz pat
jaunai ražai, to uzglabāja goda vietā: vai nu priekštelpās vai pat
dzīvojamās telpās. Graudus no šī kūlīša deva putniem un mājlopiem
kā ārstniecības līdzekli. Dažās zemēs, piemēram, Cehoslovakijā, Bul-

gārijā, Dienvidslāvijā, nobeidzot pļauju, saimniece pļāvējus aplēja ar

(ūdeni. Tas bija īpatns svētīšanas un reizē aizsardzības akts pret
dažādiem iedomātiem ļauniem gariem.

Latviešiem minētā ieraža nav pazīstama, bet Jumja vainagu raže-

nākā pļāvēja (vai linu plūcēja — barvede) pārnesa mājās un nodev*

saimniecei, kas to rūpīgi noglabāja klētī vai nolika istabā goda vietā

līdz nākamam sējas laikam. Tad Jumja vainagu vai kūlīti aiznesa

uz tīrumu un palika zem akmens vai arī no tā izberztos graudus
izsēja tīrumā ar pirmo sēklas sauju.
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7. Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 68. gadadiena. *

7. Dzimis (1913) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX Parti-

jas kontroles komitejas priekšsēdētājs Mihails Solomencevs. *

10. Vispasaules jaunatnes diena. * 10. Padomju milicijas diena.
* 17. Starptautiskā studentu diena. * 19. Raķešu karaspēka uu

artilērijas diena. * 28. Pirms 165 gadiem dzimis Fridrihs Engelss
(1820—1895).

2. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis inženieris elektriķis tehnisko zi-

nātņu doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un teh-

nikas darbinieks profesors Kārlis Tabaks.

8. Pirms 85 gadiem dzimis arhitekts PSRS Celtniecības un arhitek-

tūras akadēmijas korespondētājloceklis Latvijas PSR Nopelniem
bagātais mākslas darbinieks profesors Osvalds Tīlmanis (1900—-
-1980), kurš piedalījies Rīgas ģenerālplāna un Jelgavas centra

apbūves projekta izstrādāšanā, kā arī izstrādājis Zinātņu akadē-

mijas augstceltnes, RPI galvenās ēkas un citu celtņu projektus.
9. Pirms 80 gadiem dzimis tiesību zinātnieks juridisko zinātņu dok-

tors profesors Arturs Liedē (1905—1981).
10. Pirms 100 gadiem dzimis militārais darbinieks ģenerālleitnants

Roberts Kļaviņš (1885—1944).
23. (10.) Pirms 80 gadiem (1905) Rīgā atklāts I skolotāju kongress,

kurā piedalās ap 1000 skolotāju un kurš izvirza prasības at-

celt ticības mācību, ieviest bezmaksas apmācību bērniem B—l4

gadu vecumā, par mācību valodu pieņemt dzimto valodu v. c

demokrātiskus pārkārtojumus.
24. Pirms 85 gadiem dzimis matemātiķis fizikas un matemātikas zi-

nātņu doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbi-

nieks profesors Arvīds Lūsis (1900—1969).
26. Pirms 80 gadiem izveidota KSDSP Pēterburgas organizācijas lat-

viešu grupa (1905—1912), kurā darbojas izcilie latviešu revolu-
*

cionārās kustības dalībnieki P. Stučka, J. Bērziņš-Ziemelis,
K. Gailis v. c.

27. Pirms 75 gadiem (1910) dzimis ārsts hematologs medicīnas zi-

nātņu doktors profesors Lazars Javorkovskis.

,29. Pirms 100 gadiem dzimis militārais darbinieks Padomju Latvijas.

Armijas Revolucionārās kara padomes priekšsēdētājs 1919. gadā
divīzijas komandieris pilsoņu karā Ansis Daumanis (1885—1920)

Pirms 80 gadiem izveidota LSD Londonas grupa (1905—1917), kurā

dažādos laikos darbojas V. L Ļeņina ciņu biedrs J. Bērziņš-Ziemelis,
revolucionārie sociāldemokrāti K. Bege, G. Daberts, J, Linde-Lindu-

lis, J. Peterss, H. Vintiņš v, c.
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DIETU DIETU, SAIMENIECE,

Zeme rib, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņš bija labs vīriņš
Par visiem vīriņiem:
Ne ruden, pavasar',
Pašā maizes laiciņā.

Mārtiņam vīzes pinu,
I aukliņas darināju:
Mārtiņš manas govis gana
Visu garu vasariņu.

Kas tik diži rībināja
Aiz tā mana zirgu staļļa?
Mārtiņš dīda kumeliņu,
Vara važu turēdams.

Kas dimd, kas rib

Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Danciti veda,

Mārtiņa vakaru

Gaidīdami.

Mārtiņš gāja ap istabu,
Balts kažoks mugurā;
Nāc, Mārtiņ, istabā,
Sēsties galda galiņāl

Mārtiņam gaili kāvu

Kumeliņu stiliņģi,
Lai tecēja kumeliņš,
Kā gailītis dziedādams.

Mārtiņam gaili kāvu

Vaskotām kājiņām,
Lai aug mana rudzu druva

Zeltītām vārpiņām.

Devu, devu Mārtiņam,
Ko sen biju solījusi:
Melnu gaili, sarkanseksti,
Dezltenāmi kājiņāmi.

Cekulainu vistu kāvu

Savā govju laidarā,
Lai aug manas raibas govis
Kā vistiņas cekulainas.

Rijiņ, mana vecā māte,
Ko vēlies Mārtiņiem?
Vai gribēji melnu cūku,
Vai zosltl, kliedzējiņu?

Skrien, bitīte Istabā

Mārteniša vakarā,
Ja tu pati neieskrien,

lenes savu saldumiņu.

Ko, bitīte, tu darīji
Visu garu vasariņu:
Mārteniša vakarā

Galdiņš medu neredzēja.

Dietu, dietu, saimeniece,
Mārteniša vakarā,
Lai telītes dietu gāja
Pavasara ritiņā.

Kālab man šūtas kurpes,
Kālab šūti zābaciņi,

Kad nevaru Mārtiņdienu
Pa godam nodancot?

Kas skanēja, kas žvadzēja
Manā sētas pagalmā?
Tur sajāja Mārtlņbērni
Ar sudraba zobeniem.

Labvakar, Mārtiņtēvs,
Vai saņemsi Mārtiņbērnus?
Mārtlņbērni nosaluši,
Aiz durvīm stāvēdami.

Labvakarl, labvakarl,
Sai vietai, tai vietā!

Vai bagāti, vai raženi,
Kā pērnaļi palikuši?

Labvakar, salmeniece,

Kā klājas sētiņā?
Rūgst tev labi maizes mulda,

Klausa tevi drauga saime?

Dancojiet, Mārtiņbērni,
Saimeniece aizmaksās:

Gaļas škiņkl, desu riņķi,
Tris pimberi naudas.
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MĀRTENĪŠA VAKARĀ..

Mārtiņos, 10. novembrī, beidzās lauku darbi. Arī šis notikums

atainojas senajās gadskārtu ieražās. Sevišķi plaši Mārtiņa kults iz-

vērsts Vācijā, kas to 8.-9. gadsimtā pārņēmusi no Francijas. Vācie-

šiem Mārtiņš bija zirgu patrons, kā arī Alpu ganu, mājdzīvnieku un

putnu aizgādnis. Latvieši Mārtiņdienu uzskatīja par ziemas sākumu,
kad zeme dodas atpūtā un vairs nav arama. Tautasdziesmas Mārtiņu
nereti piemin kopā ar Ūsiņu-Jurģi, jo pēdējais, savukārt, aizvada

ziemu un ievada pavasari. Mārtiņu, tāpat kā Osiņu-Jurģi, latvieši ir

daudzinājuši kā zirgu patronu. Kā jau minēts, arī Mārtiņam saim-

nieks stallī kāva gaili, bet saimniece, savukārt, vistu lopu kūtī.

Tautasdziesmās Mārtiņš dažkārt ir dēvēts par «bruņotu vīru», kas

ierodas, baltā apmetnī tērpies, ar apbruņotiem pavadoņiem vai kal-

piem. Šis tēls tomēr nav raksturīgs latviešu folklorai un, liekas, ir

aizguvums no vācu tradīcijām. Tāds pats aizguvums ir dziesmās un

ieražās minētā Mārtiņu zoss, kas ir tradicionāls Mārtiņdienas ēdiens
Vācijā un Skandināvijas zemēs. Latviskie Mārtiņdienas ēdieni ir: gaiļa
cepetis, plāceņi, desas, zirņi un liellopu gaļa. Dažkārt Mārtiņos saim-

nieks vēl līga kalpus ziemas darbiem. Mārtiņdienas vakarā latviešiem

aizsākās arī tradicionālie jautrie masku gājieni, ko dažviet Latvijā
nosauca par «Mārtiņa dzīšanu» un šo gājienu dalībniekus par mār-

tiņbērniem. Arī «Mārtiņa dzīšanas» izdarībās ir saskatāmi senie aug-
lības veicināšanas rituāli.

Starp mārtiņbērnu maskām īpaši populāra ir bijusi gaiļa maska.

Se saskatāmas paralēles ar citu Eiropas tautu, jo sevišķi ģermāņu
un romāņu, auglības un ražas simboliku, kurā izcila vieta ierādīta

gaiļa tēlam.

Vairākas Mārtiņu ieražas īr ļoti līdzīgas ziemas saulgriežu un

Jaungada ieražām. Visvairāk līdzību ir dažādos nākotnes un precību
zīlējumos, no kuriem daļa, savukārt, ir sastopami daudzās tautās.

Ikreiz 25. novembrī senāk atzīmēja Katrīnas. Sī diena latviešu

tautasdziesmās un ieražās ir allaž saistīta kopā ar Mārtiņdienu. Kat-
rīna uzlūkota par aitu aizgādni. Pēc Katrīnām cirpa aitas. Katrīnu
vakarā uz aitu aizgaldiem mēdza klāt baltas villaines, tad aitām esot

balta un smalka vilna.

Ja Mārtiņš, atnākot pie ļaudīm, uzkar vārtu stabā savu balto mē-

teli, tad Katrīna, savukārt, villaini, ko, ejot projām, atkal noņem.

Katoļu zemēs ap Katrīnām parasti sākas adventa laiks ar gavēni,
tāpēc tautasdziesmās tā tiek dažkārt dēvēta par «badmiru», «bada

stakli» v. tml. Dažos Latvijas novados Katrīnu sauca par «laideni»,
jo bieži vien Mārtiņos uznākušais sals ap Katrīnas dienu pielaižas,
nereti pat līst.

šādā pašā sakarā Katrīnu daudzināja kopā ar Andreju, kura dienu

atzīmēja 30. novembrī. Rietumeiropas zemēs Andreja dienas tradīci-

)ās stipri jūtama baznīcas ietekme, bet latviešu ieražās šī diena izce-

as ar nākotnes pareģošanu un jaunu ļaužu precību zīlējumiem. Se-

nāk Andreja dienas vakarā latvieši nesuši t. s. nešļavas dažādiem

gariem un veļiem.. Andreja dienas nakts dažviet uzskatīta par pēdējo
veļu nakti.

Ap Andreja dienu dažos Latvijas apvidos sākusies t. s. bluķa vel-

šana. Andreja dienas paražās un ticējumos, kaut arī netieši, ataino-

jas dabā valdošais klusums un sastingums, kas cilvēkus vedināja iztē-

loties dažādas noslēpumainas norises.
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Jūlija Madentieka raksti

22. Enerģētiķu diena. * 30. Padomju Sociālistisko Republiku Sa-

vienības nodibināšanas diena. 1922. gadā Vissavienības I padomju

kongress pieņem Deklarāciju un Līgumu par Padomju Sociālis-

tisko Republiku Savienības izveidošanu.

3. Pirms 65 gadiem (1920) dzimis filozofs un vēsturnieks Latvijas
PSR ZA akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Padomju Sa-

vienības Varonis Vilis Samsons.

3. Pirms 85 gadiem (1900) dzimis vēsturnieks arhīvu darbinieks

Starptautiskās papīra ražošanas biedrības godabiedrs Georgs
Jetišs.

7. Pirms 80 gadiem (1905) dzimis dabas aizsardzības darbinieks

Latvijas PSR Nopelniem bagātais mežkopis Jānis Kronītis.

12. Pirms 100 gadiem dzimis bibliogrāfs un žurnālists latviešu pe-

riodikā iespiesto rakstu rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra»

sastādītājs Augusts Ģinters (1885—1944).
13. Pirms 80 gadiem (1905) Tukumā sākas bruņota sacelšanās, kurā

piedalās ap 3000 kaujinieku.
14. Pirms 60 gadiem (1925) dzimis ģeologs un novadpētnieks viens

no Dabas un vēstures kalendāra izveidotājiem un tā pirmais ilg-
gadējais (1961 —1980) atbildīgais redaktors Viktors Grāvītis.

16, Pirms 80 gadiem (1905) notiek Vecpiebalgas kauja — viena

no lielākajām revolucionāro kaujinieku bruņotajām cīņām pret
cara karaspēku un vācu muižniekiem Vidzemē.

16. Pirms 80 gadiem (1905) sākas «Aizputes karš» — Aizputes ap-
riņķa kalpu un zemnieku bruņota sadursme ar valdības kara-

spēku, kurā piedalās ap 10 000 kalpu un zemnieku.

26. Pirms 55 gadiem (1930) dzimusi bioķīmiķe bioloģijas zinātņu
doktore Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte Valentīna Beķere.

28. Pirms 85 gadiem dzimis ekonomists profesors Jānis Jurgens
(1900—1983).

31. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks par-
tijas un padomju darbinieks Augusts Samsons (1885—1977).

Pirms 80 gadiem (1905) Pēterburgā LSDSP vadībā sāk iznākt «Pē-

terburgas Latvietis» — politisks, ekonomisks un literārs laikraksts,
kura līdzstrādnieku vidū ir arī Rainis un P. Stučka.
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ZIEMA NĀCA SĒTIŅĀ

Mārtiņš sedza ledus sagšu
Pār purviem, ezeriem;
les nedēfa, ies otrā,

Gan Kairina izārdīs.

Mārtiņš, brālits,

Tiltiņu grīda;
Katrīna, nebēdne,

Izārdīja.

Mārtiņam gaili kāvu

Sudrabiņa sekstitēm;

Katriņai aveniņu
Zeltītiem nadziņiem.

Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

Atbrauca Mārtiņš,
Atribināja;
Pakāra mēteli

Vārtu stuburē;
Aizbrauca Mārtiņš,
Norībēja;
Aiznesa mēteli

Zobena galā.

Atnāca Katrīna,

Atritināja,
Uzklāja villaini

Uz vārtu staba.

Aizgāja Kairina,

Aizritināja,
Noņēma villaini

No vārtu staba.

Devu, devu Andrejam,
Ko es biju solījusi:
Cepli maizes, mucu alus,
Nobarotu puscūciņu.

Balta kaza velējās
Daugaviņas maliņā;
Vai iz lietu, vai iz sauli,
Vai iz sava precinieka?

Ziema nāca sētiņā,
Sala cirvis rociņā;
Aun, brālīti, silti kājas,
Liec galvā cepurīti!

Dod, dieviņ, saimniekam

Simtu gadu Še dzīvot,
Simtu govju, simtu vēršu,
Simtu bēru kumeliņu!

Ai nama māmiņa,
Tavu jaukumiņu:
Visi tavi vārtu stabi

Sudrabiņa uzvijām;
Visi tavi nama sliekšņi
Sudrabiņu nolaistīti.

Apakš cieta akmentiņa,
Tur gul skopu dvēselītes;

Diedziņā karājas,
Uz oglēm zvērojas.
Apakš mīkstas villainltes,
Tur guļ naudas devējiņš:
Mīkstos dūju spilvenos,
Rakstītos palagos.

Ko gaidāt, ligānlņl,
Ka projām neejat:
Gaida jūs kaimiņos
Alus muca neizdzerta.

Paldies saku šai vietā,
Deva ēst, deva dzert;
Ja dzīvošu, nenomiršu,
Vēl atnākšu citu gadu.

Nu ardievu šis vakars,
Si vakara saimeniece;

Ritu būs jauna diena,
Būs mums jauna saimeniece.

Mājās eju, mājās teku,
Kas jel mani mājās galda?
Saule gaida pagalmā,
Mēnestiņš pavārtē.
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SALA CIRVIS ROCIŅĀ

~.Un tā — atkal viens Saules loks noslēdzas. Atkal kiat ziemas

saulgrieži un Jaungads.
Daudzu Eiropas tautu Jaungada svētku un ziemas saulgriežu

ieražās ir joti daudz kopīgu momentu. Līdzīga ir laika un nākot-

nes pareģošana, svētku ēdieni, kā arī tradicionālie masku gājieni.
Katrai tautai bija savas īpatnējas saulgriežu maskas un īpatns

maskošanās veids. Latviešu ieražās masku gājienus dēvēja par ķeka-
tām, budēļiem, čigāniem. Latvijā izplatītas ķekatu maskas bija: lācis,
vilks, kaza, zirgs, gailis, stārķis, dzērve, kā ari jaunākos laikos

čigānu ģimenes atveidojums.
Viena no populārākajām ķekatu maskām ir kazas (āža) maska.

Sis tēls tiklab latviešu, kā arī daudzu citu Eiropas tautu gadskārtu
tradīcijās saistāms ar auglības veicināšanas priekšstatiem. Ir ziņas,
ka latviešu zemnieki decembri veduši apkārt akmenim baltu kazu, it

kā lai drīzāk snigtu sniegs, jo, pēc tautas ticējumiem, ziemassvētki

bez sniega sola neauglīgu vasaru.

Ķekatu izdarībām latvieši, tāpat kā pārējās tautas, piedēvēja aug-
lību nesošu spēku. Ķekatu pulks «izlēkāja» dārzus, lai tajos raženi

augtu sakņaugi. Ķekatu (čigānu) bara vadonis ar savu rīksti sim-

boliski nopēra visus mājas ļaudis, lai tie būtu veseli, čakli un cilvēku

paaudze vairotos. Visu tautu senajos ticējumos dominē zaļu zariņu

maģiskā, dzīvotspēju veicinātāja loma. Gandrīz visās Eiropas zemēs

jau labi pirms ziemas saulgriežiem griezti augļukoku, īpaši ķiršu,
zariņi, kas ūdenī plaucēti un izmantoti ari kā t. s. dzīvības rīkste,

ar kuru pēra gan cilvēkus, gan mājdzīvniekus.
Atsevišķos apvidos Latgalē, Zemgalē un Austrumvidzemē ziemas

saulgriežos un Jaungadā bija populāri t. s. kaladu gājieni. So gājienu
cilme ir saistāma ar grieķu un romiešu pirmskristietisma gada iesā-

kuma svētkiem — kalendām (calendae). Tie izplatīti Eiropas slāvu

tautu tradīcijās un daļēji nosaukumu ieguvuši no gājienos dziedāto

dziesmu populārā refrēna «kalado» un «lado». Dziesmas ietvērušas

labas ražas novēlējumus un to saturs bijis mitoloģisks un sadzīvisks.

Masku gājienu dalībniekus visur labi uzņēma un pacienāja, jo ticēja,
ka tie atnes mājai svētību. Ja tos nepacienāja, viņu rīcībā, kaut daļēji

pa jokam, izpaudās kaitnieciski motīvi. Draudu akcenti ieskanas ari

latviešu ķekatu dziesmās.

Latvieši ziemas saulgriežu masku gājienos dažkārt ir vēluši pa

priekšu resnu bluķi, kas pēdējā no apmeklētajām mājām aizdedzināts.

Tādā sakarā svētku vakars dažviet dēvēts par bluķa vakaru. Liekas,

bluķis ir dedzināts par zīmi, ka vecais Saules gads ar tā darba rūpēm
ir beidzies un iesācies atkal jauns Saules gads.

Bluķi ziemas saulgriežos dedzinājušas vairākas Eiropas tautas,
tikai tas nav velts apkārt pa mājām, bet uzstādīts kādā ievērojamā
laukumā, nereti pat katras mājas sētsvidū (Itālijā, Francijā), apvīts
ar lentām un zaļumiem, bet pēc tam — aizdedzināts.

Ziemas un vasaras saulgriežos, tāpat kā citos gadskārtu svētkos,

veiktās izdarības ir virzītas divos galvenos aspektos senā zemkopja
dzīvē: 1) uz materiālo pārticību, kas panākama ar auglības un ražas

veicināšanu pēc sava laika izpratnes un 2) uz harmonisku cilvēka

personiskās dzīves veidošanu sava laika sabiedrības ietvaros.

Rita DrĪzule
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PAR SOCIĀLISTISKAJIEM SVĒTKIEM UN IERAŽĀM

Padomju Latvijā ir izveidojusies stabila sociālistisko

svētku un ieražu sistēma. Tā ir tapusi vairāk nekā gad-
simta ceturksni ilga sistemātiska un radoša darba rezul-

tātā, apvienojot sabiedrisko organizāciju, padomju, kul-

tūras iestāžu, darba kolektīvu un atsevišķu entuziastu

spēkus. Atbilstoši padomju etnogrāfu izstrādātajai klasi-

fikācijai, izdalāmas trīs lielas svētku un ieražu grupas:

1) personiski civilās (laicīgās) ieražas, kas saistās ar

atsevišķu cilvēku svarīgiem dzīves brīžiem (piemēram,

svinīga padomju pases izsniegšana, uzņemšana darba

kolektīvā, izvadīšana dienestā Padomju Armijā, sagai-
dīšana iepriekšējā darba kolektīvā pēc demebilizēšanās,

apbalvojuma svinīga pasniegšana, izvadīšana pens-ijā
v. c); 2) personiski ģimeniskas ieražas (piemēram, svinīga
laulību un jaundzimušo reģistrācija, sudrabkāzas, zelta-

kāzas v. c. laulību jubilejas, jauno un stipro ģimeņu va-

kari, bēres v, c); 3) sabiedriski civilās (laicīgās) ieražas,

kas saistās ar sociālu grupu, darba v. c. kolektīvu, pat
visas tautas svarīgiem brīžiem (piemēram, darba kolek-

tīvu jubilejas, absolventu salidojumi, profesiju dienas.

Ražas svētki, Jaunais gads, Uzvaras svētki, Starptautiskā
Sieviešu diena v. c).

Izveidotā svētku un ieražu sistēma papildinās, norises

kļūst saturā dziļākas un plašākas. Tomēr dažādu svētku

un ieražu ciklu bagātināšanai un pilnveidošanai vēl ir

lielas rezerves. Republikā ir samērā daudz neapzinātu
revolucionāro notikumu vietu, ar komjaunatnes vēsturi,
Lielā Tēvijas kara cīņām un sociālisma celtniecības no-

tikumiem saistītu vietu, kuru apzināšanu, apkopšanu, ma-

teriālu vākšanu par attiecīgajiem notikumiem var orga-

niski saistīt ar svinīgām ceremonijām svētku laikā. Tāpat
daudz vēl darāms, lai apzinātu revolucionāro cīnītāju

dzīves, darba un bojāejas vietas, organizētu pie tām at-

tiecīgus pasākumus un tādējādi bagātinātu sociālistisko

ieražu sistēmu. Tas pats sakāms arī par kultūras un zi-

nātnes darbinieku dzīves un darba vietām.

Pēdējos gados izvēršas skolu, kolhozu un citu darba

kolektīvu pastāvēšanas jubileju atzīmēšana, kas nereti

kļūst par notikumu ar lielu audzinošu un izglītojošu no-

zīmi, piemēram, Alūksnes rajona Zeltiņu skolas 300 gadu

pastāvēšanas svinības 1983. gada 20. augustā, kur sati-

kās arī bijušie skolotāji, skolēni un apkārtnes iedzīvotāji,
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Liepājas rajona Dzērves skolas 150 gadu jubilejas atzī-

mēšana 1983. gada 15. oktobrī v. c. Organizē arī mācību

iestāžu absolventu salidojumus kā savdabīgus dzīves un

darba atziņu apmaiņas pasākumus.

Apstākļos, kad republikā masveidā ceļ dzīvojamās mā-

jas, sabiedriskās ēkas un ražošanas objektus, vairāk va-

jadzētu organizēt pamatakmeņu likšanas ceremonijas un

tāpat objektu svinīgu nodošanu ekspluatācijā. It īpaši
tas būtu sakāms par skolu, kultūras namu, dzīvojamo
namu grupu, lopkopības kompleksu, lielu mehānisko

darbnīcu v. tml. objektu celtniecības sākšanu vai pabeig-
šanu, t. i., par tādiem objektiem, kuriem būs liela nozīme

attiecīgā apvidus ļaužu dzīves un darba apstākļu uzla-

bošanā. Piemēram minēsim atslēgu svētkus Ventspils ra-

jona Jūrkalnes ciema kolhozā «Dzintarkrasts» 1981. gada
15. jūlijā, kur svinīgi pasniedza jaunuzcelto dzīvokļu at-

slēgas deviņām ģimenēm — nākamajām Līvānu māju

iemītniecēm; pamatakmens likšanu Liepājas rajona Me-

dzes ciema Kapsēdes astoņgadīgās skolas ēkai 1982. gada
9. decembrī un skolas atklāšanu un pirmo mācību dienu

Rīgas rajona Mālpils vidusskolā 1982. gada 1. septembrī.
So norišu kvalitāte, audzinošā un emocionālā iedarbība

atkarīga no organizētāju ieguldītā darba un no tā, cik

dziļi un pārdomāti izmantotas attiecīgā apvidus iedzīvo-

tāju darba un sadzīves tradīcijas.
Ir piemirstas dažas ģimenes ieražas un atsevišķi ieražu

elementi, kuru atjaunošanai varētu būt pozitīva nozīme.

Piemēram, saderināšanās kā norise vai norišu cikls, kura

laikā līgava un līgavainis tuviniekiem paziņo par savu

nodomu dibināt ģimeni, tiek pārrunāti kāzu organizēšanas
un jaunās ģimenes dzīves nokārtošanas jautājumi, tuvāk

iepazīstas līgavas un līgavaiņa vecāki un tuvākie radi.

Pašreizējā laika posmā visai aktuāla ir svētku un

ieražu norišu kvalitātes, to emocionālās un audzinošās

iedarbības celšana. Tas panākams triju paralēlu darbību

rezultātā: 1) nopietnā pētniecības darbā noskaidrojot
iedzīvotāju dažādu etnisko, vecuma, izglītības, profesio-
nālo v. c. grupu attieksmi pret vienu vai otru norisi, tās

saturu un formu; 2) rūpīgi izzinot attiecīgā apvidus iedzī-

votāju pagātnes darba, sadzīves un citas tradīcijas un

mērķtiecīgi izmantojot to progresīvos motīvus un elemen-

tus sociālistisko svētku un ieražu norišu bagātināšanai
(īpaša uzmanība būtu veltāma tradicionālajām dziesmām,

spēlēm, rotaļām v. c. izdarībām); 3] paaugstinot svinīgo
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ceremoniju, darba, sadzīves v. c. svētku vadītāju, organi-
zētāju un kuplinātāju (muziķu, solistu, daiļlasītāju v. c.)
kvalifikāciju, nodrošinot viņus ar darbam vajadzīgo lite-

ratūru un metodiskajiem materiāliem. Vajadzētu panākt,
lai katrā republikas rajonā strādātu vismaz viens profe-
sionāli labi sagatavots tradīciju metodiķis un lai šo

speciālistu nenoslogotu ar citiem, viņa tiešajos pienāku-
mos neietilpstošiem darbiem.

Sociālistisko svētku un ieražu pilnveidošanā liela no-

zīme var būt rajonu, pilsētu un ciemu tradīciju komisiju
kvalificētai darbībai, jo šīs komisijas vada un koordinē

sabiedrisko organizāciju, padomju, kultūras un mācību

iestāžu, ražošanas kolektīvu un atsevišķu personu dar-

bību. Turklāt īpaša uzmanība veltāma tam, lai saskaņoti
darbotos kultūras un mācību iestādes, civilstāvokļa aktu

reģistrācijas nodaļas, komunālās saimniecības, sadzīves

pakalpojumu v. c. uzņēmumi, kas atrodas dažādu re-

soru pakļautībā un katrs kaut ko dara sociālistisko svētku

un ieražu pilnveidošanā.
Svētku un ieražu norišu kvalitātes celšana kopumā ir

padomju tradīciju komisiju, darba kolektīvu, norišu or-

ganizētāju un vadītāju pārdomāta mērķtiecīga darbība,
kurā svarīga vieta ir rūpīgi izstrādātam scenārijam un

kurā nav pieļaujami formālisma elementi. Norisēm jābūt
ar dziļu idejisku saturu, emocionāli iedarbīgām, māksli-

nieciski augstvērtīgām. Radošajiem darbiniekiem vaja-
dzētu aktīvāk strādāt pie svētku un ieražu norisēm pie-
mērotas dzejas un dziesmu radīšanas, telpu interjeru un

atsevišķu telpu iekārtojuma priekšmetu mērķtiecīgākas
projektēšanas. Saimniecību, uzņēmumu, sabiedrisko or-

ganizāciju un padomju iestāžu vadītājiem vajadzētu vel-

tīt lielāku vērību labi noformētu svinību telpu radīšanai.

1983. gadā notikušais svinību telpu konkurss republikā

parādīja, ka svinībām paredzēto telpu celtniecībā un esošo

uzlabošanā veikts nozīmīgs darbs. Tomēr daudzos rajo-
nos, pilsētās un ciemos vēl joprojām neizprot mūsdienīgu

telpu lielo nozīmi padomju svētku un rituālu pilnveido-
šanā.

Veicams nopietns izskaidrošanas darbs, lai izskaustu

vēl joprojām sastopamās negatīvās parādības, piemēram,
ar sacensības nokrāsu rīkotās plašas un greznas kāzas

un citas svinības, pārmērīgu alkoholisko dzērienu lieto-

šanu svinībās, nepelnīti dārgu dāvanu pasniegšanu mā-

cību iestāžu absolventiem, pilngadniekiem, banālas un ne-
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estētiskas izdarības kāzās (it kā rotaļīgās jaunā vīra un

sievas darba iemaņu pārbaudes, līgavas zagšana, miet-

pilsoniskā gaumē sastādītās kāzu avīzes, laulības vēst-

neši v. c.); atsevišķo tirdzniecības organizāciju pārlieku

centīgā tirgošanās ar alkoholiskiem dzērieniem svētku

vietās traucē svētku norisi, piemēram, Zvejnieku dienā,
Dziesmu svētkos, Pilngadības svētkos, Mirušo atceres die-

nās v. c, kad svētku norišu popularitātes dēļ vienkopus
pulcējas daudz ļaužu. Visnotaļ jācīnās pret formālismu

atsevišķu norišu organizēšanā, jo tā negatīvās iedarbības

dēļ zūd svētku un svinību popularitāte, kā tas vietumis

noticis ar Pilngadības svētkiem.

Liela uzmanība veltāma daudzo profesiju dienu no>

rišu pilnveidošanai, jo patlaban vairums no tām norit

vienveidīgi — sākumā svinīgā sēde ar referātu, pēc tam

darba pirmrindnieku apbalvošana un noslēgumā — kon-

certs. Jāveido svētki ar interesantām un saistošām, katrai

profesijai raksturīgām norisēm, jāizmanto raksturīgi,
profesijai atbilstoši simboli, jāorganizē profesionāla rak-

stura sacensības v. tml., kā to nereti redzam Zvejnieku
dienā kolhozos «Banga» un «Brīvais vilnis», lauku darba

svētkos PSKP XXV kongresa padomju saimniecībā Jē-

kabpils rajonā v. c.

Svētku un ieražu norišu organizētājiem un vadītājiem
vienmēr jāatceras, ka dziļi idejiskas, emocionāli iedar-

bīgas, estētiski augstvērtīgas sociālistisko ieražu nori-

ses (svinīgās laulību un jaundzimušo reģistrēšanas cere-

monijas, Pilngadības svētki, bēru ceremonijas, Mirušo

atceres dienas, saulgrieži, Ražas svētki v. c.) ir nozīmīgs
materiālistiskā pasaules uzskata nostiprināšanas un ateis-

tiskās audzināšanas līdzeklis. Svētku norisēs labi iederas

prasmīgi izmantoti tautu tradicionālo ieražu reālistiskie

motīvi un elementi, kas pauž dabas un sabiedrības mate-

riālistisku izpratni. Tādēļ jāsekmē arī reliģiozo cilvēku

aktīva līdzdalība sabiedrības materiālās labklājības, iz-

glītības un kultūras celšanā, nozīmīgu cilvēka dzīves no-

tikumu idejiski pilnvērtīgā, emocionāli un estētiski bagāti
noformētā atzīmēšanā, apliecinot cieņu krietnam darba

darītājam un cilvēka devumam sabiedrības labā.

Līdzās visu Padomju zemes tautu kopīgiem svētkiem un

ieražām, kas tuvina sociālistiskās nācijas, svarīga vieta

ierādāma atsevišķo tautu nacionālās kultūras elementiem,
kuri atspoguļo šo tautu kultūras un sadzīves īpatnības,
bagātina mūsdienu norises, kāpina to emocionālo iedar-
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kāzās, mūzika, dziesmas, spēles, rotājas, tērpi, Dziesmu

un deju svētki kā Baltijas padomju republiku jubileju
svinību sastāvdaļa, aplīgošanās tradicionālajā Līgo va-

karā, cildinot labu darba darītāju un peļot dažādas ne-

gatīvas parādības, v. c).
Kultūras mantojuma apguvē un izmantošanā izdalā-

mas divas būtiski atšķirīgas parādību grupas: 1) vērtīgi
un pilnā mērā izmantojami tautu kultūras motīvi un ele-

menti, kas pauž dzimtenes mīlestību, cieņu pret līdzcil-

vēku un labu darba darītāju, cildina kolektīvu darbu,
darba mīlestību un prasmi, saticību un saderību, apliecina
dabas mīlestību un reālistisku izpratni; 2) idejas, motīvi

un elementi, kas sveši sociālistiskās sadzīves normām un

vērtībām, pazemo cilvēku un tāpēc nav pieņemami (pie-
mēram, tautu savstarpējās norobežošanās motīvi, krustiņu

nēsāšana, ko daļa jauniešu uzskata tikai par modes parā-
dību, v.

r
e). Tāpēc vairāk nekā līdz šim būtu jāizskaidro

un jāpropagandē tautu tradicionālās kultūras vērtības,
lai jaunās paaudzes tās zinātu, izprastu, spētu mērķtiecīgi
izmantot sociālistisko svētku un ieražu bagātināšanai.
Seno ieražu motīvi un elementi būtu vienmēr ņemami no

rūpīgi pārbaudīta materiāla, tajā skaitā no profesionālu
pētnieku sagatavotām publikācijām; tos var pārmantot
tikai tad, ja labi izprot un zina. Būtu jāpadziļina kultū-

ras darbinieku un citu ieražu veidotāju zināšanas par
tautu tradicionālajām ieražām, par folkloras tēliem un to

funkcijām. Sajā darbā lielu ieguldījumu var dot labi sa-

gatavoti etnogrāfiskie un folkloras ansambļi, kuru pro-

grammas veidotas saziņā ar profesionāliem pētniekiem un

attiecīgā apvidus iedzīvotājiem — labiem tradīciju zinā-

tājiem. Un, bez šaubām, nekad nedrīkstam jaukt vai iden-

tificēt baznīcas ceremoniju elementus ar tautas seno

ieražu elementiem, kuriem pirmie uzslāņojušies.

Saulvedis Cimermanis
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DABA SAVOS RITMOS

UN CIKLOS

Diennakts

ZOOPLANKTONA SAULES DEJA

Dienas un nakts, gaismas un tumsas mijai pakļauta
visa dzīvā daba ezeros, upēs un citās ūdenstilpēs. Zoo-

�planktona organismi, it kā tiekdamies pēc gaismas un

atkal slēpdamies no tās, šūpojas ūdens masā: pašā tum-

šākajā diennakts laikā, ap pīkst. 24.00, tie uzpeld virsējos
slāņos un uzturas tur līdz rītausmai, bet pieaugot gaismas
intensitātei, ienirst dziļumā.

Taču tādu klasisku ainu iespējams novērot tikai ļoti
mierīgā, bezvēja laikā. Tiklīdz vējš saviļņo ūdens vir-

sējo slāni, infuzorijas, virpotāji un vēzīši koncentrējas
ūdens dziļākajos slāņos vai pat iet bojā. Vasarā dziļos
ezeros ir izteikta ūdensslāņu stratifikācija, proti, virsē-

jais slānis sasilst stiprāk un līdz ar to mainās ūdens

masas stīgrība,ūdens cirkulē tikai augšējā siltajā slānī un

tikai stīgrākajā piegrunts ūdens masā, tiem savstarpēji

-nesajaucoties. Starp augšējo un apakšējo ūdens slāni

izveidojas starpzona — termoklīns. Zooplanktona dien-

nakts migrācijas notiek tikai termoklīnā, kas vasaras

dienā parasti ir 2—4 metru dziļumā.
Bet jāņem vērā vēl tāds faktors, ka pat samērā spē-

cīgās infuzorijas —"tupelītes — vidējais peldēšanas āt-

rums nepārsniedz 1,8—2,3 mm/sek. Kā tādā gadījumā
Hnfuzorijas spēj veikt savus diennakts ceļojumus, kas var

būt pat vairākus desmitus metru gari? Piemēram, Baikālā

šī pārvietošanās var sasniegt pat 100 m dziļumu, bet cit-

tviet, duļķainā ūdenī, migrāciju amplitūda nepārsniedz
-metra robežas (0,3—0,5 m).

Izrādās, ka infuzorijas pārvietojas pa vertikāli, mainot

sava organisma īpatnējo svaru. Šīs izmaiņas izraisa in-

fuzorijas organismā notiekošie fizioloģiskie procesi, kuru

galveno regulējošo funkciju veic pulsējošās vakuolas,
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Tām samazinoties, infuzorijas ķermenis sarūk un sāk

grimt. Savukārt, atjaunojoties normālam vakuolas lielu-

mam, infuzorija sāk it kā planēt ūdens masā. Bet vaku-

olas šķidruma koncentrācija un daudzums atkarīgs no

ūdens temperatūras un no gāzu (skābekļa, ogļskābās
gāzes)' daudzuma ūdenī. Bez tam planktisko organismu

ķermenīšos šo pašu faktoru ietekmē var veidoties tauku

pilītes, kas arī maina protoplazmas blīvumu. Protoplazmas
blīvums vienšūņiem palielinās pēc barošanās un samazi-

nās izsalkušā stāvoklī, kurā tie visaktīvāk arī migrē.
Acīmredzot pārvietošanās pa vertikāli ļauj populācijas
īpatņiem atrasties tajās areāla daļās, kur attiecīgajā laikā

izveidojušies vislabākie dzīves apstākļi.
Tā, ritmiski migrējot, populācija pilnīgāk izmanto sa-

vām dzīvības norisēm nepieciešamos resursus. Lai gan arī

šie vispārinājumi nav viennozīmīgi: tiem ir iespējamas no-

virzes atkarībā no vienšūņu vecuma, krāsojuma un citiem

raksturlielumiem.

Kas, kādi signāli ierosina šos dzīvnieciņus veikt vertikā-

lās migrācijas?
Tā kā infuzorijas ir dzīvnieki bez diferencētas nervu

sistēmas, tie ārējās vides kairinājumus uztver ar visu

ķermeņa virsmu vai atsevišķām ektoplazmas daļām. Par

vertikālo migrāciju signālu kalpo gaismas intensitātes

izmaiņas. Vairums infuzoriju sugu izvairās no spilgtas
gaismas, bet, eksperimentējot ar tupelītēm, atklāts, ka to

dalīšanās ātrums tumsā ir divas reizes lielāks nekā

gaismā. Tupelītes tumsā arī intensīvāk barojas: nemai-

nīgā ūdens temperatūrā dienas gaismā viena infuzorija-
diennaktī apēd līdz 150 tūkstošiem baktēriju, bet aptum-
šotos izmēģinājuma trauciņos — par 16 tūkstošiem vairāk.

Savukārt cita infuzoriju suga — stilonihija — diennaktī

tumsā dalās I—2 reizes, bet gaismā 2—4 reizes. Acīm-

redzot to nosaka arī vide, kādā katra infuzoriju suga

pielāgojusies dzīvei. Tupelītes, kā zināms, ir netīru, duļ-

ķainu ūdeņu iemītnieces, stilonihijas sastopamas piekrās-'
tes augu joslā, kur ūdens slāni visā dziļumā caurstaro

gaisma.
Bez tam katrai dzīvnieku sugai ir noteikta optimālā,

temperatūra, kas vislabvēlīgāk ietekmē dzīvības norises.

Jau pieminētajai tupelītei tāda ir 10—12°C, bet, ūdenim

sasilstot līdz 20° Cvai atdziestot līdz 3°C, tās dzīvības

funkcijas tiek traucētas.

Tātad planktona organismu diennakts ritmikai ir iz-
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teikti eksogēns raksturs: iekšējo pulksteni regulē signāli,
kas nāk no apkārtējās vides. Tā norit sinhroni ar gaismas

un tumsas miju. Un to novēro polārajos apgabalos

vasaras periodā, t. i., laikā, kad diennakts gaismas inten-

sitātes izmaiņas ir nelielas.

Jā, gaisma ir galvenais signāls, kas regulē migrāciju
periodiskumu. Taču migrācijas koriģē ari katra organisma

iekšējā ritmika,

Rasma Liepa

Mēness nedēļas

KRĀJAS ATZIŅA PIE ATZIŅAS

Katra dzīva organisma darbība ir pakļauta savam ritmam. Augi
ir kā savdabīgi puiksteņi. Ik zieds atveras stingri noteiktā laikā.

Putni mostas pēc sava «grafika», tāpat arī gaiļi dzied puslīdz vienā

laikā.

Jā, ritms ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tas novērojams vi-

sur — visvienkāršāko vienšūnas organismu dzīvības norisēs, dzīvnieku

populāciju skaita izmaiņās, jūras koraļļu pieaugumā, koku gadskārtu
platumā, pat evolucionārajos pārveidojumos un t. s. bioloģiskajās
katastrofās, kas ilgst vairākus desmitus un simtus miljonus gadu.

Par to, ka dzīvajā dabā pastāv ritmi, kas atkarīgi no Saules akti-

vitātes periodiskas maiņas, vairs nešaubās neviens. Zeme ir mūsu

kosmiskās mājas, un mēs izjūtam vareno galaktisko spēku ietekmi.

Tikai par to iedarbības mehānismu mēs pagaidām zinām samērā maz.

Par to, ka uz biosfēru iedarbojas arī Mēness, cilvēcei jau zināms

no seniem laikiem. Piemēram, Aristotelis novērojis, ka jūrasežu olnī-

cas piebriest pilnmēness laikā. Romiešu rakstnieks un zinātnieks Gajs
Plīnijs Vecākais, savdabīgās antīkās dabaszinātņu enciklopēdijas
«Naturalis historiae libri» (37 grāmatās) autors, daudz raksta par
Mēness fāžu ietekmi uz augiem, dzīvniekiem un cilvēku.

Pēc vairāk nekā 400 gadiem izdevies noskaidrot, kas tas bijis par
neizskaidrojamu spīdumu, ko 1492. gada 11. oktobra naktī netālu no

vēl neatklātās Amerikas krastiem redzējis Kolumbs. 1932. gadā angļu
žurnālā «Nature» bija publicēts kāda biologa darbs, kurā rakstīts, ka

tad bijusi Mēness pēdējā ceturkšņa priekšpēdējā diena, kad stundu

pirms Mēness lēkta okeāna virspusē parādās jūras posmaino tārpu
mātītes, lai izdētu oliņas un izdalītu spīdošu sekrētu. Sis cikliskais

process, kas cieši saistīts ar Mēness fāzēm, turpinās arī mūsdienās.

Saules plūdmaiņas spēks uz Zemes izpaužas 2,2 reizes mazāk

nekā Mēness plūdmaiņas spēks, jo plūdmaiņas spēka lielums ir ap-

griezti proporcionāls attāluma kubam. Kopumā gravitācijas lauka

ietekme uz Zemi atkarībā no Saules un Mēness savstarpējā stāvokļa
mainās 3—4,5 reizes gadā.

Mēness un Saules pievilkšanas spēks sistemātiski maina un de-

formē Zemes veidolu. Sevišķi skaidri šī ietekme izpaužas zemestrīču

darbībā, jo šī ietekme ir tieša un ir saistīta ar Zemes garozas da-

žādu zonu kustību attiecībā citai pret citu. Padomju zinātnieks

G. Tamrazjans 1965. gadā secināja, ka gravitācijas iespaids uz Zemi

pastiprinās tad, kad Zeme, Mēness un Saule atrodas uz vienas tais-
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nes, proti, sizigijā. Tādos gadījumos zemestrīces notiek 2—3 reizes

biežāk nekā tad, kad Mēness atrodas pirmajā un pēdējā ceturksnī.

Tas attiecas uz zemestrīcēm, kuru stiprums ir lielāks par 10 ballēm.
Jo vājāka zemestrīce, jo šī sakarība nenoteiktāka.

Izrādās, ka zemestrīces saistītas ne tikai ar sinodisko Mēness

riņķojuma periodu ap Zemi (29,53 diennaktis), bet arī ar siderisko

periodu (27,32 diennaktis) un tā daļām. Tādu Mēness fāžu sakritību

ar zemestrīcēm grūti atzīt par nejaušu. lespējams, ka sinodiskie pe-
riodi rada noteiktus labvēlīgus intervālus zemestrīcēm (jauns un

pilns Mēness), bet sideriskie periodi kalpo kā savdabīga «starta poga».
Sinodiskie periodi iedarbojas uz Zemi galvenokārt ar gravitācijas
starpniecību, bet par sideriskiem periodiem to nevarētu teikt. Zemes-

trīcēm ir īslaicīgs raksturs, bet gravitācija mainās lēnām un tāpēc
nevar būt par tiešu zemestrīču cēloni.

Zemes rotācija kopā ar gravitācijas spēku rada līdzsvaru ar spēka
laukiem, kas Zemi aptver un iet tai cauri. Taču tiklīdz mainās kāds

no šī dinamiskā līdzsvara komponentiem, notiek Zemes formas pār-
vērtības. Tā, pārmaiņas, kas saistītas ar Mēness elongācijas momen-

tiem, noved pie Zemes formas krasām pārvērtībām, kuras mēs uztve-

ram kā zemestrīces. Protams, bez Mēness izraisītām zemestrīcēm ir

ari tādas zemestrīces, kas ir atkarīgas no Saules elektromagnētiskā
lauka iedarbības. Tāpat zemestrīces var rasties Zemes rotācijas strauju
izmaiņu dēļ v. tml.

Kā zināms, Zemes atmosfēra planētas rotācijas ietekmē pārvieto-
jas no rietumiem uz austrumiem (Koriolisa spēka ietekmē). Mēness

gravitācijas spēka ietekmē atmosfēra it kā paceļas un rodas mini-

mālā spiediena apgabali, t. i., cikloniskas sistēmas. Atkarībā no Mē-

ness atrašanās stāvokļa ziemeļu vai dienvidu puslodē pārvietojas
ari šie minimālā spiediena apgabali.

Kā izrādījies, sakarība starp laika maiņām un Mēness augšējām
elongācijām attiecībā pret Zemi ir sarežģīta un nav viennozīmīga, jo
atkarīga arī no daudziem citiem apstākļiem. Tomēr šī sakarība izrā-

dījusies noteikta tajā ziņā, ka augšējo un apakšējo kulmināciju mo-

mentos notiek Mēness kustības maiņa attiecībā pret Zemes orbītas

plakni. Kad mainās Mēness kustība attiecībā pret Zemes orbītas plakni,
mainās arī meteoroloģiskie laika apstākļi uz Zemes. Tieši šādos mo-

mentos notiek vislielākās laika perturbācijas — strauji ceļas vai pa-
zeminās temperatūra, rodas viesuļvētras, virpuļviesuļi un taifūni.

Līdzās Mēness izraisītajām plūdmaiņām, ko novērojam jūrās un

okeānos, notiek arī sauszemes cikliskas svārstības. Cietzemes paisuma
viļņi Zemes ro.tācijas rezultātā tiecas pārvietoties no austrumiem uz

rietumiem. Tam pretojas Zemes iežu sakabes iekšējie spēki, un rezul-

tātā rodas gigantiska mēroga berze, no kā savukārt rodas siltums,
kas uzsilda mūsu planētas dzīles.

Novērots, ka Zemes magnētiskā lauka perturbācijas saistītas ar

sinodisko periodu, tāpat arī gaisa jonizācija un elektrizācija.
Bioloģisko ritmu var nosaukt par Mēness ritmu, ja dotā ritmiskā

procesa maksimums un minimums izpaužas vienu vai divas reizes

noteiktajā Mēness fāzē. Citiem vārdiem runājot, ja tādu procesu pe-
riodi ir apmēram 30 (precīzāk — 29, 53) vai 15 (14, 77) diennaktis.

Bieži tie saistās ar vairošanās cikliem, sevišķi jūras dzīvniekiem. Arī

sauszemes dzīvnieku dzīvē liela nozīme ir Mēness fāzēm. Tā, kukaiņi
efemēri, kas dzīvo Indijā un Ugandā, vienmēr izšķiļas pilnmēness
laikā. Novērota dažu putnu, Malajas meža žurku un Indijas bifeļu
pārošanās aktivitāte atkarībā no Mēness fāzēm.
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Franču doktors M. Goklēns savā grāmatā «Visuma liktenīgi
ietekme» savācis bagātu materiālu par Mēness ietekmi uz. cilvēku.

Viņš informē, ka Filadelfijā 70 policijas virsnieki, kuri katru dienu

steidzamus telefoniskus izsaukumus, apgalvo, ka ievērojami
vairāk darba viņiem esot pilnmēness naktīs. Agresīvie, nenosvērtie cil-

vēki izrādot savu agresivitāti biežāk pieaugoša Mēness laika, nekā

dilstoša Mēness laikā.
Doktors Goklēns mēģina pierādīt cilvēka uzvedības un psihiskā

stāvokļa atkarību no kosmiskās iedarbības. Tāds mēģinājums pirmajā
mirklī var likties pilnīgi nepamatots, tas vairāk atgādina sensāciju,
nevis zinātnisku pētījumu. Visticamāk taču ir, ka cilvēks izdara paš-
nāvību ne jau Mēness gravitācijas ietekmē, bet gan smagas nelabvē-

līgas dzīves situācijas nomākts. Katra cilvēka rīcība ir komplicētu
daudzveidīgu spēku mijiedarbības rezultāts. Sen zināms, ka meklēt

vienu vienīgu cilvēka uzvedības determinanti ir bezjēdzīga, neno-

pietna un nezinātniska nodarbošanās. Daudzie pētījumi, kas veikti

pēdējā laikā, pierāda, ka jāņem vērā arī kosmosa ietekmes. Zeme ir
neatdalāma varenā Visuma sastāvdaļa. Būtu pavisam dīvaini, ja tāda

sakarība nepastāvētu.
Dzīvo organismu bioloģiskie ritmi ir sinhroni ar kosmiskajiem

ritmiem, ar dienas un nakts maiņu, ar gadalaiku maiņu, ar Mēness

fāžu maiņu, ar periodisku apgaismojuma, temperatūras, spiediena
mitruma, elektrisko lauku maiņu utt. Tas ir gluži dabiski, ka viss dzī-

vais, un tajā skaitā arī cilvēks, uztver signālus no kosmosa un at-

saucas uz tiem ar sava organisma fizioloģiskajam un psihiskajām
norisēm.

Cilvēka un dzīvnieku uzvedības saistība ar kosmiskajām parādī-
bām šķiet nesaprotama un noslēpumaina tikai tad. kad šīs parādibas
tiek aplūkotas izolēti viena no otras, kad ignorē to posmu, las tas

saistāt

Daudzi psihiatri gan neatzīst, ka Mēness tieši varētu pamudināt
cilvēku uz noziegumu. Tomēr eksperimenti un datu statistiskā ap-
strāde dod iespēju saskatīt šeit daudz smalkāku un reālu Mēness

ietekmi uz cilvēka garastāvokļa svārstībām. Piemēram, 1960. gadā
amerikāņu psihiatrs L. Ravics izmērīja starpību galvas elek-

trisko potenciālu un krūškurvja elektrisko potenciālu psihiski slimiem

cilvēkiem un konstatēja, ka tas atkarīgs no Mēness fāzēm. Tas viņam
deva pamatu Nacionālajā zinātņu akadēmijā Ņujorkā teikt: «Mēness

tieši nenosaka cilvēka uzvedību, bet, izmainot Visuma elektromag-
nētiskā lauka sadalījumu, nelīdzsvarotiem cilvēkiem var izsaukt ka-

tastrofālas izpausmes.»
Citu hipotēzi nesen izteica amerikāņu ārsti A. Libers un K. Sē-

rins. Pēc viņu domām, ar gravitācijas lauka starpniecību Mēness

izsauc cilvēka organismā šķidrās vides cikliskas izmaiņas, kas nelīdz-

svarotiem cilvēkiem var izraisīt ievērojamas novirzes no normas. Šie

zinātnieki mēģināja atrast praktisku apstiprinājumu savai hipotēzei.

Kā objektīvu kritēriju smagam garīgā stāvokļa traucējumam viņi iz-

cēlējās slepkavību. Sastādot apmēram 2000 slepkavību kalendāru un

'salīdzinot to ar Mēness fāzēm, konstatēja, ka maksimālais slepkavību
skaits noticis pilnmēness laikā.

Citā pasaules malā — Austrālijā — L. Teilors un D. Dispekers
atrada sakarību starp Mēness fāzēm un sieviešu pašnāvības-mēģinā-
jumiem, īpaši Mēness pirmajā ceturksnī, retāk — pēdējā ceturksni.

Līdzīgus rezultātus ieguva arī Kanādā. Tāpat sakarību starp Mēness
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ritmu un cilvēka organismu atzīst amerikāņu otolaringologi no Flo*
ridas štata, kas konstatējuši, ka balsenes asiņošana pēc operācijas
pilnā Mēness fāzē ir par 82% lielāka, nekā citos periodos.

1959. gadā amerikāņu zinātnieki A. un V. Menakeri, izanalizējot
250 tūkstošus dzemdību, aprēķināja, ka bērna ieņemšana un līdz ar

to arī ovulācija biežāk notiek pilnmēness laikā. Bet 1973. gadā trīs

citi amerikāņu zinātnieki atkārtoja šos pētījumus. Viņi izanalizēja
jau 500 tūkstošus dzimšanas gadījumu un arī konstatēja, ka ovulā-

cijas biežums pilnmēness laikā pārsniedz vidējo rādījumu, bet jaunā
Mēness fāzē tas ir zemāks par vidējo līmeni.

Tomēr šajā jautājumā nav vienota uzskata. Jo, kā atzīmē ievēro-

jamais amerikāņu bioritmologs A. Solbergers, dažu sieviešu men-

struālā cikla sakars ar Mēness fāzēm ir tīrā nejaušība. Viņš uzskata,

ka, ja menopauzēm un Mēness fāzēm būtu kāda sakarība, tad tai

vajadzētu izpausties arī dzīvnieku pasaulē. Bet dažādām dzīvnieku

sugām dzimumaktivitātes cikla garums ir dažāds un ar Mēness cikla

periodu nesakrīt. Piemēram, sunim dzimumaktivitātes cikls ilgst
180 dienas, šimpanzēm — 36, makakām — 27, cūkām — 21, govīm —

20, aitām — 16, jūrascūciņām — 15, bet žurkām un pelēm — 4—6

dienas... Tātad zinātniekiem nav izdevies atrast pārliecinošus pie-

rādījumus par menstruālā cikla sakarību ar Mēness fāzēm. Bet kā

Mēness ietekmē citas organisma sistēmas un orgānus?
Amerikāņu ārsti Libers un Šērins izteikuši domu, ka Mēness gra-

vitācijas ietekmi uz Zemes izjūt katrs dzīvs radījums un ka biolo-

ģiskie paisumi un bēgumi piemīt arī cilvēkam. Kā norāda padomju
zinātnieks A. Presmans (1976), bioritmu sinhronizācija un to sav-

starpējā atbilstība ģeofizikālajiem un kosmiskajiem ritmiem notiek,
pateicoties ļoti vājiem, galvenokārt elektromagnētiskajiem, sakariem.

Taču daudzas pasaules tautas, pamatojoties uz ilgstošiem dabas

procesu novērojumiem, jau sen nonākušas pie atziņas, ka sava prak-
tiskā darbība jāsaskaņo ar Mēness fāzēm. Un arī mūsu senči novē-

rojuši Mēness fāžu ietekmi uz dzīvo dabu un sekmīgi izmantojuši
to savā praksē. Pirms iet uz mežu, lai nocirstu koku šūpuļa līkstij
vai cirvja kātam, latviešu zemnieks novēroja Mēnesi un tikai labvē-

līgajā fāzē cirta vajadzīgo koku.

Senie cilvēki, kā to atzīmējis izcilais padomju zinātnieks A. Ci-

ževskis, bija ievērojami pārāki dabas novērotāji par mums un īsteni

loģisko secinājumu meistari. Tikai pēdējo gadu novērojumi par jūras

dzīvnieku bioloģiskās aktivitātes atkarību no Mēness fāzēm izved

Mēness bioritmoloģijas problēmu no mistikas purva, kurā tā bija
iegrimusi vēl dažus gadu desmitus atpakaļ, un nostāda to uz stingra
eksperimentālās izpētes pamata. Padomju zinātnieks V. Cerniševs

(1974) raksta: «Jebkurš ārstnieciskais preparāts, jebkura inde, jeb-
kura radiācija dažādi ietekmēs organismu atkarībā no diennakts laika

;

gadalaika un, iespējams, Mēness fāzēm.»

Kādā zinātniskā žurnālā, kas izdots Rīgā 1764. g., rakstīts: «Ne-

viena tauta gan laikam savā darbā nevadās tik rūpīgi pēc Mēness kā

latvieši.»

Tā, no seniem laikiem iegājies, ka lapu koki jācērt vecā mēnesī,'
bet skuju koki — jaunā: tad tie ātri izžūst un daudz ilgāk sagla-
bājas.

Lai neaugtu atvases, alkšņi un krūmi jācērt vecā mēnesī.

Bērzs un citi lapu koki malkai jācērt vecā mēnesī, bet skuju
koki — jaunā.

Ēkai pamāti jāliek vecā mēnesī: tad akmeņi nelien no zemes ārā.
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Lauku ceļus vajag grantēt un līdzināt jaunā mēnesī: tad grants
un šķembas nesalien zemē.

Lapu kokus cirvju, āmuru, lāpstu un dakšu kātiem cērt un liek

vecā mēnesī: tad tie ir viegli, nemūk nost un tos nesaēd ķirmji.
Bet grābeklim kātu no egles koka cērt jaunā mēnesī: tad tas ir

viegls. Un zari jāliek vecā mēnesī: tad tie nebirst ārā.

Jaunā mēnesī sienā iesists vadzis vai ķīlis nāk laukā, bet vecā

mēnesī sistais — turas stipri.
Aitas jācērp jaunā mēnesī: tad vilna ir mīksta, ātrāk ataug un

neveļas.
Aitas jākauj jaunā mēnesī: tad gajai nav aitas smakas.

Cūkas jākauj jaunā mēnesī: tad ir «pilna» gaļa, kas vārot briest,
neraujas un nedzeltē.

Bet vecā mēnesī kautiem lopiem ir biezāka un stiprāka āda.

Zirgs jāapkaļ vecā mēnesī: tad neaug nagi un ilgāk turas pakavi.
Augļu un lapu koki jāstāda augošā mēnesī; augļu koki, kas stā-

dīti tieši jaunmēness fāzē, bagātīgi zied, bet dod maz augļu.
Zemi vajag apart vecā mēnesī: tad nezāles "mazāk aug un labāk

satrūd velēna.

Kūtsmēsli jāved uz lauka vecā mēnesī: tad tie labi satrup.
Kartupeļi jāstāda pilnā mēnesī: tad tie sakņojas dziļumā un ir

lieli; ja stāda jaunā mēnesī, tie augot izceļas virspusē.
Kāposti jāsēj jaunā mēnesī, bet jānovāc 3 dienas pēc pilna mē-

ness. Skābēt kāpostus vajag vecā mēnesī: tad tie vārās mīksti; jaunā
mēnesī ieskābētie ir cieti un tos nevar lāgā izvārīt.

Magones jāsēj pilnā mēnesī: tad būs skaisti ziedi un galviņas
pilnas sēklu.

Sīpoli jāstāda pilnā mēnesī, bet jānovāc jaunā: tad tie tik ātri

nesažūst.

Ārstnieciskos augus vajag ievākt pilnmēness laikā.

Nātres kaltēšanai jāievāc dilstošā mēnesī.

Cērmes jādzen vecā mēnesī.

Lietus, sals, sniegs, silts laiks parasti sākas ar jaunu mēnesi.

Kāds laiks iestājas, sākoties jaunam vai vecam mēnesim, tāds pie-
turas līdz nākamajai mēness maiņai. Piemēram, ja vecais mēness ir

vējains, jāgaida līdz jaunam mēnesim, kad sagaidāma vēja norim-

šana.
Jānis Dolacis

ZEMES UN CILVĒKU PAVADONIS

Mēs varam sastādīt šādu Mēness vizītkarti:
Vārds — Mēness, (gr. selēnē)
Vecums — vairāk nekā 4 500 000 000 gadu
Dzimšanas vieta — Saules sistēma

Adrese — 356 400 406 730 km no Zemes

Ķermeņa forma — tuva lodveidīgai
Rādiuss — 1738 km jeb 0,273 daja no Zemes rādiusa

Tilpums — 21 990 000000 km3 jeb 0,02 Zemes tilpuma
Vidējais blīvums — 3,34 g/cm3

Virsmas laukums — 37 960 000 km2

Ķermeņa masa — 7,345 « 1025
g

i-
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No pašiem pirmajiem savas eksistences brīžiem cilvēks ir lūkojies
uz šo nakts spīdekli, dievinājis to, prasījis padomu, zīlējis, devis zvē-

restus, baidījies... Bet vēlējies arī izzināt, kas tas ir, no kā sastāv,
kādēj sPīd un daudz ko citu. 1610. gadā, kad G. Galilejs ar teleskopa
palīdzību konstatēja uz tā kalnus un «jūras», sākās Mēness vizuālā

izpēte. Pēc gandrīz trīsarpus gadsimtiem Mēnesi sasniedza padomju
lunohodi un 1969. gada 21. jūlijā astronauts N. Armstrongs spēra
kāju uz mūsu tuvākā kosmiskā kaimiņa virsmas. Attīstījās Mēness

izpēte ar automātiskiem aparātiem. Nu ir atvesti un rūpīgi izanali-

zēti šī dabiskā Zemes pavadoņa grunts paraugi. Varētu likties, ka

mēs par Mēnesi zinām daudz. Un tomēr...

Vēl samērā nesen uz jautājumu, kā Mēness iespaido Zemi, lielākā

daļa atbildēja: izsauc paisumu un bēgumu jūrās un okeānos. Un viss.

Kādēj izsauc, kāds raksturs šīm parādībām, — par to diskutēja pat
speciālisti. Taču Mēness iespaido mūsu planētu visai pamatīgi gan
tās cieto, šķidro un gāzveidīgo dalu, gan arī biosfērul

Zemes un biosfēras evolūciju nevar pētīt atrauti no kosmosa evo-

lūcijas, it sevišķi no Saules sistēmas evolūcijas. Ir konstatēti kos-

miskie ritmi un tas, ka šie ritmi izsauc dzīvos organismos tikai viņiem
raksturīgus bioloģiskos ritmus. Saikni starp bioloģiskajiem ritmiem

un ekoloģiski nozīmīgiem ārējiem faktoriem pēta zinātnes nozare —

hronobioloģija, kurai pamatus lika V. Vernadskis. Ir attīstījies hro-

noloģijas virziens — selenobioloģija, kas pēta Mēness iedarbību uz

dzīviem organismiem un pamatojas uz Mēness kustības teoriju.

Labāk izpētīta ir Mēness ciklu iedarbība uz augiem un dzīvnie-

kiem, mazāk — uz cilvēku. Piemēram, F. Brauns (1964) konstatēja,
ka gliemežiem skābekļa patēriņš pieaug Mēness augšējā un apakšējā
kulminācijā un tas notiek pat mākslīgos apstākļos, pie pastāvīgas
temperatūras, apgaismojuma un spiediena. ASV zinātnieki pētīja viel-

maiņas procesus pelēm, krabjiem un dažiem augiem, izolējot tos no

apkārtējās vides, un atklāja, ka pusmēness periodā šis process palē-
ninās, bet, tuvojoties pilnmēnesim — strauji paātrinās. Kāpēc tā?

Varbūt šie procesi mainās Mēness ritmā tādēļ, ka ir saglabājušies
tūkstošos paaudžu no tā laika, kad dzīvās būtnes «iznāca» uz saus-

zemes, bet «piedzima» okeānā un dzīvoja okeāna paisuma un bēguma
ritmā? Mūsu asinis taču ir jūras ūdens «ķīmiskā kopija».

Vēl pirms dažiem gadu desmitiem jautājumu par Mēness ietekmi

uz cilvēku daudzi uzskatīja par nenopietnu. Tagad kosmosa tieša

ietekme uz biosfēru vairs netiek noliegta.

Padomju Savienībā pētījumus šajā virzienā veic Medicīnas zinātņu
akadēmijas Vispārējās patoloģijas un patoloģiskās fizioloģijas insti-

tūtā un šīs pašas akadēmijas A. Višņevska Ķirurģijas institūtā, kuri

koordinē citu mazāku iestāžu darbu. Interesanti ir arī PSRS ZA Si-

bīrijas nodaļas Bioloģijas institūta pētījumi senās indotibetiešu medi-

cīnas jomā. Tur ir norādījumi, kā slimību diagnostikā un ārstēšanā

izmanto Mēness kalendāru, kurā diennakts sadalīta 12 laika periodos.
Un saskaņā ar šo seno medicīnu katram organismam ir maksimālā

un minimālā funkcionālā aktivitāte diennaktī, mēnesī un gadā. Uz

šī pamata tika izstrādāti diagnostikas principi un terapeitiskās ār-

stēšanas metodes, profilakses pasākumi. Indotibetiešu ārsti zināja,
ka dzīvā daba ir atkarīga no Mēness fāzēm, un tas ļāva viņiem no-

teikt augu ārstnieciskās īpašības. Piemēram, par optimālo laiku ārst-

niecības augu ievākšanai uzskatīja jaunmēness periodu. Mūsdienu

hronomedicīnas un hronofarmakoļoģijas speciālisti to arī ņem vērā,
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Ilinoisas štata (ASV) universitātes farmakoloģijas profesors
R. Moriss ar saviem studentiem novēroja slimniekus, kuri sirga ar

dažādām slimībām. Novērojumus veica dažādās Mēness fāzēs un kon-

statēja, ka, piemēram, no 88 stenokardijas slimniekiem 64% bija sa-

slimuši pilnmēness fāzē. Savukārt Ņujorkas klīnikās izsekoja 1000

slimnieku un konstatēja, ka neatkarīgi no slimības pilnmēness fāzē

tiem pastiprinās asiņošana. Pārbaudot šos datus, R. Moriss novēroja
47 kuņģa čūlas slimniekus un konstatēja to pašu. Ir iegūti rāditāji,
ka sirds un asinsvadu slimību gadījumos lēkmes visbiežāk notiek

pilnmēness fāzē, bet gastrīta un kuņģa čūlas slimnieku stāvoklis ir

atkarīgs arī no gadalaikiem. Pēc R. Morisa datiem, 40,4% gadījumos
šo slimību saasināšanās notiek ziemā, 10,5% — vasarā, bet pārējiem
slimniekiem stāvokļa pasliktināšanās vienmērīgi sadalās — pavasari
un rudenī. Ir zinātnieki, kuri uzskata, ka organismam visnelabvēlīgā-
kais ir februāra pilnmēness periods.

Savukārt Mērilendas (ASV) psihiatrijas pētniecības centrā psi-
hiatrs Viljams Kārpenters, epidemiologs Enns Puļvers un ģenētiķis
Bartons Cailds kopīgā darbā konstatēja sakarību starp dzimšanas

datiem un jaundzimušā saslimstību ar šizofrēniju. Ja bērns dzimis

ziemā vai pavasarī, tad tā saslimšanas iespēja ir par 35% lielāka nekā

tiem, kuri dzimuši vasarā vai rudenī. Zinātnieki noskaidroja, ka vis-

biežāk ar šizofrēniju saslimst bērni, kuri dzimuši janvārī un februārī,
šo mēnešu pēdējās dekādēs, bet vismazāk — tie, kuri dzimuši jūlijā
un augustā.

Šo sakarību amerikāņu pētnieki saista ar īpašiem vīrusiem, kas

nelabvēlīgi ietekmē bērna centrālo nervu sistēmu jau pirms dzemdī-

bām vai drīz pēc tām. Vīrusu daba mainās atkarībā no sezonas un

Mēness fāzēm. Izteikts arī pieņēmums, ka sievietēm ar noslieci uz

šizofrēniju spēja apaugļoties palielinās pavasarī, kas savukārt ari

palielina bērnu noslieci uz šo slimību (Science Digest, 1983, V).

Novērots, ka cilvēki ar vāju nervu sistēmu pilnmēness periodā
uzbudinās un, tam pārejot, atkal nomierinās. Bet amerikāņu psihiatrs
A. Lībers ir pētījis sakarību starp Mēness cikliem un cilvēka agresi-
vitāti. Viņš konstatējis, ka psihiskie slimnieki, t. s. «dedzinātāji»,
izraisa ugunsgrēkus visbiežāk pilnmēness naktīs. Arizonas štatā

(ASV) saskaitīts, ka šādās naktīs ugunsdzēsējiem ir 25 (!) reizes

vairāk izsaukumu. Kādā Londonas rajonā no gada laikā reģistrēta-

jām 62 slepkavībām 37 tika izdarītas pilnmēness un 18 — jaunmē-

ness laikā.

Kā izskaidrot šos daudzos faktus? Angļu žurnālā «Spectrum»

(1982, Nr. 179) izteikts pieņēmums, ka izmaiņas Zemes magnētiskajā
laukā var izsaukt ķīmiska rakstura izmaiņas smadzenēs, sevišķi hipo-

talāmā, un tādējādi ietekmēt cilvēku garastāvokli, dažādu notikumu

atcerēšanos, iespaidot cilvēku rīcību vai slimības gaitu. R. Moriss

(«Science Digest» 1981, III) uzskata, ka pilnmēness fāzē organismā

esošie fermenti un daudzie hormoni aktivizējas, un cilvēki kļūst uz-

budināti un to rīcība ir citāda, nekā pārējo Mēness fāžu laika.

Hronobioloģijas problēmas skar daudzas medicīnas nozares —

fizioloģiju, farmakoloģiju, higiēnu, visu klīnisko medicīnu. Hronote-

rapijas un • hronofarmakoloģijas sasniegumus nu jau izmanto slim-

nieku ārstēšanā. Taču neskaidrību vel ir daudz. Lai gan galvenā
problēma — attiecības starp organisma bioritmiem un apkārtējās vi-

des izmainām iemanto zinātnieku 'aizvien lielāku uzmanību. Un tas

jau ir solis uz šo norišu izziņu un izpratni.
Oskars Martinsons
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KAD CIRSTI VIJOLĒM KOKI?

Plaši izplatīts ir senču ieteikums lapu kokus cirst vecā, bet skuju
kokus — jaunā mēnesī. Arī mūsdienās pinēji ņem vērā Mēness fāzes,
vācot klūdziņas un saknītes saviem izstrādājumiem. Tāpat kokļu meis-

tari ievēro senās gudrības. levērojamais angļu mēbeļu meistars

Tomass Cipendeils (1718—1779), atlasot sev materiālus, allaž intere-

sējies, kādā Mēness fāzē koks cirsts. Acīmredzot nav iemesla apšau-
bīt T. Cipendeila kompetenci koksnes kvalitātes jautājumos, it se-

višķi, ja ņemam vērā, ka savas darba gaitas viņš sācis kā kokgrie-
zējs un ka viņa mēbelēm bija daudz dažādu liekto detaļu. Liekas, nav

jāpaskaidro, cik kokmateriālu liekšana ir darbietilpīgs process un cik

izcila nozīme ir materiālu īpašībām šajā procesā.
Arī lielais vijoļu meistars Džuzepe Gvarnēri no Kremonas (1698—

1744) uzskatīja, ka «dziedošu koku» var iegūt tikai noteiktā gada-
laikā un noteiktā Mēness fāzē. Bet Dž. Gvarnēri bija trešās paaudzes
vijoļu meistars savā dzimtā, uz viņa vijoles spēlēja N. Paganīni.

Piemēram, Brazīlijā līdz pat šim laikam saglabājies paradums no-

gāztos kokus marķēt, norādot Mēness fāzi, kurā tie cirsti. Par Mē-

ness fāžu ietekmi uz augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem ir rakstījis
arī romiešu vēsturnieks Plinijs Vecākais. Viņš, starp citu, minējis, ka

ozoli jācērt dilstošā Mēnesī. Taču senajā Itālijā ozols nebija sevišķi

izplatīts koks. Tāpēc rodas jautājums, no kuras tautas Plīnijs varētu

būt aizguvis šo informāciju? Antīko autoru darbos atrodam ziņas

par romiešu ekspedīcijām uz Baltiju pēc dzintara, mūsu reģionā at-

rasti depozīti, kas satur romiešu monētas... Un ja nu romiešu ku-

ģotāji līdz ar dzintaru uz dzimteni aizveduši arī šo derīgo informā-

ciju?
Bruno Biedriņš

BET JA RAVĒJAM PĒC MĒNESS?

Ar nezālēm var cīnīties dažādi: ar spēku un varu, ar ķīmiju un

arī ar viltul Zinot, ka Mēness ietekmē augu dzīvības procesus, varbūt

varam šo saistību izmantot arī augiem par ļaunu, proti, par jaunu
nezālēm.

Es iesaku: vajag sākt ravēt 3—4 dienas pirms pilna Mēness. Tad

izrautās nezāles un notrūkušo nezāļu saknes būs ar minimālu dzī-

votspēju, tās neataugs tik ātri, kā jaunā Mēness fāzē izravētāsl

Turpretī ziemā siltumnīcā optimālais ravēšanas laiks ir ap jaunu
Mēnesi!...

Tā, ņemot talkā kosmiskos spēkus, ir iespējams ievērojami sama-

zināt augkopībā patērēto darba daudzumu, piemēram, ravēt kādu

kultūru nevis 2 vai pat 3 reizes, bet gan tikai vienu reizi. Un viss

tāpat būs tīrs.

Vismaz es tā daru, un esmu guvis panākumus.

Bruno Biedriņš
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KO MĒS REDZAM PIE DEBESĪM?

Mēness — Raiņa dēvētā «debesu dzejnieka» — fāzes, to maiņas
regularitāte un «it kā» noslēpumainība, fāžu ietekme uz dzīvo un

nedzīvo dabu allaž saistījušas cilvēku uzmanību. Lai lasītājiem
sniegtu viennozīmīgu, zinātniski pamatotu informāciju par tām, gan-
drīz visos kalendāros, kā arī citos periodiskajos izdevumos (piemē-
ram, «Zvaigžņotajā debesī») tiek publicētas — saistot ar atbilstoša-

jiem datumiem utt. — vispārpieņemtas grafiskas zīmes, kuru nozīme

vienmēr tiek arī paskaidrota. 1. attēlā reproducēti daži visizplatītākie
šo zīmju varianti.

Kā zināms, Mēness, riņķodams ap Zemi, apmēram mēneša laikā

secīgi un nepārtraukti kļūst (vērojot no Zemes, protams) no šaura

sirpīša vispirms par aizvien platāku sirpīti, tad — par pusdisku
(pirmo ceturksni); turpinādams pieaugt, tas top pilns, bet pēc tam—

no otras puses — pamazām sāk dilt. Kad apmēram pēc nedējas
(skaitot no pilnmēness fāzes kulminācijas momenta) tas samazinā-

jies līdz pusdiskam, runājam par pēdējo (trešo) ceturksni. Pēc tam

Mēness atkal kļūst par sirpi, kas sašaurinās aizvien vairāk, kamēr

pazūd pavisam. Tad ir jauns jeb tukšs Mēness. Pēc tam viss atkār-

tojas.
Augošā Mēness sirpītis ir redzams vakaros un turklāt jo lielāks

tas paspējis izaugt, jo pēc saulrieta ilgāk redzams; pilns (vai gan-
drīz pilns) Mēness redzams praktiski visu nakti; dilstošais sirpis pa-

rādās rīta pusē un jo īsāku laiku pirms saullēkta, jo vairāk tas pa-

spējis sadilt. Visiem labi zināma ir arī «kātiņa» pievienošana sirpī-
tim: ja iegūstam burtu «p» (pieaug), tad tā ir droša pazīme, ka

Mēness aug, bet, ja «d» (dilst), tad — ari viss skaidrs.
Labi zināms arī tas, ka Mēness redzamā veidola izmaiņas izraisa

dažādie Mēness stāvokli attiecībā pret Sauli.

Jauns Mēness atrodas starp Zemi un Sauli un tātad ir pavērsis
pret mums savu neapgaismoto pusi. Šajā fāzē ir iespējami Saules

aptumsumi.
Pilns Mēness arī atrodas (praktiski) vienā līnijā ar Zemi un

Sauli, taču Zemei pretējā (ne tajā, kur jauns), no Saules vistālākajā

pusē. Tātad tas ir pilnīgi apgaismots; šajā fāzē ir iespējami Mēness

1. att. Mēness fāžu gra-
fisko attēlu varianti.
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2. att. Shematiska ilustrācija tam, kas redzams kalendārā

(augšēja rindiņa) un debesīs (apakšējā rindiņa).

aptumsumi (tie notiek, ja Mēness ieiet Zemes ēnā; parasti gan tas

«pamanās» paiet Zemei garām).
Ja vērojam Mēnesi tikai debesīs, vai arī ja sekojam tā fāzēm

tikai kalendāros, nekādas kļūmīgas situācijas nerodas. Bet, ja sākam

abus šos fāžu ritumus salīdzināt vienu ar otru, var — lai tas būtu

cik dīvaini būdams — atgadīties pārpratumi.
Vispirms, ir iespējams, ka jēdzienu «ceturksnis» saistām ar Mē-

ness redzamā diska ceturtdaļu. Tāpēc varam sākt domāt, ka dienā,
kad kalendāros ir atzīmēts «pirmais ceturksnis», debesīs jābūt redza-

mai ... Mēness diska ceturtdaļai, jo vairāk tāpēc, ka Mēness fāžu

grafiskie attēli (sk. 1. att.) tiešām bieži ir tuvāki diska ceturtdaļai
nekā pusei.

«Pirmais ceturksnis» tomēr nozīmē to un tikai to, ka Mēness šajā
fāzē (precīzāk sakot — šīs fāzes kulminācijas brīdī) ir paspējis
veikt pirmo ceturtdaļu no sava riņķojuma ap Zemi (ja par ceļa sā-

kumu uzskatām jauno Mēness fāzi); un tad ir redzama precīzi puse
un nevis ceturtdaļa no diska.

2. attēla pirmajā rindiņā redzami Mēness fāžu grafiskie simboli,
kādi atrodami 1984. g. kalendāros, bet otrajā rindiņā tas, kas redzams

debesīs. Protams, laikā no 23. XI līdz 30. XI Mēness pieauga līdz

pusmēnesim pakāpeniski, un viens sirpītis (25. X1.—26. XI.) ir uz-

zīmēts tikai attēla vienkāršošanas nolūkos. Tas pats sakāms par
5.-6. XII atbilstošo attēlu. Laikā no 8. XII līdz 22. XII aina debesīs

būtu līdzīga tai, kas redzama attēlā; tikai shematiskie «Mēnesīši»

sekotu viens otram pretējā. secībā un «diltu» no otras puses.
Mēs neesam paguvuši pieminēt to, ka, piemēram, Mēness pēdējais

ceturksnis (tāpat kā pirmais, utt.) debesīs ir redzams kā gaišs pus-

disks (apaļš pa kreisi no diametra), bet 1. attēla divu pirmo rindiņu

pēdējie simboli ir melni. Kas kalendārā melns, debesīs spoži balts!

Tātad Mēness fāžu apzīmējumos pn nosaukumos ir konstatējams
tomēr zināms neloģiskums. Tāpēc vērsām uzmanību uz to. Bet var-

būt nebija vērts? Varbūt šāds neloģiskums nevienu netraucē? Vai,

tieši otrādi, traucē stipri? Ja tā, tad — vai iespējams kaut ko mai-

nīt? Acīmredzot nebūs iespējams pirmo (un pēdējo) ceturksni nosaukt

par pirmo (un pēdējo) pusmēnesi. Lai gan patiesībā tie ir visīstākie

pusmēneši!

Juris Birzvalks
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Piezīme.

Vidējie

ilggadējie
datumi

uzrādīti

Latvijas
PSR

centrālajam
rajonam

(Rīgai).

lekavās

dotais

pir-

mais

datums

visās

sezonās,

izņemot

pavasari,

atbilst

republikas

austrumu,
otrais

—
rietumu

dajai.

Tātad

pavasaris

vispirms
sākas

rietumu
dajā

un

pakāpeniski
aptver

austrumu

rajonus. Sastādījuši
Matīss

Dīriķis
un

Lūcija

Ozola

ASTRONOMISKO
UN

BIOKLIMATISKO
SEZONU

SĀKUMS

Sezonas

Astronomiskās 1984.—
1985.

g.

Astronomiskās

Biok

ilggadējievidējie
(1881.—

1960.

g.)

Bioklimatiskāstlimatis
skās

1982.—
1983.

g.

Piezīmes

Ziemas

sākums

(1984.
g.)

Pavasara

sākums

Vasaras

sākums

Rudens

sākums

Ziemas

sākums

21.

XII

pl.

19

23

20.

III

pl.

19

40

21.

IV

pl.

14

44

23.

IX

pl.

6

08

22.

XII

pl.

1

08

24.

XI

(12.—
30.

XI)

26.

III

(21.—
31.

III)

18.

VI

(10.—
30.

VI)

24.

VIII

(15.—
30.

VIII)

24.

XI

(12.—
30.

XI)

29.

XII—
10.

I

14.

-16.

III

15.

—20.
V

25.

VII

1-5.

IX

10.—
20.

XI

(1983./1984.
g.)

gaisa

temperatūra
stabili

noslīd

zemāk

par

0°C
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temperatūra
stabili

paceļas
virs

0°C,

zied

lazdas
gaisa

temperatūra
stabili

paceļas
virs

15

°C,

zied

rudzi gaisa

temperatūra
stabili

noslīd

zemāk
par

15°C

zied

virši

gaisa

temperatūra
stabili

noslīd

zemāk

par

0°C
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KUR PUTNAM ŠŪPULIS KĀRTS:

sīkam putnam

Mūsdienu mežos ir palicis ļoti maz dobumainu koku.

To labi saprazdami, mežsaimnieki jau gadus divdesmit

sistemātiski izliek mežos putnu būrīšus. Zēl tikai, ka

bieži vien šis darbs netiek veikts kvalitatīvi. Galvenās

kļūdas: 1) būrīši mežā tiek izvietoti pārāk blīvi (lai ne-

būtu tālu jānēsā): kur ir, tur ir pārāk daudz, toties lielās

platībās nav nemaz; 2) rudeņos no būrīšiem netiek iztī-

FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

(pec sabiedrisko
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1. Nīca

2. Rucava

3. Vērgale
4. Pope
5. Snēpele
6. Dundaga
7. Engure
8. Dobele

9. Matīši

10. Lugaži
11. Stučka

12. Nereta

13. Jumurda

14. Atašiene

15. Dzelzava

16. Mēdzūla

17. Zvidziena

18. Alūksne

19. Dagda
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8.4 2.4
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26.4 24.3

25.4 16.3
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20.3 2.4

13.3 30.3
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19.3 —

15.3 —

19.3 1.4
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18.3 31.3
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4.4 31.3
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15.3 16.3

22.3 2.4

21.3 21.3
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rītas vecās ligzdas (lai iznīcinātu parazītus, ieteicams tās

savākt maisā un pēc tam sadedzināt). Tā kā ne melnie

mušķērāji, nedz arī zīlītes vecās ligzdas materiālus no

dobuma ārā nemet, tad pēc 3—4 gadiem būrītis kļūst ne-

lietojams; 3) būrīšu iemītnieki nav aizsargāti pret bieži

sastopamo caunu postījumiem. Tāpēc būrīšu jumtiem
jābūt stingri piestiprinātiem, lai caunas tos nevarētu no-

raut. Par labu aizsardzības paņēmienu var uzskatīt bū-

rīša piestiprināšanu pie apmēram 3,5 m augstas, iespē-
jami cietas (lai caunas nagi nevar iespiesties) un tievas

kārts vai stieņa. Caunas mazāk izposta arī tos būrīšus,
kas uzkarināti augstu koku zaros.

1983. GADA PAVASARĪ

novērotāju datiem)

novērotāji: 1 Nīca — A. Būciels, 2. Rucava — J. Laugalis, 3. Vērgale—A. Bloks,

nējs, 7. Engure — A. Liepiņa, 8. Dobele — E. Nonbergs, 9. Matīši —J. Smlts,

13. Jumurda —
V. Odris, 14. Atašiene — D. Malčanova, 15. Dzelzava —

-sne — L. Trelja, 19. Dagda — F, Vasi|jeva.
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Arī tie cilvēki, kuri būrīšus izliek dārzos, bieži vien ne-

ņem vērā, ka tikai strazds pats tīra savu būri, zīlītēm pa-

tīk, ja to izdara saimnieks un pēc tam vēl būrīša dibenā

ieber svaigu zāģu skaidu saujiņu.
Varētu jau arī mežos, parkos un dārzos izvietot no dē-

līšiem pagatavotus pusdobumus pelēkajiem mušķērājiem,
bet, ja tie būs puslīdz vienveidīgi, tad sīli un dižraibie

dzeņi drīz vien iemācīsies pārbaudīt visus pēc kārtas un

ligzdas izpostīs. Pie ēkām, ko sīļi, žagatas un dzeņi ne-

mēdz apmeklēt un kur kaķi un žurkas netiek klāt, gan

2—3 tādus pusdobumus vajag piestiprināt.
Mizložņai patīk dziļas un tikai 4—5 cm platas sprau-

gas. Tādas var izveidot, kādai resnākai eglei, priedei,
ozolam, alksnim vai bērzam piestiprinot (augšā un

apakšā) lielu attiecīgā koka mizas gabalu.

26.5 28.4
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27.5 27.5

23.5 25.5
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18.5 18.5

— 5.5
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11.5 15.5

— 16.5
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— 16.5

— 17.5
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17.5 14.5
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1.5 20.5
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3.5 22.5

3.5 17.5

30.4 21.5

5.5 17.5

30.4 20.5

— 18.5

2.5 20.5



73

Bezdelīgām un čurkstēm ligzdas piestiprināšanu var

atvieglot ar kāda dēlīša palīdzību. Ja dzīvojat pilsētas
vai ciemata lielo māju augšējos stāvos, visgarām lodžijas
vai balkona ārējai malai varat uzlikt garu kasti ar vai-

rākiem nodalījumiem un apaļām skrējām (3,5 cm dia-

metrā) ik pēc 10—12 cm. Jumtam jābūt blīvam un kastē

jāieber ar zāģu skaidām sajaukta kūdra. Tā jums varbūt

laimēsies pievilināt svīres.

Mežos, parkos un dārzos ligzdošanu var atvieglot arī

tādiem putniem, kam nevajag ne dobumu, ne pusdobumu.
Ar alumīnija stiepli var savilkt ciešāk vairākus zariņus,
pieliekt un sastiprināt pāris eglītes zarus — varbūt patiks
paceplītim, žubītei vai kādam meža strazdam.

Ieva Vilka

Tabulas turpinājums

Sastādījusi Lūcija Ozola

— 25.4
21.5 23.4

20.5 20.4

20.5 5.5

23.5 24.4

27.5 25.4

28.5 27.4

26.5 2.5

21.5 25.4

24.5 18.4

24.5 28.4

22.5 1.5

23.5 28.4

20.5 26.4

13.5 29.4

20.3 1.5
22.5 30.4

20.5 30.4

14.5 20.5

14.5 13.5

14.5 9.5

12.5 16.5
9.5 15.5

18.5 18.5
16.5 17.5

— 8.5

12.5 16.5

8.5 12.5

9.5 14.5

10.5 14.5

13.5 11.5

13.5 14.5

8.5 7.5

12.5 13.5

10.5 17.5

20.5 16.5

8.5 14.5

16.5

14.5

12.5

18.5

17.5

16.5

16.5

14.5

16.5

14.5

22.5

22.5

18.5

18.5

12.5

17.5

15.5

12.5



74

plēsīgam putnam

Grūti iedomāties cilvēka darinātās ligzdās savvaļas
plēsīgos putnus, kurus cilvēks pats ir tik ilgi vajājis un

nīdējis. Sakarā ar intensīvu mežrūpniecības attīstību ve-

selai rindai dienas plēsīgo putnu tiek izjaukti dabiskie

ligzdošanas apstākļi, tas ir, veco mežu izciršana, kā ari

purvu nosusināšana. Visjutīgāk uz šīm pārmaiņām reaģē
klinšu ērglis un zivju ērglis, tāpēc mākslīgās ligzdvietas
uzstāda tieši šīm sugām, it sevišķi zivju ērglim. Katrai

putnu sugai ligzdošanas apstākļi ir īpatnēji, piemēram,

zivju ērglis par ligzdošanas vietu parasti izvēlas purvus

un izcirtumus, kuru tuvumā ir zivīm bagāti ūdeņi; tas

ligzdo galvenokārt vecu, savrup stāvošu priežu galotnēs.
Mūsu apstākļos zivju ērgļu skaitu ierobežo nevis barības

FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS
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7. Engure
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10. Lugaži
11. Stučka

12. Nereta

13. Jumurda

14. Atašiene
15. Dzelzava

16. Mēdzūla

17. Zvidziena
18. Alūksne
19. Dagda

5.6 24.5

12.6 30.5

14.6 —

28.5 12.5
— 30.5

5.6 8.6

12.6 12.5

30.5 26.5

30.5 26.5

2.6 8.6

30.5 17.5

30.5 3.6

30.5 10.5
2.6 31.5

22.5 26.5

30.5 24.5

— 25.6

27.5 24.6

18.5 16.6

26.5 15.6

24.5 12.6

18.5 14.6

20.5 12.6

20.5 12.6

20.5 10.6

17.5 25.6
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1.6 14.6

12.5 10.6

— 18,6
— 4.6

2.6 27.6

14.6 16.6
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14.6 8.6

8.6 8.6
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31.5 22.6
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31.5 26.6
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27.6 27.6

20.6 5.7

14.6 24.6

9.6 —
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3.6 25.6

5.6 28.6

16.6 16.6

20.6 14.6

16.6 18.6

12.6 13.6

10.6 8.7

16.6 10.7

8.6 24.6
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rūkums, bet gan ligzdošanas vietu trūkums. Attīstoties

zivsaimniecībai, zivju ērgļu barības bāze uzlabojas. Māk-

slīgo ligzdu uzstādīšana praktiski ir vienīgais pasākums,
<as labvēlīgi ietekmētu dienas plēsīgo putnu populācijas.
Sai jomā lieliski panākumi ir gūti Somijā, kur apmēram
'/3 zivju ērgļu ligzdo mākslīgajās ligzdvietās, proti, plat-
formās. VDR, Mēklenburgā no 33 ligzdojošiem pāriem
14 ligzdo uz elektropārvades līniju stabiem. Sie fakti lie-

cina par šīs sugas lieliskajām adaptācijas spējām un liek

domāt optimistiski par tās nākotni. Mākslīgās ligzdvietās
ir no kokmateriāliem darinātas platformas, kuras uzstāda

piemērotā kokā. Sī metode sevišķi populāra ir Skandinā-

vijā un Rietumeiropā; Baltijā pirmās ligzdvietās izliktas

tikai pēdējos gados, bet Latvijā — tikai 1982. gadā. Līdz

šim ir uzstādītas 20 ligzdvietās; vienā no tām jau otro

1983. GADA VASARĀ

novērotāju datiem)

Sastādījusi Lūcija Ozola

ico

co

<0
<0

1)

a.

5^
1-T3
CC V

co

1(0 v

s>

o w

C-M
i(0 O
-> c

S "

<«•-;
«

o

S5
C cd
<0 M

D n

■

o
■co ;

2

NW 9

C9

83

m O

0) >
s «

.«2 «

5o

«0
to

KO

•
o

85
C m

3f cc

< c

co

'8 «
.21

<° -S
CO O

B >
cu co

-K CO
•3 tfi

co 3

co
N

T) 3

§>
£5
« CO

_

fc*

—. C

īre <u

« 3

4i >

Ē2
(fl co

■
E

Cl

a

(0

1(0

cn

co
.(y

tu

>"3

— 10.7
15.7 4.7
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14.7 12.7

— 31.7

8.7 19.7

5.7 10.7

5.7 30.7

7.7 12.7

3.7 16.7

3.7 28.6

13.7 2.7

5.7 8.7

10.7 10.7

8.7 12.7

8.7 6.7

15.7 10.8

18.7 20.7

7.7 10.7

16.7 16.7

8.7 5.7

~8 1.8

4.7 2.7

10.7 12.7

10.7 12.7

10.7 20.7

12.7 12.7

10.7 9.7

1.7 10.7

6.7 10.7
8.7 —

— 10.7

17.7 —

14.8 10.8

16.7 3.7

23.7 27.6

12.7 17.7

15.7 30.7

8.7 —

16.7 —

7.7 12.7

14.7 4.7

14.7 4.7

18.7 11.7
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10.7 20.7

6.7 16.7

6.7 6.7

15.8 20.8

27.7 22.8

15.7 1.8

26.7 28.8

16.7 6.8

29.7 20.8

12.7 22.8

2.7 13.8

3.7 13.8

8.7 14.8

8.7 20.8

6.7 2.8

8.7 —

10.7 20.8

26.7

4.8

24.7

26.7

6.8

28.7

25.7

7.8

18.7

25.7

4.8

30.7

24.7

24.7

3.8

6.8

27.7

15.8

28.7

25.7

20.7

18.8

24.7

28.7

208

14.7

118

5.8

16.8

24.7

25.8

25.7

1.8

16.8

1.8

26.7

20.7

20.7

5.8

20.7

6.8

15.8

1.8
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gadu izperēti jaunie ērgļi. Četras citas ligzdvietās tiek

dekorētas ar zariem un izmantotas par barības galdiem.
Mākslīgo ligzdvietu uzstādīšanas paņēmieni ir ļoti da-

žādi. Tās uzstāda, ja, piemēram, nogāzusies vecā ligzda,
kā tas nereti notiek ar lielo plēsīgo putnu ligzdām. Pēc

somu ornitologu pieredzes, ar mākslīgo ligzdvietu palī-
dzību putnus iespējams piesaistīt vietām, kur tos mazāk

ietekmē cilvēka saimnieciskā darbība. Visbeidzot jāpiemin,
ka visas plēsīgo putnu sugas, to skaitā arī jau minētais

klinšu ērglis un zivju ērglis, ietvertas Latvijas PSR Sar-

kanajā grāmatā un ir sevišķi saudzējamas.

Uģis Bergmanis

FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS
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2. Nereta
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17. Zvidziena
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15.9 6.9

27.8 15.9

14.8 30.8

24.8 26.8

20.8 1.10

1.9 —

16.9 8.9

20.8 29.8

10.9 16.9

10.9 5.9

10.9 2.9

26.9 9.10

2.7 6.9

3.8 1.9

— 25.9

15.8 10.9

16.9 18.9

24.9 10.9

5.9 25.9

15.9 15.9

— 28.9

28.8 27.9

10.9 10.10

— 26.9

10.9 16.10

2.9 7.10

8.9 18.9

15.9 9.9

25.8 9.9

28.8 4.9

7.9 7.9

5.9 5.9
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1.9 19.9

25.9 20.9
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27.9 1.9
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10.9 13.9
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5.10 9.10

26.9 10.9

5.10 5.10
10.9 10.9

20.10 —
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ūdensputnam

Cilvēka darbības rezultātā nepārtraukti samazinās un

izzūd ūdens un piekrastes putniem piemērotas dzīvesvie-

tas. Pakāpeniski sarūk ari pašu šo putnu skaits. Dažas

sugas jau nonākušas līdz iznīcības robežai. Galvenie šo

parādību cēloņi ir cilvēka saimnieciskā darbība (jaunu
zemju apgūšana, meliorācija, rūpniecības attīstība, lauk-

saimniecības ķimizācija v. c), ar to saistītā vides piesār-

ņošana, pārmērīga medīšana un tā sauktais nemiera fak-

tors. Vairums Eirāzijas ziemeļu daļā (tajā skaitā arī

mūsu republikā) dzīvojošo ūdensputnu ir gājputni, kas

ziemu pavada simtiem vai pat tūkstošiem kilometru tālu

1983. GADA RUDENĪ

novērotāju datiem)

Sastādījusi Lūcija Ozola
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no savām ligzdošanas vietām. Ūdensputni neatzīst valstu

robežas, tādēļ šo putnu saglabāšana pilnā mērā atkarīga
no plašas starptautiskās sadarbības. Lai veicinātu un

koordinētu ūdensputnu un to dzīvesvietu aizsardzību, kā

arī pētniecību, 1954. gadā nodibināja Starptautisko ūdens-

putnu pētīšanas biroju, kas pašlaik ir globāla organizā-

cija. Viens no ievērojamākajiem biroja sasniegumiem ir

ūdensputniem sevišķi piemērotu teritoriju starptautiskas
nozīmes liegumu organizēšana dažādās valstīs. So lie-

gumu saraksts aptver 249 vietas ar kopējo platību
17 milj. ha. Padomju Savienībā pagaidām izveidoti 12

šādi objekti, no tiem tikai viens Baltijas republiku terito-

rijā (Matsalas rezervāts Igaunijā).
Tāpat kā visur citur, arī Latvijā jau daudzus gadu des-

mitus vērojam pakāpenisku ūdensputnu skaita samazinā-

šanos. Cēloņi ir tie paši, kas jau pieminēti raksta sākumā.

Kādi tad ir galvenie pasākumi, kas tiek veikti mūsu re-

publikā, lai saglabātos un atsevišķās vietās pat savairotos

ūdensputni?
Neapšaubāmi vissvarīgākā nozīme ir ligzdošanas vietu

aizsardzībai vairošanās periodā. Sādi aizsardzības pasā-
kumi nav iedomājami bez cilvēka saimnieciskās un spor-

tiskās darbības ierobežošanas, izveidojot sezonālos vai

pastāvīgos liegumus. Latvijā pašlaik šādi lokāli ornito-

loģiskie liegumi izveidoti diemžēl tikai 6 lielākajos piejū-
ras ezeros.

Stingrai kārtībai jābūt medību lietās. Šobrīd visā re-

publikas teritorijā medības ir stingri reglamentētas. Me-

dību sezona parasti ilgst ne ilgāk kā 3 mēnešus (no

augusta līdz oktobrim), pie tam līdz l. oktobrim parasti
atļauts medīt tikai 2 reizes nedēļā. Katram medniekam

tiek ierobežots nošaujamo putnu skaits vienā medību

reizē vai visā sezonā. Latvijā, tāpat kā gandrīz visā

Eiropā, aizliegtas pīļu medības pavasarī. Pavasara me-

dības vēl atļautas tikai Maltā, dažās provincēs Somijā
un diemžēl milzīgā mūsu valsts teritorijas daļā — vismaz

25 KPFSR Eiropas daļas apgabalos un autonomās repub-
likās. Šādas medības nodara nelabojamu ļaunumu vietē-

jām populācijām, galvenokārt iztraucējot ligzdošanu.
Svarīga nozīme ūdensputnu skaita saglabāšanā ir me-

dību liegumiem. To galvenie uzdevumi ir pasargāt pīles
no pārmērīgas izmedīšanas, novērst pīļu priekšlaicīgu
aizceļošanu rudenī. Medību liegumiem vajadzētu atvēlēt

vismaz 10%, no kopējās ūdensputnu dzīvei piemēroto
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ūdenstilpju platības. Diemžēl Latvijā šobrīd izveidoto me-

dību liegumu kopplatība nesasniedz pat 1% no attiecīgās

teritorijas.

Atsevišķas retas un izzūdošas ūdensputnu sugas mūsu

republikā ņemtas likuma aizsardzībā, tomēr vairumā ga-

dījumu tās nav pasargātas no nelikumīgas medīšanas, jo
lielākā daja mednieku nespēj dabā atšķirt aizsargājamās

sugas no citām līdzīgām sugām (kā izņēmums, protams,
jāmin gulbji).

Tomēr, kā tas novērots daudzās valstīs, ar aizsardzības

pasākumiem un medību ierobežojumiem vien ūdensputnu
skaitu pašreizējā līmenī nenoturēsim. Jārada pilnīgi jau-
nas dzīvesvietas un jāveic dažādi pasākumi, lai uzlabotu

ūdensputnu dzīves apstākjus jau esošajās ūdenstilpēs.
Pie pēdējiem pieskaitāms vesels komplekss tā saukto bio-

tehnisko pasākumu, no kuriem svarīgākie ir sekojošis
mākslīgo salu veidošana, virsūdens augāja iznīcināšana

ap galvenajām ligzdošanas vietām, koku un krūmu izcir-

šana ligzdošanai piemērotās salās, mākslīgo ligzdošanas
vietu ierīkošana, cīņa ar olēdājiem dzīvniekiem v. c. Māk-

slīgās salas speciāli ūdensputnu ligzdošanai pirmo reizi

mūsu valstī izveidoja Latvijā Kaņiera ezerā 1964. gadā.
Pašlaik šādas salas izveidotas arī Babītes un Engures
ezerā, kā ari dažās republikas dīķsaimniecībās.

Sagaidāms tomēr, ka ūdensputnu skaits joprojām sa-

mazināsies gan atsevišķu valstu, gan globālā mērogā, jo
līdz šim realizēto konkrēto aizsardzības un pavairošanas
pasākumu apjoms vēl nespēj kompensēt ūdensputnu dzī-

ves apstākļu pasliktināšanos un dzīvesvietu izzušanu.

Pēteris Blūms

Gads

TAS SENAIS ZODIAKA LOKS

Ir sācies jauns gada ritums — Saule atkal atrodas Mežāža zīmē,
tāpat kā katrreiz, kad mēs, eiropieši, sagaidām Jaungadu. Kopš
gadu tūkstošiem, kamēr vien cilvēKs izšķir dažādus zvaigznājus, ir

ievērots, ka pie debesīm redzamais zvaigznāju raksts atkārtojas.
Vienas paaudzes dzīves laikā ik sezonu pie debesīm redzami vieni un

tie paši zvaigznāji.
Jau kopš seniem laikiem sevišķu uzmanību cilvēki veltījuši īpašai

zvaigznāju joslai — zodiakam. Zodiaka zvargznāji ir Mežāzis, Ūdens»
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Senindiešu zodiaks

vīrs, Zivis, Auns, Vērsis, Dvīņi, Vēzis, Lauva, Jaunava, Svari, Skor-

pions, Čūsknesis, Strēlnieks, šajā zvaigznāju joslā, un tikai tajā, de-

besi šķērso Mēness, planētas un Saule, jo šī josla ir planētu ceļu
projekcija uz mūsu debess. Ideālā gadījumā planētu pārvietošanos pa
zodiaka zvaigznājiem vislabāk varētu novērot, atrodoties uz Saules,

ap kuru planētas riņķo. Diemžēl tas nav iespējams, tāpēc, novērojot
no Zemes, mūsu skata līnija ietver arī Sauli.

ledomāsimies, ka mūsu planētai nav atmosfēras. Tādā gadījumā
arī dienā debesis būtu melnas, jo Saules gaisma, netiktu izkliedēta,

un mēs varētu vienlaicīgi novērot gan Sauli, gan zvaigznes. Tāda

iespēja, kā zināms, ir kosmonautiem, kad tie atrodas ārpus Zemes

atmosfēras. Tāpat, ja ir pilns Saules aptumsums, pie debesīm parādās
zvaigznes.

Tomēr daudzu paaudžu laikā cilvēki arī bez šādiem ideāliem no-

vērošanas apstākļiem aprēķinu ceļā ir atrisinājuši spīdekļu kustības

noslēpumus.
Ja ņemam vērā, ka Saule Ir sistēmas centrā, bet Zeme riņķo ap

to, tad skaidrs, ka dienā, kad esam pagriezušies pret Sauli,* īstenībā

skatāmies ari uz tām zvaigznēm, kuras atrodas aiz Saules — tajā musu

planētas orbītas pusē, kur būsim pēc pusgada. Un tikai naktī, kad

aizgriežamies no Saules prom, novērojam tos zvaigznājus, uz kuru

fona mūsu Zemi redzētu novērotājs no Saules. Bet, tā kā daudzus

gadsimtus cilvēki uzskatīja, ka Saule riņķo ap Zemi, tad arī izvei-
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Denderu tempļa (Ēģiptē) zodiaks.

dejās pieņēmums, ka Saule atrodas kādā zvaigznājā. Formāli tas nav

nepareizi: projekcijā uz redzamās debess sfēras Saule gada laikā tie-

šām pārstaigā visus zodiaka zvaigznājus secībā, kādu minējām šī

raksta sākumā.

Astronomi par zvaigznāju sauc ne vien zvaigžņu raksturīgo kon-

figurāciju, bet arī noteiktu debess platību ap to un Saules ieiešanu

kāda zvaigznāja robežās nosaka nevis vizuāli, bet pēc Saules kustī-

bas tabulām, kas iegūtas, veicot aprēķinus ar debess mehānikas palī-
dzību.

Saules ceļš jeb ekliptika gada laikā šķērso 13 zvaigznājus. Tā kā

zvaigznāji ir dažāda lieluma, Saule, tos šķērsodama, veic dažādus

ceļa gabalus. Praktiskiem aprēķiniem šāds ekliptikas sadalījums nav

ērts, tāpēc kopš seniem laikiem ekliptiku pieņemts sadalīt nevis 13 ne-

vienādās, bet gan 12 vienādās daļās, pa 30° katrā, apvienojot zem

vienas zodiaka zīmes, proti, Skorpiona, divus zvaigznājus, Skorpiona
un Cūskneša, tā, lai attiecīgo zodiaka zīmju robežas tikai aptuveni
sakristu ar zvaigznāju robežām. Sādu sadalījumu, kas saglabājies
līdz pat mūsdienām, pirms 22 gadsimtiem ieviesa antīkie astronomi.

Taču izrādījās, ka jāņem vērā parādība, kuru sauc par precesiju un

kura izpaužas tādējādi, ka Zemes ass pasaules telpā 26 000 gadu
laikā apraksta konusu. Šīs parādības dēļ tieši pēc gada, kad Zeme

ir veikusi pilnu apgriezienu ap Sauli, dienas spīdeklis nenonāk pre-

cīzi tajā pašā zodiaka joslas punktā, bet atpaliek par it kā pavisam
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Arābu zodiaks.

niecīgu attālumu, proti, par 50.3 loka sekundēm jeb par a^a

zodiaka joslas. Tomēr 22 gadsimtos, kas pagājuši kopš ekliptikas jos-
las sadalīšanas zodiaka zīmēs, šī starpība jau kļuvusi visai ievēro-

jama — apmēram 30°, t. i., veselas zodiaka zīmes platumā. Piemē-

ram, astronomiskā pavasara sākuma momentā, kad diena un nakts

ir vienāda garuma, Saule neatrodas vis Auna zvaigznājā, kā tas bija
antīkajos laikos, bet gan laika secības ziņā iepriekšējā — Zivju

zvaigznājā. Līdzīga nobīde, protams, vērojama arī visos pārējos
mēnešos.

Tā kā zodiaka zīmēm atbilstošos posmos ir sadalīta ekliptika, oevis

pati zodiaka josla un pa ekliptiku Saule gada laikā veic precīzi pilnu
apgriezienu, tad mainās tikai ekliptikas stāvoklis zodiaka Joslā un

zodiaka zīmju atrašanās vietas jau vairs nesakrīt ar attiecīgajiem
zvaigznājiem. Piemēram, aprīļa sākumā Saule atrodas Zivju zvaig-

znājā, bet valdošā ir Auna zīme. Sāda nesakritība vērojama Saulei
atrodoties ikvienā no 12 zodiaka zīmēm: Aunā (V), Vērsī (t5), Dvī-

ņos (KO, Vēzī (©), Lauvā, (VJ, Jaunavā {™p). Svaros t£h);, Skor-

pionā (mj, Strēlniekā (/), Mežāzī (£), Ūdensvīrā un Zivīs

(){ ). Par sākuma punktu pieņemts uzskatīt Auna zīmi,, kurā Saule

ieiet pavasara sākumā. Un tikai pēc 26 000 gadiem, veikušas pilnu

apgriezienu pa zodiaka joslu, šīs zīmes atkal sakritīs ar saviem

zvaigznājiem.
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Antīkās pasaules cilvēki, kuri mums atstājuši mantojumā lielāko

daju zvaigznāju nosaukumu, tai skaitā arī zodiaka zvaigznāju, saska-

tīja šajos zvaigznājos dažādas mītiskas būtnes un zvērus. Ari pats
nosaukums «zodiaks» cēlies no grieķu vārda zoon — dzīvnieks. Zo-

diaka zvaigznājiem, tāpat kā citiem debess spīdekļiem, bieži tika pie-
dēvēta maģiska iedarbība uz cilvēku likteņiem. Kā tāla atbalss no

pseidozinātnes astroloģijas ziedu laikiem arī mūsdienās pazīstami
dažādi mēnešu horoskopi, kuros aprakstīts, kādas rakstura īpašības
piemīt cilvēkam, kas dzimis zem tās vai citas zodiaka zīmes. Pro-

tams, mūsdienās, zinot, cik tālu zvaigznes atrodas no Zemes un ka

zodiaka zīmes vairs nesakrīt ar attiecīgajiem zvaigznājiem, būtu

naivi izturēties pret šiem horoskopiem nopietni. Tāpat neticami, ka.

piemēram, no decembra beigām līdz janvāra beigām, kamēr Saule

atrodas Mežāzī, dzims viena tipa cilvēki, bet no nākamā brīža, kad

Saule ieiet Ūdensvīrā, jau pavisam citādi.

1879. gadā izdotā grāmatiņā «Mēnešu planētas jeb viņu nozīme

pret cilvēkiem», piemēram, par sievieti, dzimušu zem Mežāža zīmes,
teikts: «Sievišķis, šinī mēnesī dzimis, ir., no dabas auksts un do*

mīgs, jā, arī bēdīgs.» Bet par sievieti, dzimušu zem Ūdensvīra zī-

mes: «Sievišķis.. mēdz allaž priecīgs un jautrs būt, labprāt runā

un pļāpā ..» Lieki piebilst, ka Saules pāreja no vienas zīmes blakus-

zīmē nevar tik radikāli ietekmēt veselas cilvēku grupas raksturus.

Un tomēr — katra zodiaka zīme «valda» pār pilnīgi konkrētu

gada posmu. Raksta autors neapņemas apriori noliegt, ka gadalaiks,
kurā cilvēks dzimis vai, vēl vairāk, kurā tas ieņemts, nevarētu būt

viens no daudziem faktoriem, kas ietekmē organisma nervu sistēmas

struktūru. Saprotams, ka nevar būt runa ne par kādu fatālu nosacī-

Saules projekcija uz zodiaka zvaigznājiem, novē-

rojot no Zemes dažādos gadalaikos.
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tību. Taču senfe filozofi, novērojot lielas ļaužu masas, varēja pama-
nīt nelielas varbūtējas statistiskas novirzes no «vidējā», tās pēc tam
absolutizēdami. Mūsu laikā ir dažādi zinātniski pamatoti un vispusīgi
testi cilvēka psiholoģisko īpašību novērtēšanai, kas neapšaubāmi kal-

pos daudz labāk un precīzāk. Tāpēc atstāsim horoskopus tikai tur,
kur tie ir piemēroti — Jaungada izdarībās un apsveikumos un jaut-
rības rosināšanai dažās citās svētku reizēs.

Ivars Šmelds

ŠĪGADA ZODIAKA STĀVOKĻI

Saule ieiet Ūdensvīra zīmē 20. janvārī pl. 6h
.

Saule ieiet Zivju zīmē 18. februārī pl. 20h.
Saule ieiet Auna zīmē 20. martā pl. 19h 14IM

.

Saule ieiet Vērša zīmē 20. aprīlī pl. 7b
.

Saule ieiet Dvīņu zīmē 21. maijā pl. 6 h.
Saule ieiet Vēža zīmē 21. jūnijā pl. 14h44m.
Saule ieiet Lauvas zīmē 23. jūlijā pl. lh

.

Saule ieiet Jaunavas zīmē 23. augustā pl. Bh.8h.
Saule ieiet Svaru zīmē 23. septembrī pl. 6 ho8m.
Saule ieiet Skorpiona zīmē 23. oktobrī pl. 14h.
Saule ieiet Strēlnieka zīmē 22. novembrī pl. 12h.
Saule ieiet Mežāža zīmē 22. decembrī pl. l ho8m

,

MAIJVABOLES DZĪVES RITUMS

Neapšaubāmi, ka pavasaris ir, ja ne pats skaistākais

gadalaiks, tad trauksmainākais noteikti. Plaukst arvien

jauni ziedi, cits pēc cita dzīvi sāk dažādi kukaiņi. Zied-

augiem jāpaspēj noziedēt un uzkrāt spēkus nākošajam
gadam. Kukaiņiem jāizdēj olas un jānodrošina nākamā

paaudze ar barību un piemērotiem dzīves apstākļiem.
Evolūcijas gaitā ir izveidojusies kukaiņu attīstība ar vai-

rākkārtēju pārvēršanos. Pilnīgās pārvēršanās gadījumā
izšķir sekojošas attīstības stadijas: ola — kāpurs — kū-

niņa — pieaudzis kukainis, pie kam kāpuri ir pilnīgi at-

šķirīgi no pieaugušajiem kukaiņiem. Nepilnīgās pārvēr-
šanās gadījumā nav kūniņas stadijas un kāpuri ir ļoti

lidzīgi pieaugušajiem kukaiņiem.
Pieaugušo kukaiņu galvenie uzdevumi ir izplatīšanās

dabā un vairošanās. Kukaiņi skrien, lec, peld, lido, tādē-

jādi palielinādami savu izplatības teritoriju un atstādami

tur savas olas, no kurām vēlāk attīstās nākošā paaudze.
Ar šiem darbiem seškājainā «tauta» ir tik ļoti aizņemta,
ka daudzas sugas pieaugušu kukaiņu stadijā vispār ne-
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barojas. Noteiktas sugas sastopamas noteiktā laika pe-

riodā dažas stundas, dienas, nedēļas, mēnešus. Ari no-

saukumi izveidojušies attiecīgi — viendienītes, jūnijvabo-
les, maijvaboles. Maijvaboles daudzi droši vien atceras

jau no bērnības, kad ķēruši tās siltās maija novakarēs.

Maijvabolēm ir brīnišķīgas ūsiņas, kuras atgādina no at-

sevišķām plāksnītēm saliktu vēdeklīti. Ar tām kukainis

uztver smaržas. To savdabīgā forma ir kļuvusi par visas

plākšņūsaiņu dzimtas pazīšanas zīmi, kā to rāda arī

dzimtas nosaukums — plākšņūsaiņi (Scarabaeidae).
Dzimta ir ļoti liela, pavisam ir zināmas ap 20000 sugu,

no tām Padomju Savienībā sastopamas ap 900, bet Lat-

vijā — 87 sugas. Visu lielo plākšņūsaiņu dzimtu nosacīti

iedala divās apakšdzimtās: mēsluvabolēs (Coprinae) un

maijvabolēs (Melolonthinae), pirmās no tām barojas pār-
svarā ar dzīvnieku mēsliem un trūdošām augu paliekām,
bet otrās ar augu valsts barību. Pie mums ir sastopamas
divas maijvaboļu sugas: meža maijvabole (Melolontha
hippocastani Fabr.) un lauku maijvabole (Melolontha
melolontha L.). Tās var samērā viegli atšķirt — lauku

maijvaboles vēderiņš sašaurinās pakāpeniski un beidzas

ar smailu galu, bet meža maijvabolei tas sašaurinās

krasi un gals ir paplašināts.
Abu sugu maijvaboles izlido pārsvarā maijā un jūnija

sākumā, kad kokus klāj pirmās pavasarīgās lapas — pie-
augušo vaboļu barība. Siltajās novakarēs daža bērziņa
vai ozoliņa lapotne ņudzēt ņudz no maijvabolēm, bet uz

rīta pusi kociņš kļuvis gandrīz kails. Pieaugušu maijva-
boļu dzīves ilgums ir no 20 līdz 40 dienām maija beigās
un jūnijā. Sajā laikā notiek pārošanās. Mātītes ierokas

augsnē 20—30 cm dziji un vairākos paņēmienos izdēj līdz

80 olu. Lai nodrošinātu kāpuriem piemērotus dzīves ap-

stākļus, mātītes izvēlas piemērotu augsni, izvairās gan no

ļoti blīvas, gan no irstošas augsnes. Pēc 4—6 nedēļām

izšķiļas maijvaboļu kāpuri. Pirmajā gadā tie barojas ar

augu paliekām un sīkajām saknītēm. Nākošajos gados
kāpuri barojas tikai ar augu saknēm, nodarīdami zaudē-

jumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Ļoti cieš

jauno priedīšu un citu kociņu stādījumi kokaudzētavās,
kā ari bietes un citas lauksaimniecības kultūras. Spēcī-
gākie maijvaboļu kāpuri apēd mazākos kāpurus un ari

kūniņas. Kāpuru attīstības tempus nosaka galvenokārt
apkārtējās vides temperatūra un barības bāze. Valsts

dienvidu rajonos maijvaboļu attīstības cikls var ilgt 3 ga-
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dus, bet ziemeļos — visus 5 gadus. Var būt atšķirīga at-

tīstības gaita arī vienā un tajā pašā klimatiskajā joslā,

ja, piemēram, vairākus gadus pēc kārtas ir siltas, vai arī

otrādi — aukstas vasaras. Ja kāpuriem ir bagātīga ba-

rība, tie attīstās ātrāk, turpretī, ja tā ir nabadzīga, attīs-

tība ieilgst. Tāpēc ne vienmēr par kāpuru vecumu var

spriest pēc to izmēriem: sliktos apstākļos dzīvojuši kāpuri
3 gadu vecumā var būt tikpat lieli kā labos apstākļos
dzīvojuši kāpuri 2 gadu vecumā. Nedaudz kāpuru attīs-

tību ietekmē arī temperatūras diennakts svārstības, aug-

snes mehāniskais un ķīmiskais sastāvs un tās mitrums.

Kad kāpuri sasniedz attiecīgo attīstības stadiju, tie iekū-

ņojas. Tas parasti notiek vasaras sākumā: jūnija beigās

un jūlijā. Jaunās vaboles izšķiļas no kūniņām augustā
un septembri un paliek augsnē līdz nākošā gada maijam.

Maijvaboļu kāpuri un pieaugušās vaboles parasti ziemo

augsnes slānī, kurš ziemā nesasalst, t. i., dziļumā ap

50—80 cm, bet atsevišķos gadījumos arī līdz 2 m dziļu-
mam. Rudenī, kad pazeminās augsnes temperatūra, maij-
vaboļu kāpuri un pieaugušās vaboles ierokas dziļāk zemē,
bet pavasarī, kad temperatūra paaugstinās, tās dodas uz

augsnes virsējiem slāņiem. Tomēr ir novērots, ka maij-

vahoju kāpuri ir spējīgi izziemot arī sasalušajā augsnes

slānī. Maijvaboļu dzīvē ir vēl neizskaidrota parādība,

proti, to regulāra masveida savairošanās. Mūsu klimatis-

kajā josiā tā atkārtojas ik pēc 4 gadiem.
Abu sugu maijvaboles ir ļoti bīstamī augu kaitēkļi un

dažreiz ir nepieciešams pielietot dažādus to apkarošanas

paņēmienus. Efektīva ir augsnes mehāniskā apstrāde —

aršana un ecēšana. Divreiz ecējot, tiek iznīcinātas visas

pieaugušās vaboles un ap 95% kāpuru. Ļoti izplatīts
veids, kā iznīcināt maijvaboles, ir tās nopurināt no koka

un pēc tam salasīt. Latvijā 1936. gadā salasītas 12 tonnas

maijvaboļu. Tomēr ir konstatēts, ka šis pasākums būtībā

ir maznozīmīgs, jo, ja vismaz 4% vaboļu dod pēcnācējus,
tad vaboļu skaits paliek nemainīgs. Dažreiz maijvaboles

apkaro arī ar ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem,
bet no tiem, kā zināms, cieš arī citi kukaiņi.

Mūžsenajā cīņā par eksistenci sugas īr maksimāli pie-

lāgojušās dabai, to galvenais mērķis ir izdzīvot. Tas at-

tiecas arī uz maijvaDolēm. Tomēr, izzinot dabas likum-

sakarības un saprātīgi tās pielietojot praksē, cilvēks var

ietekmēt dabas procesus sev vēlamajā virzienā.

Dzintra Rūtenberga
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APTUMSUMI ŠAJĀ GADĀ

1985. gadā būs divi Saules un divi Mēness aptumsumi.
1. Pilns Mēness aptumsums 4./5. maijā — redzams Eiropā, Āzijā,

Āfrikā, Antarktīdā, Indijas okeānā, daļēji redzams ari Austrālijā,
Jaunzēlandē, Dienvidamerikā un Atlantijas okeānā. Aptumsums re-

dzams arī Latvijā. Tā gaita ir šāda:

Daļēja aptumsuma sākums — 4. maijā pl. 221, 16,6m

Pilnā aptumsuma sākums —4.
„ „23 22,1

Vislielākās fāzes moments —4.
„ m23 56,4

Pilnā aptumsuma'beigas —5.
„ „

0 30,7
Daļējā aptumsuma beigas —5.

„ „
1 36,2

Vislielākā fāze ir 1,243 (Mēness redzamā diametra vienībās). Mūsu

republikā aptumsums sākas drīz pēc Mēness lēkta debess dienvid-

austrumu pusē un ir novērojams līdz beigām.
2. Daļējs Saules aptumsums 19. maijā — redzams vienīgi Āzi-

jas ziemeļaustrumu daļā, Ziemeļamerikas ziemeļu daļā, Eiropas pa-
šos ziemeļos, Ziemeju Ledus okeānā un Klusā okeāna ziemeļu daļā.

Latvijā nav redzams.
3. Pilns' Mēness aptumsums 28. oktobrī — redzams Eiropā, Āzijā,

Austrālijā un Indijas okeānā, daļēji redzams vēl Āfrikā, Jaunzēlandē,
Antarktīdā un Klusajā okeānā. Aptumsums redzams ari Latvijā. Tā

gaita ir šāda:

Daļēja aptumsuma sākums — pl. 18h54,5m

Pilnā aptumsuma sākums -B 20 19,7
Vislielākās fāzes moments —

„
20 42,4

Pilnā aptumsuma beigas —
„

21 05,0

Daļējā aptumsuma beigas —

„
22 30,2

Vislielākā fāze ir 1,078. Mūsu republikā aptumsums sākas apmē-
ram stundu pēc Mēness lēkta debess austrumu pusē. Visa aptumsuma
gaita labi novērojama, protams, ja vien to ļaus meteoroloģiskie ap-
stākļi.

4. Pilns Saules aptumsums 12. novembrī — redzams vienīgi Dien-

vidamerikas dienvidu galā, Antarktīdā un Atlantijas un Klusā okeāna

dienvidu daļās. Latvijā nav redzams.

Matīss Dīriķis

Saules gadi

TĀDAS DĪVAINAS DIVGADES

Lai dziļi izprastu dabas procesus, tie jāanalizē dialektiskā vie-

nībā ar citām parādībām. Ļoti raksturīgs piemērs ir saistība, kādā at-

rodas procesi Zemes atmosfērā un procesi, kas norit Saules dzīlēs,

Notikumiem Zemes atmosfērā sākums ir jāmeklē Saules aktivitātes un

starojuma izmaiņās. Savukārt izrādās, ka arī pēc atmosfēras izmai*

ņām var spriest par procesiem Saules dzīlēs.

Jau kopš 50. gadiem meteorologi pazīst atmosfēras procesu divu

gadu ciklu; laika apstākļi divus gadus pēc kārtas parasti ir samērā
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līdzīgi. So parādību mēdza izskaidrot ar Zemes atmosfēras inerci.
Tomēr rūpīgāka analīze liecināja arī par iespējamu kosmisko ietekmi.

Matemātiski apstrādājot garas atmosfēras novērojumu datu vir-
knes, atklājās, ka divgadu cikls īstenībā ir 26 mēnešu cikls. Bet pēc
Starptautiskā ģeofizikas gada plašajiem materiāliem, kosmofiziķicin
izdevās atklāt, ka arī kosmisko staru plūsmas variācijas Zemes tu-
vumā notiek divgadu cikla ietvaros. Bet neizdevās noskaidrot, vai

kosmisko staru plūsmas svārstības ir primāras, ar kosmisku izcelsmi,
vai arī sekundāras, kuru cēlonis ir atmosfēras blīvuma izmaiņas.

Vienlaikus ritēja pētījumi par Saules neitrfno piūsmas reģistrēša-
nas iespējam. Bet neitrīno plūsma no Saules izrādījās mazāk inten-

sīva, nekā tika paredzēts, teorētiski modelējot Saules

Bet tad atklājās, ka neitrīno plūsma no Saules ir mainīga! Zemais

neitrīno plūsmas līmenis ticis iegūts tajos gados, kad kaut kādu

iemeslu dēļ neitrīno daļiņas Saulē tiešām ģenerējušās mazākā dau-

dzumā, nekā teorētiski bija paredzēts. Turpretim citus gadus neit-

rīno plūsmas intensitāte bija tuva teorētiski aprēķinātajai. Neitrīno

plūsmas izmainu periods izrādījās 26 mēnešus ilgs!
šis interesantais rezultāts ļāva izdarīt ļoti svarīgus secinājumus.

Tas nozīmē, ka Saule patiešām ir maiņzvaigzne. Jau sen zināmās

plankumu skaita maiņas tikpat kā nav saistītas ar Saules enerģijas
plūsmas izmaiņām, tāpēc plankumu skaita izmaiņas nevar būt pat
kritēriju, lai Sauli uzskatītu par maiņzvaigzni. Bet neitrīno plūsmas
mainīgums liecina par Saules izdalītā enerģijas daudzuma svārstī-

bām, šim apstāklim neizbēgami jāatspoguļojas Saules apkārtējā
telpā. Un te nu ir vietā atcerēties atmosfēras divgadu cikla maiņas.

Ir noskaidrots arī viens no faktoriem, kas novada līdz Zemei Sau-

les enerģētiskās svārstības. Tā ir Saules ultravioleto staru plūsma.
Izrādās, ka arī tā mainās ar 26 mēnešu periodu. Tā kā ultravioletais

starojums aktīvi piedalās Zemes augšējās atmosfēras procesos, kļūst

skaidrs, ka mūsu laika apstākļi ir tieši un cieši atkarīgi no procesiem
Saules dzīlēs.

Tomēr jautājums par kosmiskajiem stariem vēl paliek atklāts: vai

svārstības ik pēc 26 mēnešiem izceļas Zemes atmosfērā vai kosmosā?

Atbildi šajā jomā dos turpmākie pētījumi.

Natālija Cimahoviča

KĀPĒC APENDICĪTI NĀK SĒRIJĀM?

Pieredzējuši ķirurgi un feldšeri jau sen novērojuši, ka «nelaime

nenāk viena»: ja slimnīcā ievests viens slimnieks ar aklās zarnas

piedēkja iekaisumu, tad drīz jāgaida ari nākošie. So novērojumu ap-

stiprina arī medicīniskās statistikas dati. Tas liek domāt, ka aklās

zarnas piedēkļa iekaisuma cēloņi jāmeklē ne vien cilvēka organismā,
bet arī ārējā vidē.

Kādi tie varētu būt? Varbūt te «vainojami» dabas spēki — Saule

un atmosfēra? Vispārzināma ir sirds un asinsvadu slimību saistība

ar Saules aktivitāti un meteoroloģiskajiem apstākļiem: paaugstinātas
Saules aktivitātes periodos, kad bieži notiek magnētiskās vētras, cil-

vēka organisma iekšējie elektriskie un magnētiskie lauki atsaucas uz

ārējā lauka haotiskajām svārstībām. Līdz ar to fizioloģisko procesu

ierastais ritms izjūk. Slimam organismam īpaši grūti izturēt šādu

papildu slodzi, Bet atmosfēras spiediena straujās izmaiņas «rausta»
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musu asinsvadu sieniņas, izmaina Šūnu membrānu caurlaidību, kā

arī dažu hormonu bilanci, tā uzliekot sirdij lieku darbu. Pie šāda

skaidrojuma esam jau pieraduši, tas iegājis jau medicīnas praksē.
Bet kā izskaidrot iekaisuma izcelšanos? Te taču darbojas patogē-

nās baktērijas. Vai tad Saules aktivitāte ietekmē arī zarnu mikro-
floru?

Analizēt zarnu mikrofloru iespējams tikai operēšanas gadījumā.
Tāpēc nākas izmantot informāciju, kas gūta, analizējot radniecīgu
saslimšanu — gremošanas funkciju traucējumus. Jau mūsu gadsimta
sākumā heliobioloģijas pamatlicējs A. Ciževskis norādīja, ka Saules

aktivitātes pieauguma periodos palielinās ne vien saslimšanas gadī-
jumi ar lipīgām sērgām — dizentēriju, holēru v. c. —, bet pieaug arī

parasto gremošanas traucējumu skaits. Viņš secināja, ka saslimstība

abos gadījumos ir zināmā mērā atkarīga no viena un tā paša pro-
cesa — sālsskābes koncentrācijas samazināšanās cilvēka kuņģa sulā.

Bet, kā zināms, kuņģa sālsskābe ir tā dabiskā barjera, kas iznīcina

caur muti iekļuvušās patogēnās baktērijas. Sai kuņģa sulas funkcijai
pavājinoties, baktērijas saglabājas un cilvēks var saslimt, piemēram,
ar dizentēriju. Bet, ja nenotiek inficēšanās, tad nepietiekamais sāls-

skābes daudzums izpaužas kā kuņģa disfunkcija — gremošanas trau-

cējumi, vēdera uzpūšanās un caureja. Tāpēc arī Saules aktivitātes

pieauguma gados senāk visvairāk slimoja ar lipīgajām slimībām un

gremošanas funkciju traucējumiem.
Tā nu esam nonākuši pie izpratnes par zarnu mikrofloras atkarību

no Saules aktivitātes. Tādā skatījumā izprotama arī apendicītu gadī-
jumu koncentrēšanās: paaugstinātas Saules aktivitātes un nelabvē-

līgu meteoroloģisko apstākļu periodos samazinās sālsskābes koncen-

trācija cilvēka kuņģī, un zarnās iekļūst dzīvas palikušās patogēnās
baktērijas. Aklās zarnas piedēklī tās sastop sev labvēlīgu barotni un

sāk vairoties, proti, izceļas sastrutojums. So bīstamo procesu veicina

zarnu gludās muskulatūras saraušanās; nelabvēlīgos ārējās vides ap-

stākļos tiek traucēta normāla vielu difūzija cauri šūnu membrānām,
proti, pasliktinās audu barošanās un attiecīgajā vietā rodas spaz-
mas.

Tātad: spazmas un mikroflora — apendicītu veicinošie faktori,
būdami atkarīgi no ārējās dabas, dažudien darbojas abi vienā vir-

zienā, paātrinot iekaisuma rašanos vai saasināšanos. Saprotams,
iekaisuma norisi ietekmē arī dažādi citi faktori, piemēram, veģetatīvās
nervu sistēmas funkcionālais stāvoklis, atvaires sistēma, imūnsistēmu

aktivitāte v. c, tāpēc apendicīta uzliesmojumi notiek arī citās dienās.

Apendicīta ģenēze ir pārāk sarežģīta, lai varētu kategoriski iz-

teikt viennozīmīgu viedokli. Pagaidām vēl nav dziļas, detalizētas

gadījumu analīzes, tomēr var apgalvot, ka biometeoroloģija teiks no-

zīmīgu vārdu šajā jautājumā.
Valentīns Būmeisters
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Laikmeti

ĢEOLOĢISKĀS LAIKA GRĀMATAS:

VIDZEMĒ -LODES MĀLOS

Divu vai vairāku noguluma tipu ritmisku miju uzma-

nīgs cilvēks tepat Latvijā bieži vien ievēros dažāda ģeo-
loģiskā vecuma un izcelsmes slāņkopās. To radījušas vai

nu Zemes garozas periodiskas svārstības vai arī hidro-

dinamisko un meteoroloģisko apstākļu maiņa nogulumu
uzkrāšanās procesā. Viens no spilgtākajiem ritmiskas

slāņkopu uzbūves paraugiem senajos nogulumos pirms
kāda laika konstatēts Lodes mālu karjerā.

Slāņkopās apakšdaļā ritmu biezums sasniedz 20—25 cm

un māli tur ir pelēki. Virzienā uz augšritmu biezums sa-

mazinās līdz 5—7 cm un māli pakāpeniski kļūst sārtāki.

Ritmu apakšdaļā vienmēr dominē rupjgraudainais mate-

riāls (aleirīti), bet augšdaļā — dispersāks, mālaināks,
kas labi redzams pēc atsevišķu nelielu slāņu granulomet-
risko analīžu datiem. Tāpat organismu atliekas saistītas

ar noteiktiem ritmu elementiem. Ritmu apakšējās daļas
aleirolītos bieži vien ir augu atliekas — parasti brūnga-
nas pārdzelžotas «stiebru» drumslas, bet vienā no slāņiem
atrastas ideāli saglabājušās seno paparžu Archeopteris
un Rhacophgion atliekas, pat ar sporangiju «vārpiņām».
Mālainajos slānīšos bieži sastopamas bruņuzivju Astero-

lepis ornata bruņu plātņu drumslas, kā arī bārkšspuru

zivju zvīņas, zobi un koprolīti.

Ārkārtīgi labi ir saglabājušās zivju atliekas (pat mīk-

stās ar zvīņām klātās ķermeņa daļas) plaši pazīstamajā
unikālajā zivju kapsētā Lodes karjerā, kur tās atrodas

ritmu augšējā mālainajā slānītī.

īpatnēja sastāvdaļa Lodes mālu ritmos ir ieapaļas pe-
lēkas fosforītu konkrēcijas 7—B cm diametrā, bieži vien

ar zivju atlieku drumslām vidū. P205 daudzums tajās sa-

sniedz 29,7%. Tās ir izplatītas tikai ritmu augšdaļā, tur-

pat, kur zivju atliekas.

Sevišķu interesi izraisa Lodēs mālu ritmu veidošanās

apstākļi. Liels skaits (daži desmiti) pēc uzbūves vien-

kāršu ritmu, kuru biezums visumā ir pastāvīgs, kaut gan
virzienā uz augšu pakāpeniski samazinās, vienlaikus pie-

augot sarkanā pigmenta (dzelzs oksīdu) daudzumam, liek

domāt, ka nelielā ūdenstilpē, iespējams, lagūnā, kura
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Ritma uzbūve Lodes karjera mālos

laika gaitā palikusi arvien seklāka, periodiski pieplūdis

drupu materiāls. Šis baseins, kā liecina jaunākās paleo-
ģeogrāfiskās rekonstrukcijas, atradies ekvatoriālajā joslā,
bet drupu materiāls nācis no ziemeļiem, no šai joslai pie-

guļošās teritorijas. lespējams, ka tā atradusies pasātu

joslā ar sezonālu nokrišņu sadalījumu. Kad nokrišņu
daudzums pieauga, baseinā ūdens straumes ienesa daudz

aleirītisko materiālu, kas izgulsnējās ritmu apakšējā
daļā. Tad straumes atnesa no sauszemes arī augu at-

liekas.

Savukārt, samazinoties nokrišņiem un svaiga drupu
materiāla pieplūdei, izgulsnējās smalkā duļķe un veido-

jās ritmu augšējā mālainā daļa. lespējams, ka reizēm,

kad izbeidzās svaigu ūdeņu pieplūde, ūdenstilpēs krasi

samazinājās skābekļa daudzums un lielie dzīvie organismi
aizgāja bojā. Radās Lodes zivju kapsēta.

Visvaldis Kuršs

KURZEMES DEVONĀ UN KARBONĀ

Bet Ventas, Amulas, Imulas, Šķēdes, Cicceres, Svētes

un Tērvetes krastos, kā arī daudzos urbumos atsegti de-

vona fāmenas stāva un apakšējā karbona nogulumi —

kaļķakmeņi, dolomīti, smilšakmeņi, merģcļi, aleirolīti un

māli, kuri uzkrājušies piekrastes seklajā joslā pirms 340—
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Kurzemes devona fāmemas stāva un apakšējā karbona nogulumu
ritmiskā uzbūve.

355 milj. gadu. Zemes garozai grimstot, jūra uzvirzījās
uz sauszemes, palika dzijāka, un tās sakari ar pasaules
okeānu kjuva ciešāki. Tad jūrā ūdens kļuva tikpat sājš
kā okeānā, un devona un karbona jūrās sāka dzīvot tipiski
jūru iemītnieki — brahiopodi, koraļļi, jūras lilijas un

sūneņi. Bet laikmetos, kad Zemes garoza pacēlās, uz jūru
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rēķina pieauga sauszemes platība, jūras kļuva seklākas

un bieži vien norobežojās no okeāna. Tad izveidojās la-

gūnas vai līči, kuru ūdeņiem bija pazemināts vai paaug-

stināts sāļums. Tajos uzkrājās daudz no sauszemes

ienestā smilšainā un mālainā materiāla, bet karstā un

sausā klimata joslās notika ģipša, sāls un dolomīta izkri-

šana no jūras ūdens. Daudzām jūras iemītnieku sugām

bija grūti izdzīvot — saglabājās tikai organismi, kuri ne-

bija jutīgi pret ūdens sāļuma maiņu.
So nogulumu sastāvs un organismu atliekas tādējādi

atspoguļo Zemes garozas kustības, kurām bijis ritmisks

raksturs. Kā parasti, ritmi ir dažādi. Vislielāko (sestās pa-

kāpes) ritmu robeža sakrīt ar Tērvetes un Sniķeres svītu

kontakta vietu. Augstākās pakāpes ritms dalās 2—3 sīkā-

kos, līdz pat ritmiem, kuru biezums nepārsniedz dažus
desmitus centimetru, kā, piemēram, Jonišķu svītas grie-
zumā Sesavas urbumā. To pamatnē ir dolomīts ar bagātām
faunas (galvenokārt brahiopodu) atliekām; tas veidojies
jūrai paplašinoties un uzvirzoties sauszemei. Turpretim
laika posmos, kad jūra atkāpās, izgulsnējās dolomīts ar

viļņainu slāņojumu un retām organismu (tārpu, zivju,

augu) atliekām.

Ritmiska slāņkopu uzbūve ir visai raksturīga Latvijas
devona nogulumiem. Balstoties uz to, dažādu rajonu grie-
zumi ir apvienoti vienotā sistēmā. Tam ir liela nozīme

Zemes dzīļu uzbūves pētījumos un izpratnē.

Ludmila Savaitova

JŪS RAKSTĪJĀT MUMS

PAR PAŠU NOVĒROTO, ATRASTO

Bagāts bijis arī kārtējā gada pasts, atnesdams daudz saistošu pašu

vērojumu, par kuriem kaut īsumā nu gribas informēt pārējos lasītājus:
varbūt tas arī viņus pamudinās uzmanīgāk ieskatīties dabā, vēsturē,
pieminekļos.

Tā, neatslābst uzmanība par tautas meteoroloģiju. Ar lielu nopiet-
nību, ikreiz ko jaunu pamanījusi, šiem jautājumiem vairākās vēstulēs

pievēršas durbeniece A. Holma. Ļoti dziļi tautas laika vērojumus
un ticējumus analizē rīdzinieks V. Ruņģ i s. Tāpēc domājam viņu

apsvērumus izmantot turpmākās atsevišķās publikācijās.
Līdzīgā kārtā pārsteidzoši ir valcēnietes V. Daukštas vērojumi

virs āderēm: ja uz tām uzklāj aitādu vai aitādas kažoku, āderes

efekts zūd, neitralizējas jeb ekranizējas, un rīkstīte aprimst, nereaģē.
Tas pats notiek apmēram 1,5 metra apkārtnē, ja virs āderes uzliek

istabas puķi, ko sauc par līdakas asti.



Daudz neparastību savā apkārtnē saskatījis koknesietis A. V a b v*

1i s: pēdējos gados ozoliem īpaši sākuši kalst lielie zari; maz palicis
strazdu un citu ceļotājputnu, varžu un slieku, bet daudz saradies ko-

vārņu, vārnu, žagatu, peļu un žurku; pagājušajā pavasarī uzkrītoši

bagātīgi un ilgi ziedējuši kārkli un blīgznas. Dobelniekam J. Šte m-

n c r ta m pie Mazapguldes dzirnavām pagājušo ziemu gadījies vērot

melnu ūdeli un rīdziniecei S. Ozolai 11. maijā starp pīkst. 19 un

20 — «blakus īstajai saulei vēl vienu mazu saulīti». Arī šīs ziņas ir

speciālistu apceres vērtas.

Tāpat vērtīgas ir rīdzinieka T. Kinča piebildes vēsturnieka T. Vil-

ciņa apcerei par Priekules Ikaru: «Jau 1680. gadā publicētajā itāliešu

fiziķa Alfonso Borelli darbā tika pārliecinoši pierādīts, ka cilvēks ar

sava muskuļu spēka palīdzību nekad nevarēs lidot kā putns, t. i.,
lidaparātā ar vēcināmiem spārniem (ornitopterā), un ka planieru un

deltaplānu lidojumi balstās uz pavisam citiem, t. s. pūķa lidojuma

principiem.»
Savus spriedumus par agronoma J. Jirgensona sējas kalendāru

Izsaka cēsnieks P. C v n s k i s. Par kādiem senkapiem Cernovas ciemā

stāsta balvēnietis V. Adam ov s. Par citos avotos uzzināto informē

rīdzinieks S. Švekers un jēkabpilietis J. Catlaks. Domājams, tas

leinteresēs tiešos lietpratējus.
Vienlaikus sirsnīgi pateicamies arī pārējiem — par labajām jūtām

un vārdiem, kas adresēti visiem kalendāra veidotājiem, sākot ar auto-

riem un beidzot ar redaktoriem un redkolēģiju. Paldies!

Redkolēģija
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DABA SAVĀ

KONTAKTĀ AR CILVĒKU

Daba prasa mūsu saprātīgumu

GAISS — KURU ELPOJAM

Gaiss sastopams jebkurā zemeslodes virsmas punktā
un, veidodams atmosfēru, aptver to vienlaidu slānī. Mēs

bez gaisa nevaram eksistēt ne mirkli. Tomēr tas tika iz-

pētīts vēlāk nekā daudzas citas vielas, kuru nozīme ir

nesalīdzināmi mazāka. Pirmkārt, gaiss ir nozīmīgs tā-

pēc, ka mēs to elpojam, bet elpošana ir dzīvošanas si-

nonīms: «Dum spiro, spero» — kamēr elpoju, es ceru. Tā

teicis Ovīdijs. Kāpēc gaisu izpētīja tik vēlu? Tāpēc, ka

tas ir caurspīdīgs, gāzveidīgs, bez krāsas un smakas, un

ar saviem jutekļiem mēs to neuztveram. Tiesa, tā nepie-
tiekamību vai trūkumu mēs justu momentāni.

Gaiss ir mehānisks gāzu — galvenokārt slāpekļa (N2 )
un skābekļa (O2) — maisījums. Sauss gaiss satur

78,09 tilp. % slāpekļa, 20,95 tilp. % skābekļa, 0,93 tilp.
% argona un 0,03 tilp. % ogļskābās gāzes. Gaisā atrodas

arī nedaudz ūdeņraža, ozona, slāpekļa oksīdu, oglekļa

oksīda, amonjaka, metāna un sēra dioksīda. Līdzās ar-

gonam gaisā (arī nelielos daudzumos) ir pārējās inertās

gāzes — hēlijs, neons, kriptons, ksenons un, jādomā, arī

radons. Amonjaks, sēra dioksīds, slāpekļa oksīdi, kas ro-

das, izlādējoties atmosfēras elektrībai, un citas vielas jā-
uzskata par nejaušiem vai cilvēka rūpnieciskās darbības

radītiem piemaisījumiem, kas pastāvīgi aiziet no gaisa,

izšķīstot lietus ūdenī.

Pamatojoties uz katra komponenta molekulmasu un

procentuālo saturu gaisā, var pieņemt, ka gaisa molekul-

masa ir apmēram 29, precīzāk — 28,95. N2, 0
2 un inerto

gāzu saturs gaisā ir praktiski nemainīgs, pie tam 02
un

daļēji arī N
2 pastāvīgo koncentrāciju uztur augu valstī

notiekošā fotosintēze un N
2 fiksācija. Ogļskābās gāzes,

slāpekļa oksīdu un sēra savienojumu saturs ir svārstīgs
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(it īpaši tas pieaug lielo pilsētu un rūpniecības centru

tuvuma). Arī ūdens saturs ir mainīgs (robežās no

0,00002 līdz 3%). Gaisā vienmēr izkliedētas sīkas, cietas

daļiņas — putekļi. Vienā kubikmetrā to var būt no da-

žiem miljoniem (tīrā istabas gaisā) līdz 100—300 miljo-
niem (lielu pilsētu ielās). Šādas daļiņas bieži vien kalpo
par atmosfēras mitruma kondensācijas centriem un ir

miglas cēlonis.

Gaiss iekļūst arī augsnē, veidojot no 10 līdz 28% tās

tilpuma. Augsnes gaisa sastāvs augsnē notiekošo bio-

loģisko procesu dēj būtiski atšķiras no parastā gaisa sa-

stāva. Tas satur 78—80 tilp. % 0
2, 0,1—20% tilp. N

2 un

0,1—15 tilp. % C02.
Līdz pat 18. gadsimta beigām uzskatīja, ka gaiss ir

individuāla viela, elements. Laikā no 1775. līdz 1777. ga-
dam šos maldus izgaisināja franču ķīmiķis A. Lavuazjē.
Viņš pierādīja, ka gaiss sastāv no jau minētajiem, neilgi

pirms tam atklātajiem ķīmiskajiem elementiem N
2

un 0
2.

1894. gadā gaisā atklāja argonu un pēc tam arī pārējās

cēlgāzes.
Liela nozīme bija gaisa fizikālo īpašību izpētei. 1632.

gadā G. Galilejs atklāja, ka gaiss ir apmēram 400 reizes

vieglāks par ūdeni. Viņa tautieši V. Viviāni un E. Torri-

čelli atklāja atmosfēras spiediena eksistenci un tā mērī-

šanai izgudroja barometru. Franču zinātnieks B. Paskāls

noteica gaisa spiediena atkarību no augstuma virs jūras
līmeņa. Pētot gaisa spiediena un tilpuma attiecību,
R. Boils (1662) Anglijā un E. Mariots (1676) Francijā
atklāja gāzu likumu, kas nosaukts viņu vārda. Zinātnei

attīstoties, atklāja arī pārējos gāzu likumus. Ilgu laiku ne

gaisu, ne tā sastāvdaļas neizdevās sašķidrināt, tāpēc do-

māja, ka tām ir tikai viens agregātstāvoklis, proti — gāz-
veidīgais. Kad D. Mendeļejevs bija formulējis (1860)
kritiskās temperatūras un spiediena jēdzienus, 1Š77. gadā
izdevās gaisu sašķidrināt, to atdzesējot līdz —140°C un

saspiežot līdz apmēram 200 atmosfērām. 1895. gadā vācu

inženieris K. Linde konstruēja pirmo rūpniecisko gaisa
sašķidrināšanas iekārtu.

Visizplatītākais (Zemes garozā — 49,13%), kā arī dzī-

vībai un civilizācijai, t. i.,ražošanai un tehnikai, visnepie-
ciešamākais elements uz Zemes ir skābeklis. Tas piedalās
visos svarīgākajos procesos, kas norit dzīvajos organis-
mos. Lēnā uzturvielu oksidēšanās mūsu organismā ir

dzīvības «enerģētiskā bāze», Tāpēc pazīstamais izteiciens



Piemineklis Dobelē Lielajā Tēvijas karā kritušo padomju karavīru Brāļu

kapos. Tēlnieki V. Albergs, Ļ. Bukovskis, A. Terpilovskis. 1956.

KURZEMES ZAĻAJOS PAKALNOS

Piemineklis Tukuma atbrīvotājiem. Tēlniece A. Dumpe, arhitekte

L. Skuja. 1975.



Piemineklis Nīkrācē Lielajā Tēvijas karā kritušo padomju karavīru Brāļu

kapos. Tēlniece L. Rezevska, arhitekti Dz. Driba, A. Ozoliņš. 1979.

Piemineklis Priekulē Lielajā Tēvijas karā kritušo padomju karavīru Brāļu

kapos. Tēlniece P. Zaļkalne, arhitekti A. Zoltners, E. Salguss. 1975.

A. Biedriņa krāsu foto



EZERES KAPITULĀCIJAS RĪTS

Saldus rajona Ezeres ciema Ezermaļu mājas, kur 1945. gada 8. maijā
Kurzemes grupējuma pavēlniecība parakstīja bezierunu kapitulācijas
aktu.

Kuldīgas rajona Pelču pils, kur 1945. gada 9. maijā gūsta padevās fašis-

tiskās Vācijas armijas grupējuma «Kurland» pavēlniecība.
A. Biedriņa krāsu foto



DAINU KALNA KĀPJOT



Tēlnieks I. Ranka

V. Strazda krāsu foto



Kokle. 1982. gads.

AR STABULI, TAURI — NORĀM PARI

Cītara. Rīga. Mūsu gadsimta 20. gadi. Cītara. Alūksne. Mūsu gadsimta 60.

gadi.



Daudzstobru svilpe. 1982. gads. Ermoņikas. Vidzeme. Mūsu gadsimta

sākums.

Ērģeles. Rīga. Mūsu gadsimta 60. gadi. E. Vēvera krāsu foto



UNIKĀLI VĒSTURĒ UN PIEMINEKĻOS

Jaunpils pils — 14.—17. gadsimta
arhitektūras piemineklis.



Pils pagalms ar arkādi un pils rie-

tumu fasāde.



16. gs. cilnis «Marija ar bērnu»

Manierisma ornamentu «blīvējums»

Jaunpils baznīcas altāra fragmentā.
Jaunpils baznīcas altāra niša ar Ārona

skulptūru.



Restaurētas Rīgas Doma ērģeles.
O. Spārīša krāsu foto



AR STEREOFOTO —
TELPAS DZIĻUMĀ

Rīgas Doms

Mālpils Meliorācijas tautas muzejs.



Ēdoles pils

Piemineklis 1905. gada revolūcijas
cīnītājiem Talsos.

R. Salcēviča stereofoto



ZINĀTNES UN TEHNIKAS PIEMINEKĻI — SAVA DAUDZVEIDĪBA

20. gs. sakuma lokomobile pie Saldus rajona kolhoza «Druva» darbnīcām.

A. Biedriņa krāsu foto

Tvaika veltnis Latvijas PSR Ceļu vēs-

tures un tehnikas attīstības muzejā
Ogrē. D. Kārkluvalka krāsu foto

Saldus rajona Ezeres ciema ūdens-

dzirnavu miltu gaņģis. 20. gs. sāk.

A. Biedriņa krāsu foto



Baltezera sūkņu stacijas mašīnu zāle ar 1903. gadā ražoto tvaika mašīnu.

A. Biedriņa krāsu foto

Šaursliežu dzelzceļa lokomotīve

(1918. g.) Viesītē.

A. Biedriņa krāsu foto

Kolkas bāka, kas celta 1884. gadā.
A. Biedriņa krāsu foto



Daļa no tilta pār Abavas veco gultni Irlavā. 19. gs. otrā puse.
A. Biedriņa krāsu foto

Raunas ūdensdzirnavas. 1883.

A. Biedriņa krasu foto
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«Dzīve ir degšana» jāsaprot ne tikai pārnestā nozīmē, bet

arī burtiski. Skābeklis piedalās zaļo augu fotosintēzes

procesos.
Bez skābekļa nav iedomājama ķīmiskā rūpniecība, me-

talurģija un daudzas citas ražošanas nozares. Galvenais

un svarīgākais skābekļa ieguves avots ražošanai un teh-

nikai atkal ir gaiss. Mūsdienās gadā izlieto miljoniem
tonnu no gaisa iegūta skābekļa.

Savukārt visu dzīvnieku un cilvēka organisma «dzīvī-

bas nesējas» ir olbaltumvielas, un to galvenais uzbūves

elements ir slāpeklis. Bez tam slāpeklis ir daudzu ķīmijas

rūpniecības nozaru un minerālmēslu — zemes auglības

uzturētāju — izejviela. Šodien gan tīra skābekļa, gan slā-

pekļa galvenā (ja ne vienīgā) izejviela ir gaiss.
Tātad gaiss ir visur, un visiem tas ir vajadzīgs.

Zigfrīds Šusters

GAISA OZONS — BIOSFĒRAS SARGS

Lielais Visums, nāvējošiem stariem caurstarots, un

mazā, apdzīvotā Zeme... Patlaban maz vēl domājam, cik

ļoti mūsu planētas iemītnieku eksistence ir atkarīga no

Zemes gaisa kvalitātes un atsevišķām gaisa sastāvdaļām.
Kaut vai no ozona — triju skābekļa atomu molekulas

(03 ) —, kas ir kosmiskā starojuma produkts un reizē arī

pasargā mūs no tā.

Ja visu ozonu, kas atrodas Zemes atmosfērā, koncen-

trētu vienā slānī, tad no tā iznāktu plīvurītis, kura bie-

zums būtu daži milimetri. Taču faktiski šis niecīgais
daudzums sadalīts plašā diapazonā — no 10 līdz 50 km

augstumā ar koncentrācijas maksimumu 20—25 km aug-

stumā.

Kā izpētīts, ozons veidojas galvenokārt Saules ultravio-

leto staru un rentgenstaru ietekmē; tie saskalda parastā
skābekļa molekulas un atbrīvo atomāro skābekli, kas pie-
vienojas 0

2 molekulām. Tāpēc ozona daudzums atmosfērā

ir atkarīgs no Saules aktivitātes — no plankumiem un

uzliesmojumiem, kuru parādīšanos pavada paaugstināta
īsviļņu starojuma plūsma. Bet pats ozons šo starojumu
arī absorbē, neļaudams tam piekļūt Zemes virsmai. Tādēļ
pavisam droši varam apgalvot: ja nebūtu ozona, viss

dzīvībai bīstamais starojums, kura viļņu garums mazāks
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par 2900 angstrēmiem, skaldītu šūnu un audu ķīmiskos

sa\ienojumus un mūsu eksistence nebūtu iespējama!
Bet ozonam ir ienaidnieki. Un galvenie no tiem — slā-

pekļa un hlora oksīdi. Cilvēka tehnoloģiskā darbība —•

pārlieku plaša slāpekļa mēslu izmantošana un freona lie-

tošana, piemēram, aerosolos v. c, — nemitīgi piegādā šos

savienojumus ozonu saturošajiem atmosfēras slāņiem, līdz

ar to deldējot mūsu drošo aizsargu.
Un tā kādā jaukā dienā var izrādīties, ka kosmiskais

īsviļņu starojums netraucēti dodas uz Zemi. Dabiski, tas

nenotiks pēkšņi. Vispirms droši vien mēs konstatēsim, ka

pieaug Saules aktivitātes ietekme uz dzīvības procesiem.
Bet vai tad jau nebūs par vēlu?

Atklāti sakot, par to šodien grūti spriest. Taču nešau-

bīgi varam apgalvot, ka ozona daudzuma samazināšanās

uz Zemes varētu izraisīt dažādas kroplīgas dzīvības for-

mas, izjaukt ekoloģisko līdzsvaru augu valstī utt. Zemes

atmosfērā varētu izjukt termodinamiskais līdzsvars, jo
ozons piedalās arī atmosfēras enerģētiskajos procesos,

un līdz ar to uz visiem laikiem mainītos planētas meteo-

roloģiskie procesi.
Vai šāda vide un jaunās dzīvības formas būs piemēroti

intelektuālai darbībai? Arī par to šodien vēl pāragri

spriest. Tomēr, ja šodienas un rītdienas cilvēka attieksme

pret dabasvidi nekļūs saprātīgāka, parīt tāds laiks var

pienākt.
Natālija Cimahoviča

GAISA JONI — VESELĪBAS NESĒJI

Ārsti iesaka pēc iespējas vairāk uzturēties svaigā gaisā.
Kādā ziņā svaigs gaiss dabā ir citāds nekā gaiss telpā?
Gaisa ķīmiskais sastāvs taču abos gadījumos principā ir

vienāds.

Atšķirīgas ir gaisa elektriskās īpašības. Pirmoreiz tās

pareizi izprast ļāva J. Ulstera un H. Geitela atklājums
(1900), ka gaisā ir atmosfēras joni — elektrisko lādiņu
nesēji.

Elektrometriskie mērījumi rāda, ka brīvajā atmosfērā ir

diezgan lieli elektrības krājumi uzlādētu molekulu vai

molekulu grupu veidā. Šīs uzlādētās daļiņas tad arī sauc

par gaisa joniem jeb aerojoniem. Atmosfēra ietekmē dzī-

vos organismus ne tikai ar temperatūru, mitrumu, spie-
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dienu v. c. meteoroloģiskajiem faktoriem, bet ari ar elek-

triskajiem lādiņiem.
Galvenais parametrs, kas raksturo gaisa jonizāciju, ir

jonu skaits kubikcentimetrā. Jonu daudzums atmosfērā

ir ļoti labils lielums. To ietekmē dažādi atmosfērā nori-

sošie procesi — ķīmiskie, meteoroloģiskie, radioaktīvie —,

kā arī gaisa piesārņotība. Tāpēc vieglo jonu, kuriem īpaši
liela pozitīva loma, vienā kubikcentimetrā gaisa var būt

no 50 līdz 1000. Visvairāk to ir laukos, mežos, spēcīgu

jonizatoru tuvumā, vismazāk — pilsētās, lielu piesārņo-

juma avotu tuvumā. Bet smago jonu, kas jau pieskaitāmi
veselībai kaitīgiem faktoriem, ir no dažiem simtiem līdz

desmitiem un simtiem tūkstošu vienā kubikcentimetrā.

Dabā aerojonizāciju izraisa kosmiskie un ultravioletie

stari un radioaktīvo vielu starojums. Pie Zemes virsmas

galvenā nozīme ir radioaktīvo iežu un avotu ūdeņu staro-

jumam. Radioaktīvo ūdeņu izplūdes vietās gaiss parasti
ir bagātāks ar joniem, un šajās vietās parasti izaug
kūrorti. Arī kalnos magnētiskajiem iežiem ir paaugstināta
radioaktivitāte un kalnu gaisā jonu daudzums ir lielāks.

Aerojonizācijas nozares pamatlicējs ir ievērojamais pa-

domju zinātnieks A. Ciževskis. Viņš sarakstījis daudz

darbu par gaisa jonizācijas fizioloģisko, profilaktisko un

terapeitisko nozīmi, plaši propagandējot mākslīgas joni
zācijas izmantošanu sabiedriskās un dzīvojamās ēkās,

šahtās, rūpnīcās, lopkopības un putnkopības fermās. Zi-

nātnieks allaž uzsvēris, ka gaiss, kas ieplūst telpā caui

vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtām, garajā ceļā
zaudē vieglos jonus — tie rekombinējas ar minēto iekārtu

filtriem un sienām — un tāpēc uzskatāms par nedzīvu.

Tāpat modernajās dzelzsbetona ēkās, kur cilvēks pavada
aptuveni deviņas desmitdaļas no savas dzīves, vieglo

aerojonu ir ļoti maz. Tādēļ iespējami vairāk laika jāpa
vada svaigā gaisā — jāelpo ar vieglajiem joniem bagātais
meža un kalnu gaiss.

Latvijā jonu daudzums gaisā pētīts galvenokārt Rīgas

jūras līča piekrastē. Izrādās, vieglo jonu skaits te nav

liels, vidēji 200—400 jonu kubikcentimetrā, jo nogulum

iežiem, kuri veido Rīgas jūras līča ģeoloģisko pamatu, un

pārskalotajām kāpu smiltīm radioaktivitāte praktiski ne-

piemīt un tās jonizāciju īpaši neveicina. Tāpēc šeit sva

rīgs jonizāciju veicinošs faktors ir vienīgi priežu meža

fitoncīdi.

Vismazākais jonu daudzums gaisā ir ziemas mēnešos,
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kad sniegs, ledus un lielais gaisa mitrums traucē joni-

zāciju. Turpretim pavasarī, zemei atkūstot, strauji pieaug
vieglo jonu daudzums, kas maksimumu sasniedz vasarā,
bet rudenī atkal sāk samazināties un minimālo koncen-

trāciju sasniedz ziemā.

Vieglo jonu daudzums mainās arī diennakts laikā. Va-

sarā visvairāk to ir agrajās rīta stundās. Bet pa dienas

vidu, kad cilvēks ar savu saimniecisko darbību palielina
gaisa piesārņotību, vieglo jonu skaits samazinās. Vakarā

tas atkal palielinās.
Bez tam lielas pārmaiņas jonu koncentrācijā rada da-

žādi meteoroloģiskie procesi — mākoņi, vējš, nokrišņi.
Pērkona negaisa un straujas lietusgāzes laikā vieglo ne-

gatīvo jonu skaits gaisā sasniedz vairākus tūkstošus. Tā-

pēc arī pēc negaisa mums tik viegli un patīkami elpot, —

gluži vai gaisu dzert.

Elga Bērziņa

GAISA RADONS — LABSAJŪTAS FAKTORS

Gaiss, kurā mēs dzīvojam, nepārtraukti mijiedarbojas
ar fabriku skursteņiem, kas to piesārņo, ar zaļajiem me-

žiem, kas gaisu attīra, un arī — ar augsni un ēku sie-

nām. So gaisa kontaktu palaikam mazāk ņem vērā pat
higiēnisti, bet tas ir viens no ceļiem, kā dzīvā daba sa-

ņem dabisko radioaktīvo apstarojumu.
Ik brīdi atmosfēras gaisā ieplūst dažādi radioaktīvie

atomi. Tāpēc dzīvo radību apņem gaiss, kas vienā litrā

satur vidēji 2,3- 1CH3 radioaktivitātes vienības. Tas ir ļoti
niecīgs, dzīvajiem organismiem pilnīgi nekaitīgs un, pēc
visa spriežot, pat nepieciešams daudzums. Gadu miljo-
niem ilgajā evolūcijas gaitā dzīvā daba ir šai radioakti-

vitātei tā pielāgojusies, ka tās klātbūtne ir kļuvusi par

obligātu ekoloģisko faktoru.

Gaisa radioaktivitātes galvenais komponents ir ra-

dons — rādija sabrukšanas produkts. Rādijs nelielā dau-

dzumā sastopams visos iežos, arī mūsu parastajā smiltī,
mālā un kūdrā. Izmantojot ēku būvniecībai ķieģeļus, smil-

tis un granti, cilvēks zināmā mērā palielina radona izplū-
šanas iespējas, kas gan vēl joprojām paliek pieļaujamā
dabiskā fona robežās.

Tomēr šobrīd mūs pirmām kārtām interesē tās radona

daudzuma variācijas, kas saistītas ar meteoroloģisko ap-
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stakļu un Zemes magnētiskā lauka intensitātes pārmai-

ņām. Pētījumi par radona plūsmas atkarību no gaisa tem-

peratūras un atmosfēras spiediena ir veikti vairākās val-

stīs. Izrādās, ka, pieaugot temperatūrai un samazinoties

spiedienam, radona plūsma no iežiem kļūst intensīvāka.

Tāpēc cikloniskā situācijā, kad, spiedienam krītoties, reizē

pieaug temperatūra, atmosfēras gaisā nonāk vairāk ra-

dona nekā anticiklona laikā, kad atmosfēras spiediens it

kā spiež radonu palikt iežos. Ja cikloniskā situācijā pa-

rādās migla un zemi mākoņi, izplūdušais radons neaiziet

atmosfēras augstākos slāņos, bet paliek mūsu tuvumā.

Tāpēc apmākušās, mitrās dienās radona pārmērīgais dau-

dzums acīmredzot ir viens no tiem faktoriem, kas traucē

mūsu labsajūtu. Turpretī skaidrā ziemas dienā, kad ra-

dona plūsmu aiztur arī sniega sega, mēs elpojam viegli un

brīvi. Bet pavasarī, kad sniegs nokusis, gaisā ap mums

iziet viss radons, kas sakrājies augsnes virskārtā, un mēs

jūtamies diezgan nelāgi.
Bez tam radona iziešanu atmosfērā regulē Zemes mag-

nētiskais lauks. Sākoties magnētiskajai vētrai, Zemes iežu

kristāliskajā struktūrā rodas neregulāras svārstības, kas

veicina radona atbrīvošanos no iežu porām. Tādējādi ra-

dons ir izrādījies vērā ņemams ģeofizikāls faktors, kas

kalpo par Saules aktivitātes ietekmes vidutāju.
Taču vienlaikus šīs radona daudzuma variācijas nebūt

nesniedzas līdz bīstamam radioaktivitātes līmenim. Tās

tikai uzskatāmi parāda un atgādina cilvēkam viņa atka-

rību no apkārtējās vides, pat no ļoti niecīgām pārmai-
ņām šajā vidē.

Natālija Cimahoviča

GAISĀ — DŪMEŅU GĀZES

Nepiesārņots gaiss... Bagātība ap mums, kas rada

mundrumu un dzīvesprieku, bet ko reizēm pienācīgi ne-

novērtējam. Diennaktī mēs patērējam 1,5—2 kg barības

un dažus litrus ūdens, bet gaisa vajag vairāk nekā 9 kg!
Piesārņots gaiss kaitē celtņu fasādēm, za]ajām koku

lapotnēm un galvenokārt mūsu veselībai. Nemitīga pil-
sētu gaisa piesārņotības samazināšana vai likvidēšana ir

grūts, līdzekļietilpīgs, bet ārkārtīgi nepieciešams darbs.
Ne velti no 1982. gada 1. aprīļa mūsu republikā stājies

spēkā «Likums par atmosfēras gaisa aizsardzību», kas no-

saka ļoti stingras prasības gaisa tīrībai.
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Lai izpildītu šīs prasības, republikas pilsētās un, pirm-
kārt, galvaspilsētā jau otro piecgadi atmosfēras gaisa
aizsardzības pasākumiem tiek piešķirti lieli līdzekji, ko

ieguldīs bezatkritumu tehnoloģijas radīšanā, nelielo kur-

tuvju likvidēšanā, tālākā uzņēmumu gazificēšanas un

gāzu attīrīšanas ierīču uzstādīšanas v. c. pasākumos.
Jautājums šķiet elementārs: «Kas ir tīrs gaiss? Kāds

tas ir mūsdienu pilsētas apstākļos?» Pilsēta ir dzīvs orga-

nisms, kas elpo, pārstrādā produkciju, rada atkritumus.

Un ar to nedrīkst nerēķināties. Teorētiski «tīrā gaisā» ir

78% slāpekļa, 20,9% skābekļa, 0,03% oglekļa oksīda, ne-

daudz ūdeņraža, argona, hēlija, ksenona, radona. Tāds ir

šalkojošo vēju, sudrabaino strautu gaiss. Tas ir gaiss, kas

dod mums mundrumu, veselību. Pilsētas apstākļos atmo-

sfēras gaiss satur daudz piemaisījumu.
Autotransports, rūpniecības objekti un kurtuves ir gal-

venie gaisa piesārņotāji. Rīgā aptuveni 70% piesārņojuma
rada autotransports, bet transporta daudzums pieaug.

Lai samazinātu autotransporta radītā gaisa piesārņo-

juma negatīvo ietekmi, mūsu republikā tiek veikts vesels

pasākumu komplekss, ko realizē vairākas organizācijas.
Tiek atjaunots un uzlabots ceļu segums, būvē apvedceļus,
ierīko apstādījumus un augu aizsargjoslas. Tiek plānota
tehniski pareiza autotransporta ekspluatācija un diagnos-
ticēšanas aparatūras plašs lietojums. Satiksmes regulēša-
nai galvenajās ielās autoinspekcija ievieš tā saukto zaļās
gaismas vilni. Automašīnās benzīna vietā pamazām sāk

izmantot dabasgāzi.
Ne mazums raižu sagādā arī katlumājas.
Visā mūsu valstī vēl ir vairāk nekā 100 tūkstoši apku-

res katlumāju, mūsu republikā — 7 tūkstoši, Rīgā —

1400. Tātad tā ir gluži patstāvīga komunālās saimniecības

nozare. Rīgā apkures katlumājas ir siltumtīklu uzņēmuma
«Siltums» pārziņā. Sie objekti rada pilsētas iedzīvotāju
darbam un dzīvei nepieciešamo komfortu, taču arī pie-

sārņo gaisu.
Pilsētas katlumājās dedzina četrējādu kurināmo: ak-

meņogles, mazutu, šķidro krāsns kurināmo un dabasgāzi.

Tūliņ gan ka gāzei kurināmā bilancē vēl ir

nenozīmīga vieta. Visā pilsētā ar gāzi darbojas kādas

200 apkures, rūpnieciskās un rajonu katlumājas.

Katlumāju un termoelektrostaciju kurtuvēs dedzinot ak-

meņogles, atmosfēras gaisā kopā ar dūmiem nonāk pelni,
sodrēji, sēra dioksīds, arī tvana gāze. Nelielās katlumā-
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jās degšanas apstākļi ir ļoti nevienmērīgi: gaisa ir vai nu

par daudz, vai par maz. Lai pilnīgi sadegtu kilograms

akmeņogļu, vajadzīgi vismaz 15 kilogrami gaisa. Ja gaisa

ir mazāk,' kurināmais nesadeg pilnīgi un tā daļiņas paliek

dūmos, kas klājas pār pilsētu. Novērst šo trūkumu nelie-

lajās katlumājās, kur ogles met kurtuvē ar . lāpstu, nav

iespējams. Turklāt akmeņogles bieži vien nav piemērotas
dedzināšanai mazjaudas kurtuvēs.

Mazutam, it sevišķi ar mazu sēra saturu, un šķidrajam
krāsns kurināmajam ir zināmas priekšrocības. Dedzinot

šo kurināmo, nerodas un gaisā neaizlido pelni un putekļi.
Toties atmosfērā ieplūst daudz citu kaitīgu vielu: sēra

oksīdi (SO2 un SO3 ), kuru daudzums ir atkarīgs no sēra

satura kurināmajā, slāpekļa oksīdi (NO un NO2), tvana

gāze (CO) un kancerogēnās vielas. Tāpēc, lietojot šos ku-

rināmos, degšanas produkti pirms izvadīšanas atmosfērā

jāattīra. Diemžēl mazuta un šķidrā krāsns kurināmā deg-
šanas produktu attīrīšanai vēl nav izstrādātas drošas un

efektīvas iekārtas.

Pēdējos gados par kurināmo aizvien vairāk izmanto

dabasgāzi. Salīdzinājumā ar cieto un šķidro kurināmo

tai ir daudz priekšrocību. Katlumāju apkalpošanu iespē-

jams automatizēt. Lētāk izmaksā kurināmā transports un

uzglabāšana.

Izmantojot akmeņogļu un mazuta vietā dabasgāzi, krasi

samazinās atmosfērā ievadīto kaitīgo vielu daudzums.

Atmosfērā nenonāk pelnu daļiņas un vanādija pentoksīds,
nerodas arī sēra oksīds, oglekļa monoksīds, ogļūdeņraži

un citas kaitīgas vielas. Vienīgi slāpekļa oksīdu daudzums

nesamazinās. Taču tas, ka bez dārgām attīrīšanas iekār-

tām samazinās gaisa piesārņotība ar putekļiem un sēra

dioksīdu, liecina par labu šim kurināmā veidam.

Tagad, kad pasaulē diezgan labi izvērtēti esošie kuri-

nāmā un izejvielu krājumi, visās valstīs intensīvi tiek

meklēti jauni kurināmā veidi un pirmām kārtām tādi

enerģijas iegūšanas paņēmieni, kas nepiesārņotu apkār-

tējo vidi (mūsu gadsimta 70. gados, piemēram, zināt-

nieki pievērsās saules enerģijai, atstādami otrajā vietā

akmeņogles un atomenerģiju).
Pēc speciālistu prognozēm, tuvākajos divos trīs gadu

desmitos cilvēki izmantos tradicionālos kurināmā vei-

dus
— akmeņogles, naftas pārstrādes produktus, dabas-

gāzi. Turpmākos gados paredzama pievēršanās jauniem
oglekli saturošiem kurināmiem (benzīna maisījumiem,
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sintētiskajām gāzēm, akmeņogļu pārstrādes produktiem
utt.), taču par nākotnes kurināmo kļūs ūdeņradis. Starp
citu, ideja radusies jau sen, bet praksē tā sastopas ar

lielām grūtībām: ūdeņradis izmaksā dārgi, tas ir sprā-
dzienbīstams, grūti uzglabājams un pārvadājams. Toties

apkārtējo dabasvidi ūdeņraža enerģētika ietekmēs mi-

nimāli.

Bet pagaidām tūkstošiem lielu un mazu dūmeņu pie-
sārņo atmosfēru ar nesadegušām kurināmā daļiņām un

indīgiem ķīmiskajiem savienojumiem. Pašreizējā tehnikas

attīstības līmenī efektīvi cīnīties pret apkārtējās dabasvi-

des piesārņošanos iespējams, pirmkārt, uzstādot dūmgāzu
ceļā drošus filtrus. Būvēt augstus dūmeņus nav nozīmes:

pat visaugstākais dūmenis nespēj aizraidīt indīgās vie-

las kosmosā. Agrāk vai vēlāk kaitīgās daļiņas, sajauku-
šās ar lietu vai sniegu, tomēr nonāks zemē. Otrkārt, at-

mosfēras piesārņošana ar rūpniecības gāzēm jāsamazina,
ieviešot daļēju vai pilnīgu bezatkritumu tehnoloģiju, piln-
veidojot gāzu un putekļu uztveršanas ierīces, katram uz-

ņēmumam nosakot maksimāli pieļaujamo gāzu daudzumu,
ko drīkst ievadīt atmosfērā, izstrādājot efektīvas kontro-

les metodes, pilnīgāk izvēršot republikas pilsētu un cie-

matu gazificēšanu un patērētāju pāreju uz centralizētu

siltumapgādi.
Attīstās rūpniecība un līdz ar to arī metodes un līdzekļi,

lai attīrītu piesārņoto gaisu. Turpmāk gaidāma Rīgas
atmosfēras piesārņotības samazināšanās: putekki dau-

dzums samazināsies par 20—25%, sēra anhidrīda — par

28%, slāpekļa dioksīda — par 13%; pateicoties racionā-

lākai autotransporta darba regulēšanai un pastiprinātai
kontrolei, samazināsies arī oglekļa oksīda koncentrācija.
Oglekļa oksīda un slāpekļa dioksīda daudzuma noteik-

šanai gaisā, tāpat kā līdz šim, izmantos automātiskos

mērīšanas aparātus ar gāzu analizatoriem GMK-3 un

GKP-1, iespējams, ka tiks izmantotas arī automātiskās

sistēmas ANKOS-AG, kas apgādātas ar automātiskajiem

gāzu analizatoriem. Šādu iekārtu ražošana jau tiek

apgūta.
Ar daudzkanālu gāzu analizatoru palīdzību būs iespē-

jams noteikt vairākus gaisa piemaisījumus vienā paraugā.
Atmosfēras gaisa aizsardzības Valsts inspekcija ļau

līdz 1985. gadam nodibinās kontroli pār 70 atmosfēru

piesārņojošiem uzņēmumiem un perspektīvā apmēram

pār 400 uzņēmumiem.
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Daudzas republikas pilsētu gaisa sanitārās atveseļoša-
nas problēmas risina ar tehnisku pasākumu palīdzību, ci-

tas vēl gaida zinātnisku pamatojumu. Bet viens ir

cilvēku normālam darbam un atpūtai vajadzīgs
tīrs gaiss.

Viktors Lerhs

GAISS — LIKUMA AIZSARDZĪBĀ

Par dažiem gaisa piesārņotības kontrolēšanas pasākumiem, ko veic

republikas Hidrometeoroloģijas un dabasvides kontroles pārvalde, vēl

iztaujājām dažus šīs pārvaldes speciālistus.

Gaiss ir sabiedrības bagātība. Tāpēc mums jāzina, kāda

ir planētas gaisa kvalitāte vispār, paredzamās izmaiņas

tajā, kā arī gaisa izmaiņu dinamika atsevišķās vietas.

Tāpēc tagad visā pasaulē darbojas dažādas gaisa kontro-

les sistēmas un tiek zinātniski pētītas gaisa uzlabošanas

iespējas.
Šādā situācijā vispirms jāizstrādā sistēma efektīvai

dabasvides piesārņotības līmeņa novērošanai un kontro-

lei, novērtēšanai un prognozēšanai. Republikā pie šīs sis-

tēmas veidošanas strādā un kontroli veic speciāls Latvi-

jas PSR Hidrometeoroloģijas un dabasvides kontroles

pārvaldes dienests. Tas vāc zinātniskiem pētījumiem un vi-

aizsardzības organizatoriskajiem un administratīva-

jiem pasākumiem nepieciešamo informāciju. Sī dienesta

uzdevums ir noteikt ne vien gaisa piesārņojuma vispā-

rīgo līmeni, bet arī tā izmaiņas un sadalījumu. Ļoti sva-

rīgi ir noskaidrot, cik daudz putekļu, sēra dioksīda, og-

lekļa oksīda un slāpekļa dioksīda atmosfēras gaisā izmet

lielie rūpniecības uzņēmumi. Tāda kontrole pašreiz tiek

-geikta astoņās Latvijas PSR pilsētās, sešās no tām dar-

bojas kompleksās laboratorijas «POST-1». Nepieciešams
sekot arī citu specifisku piesārņojuma ingredientu —•
amonjaka, fenola, formaldehīda,' smago metālu, metil-

Vpirta un citu daudzumam gaisā.

Pateicoties gaisa aizsardzības pasākumiem, kaitīgo pie-
jaukumu koncentrācija gaisā vairs nepieaug. Lai piesār-
ņotība samazinātos, saskaņā ar Komplekso programmu

par Latvijas PSR dabas aizsardzību un dabas resursu

racionālu izmantošanu no 1981. līdz 1985. gadam gaisa
attīrīšanas iekārtu būvniecībai paredzēts izlietot 4,5 mil-
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jonus rubļu un attīrīšanas iekārtu kopjaudu palielināt
līdz 3400 m 3gaisa stundā.

Latvijas PSR 1982. gada 1. aprīlī stājies spēkā likums

«Par atmosfēras gaisa aizsardzību». Tajā, reālistiski

vērtējot situāciju, ņemts vērā, ka mūsdienu civilizācijas
apstākļos pilnīgi izvairīties no kaitīgo vielu izplūšanas
nav iespējams, taču reizē prasīts, lai šādu izplūdumu
daudzums tiktu regulēts, normēts, ierobežots.

Raisa Dubrovska, Genādijs Molostovs,

Dmitrijs Vereteņņikovs

Mēs jautājam dabai

KĀ NEPARASTĪBĀ JUTĀS ZIRNEKĻI, VABOLES?

Visas dzīvnieku sugas, sākot ar vissīkākajiem bezmu-

gurkaulniekiem un beidzot ar lielajiem zīdītājiem, ir vei■

dojušās noteiktos klimatiskajos apstākļos un pieradušas
pie tiem. Tāpēc straujas klimata izmaiņas vai atsevišķu
klimatisko faktoru izmaiņas var ļoti krasi ietekmēt dzīv

niekus, pat novest tos līdz bojāejai. Tas attiecas gan uz

ilgstošiem laika periodiem — gadiem, gadu desmitiem, pat
gadsimtiem —, gan arī uz īslaicīgiem periodiem, piemē-

ram, atsevišķiem gadalaikiem. Piemēram, 1982./1983. gada
ziemas sākumā un vidusposmā temperatūra bija šim gas
dalaikam neparasti augsta, un tikai februāra sākumā tā"

nostabilizējās zem O°C. Tas krasi ietekmēja dažādu bez-

mugurkaulnieku ziemošanu, kā arī to turpmākās dzīves

norises.

Dažādi zirnekļi ziemo dažādās attīstības stadijās: olas

stadijā un nepieaugušu dzīvnieku stadijā, bet citi zirnekļi
ziemo pilnīgi attīstījušies. Temperatūras novirzes pieirnV
nētajā ziemā viskrasāk ietekmēja tos zirnekļus, kuri zie-

moja olas stadijā. īslaicīgā temperatūras pazemināšanās
decembra sākumā daudzu zirnekļu olu dējumiem sagā-

dāja pietiekami ilgu diapauzi. Decembra beigās un jan4

vāra sākumā temperatūra paaugstinājās, un no olām

sāka šķilties jaunie zirneklēni. Šī perioda temperatūra bija
līdzīga marta beigu vai aprīļa sākuma temperatūrai, proti,
pavasara temperatūrai, kādā parasti izšķiļas šo sugu

jaunā paaudze. Jaunizšķīlušies zirneklēni gāja bojā, w

pēc izšķilšanās no olas barības rezervju tiem pietiek ap-
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mēram 2 nedēļām, pie tam ar nosacījumu, ka gaisa tem-

peratūra paaugstinās un var sākties aktīvas dzīves un

barošanās periods. Minētajā gadījumā populācija kā tāda

saglabājās tikai tādēļ, ka daļa zirnekļu ziemo arī nepie-
augušu dzīvnieku stadijā.

Bet citu sugu zirnekļu pavasara dējumi bija sa-

mērā nabadzīgi, tajos bija arī daudz nepilnvērtīgu olu.

Tas izskaidrojams ar to, ka, ziemojot paaugstinātas tem-

peratūras apstākļos, zirnekļiem bija arī ievērojami intensī-

vāka vielmaiņa, un rezultātā to organismi līdz pavasarim

bija novājināti vairāk nekā normālos ziemošanas apstāk-
ļos. Abos gadījumos sekas bija vienādas — konkrēto sugu

īpatņu skaits vasarā bija mazāks nekā pēc normālas

ziemas.

v
Gluži citādi siltā ziema ietekmēja tos bezmugurkaul-

niekus, kuri ir pieraduši pie siltākas ziemošanas. Seit

spilgts piemērs ir kartupeļu lapgrauzis jeb kolorado va-

bole, kuras areāla, t. i., dzīves rajona, ziemeļu robeža sa-

krīt apmēram ar mūsu republikas ziemeļu robežu. Zinām,
ka kartupeļu lapgrauzis ziemo ieracies zemē. Pavasarī,
kad augsne ir pietiekami sasiluši, vaboles izlien no tās,
uzmeklē jaunos kartupeļu lakstus un izdēj uz tiem olas.

Kolorado vaboles izplatīšanos uz ziemeļiem veicina gal-
venokārt siltas ziemas. Turpretim aukstās ziemās tās lielā

'skaitā iet bojā. 1982./1983. gada ziema bija ideāla šo va-

boļu ziemošanai, tāpēc sekojošajā vasarā tās parādījās
masveidā, pie tam bieži pat vietās, kur agrāk nebija ma-

inītas. Jāpiezīmē gan, ka kartupeļu lapgrauzis spēj tālu

lidot. Uzmanīgs vērotājs 1983. gada vasaras sākumā uz

lazdām un sevišķi uz lazdu jaunajiem riekstu čemuriem

varēja pamanīt skaistas, palielas dzeltenzaļas vaboles ar

pagarinātu galvu jeb «smeceri». Sīs vaboles ir lazdu

smecernieki. Tovasar bija neredzēti daudz smecernieku,
jo arī to kāpuriem aizvadītā ziema bija izrādījusies

.gcvišķi labvēlīga. Tāpēc saprotams, ka 1983. gada rudenī

vai katrs otrais rieksts bija «tārpains».
Slikti ziemojušo bezmugurkaulnieku skaits nu sasniegs

normālo tikai pēc vairākiem gadiem. Savukārt tie dzīv-

nieki, kuri savairojušies pārāk lielā skaitā, sasniegs normu

tikai pēc kādu tiem nelabvēlīgu faktoru iedarbības. To tad

arī gaidīsim.
Māris Šternbergs
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CIK ZEMES HEKTĀRĀ SLIEKU?

Sliekas, kuras dēvē arī par zemestārpiem vai lietustār-

piem, ir ļoti plaši izplatīti velteniskie tārpi. Pašreiz Lat*

vijā ir atrastas 12 slieku sugas, bet vēl varētu sastapt*
2—4 sugas. Visas sliekas mīl mitrumu, daudzas no tām

ir spējīgas ilgāku laiku pavadīt ūdenī, tām būtībā svešā

vidē. Pēc lietus mēs bieži redzam daudz no zemes izlī-

dušu slieku. Kādēļ gan tās pamet savas ejas, ja ir spē-
jīgas ilgāku laiku pavadīt ūdenī? Ne jau tāpēc, ka slieku

ejas pieplūst ar ūdeni vai sliekām trūkst skābekļa, kā to

bieži uzskata. Sīs parādības pamatā acīmredzot ir kādi

vēl nenoskaidroti faktori, mehānismi, kas izsauc slieku

aktivitāti un migrācijtieksmi. Tie varētu būt populācijas

pašregulēšanās mehānismi, jo migrāciju laikā ļoti
slieku iet bojā. Bez tam sliekas parādās augsnes virspuse

jau tad, kad tā vēl nebūt nav piesūkusies ar ūdeni. Pie-

mērotos apstākļos var novērot, ka visas sliekas lien vienā

virzienā.

Sliekas sastopamas visur, izņemot ļoti skābas augsnes."
Cik tad īsti šo tārpu var būt 1 ha zemes? Ļoti daudz: no

50—60 tūkstošiem mazpiemērotās augsnēs un līdz vairā-

kiem miljoniem piemērotās augsnēs. Arī to kopsvars ze-

mes hektārā ir iespaidīgs: no 300—400 kg līdz 1 tonnai.

Atsevišķās vietās, kur sliekām ir ideāli dzīves apstākļi,
slieku skaits ir gandrīz vai fantastisks — 22 miljoni un

kopsvars — 4,7 tonnasl

Slieku pozitīvā loma augsnes veidošanā ir zināma jau
sen. Pirmais šim jautājumam ir pievērsies izcilais angļu"
dabas pētnieks Čārlzs Darvins, kurš jau 1837. gadā zi-

ņoja Karaliskajai Ģeoloģijas biedrībai par slieku lomu

augsnes veidošanā.

Bieži vien atklātās vietās redzam sīkus augsnes pau-

guriņus, kuri sastāv no mazām lodveida piciņām. Tie ir tā

sauktie kaprolīti jeb slieku ekskrementi, šī masa

jas slieku zarnu traktā un sastāv no augsnes daļiņām urf

sagremotām barības paliekām. Kaprolītus mēs varam no-

vērot tikai atklātās vietās, bet tie ir visur. Sliekas gada
laikā iznes zemes virspusē 2—3 mm, bet atsevišķās vie-

tās pat 1 cm biezu kaprolītu slāni (rēķinot uz 1 ha —

līdz 80 tonnām gadā). Kāda tad konkrēti ir slieku pozi-
tīvā loma augsnē? Pirmkārt, sliekas ir vienas no galve-
najām augu palieku pārstrādātājām augsnē, proti, tās pa-

ātrina organisko vielu apriti dabā, Otrkārt, sliekas uzlan^
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augsnes struktūru, gan veidojot kaprolitus ar tiem rakstu»

rīgo konsistenci, gan arī veidojot augsnē ejas; pa tām

augsnē nonāk gaiss, ūdens un dziļumā iespiežas augu

saknes. Bez tam sliekas savus barības augus ievelk dziļi
augsnē, tādējādi padziļinot auglīgo slāni.

Kādas tad ir mūsu izplatītākās un nozīmīgākās slieku

sugas? Pirmām kārtām ir jāmin augsnes dižslieka, saukta

arī par naktstārpu — Lumbricus terrestris. Sīs sliekas ir

lielākās mūsu republikas faunā; tās sasniedz 25 cm ga-

rumu. Dižsliekas veido līdz 3 m dziļas ejas, tās ir vienas

no nedaudzajām, kas parādās augsnes virspusē, tāpēc
dižsliekas ir stipri pigmentētas, brūnas. Sausajos perio-
dos šīs sugas sliekas migrē dziļāk zemē, kur ir mitrs.

Bieži, it sevišķi laukos un pļavās, ir tīrumsliekas —

Allolobophora caliginosa. Tās barojas ar atmirušām augu

saknēm un citām augu paliekām, kā arī ar augsnes trūd-

vielām. Nelielā Eiseniella tetraedra dzīvo mitrās augsnēs
ūdeņu tuvumā vai pat dūņās ūdenstilpju dibenā. Trūdo-

šās lapās, komposta kaudzēs un kūtsmēslos mēs vienmēr

varam atrast tā saukto mēsluslieku — Eisenia foetida.
Parasti minētajos substrātos šo slieku ir ļoti daudz. Spe-
ciāli sagatavotā kompostā to masa ir neticami liela —

68—72 kg/m
3
.

Sīs sugas sliekas audzē arī mākslīgi da-
žādām praktiskām vajadzībām: akvārija zivju, terārija
dzīvnieku un sīko dziedātājputnu barībai, kā arī sporta
zvejas vajadzībām.

Pēdējā laikā ir veikti sekmīgi mēģinājumi izmantot

sliekas kā dzīvnieku olbaltumvielu avotu. Mēsluslieku

sausā masa satur ap 55% olbaltumvielu un 13% tauk-

vielu. Attiecīgi sagatavoti «slieku milti» sekmīgi var aiz-

stāt zivju miltus mājputnu un mājdzīvnieku barībā. Mēs-

lusliekas ir arī nozīmīgas organisko vielu pārstrādātājas.
Eksperimenti ir pierādījuši, ka ar mēsluslieku palīdzību
komposts kļūst par augstvērtīgu augu organisko mēslo-

jumu 14 reizes ātrāk nekā bez to līdzdalības. Sīs sliekas

labi pārstrādā tādas vielas, kā notekūdeņu dūņas, kūts-
mēslus, mājturības atkritumus. Sīs vielas slieku darbī-
bas rezultātā zaudē nepatīkamo smaku. Pēdējā laikā ļoti
aktuāla ir kļuvusi karjeru, šahtu un citu līdzīgu platību
rekultivācija. Eksperimenti pierādījuši, ka slieku ievie-
šana ievērojami paātrina šo platību lietderīgas izmanto-

jamības atjaunošanu.

Māris Šternbergs
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KĀDS MŪSU PLEKSTES MŪŽS?

Sarunas sākumam atcerēsimies, ka Baltijas jūrā mīt

piecas plekstveidīgo zivju sugas: Eiropas plekste jeb
vienkārši plekste, zeltplekste, gludā limanda, lielā ak-

meņplekste un gludā akmeņplekste. Latvijas piekrastē
saimnieciska nozīme ir plekstei. Akmeņplekstes nelielā

skaitā sastopamas visā jūrā.
Un tā: kādā aprīļa dienā Baltijas jūrā, iepretī Vents-

pilij, 90 metru dziļumā, kur pār pelēko, dūņaino jūras
dibenu klājas klusums un mūžīgā krēsla, kur ūdeņus ne-

skar ziemas sali un pavasara vētras, kur temperatūra

pastāvīgi ir ap +5°C, kā iekārtas diedziņos peldēja sim-

tiem, tūkstošiem, pat miljoniem sīku, caurspīdīgu lodīšu — .
plekstes ikru. Kaut arī ikru ir tik daudz (viena plekstes
mātīte iznērš no 300 tūkstošiem līdz pusotram miljonam
ikru), tikai niecīga daļa no tiem sekmīgi attīstās un

izaug par pieaugušām zivīm. Tādēļ izvēlēsimies vienu

ikru un izsekosim tā tālākajam liktenim.

Jau pēc desmit dienām no ikra izķepurojas sprigans,
tikai dažus milimetrus garš kāpurs, kam māte pirmajām
dzīves dienām iedevusi līdz ceļamaizi — tā saukto dzel-

tenuma maisiņu. Tieši tik daudz, cik nepieciešams
90 metru garajam ceļam augšup — līdz jūras virsmai,

kur ir gaisma, kur pavasara saules stari dod jau nedaudz

siltuma un kur sīkajam kāpuriņam ir piemērota barība —

mikroorganismi, vissīkākās planktona aļģes un to sporas.
Ar šo brīdi sākas mazā plekstes kāpura — sauksim viņu
par Plekstīti — cīņa par vietu zem saules. «Aiz katra

stūra» tam uzglūn briesmas. Pat šķietami nevainīgā me-

dūza ļoti labprāt nobaudītu sīko, bet gardo kumosiņu.
Kamēr jūras virskārtas straumes aizvizina Plekstīti

tuvāk krastam, viņa ir jau paaugusies un kļuvusi par

veselu centimetru garu simetrisku zivtiņu. Šajā laikā —

jūlija mēnesī — daba Plekstīti gatavo lielai pārvērtībai.
Tās galva pārveidojas: viena acs it kā pārvietojas blakus

otrai, un kāpurs pamazām sāk peldēt uz viena sāna, ar

«aklo» pusi uz leju. No šī brīža kāpurs ir pārvērties par

mazu tipisku plekstīti, kuras turpmākā dzīve saistīta tikai

ar jūras gultni. Plekstītei jau ir divas dabas dotas īpa-
šības, kas ļauj sekmīgi izvairīties no plēsējiem. Pirmkārt,
tā spēj ierakties smiltīs. Viens spuru vēziens, un sa-

celtais smilšu mutulis nosēžas pār gruntij pieplakušo ziv-

tiņu. Plekstīte pazudusi,,. Tikai loti rūpīgi apskatot
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smiltis, tajās var ieraudzīt divus tumšus pauguriņus —«

Plekstītes acis, kas kā divi mazi periskopi modri vēro

apkārtni. Ja jums, bradājot pa seklu pludmali, pēkšņi
kaut kas pakutina pēdas apakšu, ziniet, ka Plekstīte ir.

neapmierināta ar jūsu neuzmanību, vai arī tas ir mazais

jūras bullītis. Otrkārt, Plekstīte spēj mainīt krāsu atka-

rībā no apkārtējās grunts krāsas: no gaišas smilškrāsas

līdz dūņu tumšumam un, ja vajag, tā pielāgojas pat rai-

biem akmentiņiem. Plekstītes pusdienas veido sīki plank-
tona vēzīši, kuru seklajā piekrastē un it sevišķi mazo

upīšu ietekas apvidos ir daudz.

Te, piekrastes ūdeņos, arī paiet Plekstītes bērnība un

jaunība. Jo lielāka viņa aug, jo vairāk sarūk tās ienaid-

nieku skaits jūras iemītnieku vidū. Piemēram, menca vairs

nešķiet tik briesmīga, jo Plekstīte viņai ir jau gauži ne-

ērts kumoss. Toties Plekstes dzīvē parādās jaunas bries-

mas — cilvēka zvejas rīki. Ne jau makšķeres piekrastes
tuvumā, bet traļi, vadi un murdi.

Kad Plekste sasniegusi triju gadu vecumu, viņa skaitās

jau pieaugusi, un viņas ēdienkarti veido tipiska pieaugu-
šas plekstes barība: gliemenes (makomas, mijas, mīdijas,
kardijas) un vēžveidīgie (sānpeldes, grēvji, mizīdas v. c).

Tad, rudenī, Plekste pēkšņi sajūt sevī jaunus, nebijušus
dzinuļus, kas tai liek ceļot dziļumā — uz jūras ieplaku,
turp, kur bijis kārts pašas šūpulis. 80 līdz 100 metru dzi-

ļumā Plekste pavada ziemu un nārsto. Pēcnācējus pame-
tusi jūrasmātes ziņā, novājējusi un nogurusi pēc tālā

ceļa, Plekste atkal atgriežas maija saules pielietajā jūras
piekrastē. Taču baudīt vasaras priekus mūsu Plekstei ne-

izdodas, jo cilvēks nolēmis, ka 21 centimetru gara plekste
ir jau piemērota pannai vai konservu kārbai.

Un, lūk, pēkšņi mūsu paziņu apņem kaprona linums,
caur kura acīm izsprauktiēs un aizbēgt neizdodas. Neiz-
protama straume nes Pleksti dziļāk kaprona tunelī iekšā.
Vēl viņa paspēj pamanīt, ka līdzīgs liktenis piemeklējis
daudzas jo daudzas viņas sugas māsas.

...Tā mūsu Plekste nodzīvoja savu necilo, visai īso

mūžu, nezinādama, ka zinātnieki tai piešķīruši pat la-
tīnisku nosaukumu — Platichthijs flesus L.

Māris Vītiņš
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Daba stāsta mums

DZĪVNIEKU «SLIKTĀS» ĪPAŠĪBAS

Lai raksturotu cilvēku, sarunās un literatūrā bieži tiek

pieminēti dzīvnieki un to īpašības. Savukārt dzīvnieku

izturēšanās reizēm tiek vērtēta no vienīgi cilvēkam rak-

sturīgās apzinātās rīcības viedokļa.
Dzīvnieku un cilvēku bioloģiskais pamats ir vienots,

tāpēc arī cilvēka un dzīvnieku izpausme daudzos gadī-

jumos ir līdzīga. Piemēram, baiļu, nenoteiktības, prieka
un apmierinātības, agresivitātes, pakļaušanās, greizsirdī-
bas un citas izpausmes. Šo reakciju pamatā ir iedzimtie

instinkti, kuru izpausmi cilvēkam koriģē apziņa un

sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas. Dzīvnieku izturē-

šanos, kas daudzveidības ziņā sevišķi neatpaliek no cil-

vēka uzvedības, nosaka instinkti un katra īpatņa indivi-

duālā pieredze. Zemākajiem dzīvniekiem, piemēram, sa-

biedriskajiem kukaiņiem (bitēm, skudrām), visa sarežģītā
uzvedība pilnībā ir ierakstīta gēnos. Augstākajiem dzīv-

niekiem, piemēram, vilkiem, līdztekus iedzimtajiem uzve-

dības stereotipiem ir daudz kas vēl jāiemācās. Tiem ii

iedzimta laba atmiņa. Tas palielina piemērošanās spēju
mainīgos vides apstākļos un ietekmē vairošanās sekmes:

nav vajadzīga tik ātra paaudžu maiņa, kāda raksturīga,

piemēram, zemākajiem dzīvniekiem. Arī augstākajiem
dzīvniekiem nav spējas novērtēt sava «es» lomu, kaut arī

to izturēšanās aktos var izpausties loģikas elementi.

Mājdzīvniekiem izturēšanās ir vienkāršāka nekā to tu-

vākajiem savvaļas radiniekiem un senčiem. Domestikāci-

jas procesā cilvēks veicis mērķtiecīgu izlasi, ievērojot
kādu atsevišķu pazīmi, visbiežāk produktivitāti. Tā kā

mājdzīvniekiem par savu eksistenci nav jācīnās, viņu
smadzeņu noslogotība paaudžu paaudzēs ir mazinājusies.
Rezultātā mājdzīvnieku smadzeņu tilpums samazinājies
un smadzeņu struktūra vienkāršojusies. Kā novērots,
visvairāk smadzeņu tilpums samazinājies cūkām — vi-

dēji par 34%. No šī procesa nav varējuši izbēgt arī zirgi,
kaķi un suņi. Tiem smadzeņu tilpums samazinājies at-

tiecīgi par 16, 23 un 31%.
Cilvēkam, gluži pretēji, evolūcijas procesā smadzenes

ir strauji pilnveidojušās un palielinājušās. Rezultātā iz-

veidojusies sarežģīta valoda, apziņa un abstraktā do-

māšana.
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Sīkāk gribas pakavēties pie tiem gadījumiem, kad cilvē-

kam piedēvē dzīvniekiem nepiemītošas vai nepareizi sa-

prastas īpašības.
Šajā ziņā visvairāk apvaino cūkas. To vārds kļuvis par

netīrības simbolu, bet ar vārdu «cūcība» saprot arī da-

žādas kritizējamas īpašības un atgadījumus. Patiesībā

cūkas ir vistīrīgākā pārnadžu suga. Meža cūku miga

vienmēr ir tīra un sausa. Un mājas cūkas ir netīras tikai

tad, ja tiek turētas pārāk šauros aizgaldos. Ja aizgaldā
pietiek vietas un pakaišu, arī mājas cūka ir tīra.

Meža cūkas vispār ir augsti attīstīti dzīvnieki; meža

cūku barā (ģimene bez pieauguša kuiļa) -ir sarežģītas

rangu attiecības, kuras nav jāievēro tikai sivēniem. Ja

māte iet bojā, tad par sivēniem rūpējas viss bars. Tos

zīda cita sivēnmāte, kaut gan, tikai pēc tam, kad paba-
roti pašas bērni. Tāpēc bāreņi tomēr aug lēnāk un to

vidū ir lielāka mirstība. Cūkām ir Joti laba oža, dzirde un

atmiņa, sarežģīta sazināšanās sistēma. Tas šiem dzīvnie-

kiem Jāvis labi piemēroties un savairoties mūsdienu ap-

stākļos.
Ar vārdu «dzīvnieciskums» visbiežāk tiek saprasta pa-

stiprināta seksualitāte un baudkāre. Dzīvnieku pasaulē
bauda vispār nav pazīstama. Dzīvnieki dzimumdzīvi pie-
kopj tikai tik bieži, cik tas nepieciešams sugas turpinā-
šanai, un ne vairāk. Mērenā klimata joslas lielajiem zīdī-

tājiem un putniem šis periods ir tikai vienu reizi gadā.
Šajā laikā tēviņi rīko greizsirdības scēnas, dažiem dzīv-

niekiem vērojamas sarežģītas kāzu spēles — tas ir riesta

laiks. Katrai sugai tas norit citādi, taču lielākai dajai
sugu raksturīga cīņa par mātīti vai Joti intensīva teri-

torijas iezīmēšana un sargāšana. Tas ir viens no apdzī-
votības biezības regulētājfaktoriem, un šīs izturēšanās

rezultātā no sugas turpināšanas tiek atstumti nenobrie-

duši un slimi īpatņi.
Nesamierināmu naidu bieži nosauc par zvēriskumu vai

zvērisku naidu. Bet nesamierināma naida vai asiņainas
agresivitātes dzīvnieku pasaulē vispār nav. Agresivitāte
mātītes, teritorijas vai ranga dēj dzīvnieku pasaulē ir

stingri ritualizeta un limitēta, tādēj tā parasti aprobe-
žojas ar draudu pozu demonstrēšanu. letekmīgākajiem
īpatņiem (kas ir aktīvāki, lielāka auguma, ar lielākiem

ragiem, varenāku balsi v. c.) ir priekšrocības, tāpat kā

priekšrocības ir arī tiem īpatņiem, kas jau ieņem augstāku
rangu vai labāku teritoriju, salīdzinot ar tiem, kas vēl
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tikai uz to pretendē. Vienīgi tad, ja sāncenši pēc visām

pazīmēm ir līdzīgi, var nonākt līdz sadursmei. Taču arī

šajos gadījumos viss beidzas labi, jo dzīvnieki nekad ne-

meklē pretinieka vājāko un mazāk aizsargāto vietu. Tik-

līdz zaudētājs padodas — cīņa beidzas, un uzvarētajam
tiek atjauts aizbēgt. Cīņa var beigties ar nāvi tikai kādas

kļūmes gadījumā, piemēram, ja staltbriežu vai ajņu buļ-
ļiem saāķējas ragi, arī šauros aplokos, kad zaudētājam
nav, kur aizbēgt. Bet ja vājākie īpatņi nekādas pretenzi-
jas neizrāda, agresivitātes nav arī šauros aplokos.

Pieradināti dzīvnieki arī cilvēku uztver kā sāncensi.

Tādos gadījumos stirnāži, aļņu un staltbriežu buļļi kļūsi

ļoti bīstami un var cilvēku ievainot vai pat nogalināt.
Cilvēka nedrošība provocē šādus uzbrukumus, jo dzīv-

nieki ļoti labi sajūt cilvēka baiļu reakcijas pat tad, ja tās

tiek apzināti maskētas. Stirnas, kas vasarā ir izteiktas

individuālistes, ziemā kļūst par sabiedriskiem dzīvnie-

kiem un apvienojas bariņos. Tas atvieglo ziemošanai de-

rīgu platību atrašanu un izmantošanu. Arī šādos stirnu

bariņos veidojas rangu sistēma: pie barotavām pirmie
nāk un labāko barību apēd spēcīgākie īpatņi, bet vājākie
ir spiesti pagaidīt. It visos dzīvnieku baros katram īpat-
nim ir sava vieta un rinda «pie siles». Tikai līdz ar

fiziskā stāvokļa izmaiņām var paaugstināt rangu.

Cilvēka cietsirdību un neapvaldītu mantkārību bieži

apzīmē ar vārdu «plēsonība», bet pašus plēsējus pat zoo-

loģiskajā literatūrā sauc. par upuru populāciju (stirnu,
briežu v. c.) ienaidniekiem. Šai sakarībā jāsaka, ka dzīv-

nieku plēsonība vispār nav naida un agresivitātes iz-

pausme. Plēsējam upuris ir tikai barība. Nevar taču just
naidu pret barību. Arī cilvēks, kas tēmē uz dzīvnieku vai

gatavojas nokaut paša audzētu sivēnu, neizjūt pret to

naidu. Plēsēji, varētu pat teikt, «rūpējas» par savu upuru

populāciju, jo, neļaudami tai pārāk savairoties, pasargā
to no barības trūkuma. Tie «saudzē» arī upuru populācijas
reproduktīvo daļu, jo pieaugušus, spēcīgus dzīvniekus nav

tik viegli ne noķert, ne ari pieveikt. Rezultātā par plēsēju
upuriem pārsvarā kļūst mazuļi, slimie un vecie īpatņi.

Jā, dzīvnieku uzvedībā nav nekā tāda, kas nebūtu va-

jadzīgs apstākļos, kuriem tie piemērojušies; tie ir tieši tik

«gudri», cik nepieciešams, un ne vairāk, tie nav ne ļauni,
ne labi — tie ir tādi, kādiem tiem jābūt savā vidē.

Arvīds Priedītis



115

ZAĶENES REABILITĀCIJA

Kad H. V. Dēbelis 1746. gadā savā grāmatā «Mednieka

prakse» aprakstīja pelēko zaķu dzīvi un vairošanos, ne-

vienam nenāca ne prātā pārbaudīt viņa apgalvojumus.
Viens otrs mazliet pabrīnījās, ka zaķene savus mazuļus

zīda tikai 4—5 dienas, bet to kaut kā varēja izskaidrot

ar ļoti labo piena kvalitāti. Zaķenes vieglprātīgā daba

kļuva gandrīz vai par parunu — viņa savus bērnus pa-

metot likteņa ziņā, garāmskrejot šad tad pazīdot arī sve-

šus mazuļus, un ar to visas ģimenes rūpes beidzoties. Pēc

Dēbeļa domām, zaķu vairošanās norisinās ļoti strauji:
«Zaķene pavasarī klajumā iziet viena, bet rudenī krūmos

atgriežas 16—17 zaķi.»
Reiz publicētie apgalvojumi ir ļoti noturīgi un tos at-

kal un atkal pārraksta kompilatīvu darbu autori, nemaz

nepūlēdamies izskaidrot, kāpēc zaķu tuvākie radinieki

truši mazuļus zīda mazliet ilgāk par mēnesi un arī sīka-

jiem grauzējiem zīdīšanas periods ir diezgan ilgs. Tomēr

pamazām mednieki pārliecinājās, ka ar zaķu vairošanās

aprakstiem kaut kas nav kārtībā, un pirms apmēram 30

gadiem vairāki autori zaķēnu zīdīšanas laiku «pagari-
nāja» līdz 11—15 dienām. Arī pēdējā laikā latviešu va-

lodā publicētajās dabas aizsardzības un medniecības grā-
matās parasti min 10—20 dienu ilgu periodu. Kā tad īsti

dzīvo un vairojas visiem pazīstamais, bet tik noslēpumai-
nais pelēkais zaķis?

Plaši pētījumi par pelēko zaķu bioloģiju D. Mellera va-

dībā nesen noslēgušies Ēbersvaldē (VDR). Izrādās, ka

zaķi savus mazuļus zīda apmēram tikpat ilgi, cik viņu
radinieki, t. i., vidēji 35 dienas. Zaķēni piedzimst redzīgi
un piecas dienas paliek gujot slēptuvē. Tikai pēc tam za-

ķene aizved mazuļus tālāk prom no dzimšanas vietas.
Jau dažu dienu vecumā zaķēni ēd viegli sagremojamu
zaļbarību, bet tā nevar aizstāt pienu. Kaut gan zaķu mā-

tītes rūpīgi gādā par saviem mazuļiem, parasti izdzīvo
tikai tie zaķeni, kas ir dzimuši vasaras sākumā, no maija
vidus līdz jūnija otrajai dekādei. Vidēji vienā metienā ir
2—3 zaķēni. Siltā un sausā vasarā, kas ir labvēlīga za-

ķiem, viena zaķene nevar izaudzēt vairāk par 4—5 zaķē-
niem (Polijā — vidēji 7,4). Nelabvēlīgos apstākļos po-
pulācijas pieaugums ir vēl mazāks, taču tas nodrošina
prāvu pelēko zaķu skaitu. Visumā pelēko zaķu skaits to-
mēr samazinās, bet baltie zaķi saglabājas aptuveni
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iepriekšējā līmenī. Medību ietekme uz pelēko zaķu skaitu

ir neliela, un arī intensīvu medību rajonos pieaugums ir

ievērojami lielāks par nomedīto zaķu skaitu. Arī tas ap-

stāklis, ka diezgan daudzām zaķenēm (9—14%) dažādu

apstākļu dēļ nav mazuļu, būtiski nemaina situāciju. In-

fekcijas slimības, sevišķi kokcidioze, Latvijas PSR apstāk-
ļos nav tik bīstamas kā Viduseiropā, jo zaķu populācijas
biezība nav liela un slimību pārnešanas iespējas arī ne-

lielas. Kaut gan krūmu un citu slēptuvju pietiek, zaķu
saimi vēl vairāk izretina bieži sastopamie klejojošie suņi
un kaķi, kā arī plēsēji — lapsas, jenotsuņi, kraukļi, vār-

nas v. c, pret kuriem drošsirdīgajai zaķu mātei ir grūti
cīnīties. Tomēr visi šie faktori ir jau paredzēti zaķu eto-

loģijā un neapdraud sugas eksistenci.

Zaķēnus un pieaugušos pelēkos zaķus (ari citus dzīv-

niekus) masveidā iznīcina lauksaimniecībā izmantojamās
mobilās ātrgaitas mašīnas, kā arī nevērīga pesticīdu un

minerālmēslu, sevišķi slāpekļa, lietošana. Mašīnām pa-

rasti nav atbiedētāju, un lauku novākšanu bieži vien ne-

iesāk no vidus, kā to vajadzētu darīt, lai aizbiedētu zvē-

rus un putnus prom no lauka.

Zaķenēm var pārmest vienīgi pārlieku konservatīvās

audzināšanas metodes. Zaķēniem bērnība jāpavada slēp-
tuvēs. Agrāk šāda izturēšanās sekmēja mazuļu izdzīvo-

šanu, jo pārlieku kustīgos zaķēnus pa pēdām viegli at-

rastu plēsēji. Industrializētās lauksaimniecības apstākļos
ilgstošā slēpšanās laukos un zālājos kļūst bīstama sugas
eksistencei. Nav lielu cerību, ka tuvākajā laikā atradīsies

modernākas zaķenes, kas pielāgosies jaunajām lauksaim-

niecības prasībām, tāpēc būtu izvirzāmas stingrākas pra-
sības mašīnu un ķimikāliju lietotājiem.

Lai saglabātu pelēkos zaķus kā nozīmīgu, bieži sasto-

pamu Latvijas PSR faunas elementu, nepieciešama pa-
reiza zaķu autekoloģijas izpratne un saimniecisko pasā-
kumu saskaņošana ar šīm atziņām. Liela nozīme būtu arī

zaķenes un viņas mazuļu attiecību pareizai attēlošanai

dažādās publikācijās un lekcijās.
Kaspars Bušs
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SKUDRAS STARP DRAUGIEM

UN IENAIDNIEKIEM

Vairākas radnieciskas un grūti atšķiramas meža skudru

sugas, kā kailmuguras, rudās, ziemeļu un matainās meža

skudras nereti mēdz dēvēt par rudajām meža skudrām.

Pirms gadiem divdesmit republikas valsts mežos tika sa-

skaitīti 36 000 skudru pūžņu, kas reālai meža aizsardzī-

bai ir stipri par maz. Lai varētu veicināt skudru izplatī-
šanos, vispirms ir jāzina un jāizprot šo neaizvietojamo
čaklo dzīvnieciņu dzīve.

Rudās meža skudras barojas galvenokārt ar skujgrau-
zējiem kukaiņiem. Un tiklīdz to savairojas pārāk daudz,

Rudo meža skudru pūznis. D — caurmērs, d — kupola caurmērs,
H — augstums, h — kupola augstums, 1 — kupola segslānis, 2 —

iekšējais konuss, 3 — valnis, 4 — ejas, 5 — ziemošanas kameras.
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Cūkas neaiztiks pūz-
ni, ja tas būs apžo-
gots ar sētiņu no 3—

4 kārtiņām.

kā tas nereti notiek mežā, skudras dodas uzbrukumā un

atbrivo tuvākās apkārtnes kokus no kaitēkļiem. Lai

gan — skujgrauzējiem izstrādājušās dažādas aizstāvē-

šanās metodes. Piemēram, priežu zāģlapseņu kāpurs uz-

brūkošo skudru nosmērē ar sveķainu, kodīgu šķidrumu.
Bet tīkllapsenes kāpurs paslēpjas tīmekļos. Un priežu

sprīžneša kāpurs nekustīgi pieplok pie skujas, bet, ja
skudra uzbrūk, tas ar zibenīgām galvas kustībām skudru

nokrata.

Tomēr ir tādi periodi šo kukaiņu dzīvē, kad skudras

itin viegli panāk savu. Zāģlapsenes kāpurus ērti savākt,
kad tie, atbrīvojušies no sekrēta, lien no koka iekūņoties
zernsegā. Priežu sprīžmetim skudras uzbrūk priekšpus-
dienā, kad tauriņi izlien no kūniņām, rāpo pa sūnām un,

atraduši mierīgu vietu, Jauj brīvi nokarāties mīkstajiem
spārniem, lai tie izplestos un sacietētu. Šinī brīdī skud-

ras tos steidzīgi savāc, tāpat kā jaunos kāpurus.
Priežu masīvos, kur bijušas plašas vienlaidu cirsmas

vai ugunsgrēku vietas, skudru pūžņi ir reti sastopami, pa-

nīkuši un tiem nav praktiskas nozīmes mežaizsardzībā.

Rudās meža skudras dzīvo vidēja vecuma un vecākās

skujkoku audzēs, kur pastāvīgi var baroties ar skuju koku

mizas laputu izdalījumiem un savukārt veicināt šo ko-

kiem mazkaitīgo laputu vairošanos. Kaut arī lielāko dalu
laputu izdalījumu savāc skudras, sava tiesa laputu izda-

lījumu medus rasas veidā tiek arī bitēm un citiem ku-

kaiņiem. VFR noskaidrots, ka skujkoku meži, kuros dzīvo

skudras, dod 2—2,5 reizes lielāku medus ienesumu (skuj-
koku mežā vidēji var iegūt 20 kg medus no ha). Ņemot
vērā aizvien pieaugošo lauksaimniecības ķimizāciju, biš-

kopībai acīmredzot būs jāpārvietojas uz mežu masīviem.

No skudru ieviešanas tad iegūs gan mežsaimniecība, gan

biškopība.
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Dzilnu postījumi skudru pūžņos un aizsardzība pret tiem: a — dzil-

nas izdobts skudru pūznis; b — ar pameža eglīšu zariem pārsegts

skudru pūznis; c — pēc kāda laika skudras pārsegtos zarus iebūvē

pūznī.

Rudajām meža skudrām dzimumīpatņi attīstās tikai ie-;-

los skudru pūžņos un no pirmajiem pavasara dējumiem.

Spārnotie tēviņi un mātītes_ izlido maija beigās un jū-

nija sākumā. Apaugļotās mātītes nolauž spārnus un vir-

zās uz pašas vai citiem skudru pūžņiem. Parasti tās kļūs*

par laupījumu darba skudrām, kuras mātīti ienes pūzni.
Mātītes arī nepretojas, tāpēc lielākoties tiek ienestas bez

ievainojumiem. Pūznī mātīte iegūst saimes smaržu, at-

spirgst un papildina māšu skaitu, kas šinī laikā no da-

žiem simtiem vairākkārt pavairojas. Ja apaugļotā faunā
mātīte iekļūst skudru ligzdā, tā nogalina saimes māti un

svešajām darba skudrām liek audzināt rudo meža skudru

jauno saimi. Ja kailmuguras meža skudru mātīte neatrod

piemērotu saimi, tā pati izveido dobumu, sāk dēt vm

audzināt kāpurus, barodamās ar nolauzto spārnu musl;u«

ļiem un citām ķermeņa rezervēm. Katrā ziņā ārpus mā-

jokļa viņa barību meklēt neiziet. Ja trūkst barības, mātīte

baro kāpurus ar pašas dētām olām, tad jaunākajiem kā-

puriem, līdz beidzot atdod vecāko kāpuru. Šīs mātītes

jaunu saimi patstāvīgi nodibināt nevar. Dzīvotspējīgai
mātes veidojas, tikai spēcīgos pūžņos.

Lai meža skudru pūžņi būtu spēcīgi, tie jāsaudzē, strā-

dājot meža darbus, un jāsargā no meža dzīvniekiem.

Pirms kailcirsmu ciršanas skudru pūžņus var izvest no

paredzamo meža darbu teritorijas, lai gan nereti pārvie-
totās skudras iznīkst vai pārcejo. Pārvestajām skudrām

uz laiku zūd pašaizstāvēšanās instinkts un pārvietotos
pūžņus izlaupa vai padzen vietējās, teritoriju apguvušās
skudras. Tāpat notiek, ja pārvietotā pūžņa tuvumā gadās
kāds tās pašas sugas skudru pūznis vai arī samtaino

skudru kolonija (samtainās skudras sausos priežu mežos

veido tikko manāmus smilts sanesumus, kas norāda uz

apakšzemes ejām). Jaunievestos skudru pūžņus ātri iz-
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laupa ari sarkanās vergturu skudras, kas veido nelielus,

grūti pamanāmus pūžņus. Sarkanās skudras regulāri uz-

brūk tumšo un samtaino skudru ligzdām, savāc kokonus,

no kuriem vergturu saimē izkūņojas darba skudras un

cītīgi vāc barību jaunajiem saimniekiem. Bet mētrājos
un mitrākos jauktu koku mežos koku dobumos ierīkotās

ligzdās mājo sīkā spožā koksnes skudra, kura izdala

īpatnēju, var teikt, nepatīkamu smaku. Ja pārvietojamo
skudru pūzni gadās izbērt spožo koksnes skudru terito-

rijā, tās 24 stundu laikā to izgāzē apmēram no 10 cm

attāluma. Meža skudras tad panikā bēg, kaut kur pa ce-

ļam pamet kāpurus un kokonus, nespēj vairs koncentrē-

ties un veidot pūzni jaunā vietā.

Bet ja nu esam izvairījušies no šiem klupšanas akme-

ņiem, jāzina, kā atrast piemērotāko vietu — retākās koku

audzēs pēc kopšanas cirtes, gar grāvjiem un stigām. Lai

uzturētu spēcīgus skudru pūžņus, jācenšas samazināt

citu meža dzīvnieku nodarītos postījumus. Visai čaklas

postītājas ir meža cūkas. Tās pūžņus izrok, lai pamielotos
ar skudru kāpuriem un kokoniem vai arī ar rožu vaboļu
kāpuriem, vai vienkārši — lai pagulētos. Cūkas neaiztiks

pūzni, ja tas būs apžogots ar sētiņu no 3—4 kārtiņām.
Arī putni, galvenokārt barības trūkuma dēļ, ēd skudras.

Nopietnākie pūžņu postītāji ir zaļā dzilna, melnā dzilna

un dižraibais dzenis. Zaļā dzilna ziemā, kad lielākā daļa
skudru ziemo līdz 1,5 m dzijās zemes ejās, meklējot
skudru pūznī palikušās skudras, izkārpa vairākas dzijas
ejas, kurās atkušņa laikā ieplūst ūdens un appludina dzi-

ļumā ziemojošās skudras. Slapjā pūžņa virszemes daļa
tad sabrūk, un saime panīkst.

Viduseiropā skudru aizsargāšanai pret putnu bojāju-
miem lieto attiecīga lieluma pinumveida piramīdas no

plastmasas vai metāla. Pret to gan ir pamatoti iebildumi,

jo meža putni skudru pūžņos atbrīvojas no spalvgrau-
žiem. Skudrskābes patēriņš skudrām nekaitē, toties ar pi-
numu aizsargātie skudru pūžņi putniem nav izmantojami.
Tāpēc, lai pasargātu skudru pūzni no zaļās dzilnas vai

melnās dzilnas, pilnīgi pietiek, ja pūzni apklāj ar piegu-
lošiem pameža eglīšu vēdekļveida zariem vienā kārtā.

Vasarā var lietot zaļus eglīšu zarus, kurus skudras ātri

iebūvē. Ziemā un pavasarī, kad dzilnas ir īpaši aktīvas,

vajadzētu lietot sausus zarus. Tikai ne zaru čupas, kas

skudru pūžņus iznīcina.

Arnolds Kaucis
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ĀDERES NOVĒROJU, IZJŪTU, SPRIEŽU:

vai tā būtu melderu apdoma?

Dabu mēs izzinām, precīzi novērodami dabas parādības un vāk-

dami faktus par to. Izrādās, ka āderu pētniekiem daudz interesanta

materiāla var sniegt senās vējdzirnavas.
Pētot vējdzirnavu novietojumu, pievērsu uzmanību tam, ka tās

parasti atrodas virs āderu krustpunkta. Pirmajā brīdī tas šķiet dī-

vaini: šādās vietās taču pārtika ātrāk pelē. Kāpēc dzirnavas vaja-
dzēja celt uz āderēm? Taču atcerēsimies arī to, ka peles necieš āde-

res. Ja peles ievieto garenā kastē un vienu kastes galu uzliek uz

āderes, tad tās katrā ziņā uzturēsies tajā kastes galā, kas atradīsies

«mierīgajā» zonā, un saudzēs savu adaptācijas mehānismu. Tātad,

būvējot dzirnavas uz āderu krustpunkta, bez lielām pūlēm ir iespē-

jams atbrīvoties no grauzējiem, kuriem dzirnavās allaž būtu bezrū-

<Bīga dzīve.

Bet kā tomēr ir ar graudu un miltu pelēšanu? Acīmredzot jāņem
vērā, ka graudi dzirnavās taču neglabājas ilgi.

Latvijas laukos vēl var atrast diezgan daudz vējdzirnavu vai

vismaz vietu, kur tās atradušās. Manuprāt, būtu lietderīgi turpināt
"un paplašināt novērojumus senajās vējdzirnavās. Ja izrādītos, ka

dzirnavu novietojumam tiešām ir sakarība ar āderēm, pavisam inte-

resanti būtu atkārtot arī eksperimentu ar pelēm — tieši šādā vecā

dzirnavu ēkā.

Lija Bērziņa

kas saista baronus, kalpus un āderes?

Uzmanīgi vērojot seno muižu ēkas, ne vienreiz vien atklājas šķie-
tamas dīvainības to izbūvē un arī novietojumā attiecībā pret liel-

ceļu. Piemēram, Gulbenes rajona Litenes muižas dzīvojamā ēka (ta-
gad tur atrodas skola) ir neparasti asimetriska — ieejas kolonāde

sadala to attiecībā 2: 3. Ļoti bieži atsevišķas ēkas — šķūņi, kūtis,

staļļi — novietotas neizdevīgi slīpā leņķī attiecībā pret lielceļu vai

citām būvēm.

ļJ* Taču daudz kas noskaidrojas, ja apskatām šīs ēkas attiecībā pret
āderu tīklu. Izrādās, ka, plānojot muižu ēkas, pirmkārt, ņemts vērā

tieši āderu tīkls un tikai pēc tam ainavas skaistums. Ja ne savādāk—

kūtu, šķūņu vai citas ēku būves veidotas tā, lai platās āderes vismaz

,«izietu» cauri durvīm, bet logi iznāktu pret šaurajām āderēm. Ne-

pieciešamības gadījumā ēku būvēja arī nesimetrisku.

Pavisam citāda aina atklājas, izpētot muižas ļaužu dzīvojamo
ēku novietojumu. Piemēram, Rāmavā un Rubā tās uzceltas pavisam
biezā āderu tīklā. Baronam kalpu taču nebija žēl.

Domājam, ka arī šādus novērojumus vajadzētu turpināt. Ja tos

vēl papildinātu ar shēmām, tiem būtu jau pavisam nopietna zināt-

Wka nozīme.

Lija Bērziņa, Jāzeps Orbidāns
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kaā pa gabalu ieraugu āderes?

Par to, ka ūdens āderes ietekmē floru, bija zināms jau seno9
laikos. Pirmais mums zināmais dokumentālais pieminējums par to

attiecas uz XVI gadsimtu. Tā, vācu kalnrūpniecības speciālists
Agrikola savā grāmatā «Dc re metaiiica» (Par kalnrūpniecību), kas]
izdota 1556. gadā Bāzelē un divus gadsimtus kalpoja par rokasgrā-
matu kalnrūpniecības tehnikā, metalurģijā un dārgmetālu iegūšanas
mākslā, raksta: «..āderes izdala izgarojumus. Tāpēc, ja kādā vietā

koki, kas aug garā rindā, negaidīti zaudē svaigumu, kļūst melni un

raibi, vai arī tos citu pēc cita izgāž vējš, tad tur atrodas ādere.

Dažreiz virs āderes garā joslā aug kāda noteikta zāle vai sēņu
suga. Saprotams, ka ari pēc šīm pazīmēm var atrast āderes.»

Zīmīgu gadījumu apraksta vācu hidrologs G. Franciuss 1910. gadā:
«Šķērsojot manu dārzu, udensmeklētājs atrada, ka tajā vietā, kur

es jau trešo reizi veltīgi biju stādījis vīteņrozi, iet ūdens ādere.

Rīkstīte šajā vietā sparīgi pacēlās uz augšu.»
Lielajā Brokhauza vārdnīcā (1935) rakstīts par to, ka vislabfjk"

virs āderēm aug tādi indīgie augi kā suņstobri (Coniurn L.), uzpirß-j
stītes (Digitalis L.), rudens vēlziede (Colchicum autumnale L.), sēt-

vijas (Brijonia L.). Turpat rakstīts, ka mājas, kas uzceltas virs

ūdens āderēm, pakļautas koksni ārdošo sēņu iedarbībai.

Novērots, ka virs āderēm slikti padodas augļukoki. Piemēram,
x

ābeles, kas aug āderu krustpunktos, slikti attīstās, pavasaros gan ba-ļ
gātīgi zied, bet dod sliktu ražu, uz stumbriem parādās tā sauktie

vēža izaugumi.
Dārzu arhitekts H. Verkmeisters (1963) atzīmē, ka ābeles un

ķirši slikti aug virs āderēm, toties ozoli, nātres un papardes šādās

vietās attīstās labi.
Pēc igauņu profesora, kas strādā Zviedrijā — Gustava Renka*

(1965) novērojumiem, vietās, kur rīkstīte uzrāda āderi, parasti aug*)
sulīga zāle, tādi augi, kā ezera meldrs, kārkli, alkšņi, maura platkā-

jiņš, kazenes un parastā māllēpe. Ja alkšņi, kļavas, sēru vītoli, berzi

vai egles noliekušies uz vienu pusi, tam par iemeslu var būt ūdens

ādere, kas atrodas tuvumā.
v<

Holandiešu ģeoloģijas profesors S. Tromps, kas ilgus gadus no-

darbojies ar ūdens āderu izpēti, raksta (1968), ka virs ūdens āderēm

slikti aug gurķi, selerijas, sīpoli, kukurūza, klintenes, oši sliktāk at-

tīstās.

Pēc krievu hidrologa V. Gomiļevska ziņām (1902), vietu akas

rakšanai, proti, āderu vietu, nosaka pēc melnapsēm, vītoliem, kosām,
blusu un mezglainām sūrenēm, skābenēm, pļavas lapsastēm.

Kā raksta S. Tromps, virs āderēm nīkuļo parastais
(Ligusfrum vulgare L.). Ligustru dzīvžogs ap 100 m garumā attfs-ļ
lijās labi, izņemot tos krūmus, kas auga virs āderes. Tad labi augu-'
šos krūmus pārsolīja nīkuļojošo vietās. Apmēram pēc gada virs

āderēm pārstādītie krūmi atkal sāka nīkuļot, lai gan augsne bija-
dziļi uzrakta un labi mēslota. fļ

Vācu mežzinātnieks K. Millers (1934—1935) konstatēja, ka mežāļ
āderu vietās skuju koku stumbros bieži parādās sarkanā puve. Pār-'
baudot mežā 85 egles un 15 priedes, izrādījās, ka visi koki, kas atra-

dās āderu krustpunktos, ir nokaltuši, bet tie, kas auga uz ādeiēm —,
slimoja un nīkuļoja, bet neitrālajās vietās bija veseli. Bērziem virs

ūdens āderēm ir kroplīgs un vājš galotnes salapojums. Atkarībā

jutības pret ūdens āderēm K. Millers iedala kokus divās grupās: <
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kos, uz kuriem āderes iedarbojas kaitigi un tādos, kam āderes patīk.
Pie pirmās grupas no skuju kokiem pieder priedes, lapegles, egies, diž-

egles; no subtropu kokiem — araukārijas; no svešzemju — duglā-
/.ijas (Pseudotsuga Carr.), Veimuta priede (Pinus strobus L.), tūjas;
no lapu kokiem liepas, bērzi, alkšņi, dižskābarži, oši, apses, zirg-
kastaņas, papeles; no subtropu lapu kokiem — eikalipti; no augļu-
kokiem — ķirši, ābeles, mazāk jutīgas ir bumbieres un plūmes,

Virs āderēm labi aug ozoli, subtropiskās ozolu sugas, korķozoli,
kalnu kļava, lauku kļava (iespējams, ka arī pārējās kļavu sugas),
robīnijas, vītoli (kārkli) un plūškoki. Arī krūmu un sīku augu jutība
pret āderēm ir selektīva rakstura. Piemēram, nātres labi aug āderu

krustpunktos, bet vīnogulāji tādās vietās aug slikti.

Turpat aprakstītas daudzas parazītisko sēņu un baktēriju izrai-

sītās slimības, ar ko saslimst koki, kas aug virs āderēm: ošu mizas

vēzis; vējslotas alkšņiem, bērziem un balteglēm; galotņu kalšana

eglēm; koksnes zīlēšana augošiem kokiem; lapegļu vēzis; priežu un

egļu stumbra trupe; skuju koku sakņu trupe; egļu serdes raibā trupe;
skuju koku baltā aplievas trupe; bērzu rudā putekjtrupe.

Pēc literatūras datiem, virs ūdens āderēm nepadodas t. s. istabas

liepa (Sparmannia africana L. fil.), vilkābeļu lapas kļūst dzeltenas,
kā arī iznīkst dzīvžogs. Toties mikroorganismu kolonijas agara ba-

rotnē Petri traukos attīstās daudz labāk, ja atrodas virs āderēm nevis

neitrālajā zonā (kultūru skaita attiecība 5000:500).
Pēc vācu ūdens āderu pētīšanas speciālista G. Pola (1932) da-

tiem, no dārzeņiem mazjutīgi pret āderēm ir pupas un zirņi; jutīgāki
Ir gurķi, bet no laukaugiem vēl jutīgākas ir lēcas. Pat, ja augsne
tiek īpaši kopta, ziedkāposti virs āderēm izstīdzē un kļūst ļodzīgi,
bet kolrābji pārsprāgst. Turpat sastopami arī interesanti novērojumi
par koku jutību pret āderēm. Pēc zibens spērienu skaita kokos var

spriest, vai tie aug virs āderēm, vai nē. Zibens sper galvenokārt ko-

kos, kas aug virs āderu krustpunktiem un āderēm. Visbiežāk zibens

sperot mamuta kokos (Sequoia gigantea). Novērots kāds šīs sugas
koks ar nosaukumu «Marks Tvens», 4148 gadus vecs, 101 m augsts
un ar 34 m lielu apkārtmēru; šajā kokā bieži spēris zibens, bet tas

turpinājis augt. Pēc tam seko ozols, lapegle un kļava. Nākošajā
pakāpē minama liepa, vīksna (goba) un bērzs. No skuju kokiem

eglēs un priedes zibens sper biežāk, nekā lapukoku sugās, izņemot
ozolus. Ļoti jutīgi pret āderēm ir ērkšķogu un jāņogu krūmi,

Plašus pētījumus par ūdens āderu ietekmi uz vairākiem kultūrau-

giem veicis šveiciešu botāniķis E. Goimans (1935). Viņš novēroja
tiruma sinepes, Meksikas samtenes (Tagetes mexicana), sinepes,
auzas, kā arī sīpolus un sīpolu lokus. Neitrālajās zonās visiem

augiem, izņemot samtenes un sīpolu lokus, raža bija lielāka, nekā zonas

virs āderēm. Zaļā masa tīruma sinepēm bija par 16% lielāka, sīpo-
-liem — par 40%, sinepēm — par 9%, auzām — par 9%. Par sīpolu
lokiem viennozīmīgi spriest bija grūti, jo vienā dobē raža bija lie-

lāka par 26,4%, bet otrā — mazāka par 26,6%. Samtenēm divās

izmēģinājuma dobēs vidējā masa bija par 7% mazāka, nekā āderu

zonās. Laboratorijas izmēģinājumi ienesa skaidrību par sīpoliem,
proti, neitrālajā zonā raža bija par 41,1% lielāka, nekā āderu zonā,
bet samteņu raža neitrālajā zonā bija apmēram par 2% mazāka,
nekā āderu zonā. Lauka izmēģinājumos ar gurķiem, tomātiem un

pelargonijām izrādījās, ka neitrālajās zonās raža lielāka attiecīgi
par 22,6; 24,9 un 10%, bet laboratorijas izmēģinājumos zaļās masas

raža neitrālajās zonās bija lielāka attiecīgi par 29,5; 57,9 un 33,2%.
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E. Dženijs (1947) parādīja, ka kukurūzas vālītes neitrālajā zonā

sasniedza par 37% lielāku masu, nekā, augot uz āderes; sīpolu gal-
viņu masa attiecīgi bija 116 un 71 g; seleriju sakņu masa 187 un

118 g; gurķi virs āderēm nedaudz agrāk attīstījās un tādēļ ari par
14 dienām ātrāk novīta.

Floras pētījumi mūsu republikā ļauj secināt, ka virs āderēm labij

aug: parastā māllēpe (Tussilago farfara L.), zilganais grīslis
flacca Schreb.), dzelzszāle (Carex nigra (L.) Reichard), parastā
zalktene (Daphne mezerum L.) un it sevišķi maura platkājiņš (Po-
tentilla anserina L.).

Jānis Dolacis, Edgars Vimba

kā lai tām netic?

Liels rīkstnieclbas problēmu pētīšanas entuziasts bija talsinieks

Pēteris Reinfelds (1902—1981). Kaut gan viņam pašam rīkstīte ne-

klausīja, viņš ar citu rīkstnieku palīdzību (galvenokārt kopā ar vaJ-~

demārpilieti Andreju Gercu v. c.) veica lielu darbu. Viņi, meklēdami

ūdens āderes, apsekoja dzīvojamās mājas un liellopu fermas. Viņi
darbojās lielākoties Talsos, Valdemārpilī un to apkārtnē.

Pēc A. Popova Radiotehnikas, elektronikas un sakaru zinātniski

tehniskās biedrības bioelektronikas sekcijas ieteikuma P. Reinfelds

kopā ar rīkstniekiem sastādīja aktu jeb protokolu par katru apseko-
jumu. Tajā viņi atspoguļoja āderu tīklu pārbaudāmajā objektā un

uzskicēja situācijas plānu. Tika pierakstītas ari cilvēku subjektivās
izjūtas, ja izrādījās, ka viņu gultas un darba vietas atrodas virs

āderēm, un ja šie cilvēki sūdzējās par savu veselību. Pēc dažiem

mēnešiem P. Reinfelds atkal apmeklēja šos cilvēkus un ievāca ziņas

par to, kā viņi jūtas pēc gultu pārvietošanas un darba vietu iekārto-

šanas no āderēm brīvās vietās.

P. Reinfelds sakrāja gandrīz simt šādu apsekošanas aktu un no-

deva tos bioelektronikas sekcijai.
Dažus raksturīgus gadījumus no viņa novērojumiem mēs sniegsim

lasītājiem. Protams, šis materiāls jāvērtē kritiski, jo apsekoto cilvēku

subjektīvās izjūtas un veselības stāvokļa novērtējums pierakstīts
tikai pēc viņu pašu stāstītā. Nav izslēgts arī tīri psiholoģiskais fak-

tors, jo šeit lielu lomu spēlē pašiedvesmas suģestējošais moments.

Ja cilvēks ilgi slimo un nekļūst vesels ar ierastajām ārstēšanās me-

todēm, viņš ķeras pie dažādiem netradicionālās ārstēšanas paņēmie

niem, bieži vien jau iepriekš tos saistot ar dziļu iekšējo ticību sekmī-

gam iznākumam. Tāpēc psiholoģiskajam faktoram var būt liela no-

zīme. Lai kā arī būtu, parasti pēc pārvietošanās ārpus āderes zonām,

cilvēku veselības stāvoklis uzlabojas, nevis pasliktinās.
Ilga X., 40 gadi, 21.02.78. stāsta: «Atrodoties virs āderes no

1975. gada aprīļa, man radās miega traucējumi, bieži pamodos nak-

tīs, no rītiem jutu stipru nogurumu. Sāka sāpēt mugura. Ārsti kon-

statēja radikulītu. No rītiem tikai ar lielām- grūtībām varēju atsākt

staigāšanu, bet pa dienu darbu steigā muguras sāpes pamazām iz-

zuda. Gulētejot, kā ari naktīs un no rītiem sāpes atkārtojās no

jauna. Ārstēšanās līdzekļi deva tikai īslaicīgu efektu. Pēc rīkstnieku

pārbaudes izrādījās, ka mana gulta atrodas virs āderes.

25.04.78. Pēc gultas pārvietošanas ārpus āderes, minētie traucē-

jumi pamazām izzuda.»
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1. att. Āderu vietas Katrī-

nas L. dzīvoklī.

R., Ilgas K. meita, 19 gadi, 20.02.78. stāsta: «Mana gulta do-

tajā vietā atradās apmēram divus gadus. Man radās sāpes sirds

apvidū. Vakaros ilgi nevarēju iemigt, naktī vairākkārt pamodos. No

rītiem stipri reiba galva, jutos nogurusi. Ja no rītiem pagulēju
ilgāk, nogurums kļuva vēl lielāks. Asinsspiediens man bija pazemi-
nāts. Lietoju zāles pēc ārsta norādījuma, bet to efekts bija īslaicīgs.
Dīvaini likās tas, ka, dzīvojot tehnikuma kopmītnē, šādu veselības

traucējumu nebija. Izrādījās, ka mājās mana gulta atradās virs

āderes.

11.05.78. Pēc gultas pārvietošanas ārpus āderes, veselības stāvok-

lis ir uzlabojies, no rītiem jūtos daudz labāk.»

Katrīna L., 53 gadi, 22.02.78. stāsta: «Pagājušajā gadā ienācu

šajā dzīvoklī un gulēju gultā Nr. 1 (sk. 1. att.). Man radās miega
traucējumi. No rītiem sāpēja un reiba galva, jutos nospiesta. lemigt
varēju tikai ap pīkst. 3—4 naktī, bet pīkst. 6 jau jāceļas, tāpēc dienā

jutos nogurusi. Naktīs mani mocīja murgi, sāka sāpēt labās rokas

locītava. Pārgāju gulēt astoņgadīgā dēla gultā Nr. 2, un tur ātri

miegs uzlabojās. Dēls gulēja manā iepriekšējā gultā un pēc kāda

laika sāka sūdzēties par miega traucējumiem, murgoja, miegā grieza
zobus. No rītiem sūdzējās par galvassāpēm un ar grūtībām varēja
veikt skolas uzdevumus. Dažkārt naktīs pietrūkās sēdus, murmināja
kaut ko nesaprotamu, bet no rīta neko par savām izdarībām neatce-

rējās. Tad atkal samainījām guļas vietas, un dēls sāka justies labi,
ne par ko nesūdzējās. Bet es atkal sāku slikti gulēt. Pēc kāda mē-

neša man sāka sāpēt kreisā kāja. Atrodoties gultā, man bija iesnu

sajūta, bet, kad piecēlos un sāku staigāt, iesnas pazuda. Atkārtojās
vecās nelaimes: bezmiegs, murgošana, nogurums. Radās redzes trau-

cējumi, attēlu dubultošanās.

28.05.78. Pēc gultas pārvietošanas ārpus āderes, jūtos daudz la-

bāk, jo varu Joti labi gulēt. Galva vairs nesāp, nereibst, nejūtu ne-

kādu smagumu galvā. Izbeidzās murgainie sapņi, iesnas, ari kreisā

kāja un labā roka vairs nesāp. Pašsajūta ir laba un jūtos pilnīgi
vesela.»

Justs L., 45 gadi, 22.03.78. stāsta: «Pirms kāda laika sāku slikti
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gulēt gultā Nr. 1 (sk. 2. att.). No rītiem bija smaga galva, nogu-

rums, it kā nebūtu izgulējies. Pirms kāda gada ievēroju, ka, līdzko

apguļos, abas kājas sāk krampjveidīgi raustīties, un krampji pakāpe-
niski pastiprinās. Pagājušā gada rudenī sāka sāpēt nieres, reizēm

lēkmjveidīgi. Šogad sāka sāpēt arī kāju un roku locītavas; sevišķi

stipras sāpes izjutu, gultā pagrozoties. Līdz šim esmu ārstējies nx

ārstnieciskajām tējām, kuru iedarbība bija īslaicīga. Kad pāris stun-

das paspēlēju klavieres, jutos ļoti noguris un nervozs, bet, kad kla-

vieres atbīdīju tālāk no sienas, tad nogurumu vairs nejutu un pašsa-
jūta bija labāka.

Sieva, 41 gads, no pagājušā gada gulēja gultā Nr. 2 un Sāka

sūdzēties par sirds nepietiekamību, miega traucējumiem, galvassāpēm.
Sajūta nospiedoša, smagums un nogurums visā ķermenī. Kad pār-
gāja gulēt otrā istabā, visi šie traucējumi pilnīgi izzuda. Ja pa die-

nas vidu apsēdās gultā Nr. 2, kaut vai uz neilgu laiku, tūlīt sāka

stipri sāpēt kāju locītavas un iestājās vispārējs nogurums.
1.10.79. Guļot no āderes brīvā vietā, sievas veselības stāvoklis

ievērojami uzlabojās, gulēt var labi. Sūdzības par veselību sākas tad,
kad viņa ilgāku laiku uzturas virtuvē, pastrādā pie plīts, vai paspēlē
klavieres. Rodas sirdsdarbības traucējumi un tāpēc viņai steidzīgi
jāiziet ārā, tad uzreiz kļūst labi. Noskaidrojās, ka klavieres un plīts
atrodas uz tās pašas āderes, uz kuras atradās arī gultas.

2. att. Āderu vietas Justa L.

dzīvoklī.
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3. att. Āderu vietas Almas V. dzīvoklī

Noskaidrojās, ka viņa ir loti jutīga pret ūdens āderēm, jo, vasarā

ejot pāri vai arī uz īsu brīdi apstājoties āderu vietās (noteiktās vie-

tās Priedainē, Tukumā un Talsos), rodas nespēks, sirdssāpes un

galvassāpes, kļūst slikta dūša, ir pat apgrūtinoši runāt. Aizejot pro-
jām no šādām vietām, pēc kāda laika visas nelabvēlīgās parādības
izzūd.»

Gadījums, kad darba vieta atrodas uz āderes. Ausma P., 39 gadi,
16.06.75. stāsta: «No 1973. gada esmu mājsaimniece un šuvēja. Pa-

gāja daži mēneši, un es strādājot sāku stipri nogurt, uznāca miegai-

nība, stipri sapampa rokas un kājas, bija apgrūtinātas kustības, ar

grūtībām varēju veikt mājas soli. Domāju pat pārtraukt šūšanu.

Izrādījās, ka mana darba vieta arodas uz ūdens āderes.

12.03.78. Pēc šujmašīnas pārvietošanas no āderes brīvā vietā, sāku

justies labāk un veselības stāvoklis uzlabojās. Gandrīz trijos gados,
kas pagājuši, kopš pārvietoju šujmašīnu, minētie veselības traucē-

jumi nav atkārtojušies. Jūtos pilnīgi vesela. Visu šo laiku nekādas

zāles neesmu lietojusi.»
Alma V., 67 gadi, 27.02.79. stāsta: «Gultas vietā Nr. 1 (sk.

3. att.) guļu no 1957. gada. Vairākus gadus atpakaļ sāku arvien
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4. att. Āderu vietas Edgara V. dzīvoklī.

sliktāk gulēt, naktī vairākkārt pamodos, no rītiem reiba un sāpēja
galva. Sāpēja arī roku locītavas un sāka deformēties mugurkauls,
jutu sāpes arī kakla skriemeļos, bija paaugstināts asinsspiediens,
sākās pēdu un ceļu locītavu deformācija. No rītiem jutos ļoti nogu-
ruši. Ārstējoties slimnīcā, kļūst labāk, bet, pārnākot mājās, visas vai-

nas atkārtojas no jauna. Asins sastāvs normāls. Izrādījās, ka mana

gulta atrodas uz āderes. Pārcēlos uz otru istabu gultas vietā Nr. 2.

Sāku justies labāk.

11.04.80. Miegs kļuvis ciešāks, mazinājušās roku un kāju locītavu

sāpes. Asinsspiediens mainīgs. Pastrādājot virtuvē pie plīts, kļūst
neizsakāmi smagi, sevišķi rudeņos uz laika maiņu. Izrādījās, ka vir-

tuvi šķērso divas ūdens āderes.»

Edgars V., 5.02.78. stāsta: «Dzīvojam šajā mājā no 1972. gada.
Pirmajos gados ne es, ne mani ģimenes locekļi par veselību nesūdzē-

jās. Sākot ar 1976. gada vasaru, katru nakti pl. 330 pamostos un

nevaru iemigt līdz pat pl. 6 00. Esmu šoferis un darbā jābūt pl. 8 00.

Retu reizi pēc lielas fiziskas piepūles dienā izdevās nogulēt nakti
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bez pamošanās. Bet nekad nejutos labi izgulējies un atpūties, piece-

ļoties vienmēr jutos ļoti noguris. Saka stipri sāpēt mugura, rokas un

kājas, sevišķi locītavas. No rītiem galvā smaguma un spiediena sa-

juta. Vairākas reizes kā no rītiem, tā arī dienā acis uz dažiem

mirkļiem satumsa, attēli dubultojās. Tas bija sevišķi bīstami, ja at-

gadījās braucot pie automobiļa stūres. Ikgadējas ārstu pārbaudes
nekādas novirzes no normālas redzes nekonstatēja.

Blakus manai gultai Nr. 1 (sk. 4. att.) atrodas sievas gulta
Nr. 2. Viņa turpina stāstījumu.»

«Pirmajos gados šajā majā es jutos pilnīgi vesela, bet, sākot ar

1975. gada rudeni, radās noguruma sajūta. Bieži sāpēja galva. No

rītiem bija grūti iesākt staigāt. Stipri sāpēja ceļu un potīšu locīta-

vas. Ja atrados ārpus mājas, minētās kaites pamazām izzuda. 1977.

gada pavasarī sliktās izjūtas krasi saasinājās, un es biju spiesta
divarpus mēnešus pavadīt slimības gultā ārstu uzraudzībā mājas
apstākļos. Veselības stāvoklis uzlabojās, bet rudens pusē viss sāka

atkārtoties. Sāku lietot zāles, bet tās neko daudz nelīdzēja. Veselības

stāvoklis pasliktinājās, staigāšana bija apgrūtināta. Desmitgadīgais
dēls gulēja gultā Nr. 3, kas atradās citā istabā pusstāvu augstāk.
Viņš pastāvīgi sūdzējās par galvassāpēm un reiboņiem. No rītiem

bieži vien nevarēja piecelties un reiboņa dēļ bija spiests palikt gultā.
Bērnu konsultācijā ārsti nekādu noteiktu slimību neatrada. Reiboņa
dēļ bija atbrīvots no fizkultūras nodarbībām skolā. Pārvietojot viņa
un pārējās gultas ārpus āderēm, galvassāpes un reiboņi izzuda.»

Gultas pārvietotas 20.01.78. 2.03.78. Edgars V. paskaidroja, ka

tagad guļot labi, bezmiegs nemoka, redzes traucējumi nav atkārto-

jušies, bet hroniskais reimatisms joprojām liek sevi manit. Sievas

veselības stāvoklis pagaidām jūtami nav mainījies. Dēls jūtas vesels.

Sādi novērojumi savākti Kurzemes pusē, bet būtu interesanti uz-

zināt, kā ir citos novados.

Jānis Dolacis

kāpēc rīkstnieki nogurst?

Mūsdienu cilvēks arvien dziļāk izprot savu atkarību no apkar

jiem dabasspēkiem un arvien biežāk aicina talkā rīkstnieku, ja

jāatrod optimāls jaunceļamās mājas novietojums vai arī kādas hr

niskas saslimšanas gadījumā.
Dažkārt rīkstnieku nākas ilgi gaidīt: viņš ir noguris, šodien va

nevar utt. No malas var likties, ka pārstaigāt kādu dzīvokli \

būvlaukumu nav nekas apgrūtinošs. Bet paanalizēsim rīkstnie
darbu nedaudz tuvāk.

Rīkstnieks, pārstaigājot apsekojamo platību, koncentrē uzmanī

uz anomālajām jeb zemes garozas mikroplaisu zonām. Viņš cenš

iespējami precīzāk noteikt šo zonu robežas, virzienu, platumu un a

kārtoti šķērso zonu robežas dažādās vietās un virzienos. Viņa o

ganisms aikal un atkal nonāk mikroplaisu fizikālo lauku ietekm

Rīkstnieka organisma adaptācijas mehānisms tiek pastiprināti n

darbināts salīdzinājumā ar parastu pārvietošanos. Tas nonāk pasti
rināta stresa stāvoklī.

Tāpēc, lūk, rīkstnieki ātri nogurst, viņiem var attīstīties kāda pā

agras novecošanas kaite, piemēram, redzes traucējumi, novērojam

asinsspiediena svārstības.

Lija Bērziņa, Valentīns Būmeisters
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TAUTASDZIESMA STĀSTA

KRIŠJĀNIS BARONS —

SAVAM LAIKAM UN MŪŽĪBAI

Aprit 150 gadi, kopš dzimis Krišjānis Barons (1835—■
1923) — izcilais latviešu folklorists, rakstnieks, publicists,
viens no ievērojamākajiem 19. gadsimta progresīvajiem
darbiniekiem cīņā pret feodālo attiecību spaidiem, par
latviešu demokrātiskās nacionālās kultūras attīstību; viens

no tiem retajiem cilvēkiem, kura paveiktā darba vērtība

ar gadiem pieaug, gust aizvien lielāku sabiedrisku un zi-

nātnisku nozīmi.

Krišjānis Barons ir viens no pirmajiem, kas jau 1857.

gadā mudina latviešus pašus ķerties pie savas tautas

daiļrades pieminekļu apzināšanas un vākšanas. Viņa un

Friča Brīvzemnieka folkloristiskā darbība, kas izaug ar

Krievijas Ģeogrāfijas biedrības un Maskavas universitā-

tes Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu
biedrības atbalstu, lielā mērā sekmē latviešu tautas-

dziesmu krāšanas izvēršanos par plašu tautas masu kus-

tību; tai šajā posmā piemita apspiesto tautu garīgās at-

modas un vienkāršo tautas slāņu aktivizēšanas raksturs.

Tas viss radīja priekšnoteikumus «Latvju dainām» —

dziesmu krājumam, par kuru runājot nākas aizvien at-

kārtot: pirmo reizi, līdz šim lielākais sasniegums latviešu

(un ne tikai latviešu) folkloristikas vēsturē un tamlīdzīgi.
Tā izdošana aizsākās 1894. gadā Jelgavā; ar 1900. gadu,

ievērojot sakrātā materiāla bagātību un zinātnisko nozīmi,

«Latvju dainu» tālāku izdošanu uzņēmās Krievijas Zi-

nātņu akadēmija Petrogradā un pabeidza to 1915. gadā.
«Latvju dainu» 6 sējumos (8 grāmatās) ietvertās 217996

tautasdziesmas ir viens no plašākajiem tautas dzejas ko-

pojumiem pasaules literatūrā. Tās lika latviešiem pirmo
reizi apzināties sevi kā senas kultūras tautu ar bagātu

pagātnes mantojumu.
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Sī apziņa, laikam ejot, pastiprinās. Jo izrādās, ka

«Latvju dainas» nav tikai latviešu tautas poētiskās kultū-

ras grandiozs piemineklis. Aizvien vairāk pārliecināmies,
ka šīs mazās, lakoniskās un bezgala liriskās dziesmiņas

paglābušas daudz senisku agrīno indoeiropiešu dzīves-

veida un kultūras liecību, kā arī vairākus dziesmu žanra

paveidus, ko nav saglabājusi lielākā daļa citu indoeiro-

piešu nozarojumu. īpaši tas sakāms par bagātīgo darba

dziesmu ciklu, kādu nav nācies sastapt citu tautu folklorā.

Ar gadskārtu ieražām saistītās dziesmas palīdz restaurēt

un interpretēt Joti senos pasaules uztveres slāņos sakņo-
tus rituālus, mitoloģiskus uzskatus, kas kopīgi daudzām

Eiropas tautām. Turklāt, tieši latviešu dziesmās ietvertā

pasaules izpratne bieži vien izrādās senāka, pirmatnējāka
par antīkajā literatūrā atspoguļoto. Tāpēc arī latviešu

tautasdziesmas kā pētniecības avots izmantotas daudzās

zinātniskās monogrāfijās un apcerējumos, kas veltīti

baltu, baltu-slāvu, ari indoeiropiešu etniskās vēstures un

kultūras, īpaši — mitoloģijas problēmām. Uz tām savos

pētījumos atsaukušies plaši pazīstamie padomju zināt-

nieki V. Ivanovs un V. Toporovs, Visindijas Literatūras

akadēmijas un Starptautiskās fonētikas asociācijas prezi-
dents, Indijas nacionālais profesors Suniti Kumars Ca-

terdži, kurš salīdzina Krišjāni Baronu ar leģendāro in-

diešu dzejnieku un domātāju Vjāsu (ar Vjāsu tiek saistīta

vēdu sistematizācija un indiešu nacionālā eposa «Mahāb-

hārata» rašanās), Stokholmas profesore V. Rūķe-Draviņa
un daudzi citi. Čehu profesors R. Paroleks, iepazinies ar

«Latvju dainām», raksta: «Domāju, ka mazā Latvija, kaut

arī tas skan neticami, folkloras ziņā izrādās milzis.»

Pats par sevi saprotams, ka «Latvju dainās» apstipri-

nājumu savām hipotēzēm, vai vismaz ierosmi to izvirzīša-

nai raduši pašu latviešu zinātnieki. Kā tautas materiālās

kultūras un sociālās dzīves liecinieces tās jau līdz ar

pirmo burtnīcu iznākšanu saistījušas etnogrāfu un vēstur-

nieku uzmanību. Senu valodas formu un izlokšņu do-

tumu bagātība un precizitāte Jauj visā pasaulē pazīsta-
majam valodniekam akadēmiķim J. Endzelīnam vērtēt

«Latvju dainas» kā visas latviešu filoloģijas stūrakmeni.

Bet latviešu folkloristika kā patstāvīga zinātnes nozare

vispār varēja sākt veidoties tikai uz «Latvju dainu» pa-
mata. No tām izauga vesela virkne dažāda apjoma
dziesmu izdevumu. Tās noderēja par stimulu un paraugu
visu citu latviešu folkloras žanru publicējumiem. Tajās
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atrada neizsmeļamu avotu tautas dzejas stila un metrikas,
visdažādāko idejiskā satura aspektu pētnieki, tautas pa-
saules uztveres un pasaules atveides paņēmienu skaidro-

tāji. Pateicoties «Latvju dainām», latviešiem pieder ari

viena no Padomju Savienībā bagātākajām folkloras krā-

tuvēm. Tās pamatlicēja skolotāja Anna Bērzkalne, kon-

statējusi, ka daudzi pagasti «Latvju dainās» nemaz nav

pārstāvēti, panāca, ka 1925. gadā darbu sāka Latviešu

folkloras krātuve, lai noskaidrotu, kas slēpjas šajos «mē-

majos» pagastos. Atkal izvērsās aktīva folkloras vākša-

nas kustība, kuras rezultātā šobrīd A. Upīša Valodas un

literatūras institūta Folkloras daļas rīcībā ir arhīvs, kurā

glabājas vairāk nekā 2,8 miljoni folkloras vienību, to

skaitā apmēram 1,2 miljoni dziesmu pierakstu.
Lai šo bagātību darītu pieejamu tautai, latviešu pa-

domju folkloristi sākuši jauna zinātniska tautasdziesmu

izdevuma sagatavošanu. No paredzētajiem 15 sējumiem
uz Krišjāņa Barona jubileju iznākuši pirmie pieci.

Bet Krišjāņa Barona nopelns nav tikai lielā dziesmu

skaita savākšana vienkop. īpaši ir K. Barona nopelni di-

vos aspektos: pirmkārt, dziesmu zinātniskas klasifikācijas
sistēmas izveidē un, otrkārt, variantu atveides principu
izstrādē. Tieši šīs sistēmas deva un vēl šodien dod

iespēju pilnībā pārskaitīt un izprast visu lielo dziesmu

bagātību. Arī šai ziņā Krišjāņa Barona darbs ir unikāla

parādība pasaules kultūrā.

Klasifikācijas sistēmas pamatā ir Krišjāņa Barona at-

ziņa, ka folklora, tās tēli ir dzīves īstenības atspulgs. Tā-

pēc dziesmu kārtojuma «pamati var būt tikai tautas dzīve

materiālā un garīgā ziņā» (Latvju dainas, I, 1894,
XVI Ipp.). Kā to konstatējuši latviešu folkloristi B. Infant-

jevs un K. Arājs, domu par dziesmu kārtošanu atbilstoši

cilvēka dzīvei «no šūpuļa līdz kapam» Krišjānis Barons

aizguvis no F. Brīvzemnieka, bet tas savukārt ierosmi

smēlies no krievu zinātnieka F. Buslajeva (1818—1897).
Krišjānis Barons saskatīja latviešu tautasdziesmu

funkcionāli tematisko savdabību, iedziļinājās dzīves un

dziesmas ciešajā mijiedarbē un pilnveidoja F. Brīvzem-
nieka sistēmu, izveidodams visaptverošu tautas dzīves

ainu: cilvēka mūža ritums — dažādi darba arodi — pla-
šāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras — starptau-
tiskais stāvoklis, tēvzemes aizstāvēšana. Tātad šāds

dziesmu sakārtojums parādīja cilvēku ne tikai kā ģimenes,
bet arī kā plašākas sabiedrības locekli, parādīja arī tā
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attieksmi pret darbu un dažādām jaužu šķirām. īpaši

gribas uzsvērt sabiedrisko un darba momentu, jo to daž-

kārt «piemirst», runājot par Krišjāņa Barona klasifikāci-

jas sistēmu, kurā tiek akcentēta galvenokārt cilvēka mūža

rituma līnija.
Tādā kārtā «Latvju dainās» pirmo reizi pasaules folklo-

ristikā izstrādāta un praksē realizēta visu vienas tau-

tas dziesmu mākslinieciska un zinātniska klasifikācijas
sistēma, kas izriet no pašu dziesmu būtības. Tā ne tikai

palīdzējusi saglabāt un padarīt pārskatāmu lielo dziesmu

skaitu. Jau ar kārtojumu vien izceļot mazās dziesmiņas
tēlu dziļo saturu, sociālo funkciju, tā nodrošinājusi pa-
audžu paaudzēm dziesmu pareizu izpratni. Līdz ar to no

«Latvju dainām» mēs gūstam visai precīzu tautas mate-

riālās kultūras, sociālās dzīves, ētisko un estētisko uz-

skatu atainojumu.
«Latvju dainu» klasifikācijas sistēma pamatos sagla-

bāta arī jaunajā tautasdziesmu izdevumā. Lielais dziesmu

skaits (gandrīz seškārt lielāks nekā «Latvju dainās») gan

rosināja izdarīt dažas pārveides. Piemēram, pirmajā vietā

izvirzīt darba dziesmas kā latviešu tautas dzīvē būtiski

nozīmīgu, plaši pārstāvētu nacionāli savdabīgāko dziesmu

tematisko grupu, kas turklāt ir saglabājusi aktualitāti arī

mūsu gadsimtā. Par to liecina šo dziesmu idejiskā un

mākslinieciskā daudzveidība un skaitliskā bagātība. Ja

Krišjānim Baronam darba dziesmas veidoja tikai 4. sē-

juma vienu daļu, tad jaunajā izdevumā tās aizņem trīs

grāmatas. Tām pieskaitāms vēl kalendāro ieražu dziesmu

sējums, kuru tematika un funkcija cieši saistīta ar zem-

kopja darbu; īpašu nozīmi šis faktors iegūst, ja atcera-

mies, ka citām tautām darba dziesmas kā žanra paveids
gandrīz nav saglabājies. Līdz ar to šīs latviešu dziesmas

var radīt īpašu interesi arī citu tautu zinātniekos.

Un otrs, ne mazāk novatorisks un nozīmīgs, tikai ma-

zāk izprasts un novērtēts faktors dziesmu publicēšanas

principu izveidē ir dziesmu tipu, resp. dziesmu ceru (kā

tos sauc pats Krišjānis Barons) grafiskās atveides

sistēma, kas ari tik konsekventi realizēta pirmo reizi pasau-

les folkloristikas vēsturē. Ļaujot ļoti ekonomiski atspogu-

ļot visus vienas dziesmas variantus, to valodiskās, poētis-
kās un satura nianses, šī sistēma uzkatāmi izceļ nozīmī-

gus materiālus gan valodas vēstures, dialektoloģijas,

etnoģenēzes problēmu risināšanai, gan dziesmu mākslinie-

ciskās izteiksmes, tēlu semantikas un funkcijas izpētei, gan
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pašu dziesmu vēstures apzināšanai. Dziesmas variantu

grafiskais izkārtojums runā jau pats par sevi. Tikai labi

jāieklausās un jāizprot tās teiktais.

Piemēram, šķietami vienkārša apdziedāšanās dziesmiņa:
Jaunas meitas kaķi svēra

Ziemas svētku vakarā;

Ja svērs kaķis puspodiņa,
Tad vezs meitas šoruden.

«Latvju dainās» tikai šis vienīgais variants. «Latviešu

tautasdziesmu» 4. sējumā fiksēti 46 varianti; 29 varian-

tos kaķi sver ziemassvētku vakarā, 17 variantos — Veca

gada vakarā. Sīs dziesmas varianti šodien interesanti di-

vējādā ziņā (neskaitot tās saturā attēloto zīlēšanas

ieražu). Pirmkārt, tie atsedz izmaiņas laika skaitīšanā.

Par to liecina ziemassvētku sastatījums ar meitu kāzām

«šoruden», «šovasar», t. i., tai pašā gadā, kas tikko sā-

cies. Tātad — ziemassvētki bijuši arī jaunā gada sākums.

Līdz ar to secinājums (protams, ne jau pamatojoties vie-

nīgi uz šo dziesmu): tautasdziesmās abi jēdzieni — zie-

massvētku un Vecā gada vakars — lietoti identā nozīmē

un rāda, kā dziesma piemērojusies konkrētiem apstākļiem.
Otrkārt, dziesmas varianti ļoti spilgti liecina par tautas

valodas bagātību, rādot, cik daudzveidīgi tā pratusi iz-

teikt vienu domu — meita šogad apprecēsies: «Tad būs

kāzas šoruden; Tad meitās nepalikšu; So vasaru tautās

ies; Dabūs vīru šo rudeni; Tad ved meitas sētiņā; Tad

tautās ātri ies» utt. Bet cik liela tautas poētiskās domas

daudzveidība, sadzīves faktu bagātība var atsegties, ja
dziesmas variantu skaits sniedzas daudzos simtos!

Krišjāņa Barona iedibināto principu pēctecība jaunajā
tautasdziesmu izdevumā nozīmīga arī tāpēc, ka dod

iespēju izsekot katras dziesmas vēsturei apmēram 150

gadu ilgā posmā. Arhīva materiālos bieži sastopam pie-

zīmes, ka teicējas dziesmas mācījušās galvenokārt bēr-

nībā. Arī mūsdienu folkloristi savās vācēju gaitās pār-
liecinājušies, ka dziesmas visvairāk atmiņā iegulušas jau-
nības gados. Bet pierakstītas aizvien tikušas no vecajiem
ļaudīm. Tātad «Latvju dainas» atspoguļo 19. gadsimta
sākumā aktīvi funkcionējušo repertuāru. Bet pirmie lat-

viešu dziesmu fiksējumi sastopami jau 17. gadsimtā, tā-

tad dažas dziesmas vēsturei varam izsekot pat 300 gadu
garumā.

Līdz šim runājām par Krišjāņa Barona «Latvju dai-

nām» kā par visdažādāko zinātnes nozaru avotu. Taču

dainas pirmām kārtām ir saturiski un mākslinieciski

augstvērtīgs mākslas darbs. Un kā tādu to izmantojušas
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vairākas latviešu rakstnieku un mākslinieku paaudzes. Uz

«Latvju dainu» pamata izaugušas daudzas Tautas dzej-
nieka Raiņa lugas, tapušas ievērojamāko pagātnes un

mūsdienu mūziķu tautasdziesmu apdares un lielu formu

sacerējumi, daudzi tēlotājas mākslas darbi, dainās rod

ierosmi jauno dzejnieku daiļrade. Tautasdziesma veido

daudzu koru un ansambļu repertuāru; ar to starpniecību
latviešu tautas poēziju iepazīst tālas un tuvas tautas.

Saglabājot un nododot mums gadsimtos radušos tau-

tas dzīves filozofiju, kurā dominē darba tikuma, dabas

skaistuma, dzīves prieka un gudrības, humānisma un citu

vispārcilvēcisku vērtību cildinājums, Krišjāņa Barona

«Latvju dainas», izcils pagātnes mantojums, joprojām
aktīvi palīdz veidot šodienas zinātni un kultūru.

Elza Kokare

MŪSU BALSS — STARP CITĀM PASAULĒ

Katrai tautai ir nenovērtējami bagāta daiļrade — folk-

lora. Ilgus gadsimtus tā cirkulējusi tikai mutvārdos un

saglabājusies tautas atmiņā no paaudzes uz paaudzi cauri

laika ritējumam. Tā attīstījusies, pārveidojusies, saturā

bagātinājusies un formā slīpējusies, gadu gaitā ietverot

sevī attiecīgā laikmeta iezīmes.

Ilgus gadsimtus neizprata un nenovērtēja folkloras no-

zīmi. Garš un sarežģīts ir bijis tautas daiļrades ceļš, kopš
par to radās zinātniska interese, doma par tās saglabā-
šanu pierakstos un publicējumos, kas ļautu aptvert, sa-

skatīt folkloras satura daudzveidību.

Atsevišķi folkloras gadījuma pieraksti gan atrodami jau
senās hronikās, ceļojumu aprakstos, dažādos literāra rak-

stura darbos. Zinātniska interese par folkloru daudzās

Eiropas zemēs radās tikai 18. gadsimtā apgaismības
ideju ietekmē, kas rosināja arī apzinātu folkloras pierak-
sti. Tomēr šai laikā folklora interesēja galvenokārt tikai kā

avots vai ilustratīvais materiāls darbos par vēsturi, ģeo-
grāfiju, valodu, literatūru.

Folkloras pierakstei nopietni sāka pievērsties 19. gad-
simta pirmajā pusē, bet sistemātisku raksturu vākšanas

darbs iegūst 19. gadsimta vidū. Sādu kāpinājumu rada

materiālu nepieciešamība zinātnei, folkloristikā izvirzīto

problēmu risināšanai, to sekmēja ari izmaiņas sabiedriski



136

politiskajā un kultūras dzīvē, tautas masu revolucionā-

rais noskaņojums, progresīvo ideju attīstība. Bija radusies

milzīga interese par savas tautas pagātni un arī tagadni,
folklora atklājās kā tautas vēstures, kultūras, dažādu

tautu dzīvesveida dokuments. Bagāti, nozīmīgi folkloras

vākumi koncentrējas daudzu atsevišķu folkloras vācēju

rokās, tās pierakstei bieži izmantojot arī plašu korespon-
dentu tīklu (Krievijā P. Kirejevskis, V. Dajs, P. Ribņi-

kovs, Latvijā D. Ozoliņš, K. Pētersons, M. Ārons, A. Ler-

his-Puškaitis, A. Jurjāns, Lietuvā J. Basanavičs, J. un

A. Juškas, Igaunijā F. Fēlmanis, F. Kreicvalds, J. Hurts

un H. Eižens, Somijā E. Lenrūts, Norvēģijā Moltke Moe,

Dānijā Svends Gruntvigs, Vācijā R. Vosidlo v. c). Nereti

šie nozīmīgie folkloras vākumi kļuvuši par pamatu īpašu
folkloras vākšanas un krāšanas centru izveidei, kur kon-

centrējas visi savāktie folkloras materiāli, arī no privā-
tiem krājumiem, unikālu publicētu materiālu noraksti,
tautas meldiju ieskaņojumi, foto un kino materiāli, kam

tiešs sakars ar folkloru, v. c. Šādos centros saplūst neno-

vērtējami bagāts materiāls.

Kvalitatīvu, zinātnei noderīgu materiālu ieguvē liela

nozīme ir vācēju sagatavotībai, darba prasmei, vākšanas

darba metodēm. Tādēļ vākšanas centri, kā arī atsevišķi
speciālisti izstrādā programmas, kas orientē folkloras vā-

cējus viņu darbā (E. Volters Latvijā, J. Hurts Igaunijā,
K. Krons Somijā v. c).

19. gadsimtā noorganizējās daudzi folkloras vākšanas

un krāšanas centri — folkloras krātuves. Līdztekus

folkloras krāšanas un kārtošanas darbam tie organizēja
sistemātisku folkloras vākšanu, sagatavoja un publicēja
folkloras krājumus un pētījumus. Viens no vecākajiem
centriem (no 1831. gada) ir visā pasaulē plaši pazīstamā
Somu literatūras biedrība Helsinkos, kam ir bagāts
folkloras savākums. Līdzās somu folkloras vākumiem tur

glabājas arī citu tautu folkloras noraksti, starp kuriem at-

zīmējams pazīstamā igauņu folklorista J. Hurta savāk-

tais igauņu tautas daiļrades krājums. 19. gadsimta folklo-

ras vākumu koncentrēšanai nodibināja centru ari Lielbri-

tānijā (1878. gadā), Francijā (1886. gadā), Vācijā (1891.

gada). Vācijā 19. gadsimtā bija sevišķi aktīva interesepar

folkloru; vācu tautasdziesmas tika vāktas pat ārpus Vāci-

jas. Plaši, bagāti folkloras vākumi Vācijā glabājās privā-
tos fondos; ievērojamākais no tiem — R. Vosidlo fonds

Mēklenburgā. Dānijā folkloras materiālus sāka vākt vien-
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kopus 1905. gadā, pamatā ņemot zinātnieka S. Gruntviga

un E. Kristensena krājumus, dažus gadus vēlāk norvēģu

pētnieka Moltkes Moe vākumi bija par pamatu folkloras

krātuvei Oslo.

Ļoti nozīmīga folkloras vākumu krātuve bija Krievijas
Ģeogrāfijas biedrība Pēterpilī (dibināta 1845. gadā). Tas

ir vecākais folkloras vākšanas un krāšanas centrs Krie-

vijā; tās bagātajā arhīvā uzkrājās ne mazums arī latviešu

un lietuviešu folkloras materiālu.

1864. gadā nodibinājās Maskavas universitātes Dabas-

zinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība,
kuras darbība folkloras nozarē bija ļoti sazarota: tā sa-

stādīja vākšanas darba programmas, vadīja folkloras vāk-

šanu, kārtošanu un publicēšanu, balstoties uz tā laika

zinātnes prasībām. Abas šīs Krievijas biedrības bija ari

pirmie latviešu folkloras vākšanas un krāšanas centri, kur

latviešu tautas daiļrades vācēji sadarbojās ar krievu zi-

nātniekiem Pēterburgā un Maskavā. 1869. un 1870. gadā
Maskavas biedrība sūtīja uz Latviju Frici Brīvzemnieku

folkloras vākšanas darba organizēšanai. Turpmākajos ga-

dos folkloras vākšana Latvijā kļuva masveidīga. Savāktie

materiāli plūda uz Maskavu. Bagātīgie latviešu folkloras

iesūtījumi deva iespēju sagatavot plašus latviešu folkloras

krājumus, to vidū arī Krišjāņa Barona monumentālās

«Latvju Dainas» (I—6, 1894—1915).
Friča Brīvzemnieka ierosm* 19. gadsimta otrajā pusē

folkloras vākšanas un krāšana? centri organizējās ari

Latvijā. Rīgā par tādu kļuva Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisija (no 1869. gada). Daļa te savākto mate-

riālu tika sūtīti ari uz Maskavu vai publicēti biedrības

rakstu krājumos. Kopš 1888. gada tautas mūzikas vākumi

saplūda Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijā. Mel-

diju vākšanu vadīja un kārtoja publicēšanai Jurjānu An-

drejs. Folkloras vākšanu, krāšanu un publicēšanu orga-

nizēja ari Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības no-

daļa (no 1888. gada).
Buržuāziskajā Latvijā 20. gadsimta 20, gados īsā laika

posmā ievērojami folkloras vākumi sakrājās Krišjāņa Ba-

rona piemiņas biedrības fondos, kurus 1925. gadā pārņēma

jaundibinātā Latviešu folkloras krātuve. Tā izvērsa saza-

rotu darbību, realizējot folkloras krātuvēm specifiskos uz»

devumus. Līdzās šim centram nenoliedzami bagāti folklo-

ras materiālu vākumi tai laikā krājās arī dažu privātu

vācēju — zinātnieku un skolotāju «- fondos (P. Birkerta,
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P. Smita, L. Bērziņa, J. Grestes, A. Aizsila, J. A. Jan-

sona v. c).
Igaunijā 19. gadsimtā ievērojami folkloras vākumi sa-

plūda Igauņu literātu biedrībā (1872. gadā). Paralēli

biedrības darbam ļoti bagāti folkloras pieraksti koncen-

trējās vairāku ievērojamu igauņu folkloristu rīcībā:

J. Hurta, M. Eižena, O. Kallasa v. c. J. Hurta milzīgais
folkloras savākums pēc viņa nāves 1907. gadā tiek depo-
nēts uz Helsinkiem līdz 1927. gadam, kad Igauņu nacio-

nālā muzeja aizbildniecībā Tartu nodibinājās folkloras

arhīvs. Arhīvam izdevās sakopot visus līdz tam savāktos

igauņu folkloras krājumus no dažādām vietām, ieskaitot

arī privātos fondus.

Lietuvā folkloras vākumu glabāšana vienuviet izveido-

jās vēlu: no 1930. līdz 1935. gadam to veic Tautas daiļ-
rades komisija, tad tās funkcijas pārņem Lietuvas tautas

daiļrades arhīvs.

Padomju Savienībā bagātākie folkloras vākumi ir Ļe-

ņingradā Krievu literatūras institūta (Puškina nama)
Folkloras sektorā (no 1949. gada). Maskavā PSRS ZA

Etnogrāfijas institūta Folkloras grupā (no 1946. gada),
Ukrainas PSR ZA Mākslas zinātņu, folkloras un etnogrā-

fijas institūta Folkloras sektorā un tāpat arī citu padomju
un autonomo republiku Zinātņu akadēmijās un augstāka-

jās mācību iestādēs, kultūras namos.

Aktīvi folkloristi strādā Baltijas padomju republikās —

Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Te folkloras savākumi ir

vieni no plašākajiem Padomju Savienībā. Pirms Lielā Tē-

vijas kara savāktie folkloras krājumi un visi apzinātie

privātie fondi ir kļuvuši par kodolu tagadējām folkloras

krātuvēm — Baltijas republiku Zinātņu akadēmiju insti-

tūtu folkloras nodaļām: Latvijas PSR A. Upīša Valodas

un literatūras institūta Folkloras daļai, Igaunijas PSR
F. Kreicvalda Literatūras muzeja Tautas daiļrades no-

daļai un Lietuvas PSR Lietuviešu valodas un literatūras

institūta Tautas daiļrades sektoram. Sie unikālie savā-

kumi tiek publicēti krājumos, izmantoti zinātniskiem pēti»
jumiem.

Kopumā ir savākti milzīgi folkloras krājumi, kuru zi-

nātniskā nozīme nav pārvērtējama. Tomēr to pierakstes
kvalitāte, ko noteica sava laika folkloristikas kā īpašas
zinātnes veidošanās un attīstība, ir visai dažāda. Mūs-
dienās sociālistiskajās valstīs, īpaši Padomju Savienībā,
lielu vērību veltī pilnvērtīgu, zinātnei noderīgu materiālu
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ieguvei. Folkloras pieraksti veic speciāli sagatavoti vā-

cēji, visu folkloras nozaru speciālisti — filologi, mūziķi,

horeogrāfi. Pierakstus papildina ieraksti magnetofona
lentēs, foto un kino materiāli. Tas viss sekmē arī agrāko
vākumu labāku izpratni.

Alma Ancelāne

NO KATRA NOVADA — KOPĪGA STROPĀ

Krišjāņa Barona «Latvju dainas» — mūsu monumen-

tālākais un plašākais tautasdziesmu krājums — ietver

sevī gandrīz visas līdz 1913. gadam pierakstītās un pub-
licētās latviešu tautasdziesmas. Seit sakopotas vairāk

nekā 100 gados sakrātās dziesmas.

«Latvju dainās» publicētās 217996 tautasdziesmas sa-

vāktas dažādos Latvijas novados. Visčaklākie vācēji bi-

juši Vidzemē, sevišķi toreizējā Cēsu apriņķī (42 490 tdz.),
"kurā ietilpst arī tagadējais Madonas rajons. Turpat
līdzās, iespējams hernhūtisma ietekmē, pakluss bijis Val-

mieras apriņķis, kurā pierakstīts mazāk dziesmu (5439)
nekā vienā Lielvārdes vai Lubānas pagastā. Šodien neti-

cami liekas fakti, ka no Rucavas «Latvju dainās» ir

13 dziesmas, no Bārtas tikai jau publicētie materiāli, no

-Kosas 6 un no Jaunpiebalgas 4 dziesmas. Latgalē tautas-

dziesmu vākšana tā īsti sarosījusies tikai «Latvju dainu»

1. burtnīcas klajā nākšanas laikā.

Pēc paša Krišjāņa Barona aprēķiniem, no katriem 1000

Vidzemes iedzīvotājiem pierakstītas 210 dziesmas, no Kur-

zemes — 175 dziesmas, bet no Latgales — 41 dziesma.

40% Latvijas pagastu bijuši neaktīvi (dziesmu skaits no

1—500), 41,5% pagastu nav pierakstīta neviena dziesma.

Pēc «Latvju dainām», visskanīgākā vieta Latvijā ir

Lielvārde ar 6126 tautasdziesmām, tuvu tai seko Lubāna

ar 6039 tautasdziesmām, tad Krustpils (4945), Ērgļi
(4010), Kabile (3836), Sēlpils (3389), Cesvaine (3318),
Cīrava (3228), Bērzaune (3081), Liezere (2995), Tirza

r(2978), Dundaga (2901), Alsunga (2891), Lutriņi (2821),
Sece (2772), Nītaure (2532), Stukmaņi (2487), Biksere

(2429), Kuldīga (2317), Džūkste (2006).
17 iesūtītāju no Lielvārdes vidū Krogzemju Mikus

(Auseklis), skolotājs Rode ar vairāk nekā 1000 dziesmām,
kas pierakstītas no teicējas Annas Bozes. Lubānā čak-

lākais vācējs Celmiņu Mārtiņš, Ķrustpilt *— Dreimaņu
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Pēteris, Ergļos_— Pēteris Bļaus, Sēlpilī —K. Blaubergs,
Bērzaunē — Aronu Matīss un skolotājs Punku Jānis,
Tirzā — Jānis Misiņš un Straumes Jānis. No Dundagas,
ar ko cieši bijis saistīts Krišjānis Barons, pavisam 24 tau-

tasdziesmu iesūtītāji, to vidū arī Ernests Dinsberģis. Al-

sungas dziesmas, neskaitot jau publicētās, pierakstījis
skolotājs Kārlis Kreims (pseidonīms Skābais). Jaunmui-

žas (Lutriņu pag.) dziesmas ir skolotāja Laša krājums,
ko Krišjānim Baronam iesūtījis Pētersonu Kārlis. Secē

visaktīvākais vācējs Ozolu Jānis, Nītaurē — Rundels.

Stukmaņu dziesmu bagātība saistīta ar Jāņa Sproģa
vārdu. Viņa krājums publicēts 1868. gadā Viļņā. Džūkstes

slavas galvenais spodrinātājs ir A. Lerhis-Puškaitis.

Nedrīkst nepieminēt vēl izcilus folkloras vācējus, kuri

dziesmas savākuši no plašākiem rajoniem. Ziemeļvidzemē
tāds bijis Jaunrozes skolotājs Dāvis Ozoliņš, kurš pavi-
sam esot pierakstījis ap 70000 folkloras vienību; no tām

«Latvju dainās» iespiestas 4452 tautasdziesmas. Rāvas

skolotājs Andrejs Jansons darbojies Kurzemē Grobiņas un"

Aizputes pusē. «Latvju dainās» 2187 viņa pierakstītās
tautasdziesmas. Latgales tautasdziesmu vākums ir Pē-

tera Smeltera un Fēliksa Laizāna nopelns.
«Latvju dainu» kārtošanas laikā tika rīkotas ekspedī-

cijas uz klusākiem Latvijas novadiem. Tomēr redzams, ka

labākos panākumus guvuši tie, kas vākuši dziesmas savos-'

dzimtajos novados, pazinuši sava novada cilvēkus un

tradīcijas. Daudzu ievērojamāko latviešu folkloras teicēju
materiālus ir pierakstījuši viņu pašu bērni vai tuvi radi-

nieki. Piemēram, dziesmu vācēja Priedīša māte no Mār-

cienas (1652 dziesmas), dziesmu vācēja Fr. Indriksona

māte Anna no Lazdonas ar 709 dziesmām, LPSR Zinātņu
akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras institūta

folkloras fondi glabā Ilzes Miezones (Sarkaņi), Edes

Bērzkalnes (Viesiena), Lienes Kauliņas (Gaujiena), Kris-
tīnes Mežakas (Plātere), Kristīnes Lāces (Tirza), Aga-
tes Borozinskas (Barkava), Annas Damrozes (Jaunpie-
balga), levas Ķībures (Bārta), Alvīnes Lesiņas (Sinole),
Emīlijas Loginas (Baltinava) bagātos materiālu

mus. So teicēju vidū ir arī latviešu folkloristu mātes un'

vecmāmiņas.
Pirmie, kas centušies izvērtēt Latvijas novadu skanī-

gumu kopumā un vākuši folkloru ļoti plašos apvidos, ir

mūzikas folkloristi Jurjānu Andrejs un Emilis Melngai-
lis. Jurjānu Andrejs darbojies vienlaicīgi ar Krišjāni Ba-^
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ronu. Viņa labāko palīgu vārdi (Pēteris Bļaus, K. Blau-

bergs, Dreimaņu Pēteris v. c.) lasāmi arī «Latvju dainu»

rādītājā. Jurjānu Andrejs atradis vēl Vidzemē «diezgan
bagātīgus materiālus» — gan dzimtajos Ērgļos, gan Lu-

bānā, ko raksturojis kā vietu, kur «vēl līdz šim laikam

uzglabājusies senču ieraša katras dzīres dziesmām puš-

ķot». Ļoti veiksmīgs bijis vākums Krustpilī un Sēlpilī.
Kurzemē neatsverama bijusi Rāvas skolotāja Andreja Jan-

sona palīdzība.
Emilis Melngailis, kura pēdās savās ekspedīcijās bieži

gājuši citi vācēji, vairākkārtīgi izcēlis Kurzemes melodiju
bagātību, tās «neizritināmos dziesmu kamolus». Viņš uz-

skatīja, ka Kurzemes «dziesmuvara līdz ar instrumentu

prasmi no seniem laikiem bijusi augstāka nekā Vidzemē».

Latgalē E. Melngailis atradis lielu ritumu dažādību un

danču bagātību.
A. Upīša Valodas un literatūras institūta rīkotajās zi-

nātniskajās ekspedīcijās folkloristi un viņu palīgi pārstai-
gājuši visu Latviju. Visbagātākā vasara, kur vākums

(20656 vienības) 2—5 reizes pārsniedz citreizējo gu-

vumu, pavadīta Liepājas rajonā. Seit iepazīti un pierak-
stīti lieliski teicēji: K. Cirkše, M. Sīkie, A. Gudriķe,
K. Ķuņķe Nīcā, N. Ludviķe Aizvīķos, E. Valdmane Tāšos.

Bārtas dziesmu bagātību saglabājusi Ķīburu ģimene, kuru

J. Vītoliņš iedēvējis par īstu tautasdziesmu ligzdu. Pēc

šīs ekspedīcijas kādreizējais E. Melngaiļa teicējs Jēkabs

Ķīburis vēl atsūtījis folkloras fondiem pāri par 5000

dziesmu. Kurzemes ekspedīcijās folkloristi atkārtoti no-

nākuši ari skanīgajā suitu novadā. Alsungā pierakstītas
daudzās teicēju A. Brūderes, K. un M. Mētru, V. Porziņ-
ģes, I. Strelēvičas v. c. dziedātās dziesmas. Jūrkalnē

1971. gada ekspedīcijā turpināta latviešu produktīvākā
teicēja Augusta Lāča repertuāra (2271 folkloras vienība)

pierakstīšana, ko paveicis attāls viņa radinieks. Latvijā
vēl nebija fiksēts tik bagāts viena teicēja materiāls.

Vēl jāpiemin labākie teicēji Kurzemē — J. Klaģis Tal-

sjs, L. Draviņa Stendē, J. Cinovska Sabilē; Latgalē —

H. Kozukupča Radopolē, T. Vilcāne Vārkavā, G. Namsone

Nautrēnos; Zemgalē — L. Arāja Bauskā. Ikvienā no trim

minētajiem novadiem caurmērā notikušas 7 Valodas un

literatūras institūta folkloristu zinātniskās ekspedīcijas.
Vidzemē ekspedīciju skaits sniedzas otrajā desmitā. Vis-

biežāk būts Madonas rajonā. Labākie ekspedīcijās sa-

staptie teicēji ir I. Lukstiņa Madlienā, E. Celmiņa un
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A. Rudzīte Lielvārdē, M. Zagare Lizumā, A. Kalēja Kosā

v. c. Interesantu liecību sniedz folkloras fondu rādītāji:
tieši Madonas novadā (senākajā Madonas apriņķī) pie-
rakstīti caurmērā bagātākie viena teicēja krājumi. Vēl

1981. gadā Zinātņu akadēmijai tika nodots bērzaunieša

Jāņa Krūmiņa vairāku gadu desmitu vāktais apmēram
6000 tautasdziesmu lielais krājums. Valodas un literatū-

ras institūtam, tāpat kā Krišjānim Baronam, labākie pa-

līgi ir bijuši vidzemnieki: valmierietis Kārlis Bukums,

jaunpiebaldzēniete Alīse Robežniece, sinoliete Maiga
Putniņa, lejasciemietis Jānis Kučers v. c.

Bagāta tā puse, kurā dzīvo cilvēki, kas ieklausās, kā

skan manis novadiņis.
Māra Vīksna

MANA TAUTASDZIESMA:

uzrunā astronomu

Viens no skaistākajiem astronomiskajiem tēliem latviešu tautas-

dziesmās ir Auseklis jeb Rīta zvaigzne — planēta Venēra, ko bieži

vien arī sauc daudz sirsnīgāk un mīļāk — par Auseklīti. Tautas-
dziesmās sastop ļoti krāšņu debess parādību virkni, kas apdzied
Auseklīša tiekšanos pēc savas līgaviņas — Saules meitas. Auseklītis

ir Saules meitas īstais precinieks, viņi arī viens otram saderēti.

Ausekļa astronomisko dabu raksturo pats nosaukums. Tas ir aus-

tošās dienas vēstnesis, kuram uzlecot, drīz aust diena. Bet kas gan
ir Saules meita? Tautasdziesma norāda, ka Saulītei ir vairākas mei-

tas. Bet, ja ir vairākas Saules meitas, kura gan ir Auseklīša īstā.,
līgaviņa?

Sidrabiņa gaillts dzied

Zeltupites maliņā,
Lai ceļosi Saules meita,
Auseklīša līgaviņa.

Ozols auga jūriņā
Sudrablņa lapiņām;
Tur Saulite savas meitas

Sudrabā kaldināja.

Par Saules meitām var būt tikai tādi debess spīdekļi, kas pastāvīgi
uzturas savas mātes — Saules tuvumā. Tādas ir Saules sistēmas

iekšējās planētas — Merkurs un Venēra. Skatoties no Zemes, tās tie-

šām daudz neattālinās no Saules, Venēra līdz 48°, bet Merkurs tikai

līdz 28°. Kad planēta attālinās pa labi no Saules, jeb atrodas t. s.

rietumu elongācijā, tā kļūst redzama no rītiem pirms Saules lēkta —

Venēra apmēram 2
h—3h

,
bet Merkurs 0,5h—l h pirms saullēkta. Tur*

pretī, ja planēta pavirzās pa kreisi no Saules, resp. austrumu elon-

gācijā, tā kļūst redzama pēc Saules rieta. Saprotams, ka tad, kad

planēta ir tuvu Saulei vai aiziet aiz tās, Saules spožuma dēļ to vairs

nevar saredzēt

Tautasdziesmās par Merkuru un Venēru saskatāmi senie astro-

nomiskie priekšstati. Tiek uzskatīts, ka no rītiem un dažreiz vakaros

spīdošā Venēra ir divi atsevišķi spīdekļi — Auseklis un Saules,
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meita. Raksturīgi, ka tikai spožais, no rītiem mirdzošais spīdeklis
ieguvis īpašu nosaukumu — Auseklis. Domājams, ka tas būs bijis
saistīts ar kādu senu, aizmirstībā nogrimušu ticējumu par Saules un

Ausekļa mitoloģisko lomu. Tautasdziesmās apdziedātās Ausekļa un

Saules meitas tiekšanās ilgās vienam pēc otra, iespējams, ir senā ticē-

juma atbalss. Sīs ilgas, lai arī cik spēcīgas nebūtu, nekad nevar

piepildīties, jo abi spīdekļi ir viena un tā pati planēta. Varbūt to

izjuta arī senie debess vērotāji?

Kas redzēja rīta zvaigzni
Vakarā uzlecam?

Kas redzēja pārejam
Karā dotu bāleliņu?

Kur tu teci, Saules meita,
Ar sudraba grābeklīti?
— Uz Daugavu siena kāst

Pret to rīta Auseklīti.

Venēra apriņķo Sauli 225 dienās, t. i., par 140 dienām ātrāk nekā

to izdara Zeme. Tāpēc Venēras novērošanā ik pēc 8 gadiem atkārto-

jas līdzīgi redzamības apstākļi. 8 gadu cikla 1., 4. un 6. gada rudenī
Venēru redz kā Rīta zvaigzni, bet 1., 4., 6. un 7. gada pavasarī —

kā Vakara zvaigzni.
Par to, ka Venēras kustība bijusi senatnē diezgan labi izprasta,

liecina vairākas tautasdziesmas. Saule ienaidā ar dievu trīs gadus,
jo šajos gados pavasarī Saules meita nav bijusi redzama. Vai arī —

Auseklītis nav redzams trīs rītus, jo tas aizgājis aiz Saules. Arf

planētas atpakaļkustība bijusi ievērota, jo Saules meitas kamaniņas

apgāzušās un slīd atpakaļ.
Auseklīša un Saules meitas tiekšanos vienam pēc otra, kas jau lā

ir dramatiska debess aina, vēl vairāk tiek sakāpināta ar pārmetumu
Auseklītim par tā rotaļīgumu un nepastāvību. Brīžiem viņš tuvojas
Saulei, brīžiem no tās attālinās, tad paliek uz vietas un novēro, kā

Saule izturēsies. Varbūt tur vainīga arī Saules meitas jaunākā
māsa — Merkurs? Tādēļ tautasdziesma dažkārt dzied, lai Saulīte

savu meitu labāk nedod Auseklim.

Tris gadiņus Saul' ar dievu

lenaidiņu saturēļa:
Dieva dēli nomaukuši

Saules meitas gredzentiņu.

Trīs ritini neredzēja
Auseklīša uzlecam:

Saules meita ieslēguse
Ozoliņa kambarī.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Saul' ar dievu ienaidā:

Dieva dēli apgāzuši
Saules meitas kamaniņas.

Auseklītis agri lēca.
Saules meitas gribēdams;
Lec, Saulīte, pate agri,
Nedod meitas Ausekļam.

Auseklīša sāncensis ir Mēness, kas arī tīko pēc Saules meitas.

Mēnestiņš dzenas pakaļ Auseklītim, ir par to ātrāks un kustīgāks,
tāpēc panāk Saules meitu. Saule tomēr nav apmierināta ar Mēnes-

tiņu, jo tas ir vēl nepastāvīgāks par Auseklīti. Sastapis Saules meitu,
tas atkal aizjoņo projām. Saule par to Mēnestiņu soda, sacērt ar

zobentiņu. Sajā skaistajā dzejas ainā ari rodams racionālais skaid-

rojums par Mēness fāžu veidošanos — Mēness izskata maiņa pie de-

besīm ir atkarīga vienīgi no Saules.

Citreiz Mēness par tiekšanos pēc Saules meitas tiek sodīts vēl

savādāk, to kuļ ar sudraba čakārniņu vai pātadziņu. Sī parādība pie
debesīm ir interesanta, jo vērojama ļoti reti. To var izraisīt tikai

komēta, kura atrodas tuvu Saulei, ar savu sudrabaino asti skarot

Mēnesi. Ja komētai nav izteiktas astes, tad liekas, ka Saule sviež

Mēnestiņam «ar sidraba akmentiņu».
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Saul' sacirta Mēnestiņu
Ar aso zobentiņu,
Kam atņēma Ausekļam
Saderētu līgaviņu.

Trīs dieniņas, tris naksniņas
Dievs ar Sauli ienaidā:

Saule laida Mēnešam

Ar sudraba akmentiņu.

Saule kūta Mēnestiņu
Ar sudraba pātadziņu:
Kam atņēma Ausekļam
Saderētu mātes meitu.

Noiet Saule mirdzēdama.
Dieva dēlu vadīdama.

Uzlec zeltu sijādama,
Sidrabiņu vētīdama.

Dramatiskajā sacensībā par Saules meitas iegūšanu iesaistās ari

dieva dēli. Tie pie Saules parādās retāk un uzturas ilgāk, tāpēc
Saulei pret viņiem ir vairāk simpātiju. Pie debesīm vērojamās spo-
žās planētas — Marss, Jupiters un Saturns — tautasdziesmās perso-
nificē dieva dēlus. Tomēr tās vēl netiek izdalītas atsevišķi. Acīmre-

dzot planētas ievēroja tad, kad tās tuvojās Saulei. Tad arī veidojās
iespēja satikties ar Saules meitu. Dieva dēli nolūkoja, kad Saules

meita «sukājās zelta lazdu krūmiņā», vai arī «mazgājās zelta kārklu

krūmiņā» un, kad tā «sēja rozes sudrabiņa dārziņā».

Div' svecītes jūrā dega
Sudrabiņa lukturos;
Tās dedzina dieva dēli

Saules meitu gaidīdami.

Saules meita mazgājās
Zelta kārklu krūmiņā;
Dieva dēli lūkojās
Ar pelēku mētelīti.

Saules meita sukājās
Zelta lazdu krūmiņā;
Di"va aēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām.

Saules meita rozes sēja
Sudrabiņa dārziņā;
Ik rltiņus dieva dēls

Jāja rožu skatīties.

Sajās tautasdziesmās sastopamies arī ar senākajiem zvaigznāju
apzīmējumiem — «zelta lazdu krūmiņš», «zelta kārklu krūmiņš» un

«sudrabiņa rožu dārzs». Savus nosaukumus tie ieguvuši no dabā

ievērotām fenoloģiskām parādībām. Acīmredzot «zelta lazdu krū-

miņš» pie debesīm bija vērojams lazdu ziedu laikā (februāra bei-

gas — marta sākums), «zelta kārklu krūmiņš» — kārklu ziedu laikā

(marts — aprīļa sākums), bet «sudrabiņa rožu dārzs» — pavasara

pirmo ziedu laikā (aprīļa otrā puse — maijs). Tie visi ir pavasara

zvaigznāji, kuros Venēra redzama pēc Saules rieta kā Vakara zvaig-
zne jeb Saules meita.

Visbiežāk tautasdziesmas runā par vienu vai par diviem dieva

dēliem — Marsu un Jupiteru, jo trīs planētu sanākšana kopā, t. s.

lielā konjunkcija ir reta dabas parādība. Skaista un arī ne visai bieži

redzama debess aina ir tad, kad Mēness aizklāj Venēru jeb Saules

meitu.

Saules meita jostas auda

Mēnesi sēdēdama;
Dieva dēli klāt sēdēja
Ar sudraba lukturiem.

Dieva dēlis, Saules meita

Pār Daugavu rokas deva;
Tik tie zelta gredzentiņi
Nesabira Daugavā.

Kad kāds no dieva dēliem satiekas ar Saules meitu, tad tiek pār-

mīti gredzentiņi. Ar dieva dēla uzdrīkstēšanos atņemt Auseklim līga-
viņu Saule tomēr ir nemierā. Viņa ilgi tura naidu uz dievu, ka viņš

pieļāvis savam dēlam tadu ricību.

Sargāties, dieva dēli,

Šorīt Saule barga lēca,
Kam vakar nomaucāt

Saules meitas gredzentiņu.
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Ar to arī debess spīdekļu dramatiskā rotaļa noslēdzas. Saules

meitu neiegūst neviens no viņas tīkotājiem. Viņa bija un paliek
Auseklītim aizvien neaizsniedzamā līgaviņa.

Aplūkotā tautasdziesmu virkne attēlo debess spīdekļu kustību un

ar to saistītās reālās dabas parādības. Senie astronomiskie priekš-
stati tautasdziesmās sniegti poētiskā izteiksmes formā, personificē-
jot novērotās dabas parādības un tēlojot tās līdzīgi dažādām cil-

vēka dzīves dramatiskām norisēm.

Jānis Klētnieks

uzrunā dravnieku

Biškopībai kā lauksaimniecības palīgnozarei mūsu zemē ir sena

vēsture. Tā gājusi garu attīstības ceļu no senās meža dravas līdz

mūsdienu modernajai, rūpnieciska vēriena dravai, kur iegūst medu,
vasku v. c. bišu produktus.

Kā zināms no arheoloģijas datiem un citām vēstures liecībām,
senās baltu ciltis nodarbojušās gan ar lopkopību un zemkopību, gan
arī ar zvejniecību un biškopību. Mūsu mērenā klimata joslā, ar me-

žiem bagātā apvidū, bites dzīvojušas koku dobumos. Tāpēc arī senās

dravniecības aizsākumi meklējami mežā, cilvēku veidotajās meža

dravās.

Dravnieks ar dzeiņa pa-
līdzību uzkāpis pie dores.

(Šis un pārējie rakstā

ievietotie attēli ņemti no

R. Klaustiņa sakārtotā iz-

devuma «Latvju tautas

daiņas», Riga, 1928.)
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Dravnieks nes dzeini. Dzeinis uzkarināts kāpšanai.

Drošas liecības par seno dravniecību sniedz daži valodas fakti,

piemēram, vēl šodien latviešu valodā ir dzīvas un funkcionē vārd-

kopas «kāpt bites» ar nozīmi «izņemt medu no stropa» un «bišu

koki» ar nozīmi «bišu stropi» (kaut arī modernajās dravās visi stropi
atrodas uz zemes un pēc medus neviens nekur nekāpj), kā arī mūsu

tautasdziesmas par bitēm un dravniecību.

Meži rūca, meži šņāca,
Bites gāja kumuriem;
Man bij tādis lielais prieks,
Man ielīda ozolā.

Zinu, zinu, nesacīšu,
Kur aizgāja bāleliņi:
Lūku plēst, dzeņu vīt.
Bitītēm doru dēt.

Tautasdziesmās līdz mūsdienām ir saglabājušies vairāki seno

bitenieku lietoto darba rīku un veicamo darbu nosaukumi, piemē-
ram, «cērte» un «vedga» — rīki koku izdobšanai; «cirvis» un «kap-
lis» — rīki doru, t. i., dobumu, izciršanai; «dzeinis» (arī «dzenis»,
«dzainis» v. c.) kopā ar «striķiem» un «vārnu» (šo striķu sadali*

tāju) —
- asprātīgi veidota ierīce uzkāpšanai kokā un strādāšanai

vairāku metru augstumā no zemes; «dūlis» (arī «dūlējs») — dū-

meklis; «dēt dorcs» (arī «durt», «darīt», «darināt» v. c.) — izveidot
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dobumus bišu mājokļiem augošā kokā; koku «noriest» (arī «notrum*

pēt») — nocirst galotni kokam, kurā izcirstas dores.

Sūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec tēraudu padusē:
Ik dieniņas dzainits tek

Caur manām padusēm.

Punktējies, ozoliņi,
Sudrabiņa punktitētn,

Ritā jās dravenieki,
Visiem kapļi mugurā.

Vēlākajos laikos dravinieki iemanījās ķert bites pārnēsājamos ne-

lielos mānu stropos (pulciņos, puņģos) un pārvietot tās no meža

savu mītņu tuvumā. Pie mājām bites dzīvoja t. 8. bluķos, bluķa stro-

pos, klučos, auļos, aviļos, pulceņos.

Kupla, kupla liepa auga
Vārtu staba galiņā:
No celmiņa bungas taisu

No zariem stabulU,
No tā paša vidukliša

Bitītēm mājas vietu.

Steidziet, puiši, puņgus vilkt,

Nesteidziet rudzus sēt:

No leišiem bites nāca

Kā pērnie vēršukiņi.

Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta fondos

rodamas veco ļaužu atmiņu liecības par mājas dravas izveidošanās

sākumiem. Piemēram, 1983. gadā pierakstītais 1904. gadā dzimuša

aknīstieša Pētera Dēķina stāstījums: «Bišu nekas nepārdeva musu

pusē. Bites jau vienmēr ir bijušas pie mājām dārza. Bites bija avi-

ļos. Plaukti bija. Parasti jau viens gals augstāk tam aviļam. Attaisa

to vienu galu Ir kasīklis, sāk badīt, vai sausas šūnas, vai medus

ienests. Dūmekļa nebija. Dedzināja praulus, virsū sakrāva zaļu zāli.

Bērni bija tie dūmu pūtēji. Grieza šūnas ar nazi, to tūliņ deva tiem

pūtējiem. Vēlāk iztaisīja bitēm skapīti. Tos skapīšus jau taisīja no

resniem apses klučiem. Tad silts bija, bites nekad neizsala. Ar niedru

tas koks bitēm piemērots. Tas tāds koks, kas iesācis jau trunēt.

Gaisa spraudziņas jau tur. Sitos pašus pulciņus vilka kokā ar stri-

ķiem. Bija tā kā tripuls uz ripas. Pļava bija kādu kilometru no

mājām un liels egle. Kas tur ievelk maņu stropus, katru gadu bites

ielīda.»

BUe tautas apziņā turēta cieņā un godā jau kopš senseniem lai-

kiem. Latvietim tā ir «medus nesējiņa» un «zeltspārnīte» — turības

un labklājības vairotāja, jo medus un citu bišu produktu ārstnieciskā

vērtība bija labi zināma un tie bija ļoti iecienīti. Bites tikumu un

čaklumu bieži vien min par paraugu, tāpēc ar bitēm un dravniecību

saistītās dziesmas un nostāsti ir ļoti poētiski, tēlaini, valdzinoši.

Bitītei namu daru

No ozola vidukliša:

BitU man medu nesa

No liepiņas ziediņiem.
Atšūdama bite šuva,
Atlociņus locīdama;
Mēs bijām mātes meitas,
Tāda darba nepratām.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas ozola dobumā:

Bitit' pina zelta kroni

Mazākai māsiņai.
Ej, sliņkiti, pie bitītes,
Mācies bites tikumiņu;
Ne tai kunga, ne stārasta,
Saldu medu salasot.

Senajai meža dravniecības un māju biškopības leksikai ir liela

kultūrvēsturiska vērtība, ko restaurēt un glābt no aizmirstības aici-

nām visus mūsu kalendāra lasītājus. Latvijas Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrība un ZA Valodas un literatūras institūta apvid-
vārdu vācēji aicina brīvprātīgos talciniekus vākt ar dravniecību un
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biškopību saistītus nostāstus un atmiņas, tautasdziesmas, teikas, pa-
sakas un atsūtīt šos materiālus kalendāra redkolēģijai.

Atgādinām, ka par ziņu devējiem parasti izraugāmi cilvēki, kas

nav jaunāki par 50 gadiem un kas dzimuši, auguši, dzīvojuši savā

novadā. Arī teicēju vecākiem jābūt dzimušiem un dzīvojušiem šajā
novadā. Lūdzam pierakstīt teicēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu,
dzimšanas un dzīves vietu. Tādi paši dati nepieciešami arī par mate-
riālu vācēju un pierakstītāju.

Inese Ēdelmane

uzrunā mežzinātnieku

Kaut arī mūsu priekšteči lielākoties bija zemkopji, mežs bija viņu
labklājības pamatā, jo līdumu līda mežā un noplicinātajam tīrumam

auglību atkal atdeva mežs. Mežā dēja bišu dores, gādāja lietkokus un

malku, lūkus, skalus, darvu, ogas, sēnes un kur nu vēl medījumusl
Visu to apliecina tautasdziesmas. Ari zemkopji mežu pazina jo labi..

Viņi zināja, ka purva bērzam grūta dzīvošana, jo tas pēdējais plaukst
un pirmais dzeltē. Viņi juta lidz kadiķitim, kam «egle sauli noņē-
musi». Viņi saudzēja jaunaudzes: «Ai zaļā ataudziņa, / Kā es tevi
sen taupīju! / Jās garām bajāriņi, / Ar pātagu izkapās.»

Tautasdziesmās pēdas atstājuši ari tie, kam mežs bija viss dzīves

saturs. «Mežiņā es piedzimu, / Mežā dzīvi nodzīvoju» vai ari;
«Meža, meža es meitiņa / Atkal meža taujājos; / Es nebiju ieraduse /
Klajumā gavilēt.» Gavilētāja labprāt ārpus meža nerādījās, ja to

neaicināja: «Daiļi dzieda tautu meita / Zaļajai birztalā; / Nāc laukā,
meža meita, / Rādi savu augumiņu: / Teic tev ļaudis sūnu kreklu, /
Papardītes lindruciņu.»

Mežinieki, bet it sevišķi mežinieces, bijuši vareni dziedātāji. Ne-

bija jau jēgas meža biezoknī dziedāt tāpat kā klajumā, kur balsis

tālu nes. Te vajadzēja pavisam citu sparu. To saka ari tautas-
dziesma: «Dziedāj* visas laucinieces, / Ne lapiņa nečabēja; / Dziedāj*
viena mežiniece, / Ozolam zīles bira.» Dziesmu pūrs bija bagāts:
«Kādu dziesmu dziedāsim, / Rītā agri cēlušies? / No ošiem, no kļa-
viem, / No tiem āra ozoliem.» No meža ļaudīm dažu labu dziesmu

varēja mācīties arī zemkopji: «Teic man dziesmas, meža merta, /
Tu dziesmiņu daudz zināji, / Tev pateica lakstīgala, / Krūmiņā sēdē-

dama.» Šķiet, ka arī mežā, tāpat kā laukā, galvenās dziedātājas
bijušas meitas un sievas: «Kas tur dzied, kas lello, / Kas to mežu

skandināja? / Tā bij mana brāļa sieva, / Kas tur mežu skandināja.»
Tas arī saprotams. Grūti iedomāties mežā gavilējam tautudēlu, kas

lūko piezagties stirnu bukam vai arī mednim egles zarā. Protams,
cita lieta ir uzdziedāt, ragavās sēžot: «Veci vīri mežā brauca, /
Bluķus vēla ragavās; / Čīkst ragavas, zirgi zviedz, / Laida paši
gavilēt.»

Kas tad īsti bija mežinieki? Tie bija mednieki, dravnieki, mež-

sargi, muižas ģēģeri (mednieki), mežos ieslēgto māju iemītnieki.

Viņi apzinājās savu piederību mežam: «Citi ļaudis Jaudīm rada, / Es,

nabags, kokam rada; / Bērzi, liepas, pīlādziņi — / Tie bij mani bā-

leliņi.» Vai arī: «Silā iemu, silā teku, / Silā man lieli prieki: / Silā

man zelta josta, / Silā vasku ritenīt's.» No meža nācās ari pārtikt:
«Citi ļaudis man vaicāja, / Ko es ēdu meža vīrs; / Ķeru caunes,

kāpju bites, / To es ēdu meža vīrs.»
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Kaut arī mežs deva daudz, tomēr arī mežiniekiem bija savas

grūtības, īpaši ar lopbarības sagādi: «Citi vīri sienu pļāva, / Ģēģers
pūta eglienā; / Citi vīri sienu krāva, / Ģēģers — skuju vezumiņu; /

Raud sieviņa, mauj gosniņa / Pie tā skuju vezumiņa.» Ģēģera dzīve

diezcik viegla nav bijusi, jo remdināt kungu apetīti ar garšīgajiem
medījumu cepešiem nav bijis viegli: «Man nabaga ģēģerim / Grūts

mūžiņis dzīvojams: / Šāvu irbes, šāvu medņus, / Nevar kungus pie-
pildīt.» Ko tad toreiz medīja? Kamēr medīšana vēl nebija kļuvusi par
kungu privilēģiju, lielā cieņā bija bebri, ūdri, caunas, lūši, vāveres,

sermuļi, lapsas, kam bija «naudas svārki mugurā». Pamedīt varēia

arī kalpi. Tie bieži vien bija nadzīgāki mednieki: «Saimniekdēlam

jēra mice, / Kalpam caunu cepurīte.» Netika taupīts arī «lācītis plat-

kājītis», kam bija dārga āda un garšīga gaļa. Tautasdziesmās tas

tiek rāts par to, ka apēd miežus, zog medu un turklāt arī vēl biedē

ganumeitas. Lāčus šāva, dūra (tā mazāk sabojāja ādu), gan arī

ķēra bedrēs. Tomēr nekur tautasdziesmās nav jūtams naids, pat pret
neganto jēru zagli vilku nē. Kur nu vēl maigās šūpļa dziesmas par
lāča bērniem!

Lai iegūtu gaļu, medīja briežus, stirnas, sūbrus (sumbrus), zaķus
un arī putnus. Nav īstas skaidrības par briežiem, ko apdzied tautas-

dziesmas. Tanī laikā, kad medībās jau lietoja «plintes», Latvijā vie-

nīgais briedis bija platradzis, ko pēdējos gadu desmitos esam iedē-

vējuši par alni (lietuviešu «elnis» un krievu «oļeņ» attiecas uz citu

briežu sugu — staltradzi jeb staltbriedi, t. s. «irsi», ko pie mums sāka

reaklimatizēt tikai pagājušā gadsimta beigās). Tautasdziesmas vārdu

«alnis» vēl (varbūt vairs?) nemaz nepazīst. Bet kas tas par briedi,
kas tautasdziesmās tik bieži «pūš vara tauri» un kura «balti ragi būs

bajāram alu dzert»? Mednieki zina, ka platradzis nemaz tik vareni

netaurē un ka viņa žuburotie kaula ragi, ko tas ik gadus nomet un

uzaudzē par jaunu, alus dzeršanai nav noderīgi, jo nav dobi. Stalt-

radža (staltbrieža) auri ir daudz iespaidīgāki, bet tas toreiz Latvijā
vēl nedzīvoja. Un, ja ari būtu dzīvojis — viņa ragi tāpat nav dze-

ramtraukiem lietojami, jo ir no masīva kaula. Turklāt mūsu briežiem

ragi nav balti, bet brūni. Vai tik tādā gadījumā šīs dziesmas nav

pārveidojumi no vēl senāku laiku dziesmām, kad mūsu mežu laucēs

un upmalu pļavās vēl ganījās meža vērsis — taurs (Bos primige-
nt'us)? Tam gan bija milzīgi gaiši ragi, kuros tiešām varēja ieliet

alus stopu un viņa māviens varēja būt vara taures skaņai līdzīgs.
Arī «sūbrītis» dažās dziesmās tiek brīdināts, ka «Nu būs tavi balti

ragi / Bajāram alu dzert», kaut gan sumbra rags nav visai ietilpīgs
un vairāk piemērots stipriem dzērieniem. Lai ari sumbri vēl kaut

kur varētu būt bijuši sastopami, nav izslēgts, ka ari šajā dziesmā

sākotnēji apdziedāts taurs. Varbūt kādā dziesmā pieminētais «letau-

ris», kura baltajiem ragiem pareģots tāds pats liktenis, varētu būt

gadsimtiem cauri saglabājies varenā ragaiņa lokāls nosaukums? Jā-

ņem vērā ari tas, ka tautasdziesmas no paaudzes paaudzē pārgāja
galvenokārt sieviešu dziedātas. Viņas nebija mednieces, tāpēc varēja

notikt, ka izzudušo dzīvnieku nosaukumi ar laiku tika aizstāti ar

pazīstamu dzīvnieku vārdiem.

Daudz medīja arī putnus -— medņus, rubeņus, gaigalas, irbes,
arī gulbjus. Tos ne vien šāva un ķēra ar cilpām, bet medīja arī ar

piekūniem, jo «Es redzēju irbju baru / Aiz kalniņa rotājam; / Dod,

dieviņi, miglas rīta, / Uzlaidīšu vanadziņu». Par irbēm dažviet saukti

ari kādi ūdensputni, jo kā citādi lai izskaidro dziesmu: «Ar laiviņu
ielaidos / Irbes šauti jūriņā?»
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Medības bija saistītas ar lielām pozitīvām emocijām (ko toreiz

sauca vienkārši par prieku). Tāpēc arī putni šķita «varen daiji —

sidrabiņa cekuliem, dimantiņa nadziņiem». Irbes bija zelta, lakstīga-
las — sudrabiņa. Grūti gan ticēt, ka pēdējās likušas medītas — te
laikam atkal domāts kāds cits putns.

Tautasdziesmas bieži min mežsargus. Attieksme pret viņiem bi-

jusi dažāda. iNav jābrīnās, ka koki pret saviem sargātājiem izturē-
jušies sirsnīgi: «Oši, kļāvi, ozoliņi /' Meža sarga bāieliņi. / Kad no-

mu a meža sargs, / Tad tie gauži noraudāja.» Arī mežsargs juties
tuvāka kokiem nekā cilvēkiem: «Mežā tēvs, mežā mate, / Mežā istl
bāleliņi: / Tēvs ozols, māte liepa, / Vītoliņi bāleliņi.» Ar zemes kopē-
jiem attiecības bijušas citādas. Viņu acis mežsargs bijis kungu man-

tas sargs, kurš apķīlāja patvaļīgo cirtēju zirgus, vajāja medniekus,
vārdu sakot, darīja vairāk ļauna nekā laba. Mēģinājumi atbrīvoties

no nevēlama mežsarga ar velna palīdzību reti deva cerētos panā-
kumus, jo tie abi, domājams, bija uz vienu roku: «Velnam devu riek-

stu sieku, / Lai pakāra meža sargu; / Velns apēda riekstu sieku, /
Meža sargu nepakāra.» Atlika mēģināt ar labu. Dažu reizi izdevies

mīkstināt mežsarga sirdi ar zosi vai jēra cisku. Ja nu mežsargs arī

tad palicis nepielūdzams, vēl varēja griezties pie lielākiem kungiem:
«Es par tevi nebēdāju. / Liela kunga meža sargs: / Es iedevu cā|a
pāri / Liela kunga junkuram.»

Kad visas meža dziesmas hija izdziedātas, kad kājas vairs nenesa

mežsargu pari purviem un cauri siliem, kad «plinte» jau likās pārāk
smaga, tad atlika vēl pēdējais vēlējums: «Rociet mani eglienā /
Triju egļu starpiņā. / Lai nāk stirnas, lai nāk brieži, / Ar ko esmu

karošies.»

Daudzās tautasdziesmās jūsmots par dzīvošanu «diža meža ma-

liņā». Tautasdziesmas caurauž mīlestība pret mežu. To esam manto-

juši līdz ar pašām dziesmām.
Miervaldis Bušs

uzrunā ētikas godātāju

Latviešu tautasdziesmās visai bieži sastopams vārds «roze». Rū-

pīgāk analizējot, redzam, ka šim vārdam senajā tautas valodā ir

piešķirta ļoti savdabīga nozīme.

Mūsdienās, sarunvalodā lietodami vārdu «roze», saprotam krāšņi
ziedošu daudzgadīgu augu, kura skaistos, smaržīgos ziedus dāvinām

cits citam, tā apliecinādami savu sirsnību un mīlestību. Latviešu tau-
tasdziesmās ir ļoti maz tādu dziesmu, kurās cildināts tieši rožu ziedu

skaistums. Tur vārds «roze» galvenokārt lietots kā daiļuma vispā-
rinājums.

lestādīju skaistas rozes

Pie lodziņa dārziņā;
Lakstīgala padziedāja
Manā rožu dārziņā.

Nevienai meitiņai
Nav tik daiļa vainadziņa:
Man bij tāds vainadziņš,
Kā daiļais rožu zieds.

Tautas daiļradē vārds «roze» ir kļuvis par simbolisku daiļuma
izteicēju, gluži tāpat kā vārds «zelts» kļuvis par vērtības izteicēju.
Atšķirībā no seno austrumu tautu rožu dziesmām, kurās galvenokārt
ir ciidināts ii auga skaistums, latviešu tautasdziesmās ar vārdu
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«roze» ir izsacīts cildinājums dabas dailei un savvajas ziedu skais-
tumam.

Ciema puiši, bāleliņi,
Ceļat mani pār upiti:
Aiz upītes daiļas rozes

Sen augušas, neravētas.

Aiz kalniņa upmalē
Sarkanbaltus rozes zied:

Tur aug mana līgaviņa
Kā rozite dārziņā.

Sakopojot un rūpīgi analizējot visas iespējamās ziņas, kas tautas

daiļradē saistās ar vārdiem «roze» un «rožu dārziņš», rodas pārlie»
ciba, ka baltu tautām sākotnējais priekšstats par rozi ir bijis teik-
smains un mitoloģisks. Pamata tam, liekas, ir Saules motīvi un koši

sārtā debesu kvēles krāsa, kas simbolizē arī jaunavas galvas rotu —

vainadziņu. Pirmsākumi tam, dabiski, sniedzas tālā senatnē, Saules

kulta laikā. Arī senajām austrumu tautām vainags (lat. corona —

kronis) ir izrotāts ar Saules simbolu ornamentiem, kas līdzīgi mūsu

seno metāla rotaslietu rakstiem. No sākotnējā Saules kulta pakāpe-
niski veidojās mīti par Sauli, kas savdabiga veidā parādās arī mūsu

tautasdziesmās.

Tāpēc arī visvecākajā mūsu tautas daiļradē, mitoloģiskajās tautas-

dziesmas, savdabīgo dabas skaistumu apjūsmojot, kā dailes izpaus-
mes visaugstākā pakāpe ir uzskatīta debesu kvēles koši sārtā kiāsa,
rīta un vakara blāzma. Un tā apjūsmota kā «Saules meitas vaina-

dziņš».

Saules meita jūru brida,

Vainadziņu vien redzēja;
Visi (audis brīnījās,
Ka negrima dibenā,

izbridusi maliņā,
Mētā savu vainadziņu.

Div' svecītes jūrā dega,
Div' sud;aba lukturos.

Saules meita klāt sēdēja
Vainadziņu pušķodama.

Pušķo, Saule, dod man vienu.
Man jāiet tautiņās.

Senos laikos vainags uzskatīts par jaunavas tikumības simbolu un

tādēļ to darināja un kā galvas rotu lietoja visas meitenes. Vaina-

dziņa darināšanai, kā uzzinām no tautasdziesmām, visvairāk ir lietoti

ziedaugi. Bet ar koši sārto «Saules dārza» kvēles krāsu simboliski

vislabāk saderas lauka magones ziedi. Līdzīgi kvēlojošai debesu

blāzmai tie zied ļoti krāšņi un īsu brīdi. Tādēļ arī pirmsākumā, kā

stāsta tautasdziesmas, debesu kvēles zieds ir magone.

Saules meitu audzināja
Zelta kārklu krūmiņā;
Dieva dēli nolūkoja
Caur magoņu mētelīti.

Saules meitas sukājās
Zelta lazdu krūmiņā;
Dieva dēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām.

Tad pamazām, bet ļoti ietekmīgi, tautasdziesmās parādās ari

vārds «roze». Kopā ar magones vārdu tas pilnīgi iekļaujas mitolo-

ģiskajās «saules dārza» dziesmās.

Saules meitas kroņus pina
Sarkanrožu dārziņā;
Dieva dēli lūkojās

Caur magoņu lapiņām.

Smalkas rotu cisas taisu,

Magoniņu paladziņu;
Saules meita gulētāja
Ar to rīta Auseklīti.

Pakāpeniski, lidz ar rozes vārda izplatību tautasdziesmās, magone

kā simbols zaudē savu iepriekšējo nozīmi, bet roze kļūst par vis-

augstākā daiļuma apliecinājumu.
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Līdz pusītei es ielēcu

Sarkanās rozītēs:

Lai zied mani vaigu gali,
Kā sarkani rožu ziedi.

Sēj, māmiņa, man rozites,
Bārenei magonītes,
Lai es augu kā rozite,
Bārenite kā magone.

No seno rakstu avotiem ir zināms, ka austrumu tautas, dārza

rozes savdabīgā skaistuma sajūsminātas, darinājušas arī mākslīgus
rožu ziedus — no auduma, papirusa un plānām koka skaidiņām. No-

krāsoti koši sarkanā krāsā, ar rožu balzamu iesmaržoti, tie sūtīti ari

uz citām zemēm. Tautas dziednieki tos izplatījuši kā maģiskus amu-

letus ar svētās rozes — Rosa saneta — nosaukumu. Pateicoties

tirdznieciskajiem sakariem, tie kjūst pazīstami arī baltu tautām.

Skaists bij manis vainadziņš,
Vēl skaistāku darināju,
Vēl ieliku samta rozi

Cekuliņa vidiņā.

Es jau saku, es jau saku,

Rožu smaka istabā:

lenes mūs' māsas

Rožotu pūru.

Latviešu tautasdziesmas stāsta, ka ari jaunavas galvas rota —»

vainags — ir «rožu vainadziņš», jo tas iekvēlina jauniešu sirdis.

Meža un upmalas pļaviņas ar skaisti ziedošiem savvaļas ziedaugiem
ir «rožu dārziņš», jo no tiem darina vainadziņu. Visur, kur sastopas
jaunība un daile, parādās ari vārds «roze», un tautas daiļradē rozes

vārds kļūst par skaistuma un cēluma simbolu.

Paldies saku māmiņai,
Kas man daiļu audzējuse:

Roze zied ar magoņu
Manu vaigu galiņā.

Mīlēties mitējās
Tam puišam mutes dot:

Tam puišam salda mute,
Uz vaigiem rozes zied.

No tautasdziesmām uzzinām, ka sākotnēji par rozēm ir saukti visi

koši sārtā krāsā ziedošie savvaļas augi — virši, mārsili, kazrozes.

vējenes v. c.

Aiz Daugavas rožu dārzi

Baltā smilšu kalniņā;

Pārceļiet, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.

Ai, upīte, oļgrauzite,
Tavu daiļu līkumiņu;

Visapkārta ievas zieda,
Vidā rozes, magonītes.

Tāpat tīrumos augošās rudzu un ziemas miežu nezāles — kokaļi -»

tautasdziesmu valodā ir daudzināti kā «rozītes».

Kam tie mieži līdumā,

Kam tās rozes maliņā?
Brālam mieži līdumā,
Māsai rozes maliņā.

Tautu meita, tautu meita,
Vai tu mana pušeniece?
Ķur man mieži līdumā,
Tur tev rozes maliņā.

Savu tumši sārto ziedu dēļ šie tīruma ziedaugi tautas valodā saukti

par miežu, rudzu un ari par debesu rozītēm. Savācot un izsējot šo

augu sēklas, izveidojās tautasdziesmās bieži cildinātie «sētie rožu

dārzi», kurus tad uzskatīja par tautasmeitas čakluma simbolu.

Palīdzēju māsiņām,

Ko varēju palīdzēt:
Devu dārzu, rožu sēt,

Kumeliņu noecēt.

Skaista meita pušķojās
Ar ābeļa ziediņiem,

Nevīžoja rozes sēt,

Ne magoņu izravēt.

Jā, mūsu senči ir cienījuši dabas skaistumu un pratuši to apjūs-

mot. Par to liecina ne tikai tautasdziesmas, bet ari pāvesta Inno-

centa 111 1199. gadā izdotā bulla, kurā viņš baltus raksturo kā
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«barbaru tautu, kas dievam pienākošos godu atdod truliem kusto-

ņiem, lapotiem kokiem, dzidriem ūdeņiem, zaļojošiem augiem un ne-

šķistiem gariem».
Tā, mūsu tautasdziesmās tik skaisti izsacīto jauniešu jūtu aplieci-

nājumu un dabas krāšņuma apjūsmošanu kristietība uzskatīja par

pagānu ierašām un nesaudzīgi vērsās pret tām.

Apjūsmojot dabas savdabīgo krāšņumu un cildinot to tautas-

dziesmās, mūsu senči arī apzināti veidojuši jaunatnē saudzīgu attiek-

smi pret dabu. Mums visiem zināms, cik skaisti un iejūsminoši ir

ziedoši augļudārzi pavasari. Tautasdziesmas stāsta, ka senos laikos

ābeles ir augušas tīrumos, dārzos un pat mežos, un turpat arī pras-

mīgi aizrāda, ka ābeļu ziedus nedrīkst lietot vainaga darināšanai, jo
ābele ir svēts koks, kurš dod augļus uzturam.

Tā, audzinot jauniešos saudzīgu attieksmi pret dabu un prasmi
saskatīt lietderīgo, tautasdziesmas jau sirmā senatnē mācījušas ēti-

kas likumības, kas dzīvas ari šodien.

Kalnā zied ābelīte

Ar sudraba ziediņiem;

Sudrabiņa ziedi zied,
Būs sarkani āboltiņi.

Aizupnieki. bāleliņi,
Ceļat mani pār upīti:
Man puķītes, man rozites

Aiz upītes jāravē.

Ārens Buķevics

AR STABULI, TAURI — NORĀM PĀRI

Visi pētnieki ir vienisprātis — taure ir ļoti sens instru-

ments. Tiešas liecības gan nav iegūtas, koka darinājumi
Lsenvēstures pieminekļos diemžēl reti saglabājas. Kur nu

vēl tāss vai mizas!

Senāko atradumu, kas, domājams, attiecas uz koka vai

tāšu tauri, datē ar 10.—12. gadsimtu. Tas ir Tērvetes

priekšpils arheoloģiskajos izrakumos uzietais kaula iemut-

nis. Valodnieki uzskata, ka pūšamā instrumenta nosau-

kums «taure» cēlies no dobradžu dzimtas dzīvnieka taura

vārda, jo taura ragus senatnē izmantoja par pūšamo
instrumentu. Vecākos latviešu valodas rakstu pieminekļos
šis instruments dēvēts gan par tauri, gan par ragu.

Kaut arī taurēm muzikālās iespējas ir ierobežotas, lat-
viešu tautasdziesmās tās ir visvairāk daudzinātas. Laikam

jau tāpēc, ka sadzīvē veikušas dažādas funkcijas. Pirm-

kārt, tas bija signālinstruments. Daudzajos gados, tāpat
arī ziemas un vasaras saulgriežos un meteņos, skanējuši
koka vai tāšu tauru signāli. Pirmie atgādina mežraga,
otrie — trompetes skanējumu.

Taču ne mazāka nozīme taurēm bijusi ganu darba ik-

dienā. Par tauri kā specifisku, ganu darbu veicinošu un

,atbalstošu darba rīku, tās darināšanu un pielietojumu vēl
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pavisam netālā pagātnē vērtīgas liecības iegūtas Latvijas

Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pēdējo gadu rīkotajās eks-

pedīcijās. Tās apstiprināja, ka ganu un plostnieku tauru

skanējumu atbalsojuši Aiviekstes, Daugavas, Kokavas

un Pededzes krasti.

Gani taures darināja ne jau tikai laika kavēklim. Te

vietā atzīmēt, ka to ganu, kura darba rīks bija ne tikai

kārkla rīkste, bet ari taure, nereti atalgoja labāk.

Tauru skaņām ganu darbā bija organizējošas, orientē-

jošas, informējošas un sakaru funkcijas. Ar to palīdzību
sasauca lopus, sazinājās ar citiem ganiem un arī ar mā-

jām. Atsevišķām melodijām vai signāliem bija īpaša no-

zīme un tos lietoja tikai zināmās reizēs. Tie bija saistīti

ar noteiktiem apstākļiem un dienas laiku.

Daži piemēri. 1912. gadā dzimušais Pēteris Kripašovs
no Alūksnes rajona Bejas ciema stāstīja: «Ar savu kai-

miņu Bisenieku Jāni bijām norunājuši tā. Viena taure —

īss pūtiens. Tas nozīmē — pusdienā uz ezeru. Trīs tau-

res — gari pūtieni. Tas nozīmē — nekas nesanāk, pus-

dienlaikā jāravē. Ja saimniece mājās sita zvanu (lemesi),
tad galvenajam ganam citi gani jāsataurē, pārmaiņus ar

īsiem un gariem pūtieniem.» «Ar īsiem pūtieniem satau-

rēja sagulušos lopus, lai ceļas augšā,» atcerējās 1904.

gadā dzimušais Jānis Stikāns no Preiļu rajona Rožupes
ciema. «Trīs gari pūtieni — kaut kas jāpaziņo kaimiņu-
ganam. Viens garš pūtiens — lopi jādzen mājās. Saguru-
šos lopus sasauca ar meldiju,, ko vecaistēvs uz kokles

skandināja. Man bija tāda skanīga bērzakoka taure,» tā

par savām ganu gaitām Jēkabpils rajona Dignājas ciemā

stāstīja 1894. gadā dzimušais Jānis Mucenieks. Bet Balvu

rajona Šķilbēnos par mežā noklīdušajiem lopiem ganam

vajadzējis ziņot ar diviem īsiem taures pūtieniem, ar

vienu garu taures saucienu pieticis, lai sazinātos ar savu

amata brāli. Tā stāstīja 1923. gadā dzimušais Jānis Cir-

cenis.

Darināja dažādas taures, kā materiāla, tā formas ziņā.
Visizplatītākās bija alkšņu mizas vai bērza tāss taures.

Pavasarī tās pat nevajadzējis nēsāt līdz, katru dienu va-

rēja pagatavot citu. Šādas taures darināšanai nepiecie-
šamo 5—7 cm plato tāss sloksni vai mizu plēsa pava-

sarī — sulu laikā. Izvēlējās jauna, gluda koka stumbru.

Noņemto tāss sloksni savija koniski, sākot no pūšamās
daļas, t. i., šaurākā gala. Lai tā neattītos, platākajā, t. i.,
izskaņas galā, to sastiprināja ar egles šķiedru vai alkšņa «
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zariņu. Lai iegūtu spēcīgāku skaņu un atvieglotu spēlē-

šanu, šaurākajā galā ielika īpašu pūšamo. Pēdējo paga-

tavoja no apaļa alkšņa kociņa, kura diametrs bija vidēji

1,5 cm. Kociņam izņēma serdi un atgrieza «mēlīti». Sai

«mēlītei» bijuši dažādi nosaukumi. Šķilbēnos tas saukts

par stabuli vai svilpi, Aiviekstes, Dignājas, Krustpils un

Vīpes apkārtnē — par spiedziņu, bet Līvānos par vēk-

šānu. Bet Sausnējā šādu pūšamo darināja no rudzu

salma un sauca par spīganu.
Tāšu un mizas taures darināja gan taisnas, gan ne-

daudz liektas. Tauru garumu noteica spēlētājs pats atka-

rībā no sava auguma un spēles prasmes. Parasti tās da-

rināja 0,5—1,5 metrus garas.
Koka taures izgatavošana bija sarežģītāka. To darinā-

. šanai izmantoja divas apmēram 0,6—1 metru garas, pār-
šķeltas un izgrebtas egles, alkšņa, bērza, priedes šķilas.
Rūpīgi kopā saliktās pusītes notina ar klūdziņu stīpām
vai aptina ar bērza tāsi. Šaurākajā galā augšmalā iz-

'"grieza iedziļinājumu lūpām vai tajā iestiprināja iemutni—

jau minēto spiedziņu. Lai skaņa būtu labāka, instrumentu

pēc izgatavošanas vēl nedaudz mērcēja ūdenī. Vietumis

tauri no ārpuses darvoja vai apzieda ar sveķiem.
Parasti taures darināja bez īpašiem skaņas caurumi-

ņiem. Tāpēc atkarībā no spēles mākas un instrumenta

no tām varēja izvilināt tikai dabisko skaņu
rindu. Izveicīgi spēlētāji tomēr pratuši skaņu dažādot.

Aiviekstes un Krustpils pusē ir atzīmēti arī tādi gadījumi,
kad taures šaurākajā galā izgriezti I—s1 —5 skaņas cauru-

miņi. Tad jau varēts izspēlēt dažu labu meldiju.
Mūzikas pētnieki, pievēršoties savdabīgajām ganu mel-

dijām, vērtējuši tās kā visai arhaiskas. Tātad katrā sig-
nālā vai meldijā jaušamas aizgājušo gadsimtu tradīcijas
un atbalsis.

Taču bez taurēm vēl spēlēti daudzi citi tautas instru-

menti — vesels tautas mūzikas instrumentu orķestris.

Irisa Priedīte

Skat. krāsaino lelīm),
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DAINU KALNĀ KĀPJOT

Turaida. Starp mazo baznīciņu un pils torni — Dainu kalns.

Savdabīgs skulptūru ansamblis, kas cieši sakusis ar krāšņo ainavu.

Autors — tēlnieks Indulis Ranka. ,
Pirms dažiem gadiem Siguldas novadpētniecības un vēstures

muzeja direktore Anna Jurkāne, atgriezusies no Mihailovskas, iejūs-
minājās par tur redzēto skulpturālo ansambli — ainavā iekļautiem
akmens bluķiem ar iekaltām Aleksandra Puškina vārsmām. Viņa teica

I. Rankam: mūsu Krišjānis Barons ari pelnījis līdzīgu piemiņu. Pēc

vairākiem šaubu mēnešiem tēlnieks saprata, ka Dainu kalniņa veido-

šana būtu tieši tas, kas sasauktos ar viņa centieniem, māksliniecisko

manieri un vēlmēm. Jau daudzus gadus I. Ranka domājis par skulp-
tūru parka ierīkošanu Mārupītes krastā pie savām mājām. A. Jurkānes

piedāvājums pavēra nesalīdzināmi plašākus jaunrades apvāršņus, deva

iespēju ar maksimāli spriegu atbildību ķerties gan pie jau sen lolotu,

gan vēl īsti neizkristalizējušos ieceru īstenošanas.

L Rankam arvien tuva bijusi folklora. Tēlnieks meklē saiknes starp
paaudzēm, starp seniem tautas ticējumiem un šodienas cilvēka ide-

āliem. Tautasdziesmas viņa uztverē ir neizsmeļams daiļrades avots.

Viņš lasīja un pārlasīja tautasdziesmas, iedziļinājās Kārļa Skalbes

pasaku motīvos un dzejnieka spriedumos par folkloru, sekoja Imanta

Ziedoņa, Jāņa Pētera, Gunāra Priedes spriedumiem par K. Barona*

nozīmību latviešu kultūrā... Pamazām apziņā sintezējās tēls pēc
tēla, kas drīz iemiesojās sprīža lieluma ģipša modeļos, plastilīnā, bet

pēc gadu darba — savdabīgos plastiskos monumentos.

Nu Dainu kalnā atgādāts ducis akmeņu. Tie — no Latvijas ārēm

savākti; šķiet, tēlnieks ar veiklu kalta cirtienu tikai pāršķēlis cieto

čaulu, lai pasauli atkal ieraudzītu apburtie tēli.

levadfigūra «Dainu tēvs». Sešdesmittonnīgo monumentu nepierasti
saukt par skulptūru: tas ir piemineklis tautas gudrībai — no zemes

smeltai, latviešu tautai vien raksturīgai. Akmens plastiskums sakusis

ar tautas dainu literāro plastiskumu.

Dziedot dzimu,
Dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju ...

Akmeņu grupa — «pierītes», uz kurām līdzīgi senām kulta zīmēm

sakārtotas tautasdziesmu rindas.

Akmeņu kopojums, kas pauž jaunības motīvu. «Trīs jaunas mā-

sas», «Spīdolas akmens», «Peldētāja», «Bitenieka līgaviņa»... No

bišu kāres piloša medus lāse — čakluma, tikuma simbols, K. Barona

Dainu skapja tēma, kas pauž tautas gara mantas pārmantojamību.

Celies, tēvs, māmuliņa,
Es pacelšu velēniņtt,

it kā saka «Ve]u akmens», kas iemiesojis nevis mošķus, bet tautas-

garu — smagnēju un fantastiski gaisīgu, mūžam saglabājamu un

kopjamu.
Pagaidām Dainu kalnā tikai ducis akmeņu, kas gaida šisvasaras

Dziesmu svētkus, Dainu tēva jubileju un skulptūru parka oficiālu

atklāšanu. Taču I. Ranka saka, ka, tāpat kā tautasdziesmas nav kaut

kas pabeigts, norobežots, ari Dainu kalns nevar tikt pilnībā pabeigts.

lespējams, ka vēlāk jau uzstādītos monumentus sakārtos citādi, lai



ansamblis maksimāli saplūstu ar ainavu. Un taps vēl jauni darbi.

Tēlniekam padomā ieceres vismaz vēl gadiem pieciem. Darbnīcas pa-

galmā jau atgādāts turpat Turaidas apkaimē no zemes izcelts sārta

akmens milzenis, ko iecerēts veidot par Dainu kalna centrālo

figūru — «Astras koku». Sešus metrus augstais piramidālais veido-

jums mazliet atgādinās K. Baronam tik ļoti mīļo kadiķi: akmenī simbo-

lizēta paaudžu vienība, tautas centienu un cerību piepildījums, jaunības
gaviles.

Būs «Jāņu akmens» — mīlestības un auglības simbols. Būs «Brī-

numsaule», caur kuras viduci varēs ložņāt bērni kā senu pasaku
varoņi gājuši caur siekstu, lai pārvērstos teiksmainās būtnēs. Būs

«Bērnības akmens», būs «Mātes akmens»...

Dainu parks vēl tikai top. Smagnēji un lēni, kā daždien akmenī

kaltas, dainas kāpj kalnā — uz rītdienu caur šodienu, caur mūsu

sirdīm uz mūsu bērniem.

Andrejs Jurēvics

Skat. krāsaino ielīmi un 4. vāku.
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VĒSTURE UN PIEMINEKĻI STĀSTA

Pirms 40 gadiem

EZERES KAPITULĀCIJAS RĪTS

Vēsturē ir notikumi, kas uz visiem laikiem paliek tau-

tas atmiņā. Viens no tādiem ir hitleriskās Vācijas sa-

grāve, cilvēces izglābšana no fašisma, tautu paverdzinā-
šanas un iznīcināšanas. Pirms 40 gadiem vācu fašisms

dabūja pelnītu atmaksu, taču tas nenotika uzreiz. Atce-

rēsimies
...

Un tā 1945. gada 25. aprīlī padomju karaspēks ielenca

Berlīni un sākās kaujas par katru pilsētas kvartālu.

30. aprīlī Hitlers izdarīja pašnāvību. Viņa pēctecis liel-

admirālis K. Dēnics mēģināja izraisīt nesaskaņas un

šķelšanos antihitleriskajā koalīcijā. Taču plāns, kas pa-

redzēja, ka Vācija kapitulēs rietumvalstīm un karš pret
Padomju Savienību turpināsies, izgāzās. Un, lai gan hit-

lerieši sīvi pretojās, 2. maijā padomju karaspēks ieņēma
Berlīni. Hitleriskās Vācijas dienas bija skaitītas...

Tomēr hitleriešu ģenerāļi nezaudēja cerības uz angļu
un amerikāņu pavēlniecību labvēlību un visiem spēkiem
turpināja pretoties Sarkanajai Armijai. Tāpēc 3. maijā
no vācu virspavēlnieka mītnes Flensburgā pienāca pavēle
no Kurzemes evakuēt vācu karaspēku, lai tas turpinātu
cīnīties Vācijā. Tad armiju grupas «Kurland» pavēlnieks
ģenerālpulkvedis Hilperts un viņa štābs nolēma atvilkt

karaspēku līdz līnijai Kandava —Saldus—Skrunda, tādē-

jādi nodrošinot Liepājas un Ventspils ostām tuvāko ra-

jonu aizsardzību, lai segtu ielenktā karaspēka evakuā-

ciju pa jūru.
Taču 1945. gada 7. maijā Reimsā Dēnica valdības pār-

stāvji bija spiesti parakstīt protokolu par Vācijas bru-

ņoto spēku kapitulāciju visās frontēs. Un līdz ar to karš

Eiropā bija beidzies. Oficiālais akts par Vācijas bruņoto
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spēku bezierunu kapitulāciju tika parakstīts nākamajā
dienā Berlīnes priekšpilsētā Karlshorstē.

Toreiz, 7. maijā pulksten 7 no rīta, Ļeņingradas frontes

karaspēka pavēlnieks Padomju Savienības maršals

L. Govorovs armiju grupējuma «Kurland» pavēlniecībai

pārraidīja ultimātu, kurā bija teikts: «.. Kurzemes grupē-

juma liktenis ir izlemts, un jūsu turpmākā pretestība no-

vedīs tikai pie virsnieku un kareivju bojāejas.»
Armiju grupējuma «Ķurland» pavēlniecībai pārdomām

deva 24 stundas. Un, kad šis laiks bija pagājis, vācu pa-

vēlniecība paziņoja par vispārējo kapitulāciju. Pulksten

11 no rīta maršals L. Govorovs jaunā radiogrammā
izvirzīja šādas prasības:

«Uz sarunām par kapitulāciju ierasties Kurzemes armiju grupē-

juma pavēlniekam vai viņa pārstāvim ar pilnvarām pieņemt un pa-
rakstīt kapitulāciju. Vācu karaspēkam dot rīkojumu par karadarbības

pārtraukšanu pulksten 14 un izlikt baltus karogus vācu aizsardzības

priekšējās līnijās.»

Atbildes radiogrammā ģenerālis Hilperts ziņoja:

«Maršalam Govorova kungam. Apstiprinu Jūsu radlogrammas sa-

ņemšanu. Esmu devis pavēli pārtraukt karadarbību pulksten 14 pēc
Vācijas laika. Karaspēks, uz kuru attiecas pavēle, pacels baltus karo-

gus. Pilnvarotais virsnieks ir ceļā starp Skrundu un Pampāļiem.»

Pēc kāda laika varēja vērot neparastu ainu. Sapieri,

izslējušies visā augumā, strādāja uz Skrundas—Pampāju
ceļa posma, kas veda caur mūsu priekšējām līnijām, at-

brīvodami to no mīnām. Mazliet tālāk, frontes līnijas pre-

tējā pusē, to pašu klusēdami darīja vācu sapieri. Drīz arī

parādījās vācu vieglais automobilis ar augstu paceltu
baltu karogu. Un tā Ezerē Ļeņingradas frontes štāba

priekšnieks ģenerālpulkvedis M. Popovs pieņēma vācu

ģenerālmajoru Rauzeru, kas bija ieradies parakstīt bez-

ierunu kapitulācijas noteikumus, un divus vecākos virs-

niekus, kas viņu pavadīja. Ģenerālpulkvedis M. Popovs
Padomju Savienības maršala L. Govorova vārdā nodik-

tēja kapitulācijas noteikumus. Kā pilnīgi nepieņemams
tika noraidīts Hilperta lūgums dot iespēju viņa kareiv-

jiem un virsniekiem atgriezties Vācijā.
Taču sarunas ar vācu pavēlniecības pārstāvjiem vēl ne-

bija beigušās, kad padomju izlūklidmašīnas pamanīja
hitleriešu kolonnas, kas slepus virzījās uz Liepāju un

Ventspili. Kļuva skaidrs, kāpēc vācu puse novilcinājusi
sarunas. Uz jautājumu par divu vācu armiju un citu
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Kurzemē ielenkto karaspēka dalu skaitlisko sastāvu ģe-
nerālis Rauzers atbildēja, ka pēc sarakstiem tajās ir ap-

tuveni 180000 cilvēku. Kā noskaidrojās vēlāk, ģenerālis
ar nolūku minēja mazāku skaitli, nekā tas bija īstenībā.

Pārkāpdami kapitulācijas noteikumus, hitlerieši steigā

turpināja evakuāciju. Lidlaukā Grobiņā nolaidās 35 vācu

lidmašīnas, lai uzņemtu tos, kuriem bija visvairāk jābai-
dās no taisnīga soda par noziegumiem Padomju zemē.

Tomēr līdz Vācijai aizlidoja tikai trīs «junkersi» — pā-

rējie atrada kapu Baltijas jūras dzelmē.

Kad bija parakstīti kapitulācijas noteikumi, padomju
karaspēks uzsāka vācu daļu atbruņošanu. Vairāki vācu

ģenerāļi un virsnieki, arī kara noziedznieks SS 6. kor-

pusa komandieris obergrupenfīrers Krīgers, nošāvās.

SS 19. latviešu divīzijas komandieris grupenfīrers Stre-

henbahs mēģināja slēpties, pārģērbies apakšvirsnieka
formā, taču drīz tika atmaskots.

130. latviešu strēlnieku korpusam bija uzdots pieņemt
vācu 24. kājnieku divīzijas kapitulāciju ar tās komandieri

Baltijas baronu ģenerāli Sulcu priekšgalā. Laikā no 9.

līdz 12. maijam latviešu korpusam nācās atbruņot un

pieņemt gūstā ne vien šo divīziju, bet arī SS 19. kājnieku
divīzijas personālsastāvu. Pavisam šajās dienās korpusa
daļas saņēma gūstā un atbruņoja 4172 kareivjus un virs-

niekus no vācu 24. kājnieku divīzijas un 450. ložmetēj-
nieku bataljona, kā arī 16 virsniekus, 170 apakšvirsniekus
un 1291 kareivi no SS 19. divīzijas. Tomēr daudziem ese-

siešu rīkļurāvējiem izdevās paslēpties Kurzemes mežos...
Pavisam 1945. gada maijā padomju karaspēks Kurzemē

saņēma gūstā ap 250 000 hitleriešu, tai skaitā 42 ģene-
rāļus. Viņu vidū bija armiju grupas «Kurland» pavēl-
nieks ģenerālis Hilperts, viņa štāba priekšnieks ģenerālis
Fērčs, 16. un 18. armijas pavēlnieki Folkammers Kirhen-
citenbahs un Bēge, 1. gaisa flotes pavēlnieks ģenerālis
Flīgbeils. Bija iegūts daudz trofeju: 163 lidmašīnas,
478 tanki un pašgājēji lielgabali, 2450 lielgabali, 6782

ložmetēji, 144418 Šautenes un automāti, 18221 automa-

šīna, aptuveni 36 500 zirgi utt. Vēstures taisnā tiesa ga-

vilēja.

Edgars Blumfelds
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VĒL CĪŅA NAV GALĀ

Tieši pirms 40 gadiem Kurzemē noslēdzās viena no tra-

ģiskākajām un reizē varonīgākajām lappusēm Liela Tē-

vijas kara vēsturē.

Nelielā Kurzemes teritorija starp Liepāju, Saldu un

Tukumu, kas no 1944. gada oktobra vidus līdz pat fašis-

tiskās Vācijas kapitulācijai palika hitlerisko okupantu

jūgā, bija pārblīvēta ar vācu armijas grupējuma «Norā»

(kopš 1945. g. janvāra — «Kurland») daļām, kuras

1944. gada 1. decembrī bija 505 546 kareivji un virsnieki,

no tiem SS un policijas daļās — 38 447. Te bija milzīgi
drošības policijas un SD spēki, slepenā lauku policija,

žandarmērija, daudzas militārā izlūkdienesta grupas un

komandas ar savu aģentu bariem, kuri tur bija sabēguši

no visas Latvijas un «Ostlandes», un slepenās diversiju

organizācijas «SS Jagdverband Lettland» vienības un

grupas, kas no hitleriešiem sevišķi uzticamiem aizsar-

giem un policistiem bija izveidotas gandrīz visos «Kur-

zemes katla» pagastos un pilsētās. Sim jau tā milzīgajam
soda un pretizlūkošanas aparātam vēl jāpieskaita ne ma-

zāk plašās tā sauktās kārtības policijas un militāri fašis-

tiskās aizsargu organizācijas bruņotās vienības, kuras

suniskā centībā pildīja palīgpolicijas funkcijas. Ar šo

spēku palīdzību hitlerieši «Kurzemes katlu» centās pār-
vērst par pēdējo «pretbolševisma cietoksni Austrumos».

Taču, lai gan «Kurzemes katlā» bija koncentrēti mil-

zīgi ienaidnieka spēki, tomēr strādnieku, darba zemnieku

un darba inteliģences cīņa antifašistiskās pagrīdes, par-
tizānu un frontes izlūku rindās, kā arī darbaļaužu masu

iesaistīšanās okupantu un to rokaspuišu — latviešu bur-

žuāzisko nacionālistu — militāro, politisko, ekonomisko

un ideoloģisko pasākumu sabotāžā turpinājās līdz pat
fašistiskās Vācijas kapitulācijai.

Protams, šī cīņa patriotiem prasīja smagus upurus. Aiz

vairākiem tūkstošiem padomju cilvēku uz mūžiem aizcir-

tās gestapo, slepenās lauku policijas un citu soda orgānu
kazemātu durvis.

Ugu laiku domāja, ka gandrīz visus padomju patriotus,
kuri pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas neatgriezās nd

Liepājas cietumiem, hitlerieši ir nošāvuši Liepājā un tās

apkārtnē. Taču pēdējos gados apgūtie ārzemju arhīvu do-

kumenti liecina, ka gandrīz divarpustūkstoši Liepājas
cietumos ieslodzīto no 1944. gada oktobra līdz 1945. gada
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3. janvārim tika sadzīti desmit hitleriešu kuģu tilpnēs un

aizvesti uz Dancigu (tagad Gdaņsku), no kurienes aiz-

transportēti uz vienu no visšausmīgākajām vācu nacistu

koncentrācijas nometnēm — Štuthofu lēnai, mokpilnai
nāvei. 1945. gada februārī, kad padomju tanku armijas

jau cīnījās pie Dancigas, no Liepājas uz Stetīnu (tagad
Ščecinu) tika nogādāta pēdējā arestēto liepājnieku grupa,

aptuveni 150 cilvēku, un izvietoti tās tuvumā esošajā
Stuthofas koncentrācijas nometnes filiālē.

Lēmumus par Liepājas cietumos ieslodzīto latviešu pa-

domju patriotu nosūtīšanu iznīcināšanai uz Stuthofas un

citām Vācijas nāves nometnēm pieņēma gan Liepājas
novada drošības policijas un SD priekšnieks, gan šīs po-

licijas latviešu politiskās daļas barveži Kārlis Siļjakovs,
Herberts Teidemanis un Alberts Pūriņš, gan latviešu SS

leģiona ģenerālinspektora štāba sevišķā kara tiesa, kuras

spriedumus bez sirdsapziņas pārmetumiem apstiprināja
pats ģenerālinspektors Bangerskis.

Stuthofā 1944. gada pavasarī un rudenī gāja bojā dau-

dzi Dienvidkurzemes antifašistiskās organizācijas dalīb-

nieki, to vidū komunists Jānis Kopštāls, Jorens Enķuzis,
Kazimirs Gaiļevičs, Alberts Veikšāns v. c.

Stuthofas ellē nonāca arī 1944. gada 23. augustā varoņa

nāvē kritušā padomju frontes izlūka Jāņa Strauha va-

dītie patrioti, kuri dzīvoja Liepājā un Liepājas apriņķa
Rucavas pagastā. Jānis Strauhs kopā ar radisti Rīgas
komjaunieti Vandu Sendo un grupas komandieri gvardes
staršinu Jāni Lielkoku 1944. gada 25. jūlijā ar izpletni
nolaidās Rucavas mežos. Pazīdams vietējos apstākjus,
J. Strauhs nekavējoties uzsāka veidot pagrīdes izlūku or-

ganizāciju. Tās rindās aktīvi darbojās Jāņa Strauha brā-

lis Rūdolfs Strauhs, tēvs Miķelis Strauhs, māte Anna

Strauha, 18 gadus vecā laukstrādniece Anna Steindola

un vairāki citi apkārtējie zemnieki. J. Strauham šajā or-

ganizācijā izdevās iesaistīt savu brālēnu Miķeli Strauhu,
kas kalpoja par cietumsargu Liepājas cietumā Tiesas

ielā 5, kur hitlerieši turēja politieslodzītos. M. Strauhs
izlūkiem nodeva ne tikai ļoti svarīgas ziņas par hitleriešu

militārajiem objektiem Liepājā un kuģu kustību ostā, bet

organizācijas uzdevumā 1944. gada augustā starp polit-
ieslodzītajiem izveidoja pagrīdes pretestības grupu, kas

cietumā sagatavoja bruņotu sacelšanos un bēgšanu uz

Nīcas—Bārtas mežiem. Tas bija drosmīgs, riskants un ļoti

nepieciešams pasākums, jo hitlerieši 1944. gada jūlija
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beigās un augustā, kad Sarkanā Armija straujā triecienā

atbrīvoja Auci, bija sākuši gatavoties politieslodzīto ap-

šaušanai, domādami, ka padomju tanki drīz tuvosies Lie-

pājai. M. Strauham plānotās bēgšanas sagatavošanā iz-

devās iesaistīt divus cietumsargus. Ar viņa starpniecību

politieslodzīto pretestības grupas dalībniekiem tika no-

dotas arī dažas pistoles un rokasgranātas.

Drosmīgais pasākums jau solīja panākumus, kuri būtu

pārsteiguši visu Latviju, kad notika negaidītais: fronti

pie Auces hitleriešiem uz laiku izdevās nostabilizēt, un

kāds nodevējs drošības policijai paziņoja par sacelšanās

gatavošanu. Un tā ap 15. septembri pēc Liepājas drošī-

bas policijas un SD komandiera Kiglera pavēles cietumā

iebruka SD vīri. Cietuma koridoros tika uzstādīti ložme-

tēji un tikai tad SD grupas vienu pēc otras saka «tīrīt»

politieslodzīto kameras. Vairākas dienas cietumā turpi-

nājās mežonīga «buntavnieku» spīdzināšana un pratinā-
šana. Daudzus no tiem, to vidū arī vairākus komunista

Kārja Paldiņa vadītās Ziemelkurzemes antifašistiskās pa

grīdes organizācijas biedrus un ar Andreja Macpāna Rie-

tumkurzemes partizānu vienību saistītos patriotus, turpat
cietumā apšāva; pārējos saka izsūtīt uz Vācijas nāves no-

metnēm. Stuthofā nonāca arī cietumsargs — patriots
M. Strauhs, kuru nacisti drīz pārsūtīja uz Buhcnvaldes

koncentrācijas nometni. Tur viņš miris mocekļa nāvē

1944. gada 18. decembrī.

Sevišķi nežēlīgi vācu un latviešu SD vīri izrēķinājās
ar drosmīgā izlūka J. Strauha ģimeni. Viņa jaunāko brāli

Rūdolfu, kas bija pildījis izlūku sakarnieka pienākumus,
Liepājas drošības policijas un SD latviešu politiskās da-

ļas bendes K. Siļjakova vadībā 1944. gada 24. augustā
piesēja virvē pie automašīnas un lika skriet tai līdzi. Ne-

spēkā nokritušu, viņu vairākus kilometrus vilka pa ceļa

grambām. Tā Siļjakovs līdzīgi viduslaiku inkvizitoram

nobendēja 17 gadus veco jaunieti. R. Strauha tēvs un

māte aizgāja bojā Stuthofā.

1944. gada septembrī hitlerieši arestēja V. Sendo, un

tie ar viņas palīdzību pa radio mēģināja ievilināt lama

tās citus padomju izlūkus, taču pašaizliedzīgā komjau-
niete jau pirmajā pārraidē 1944. gada 9. novembrī «Cen-

tram» paziņoja norunāto fāzi, kas atklāja, ka viņa at-

rodas hitleriešu rokās. Līdz 1945. gada 16. janvārim tur

pinājās radiospēle, līdz hitleriešu militārais izlūkdienests
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saprata, ka ir piemuļķots, un kvēlās padomju patriotes
dzīvi aprāva nacistu 10de...

Stuthofas koncentrācijas nometnē nonāca arī vairāki

desmiti Rietumkurzemes antifašistiskās pagrīdes organi-

zācijas dalībnieku. To vidū bija arī A. Macpāna māsa

Katrīne Strīķē, ar kuras starpniecību viņam 1943. gada

nogalē vai 1944. gada sākumā bija izdevies nodibināt sa-

karus un uzsākt šifrētu saraksti ar Rīgas komunistiskās

pagrīdes vadītāju Imantu Sudmali.

Stuthofā aizgāja bojā arī Rietumkurzemes partizānu

apakšvienības komandiera LĻKJS CX Operatīvās grupas

pilnvarotā Andreja Strautmaņa un viņa brāja, 1. latviešu

partizānu brigādes 5. vienības komandiera, Pētera Straut-

maņa abi vecāki — Anna un Jēkabs Strautmaņi.
Pārciest nometnes šausmas izdevās tikai māsai Elvīrai

Dunajevai (Strautmanei), kura līdz arestam 1944. gada
jūnijā sekmīgi bija veikusi partizānu un pagrīdnieku sa-

karnieces pienākumus.
Stuthofā aizgāja bojā arī A. Macpāna sakarniece sko-

lotāja Anna Bumbiere, viņas vīrabrālis Jānis Bumbieris

ar sievu Annu Lavīzi Bumbieri un meitu Dzidru Bum-

bieri. Tikai viņu jaunākajai meitai Zentai Bumbierei izde-

vās atgriezties Dzimtenē.

Jau ierašanās dienā Stuthofā esesieši desmitiem liepāj-
nieku ieskaitīja īpašā politieslodzīto kategorijā, kurus pa-

redzēja nekavējoties iznīcināt. Viņu kartītēs iespieda tā

saukto nāves zīmogu, t. i., sarkanu spiedogu ar šifrētu

uzrakstu «Hāftling der Lagerstufe I» (nometnes 1. bara-

kas ieslodzītais). Tikai retais tur spēja izdzīvot ilgāk par
četrām nedējām.

So nelaimīgo vidū bija 1944. gada 8. decembrī no Lie-

pājas ievestais Jēkabs Valciņš, pēc profesijas kurpnieks,
kurš miris jau 28. decembrī. Pēc dažām dienām šajā
drausmajā nāves barakā tika nogalināts Jānis Smilkts no

Liepājas apriņķa Dunikas pagasta un Edvīns Kārkls no

Aizputes apriņķa Lažas pagasta.
Apmēram 80% latviešu patriotu, kurus hitlerieši no Lie-

pājas ieveda Stuthofas nāves nometnē, tur tika nogalināti.
1979. gada 7. jūlijā bijušo hitleriešu koncentrācijas no-

metni Stuthofā apmeklēja un ziedus pie bojā gājušo ieslo-

dzīto pieminekja nolika Latvijas PSR Augstākās Pado-

mes Prezidija priekšsēdētājs P. Strautmanis un Latvi-

jas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks

M. Ramāns, kura tēvs ari neatgriezās no Stuthofas. Ilgi
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visiem klātesošajiem atmiņā paliks P. Strautmaņa vārdi,
kurus viņš teica pie fašisma upuru piemiņas monumenta:

«Stāvot uz Stuthofas zemes, es noliecu galvu šeit mocekļu
nāvē bojā gājušo fašisma upuru priekšā, septiņu tūkstošu

latviešu padomju patriotu gaišās piemiņas priekšā. Izsaku

sirsnīgu pateicību Polijas Tautas Republikas vadībai un

Stuthofas muzeja darbiniekiem par poju, krievu, latviešu

un citu tautu mocekļu tūkstošu piemiņas pienācīgu sagla-
bāšanu .. Esmu pārliecināts, ka pasaules tautas nepieļaus
šādu asiņainu noziegumu atkārtošanos.»

Jānis Dzintars

UZVARA, BEZ KURAS NEBŪTU DZĪVES

Uzvaras dienā, kad cilvēki ielās gavilēja un līksmojās,

apreibuši no prieka, rakstniece Marija Mariča savu kara

dienasgrāmatu nobeidza ar vārdiem: «Ja vienkop savāktu

visas asaras un asinis, kas izlietas pa šiem četriem ga-

diem, — uz zemeslodes rastos vēl viens Lielais jeb Skum-

jais okeāns.» Tēvijas karā upurētais, izciestais un izcīnī-

tais patiesi ir bezgalīgs kā okeāns. To nevar aptvert ar

prātu vien, atmiņā korekti ieguldot ziņas par kauju no-

risēm un upuru skaitu. Pārvarot laika distanci, mums jā
dzīvo līdzi cilvēces lielās katastrofas gadiem, pārliecību
un ieroču cīņai uz dzīvību un nāvi, lai izjustu, ka Uz-

vara, kas gūta par tādu cenu, attiecas uz katru no mums

personīgi. Vēstulē sievai no Rīgas centrālcietuma nāvi-

nieku kameras Imants Sudmalis rakstīja: «Audzini, Ma-

rusīt, mūsu bērneļus — māci viņus mīlēt to nākotni, kurā

viņi dzīvos un par kuru tik daudz asiņu izliets.»

Mūsdienu jaunatnei ar visu savu grāmatu gudrību
grūti iztēloties to stindzinošo šausmu jutoņu, kas pār-

ņēma zemeslodi Otrā pasaules kara sākumā, kad hitle-

riskā Vācija, sagrābusi vienu pēc otras Eiropas valstis,

nospieda tās zem sava naglotā zābaka. Tie, kas bija lolo-

juši un barojuši fašistisko nezvēru, cerēdami to uzrīdīt

mums, nu pirmie bija kļuvuši par tā upuriem. Mācību

grāmatās lasāms fašisma definējums. Taču emocionālai

izpratnei diez vai pietiekamu vielu dod skaidrojums par
nacismu kā visreakcionārāko un visagresīvāko monopolu
dižkungu teroristisko diktatūru. Jo nacisms — tas nebūt

nebija tikai Hitlers ar savu slepkavnieku bandu-un aiz
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tiem stāvošie nekronētie kapitāla karaļi. Nacisms — tas

ir ari miljoniem apstulbināto, iekārdināto un samaitāto,

kuriem sirdsapziņa un cilvēciskums jau sen bija vērtušies

himērā.

Kādreizējās Osvencimas nāves nometnes vietā tagad ir

muzejs. Tur apskatāma arī nometnes ārsta esesieša Paula

Kremera dienasgrāmata: «1942.05.09.
.. ap astoņiem va-

karā atkal piedalos sevišķā akcijā (nacistu ieviestais ter-

mins masveida nāvessodiem — M. V.) no Holandes,

īpašas papilddevas dēļ, kas sastāv no Vs litra šņabja,
5 cigaretēm, 100 gramiem desas un maizes, vīri laužas

uz piedalīšanos akcijā ..»
Okupētajā Rīgā 1942. gada nogalē kāds vērmahta virs-

nieks Helmūts Slēzvigens rakstīja savam draugam Oto

Krauzem: «Drīz būs Jaungads. Šo manu kara gadu es

sagaidīšu skaistajā Rīgā. Interesanti sagaidīt Jauno gadu,

nezinot, kurp tevi fīrers vedīs pēc nākamajiem 12 mēne-

šiem. Trīs kara gadus es sagaidīju triju dažādu valstu ..
pilsētās — Parīzē, Atēnās un tagad Rīgā. Man nav pa-

cietības gaidīt! Gribētos pacelt mazliet aizkaru un ieska-

tīties 1946. gadā. Domāju, tā būs Maskava vai Pēter-

burga ..»

1944. gada vēlā rudenī Kurzemes frontē gūstā krita

kāds «parasts» 329. kājnieku divīzijas karotājs. Viņš ne-

bija esesietis, nebija nacistu partijas loceklis, arī karot

līdz tam centies vairāk pa aizmuguri un tāpēc uzdienējis
tikai līdz jefreitoram. Pirms kara bija kopis zemi savā

saimniecībā Veisfeldē Drēzdenes tuvumā. Lēnīgajam lau-

ķim mundiera kabatā tika atrasta vēstule no sievas: «Tie

trīs krievi, kurus man iedeva darbam saimniecībā, dienu

no dienas kļūst bezkaunīgāki. Meitieti es pa nakti ieslēdzu

pagrabā, bet vīriešus — šķūnī. Dienā viņi strādā Paul-

hena uzraudzībā. Mūsu ciema vecākais bija tik labs, ka

iedeva viņam šim nolūkam karabīni.»

Kad hitlerieši iebruka mūsu zemē, mēs apzinājāmies,
ka esam pēdējais brīvības un cilvēcības bastions. 1941.

gada tveicīgajā vasarā, kad mūsu armija, nikni pretoda-
mās, atkāpās, neatdodama bez cīņas ne pēdu zemes,

L latviešu brīvprātīgo pulka komjaunietis Benjamiņš
Lurje uzrakstīja savu testamentu, ko ielika komjaunieša
biedra kartē:

«Es mirstu par Dzimteni, par komunismu. Pagājuši divi mēneši

niknās kaujās ar ienaidnieku. Man pienācis cīņas pēdējais posms —
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ciņa par Tallinu. Par atkāpšanos nevar būt runa. Zel mirt 24 gadu
vecumā, taču pašreizējā cīņā, kur uz visas cilvēces vēstures svaru

kausiem likts miljoniem dzīvību, es ari savējo atdodu, pārliecībā, ka

nākamā paaudze un jūs, kas paliksit dzīvi, godināsiet un atcerēsie-

ties mūs kā pasaules atbrīvotājus no šausmīgā mēra.

Māmiņ, neskumsti!

Es neesmu ne pirmais, ne pēdējais, kas noliek galvu par komu-

nismu, par Dzimteni. Lai dzīvo PSRS un uzvara pār ienaidnieku!»

Ar šādu pārliecību gāja kaujā. Ar šādu pārliecību mira

hitleriešu gūstā. Septiņpadsmitgadīgais pionieru vadītājs
Arkādijs Akerblūms no Liepājas nāves cietuma Dārza

ielā pēdējā slepeni izsūtītā zīmītē rakstīja:

€.. mani nesalauza politpārvalde.. Mani nesa lieks ari šis cietums

bet gan lauzis. .
Ja es lūzišu, tad tā, kā pienākas revolucionāram.»

Varbūt visuzskatāmāk cīnītāju paaudzes kredo formu-

lēja partijas darbinieks Jevgeņijs Kaupužs savā atvadu

vēstulē sievai, kas rakstīta pirms došanās uz okupēto
Latviju:

c.. nepārproti mani. es eju, lai cīnītos par dzivi, par brīnišķo

brīvo dzivi, nevis nāvē, [eju] cīnīties par uzvaru.. Jo nebūs dzīves

bez uzvaras un uzvaras bez pašaizliedzīgas cīņas.»

Pasaule toreiz mūsu cīņu vēroja, elpu aizturējusi, un

neskopojās ar sajūsmas un atzinības vārdiem. Citkārt tik

skeptiskais Herberts Velss 1941. gada 1. jūlijā avīzē

tSundatj dispatch» rakstīja: «Angļu tauta tikai tagad sāl

saprast, kāds spēks ir Krievija.» Angļu satīriķis un do

mālājs Bernards Sovs šajā cilvēces nestundā publicēja
atklātu vēstuli padomju ļaudīm: «Tagad jāizšķiras mūsu

civilizācijas liktenim . . Tāpēc — uz priekšu, Krievija!
Par pasaules vadību, par sirpi un āmuru, par taisnās tie-

sas šķēpu!» Ņujorkā grandiozā mītiņā runāja Cārlijs Cap
lins: «Krievijas plašumos izšķiras jautājums — dernokrā

tijai mirt vai dzīvot. Sabiedroto liktenis atrodas padomju
karavīra rokās!» Neklusēja arī Anglijas un Amerikas

valstsvīri. Entonijs Idens, Anglijas ārlietu ministrs, ko

vadāja pa sakauto fašistu atkāpšanās ceļiem Maskavas

pievārtē, uz brīdi zaudējis diplomātisko atturību, bez ap
linkiem paziņoja: «Tagad es savām acīm redzēju, ka ari

vācieši var ciest sakāvi, atkāpties, bēgt.. Mīts par vācu

neuzvaramību nu iznīcināts. Tam būs milzīga nozīme visu

Eiropas tautu psiholoģijā un kara nākotnē.» Mūsu senais

nedraugs, toreizējais angļu premjers Vinstons Cērčils An-

glijas apakšnamā bija spiests atzīt: «Pasaule vēl nav pa
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zinusi spēku, kas būtu līdzīgs Sarkanai Armijai un spētu
dot tik iznīcinošus triecienus vācu kara mašīnai..» ASV

senātā toreiz vienprātīgi aplaudēja senatora Mersija vār-

diem: «Kas gan notiktu ar mums, ja krievi būtu sekojuši
citu valstu piemēram un nebūtu atvairījuši nacistu uzbru-

kumu?»

Ja, kas butu noticis ar pasauli? Un kāda tā izskatītos

šodien?

Aiz mums vienoti stāvēja cilvēces lielum lielā daļa, visi,
kas nevēlējās, lai pasaule pārtaptu nacistu nometnē. Tūk-

stošiem vēstuju toreiz atceļoja pie mums pāri frontēm,

pāri okupētajām zemēm, pāri okeāniem. No Kubas pie-
nāca paciņa ar klātpieliktu rakstu:

«Varonīgajiem Sarkanās Armijas un Flotes cīnītājiem. Brāļi un

biedri! Kopā ar šo pieticīgo velti sūtu jums sveicienus, jums,
drosmīgajiem cīnītājiem par visas pasaules brīvību. Mēs, bezzemnieki,
no mazās salas pie Amerikas kontinenta, neuzdrošinādamies cerēt,
ka ari mums būs lemts lielais gods ar šauteni rokās cīnīties pret
nacistu barbariem, apsolām jums, ka godam pildīsim solidaritātes

pienākumu pret visām tautām, kas cīnās pret nacismu. Sūtu jums

paciņu ar bārdas skujamiem asmenīšiem. Bez tam vietējai komitejai,
kas organizē palīdzību Padomju Savienībai, nodevu desmit mārciņas
tabakas. Ar revolucionāru sveicienu — Domingo činea Korrea. 1941.

gada 20. septembri.»

Sādu dokumentu ir tūkstošiem. To vidū arī tādi, kas

negaidot atkal kļuvuši aktuāli. Tāds ir Gerasimoviču

ciema iedzīvotāju kopsapulces lēmums par padomju kara-

vīra piemiņas saglabāšanu, kurš krita, atbrīvojot šo poļu
ciemu no hitleriešiem:

«Mēs, poļu ciema Gerasimoviči ledzīvotāji, uzzinājām tā varoņa
vārdu, kurš ar savam krūtīm aizsedza ienaidnieka ložmetēju, lai mūsu

mājās ātrāk ienāktu brīvība, lai izglābtu mūs no fašistiskā nezvēra

ķetnām Grigorijs Pavlovičs Kunavins uz mūsu zemi atnāca no tā-

lajiem Urāllem kā ,karavīrs atbrīvotājs. Viņš cīnījās par mūsu

laimi.. Mēs pasludinām krievu karavīra Grigorija Kunavina vārdu

par poļu un padomju tautu mūžīgās brālības simbolu.»

Tālāk lēmumā teikts, ka padomju karavīra vārds uz

mūžiem ierakstāms ciema goda pilsoņu sarakstā, ka tas

iekaļams marmora piemiņas plāksnē, bet skola, kurā mā-

cās ciematnieku bērni, nosaucama varoņa vārdā. Noslē-

gumā rakstīts:

«Skolotājiem katru gadu mācības klasē sākt ar stāstu par kara-

vīru varoni un viņa ciņu biedriem, ar kuru asinīm pirktas poļu bērnu

tiesības uz laimi un brīvību. Lai viņu sirdis pilda lepnums par pa-
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domju brāli. Lai dnves skolu viņi sāk ar domām oar vaļu un pa*

domju tautu brālību.»

...
Karš pieder pagātnei. Taču mūžos tam dzīvot mūsu

piemiņā ar grūti izcīnīto uzvaru. Kā novēlējumu ikvie-

nam mēs pārlasām rindas no Imanta Sudmaja pirmsnā-
ves vēstules: «Kaut nākotne būtu labāka un laimigāka,
tai tādai ir jābūtl Veltīgi tik daudz asiņu nevar tikt iz-

liets» «. •

Marģers Vestermanis

AKMENĪ UN METĀLĀ

TOS KAPUS SVĒTUS PIEMINAM

Uz mūžiem latviešu tautas atmiņā iespiedušies noti-

kumi, kas saistīti ar Padomju Latvijas atbrīvošanu no hit-

leriešu iebrucējiem. Padomju tautas vēsturisko uzvaru

dienas, dažādu tautību karavīru varoņu vārdus mēs allaž

pieminam ar lepnumu un mīlestību. Mūsu republikas teri-

torijā padomju karaspēks sekmīgi veica uzbrukuma ope-

rācijas Rēzeknes —Daugavpils, Lubānas—Madonas un

Rīgas virzienā. Desmit mēnešus Latvijā turpinājās sīvas

kaujas, un katrā no tām padomju karavīri rādīja varonī-

bas, karavīra pienākuma apziņas, patiesa internacionā-

lisma paraugu.
Atcerēsimies un nekad neaizmirsīsim: atbrīvojot Pa-

domju Latviju, krituši vairāk nekā 156000 padomju kara-

vīru un partizānu!
Un republikas teritorijā ir 340 brāļu kapi; lielākie no

tiem — Priekulē, kur atdusas aptuveni 23000 padomju
karavīru, Dobelē — 7824, Kursīšos (Saldus rajonā) —«

4421, Madonā — 3979 karavīri. Šefi un sabiedriskās or-

ganizācijas gādā par šo kapu kopšanu un labiekārtošanu.

Pēc tradīcijas valsts svētku dienās pie kritušo karavīru

pieminekļiem mēdzam nolikt vainagus un ziedus, te no-

tiek mītiņi.
Nedrīkst aizmirst arī to, ka, Padomju Latviju atbrīvo-

jot no fašistiskajiem iebrucējiem, Aleksandra Matrosova

varoņdarbu atkārtoja astoņi padomju karavīri. Četriem

no viņiem piešķirts Padomju Savienības Varoņa nosau-

kums. Tie ir leitnants J. Kunders, jefreitors P. Kuprija-
novs, jaunākais leitnants B. Ļebedevs un seržants V. Los-

kutovs.
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Bet Ludzā vienā akmenī iekalti desmit karavīru vārdi,

kas izpelnījušies lielo Padomju Savienības Varoņa nosau-

kumu un piemiņu.
Savukārt Liepājā ir piemineklis divkārtējam Padomju

Savienības Varonim lidotājam apakšpulkvedim N. Stepan-
janam, kas krita varoņa nāvē gaisa kaujā pie Liepājas.

Krāslavas rajona Šķaunes ciemā uzstādīta piemiņas

plāksne ar uzrakstu: «Pirmā apdzīvotā vieta Latvijas PSR

teritorijā, ko 1944. gada 18. jūlijā 130. latviešu strēl-

nieku korpuss atbrīvoja no vācu fašistu iebrucējiem.»
Piemineklis Daugavpili mums atgādina varonīgo

360. strēlnieku divīziju, kas 1944. gada 27. jūlijā te pa-

cēla uzvaras karogu. Bet pilsētas atbrīvošanas kaujās kri-

tušo Padomju Savienības Varoņu tanku bataljonu koman-

dieru I. Moroza un K. Orlovska vārdi iemūžināti ielu no-

saukumos.

Godinot 183. tanku brigādi, kas atbrīvoja Valmieru,

brigādes komandiera Padomju Savienības Varoņa apakš-
pulkveža M. Kovajova vārdā nosaukta iela šajā pilsētā,
arī citās pilsētās ir daudz līdzīgu atzinības un pateicības
zīmju.

Zilupes vidusskolai piešķirts Ludzas rajonā kritušā

Padomju Savienības Varoņa majora V. Voronova vārds

Padomju Savienības Varoņu S. Ļujina un N. Stepan
jana vārdus nes kuģi.

Bet pavisam republikā ir 50 kauju slavas muzeji,
121 kauju slavas istaba, 307 kauju slavas stūrīši. Labākie

no tiem iekārtoti Valmieras 2. vidusskolā, Jēkabpils 4. vi

dusskolā un Rīgas Celtniecības tehnikumā. Daudz kaujas
slavas ekspozīciju tika iekārtots pagājušogad un top vēl

patlaban, atzīmējot Lielās Uzvaras 40. gadskārtu.
Katru septembri republikā tiek organizētas kauju slavas

dienas: jaunieši un skolēni tiekas ar kara veterāniem,
dodas lāpu gājienos uz brāju kapiem, pionieri un kom-

jaunieši stājas sardzē kauju slavas vietās, bet jaunākie
tiek uzņemti pionieros. Pāri republikai pagājušajā vasarā

pārtraucās aizkustinošs jaunatnes gājiens «Uz Uzvaras

karogiem — līdzināties!»

Vietējās partijas organizācijas un izpildkomitejas or-

ganizē kritušo karavīru tuvinieku tikšanos ar jauniešiem
un skolēniem, rīko kauju slavas muzeju un stūrīšu ap-
meklēšanu. Pionieri un skolēni turpina vākt ziņas par

Lielajā Tēvijas karā kritušajiem karavīriem un meklēt
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viņu tuviniekus, tādējādi daudz palīdzēdami rajonu kara

komisariātiem. Lai nekas un neviens nebūtu aizmirsts, kas

cīnījās par mūsu Tēvzemi, par mūsu dzīvību un brīvību.

Felikss Zemnieks
Skat. krāsaino lelīmi.

KURZEMES ZAĻAJOS PAKALNOS

1945. gada 9. maijā Uzvaras diena pienāca ari Kurze-

mes iedzīvotājiem. Vairāk nekā pusgadu pēc Latvijas lie-

lākās dajas atbrīvošanas no vācu okupantiem Kurzemes

pusē vēl bija dunējuši lielgabali, norisinājušās kaujas, kri-

tuši padomju karavīri. «Kurzemes katlā» ielenktā vācu

armiju grupējuma «Kurland» bezjēdzīgā pretošanās pra-

sīja daudzu tūkstošu karavīru dzīvības. Ap 200 kilometru

garā frontes līnija, kas 1944. gada oktobri nostabilizējās
no Klapkalnciema—Tukuma—Džūkstes līdz Aucei—Vaiņo-
dei—Bārtai, iezīmēta ar padomju karavīru brāļu kapiem.
Par Lielo Tēvijas karu šeit atgādina ne tikai brāļu kapi,
bet ari piemiņas akmeņi par godu varoņiem un varoņdar-
biem, pieminekļi kritušajiem ciemu iedzīvotājiem, fašisma

terora upuriem, partizāniem, kā arī memoriālās mājas, kas

saistītas ar atbrīvošanās cīņām.
Lielā Tēvijas kara vēsturē iegājusi Ezere — apdzīvota

vieta Saldus rajonā pie pašas Lietuvas robežas. Seit

«Ezermaļos» — necilā muitas mājā — 1945. gada
8. maijā Kurzemes grupējuma pavēlniecība parakstīja
bezierunu kapitulācijas aktu. Par nozīmīgo notikumu vēsti

gan piemiņas plāksne pie ieejas ēkā, gan 1983. gadā
iekārtotā Lielā Tēvijas kara muzeja ekspozīcija. Plašs

materiāls jaunajā Saldus novadpētniecības un mākslas

muzeja filiālē stāsta par Kurzemes atbrīvošanu — kauju
shēmas, dokumenti, priekšmeti, atmiņu pieraksti. Muzejā
detalizēti varam iepazīties ari ar kapitulācijas akta pa-
rakstīšanas norisi.

Taču līdz tam Kurzemē bija jāizcīna daudz sīvu kauju.
Nozīmīgāko kauju vietās uzstādītas piemiņas zīmes. Emo-

cionāli iespaidīgs uz pussagrautās mūra ēkas fona ir pie-
miņas akmens Kaulačos Saldus rajonā, kur 1945. gada
martā cīnījās un krita 8. igauņu strēlnieku korpusa kara-

vīri. Sī korpusa leitnanta Jakoba Kundera varoņdarbs pie
Blīdienas dzelzceļa stacijas iemūžināts piemiņas plāksnē
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un atjaunotajā ienaidnieka dzotā, kuru pašaizliedzīgais

patriots aizsedza ar savu ķermeni. Par līdzīgu varoņdarbu

piemiņas zīme vēstī arī Nīkrāces ciemā pie Līdumnieku

mājām — to veica Padomju Savienības Varonis Pjotrs
Kuprijanovs. Pampāļu ciemā Saldus rajonā krita Padomju
Savienības Varoņi Vasilijs Prohorovs un Vasilijs Losku-

tovs. Arī šajās vietās uzstādīti piemiņas akmeņi.
1945. gada ziemā Priekules apkaime kļuva par sīkstu

kauju joslu. So kauju upuri — ap 23 000 padomju kara-

vīru — guldīti Priekules Brāļu kapos. Granītā un vara

kalumā karavīru piemiņu iemūžinājusi tēlniece P. Zaļ-

kalne, arhitekti Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāti

E. Salguss un A. Zoldners.

lespaidīgs monumentālās tēlniecības darbs, veidots pe-

lēkajā granītā, redzams padomju karavīru Brāļu kapos
Nīkrācē. Tradicionālos mātes un mirstošā dēla — kara-

vīra tēlus lakoniski un plastiski izteiksmīgi traktē tēl-

niece L. Rezevska. A. Ozoliņa un PSRS Valsts prēmijas
laureāta Dz. Dribas atturīgais arhitektoniskais risinājums
harmonē ar divfigūru skulpturālo kompozīciju.

Tuvojoties Tukumam no Rīgas puses, jau pa lielu ga-
balu ceļa labajā pusē, kalnā saskatāms savdabīgs piemi-
neklis. Tas veltīts Tukuma atbrīvotājiem. Tukums ir viena

no tām nedaudzajām Latvijas apdzīvotajām vietām, kas

tika atbrīvotas divreiz. No šejienes fašistiskie iebrucēji
tika padzīti 1944. gada 30. jūlijā (20. augustā vācieši

no jauna sagrāba Tukumu) un 1945. gada 8. maijā. Varā

kaltā pieminekļa autore ir tēlniece A. Dumpe. Grandio-

zās trīsfigūru kompozīcijas centrā ir sievietes tēls — mā-

tes dzimtenes simbols, drosmes, varonības, spēka un ne-

salaužamas izturības avots. Ap centrālo tēlu kārtojas
abi pārējie — tie ir cīnītāji, dzimtenes dēli.

Tomēr pats nozīmīgākais, grandiozākais un dārgākais
(tiešā un pārnestā nozīmē) piemineklis top Rīgā PSKP

XXII kongresa parkā. Bet par to — atsevišķi...
Granītā un betonā, marmorā un metālā, skulpturālos

tēlos un parastā laukakmenī, iespaidīgos memoriālos un

necilās piemiņas plāksnēs iemūžināts padomju karavīru
varoņdarbs Lielajā Tēvijas karā. Taču ne jau pieminekļu,
bet vēsturisko notikumu lielumā slēpjas šo piemiņas vietu

nozīmīgums, mūsu goddevīgā, pieminošā un cienošā at-

tieksme.

Andris Biedriņš

Skat. krāsaino ielīmi.
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PRET RĪGAS DEBESĪM

Jā, ari Rīga kļuvusi aktīva pieminekļu celtniecībā, ar

ko pēdējos gados gan izcēlās tikai republikas rajoni. Nu

pildīt pilsētas centra idejiskās un arhitektoniski māksli-

nieciskās dominantes lomu drīz uzņemsies Padomju Lat-

vijas galvaspilsētas atbrīvošanas 40. gadadienai veltītais

piemineklis Padomju Armijas karavīriem — Padomju

Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem

iebrucējiem PSKP XXII kongresa parkā.
Pieminekļa autori ir tēlnieki Latvijas PSR Tautas māk-

slinieks, Ļeņina un Latvijas PSR Valsts prēmiju laureāts

Ļ. Bukovskis un Latvijas PSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks A. Gulbis, arhitekti PSRS Ministru Pa-

domes prēmijas laureāts E. Bāliņš, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais arhitekts V. Zilgalvis, mākslinieks dizai-

ners A. Bugajevs un inženieris konstruktors Latvijas PSR

Nopelniem bagātais celtnieks G. Beitiņš, kas izveidojuši

iespaidīgu skulpturāli arhitektonisku ansambli. Tā sastāvā

ietilpst 70 metrus augsts obelisks un četras skulpturālas
figūras, kas novietotas uz platformas. Tas ir apjomīgs

ansamblis, kas monumentāls ne tikai lielo izmēru dēļ, bet

it sevišķi māksliniecisko formu un novietojuma dēļ.
Ansambli varēs redzēt jau Daugavas labajā krastā, pa

Oktobra tiltu dodoties uz Pārdaugavu. Obelisks dominē

pār apkārtējo apbūvi un, piesaistot uzmanību, aicina to

aplūkot pilnībā. Tuvojoties ielas sazarojumam, saprotama

kļūst ansambja pilsētbūvnieciskā iecere: tas noslēdz Rī-

gas centrālo maģistrāli — Ļeņina ielu Daugavas kreisajā
krastā.

Plašais pieminekļa priekšlaukums paredzēts mītiņiem
un sanāksmēm. Kāpnes uz platformu rada telpisku un

psiholoģisku distanci ansambļa virzienā. Aiz pieminekļa
baseina ūdens spogulis kāpina kopīgo monumentālo izteik-

smīgumu. Ansambļa vertikālais akcents — obelisks —-

dominē pār kopējo kompozīciju. Obelisks sastāv no pie-
ciem elementiem, kas šķērsgriezumā veido piecstaru zvaig-
zni. Pēc autoru ieceres, obeliska piecām šķautnēm ir sim-

boliska nozīme: katra no tām apzīmē vienu padomju tau-

tas cīņas gadu pret fašistiskajiem iebrucējiem. Šķautnes
nobeidzas ar nogriezumu, simbolizējot padomju tautas

uzvaru. Zvaigžņu augšējie nogriezumi veido augšupejošu

spirāli, apliecinot sociālisma uzvaras neatgriezeniskumu.
Pa labi no obeliska — trīs 7 metrus augstas bronzā
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lietas karavīru figūras. letērps liecina, ka Uzvaru viņi

sagaidījuši kaujas laukā. Prieku par nīstā ienaidnieka sa-

kāvi simbolizē salūtā pacelts automāts, kā arī kustībās

paustas gaviles. Figūru smagnējums un vienkāršotais

formu traktējums piešķir tām monumentalitāti, vienlai-

cīgi liecinot par spēku, kas padomju karavīriem Jāvis gūt

uzvaru. So skulptūru autors ir Ļ. Bukovskis, bet divas

karavīru figūras pēc Ļ. Bukovska nāves galīgi pabeidzis
tēlnieks L. Kristovskis.

Pa kreisi atrodas tikpat liela sievietes figūra. Tā sniegta

kustībā, paceltām rokām, krokotā tērpā, kas turpinās aiz-

mugurē un virs figūras, veidojot plīvojošu drapēriju. Kā

zināms no antīkās mākslas piemēriem, šāda sievietes

figūra simbolizē uzvaru. Bronzā lietās kompozīcijas
autors ir A. Gulbis.

Monumentālais ansamblis daļēji tiek celts par darba-

ļaužu ziedojumiem, par talkās iegūtajiem līdzekļiem, kas

nepārprotami pauž tautas attieksmi pret to. Rīgas un

visas republikas iedzīvotāju piedalīšanās pieminekļa celt-

niecībā padara to sevišķi nozīmīgu.

Arnis Zīle

Pirms 80 gadiem

PAMATUS LIEKOT UN NOSTIPRINOT

Tas bija 1905. gada 11.—13. (24.-26.) jūnijā, drīz pēc
KSDSP 111 kongresa ar tā boļševistiskajiem lēmumiem,
kad Rīgā sanāca Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku

partijas II kongress. 10000 partijas biedru pārstāvēja
17 delegāti ar lēmēja balsstiesībām un 5 ar padomdevēja
balsstiesībām. Delegātu vidū bija P. Stučka, J. Treima-

nis, J. Jansons-Brauns, J. Lencmanis, J. Ozols, O. Kār-

kliņš, J. Luters, E. Zandreiters un F. Grīniņš. F. RoziņŠ
kongresā piedalījās kā LSDSP pārstāvis ārzemēs,
P. Dauge — kā viesis, kas ieradies no Maskavas. leradās

arī KSDSP Rīgas komitejas pārstāvis.
Kongresa darba kārtība bija ļoti plaša: vajadzēja

apspriest un pieņemt LSDSP programmu un statūtus; iz-

lemt jautājumu par attieksmi pret cittautu sociāldemokrā-

tiskajām organizācijām, kā arī pret sociālistiem revolu-

cionāriem un buržuāziskajiem liberāļiem; apspriest vairā

kus taktikas jautājumus — par ģenerālstreiku un bruņotu
sacelšanos, par petīcijām un baznīcu demonstrācijām.
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par aģitāciju uz laukiem un karaspēkā, par cīņu cietumos

un izturēšanos pratināšanas laikā, par attieksmi pret
krievu-japāņu karu un solītajām valdības reformām.

Kongress noklausījās un apsprieda ziņojumus par par-

tijas vietējo organizāciju komiteju darbību laikā no I

līdz II kongresam un pieņēma LSDSP programmu, kuras

projekts bija apspriests jau I kongresā un nodots īpašai

komisijai izrediģēšanai. Pieņemtā programma bija solis

uz priekšu salīdzinājumā gan ar Rietumeiropas sociālde-

mokrātisko partiju programmām, gan ar Vācijas Sociāl-

demokrātijas 1891. gada Erfurtes programmu.
LSDSP II kongresā ar nelieliem grozījumiem apstipri-

nāja I kongresā pieņemtos statūtus. Un pirmais para-

grāfs — par partijas piederību —,
kas KSDSP II kon-

gresā izraisīja asu diskusiju un niknus uzbrukumus

V. I. Ļeņina priekšlikumam no meņševiku puses, tika ap-

stiprināts šādā formulējumā: «Par Latviešu sociāldemo-

krātiskās strādnieku partijas biedru skaitās ikviens, kurš

pieņem partijas programmu un taktiku, strādā kādā par-

tijas organizācijā un pēc iespējas pabalsta partiju [ar]
materiāliem līdzekļiem.» Tātad šajā svarīgajā jautājumā
LSDSP atbalstīja V. I. Ļeņina viedokli, partijas uzbūves

pamatā liekot stingru ļeņinisko demokrātiskā centrālisma

principu.
Un vēl: «Bruņota sacelšanās,» atceras kongresa dele-

gāts P. Stučka, «tāds bija toreiz dienas jautājums.» Tā-

pēc LSDSP II kongress pieņēma īpašu rezolūciju «Par

bruņotu sacelšanos»:

«levērojot: 1) ka vienīgais patiesi demokrātiskais ele-

ments Krievijā, kurš spēj iekarot un nodrošināt demokrā-

tisko valsts kārtību, ir proletariāts; 2) ka Krievijas pro-

letariāts, sevišķi lekškrievijā, vēl nav visur pietiekoši

apzinīgs un organizēts, lai varētu jau tagad uzsākt vispā-
rēju bruņotu sacelšanos; 3) ka bruņotu sacelšanos atse-

višķās valsts dajās, pārējo Krievijas apgabalu proletariā-
tam nepiedaloties, patvaldība vēl spētu apspiest [ar]
visbriesmīgākiem varas līdzekļiem, — Latviešu sociāldemo-

krātiskās strādnieku partijas kongress neatzīst par iespē-
jamu jau tagad saukt proletariātu uz šādu pārsteigtu
soli. Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
kongress atzīst par sociāldemokrātijas galveno pienā-
kumu joprojām modināt proletariāta šķiras apziņu, orga-
nizēt un vadīt proletariātu uz kopēju biedrotu cīņu, bet,
ievērojot, ka šķiru cīņa zem patvaldības spaidiem nevar
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netraucēti norisināties, kongress ieteic pastāvīgi gatavot

proletariātu uz apbruņotu sacelšanos, dodot jau tagad ar

ieročiem rokās atsparu katrai patvaldības varmācībai un

pārvēršot sadursmi ar patvaldības kalpiem par nemitīgu

partizānu cīņu.»
So cīņas taktiku V. I. Ļeņins novērtēja pozitīvi, norā-

dīdams, ka tā «devusi un dod visnopietnākos rezultātus».

Kongress atzina, ka nepieciešams enerģiski turpināt so-

ciāldemokrātisko aģitāciju karaspēkā un atmaskot val-

dības reformas, norādot, ka tās ir tiešā pretrunā ar pro-

letariāta revolucionārajām prasībām. Kongresa no-

spraustā taktika 1905. gada revolūcijā visumā saskanēja
ar KSDSP 111 kongresa bojševistisko taktiku, un latviešu

revolucionārajiem sociāldemokrātiem tā Jāva izvērst plašu
revolucionāro darbību, par kuru vēlāk V. I. Ļeņins rak-

stīja: «Revolūcijas laikā latviešu proletariāts un latviešu

sociāldemokrātija ieņēma vienu no vissvarīgākajām, pir-

majām vietām cīņā pret patvaldību un visiem vecās kār-

tības spēkiem.»
Pēteris Bācis

AR ĢENERĀLSTREIKU SĀKOT,

UN PĒC TAM — JELGAVĀ

Ar 1905. gada 9. janvāri — Asiņaino svētdienu — sākās 1905.

gada revolūcijas vētra. Par strādnieku mierīgās demonstrācijas ap-
šaušanu Pēterburgā jau 10. janvārī uzzināja arī Rīgā. 11. janvārī
LSDSP CX un Rīgas komiteja nolēma, ka 12. janvārī jāsāk vispā-
rējs politiskais streiks — ģenerālstreiks, izstrādāja tā plānu, ievē-

lēja streika komiteju, izlaida uzsaukumu «Metiet darbu pie malas!»,
kurā pauda proletārisko internacionālismu, solidaritāti ar Pēterbur-

gas strādniekiem. «Pievienosimies Pēterburgas ģenerālstreikam!..
Mēs izsludinām ģenerālstreiku!» teikts uzsaukumā.

13. janvārī demonstrācijas Rīgā kļuva vēl grandiozākas. Ģene-
rālstreiks aptvēra daudzas Latvijas pilsētas — Daugavpili, Liepāju,
Jelgavu, Ventspili v. c.

Jelgavā ģenerālstreiku organizēja un vadīja LSDSP un KSDSP
Jelgavas komitejas. LSDSP Jelgavas komitejā tolaik darbojās ievēro-

jami revolucionāri — R. Endrups, J. Lencmauis, R. Pelše v. c, kas,
būdami pārliecināti marksisti un dedzīgi sociālisma ideju propagan-
disti, prata attīstīt Jelgavas strādnieku, kā arī laukstrādnieku un

zemnieku masu revolucionāro apziņu un saliedēt tos cīņai pret cara

patvaldību un vācu muižniecību.

Ģenerālstreiku Jelgavā 14. janvāra rītā uzsāka Blumberga ču-

guna fabrikas strādnieki. Viņiem pievienojās Krāmera atslēgu fabri-

kas un pēc tam arī pārējo Jelgavas fabriku un darbnīcu strādnieki.

Milzīgais gājiens aizplūda līdz Lankovska fabrikai. Tur bija sapul-
cināti policisti un kareivji, taču viņi neko neuzdrošinājās uzsākt pret
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demonstrantu pārsvaru. Drīz ieradās arī vicegubernators un ar lieku-

ļotu izbrīnu jautāja, kāpēc strādnieki streiko. Atbildei viņam pasnie-
dza uzsaukumu. No Lankovska fabrikas demonstranti ar augstu
paceltu sarkano karogu priekšgalā, dziedot revolucionāras dziesmas,
devās tālāk pa pilsētas ielām.

Ģenerālstreiks Jelgavā turpinājās līdz 22. janvārim. Pilsētā ne-

strādāja neviena fabrika, neviena darbnīca. 11. februāri streiku at-

sāka Krāmera fabrikas strādnieki. Jāatzīmē, ka Krāmera fabrikas

strādnieku revolucionārās apziņas izveidošanā liela loma bija LSDSP

biedriem A. Bercem (Arājam) un L. Dzilnām, kuri tajos gados tur

strādāja un darbojās kā atzīti un iemīļoti partijas propagandisti.
Drīz streiks pārauga vispārējā streikā un turpinājās līdz 18. feb-

ruārim.

Tālākā revolucionāro notikumu attīstībā milzīga nozīme bija
V. \. Ļeņina un KSDSP 111 kongresa (1905. g. aprīlī) izstrādātajai
revolucionārās cīņas stratēģijai un taktikai, uz kuru, ievērojot revo-

lucionārās kustības īpatnības Latvijā, pamatojās LSDSP II kongresa
(1905. g. jūnijā) lēmumi. LSDSP II kongress norādīja, ka nepiecie-
šams gatavot vispārēju politisko streiku un bruņotu sacelšanos un

revolucionārajā cīņā iesaistīt plašas laukstrādnieku un zemniecības

masas.

1905. gada 17. jūlijā LSDSP Jelgavas komiteja noorganizēja
Strādnieku revolucionāro kaujas komiteju bruņotas cīņas gatavošanai
Jelgavā un novadā. LSDSP Jelgavas komiteja ļoti aktīvi darbojās,
lai laukstrādniekus un zemniekus iesaistītu cīņā, un tā 25. jūlijā Jel-

gavas novadā sākās vispārējais laukstrādnieku streiks, kuram pievie-
nojās arī fabriku strādnieki. Laukstrādnieki streikoja Lielsesavā —

streiku vadīja LSDSP biedrs G. Svītiņš — un Bukaišos — 2. Bī-

riņš. Bramberģes, Jēkabnieku un Svētes pagastos laukstrādnieku

streikus organizēja un vadīja K. Dīriķis (Salkonis) — LSDSP or-

ganizācijas «Svētes centrs» vadītājs, kurš vēlāk bija pazīstams kā

partijas darbinieks un revolucionārais dzejnieks. Kroņvircavā lauk-

strādnieku streiku vadīja A. Dombrovskis, Kalnamtiižā — J. Briga-
ders. Pavisam novadā notika 46 laukstrādnieku streiki.

LSDSP vadībā Jelgavas novadā rudenī sāka dibināties rīcības

komitejas, ko V. I. Ļeņins nosauca par jaunās revolucionārās varas

dīgļiem. Ļoti aktīvi darbojās Sīpeles pagasta rīcības komiteja ar

LSDSP biedru J. Lieknēju, Vecauces pagasta rīcības komiteja ar

LSDSP biedru J. Groskopu priekšgalā, Lielauces pagasta rīcības ko-

mitejas loceklis LSDSP biedrs J. Desmitnieks. Dobeles revolucionāro

rīcības komiteju vadīja skolotājs O. Feldmanis, un tur vairāk nekā

mēnesi vara bija revolucionāru rokās. Pavisam novadā darbojās
29 revolucionārās rīcības komitejas. Tās organizēja arī tautas mili-

cijas nodaļas. Loti aktīvi tautas milicijas vienību organizatori Bram-

berģes pagastā bija L. Sparberģis, Bēnē — Grantiņš.
LSDSP CX, protestēdama pret karastāvokļa ieviešanu Vidzemē,

ar 25. novembri izsludināja ģenerālstreiku. Tajā pašā dienā ģene-

rālstreiks sākās ari Jelgavā.
25. novembrī Jelgavā Latviešu biedrības dārzā notika mītiņš,

kurā piedalījās ap 8000 cilvēku. Viņi pieteica boikotu pilsētas domei

un citām cara patvaldības iestādēm. Nākamajā dienā LSDSP un

KSDSP Jelgavas komitejas noorganizēja plašu demonstrāciju ar

apmēram 10 000 dalībnieku. Taču kontrrevolucionāri pilsētā bija sa-

koncentrējuši lielus bruņotus spēkus — tai skaitā ap 900 jātnieku,
kuri demonstrāciju izklīdināja.
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Jelgavas komiteja gatavoja bruņotu sacelšanos un Jelgavas prole-
tariātam palīgā aicināja novada tautas milicijas vienības, laukstrād-

niekus un zemniekus. Bruņotā sacelšanās jeb Jelgavas «sturmēšana»

bija paredzēta 28. novembrī. Pagastu rīcības komitejas organizēja
kaujinieku grupas un veda tās uz Jelgavu. Tā, Dobelē 27. novembra

pievakarē pulcējās ap 600 bruņotu revolucionāru, lai dotos uz Jel-

gavu. Spēcīgas kaujinieku grupas Jelgavas «sturmēšanai» bija noor-

ganizētas arī Kalnamuižā un citās vietās.

28. novembra naktī ap 1000 bruņotu tautas miliču, laukstrādnieku

un zemnieku ieradās Jelgavā. Taču pilsētā bija sapulcināts daudz

karaspēka. Tāpēc LSDSP Jelgavas komiteja atsauca aicinājumu uz

bruņotu sacelšanos un kaujinieku grupas atlaida mājās.
Tomēr Jelgavas novadā vairākās vietās notika revolucionāru kau-

jas ar karaspēku. Tā, Vecaucē ap 500 bruņotu kalpu un zemnieku

vairākas dienas drosmīgi cīnījās ar kareivju rotu un to uzvarēja.
Kareivji atkāpās, revolucionāri nodedzināja Vecauces pili, un vara

pārgāja viņu rokās.

Kalnamuižas revolucionāro kaujinieku grupa, atgriežoties no Jel-

gavas, 28. novembrī izcīnīja asiņainu kauju ar kādu karaspēka dalu
Kalnamuižas silā. Krita vairāki kaujinieki, daudzus ievainoja. Ari

Dobeles kaujinieku grupai, dodoties uz Jelgavu, pie Krimūnām notika

sadursme ar kareivjiem, kuri bija spiesti atkāpties.
1905. gada beigās Latvijas lauki liesmoja revolūcijas ugunīs.

Taču bruņotās cīņas nenotika vienlaicīgi, bet gan izkliedēti, dažādās

vietās. Kaujinieku grupas bija vāji apbruņotas, bez cīņas pieredzes.
Tāpēc kontrrevolucionārie spēki sacelšanos nežēlīgi apspieda.

Tomēr apspiestā tauta bija guvusi kaujas rūdījumu un mācību

turpmākajām cīņām. «Sī nākamā revolūcija,» vēlāk rakstīja
V. I. Ļeņins, «parādīs.., ka tikai niknas kaujas., var atbrīvot cil-

vēci no kapitāla jūga..»
Aina Hofrāte

AR ŠAUTENĒM, BISĒM UN IZKAPTĪM —

«AIZPUTES KARĀ»

DALĪBNIEKA ATMIŅĀS KLAUSOTIES

16. decembrī notika viena no lielākajām 1905. gada revolucionāru

bruņotajām sadursmēm ar valdības karaspēku Latvijā, kas vēsturē

iegājusi ar nosaukumu «Aizputes karš».

15. decembra vakarā dragūnu vienībai bija izdevies apiet Kuldī-

gas revolucionāru posteņus un aizvest vietējās valsts rentejas naudu

(apm. 1 milj. rubļu) uz Aizputi, lai nākamajā dienā to nogādātu uz

Liepāju. Un tā LSDSP Kuldīgas komiteja pa Kuldīgas apriņķu pa-

gastiem izsūtīja ziņnešus, kas visus apbruņotos laukstrādniekus un

zemniekus aicināja doties uz Aizputi, lai atņemtu aizvesto naudu, at-

bruņotu Aizputē esošo karaspēku un panāktu tā aiziešanu no pilsētas.
16. decembra rītā netālu no Aizputes, pie Marijas dzelzceļa staci-

jas un Rokas birzī, pie Liepājas un Priekules ceju sazarojuma, bija

sapulcējušies revolucionāri no tuvējiem pagastiem. Viņi galvenokārt
bija apbruņoti ar medību bisēm, paštaisītiem pīķiem un izkaptīm.
Un tikai dažiem bija pa šautenei vai revolverim.
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Sagadījās lā, ka laikā, kad revolucionāru izlūki devās uz Aizputi,
viņiem pretī pa ceļu jau jāja dragūnu vienība rotmistra Aļbovska va-

dībā (tā pati, kura pārveda naudu uz Aizputi). To bija izsūtījis Aiz-

putes garnizona priekšnieks, pēc tam kad bija saņēmis policijas ziņo-
jumu, ka pie Marijas stacijas bruņots pūlis izjaucis dzelzceļa sliedes

Taču līdz norādītajai vietai dragūni nenonāca: Rokas birzī rcvolucio

nāri uz viņiem atklāja uguni. Lai gan revolucionāri vīrišķīgi preto-
jās, pēc četrām stundām viņi tika sakauti, jo izsīka pulvera un skrošu

krājumi, bet papildspēki nenāca. Turklāt atkāpšanās ceļu viņiem

nogrieza pa dzelzceļu atsūtītā kājnieku rota. Sākās slaktiņš, kuru

jau minētais Aļbovskis aprakstīja šādi: «Palika tāds iespaids, ka

pa visu mežu ir iesākušās lieliskas medības, kādas savā laikā tik ļoti
mīlēja sarīkot Kurzemes baroni.. Bet lūk, vairāki dragūni uzmanīgi
iznesa no meža vienu savu nošautu biedru. Pēc pāris minūtēm iznesa

un nolika uz ceļa arī otru kritušo. Pēc tam atnesa trīs smagi ievai-

notus dragūnus un uradņiku Kalašņikovu.» Tālāk viņš stāsta, kā

viens dragūns aukstasinīgi apšāvis sešus gūstekņus, kuri lūguši ap-
žēlot. Un turpina: «Nemiernieki tika iztriekti no meža. Pa to laiku

pienāca kājnieku rezerves. Viņiem tika uzdots vēlreiz apskatīt mežu

un apsargāt to, kamēr atgriežas eskadrons, kurš bija krietni pavir-

zījies uz Marijas stacijas pusi. Aiz muguras mežā atkal atskanēja
šauteņu šāvieni — kājnieki turpināja jātnieku uzsākto uzbrukumu .
No pilsētas eskadronam palīgā vēl tika atsūtīti 50 dragūni. Tādā

veidā gandrīz viss Aizputes garnizons (165 kājnieki un 200 dragūni)
bija ierauti ciņā pret nemierniekiem.»

Aizputes garnizona priekšnieks Kurzemes pagaidu ģenerālguber-
natoram ziņoja, ka šajā kaujā nogalināti 93 revolucionāri. Par ievai-

notajiem ziņu nebija. Tajā pašā dienā tika pārmeklēta apkārtne un.

domājams, lielākā daļa no tiem krita zaldātu rokās un tika noga-
lināti.

Par kaujām pie Aizputes ātri uzzināja visā plašajā apkārtnē, un

jau nākamajās dienās uz Aizputi plūda ļaudis pat no Grobiņas un

Ventspils apriņķiem. Vēl 19. decembrī ieradās 30—40 revolucionārie

kaujinieki no Saldus. Aizpute bija aplenkta no visām pusēm.
Skrundenieki, sieksātnieki, valtaiķnieki un pārējie, kas Aizputei

tuvojās no Jelgavas puses, 18. decembra rītā nonāca pie Lažas mui-

žas. Seit viņus ar šauteņu zalvēm sagaidīja dragūni.
Tomēr, lai gan aplencēju skaits bija liels, viņi neguva panāku-

mus. Nebija darbības plāna, nebija vadības un sakaru starp atse-

višķām aplencēju vienībām, kā arī ar LSDSP Aizputes komiteju.
Ļaudis sāka atgriezties mājās. Un, kad 19. decembra vakarā pilsētā

iekļuvušie izlūki uzzināja, ka dragūni ar naudu jau aizbraukuši uz

Liepāju un ka šurp nāk soda ekspedīcija, izklīda arī pēdējie vēl pali-
kušie revolucionāri...

Viens no šiem desmit tūkstošiem «Aizputes kara» dalībniekiem

bija arī sieksātnieks Kārlis Dreimanis no tagadējā Rudbāržu ciema

«Birznieku» mājām. Toreiz viņam bija tikai 18 gadi. Revolucionāro
darbību viņš bija uzsācis jau agrāk — izplatīja no Liepājas atvestās

proklamācijas. 1904. gada I. maijā viņš kopā ar brāļiem Zanderiem

priedē pie Vecsieksātes kapiem uzvilka sarkano karogu.
1905. gada novembrī Sieksātē varu savās rokās pārņēma revolu

cionārie laukstrādnieki un zemnieki — vecās pagasta valdes vietā

ievēlēja rīcības komiteju un speciālu komisiju, kura Sieksātē, un

Kalnmuižā organizēja muižas īpašuma, ieroču un zemes konfiskā

ciju. 6. decembra vakarā abas muižas tika nodedzinātas. 10. decembri
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nodedzināja Pūņu, bet 15. decembra vakarā — Rudbāržu muižu.

Pavisam Aizputes apriņķī nodedzināja un izpostīja 51, bet Kuldīgas
apriņķī — 46 muižas.

Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva materiālos redzams,
ka revolucionārajās akcijās Sieksātes pagastā aktīvi piedalījies arī

Kārlis Dreimanis. 1908. gada 15. janvārī Jelgavā sastādītajā apsūdzī-
bas aktā minēts, ka K. Dreimanis kopā ar citiem revolucionāriem

piedalījies muižu dedzināšanā Sieksātē un Kalnmuižā.
Kad LSDSP Kuldīgas komitejas ziņnesis, ieradies Sieksātē, aici-

nāja doties uz Aizputi, arī K. Dreimanis bija to vidū, kas aicinā-

jumam atsaucās. Toreiz, pēc sakāves, viņam palaimējās paslēpties
Plecos purva.

Drīz vien pēc revolucionāru sakāves Aizputes apriņķa pagastos
sāka trakot soda ekspedīcijas. Vajadzēja slapstīties nomaļās meža

mājās. Tomēr Jaungadu gribējās sagaidīt tuvinieku vidū, un tā vec-

gada vakarā K. Dreimanis ieradās «Birzniekos». Bet nepaspēja viņš
nogaršot svētku mielastu, kad durvīs parādījās piedzērušies dragūni.
Tie metās viņam virsū, sasēja rokas, izrāva pagalmā, kur piesēja pie
sedliem un sāka sist ar nagaikām. Pēc tam viņu jāšus aizvilka līdz

mežam, kur stāvēja jau vairāki pajūgi ar apcietinātajiem revolucio-

nāriem. Ceļā uz Aizputi uradņiks viņam cirta ar zobenu, atstājot
pierē uz mūžu dziļu rētu. Un tā 1906. gadu K. Dreimanis sagaidija
Aizputes cietuma kamerā.

12. februārī sākās vadāšana pa apriņķa muižām. Tas bija revo-

lucionāru Golgatas ceļš — pie Pelčiem tika nošauti Daļģis un Prie-

dītis, netālu no Valtaiķiem izgrūda no pajūga un nošāva Ermsonu,

Valtaiķos izrēķinājās ar 22 jūrkalniešiem un 10 skrundeniekiem.

Sekoja Kazdanga, Rokaiži, kur pakāra skolotāju J. Zingbergu, Aiz-

putes, Liepājas, Jelgavas un Rīgas cietumi. Tad atpakaļ uz Jelgavu.
Ar Baltijas ģenerālgubernatora 1907. gada 20. novembra pavēli

78 zemnieki, to vidū arī K. Dreimanis, tika nodoti Jelgavas kara

tiesai, bet 1908. gada 30. aprīlī Pagaidu kara tiesa Rīgā K. Dreima-

nim piesprieda izsūtīšanu nometināšanā uz Sibīriju. Trimdas gadus
viņš pavadīja Irkutskas apgabala Verhoļenskas apriņķī, gan Zigalovā
pie Ļenas upes, kur strādāja par piestātnes noliktavu sargu un ku&u
krāvēju, gan par Valsts Lēnas upes ceļu regulēšanas ekspedīcijas no-

liktavu pārzini, gan Lēnas zelta raktuvēs. Tur 1912. gada aprīlī, pēc
zeltraču apšaušanas, viņu atkal apcietināja.

Savās tēva mājās K. Dreimanis atgriezās pēc 16 gadiem. Uzau-

dzināja piecus dēlus un četras meitas. Un, kad spēki vēl atļāva, viņš
aktīvi piedalījās sociālisma celtniecībā savā dzimtajā ciemā, gan
darbodamies kolhoza revīzijas komisijā, gan būdams aktīvs deputāts.

Tagad gribas vien vēlēt viņam pie labas veselības sagaidīt savu

simtgadi.
Jānis Lismanis

LATVIEŠU RAGANAS UN VIŅU TIESAS

Maģija jeb buršana radusies sirmā senatnē kā pirmatnējās re-

liģijas sastāvdaja. To piekopa īpašas personas — burvji, raganas,
Samani. Uzskatīja, ka Šiem cilvēkiem piemīt pārdabiska spēja darīt

brīnumus. Ticību tam pārņēma arī kristīgā baznīca. Tas, starp citu,

atspogujojas svēto brīnumdarītāju kultā, baznīcas sakramentos utt.
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Tajā pašā laikā garīdznieki brīdināja tautu no «nešķīstā gara», sā-

tana, kas saviem kalpiem piešķir pārdabisku spēku, lai tie kaitētu

cilvēkiem, mājlopiem. Šādus sātana kalpus — burvjus un raganas —

uz denunciācijas pamata apcietināja, spīdzināja un pēc «atzīšanās»

sadedzināja sārtā.

Rietumeiropā raganu un burvju pastiprināta vajāšana sākās

15. gadsimtā. Vairāku gadsimtu laikā te aizgāja bojā daudz nevai-

nīgu cilvēku. Burvju un raganu vajātāji turklāt nekaunējās lielīties

ar to, ka «novākuši sevišķi bagātu ražu». Tā, Leipcigas jurists
B. Karpcovs, kura sacerējumi bija iecienīti arī Latvijas burvju un

raganu vajātāju vidū, atzina, ka savā mūžā viņš 53 reizes izlasījis
bibeli un sagādājis nāvi 20 000 cilvēku ...

Latvijā burvju un raganu procesi izplatījās 16. gadsimtā reizē
ar reformāciju. Izmantodami demonoloģiju, vācu muižnieki un mācī-

tāji izrēķinājās ar saviem pretiniekiem, pirmām kārtām — nepaklau-
sīgajiem latviešu zemniekiem. To sekmēja tautas beztiesīgums, ne-

cilvēcīgā ekspluatācija un izglītības trūkums. Nav brīnums, ka Lat-

viju pat daudz pieredzējušajā Rietumeiropā uzskatīja par sava veida

burvju un raganu «paraugzemi». Tādi demonoloģijas «speciālisti» kā

0. Magnuss vai K. Peikers, cenzdamies pierādīt burvju, raganu un

vilkaču eksistenci, atsaucās uz «drošām» ziņām no Livonijas.
Sevišķi lielu «ieguldījumu» sātana sabiedroto atmaskošanā Lat-

vijā deva vietējie mācītāji, kuri, salīdzinot ar pārējiem valdošās šķiras

pārstāvjiem, amata interesēs uzturēja ciešāku kontaktu ar iedzīvotāju
zemākajiem slāņiem. Sis apstāklis atspoguļojās arī baznīcas likumdo-

šanā. Tā, Kurzemes luteriskās baznīcas pamatlikums, ko 1570. gadā

apstiprināja hercogs G. Ketlers, prasīja, lai baznīcas amatpersonas
draudzes apmeklēšanas laikā noskaidrotu, vai starp vietējiem iedzī-

votājiem nav ķeceri un burvji, vai nevācieši, t. i., latvieši, nenodarbo-

jas ar buršanu un raganās iešanu. Burvji un raganas bija jāizslēdz
no baznīcas, svinīgi jānolād un jānodod laicīgai varai izmeklēšanai

un sodīšanai. Līdzīgas prasības izvirzīja Zviedrijas luteriskās baznī-

cas likumi, ko 17. gadsimtā piemēroja Vidzemei. Tie paredzēja nāves-

sodu burvjiem un visiem, kas «rakstiski vai mutiski noslēguši līgumu
ar sātanu».

Baznīcas valdošās amatpersonas Latvijā ar visu savu autoritāti

atbalstīja burvju un raganu procesus. It īpaši šajā ziņā izcēlās Vid-

zemes luteriskās baznīcas garigais vadītājs — superintendants
H. Samsons (viņa tēls trāpīgi atainots Rīgas kinostudijas mākslas

filmā «Velna kalpi»). 1626. gadā viņš Rīgā publicēja kaut ko līdzīgu
rokasgrāmatai burvju un raganu medīšanā ar nosaukumu «Deviņi
atlasīti un labi pamatoti raganu sprediķi». «Kā karstās vasaras

dienās mušas vairojas un riņķo ap cilvēku, tā velnu skaits ir tik

liels, ka vienu cilvēku var apsēst vesels leģions, t. i., 6666. Starp

debesīm un zemi mājo tik daudz velnu, ka tos nevarētu saskaitīt pat

tad, ja visi matemātiķi sanāktu kopā.» Un tālāk Samsons turpina:
«Vispār mušas ir visur — kā pilsētās, tā laukos. Līdzīgi tam arī

velni ir ne tikai Portugālē, Flandrijā, Krievijā un Prūsijā, bet arī

Vidzemē. Tie cilvēkam atrodas tuvāk, nekā viņš domā.»

Atšķirībā no daudziem laikabiedriem, Samsons bija pret plaši
praktizēto «velna kalpu» spīdzināšanu, turpretī viņu dedzināšana su-

perintendantam nekādus iebildumus neradīja. Pirmās «raganas» Lat-

vijā sadedzināja 1559. gadā Grobiņā. Par upuri reliģiskajam fanā-

tismam tur krita māte un meita. Par viņu vainas pazimi uzskatīja
to, ka ziemā viņām ne reizi nemēģināja uzbrukt vilki un labi padevās



182

mājlopi. Pie spīdzināšanas abas «atzinās», ka ar buršanas palīdzibu
maitājušas kaimiņu mājlopus un uzkūdījušas ceļiniekiem meža zvē-

rus. Arī slimību pilskunga saimniecei piebūrušas viņas...
Nedaudz vēlāk raganu sārti sāka liesmot ari Rīgā. 1576. gadā

tur tiesāja kādu nevācu sievieti Katrīnu Svogsteri. Pastāvēja aizdo-

mas, ka viņa ir ragana: Katrīna sekmigi ārstēja gan cilvēkus, gan

mājlopus. Apsūdzētā sākumā liedzās, bet spīdzināta «atzinās», ka

pats sātans viņai iemācījis buršanas mākslu. Arī Katrīnas vīru Mār-

tiņu tiesneši ar spīdzināšanu piespieda apstiprināt, ka viņa sieva

ir ragana (tiesas rakstvedis, kas neprata latviešu valodu, šo vārdu

rakstījis kā «Ragge») un ka ari viņš pats jau trīs gadus kalpo vel-

nam un kaitē Rīgas vāciešiem — namniekiem. Saskaņā ar tiesas

spriedumu abus sadedzināja.
Ar lielo upuru skaitu «izcēlās» lielā raganu prāva Rīgā 1584. gadā.

Tās laikā no 5. maija līdz 28. jūlijam notiesāja un sadedzināja
12 cilvēkus.

17. gadsimtā burvju un raganu vajāšana Latvijā pastiprinājās.
Baznīcas vizitatori Ventspilī 1609. gadā konstatēja, ka viena paša
mācītāja laikā tur sadedzināti 25 cilvēki. Literāts un mācītājs
G. Mancelis savā 1654. gadā publicētajā sprediķu grāmatā pasvītro,
ka «tie burvi top ne vien svilināti kā cūkas, bet pelno pelnos sade-

dzināti». Ārsts L. Rozens atzimē, ka Kurzemē kāds muižnieks vārdā

Netelhorsts dažos gados panācis 80 padoto sadedzināšanu.

Vidzemē (ieskaitot Rīgu) vislielākais burvju un raganu prāvu
skaits ir 17. gadsimta pirmajā pusē. Ne visi prāvu materiāli gan
pagaidām apzināti un izpētīti.

Latviešu zemnieki, kurus ar spīdzināšanu piespieda «atzīties»

sakaros ar sātanu, «nešķīsto garu» nereti attēloja ienīsto vācu kungu
izskatā, bet nostāstus par velna rīkotajām raganu un burvju sanāk-

smēm un dzirēm saistīja ar baznīcās un muižās redzēto. Tā, 1613.

gadā tiesa no vairākiem Limbažu iedzīvotājiem izspieda «atzīšanos»,

ka 1612. gada ziemassvētku naktī burvji Rīgas Doma baznīcā sarī-

kojuši sanāksmi. Tur ieradies ari pats velns, kas bija tērpies vācu

apģērbā, melnās zīda drēbēs, un sēdēja netālu no altāra. Velnu va-

rēja atšķirt pēc viņa deviņām galvām, uz katras no tām bija smaila

melna zīda cepure. 1630. gadā kāda Rīgas iedzīvotāja Lūcija pēc
spīdzināšanas «atzinās», ka viņa vairākkārt uz slotaskāta, laivā vai

ratos lidojusi pāri Daugavai uz Bieķensalu, lai piedalītos burvju un

raganu dzīrēs Priestiņmuižā. Jāatzīmē, ka par Bieķensalu, kas vē-
lāk saplūda ar Daugavas kreiso krastu, šodien liecina tikai Bieķen-
salas iela Pārdaugavā.

Burvju un raganu prāvām līdzīgas bija tā sauktās vilkaču prā-
vas. Saskaņā ar tālaika priekšstatiem vilkači bija burvji, kas uz

laiku spēj pārvērsties par vilkiem un uzbrukt mājlopiem. Vēsturnieks

J. Zemzaris izpētījis kādu 1647 gada prāvu, kurā Vecmuižas dzir-

navnieks Indriķis Blende un gados pavecā audēja Babe apsūdzēti
slimības pieburšanā dzimtkunga Fitinghofa sievai. Baidīdamies no

spīdzināšanas, apsūdzētie «atzinās» inkriminētajā noziegumā, turklāt

dzirnavnieks vēl īpaši «atzinies», ka mēdzis pārvērsties par vilku un

aiznest no kaimiņu ganāmpulkiem «aitas, cūkas un visu, ko vien var

dabūt». Abus, protams, sadedzināja.
izmeklēšanas-laikā tiesneši bieži lietoja tā saukto ūdens pār-

baudi: aizdomās turēto sasietu ielaida ūdenī. Ja nelaimīgais negrima,
viņu uzskatīja par vainīgu: velns savam kalpam nejaujot aiziet bojā.
Tradicionāla burvju un raganu peldināšanas vieta Rīgā, pēc vēstur»
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nleces M. Svarānes domām, bija Sarkandaugava, ko 17. gadsimtā
sauca par Soda grāvi.

Vidzemē raganas dedzināja līdz 1692. gadam, bet pēdējo reizi

kādai raganai galvu nocirta (to uzskatīja par soda mīkstināšanu)
1699. gadā. Kurzemē pēdējai raganai galvu nocirta 1721. gadā. Tā

bija dzimtkunga Mēdema Blankenfeldes muižas zemniece A\ade. Vi-

ņai inkriminēja buršanu, lai nomaitātu muižas teļus...
Līdz ar laicīgās kultūras un zinātnes attīstību burvju un raganu

vajāšanas Eiropā gāļa mazumā. Atsevišķas pret reliģisko fanātismu
vērstas balsis atskanēja arī Latvijā. Bez tam Krievijā, kuras sa-

stāvā 18. gadsimtā pakāpeniski apvienojās Latvijas teritorija, kris-

tīgā demonoioģija nebija tik rafinēti izveidota un raganu vajāšanai
nebija tik masveidīgs raksturs kā katoliskajās un protestantiskajās
zemēs. Vidzemē, piemēram, pēc pievienošanas Krievijai nav konstatēts

neviens burvju vai raganu dedzināšanas gadījums. Vācijā turpretī

pēdējais tiesas process ar raganas sadedzināšanu attiecas uz 1775.

gadu, Spānijā — uz 1781. gadu.
Burvju un raganu vajāšana iezīmē vienu no drūmākajām lappu-

sēm Latvijas vēsturē. Par to stāsta folklora un tiesu protokoli. Viens

no nākotnes uzdevumiem acīmredzot ir apzināt, savākt un publicēt
materiālus par burvju un raganu vajāšanu Latvijā. Tas veicinās ne

tikai Latvijas vēstures izpēti, bet arī jaunatnes zinātniski ateistisko

audzināšanu.

Alnis Svelpis

UNIKĀLI VĒSTURĒ UN PIEMINEKĻOS

JAUNPILĪ

Latvijas kultūras fonda krājumus šodien nevaram iedo-

māties bez tā monumentālā īpatsvara, ko veido arhitek-

tūras un mākslas mantojums ar bijušās ordeņa pils, saim-

niecības ēku, baznīcas un dzirnavu kompleksu Jaunpilī.
No trim pusēm ūdens apņemtā pils pārstāv vienu no

interesantākajiem 14. gadsimta militāro aizsargccltņu

tipiem — tā saukto ūdens pili. Livonijas ordeņa Dobeles

komturejas palīgpils apjomus sākotnēji veidoja divu per-

pendikulāru sienu un leņķī savienotu divu dzīvojamo kor-

pusu ieskauts pagalms. Šādas regulāra četrstūra plāno-
jumam tuvas būvtradīcijas izmantojumu noteica krusta

karos Mazāzijā gūtā ordeņa celtnieku pieredze, kuri se-

nās romiešu karaspēka apmetnes — kastellas — nocieti-

nājuma ideju sekmīgi izmantoja savās kolonizētajās ze-

mēs. Šodien pils rāda vairāk nekā 600 gadu ilgajā mūžā

piedzīvotās militāri tehnisko, sociāli politisko un ekono-
misko apstākļu maiņas uzslāņojumus, kas veidojušies,
pilij kļūstot par vienas no varenākajām Kurzemes muiž«

nieku — no Vestfāles ieceļojušā Tīsa Rekes — dzimtas
rezidenci.
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Attīstoties šaujamieročiem, 15. gadsimta beigās pils

iegūst apaļo stūra torni ar šaujamlūkām, smailloka arku

joslu, šķautņu velvēm. 16. gadsimtā un 17. gadsimta vidū

pils tiek pārbūvēta un paplašināta: esošajiem korpusiem
uzbūvē trešo stāvu, austrumu aizsargsienai piebūvē jau-

nas dzīvojamās telpas, iekšējo pagalmu pēc renesanses

piļu vaļējo galeriju parauga izrotā ar smagnēju kolonādi,
ko vēl iespaidīgāku dara milzīgie granīta pakāpieni un

roku balsts kāpnēm uz otro stāvu. So materiālās labklā-

jības uzplaukuma laiku fiksē ar 1646. gadu datētais vēj-
rādis sardzes torņa galā, kura astainā pūķa forma aiz-

gūta manierisma ornamentikā.

Saglabājušies interesantie būvelementi, meistarīgi
amatnieku darinājumi un rakstītie avoti ļauj spriest par

tām lietišķās un dekoratīvās mākslas vērtībām, kas gā-

jušas bojā 1905. gadā ugunsgrēkā un ko arhitektam

V. Bokslafam atjaunot vairs nebija iespējams: apaļā
torņa telpā atradušies 17. gadsimta beigās veidoti griesti
ar sarežģīta augu ornamenta griezumu kokā un eļļas teh-

nikā darinātu gleznojumu «Diāna mežā», blakus tornim

dienvidaustrumu spārnā salona griestus rotāja stilizētu

sulīgu akanta lapu dekors no stuka — ģipša un kaļķa
masas

—,
kas aptvēra vairākus medaljonus ar mitoloģisku

sižetu atainojumiem: «Cerera ar pārpilnības ragu», «Per-

sejs un Andromeda», «Eiropas nolaupīšana», «Aurora»

v. c. Pilī bijis arī kamīns un apgleznota podiņu krāsns,
kas datēta ar 1729. gadu.

Bet arī palikušais var iepriecināt pat visizsmalcinātākos

mākslas baudītājus. Pēdējā restaurācija pils zāles inter-

jerā deponējusi pasaules mākslas kritērijiem pielīdzināmu
marmora cilni «Madonna ar bērnu». Var sacīt, ka ar šo

darbu antīkās portretu tēlniecības un itāļu renesanses

meistaru — Donatello, Mikelandželo, Luka della Robia —

plastikas labāko tradīciju turpinājums nezināma autora

izpildījumā Latvijas mākslas vēsturi bagātinājis ar vēl

vienu šedevru. Trīsceturtdaļpagriezienā veidoto figūru
portretos dominē Dievmātes un Kristus pusfigūras, aiz

kurām visai nosacītas perspektīvas izkārtojumā «iespiesti»
Jāzepa un eņģeļa galvu atveidi.

Jaunā politiskā situācija Kurzemes hercogistē izvirzīja
arī jaunas ideoloģiskās prasības. 1567. gadā tika pieņemts
lēmums par skolu, nabagu patversmju un 70 jaunu baz-

nīcu celtniecību, pēc kura drīz vien uzsākta arī Jaunpils
draudzes baznīcas būve, par ko liecina skaitlis 1592 torņa
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sienā iestiprinātajā plāksnē. Lai gan tā tika vairākkārt

remontēta un pārbūvēta (1750., 1849., 1889. g.), tomēr

tā saglabājusi Kurzemes baznīcām tipisko trīsdaļīgo si-

luetu, kurā tornis, draudzes telpa un altārdaļa kopā ar

kori veido it kā triju atsevišķu celtnes daļu salikumu.

Ar nepārveidoto interjera arhitektonisko veidolu Jaun-

pils baznīca uzskatāmi demonstrē gotikas un manierisma

celtniecības tradīciju saplūdinājumu savdabīgā lokālā va-

riantā: halles dalījums trijos jomos panākts ar augstiem
daudzskaldņu pilastriem, kas savstarpēji savienoti ar pus-

aploces arkām (līdzīgi piebūvei Jāņa baznīcā Rīgā); lē-

zenās, it kā horizontāli ieturētās velves šķietami atekto-

niski balstās pilastru kapiteļos; logi veidoti ar smailloka

arku palīdzību — šie un vēl daudzi citi paņēmieni tad

arī veido manierisma arhitektūrai raksturīgo formu un

to satura konfliktsituāciju.
Ansambli papildina tikpat savdabīgi koktēlniecības pa-

raugi, kurus ne pārāk tālā nākotnē varēsim skatīt atkal.

Ar 1648. gadu datētais altāris un tam stilistiski radnie-

cīgā kancele ļauj meklēt meistaru un līdzinieku darinā-

jumus tepat Kurzemē. Tādi arī atrodas Zlēkās — no Brē-

menes ieceļojušā Franča Hopenšteta darbs, kas 17. gad-
simta vidus koktēlniecībā fiksē manierisma laika cilvēka

grotesko pasaules skatījumu. Lai gan netrūkst atšķirību,
ornamentu identitāte ir neapšaubāma, tāpat arī mākslinie-

ciskās domāšanas veids liek skatīt abus — gan Jaunpils,

gan Zlēku — altārus kā vienas autora koncepcijas tuvus

variantus.

Latvijas mākslā manierisma altāru tektonisko konstruk-

ciju loģisko saistību, kā arī dalījumu horizontālos stāvos

dzēš pārbagātais dekors, kas savu ornamentālo raksturu

ieguvis ar klasiskās arhitektūras elementu — kolonnu,

pilastru, hennu (balsti ar figurālu augšdaļu krūšutēla

veidā), pusaploces arku, frontonu, dzegu v. c. — pastar-

pinājumu interjeros, mēbelēs. Šaurā plakne altāra apakš-
daļā ar tekstu ornamentālā ierāmējumā papildināta ar

zēravu galviņām un gleznotiem Rekes un Dēnhofu ģerbo-

ņiem. Manierīgais atšķirīgu proporciju un mērogu
salikums, ordera elementu, apaļskulptūras, ciļņa un orna-

mentālā griezuma kombinācija turpina bojā gājušās Jelga-
vas Trīsvienības baznīcas iekārtas idejisko un mākslinie-

cisko ievirzi. Jaunpils altāra skulptūras «Ārons» un «Mo-

zus», ciļņi «Ģetzemanes dārzs» un «Svētais Vakarēdiens»,
malu rotājumi, «auss skrimstalas», zvīņu un spirāles or-
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namenti, groteskās maskas identificējamas ar Zlēku al-

tāra kokgriezumiem.
Abi cijņi un daja skulptūru altāri un kancelē ir zu-

duši, tomēr meistara F. Hopenšteta roku var pazīt, arī

skatot vieglās biķerveida kanceles apveidus: ar gliemež-

nīcu nišas skulptūrām, augu, masku un «auss skrimsta

las» ornamentiem rotātās kolonnu apakšdaļas demonstrē

jau minēto manierisma paņēmienu — uzirdināt plakni
saārdīt mākslas darba viengabalainību, ignorējot satura

un formas loģiku. Tādējādi Latvijas mākslas vēstures

materiālā atspoguļojas Eiropas renesanses ideālu un har-

moniskās pasaules izjūtas destabilizēšanās, kas manie-

risma mākslai piešķīra iekšēja konflikta, pat traģisma kop-
skaņu.

Gadsimtu gaitā Jaunpilī uzkrātie kultūrslāņi šodien at-

sedzami un iekļaujami mūsdienu garīgo vērtību struk-

tūrā atbilstoši to vietai pasaules mākslinieciskajā izziņā

Ojārs Spārītis

Skat. krāsaino lelīmi.

JAUNMOKU PILĪ

Braucot garām Tukumam pa tranzītšoseju, četrus kilo-

metrus aiz Tukuma—Kuldīgas un Rīgas—Ventspils ceļu

krustojuma ceļa labajā pusē kalnā koku pudurī pamanāms

senlaicīgas pils jumts ar tornīšiem. Ceļa malā nav norā-

des, kas atklātu, ka tā ir Jaunmoku pils — savdabīgs
arhitektūras piemineklis.

Kastaņu aleja mūs ieved pagalmā, kur uzreiz uzmanību

saista sarkana ķieģeļu celtne pseidogotiskā stilā. Verti-

kālie akcenti bagātīgi izmantoti gan tās fasādēs, gan

jumta daļā. Arī tuvumā esošās saimniecības ēkas ir no

sarkanajiem ķieģe|iem un arī to apdarē dominē vertikālais

akcentējums. Ap ēkām plešas ainavu parks.
Jaunmoku pili 1901. gadā cēlis toreizējais Rīgas pilsē-

tas galva G. (Dž.) Armltsteds kā medību pili. Tā būvēta

Rīgas pilsētas 700 gadu jubilejas atcerei, kuru valdošā

šķira atzīmēja ļoti plaši, uzsverot vācu lomu Rīgas dibi-

nāšanā un celtniecībā.

Abu pasaules karu laikā pils ir daudz zaudējusi, se-

višķi iekštelpās. Pilī saglabājušās trīs podiņu krāsnis, no

kurām viena, kas atrodas vestibilā, kļuvusi par savdabīgu
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Rīgas vēstures pieminekli. Uz krāsns podiņiem 130 zīmē-

jumos redzamas Rīgas un Jūrmalas gadsimta sākuma

ainavas. Piemēram, zirgu tramvajs tagadējās Ļeņina
ielas un Padomju bulvāra krustojumā, ko 1901. gadā no-

mainīja elektriskais ielu dzelzceļš, estrāde un mūzikas pa-

viljons, kuru vairs nav Kirova parkā. Nav arī vairs Uz-

varas kolonnas, ko 1817. gadā atklāja Rīgas pils priekšā
un kas bija veltīta 1812. gada uzvarai pār Napoleona

armiju. Nedaudzos attēlos atainota tālaika sadzīve, pie-
mēram, Jūrmalas pludmale ar peldu ratiem.

Attēlos uz podiņiem redzami arī skati no Rīgas
700 gadu jubilejas sarīkojumiem un izstādēm. Piemēram,

senatnīga pilsēta ūdens malā ar torņiem un vārtiem. Tā

ir «viduslaiku Rīga», ko speciāli šim gadījumam maketa

veidā dabiskā lielumā uzcēla pie kanāla tagadējā Kron-

valda dārzā. Celtnes projektēja pēc N. Mollīna gravīras
«Rīga 1612. gadā», J. Broces v. c. materiāliem. Izveidoja
daju no vecās pilsētas — Rātslaukumu ar apkārtējām
celtnēm un tuvākajām ielām.

Abas pārējās krāsnis ir tipiskas sava laika lietišķi de-

koratīvās keramikas paraugi. Krāšņu podiņi izgatavoti

Rīgā Ģipša un keramikas fabrikā «Celms un Bērns».

Ilgu laiku pils apbūves ansamblis tika izmantots, ne-

domājot par tā māksliniecisko un arhitektonisko vērtību

saglabāšanu. Bet ar Latvijas PSR Ministru Padomes

1976. gada 27. marta lēmumu Jaunmoku pils apbūves
ansamblis nodots Latvijas PSR Mežsaimniecības un mež-

rūpniecības ministrijas pārziņā. Tā platība kopā ar parku
ir 10,6 hektāri. Vissavienības Mežu projektēšanas apvie-
nības Latvijas mežniecības uzņēmums izstrādājis parka
un tuvējās apkārtnes zajās zonas projektu. Jau iztīrīti un

atjaunoti abi dīķi; salabots jumts ne mazāk unikālai saim-

niecības ēkai — stallim. Tā griesti veidoti velvēti, bet

balsti — lietas metāla kolonnas. Tam līdzīgs saimniecības
ēkas interjers Latvijā nav zināms.

Pilī un saimniecības ēkās turpinās kapitālais remonts,
saskaņā ar projektu, ko izstrādājusi Latvijas PSR Mež-

saimniecības un mežrūpniecības ministrijas zinātniskās ra-

žošanas apvienība «Silava» (projekta autore arhitekte
V. Aruma). Pēc kapitālā remonta pabeigšanas tiks ari

atrisināts jautājums par piemērotu šī arhitektūras an-

sambja izmantošanu, izveidojot Jaunmokās Mežsaimnie-
cības muzeja kompleksu.

Māra BrenceSkat. attēlus 193.-199. Ipp.
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SVITENES MUIŽĀ

Svitenes ciema vārds ir labi pazīstams Bauskas rajonā,
taču nez vai daudzi mūsu republikas iedzīvotāji zina, ka

šajā vietā, netālu no Lietuvas robežas, atrodas brīnišķīgs
arhitektūras piemineklis — Svitenes muižas komplekss.
Vēstures ziņas par muižu gan ir visai skopas, tomēr zi-

nāms, ka 16. gadsimta vidū — 1543. gadā — Svitenes

muiža, tāpat kā Rundāle un Bērstele, ir bijusi Grothusu

dzimtas īpašums un katrā no tām bijusi uzcelta nocieti-

nāta dzīvojamā ēka. Sādu muižas ēku un plānojumu tipu
vairs var sastapt tikai nedaudzās vietās, piemēram, Slo-

kcnbekas muižā (Tukuma raj.), Stukmaņu muižā (Stuč-
kas raj.), Bramberģes muižā (Jelgavas raj.).

Taču laika gaitā zuda nepieciešamība pēc nocietinātām

pilīm. Līdz ar to esošās vai nu tika nojauktas, lai to vietā

celtu jaunas, reprezentablas, vai arī modernizētas atbil-

stoši laikmeta prasībām. Tā tika nojaukta Rundāles vecā

pils. Bet Sviteni 1788. gadā nopirka Krievijas feldmaršals

grāfs Johans Elmpts, un jau 18. un 19. gadsimtu mijā
šaurā un garā divstāvu ēka ar aptuveni 2 metrus biezām

sienām tika pārbūvēta par skaistu pili.
Sīs pārbūves rezultātā radās dažas plānojuma īpatnī-

bas, kuras nav sastopamas citās klasicisma laika muižu

dzīvojamās ēkās. Piemēram, simetrija, kas raksturīga Me-

žotnes pilij, Svitenē realizēta tikai fasāžu kompozīcijā.
Galveno, pret parādes pagalmu vērsto fasādi rotā seško-

lonnu portiks, kurā otrā stāva līmenī ierīkots balkons.

Sāds balkons ir raksturīgs elements Krievijas muižu ar-

hitektūrā, bet retāk sastopams Baltijā. Ēkas fasādes vei-

dotas atturīgi. levērību pelna pils ieejas durvis, kas vei-

dotas vēlīnā klasicisma formās ar kaltu durvju rokturi.

Vēl vienas oriģinālas ārdurvis saglabājušās pils aizmu-

gures fasādē.

leejot pilī, mēs nokļūstam vestibilā, ko no kāpņu tel-

pas atdala toskāniskā ordera kolonnas. Svitenes pilī šajā
rekreācijas mezglā ar tām ir panākts lielāks svinīgums
neka, piemēram, Mežotnē. Pirmajā stāvā daļēji saglabā-
jies kabinets, kurā atrodas vēlīnā klasicisma formās vei-

dota krāsns.

Bet otrajā stāvā, kur izvietotas reprezentācijas telpas,
visvairāk jūtamas tās plānojuma īpatnības, kas radušās
vecas pils pārbūves dēj. Tā_ kā ēka paplašināta platumā,
tad ir izveidota telpu anfilāde, kas stiepjas gar ēkas pa-
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galma fasādi (tradicionālais risinājums — divas paralē-
las anfilādes). Seit nav zāles ar kupolveida griestiem,
kāda ir Mežotnē. Galvenā zāle ir novirzīta no centrālās

kompozīcijas ass un tajā saglabājušies vērtīgi sākotnējā
interjera apdares elementi — frīzu josla akanta (dadža)

lapu ornamenta veidā un durvju aiļu sandriki. Pils ot-

rajā stāvā vislabāk saglabājies zāles stūra salons, kur

redzams arī vecais parkets. Blakus atrodas ēdamzāle ar

divām pusapajām kolonnām galā — starp tām agrāk bi-

jusi ieeja bufetes nišā. No bufetes pa sānu durvīm va-

rēja nok|ūt uz kāpnēm, kuras veda lejup uz virtuvi.

Problemātiska ir šo arhitektonisko un māksliniecisko

vērtību saglabāšana, jo to pašreizējā funkcija — skolas

mācību telpas — nespēj nodrošināt režīmu, kāds būtu ne-

pieciešams šādam piemineklim. lespējams, ka zem ap-
metuma un krāsojuma kārtām slēpjas pirmā krāsojuma
polihromija vai pat griestu un sienu gleznojumi, kas var

aiziet bojā nepareizas ekspluatācijas dēļ.
Nepareizi būtu runāt par Svitenes muižu, nepieminot

ainavu parku, kas atrodas blakus pilij. Tam raksturīga
intimitāte un romantisms, ko rada īsās skatu perspektī-
vas, nelielā parka dažādie elementi — strautiņi, pastaigu
taciņas, tilts —, kā arī pseidogotiskā kapliča parkā. Mui-

žas kompleksā tāpat ietilpst samērā daudz saimniecības

ēku, no kurām vērtīgākā ir bijusī klēts (tagad — vei-

kals). Bet tas nenozīmē, ka nav jāsaglabā pārējās saim-

niecības ēkas, — tās veido vienu veselumu — muižas

kompleksu. Tas pats sakāms arī par veco mūra tiltu, kas

vedis uz muižu, bet tagad pussagruvis stāv jaunā ceļa
malā. Sis tilts ir ne tikai muižas kompleksa sastāvdaļa,
bet arī vērtīgs tehnikas vēstures piemineklis.

Ģirts Jēkabsons

Skat. attēlus 200., 201. Ipp.

RĪGAS DOMA ĒRĢELES

Pirms simts gadiem Rīgas augstākā sabiedrība pulcē-
jās Domā, lai piedalītos jauno ērģeļu atklāšanas svinī-

gajā ceremonijā un noklausītos pasaulē lielākā šāda veida

instrumenta pirmo koncertu. Bet par to, lai pienāktu šī

svētku diena, Doma administrācija, pārvarēdama dažādas
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saimnieciskas un organizatoriskas grūtības, rūpējās vai-

rāk nekā trīs gadus.
19. gadsimta otrajā pusē iepriekšējās, 1601. gadā uzbū-

vētās ērģeles bija jau ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Lai

gan to pastāvēšanas pēdējo simt gadu laikā vairāki meis-

tari bija centušies izlabot vecuma un nolietošanās dēļ
radušos defektus, ieguldītais darbs deva arvien mazākus

rezultātus. Vajadzēja domāt par jauna instrumenta būvi.

1881. gada 4. septembrī Doma administrācijas pārstāvji

apliecināja: «Vecās ērģeles vairs nav lietojamas — no

51 reģistra tikai septiņus var harmoniski noskaņot. Tur-

pmāk šo 280 gadus veco instrumentu vairs nevar izlabot.»

Noklausījušies ziņojumu, klātesošie nolēma pasūtīt jau-
nas ērģeles par 30 000—40000 rubļu.

Neilgi pēc tam, kad bija saņemta cara atļauja, baznīcas

administrācija noslēdza kontraktu ar tajā laikā slaveno

ērģeļbūves firmu «E. F. Walcker & Co» Ludvigsburgā pie
Stutgartes. Firma apņēmās 18—20 mēnešu laikā uzbūvēt

un uzstādīt jaunas 90 reģistru ērģeles. Sajā laikā lielā-

kās un skaistākās ērģeles (115 reģistri) bija Ņujorkā,
Ulmas Minstera ērģelēm bija 100 reģistri, Bostonas kon-

certzāles — 89 reģistri, Lībekas Marijas baznīcas —

86 reģistri, Leipcigas Nikolaja baznīcas — 85 reģistri un

Frankfurtes pie Mainas baznīcas ērģelēm — 79 reģistri.
Līgumā paredzētais ērģeļu lielums acīmredzot neapmie-

rināja pilsētas turīgo slāņu pārstāvjus, kuri bija izvirzī-

juši mērķi uzbūvēt Domā vienas no varenākajām ērģelēm
pasaulē. Cerēdama pārspēt līdzšinējos ērģeļbūves šedev-

rus, Rīgas Doma administrācija 1882. gadā ar firmu

«•£. F. Walcker & Co» noslēdza vēl divus papildlīgumus:
17. jūnija līgums paredzēja ērģeles palielināt no 90 līdz
102 reģistriem, bet 14. septembrī firma apņēmās instru-

mentu paplašināt līdz 120 reģistriem.
1884. gada sākumā jaunās ērģeles jau bija uzstādītas.

Pēc savas iniciatīvas un par firmas līdzekļiem Valkers

papildus bija izgatavojis vēl četrus reģistrus. Līdz ar to

Rīgas Doma ērģeles sastāvēja no 6828 stabulēm, kas

bija sadalītas 124 skanošos reģistros. Reģistri savukārt

bija sakārtoti četrās grupās — manuālos — un tika no-

vietoti uz diviem balkoniem (kuri toreiz Domā bija). Aug-
šēja balkonā atradās 1., 2., 3. manuāls un galvenais
spēles galds, bet apakšējā jeb tā sauktajā zaļo pilsoņu
korī (izbūvēts ap 1670. g.) — 4. manuāls, kas sastāvēja
no 17 reģistriem, kā arī mazais spēles galds. Divi spēles
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galdi, pie kuriem vienlaicīgi varēja muzicēt divi māksli-

nieki, bija unikāls ērģeļbūves sasniegums.
Diemžēl šāds oriģināls ērģeļu stabuļu izkārtojums pa-

lika nemainīts tikai desmit gadus. 1895. gada maijā arhi-

tekta un mākslas vēsturnieka Vilhelma Neimaņa vadībā

Domā sākās plaši remonta un restaurācijas darbi, kuru

gaitā bija paredzēts pārbūvēt arī abus ērģeļu balkonus.

Tā kā augšējais balkons savu izmēru dēļ vairs neapmie-

rināja baznīcas un sabiedrības vajadzības, to paplašināja
tā, lai šeit varētu izvietoties ap 150 dziedātāju un mū-

ziķu. Arhitekts Neimanis bija iecerējis arī rietumu ieejas
vestibila pārbūvi, tādēļ tika risināts jautājums par apak-
šējā balkona nojaukšanu. Un tā 1896. gadā 4. ma-

nuāla stabuļu grupa tika pārcelta uz ērģeļu augšējo bal-

konu un novietota baznīcas garenjoma ziemeļu arkādē.

1900. gadā baznīcas administrācija piekrita tukšā un

neizmantotā balkona nojaukšanai, bet līdzekļu trūkuma

dēļ ideju realizēja tikai laikā no 1905. līdz 1908. gadam,
kad izbūvēja rietumu vestibilu. Vienlaikus jau trešo reizi

tika mainīta arī 4. manuāla atrašanās vieta — ērģeļu

būvētāja K. Mārtiņi vadībā to pārvietoja ērģeļu iekšpusē
zem velves.

Pēc pēdējās pārbūves vairāk neka 50 gadus būtiski re-

monti netika izdarīti. Instrumenta tehniskais stāvoklis se-

višķi pasliktinājās Lielā Tēvijas kara gados, kad, maskē-

joties ar ērģeļu remontu, ērģeļmeistars Rihards Cernov-

skis 1943.—1944. gadā izņēma un pārdeva 33 reģistrus un

541 stabuli, kuru kopējā vērtība bija 700000 rubļu (1948.

gada cenās).

Latvijas PSR Ministru Padomes 1959. gada 9. maija
lēmums Rīgas Domā paredzēja iekārtot muzeju, vienlai-

cīgi to izmantojot arī par koncertzāli. Sākās restaurācijas
darbi; bija nepieciešams rūpīgs ērģeļu remonts. 1960.

gadā Vissavienības apvienība «Raznoeksport» noslēdza

kontraktu ar VDR firmu «Hermann Eule». Tika izlabota

instrumenta mehāniskā daļa, no jauna izgatavotas trūk-

stošās stabules.

70. gadu sākumā Latvijas PSR Kultūras ministrija at-

kārtoti pievērsās Doma ērģeļu radikālai rekonstrukcijai
un remontam. 1975. gada decembrī Rīgā ieradās firmas
<r£. F. Walcker & Co» pārstāvis, kas, iepazinies ar ērģeļu
tehnisko stāvokli, izstrādāja priekšlikumus par instru-

menta remontu un tālāku saglabāšanu. Tomēr sadarbība

ar Valkera firmu nepārsniedza konsultāciju līmeni, un



1979. gadā Vissavienības apvienība «Raznoeksport» no-

slēdza kontraktu ar Nīderlandes akciju sabiedrību

«Flenlrop — Orgelboum B. V.».

1981. gada rudenī nīderlandiešu speciālisti uzsāka

Doma ērģeju restaurāciju, lai maksimāli atjaunotu in-

strumenta pirmatnējo konstrukciju un skanējumu. Tūlīt

pēc koncertzāles slēgšanas straujā tempā sākās ērģeju
mehānisma demontāža. Rūpīgi iepakotas instrumenta sa-

stāvdaļas aiztransportēja uz Nīderlandi remontēšanai. Se-

koja ērģeļu uzstādīšana un skaņošana. Lai pilnībā reali-

zētu restaurācijas pamatuzdevumus, atkal ir izbūvēts

apakšējais balkons, uz tā sākotnējā vietā atrodas 4. ma-

nuāla stabuļu grupa un mazais spēles galds. Līdz ar to

ir atjaunots kādreizējais unikālais Doma ērģeļu mehā-

nisma izkārtojums.
Un tā nu atkal skan Doma ērģeles, iepriecinādamas

tūkstošiem mūzikas un vispār mākslas cienītājus.

Pārsla Pētersone

Skat. krāsaino ielīmi.
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UNIKĀLI

VĒSTURĒ UN

PIEMINEKĻOS

JAUNMOKU PILĪ

Unikāla «izstāde» uz

krāsns podiņiem. 20.

gs. sākuma Rīgas ai-

nas.
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Rīgas pils.

Aleksandra bulvāris

(tagad Ļeņina iela).
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Nikolaja (tagad Gor-

kija) iela.

Elizabetes (tagad Ki-

rova) iela.



196

Politehnikums (tagad
P. Stučkas Latvijas
Valsts universitāte).

Tiltiņš pār kanālu pie
Politehnikuma.
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Vērmaņa (tagad Ki-

rova) parks.

Mazā Ģilde (tagad
Latvijas Republikānis-
kās arodbiedrību pa-
domes kultūras nams).
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Melngalvju nams.

Rātsnams.



Šāļu iela (tagad Ļeņina ielas

daļa).
Uzvaras kolonna.

A. Biedriņa foto
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SVITENES MUI2Ā

Pils kopskats no parādes pagalma.

Vestibila toskāniskā ordera ko-

lonnas fragments.

Frīzu josla galvenās zāles ap-
darē.
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Kapliča parkā.

Vecais mūra tilts uz kādreizējo muižu.

M. Vanagas foto
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JELGAVAI — 720

Jelgavas pils (tagad LLA) S. K'-'iosiles foto

Villa Medem. S. Kviesīies foto
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Dzīvojamā ēka Sarkanarmijas iela 17 (celta ap 1800. gadu)

E. Leiša foto

Jūgendstilā celtas dzīvoja-
mās ēkas fragments (Uzva-

ras ielā 49).

A. Holma foto
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Ā. Alunāna memoriālā māja-muzejs L. Pa-

egles ielā 3.

E. Leiša foto

Piemineklis advokātam K. L. Tečam

(1735—1793).

A. Holma foto



Ā. Alunāna kapa piemineklis.
A. Holma foto
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Kamīns ēkā Revolūcijas iela 68.

A. Holma foto
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Kamīna fragments
A. Hohna foto

Kamīna fragments.

A. Holma foto
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RĒZEKNEI — 700

Māja 21. jūlija ielā 2. kurā

no 1919. gada jūnija līdz

1920. gada janvārim darbo-

jusies Latvijas Padomju So-

ciālistiskās Republikas val-

dība.

Bijusī Rēzeknes tirdzniecības

skola (1907.—1914. g.), ta-

gad Rēzeknes mūzikas vi-

dusskola, pie kuras 1920. ga-
da janvārī krita 16 brīvprā-

tīgie ķīniešu patrioti, kas pie-

dalījās Rēzeknes aizstāvē-

šanā pret balto iebrukumu.
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Māja Ļeņina ielā 94, kurā no 1906. līdz 1915. gadam dzīvojis krievu pa-

domju rakstnieks Jurijs Tiņanovs.

Rēzeknes kultūras nams, kurā 30. gados Latgales teātrī strādājuši Latvijas
PSR Nopelniem bagātie mākslas darbinieki Francisks un Antons Varsla-

vāni, kā arī Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Alma

Ābele. A. Bondarenko foto
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ATVADU VARDI JĀNIM RUBERTAM

1. lii 1930.—13. VIII 1984.

Vienmēr viņu garīgi uz-

spriegtu turēja pastāvīgs domu

nemiers. Varbūt pareizāk būtu

teikt — neapmierinātība ar sevi.

Tā mudināja Jāni Rubertu uz

radošu, intelektuālu rosmi un

darbošanos.

Vairāk nekā divos gadu
desmitos, kas mums pagāja ko-

pīgās vēsturnieku darba gaitās,
es nevaru atcerēties kādas spil-
gtākas svinības, svētkus vai

garīgai atslodzei domātus iz-

braukumus. Lai gan tādi ir

bijuši. Par to liecina pat foto-

grāfijas. Bet šajās atpūtas rei-

zēs, kad skanēja citu līksmās

balsis, Jānis Ruberts allaž bija kluss un it ka ne

manāms.

Viņš prata ilgstoši, neatlaidīgi un cītīgi darboties, kad

vajadzēja ko lielu un nopietnu sasniegt. Kā viņš koncen-

trējās darbam, kad 1963. gadā sāka strādāt par jaunāko
zinātnisko līdzstrādnieku Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Vēstures institūtā! Savā sīksīkajā rokrakstā viņš

rakstīja, laboja un pārstrādāja savu darbu manuskriptus,
mūsu toreizējā kopīgajā darbistabā Smilšu ielā 1 augām
dienām neatiedams no rakstāmgalda.

Jau pēc diviem gadiem atsevišķā izdevumā iznāca viņa
darbs «Latvijas skolotāji un skolu jaunatne 1905.—1907.

gada revolūcijā», kam šajā pētniecības virzienā vēl aiz-

vien ir stabila balsta nozīme. Gadu vēlāk (1966) viņš aiz-

stāvēja vēstures zinātņu kandidāta disertāciju un tad

pārslēdzās uz jaunu izpētes jomu — latviešu strēlnieku vēs-

turi. Nedēļas un mēneši ritēja arhīva materiālu meklēju-
mos un pētniecības rezultātu apstrādē. 1970. gadā aka-

dēmiķa J. Krastiņa redakcijā iznāca kapitālais darbs

«Latviešu strēlnieku vēsture». 1977. gadā Jānis Ruberts

kopā ar citiem kolektīvā darba autoriem kjuva par Latvi-

jas PSR Valsts prēmijas laureātu.

Ar profesionāla darbīguma paraugu un labestību Jānis

Ruberts savos kolēģos ir raisījis to jaunrades enerģijas
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lādiņu, kurš dažam labam no viņiem ir palīdzējis paveikt
kaut ko paliekamu mūsu Dzimtenes vēstures izpētē. Viņš

pats arvien bija rosmīgs: 1973. gadā iznāca kopīgi ar

V. Bērziņu sarakstītā grāmata «Pirmais virspavēlnieks»
(par J. Vācieti) un J. Ruberta grāmata «Vidzemes un

Kurzemes tautskolas 19. gs. 80.—90. gados», drīz pēc
tam (1974) viņa redakcijā — rakstu krājums «Latvijas
skolu vēstures avoti», kurā ievietots arī viens no viņa
paša pētījumiem, kas paveikts Latvijas PSR Izglītības

ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā,

strādājot par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku (1970—

1976).
Mūža pēdējos astoņos gados Jānis Ruberts strādāja

Galvenajā enciklopēdiju redakcijā, sākumā par vecāko

zinātnisko redaktoru, vēlāk — par Vispārīgās vēstures

zinātniskās redakcijas vadītāju. Visa iepriekšējā darba

dzīve bija sagatavojusi Jāni Rubertu profesionāla encik-

lopēdista (šī vārda mūsdienu nozīmē) pienākumiem. Pil-

nībā apgūtie zinātniskā darba principi, prasme analizēt,

vispārināt un sistematizēt, atlasīt un novērtēt faktus

pavēra viņam iespēju uzreiz iekļauties jaunā universālā

daudzsējumu izdevuma — Latvijas Padomju enciklopē-
dijas (LPE) metodisko norādījumu, tematisko šķirkļu
sarakstu un paraugrakstu izstrādāšanā. Jānis Ruberts

izprata ne vien vēstures nozares, bet arī visa lielā daudz-

nozaru kopdarba problēmas, kā metodiskās, tā metodolo-

ģiskās. Pirmajās sešās LPE grāmatās, kas būtībā veido

visa izdevuma pamatus, ir simtiem viņa izrediģētu un

uzrakstītu rakstu. Līdztekus pamatdarbam Jānis Ruberts

ir sastādījis un rediģējis arī pirmās četras grāmatas

sērijā «Savienotās padomju republikas» — «Padomju

Armēnija», «Padomju Azerbaidžāņa», «Padomju Balt-

krievija» un «Padomju Gruzija».
«Dabas un vēstures kalendāra» redkolēģija, autori un

daudzi jo daudzi lasītāji atcerēsies Jāni Rubertu arī kā

rosmīgu šī izdevuma veidotāju — redaktora vietnieku

(1966—1974).
...Abavas kreisajā krasta aizvijas ceļš uz Jāņa Ruberta

mūžīgās atdusas vietu ģimenes kapos Kandavas kapsētā.
Bet viņa darbi turpina savu gaitu, dodami vairāk gaismas
mūsu prātiem, un viņa piemiņa — vairāk siltuma mūsu

sirdīs.

Tālivaldis Vilciņš
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ŠOGAD ATCERAMIES

Arheoloģei
Elvīrai Šņorei 15. janvārī — 80

VIRSOTNĒ

Par jubilāri — LME, 3. sēj., 467. lpp.

Par Elvīru Šņori droši var sacīt — mūsu republikas
pieredzes bagātākā arheoloģe, kas visu savu dzīvi neda-

līti un mērķtiecīgi veltījusi Latvijas senākās vēstures iz-

pētei. Vispārīgo izglītību ieguvusi Rīgas un Maskavas

ģimnāzijās, no 1922. līdz 1933. gadam studējusi vēsturi

Latvijas universitātes Filozofijas un filoloģijas fakultātē,

pēc studiju beigšanas viņa tiek atstāta universitātē speci-
alizēties Latvijas arheoloģijā. Gatavojoties zinātniskajai
darbībai, E. Šņore vairākkārt komandēta uz ārzemēm —

1932. gadā viņa papildina zināšanas Stokholmas, 1935.—

Parīzes, Briseles, Berlīnes un Kēnigsbergas, 1937. gadā —

Tartu un Helsinku muzejos.
Jubilāres darba gaitas aizsākušās bijušajā Pieminekļu

valdē, tad turpinājušās Valsts Vēstures muzejā, sākumā

pildot arhivāra palīdzes, vēlāk — preparatores un Arheolo-

ģijas nodaļas vadītājas pienākumus. Bet no 1946. līdz

1984. gadam E. Šņore ir Latvijas PSR Zinātņu akadēmi-

jas Vēstures institūta Arheoloģijas un antropoloģijas no-

daļas vecākā zinātniskā līdzstrādniece.

Piecdesmit astoņos darba gados E. Šņore ir vadījusi
izrakumus vairāk nekā 70 dažāda veida arheoloģiskajos
pieminekļos — 60 senkapos, 4 pilskalnos, 2 viduslaiku

mūra pilīs, vairākās apmetnēs, viņa piedalījusies daudzās

apzināšanas ekspedīcijās. Arheoloģisko izrakumu dati ap-

kopoti apjomīgos pārskatos, kas tagad glabājas Latvijas
PSR Vēstures muzeja un Vēstures institūta arhīvos. Viņa
ir sarakstījusi 3 monogrāfijas, vairākas nodaļas tādos

darbos kā «Latvijas PSR vēsture» un «Latvijas PSR ar-

heoloģija» un daudzus zinātniskus rakstus.

E. Šņores zinātniskā darbība aizsākās jau studiju
laikā — 20. gadu beigās. Tas bija laiks, kad Latvijas ar-

heoloģijā baltvācus nomainīja latviešu zinātnieki. Un jau-
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najai zinātnieku paaudzei vajadzēja ķerties pie to pro-

blēmu izpētes, kurām iepriekšējie pētnieki nebija pievērsu-
šies, bet bez kurām tālāk attīstīties Latvijas arheoloģija
nevarēja. E. Šņore aktīvi iesaistījās šajā darbā, sākdama

pētīt agrā un vidējā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapus.
Pirmos izrakumus viņa veica profesora F. Baloža va-

dībā, bet jau 1927. gadā izrakumus Slates sila uzkalniņu
kapos — patstāvīgi. Pēc tam zinātniece galvenokārt strā-

dāja vēlā dzelzs laikmeta kapulaukos. Viņa bija pirmā

■arheoloģe, kas uzsāka sēju pilskalnu (Dignājā) un mūra

pilu (Valmierā) izpēti. Tad arī izveidojās E. Šņores zi-

nātnisko interešu pamatvirziens — latgaļu un sēju ģe-
nēze, materiālā un garīgā kultūra dzelzs laikmetā, t. i.,
m. ē. 1. gadu tūkstotī un 2. gadu tūkstoša sākumā.

Atjaunojoties padomju varai, zinātniece rosīgi turpi-

nāja pētījumus Latvijas dienvidaustrumu daļā, taču tos

pārtrauca karš. Bet jau 1945. gadā E. Šņore piedalījās
nelielos izrakumos Vecrīgā un 1946. gadā — Cēsīs. Viņas

spalvai pieder arī pirmā pēckara gadu publikācija Pa-

domju Latvijas arheoloģijā.
1946. gadā E. Šņore sāka strādāt jaundibinātās Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā, kas kļuva

par republikas'vēstures, arheoloģijas un etnogrāfijas pēt-
niecības centru. Te, pateicoties plašajām zināšanām un
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darba pieredzei, viņa kļūst par republikas vadošo arheo-

logi. Viņa izdara pārbaudes izrakumu sēriju latgaļu kapu-
laukos, no kuriem vienu — Pildas Nukšās — izpēta pil-
nīgi.

1949. gadā sākas sistemātiski kompleksie pētījumi Aus-

trumbaltijā. Sešus gadus E. Snore vada izrakumus Asotes

pilskalnā pie Krustpils, vienlaikus piedaloties PSRS ZA

N. Mikluho-Maklaja Etnogrāfijas institūta organizētajās
Baltijas kompleksajās ekspedīcijās, kuru mērķis bija Bal-

tijas etniskās vēstures materiālu vākšana. Pētot Austrum-

latvijas iedzīvotāju ekonomiskos un kultūras sakarus ar

austrumu kaimiņiem agrajā feodālismā, E. Šņore izdara

izrakumus Ķīšukalnā pie Ludzas, Zvirgzdenes Kivtu ka-

pulaukā un vairākos citos kapulaukos austrumslāvu un

Baltijas somu cilšu apdzīvoto teritoriju pierobežā. Pēc

tam sākas izrakumi Sēlpils Lejasdopeļu uzkalniņu kapu-

laukos, kur tiek pētītas sēļu apbedīšanas paražas; tie dod

arī unikālus vēlā dzelzs laikmeta mākslas paraugus —

daudzkrāsainus gleznojumus uz koka vairogiem.

Baltijas republiku vēsturniekiem svarīgākais uzdevums

pirmajos pēckara gados bija pārkārtošanās uz marksisma-

Jeņinisma metodoloģiskajiem pamatiem. Kritiski pārvēr-

tējot uzkrāto arheoloģisko materiālu no vēsturiskā mate-

riālisma pozīcijām, E. Šņore cieši sadarbojās ar izcilo

igauņu arheologu akadēmiķi H. Mooru, kura teorētiskās

nostādnes Baltijas arheologu vidū toreiz bija vadošās.

Kopā ar H. Mooru E. Šņore sarakstīja 1953. gadā iznā-

kušās Latvijas PSR vēstures 1. sējuma pirmo nodaļu par

pirmatnējās kopienas iekārtu, kā arī deva latviešu

padomju arheoloģijā pirmo kritisko historiogrāfisko

apskatu.
1957. gadā E. Šņore publicēja monogrāfiju par Nukšu

kapulauku, kas ir pirmais pilnīgi izpētītais vēlā dzelzs

laikmeta kapulauks Latvijā. Autore šajā darbā pirmo
reizi mēģināja izdalīt agrās feodālās sabiedrības sociālas

grupas un arheoloģiskā materiāla padziļinātai izpētei

pieaicināja citu nozaru speciālistus. 1958. gadā uz Asotes

pilskalnā iegūtā materiāla bāzes viņa aizstāvēja kandi-

dāta disertāciju, bet 1961. gadā publicēja monogrāfiju par

Asotes pilskalna izpētes rezultātiem. Arī šajā darbā ma-

teriāla izvērtējumam bija pieaicināti dabzinātņu pārstāvji.

Monogrāfijā detalizēti analizētas daudzās apbūvju kār-

tas, celtņu paliekas un apkures ierīces, amatniecības

attīstība un senlietu materiāls.
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Ar 1959 gadu sākas jauns posms Padomju Latvijas

arheoloģijā — izrakumi tika veikti jaunceltņu zonās, kur,

ar dažiem izņēmumiem, strādāja gandrīz visi republikas
arheologi, arī E. Šņore. No 1964. līdz 1965. gadam viņa

pētīja Sēlpils mūra pili un zem tās esošo sēļu pilskalnu
Pļaviņu HES zonā, bet no 1966. līdz 1974. gadam —

Vampeniešu I un II kapulauku, Raušu apmetni, Dūdiņu
kapsētu v. c. pieminekļus Rīgas HES zonā. Vienlaikus

tika sagatavoti vairāki referāti par latviešu un citu Bal-

tijas tautu etnoģenēzes jautājumiem.
Daudz pūļu E. Šņorei prasīja kolektīvā monogrāfija

«Latvijas PSR arheoloģija», kas iznāca 1974. gadā. Viņa

bija grāmatas zinātniskā redaktore un vairāku nodaļu
autore. Par šo darbu daļu autoru, tai skaitā E. Šņori,

apbalvoja ar Latvijas PSR Valsts prēmiju. 1980. gadā
E. Šņore kopā ar A. Zariņu publicēja monogrāfiju par

seno Sēlpili, par ko abas autores saņēma Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Prezidija prēmiju.
Beidzoties izrakumiem Rīgas HES zonā, E. Šņore 1976.

gadā atsāka agrā dzelzs laikmeta pieminekļu pētījumus

sēļu apdzīvotajā teritorijā. 1977. gadā baltu etniskās vēs-

tures problēmām veltītajā konferencē Rīgā viņa nolasīja
referātu par Aiviekstes baseina arheoloģiskajiem piemi-

nekļiem dzelzs laikmetā un ar tiem saistītajiem etnis-

kajiem jautājumiem. Izrakumi Sēlijā un minētais refe-

rāts iezīmē jaunu posmu E. Šņores zinātniskajā darbībā,
kuras rezultāti būs apkopoti monogrāfijā par Austrumlat-

vijas agrā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapu kultūru un

tās pāreju uz vidējo dzelzs laikmetu.

Jubilāres zinātniskajam rokrakstam vienmēr ir bijusi
raksturīga objektivitāte, dziļš zinātniskums, precizitāte
un atturība secinājumos.Viņa nekad nav aizrāvusies ar

vēl nepierādāmām hipotēzēm, lai cik iespējamas un vili-

nošas tās arī būtu, bet allaž secinājusi tikai to, ko rāda

materiāls. Tikpat kā visi pēckara vecākās un vidējās pa-
audzes arheologi no E. Šņores ir mācījušies ne vien iz-

rakumu metodiku un profesionālo meistarību, bet arī

zinātnieka ētiku, prasmi korekti oponēt un aizstāvēt sa-

vus uzskatus, izturību un savaldību grūtā brīdī.

Nupat ir uzkāpts augstā kalnā. Kalnā, no kura paveras

tāles un skaidrība. Tagad varētu vērot un nodoties ap-

cerei. Bet acis ir skaidras, doma asa, spēka gana. Lai top

jaunas atziņas un jauni darbi, cienījamā jubilāre!
Jānis Apals
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Ķīmiķim
Teodoram Grothusam 20. janvārī — 200

PASAULES ZINĀTNES KLASIĶIS NO KURZEMES

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 602. Ipp.;
LPE, 3. sēj., 651. Ipp.

Ir jau tiesa, ka ar Latviju saistīti daudzu izcilu zinātnieku un

tehnikas darbinieku mūži, taču pasaules mēroga zinātnes klasiķi,
tādi, kuru vārdi rodami lielajās enciklopēdijās un rokasgrāmatās, būs

pavisam nedaudzi. Un viens no šiem retajiem ir arī Teodors Grothuss.
Grothusa vārdu pasaules zinātnē iemūžināja viņa elektrolīzes

teorija (1805), kas pirmoreiz zinātniski izskaidroja, kādēj elektriskā

strāva plūst cauri šķīdumiem, un fotoķīmijas pamatlikumi (1818), kas

ir fotogrāfijas mākslas teorētiskais pamats. Zinātņu vēsturniekiem

zināmi arī citi Grothusa darbi (kopskaitā 70), taču tie ir mazāk no-

zīmīgi. Ārkārtīgi interesanta tomēr ir Grothusa ideja par divu elek-

trību līdzāspastāvēšanu ik molekulā, par elektrisko lādiņu lēcien-

veida apmaiņu molekulās — tās dēj viņu varētu dēvēt par «elektro-

ķīmijas Daltonu». Grothusa izteikumi skan tik moderni, ka šķiet: tie

pieder 20. gadsimta zinātniekam. Tajos it kā uzminētas daudzas no

vēlākajām gaismas elektromagnētiskās teorijas, kvantu teorijas, ma-

tērijas kinētiskās teorijas tēzēm.

Teodors Grothuss bija kurzemnieks, cieši saistīts ar Jelgavas-
-19. gadsimta sākuma zinātnisko centru — ar akadēmisko ģimnāziju
un Kurzemes literatūras un mākslas biedrību, kuras sēdēs ziņots par
viņa jaunajām idejām un eksperimentālatklājumiem. 37 gadu vecumā

šķīries no dzīves, savu mantu, bibliotēku un arhīvu vientuļais zināt-

nieks atstājis šai biedrībai, zināmu summu paredzot fizikas un ķīmi-
jas profesūras dibināšanai Jelgavā. Taču Grothusa novēlējums netika

īstenots, piemirsti tika viņa zinātniskie nopelni un personība.
Grothusa nopelnus atgādināja un izcēla V. Ostvalds, K. Timir-

jazevs un citi zinātnieki. Viņa dzīvesstāsta detalizētu apskatu un

pētniecības rezultātu sīkāku analīzi mēģinājām sniegt Maskavā,
PSRS ZA zinātnisko biogrāfiju sērijā izdotajā grāmatā (1966), apko-
podami visu svarīgāko, kas par Grothusu zināms un vēl izdibināms.

Aizsākto Grothusa «reanimēšanu» tagad turpina Lietuvas novadpēt-
nieki un zinātnieki. Viļņā zinātnieka divsimtgadei fizikas un mate-

mātikas zinātņu kandidāta Joza Krikštopaiša redakcijā iznāks neliels

Grothusa svarīgāko rakstu krājums (paralēlizdevums vācu, franču

un lietuviešu valodās). Geduču tuvumā (netālu no Zeimeļa), vietā,
kur Grothuss dzīvojis un strādājis, uzstādīts piemiņas akmens.

Taču zinātnieks nebūtu piemirstams arī Latvijā — Rīgā, Jelgavā,
Bauskā. Varbūt atjaunotajā Rundāles pilī atrastos vieta, kur šim

zinātņu klasiķim varētu izveidot kādu piemiņas stūrīti? Galu galā
vairākās paaudzēs te dzīvojuši viņa senči, un Rundāli savas vasaras

rezidences celšanai Ernsts Johans Bīrons atpircis no Grothusiem.

Tas varētu arī atgādināt, ka mākslas un zinātnes attīstība Kurzemē

gājušas līdzās.

Katrā ziņā, šā zinātnieka darbs un gandrīz leģendārais dzīves-

stāsts pelnījuši, lai tos atcerētos nākamās audzes arī tālā nākotnē.

Jānis Stradiņš
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Filozofam un sabiedriskajam darbiniekam

Valentīnam Šteinbergam 4. aprīlī — 70

TIK GARĪGĀ UN FIZISKĀ AKTIVITĀTĒ

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 469.-470. lpp.

Ka tik daudz gadu aprit Latvijas PSR Valsts prēmijas
laureātam Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķim
filozofijas zinātņu doktoram profesoram Valentīnam

Šteinbergam, — nē, nudien, tam nu gan nevar noticēt!

Viņš taču ir tikpat darbu, ieceru un ideju pārpilns ik-

dienā, tikpat aktīvs volejbola laukumā, tikpat kaismīgs
filozofu un sociologu disputos kā pirms gadiem desmit,

divdesmit, trīsdesmit...
Un tomēr — tik daudz ir jau noiets. No šūpuļa Odesas

apkaimē, no vecākiem, kurus no Latvijas turp bija aiz-

dzinuši pirmā pasaules kara trauksmainie apstākļi. Tur,
Ukrainā, strādādams uz dzelzceļa, viņš arī saņem savu

pirmo dzīves rūdījumu. Bet pēc tam — mācības, studijas
PSKP CX Augstākajā partijas skolā un Rīgas Pedagoģis-
kajā institūtā. Un — pasniedzēja un zinātnieka darbs.

Vispirms Valentīna Šteinberga uzmanības lokā ienāk

Latvijas revolucionārās kustības vēsture. Jo ļoti nepiecie-
šams bija buržuāzijas kundzības gados noklusētās, fal-

sificētās latviešu proletariāta cīņas lappuses atsegt pa-
reizā gaismā un darīt pieejamas visplašākajiem iedzīvo-

tāju slāņiem. 1951. gadā viņš iegūst vēstures zinātņu
kandidāta grādu par darbu «Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas sagatavošana Latvijā (1917. g. marts — au-

gusts)». Šī tēma vēlāk tiek izvērsta tādās grāmatās kā

«Revojucionnoje dvižeņije v Latviji v period pervoj mi-

rovoj voini i fevraļskoj revoļuciji» (1954), «Latvijas dar-

baļaužu cīņa par padomju varu 1917. gadā» (1957) un

citās publikācijās. Un padomju varas pirmie soļi 1917.—

1919. gadā arī turpmāk paliek par vienu no galvenajām
tēmām viņa pētījumu lokā. Iznākušas arī divas grā-
matas, kurās atmaskotas pret Padomju Latviju vērstās

ārzemju militārās intervences aizkulises pilsoņu kara

gados.
Taču pakāpeniski viņa pētniecības interešu centrā no-

nāk arī filozofijas un socioloģijas jautājumi, buržuāzis-

kās ideoloģijas kritika un it īpaši Latvijas filozofiskās

un sabiedriskās domas attīstības vēsture. Par to ir uz-

rakstīta doktora disertācija «Marksistiski ļeņiniskā filozo-
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fiskā doma Latvijā XX gs.

sākumā. 1900.—1917.»

(1961) un vairākas grāma-

tas: «F. Roziņš — mar-

ksistiskās filozofijas celm-

lauzis Latvijā» (1960),
«J. Jansona-Brauna filozo-

fiskie uzskati» (1964), «Fi-

losofskaja žiznj Latviji
načala XX veka» (1966).

Apzinoties, ka viens no

katras tautas sekmīgas
intelektuālās un sabiedris-

kās attīstības faktoriem ir

filozofiskās kultūras līme-

ņa celšana, filozofiskā

mantojuma apgūšana, pa-

saules uzskata pilnveidošana, var droši sacīt, ka viņš
šajā jomā, izteikdams oriģinālus un rūpīgi pamatotus
secinājumus un idejas, ir devis loti daudz.

60. un it īpaši 70. gados V. Šteinbergs kopā ar citiem

republikas zinātniekiem īsteno plašu zinātnisku ieceri —

izvērš pētījumus par filozofiskās un sabiedriskās domas

attīstību Latvijā no pašiem tās aizsākumiem līdz mūs-

dienām. Nu jau iznākušas trīs kolektīvās monogrāfijas
«Apcerējumi par filozofiskās un sabiedriskās domas at-

tīstību Latvijā». Pirmā no tām (1976) aptver laikposmu
līdz 1900. gadam, otrā (1977) — no 1900. līdz 1920. ga-
dam, trešā (1982) — no 1920. līdz 1940. gadam.

Tajā pašā laikā V. Šteinbergs un viņa līdzstrādnieki

neaizmirst, ka, lai sniegtu sistemātisku, dziļi argumen-

tētu, vispusīgu Latvijas progresīvās filozofiskās domas

attīstības ainu gadsimtu gaitā, nepieciešams apzināt arī

pagaidām ārpus pētnieku redzesloka palikušos, vēl nezi-

nāmos un neizvērtētos vairāk vai mazāk senos izdevu-

mus un manuskriptus — lasītāju rīcībā jānodod nozīmī-

gākie filozofiskie teksti, kurus jebkad sacerējuši Latvijas
autori. Ar šādu nolūku uzsākta jauna izdevuma sagata-
vošana — top Latvijas filozofiskās un sabiedriskās do-

mas antoloģija, kurā būs iekļauti agrāko laiku un mūs-

dienu autoru interesantākie un svarīgākie atzinumi.

Jā, V. Šteinbergam raksturīgs plašs pasaules skatījums.
Tas izpaužas arī centienos, kas vērsti uz Padomju Savie-

nības, sociālistisko valstu un visu progresīvo domātāju
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darbu un ideju izmantošanu republikas filozofiskās dzīves,

socioloģijas, vēstures un citu sabiedrisko zinātņu attīstī-

šanā. Viņš piedalījies daudzos filozofu, sociologu, vēs-

turnieku kongresos un konferencēs dažādās pasaules
valstīs. Viņš ir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Aiz-

robežu ideoloģisko strāvojumu problēmu padomes priekš-

sēdētājs un uztur kontaktus ar daudziem zinātniekiem pa-

saulē, arī ar vairākiem izciliem starptautiskās komunistis-

kās kustības darbiniekiem. Bet uz ārzemēm viņš brauc

arī, lai vāktu materiālus par Latvijas vēsturi. Daļēji tā

radusies aizraujošā grāmata par ievērojamo latviešu un

starptautiskās komunistiskās kustības dalībnieku Kārli

Jansemu jeb Čārlzu Skotu un vairāki citi pētījumi.
V. Šteinbergam patīk diskutēt — viņš ir publicējis grā-

matas un rakstus par saviem vērojumiem ārzemju filozo-

fiskajā domā, par iespaidiem, tiekoties ar citu valstu zi-

nātniekiem. Un daudz rakstījis par filozofu aprindās dis-

kutējamiem vēsturiskā materiālisma jautājumiem, par

visaktuālākajām mūsdienu filozofiskās un sabiedriskās dzī-

ves problēmām pasaulē un mūsu zemē, par mieru un da-

bas aizsardzību.

Bet V. Šteinbergs jau ilgus gadus ir arī LKP CX lo-

ceklis un Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts, un

viņš piedalās republikas nozīmīgāko jautājumu izskatī-

šanā un lemšanā. Šai politiskajai un sabiedriskajai dar-

bībai tuva ir arī zinātnes atziņu propaganda. Tāpēc kopš
1967. gada viņš ir Latvijas PSR Zinību biedrības valdes

priekšsēdētājs.
Plašākai sabiedrībai varbūt nepamanītas palikušas viņa

zinātnes organizatora spējas. Tomēr atcerēsimies: savas

darbības sākumā viņš bija augstskolas katedras vadītājs,
tad (1962 —1970) — P. Stučkas Latvijas Valsts universi-

tātes rektors, patlaban — Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Sabiedrisko zinātņu nodaļas akadēmiķis sekretārs,

īpašas rūpes viņš veltījis, lai izaudzinātu jaunu latviešu

filozofu paaudzi. Tādējādi laikā, kad viņš bija universi-

tātes rektors, lielā mērā ar viņa gādību tajā tika izveidota

Filozofijas nodaļa, kuras absolventi jau tagad būtiski

ietekmē filozofiskās domas attīstību Latvijā. Un 1973.

gadā, kad tika nodibināta PSRS Filozofu biedrības Lat-

vijas nodaļa, viņš vienprātīgi tika ievēlēts par tās priekš-

sēdētāju. Bet, būdams Vēstures institūta direktors (1970 —

1980), viņš vienlaikus ar vēstures problēmu risināšanu

aktīvi veicināja institūta sastāvā esošās Filozofijas noda-
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ļas izaugsmi, kas kļuva par pamatu 1981. gadā jaunizvei-
dotajam Filozofijas un tiesību institūtam, kura vadību,

gluži likumsakarīgi, uzticēja viņam.

Filozofijas un tiesību institūts darbinieku vidējā ve-

cuma ziņā ir viens no jaunākajiem Zinātņu akadēmijā.
Bet tas gan direktora, gan visu pārējo paaudžu zinātnisko

līdzstrādnieku savstarpējās attiecības nebūt nešķeļ, tieši

otrādi — tās izvēršas ļoti produktīvas. V. Šteinbergs cen-

šas atbalstīt katru vērtīgu ideju, atraisīt iniciatīvu. Var-

būt arī tāpēc viņš tik labi jūtas radošās jaunatnes vidū,,
kur dzirkstī atjautīga doma, ļoti jūtīgi tiek uztvertas dzī-

ves aktualitātes. V. Šteinbergs ir patīkams un rosinošs

sarunu biedrs, prot radīt koleģiālu un draudzīgu atmo-

sfēru. Ar viņu var runāt par visu, arī par sportu, jo aka-

dēmiķis, piemēram, vienmēr cenšas tam atrast laiku, pro-

pagandē to. Viņš aizraujas arī ar autotūrismu — savā

automašīnā viņš ir izbraucis dažādas valstis. Un, pro-

tams, kas tas par tūristu, kurš nav fotoamatieris, — viņa
arhīvā ir daudz unikālu fotouzņēmumu ...

Vai tad par tik darbīgu cilvēku var sacīt, ka viņš jau
sasniedzis tādu cienījamu vecumu — septiņdesmit gadus!

Juris Prikulis

Vēsturniekam

Heinriham Strodam 20. aprīlī — 60

DARBĪGS PLAŠUMĀ UN DAUDZVEIDĪBĀ

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 435. lpp.

Viņš nāk no Augšzemes, Sēlijas, Dvietes pagasta sīk-

zemnieka Pētera Stroda ģimenes, kurā vienmēr cieņā bi-

jis darba tikums. Laikam tādēļ viņā tik cieši iesakņojusies
un uz visu mūžu palikusi darba mīlestība, centīgums, čak-

lums. Un tādēļ arī aizvadītajos sešdesmit gados viņš pa-

veicis tik daudz.

1950. gadā Heinrihs Strods beidz LVU Vēstures fa-

kultāti un jau 1954. gadā aizstāv kandidāta disertāciju
par Kurzemes kroņa muižām feodālisma sairšanas peri-
odā. Neapstājies pie sasniegtā, viņš ar apbrīnojamu deg-
smi Rīgas, Maskavas, Ļeņingradas, Tartu, Mogiļevas,

Viļņas arhīvos turpina vākt materiālus par dažādām Lat-

vijas agrārās vēstures problēmām. Vienlaicīgi viņš veic
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Profesors Heinrihs Strods ar ģimeni.

atbildīgu darbu Latvijas Centrālajā Valsts vēstures mu-

zejā. 1961. gadā viņš sāk vadīt Vēstures institūta Etno-

grāfijas sektoru; 1972. gadā viņš publicē savu plašāko

pētījumu par lauksaimniecību Latvijā pārejas perioda no

feodālisma uz kapitālismu. Tas kļūst par pamatu vēs-

tures zinātņu doktora disertācijai.
Ar 1981.' gadu H. Stroda dzīvē aizsakās jauns darba

posms: viņu ievēl par P. Stučkas Latvijas Valsts univer-

sitātes Vēstures un filozofijas fakultātes PSRS Vēstures

katedras vadītāju.
H. Stroda darba vēriens — daudzveidīgs un plašs.

Tas vispirms aptver Latvijas 18.-19. gadsimta agrār-

vēsturi un kultūras vēsturi, kā rezultāta radies ap 130

zinātnisku rakstu un trīs monogrāfijas. Tai skaita arī

«Zemkopības sistēmu attīstība Latvijā» (1957), ar ko tiek

likti pamati nopietnam pētījumam par lauksaimniecības

attīstības galvenajām līnijām visā Baltijā. Savukārt kopa

ar akadēmiķi J. Strādinu tapusi grāmata par Jelgavas

Pētera akadēmiju (1975).

Tajā pašā laikā lielu grāmatu rakstīšana nekavē

H. Strodu piedalīties daudzās zinātniskajās konferences,

kongresos un simpozijos. Tā radies ap 40 referātu tēžu par
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dažādām vēstures problēmām no pirmatnējās kopienas
līdz kapitālismam Latvijā un ap 100 populārzinātnisku
rakstu avīzēs, žurnālos. Viņš publicējies ne tikai Padomju
Savienībā, bet arī Berlīnē, Budapeštā, Hallē, Rostokā,
Toruņā, Prāgā, Stokholmā, Tokijā, Parīzē un citur. Viņš
vienmēr dziļi ieinteresēti atsaucas uz citu vēsturnieku pē-
tījumiem, gan dzimtenē, gan ārzemēs, par ko liecina vai-

rāk nekā 70 publicētas recenzijas. Šī aktīvā darbība, dau-

dzie zinātniskie sacerējumi padarījuši H. Strodu pazīs-
tamu PSRS un ārzemju vēsturnieku vidū.

H. Stroda organizatoriskās dotības atklājušās, saliedē-

jot zinātniekus kopīgam darbam, piemēram, izdodot

monogrāfiju «Latviešu etnogrāfija» (1969) un vairākus

zinātnisku rakstu krājumus («Arheoloģija un etnogrā-
fija», 4.—9. sēj., v. c). Kopš 1958. gada viņš aktīvi dar-

bojas Vissavienības agrārās vēstures pastāvīgā simpozija
orgkomitejā, ir vairāku Padomju Latvijas muzeju zināt-

nisko padomju loceklis, UNESCO Muzeju padomes kores-

pondētājloceklis un Starptautiskās lauksaimniecības mu-

zeju asociācijas loceklis. Un jau sešus gadus — Dabas

un vēstures kalendāra atbildīgā redaktora vietnieks.

H. Strods strādā ātri, ar vienādu degsmi aplūkodams
lielas un sīkas vēstures problēmas, droši izvirzīdams ori-

ģinālus secinājumus un nostādnes, kuras dažreiz izraisa

kaislīgas diskusijas kolēģu vidū.

Bet vakaros, kad zinātnieks nokāpj lejā no savas darb-

istabas un apsēžas kopā ar dzīvesbiedri žurnālisti In-

grīdu lielajā istabā pie kamīna, viņa gādība apņem divus

dēlus un meitu, un viņā iegailējas cauri ikdienas darbam

saglabāta rūpe — izaudzināt arī bērnus par čakliem

darba darītājiem ...

Dzidra Liepiņa

Revolūcijas un partijas darbiniekam

Pēterim Stučkam 26. jūlijā — 120

ĻEŅINA DOMU, CĪŅU UN DARBA BIEDRS

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 438.-439. Ipp.

Tas bija tik zīmīgi: 1918. gada 17. aprīlī notika Pa-

domju Krievijas Tautas Komisāru Padomes kārtējā sēde,
ko vadīja V. I. Ļeņins. Tajā dienā apritēja tieši gads, kopš

Komunistiskās partijas un Padomju valsts vadītājs bija
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Dora Stučka un Pēteris Stučka

nolasījis savas pasaulvēsturiskās Aprīja tēzes, tādēļ tau-

tas komisāri nolēma, ka šis notikums, sākot sēdi, jāatzīmē
ar īsu runu. Un to teica tieslietu tautas komisārs Pēteris

Stučka.

Šāda valdības locekju izvēle bija likumsakarīga.
P. Stučka bija pazīstams kā viens no pašiem dedzīgāka-
jiem Aprīļa tēžu propagandētājiem 1917. gadā, viens no

pirmajiem, kas bija dziļi izpratis jaunās ļeņiniskās kon-

cepcijas milzīgo nozīmi ceļā uz sociālistisko revolūciju.

Viņš bija arī viens no vecākajiem partijas ļeņiniskās gvar-

des cīnītājiem, kuram partijas stāžu noteica no 1895. gada
janvāra, kad viņa dzīvoklī Rīgā, Elizabetes ielā 16 (tagad
Kirova ielā 18) notika «Jaunās strāvas» konspiratīvā ap-

spriede, kas lēma par marksisma izplatīšanu Latvijā. Viņu

plaši pazina kā vienu no Latvijas Sociāldemokrātijas no-

dibinātājiem un vadītājiem, kas tās boļševizēšanā,
V. I. Ļeņina ideju izplatīšanā Latvijā bija veicis ļoti daudz.

P. Stučkas publikācijas latviešu un krievu valodā viņu

izvirzīja redzamāko boļševiku partijas zinātnieku un

publicistu skaitā. Tādēļ nereti P. Stučku pēc viņa literā-

rajiem pseidonīmiem dēvēja par biedru Paragrāfu, Vete-
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rānu. 1914. gada jūlijā V. I. Ļeņins vēstulē J. Hermanim,
kurā aplūkoja jautājumu par LSD pilnīgu organizatorisku
iekļaušanos boļševiku partijā, pievienoja īsu vēlējumu:
«Es būtu ļoti priecīgs uzzināt «Paragrāfa» domas šinīs

jautājumos. Parādiet viņam šo vēstuli!»

Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas P. Stučku ievēlē

Petrogradas Strādnieku un kareivju deputātu padomes
izpildu komitejā. Kopā ar visiem deputātiem boļševikiem
viņš cīnās par to, lai šis padomju centrs pieņemtu revo-

lucionārus lēmumus, mobilizētu darbaļaužu masas Krie-

vijas galvaspilsētā cīņai par padomju varas uzvaru. Vien-

laikus, kā LSD CX loceklis un avīzes «Cīņa» galvenais
redaktors, viņš vadīja Latvijas ļeņiniešu ideoloģisko cīņu

pret buržuāziju, eseriem un meņševikiem. Tās rezultātā

mūsu novads, lai gan to bija sašķēlis pirmais pasaules
karš, tāpat kā 1905. gadā bija viens no Krievijas revolū-

cijas priekšposteņiem, kas Lielā Oktobra dienās sniedza

efektīvu palīdzību sarkanajai Petrogradai. Tolaik

P. Stučka darbojās sociālistiskās revolūcijas galvenajā
štābā — Smoļnijā, kur veica vairākus V. I. Ļeņina uz-

ticētus uzdevumus, sagatavodams Viskrievijas II padomju
kongresa darbu. No kongresa tribīnes 26. oktobrī skanēja
viņa vēsturiskā runa, kas apliecināja, ka Latvijas darba-

ļaudis «ne tikai vārdos, bet arī darbos» atbalstīs

V. I. Ļeņina vadītās Padomju valdības politiku. Turpmā-
kie notikumi spilgti apliecināja šā solījuma patiesīgumu
un diženumu.

Vadot padomju justīciju — kā KSFPR tieslietu tautas

komisārs (1918. g.) vai komisāra vietas izpildītājs (1917.
un 1919. g.) un Augstākās tiesas priekšsēdētājs (1923. —

1932. g.) — P. Stučka daudz paveica, izveidodams pa-

saulē pirmās sociālistiskās valsts tiesu sistēmu — pašu
demokrātiskāko un taisnīgāko. Strādādams V. I. Ļeņina
tiešā vadībā, viņš apguva padomju valstsvīram nepiecie-
šamās zināšanas un ļeņinisko darba stilu.

Personīgās varonības paraugs bija P. Stučkas darbība,

vadot Latvijas Padomju valdību 1918.—1920. gadā. Viņš

prata izvērst jauncelsmes darbu pasaules kara radītā

saimnieciskā sabrukuma apstākļos, laikā, kad pirmajai
Latvijas darbaļaužu republikai no rietumiem, dienvidiem

un ziemeļiem uzbruka imperiālistisko interventu pārspēks.
P. Stučka tolaik bieži mēdza atkārtot Parīzes komunāru

devīzi: «Mēs stāvam šeit sardzē par visu cilvēci.»

Kad ārvalstu iebrucēji apspieda padomju varu Latvijā,
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tieši viņš tās aizstāvjos viesa optimistisku pārliecību, ka

tā ir pagaidu neveiksme, ka buržuāziskajai diktatūrai ne-

būs ilgs mūžs, to sagraus nenovēršamās nākamās revolū-

cijas vētra.

Viņa politiskā erudīcija atklājās arī, veicot atbildīgu
darbu Komunistiskajā Internacionālē. No 1920. gada
P. Stučka bija šīs varenās starptautiskās apvienības Iz-

pildu komitejas loceklis, no 1924. gada jūnija — Kominter-

nes Starptautiskās Kontroles komisijas priekšsēdētājs.
Vēsturiski nozīmīga bija P. Stučkas aktīvā līdzdalība Vā-

cijas Neatkarīgās sociāldemokrātiskās partijas konferencē

1918. gada septembrī, kad šajā zemē jau brieda Novem-

bra revolūcija, ne mazāk izcila, piedaloties Vācijas KP

CX sēdē 1923. gada decembrī, kad smagos pārbaudīju-
mos kaldinājās vācu komunistu marksistiski-ļeņiniskais
kodols.

P. Stučkas padomi un novēlējumi daudziem palīdzēja
atrast pareizo cīņu ceļu. Tālredzīgs bija viņa skats nā-

kotnē.

Leo Dribins

Revolucionāram Jānim Ģipslim
8. septembrī — 100

MONOLĪTAS, ĻEŅINISKĀS PARTIJAS KAREIVIS

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 622. lpp.;

LPE, 3. sej., 723. lpp.

Latvijas revolucionārie sociāldemokrāti mūsu Dzimtenes

vēsturē ir ierakstījuši varonības pilnas lappuses. Būdami

cieši saistīti ar boļševiku partiju, ar V. I. Ļeņinu, viņi

smagajos reakcijas apstākļos veica aktīvu partijas darbu.

Un šo pašaizliedzīgo cīnītāju rindās bija arī Jānis Ģip-

slis, ko partijas biedri pazina kā Rūdi, Emilu Pētersonu,
E. Pavloviču.

Par Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
biedru Šēnfelda tipogrāfijas burtlicis Jānis Ģipslis kļuva

vētrainajās 1905. gada revolūcijas dienās. Sākoties reak-

cijai, viņš no Rīgas pārcēlās uz Kuldīgu, bet 1906. gada

jūnijā tika arestēts un izsūtīts uz mūža nometinājumu

Sibīrijā. Izbēdzis no trimdas, viņš 1908. gadā emigrēja

uz Vāciju, iestājās darbā kādā tipogrāfijā Berlīnē un

aktīvi iekļāvās LSD Berlīnes latviešu sociāldemokrātu

grupā «Ārzemju zēni».
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sajā grupā periodiski
darbojās J. Hermanis

(Auseklis), J. Bērziņš
(Andersons), E. Karlsons

(Ogrietis), A. Jablonskis

(Andrejs); saistīts ar to

bija arī viens no pazīsta-

mākajiem latviešu boļševi-
kiem E. Zvirbulis (Putns).
Latvijas Sociāldemokrāti-

jas ārzemju grupās notika

to pašu virzienu cīņa, kāda
norisa pamatorganizācijās
Latvijā, tikai ārzemju or-

ganizācijās plašāk deba-

tēja par domstarpībām, te

bija pieejami nelegālie
partijas izdevumi, partijas

centrālo orgānu vēstules. Un šo diskusiju materiāli un

biedru sapulcēs pieņemtās rezolūcijas liecina, ka LSD Rie-

tumeiropas grupas savā vairākumā bija boļševistiskas.
V. I. Ļeņina sasauktajā boļševistisko grupu apspriedē,

kas 1911. gada decembra nogalē sanāca Parīzē, Jānis

Ģipslis pārstāvēja trīs LSD Rietumeiropas grupas — Ber-

līnes grupu «Ārzemju zēni», Hamburgas un Brēmenes

grupas. Apspriedes uzdevums bija konsolidēt visus boļ-
ševiku spēkus, sagatavot pilnīgu norobežošanos no likvi-

datoriem, izstrādāt jaunas KSDSP ārzemju grupu orga-

nizāciju formas, un tā bija svarīgs notikums KSDSP un

tajā ietilpstošo nacionālo ārzemju grupu dzīvē. J. Ģip-
slis informēja apspriedi par LSD Rietumeiropas grupu

skaitu, to skaitlisko sastāvu, politisko noskaņojumu. Viņš
uzsvēra, ka savā praktiskajā darbībā latviešu sociāldemo-

krāti vadījušies no principiem, ko pauž «Rabočaja gā-

zēta». Praktisks šīs apspriedes rezultāts bija 1912. gada
vasarā nodibinātais bolševistiskais centrs ārzemēs — LSD

Ārzemju grupu birojs. Par biroja locekjiem ievēlēja J. Bēr-

ziņu (Ziemeli), E. Karlsonu un F. Ozolu. Biroja darbā

aktīvi iekļāvās arī J. Ģipslis, J. Hermanis, E. Zvirbulis,
J. Kļava, J. Linde (J. Ozoliņš, Nemiers). Ar V. I. Ļeņina

palīdzību latviešu boļševiki ārzemēs ar 1912. gada novem-

bri sāka izdot «Biļetenu», kas jau ar pirmajiem numuriem

visās LSD ārzemju grupās ieguva plašu popularitāti.
J. Ģipslis ārzemju biedru vidū bija pazīstams kā prak-
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tisks organizators, bet, kad Latvijas Sociāldemokrātijā
saasinājās cīņa pret likvidatorismu, arī J. Ģipslis ķērās
pie spalvas. Savā rakstā «Ko mums māca pēdējo gadu
strādnieku kustība Krievijā?» J. Ģipslis pasvītroja, ka

visi novirzieni partijā, kas radušies reakcijas laikā, kā,

piemēram, likvidatorisms, otzovisms v. c, ir revolūcijai
uz laiku pieslējušos elementu produkts. Līdz ar proleta-
riāta masu kustības atjaunošanos Krievijā ir radusies lab-

vēlīga situācija visu šo novirzienu pilnīgai atmaskoša-

nai.

Laikā, kad notika gatavošanās LSD IV kongresam,

starp V. I. Ļeņinu un latviešu boļševikiem tika uzsākta

aktīva sarakste. Vairākas vēstules J. Ģipslim nosūtīja
N. Krupskaja. Bet, sākot ar 1913. gada maiju, V. I. Ļe-

ņins pats turpināja saraksti ar J. Ģipsli, apspriežot jau
konkrētus kongresa sagatavošanas jautājumus. Sevišķi
aktīva vēstuļu apmaiņa starp V. I. Ļeņinu, J. Ģipsli un

J. Hermani notika kongresa priekšvakarā 1914. gada jan-
vārī. Savā 7. janvāra vēstulē Ļeņins paziņoja, ka ieradīšo-

ties Berlīnē, jo vēl pirms kongresa vēloties satikties ar

J. Ģipsli un J. Hermani. Satikšanās notika 1914. gada
9. janvārī J. Hermaņa dzīvoklī.

1914. gada 12. marta vēstulē V. I. Ļeņinam J. Ģipslis
kritizēja dažu LSD IV kongresa rezolūciju samierniecisko

raksturu. J. Ģipslis ziņoja, ka biedri ar tām esot neap-

mierināti un uzskatot, ka ir jāturpina cīņa ar samier-

miekiem. Atbildē uz šo vēstuli V. I. Ļeņins rakstīja:

«Dārgais biedri Rūdi!
Mani ļoti pārsteidz, ka Jūs rakstāt: «Man nav sapro-

tama b. Ļeņina attieksme šai lietā» (t. i., mana attieksme

pret latviešu kongresa samiernieciskajām rezolūcijām).
Vai tiešām Hermanis Jums nestāstīja, ka es cīnījos

visvisādi? Bet samiernieki uzvarēja. Tagad vajag karot

■vēl, tālāk, bet karot ar prātu.
Aresti mani nepārsteidz, jo likvidatori kongresu bija

sarīkojuši līdz nejēdzībai nekonspiratlvi. Visa Bri-

sele zināja! Visa Parīze zināja!
Turpmāk mācība: bīstieties likvidatoru!

Parādiet šo vēstuli Hermanim. Gaidu vēstis, kad tad

publicēt rezolūcijas? Vajag, lai «Pravda» to izdarītu

agrāk par visiem.

Ar

.
Ķ. suta sveicienu

Spiežu roku. Jūsu Ļeņins».
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1914. gada jūlijā Berlīnē notika latviešu bojševiku pār-

stāvju apspriede. Tajā bija jāizlemj jautājums par LSL>

delegācijas piedalīšanos boļševiku partijas VI kongresā,,
ko bija paredzēts sasaukt 1914. gada augustā. Apspriedē-
piedalījās P. Stučka, J. Ģipslis un J. Hermanis. Apspriede
vienprātīgi nolēma nekavējoties pieslieties boļševikiem. Un

1914. gada augustā LSD X konference atzina, ka Latviešu

Sociāldemokrātijai drīzākajā laikā jānodibina sakari ar

bojševiku partijas vadošajiem centriem.

Sis nozīmīgais lēmums bija kaldināts ilgajā cīņā ar

samierniekiem un cita veida oportūnistiem LSD rindās

un iezīmēja jaunu posmu Latvijas Sociāldemokrātijas
vēsturē. Un ne mazu ieguldījumu šajā cīņā bija devis

Jānis Ģipslis.
Dzidra Paeglīte

Revolucionāram

Eduardam Zandreiteram 9. septembrī — 100

KAD DZĪVE UN CIŅA — VIENS VĀRDS

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 726. lpp»

Eduarda Zandreitera mūžs īpaši raksturīgs ar to, ka

tas ievijies it visos Latvijas proletariāta revolucionārās

kustības notikumos. Viņam ir visilgākais aktīva pagrīdes
darba stāžs gan cara patvaldības, gan buržuāziskās Lat-

vijas periodā. Pats Eduards Zandreiters uzskatīja, ka nele-

gālā darba ķīla ir stingra, gudra konspirācija.
Eduarda Zandreitera dzīves noslēpumainība viņa bio-

grāfijas faktu izzinātājiem vienmēr ir sagādājusi lielas

grūtības. Turklāt šo darbu vēl vairāk ir sarežģījuši ap-

stākļi 20. un 30. gados. Tad, kad LKP Vēstures komisija
Padomju Krievijā ļoti rosīgi plašās publikācijās fiksēja
revolucionārās un partijas dzīves faktus un notikumus,
Eduards Zandreiters bija vadošā pagrīdes darbā buržuā-

ziskajā Latvijā. Viņš ļoti lūdza, pat kategoriski piepra-

sīja, tās pašas konspirācijas dēļ viņa vārdu nekur ne-

kādā publikācijā neminēt. Bet tad, kad pienāca laiks par
Eduarda Zandreitera mūžu runāt pilnā balsī, viņa mūsu»

vidū vairs nebija.
Tāpēc tagad, Eduarda Zandreitera lielajā jubilejā, gri-

bas dot atklātībai tieši tos viņa dzīves datus, kas vēstu-

res literatūrā līdz šim vēl nav figurējuši.
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Zandreiteru ģimene ir

ienācēja Rīgā no Dreiliņu

pagasta, kur Eduarda tēvs

Jānis strādājis par kučieri

un kalpu Lielās ģildes
priekšnieka Heidefogeļa
atpūtas muižā Grāven-

heidā Juglas ezera krastā.

(Savā laikā šeit vasaras

mēdzis pavadīt arī Her-

ders.)

Eduarda vecāku Jāņa
Zandreitera un Annas

Treiberes laulība noslēgta
1873. gada 22. aprīlī
Biķeru baznīcā. Ģimene ir

bērniem svētīta. 1874. gada
20. janvārī piedzimst
Anna, 1875. gada 9. feb-

ruārī — Karolīne, 1876.

gada 19. jūlijā — Paulīne, 1878. gada 15. augustā —

Kristaps un Pēteris, 1880. gada 10. janvārī — Jūlija,
1881. gada 24. decembrī — Jānis, 1884. gada 29. jan-
vārī — Alvīne. Pastarītis Eduards vienīgais no viņiem
dzimis tad, kad ģimene jau dzīvo Rīgas pilsētas robe-

žās. No visiem bērniem pieaug tikai Karolīne, Alvīne,
Jānis un Eduards. Viņu bērnības pagalms ir Ergju (ta-
gadējā Jāņa Asara) ielā 8, rotāju laukums — smilšainie

Grīziņkalna pauguri. Mājās labi jūtama sabiedriskā no-

skaņa; to ienes Baltijas vagonu fabrikas, brāļu Kleinu

mašīnbūves rūpnīcas, kokapstrādes mašīnu rūpnīcas

«Stella», Dimanta konservu fabrikas, Marienfelda desu

darbnīcas, Štāla kokzāģētavas, Tisa ādu fabrikas, Riter-

berga zīmoglaku fabrikas, Ruso-Reina svina krāsu fabri-

kas, Jakuba riteņsmēru fabrikas, Ausekļa un Lauca pod-
niecības un daudzu citu apkārtējo uzņēmumu strādnieki.

Trīs ziemas Eduards Zandreiters mācās pilsētas drau-

dzes skolā Matīsa (Revolūcijas) ielā 37/39. Par skolotā-

jiem šajā laikā tur strādā J. Liepiņš, J. Breikšs un V.

Cistjakova. Eduardam ir tikai desmit gadu, kad 1895.

gadā nomirst tēvs. Un rūpes par ģimeni uzgulstas ve-

cākā brāļa Jāņa — P. Radziņa būvfirmas mūrnieka —

pleciem. Trīspadsmit gadus vecu brālis turp aizved arī

Eduardu. Pusaudzi pažēlo. Smagā mūrnieka darba vietā
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viņu sev par palīgu pie celtņu mērīšanas pieņem firmas

būvtehniķis jaunstrāvnieks Jānis Melnalksnis.

Pēc gada Eduards līdzās brālim sāk mācīties mūrnieka

amatu. Viņa skolas un mūrnieka mācekļa gadu biedri ir

Kārlis un Augusts Liberti, Augusts Vende, Kārlis Bege
un citi vēlākie revolucionāri. Tā ir mūrnieku paaudze,
kas, pati dzīvodama piepilsētas koka namelos, katru rītu

devās uz centru celt krāšņo jūgendstila Rīgu. Pētera Ra-

dziņa būvfirma bija specializējusies pilsētas skolu un

kultūras iestāžu celtniecībā.

1903. gada 4. maijā Eduardu Zandreiteru uzņēma Ma-

zās ģildes mūrnieku amatzeļļu biedrībā, kuras sarakstos

viņš formāli sabija līdz 1909. gada 1. janvārim. Viņš ir

to zeļļu pulkā, kam par meistariem kļūt nebija lemts.

Turpat līdzās Eduarda un viņa biedru dzīvesvietai Mūr-

nieku ielā atradās Maskavas priekšpilsētas 3. policijas
iecirknis, kur pristava palīga amatā darbojās Greguss.
Ar viņu šeit sastapties Eduardam nākas gan 1904., gan

1905. gadā pēc lielajiem mūrnieku streikiem.

1906. gada rudenī Eduardam Zandreiteram tuvojas ka-

raklausības komisijas ložu laiks. Šim brīdim savdabīgi ga-

tavojas visa Zandreiteru ģimene. Brālis ar māti pārceļas
uz Āgenskalna priežu rajonu Sabiles ielā 12. 11. septem-
brī Eduards pierakstās Jaunajā Rumpmuižas (tagad
A. Deglava) ielā 13, 5. dzīvoklī. Vecajā dzīvoklītī Ergju
ielā vēl pierakstīta tikai vecākā māsa Karolīne, bet viņa
ir apprecējusies ar Rozentālu, mainījusi uzvārdu un prak-
tiski tur vairs nav atrodama.

1906. gada 25. oktobrī liktenis Eduardam Zandreiteram

lemj karaklausības komisijas pilno lozi Nr. 303. Taču šajā
laikā viņam jāveic svarīgs partijas uzdevums — jā-

organizē Rīgas bezdarbnieki un jāsniedz tiem palīdzība.
Eduards Zandreiters ir kooptēts Latvijas Sociāldemokrā-

tijas Centrālās Komitejas sastāvā. Tāpēc iesaukšanas

punktā Eduards Zandreiters neierodas. Viņš sāk profesio-
nāla revolucionāra un nelegālista dzīvi ar Zaņa Matisona

dokumentiem.

1906. gada nogalē viņa jaunā pase pierakstīta Stabu

(F. Engelsa) ielā 88.

1907. gada aprīlī Eduards Zandreiters nav LSD II

kogresa delegātu vidū. Taču viņam, kā CX loceklim, ir

tiesības piedalīties kongresa darbā ar padomdevēja balss-

tiesībām. Un tā E. Zandreiters uz Londonu brauc par
saviem līdzekļiem.
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KSDSP V un LSD II kongresa laikā Londonā E. Zand-

reiters kopā ar dažiem delegātiem ir apmeties emigranta
(no centrālcietuma viņu atbrīvoja kaujinieki) Jāņa Lāča

(Krīgera) dzīvoklī: 25 Cookham, Bldgs Olā Nichol str.,

Storeditch, London NE.

LSD II kongresā E. Zandreiteru ievēl par CX locekli,

par CX kasieri. Atgriezies Rīgā, viņš dzīvo Stabu ielā 88,

vēlāk, 1907 gada 28. novembrī, pierakstās Avotu ielā 23a,
24. dzīvoklī.

1908. gada 16. februārī E. Zandreiters piedalās LSD

Rīgas organizācijas konferencē Ādmiņu ielā 1/3, kuru

pārsteidz policija. Tikai gadījums viņu glābj no nopiet-
nas apsūdzības: Zandreiteru apcietina brīdī, kad viņš ir

iznācis uz ielas pārbaudīt konferences apsardzi. Seko iz-

meklēšanas ieslodzījums Rīgas centrālcietumā.

E. Zandreitera lietu izskata 1909. gadā no 4. līdz 7.

martam Vietējā pagaidu kara tiesa Citadelē tā sauktajā
«44. prāvā». Taču ne izmeklēšana, ne tiesa nespēj pierā-
dīt E. Zandreitera (pēc pases 2. Matisona) līdzdalību

konferencē un tāpēc spiesta viņu attaisnot.

Lai no sevis novērstu ohrankas pārmērīgo uzmanību,
E. Zandreiters uz laiku spiests atsacīties no vadoša darba

partijas organizācijā. Viņš iestājas darbā par komiju po-
litiski neaktīvā kolektīvā Frēzingera gumijas fabrikā Pār-

daugavā, Slokas ielā.

Taču paiet tikai gads un jau 1910. gada 28. februārī

Eduards Zandreiters dodas uz Matīsa kapiem garīdznieka
vietā teikt atvadu vārdus cietumā ar tīfu mirušajam par-

tijas biedram būvstrādniekam Dāvim Luteram. Pēc draus-

mīgajiem asiņainās reakcijas gadiem tā ir pirmā atklātā

politiskā demonstrācija, kurā piedalās tūkstošiem laužu.
Ar šo bēru mītiņu un Zandreitera teikto kapa runu iezī-

mējas jaunu revolucionāro uzplūdu sākums Rīgā.
1910. gada 23. jūnijā LSD konferencē Eduardu Zand-

reiteru atkal ievēl par CX locekli. Kā izslavētam konspi-
ratoram viņam uztic nākamā LSD kongresa sagatavo-
šanu. Sajā periodā Zaņa Matisona vārds atrodams šādu

Rīgas namu mājasgrāmatās: no 1910. gada 11. jūlija
līdz 1911. gada 7. jūlijam — Aleksandra ielā 152, dzī-

voklis 17; no 1911. gada 7. jūnija līdz 1. augustam —

Marijas ielā 12, dzīvoklis 19; no 1911. gada 29. jūlija līdz

1912. gada 9. jūlijam — Matīsa ielā 89a, dzīvoklis 8.

Uz LSD kongresu Helsinkos 1911. gada augusta dele-

gāti ierodas ārkārtēji smagos apstākļos. Delegātu vidū
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ir provokators, kurš par katru pagrīdnieku nodomu in-

formē žandarmēriju, kas apņēmusies par katru cenu pār-

steigt kongresu un arestēt visus tā dalībniekus.

Helsinkos Eduards Zandreiters kopā ar dažiem biedriem

dzīvo zviedrietes Tālstrēmas dzīvoklī Esplanādes bul-

vārī 25.

Izmantojot konspirācijas mākslas metodes, kongresa
delegātiem izdodas pa reizei sanākt kopā Georga ielā 31

un Roza Villa (tagad Runsulana) ielā 14. Pēdējā kon-

gresa sēde notiek zem klajas debess saltā septembra naktī

Helsinku piepilsētas mežā Ogelbī apkārtnē, vietā, kur

tagad uzcelts Olimpiskais stadions. Mājās gandrīz visi

delegāti atgriežas sasirguši.
Nevienlīdzīgā cīņa ar politapsardzi turpinās Rīgā. Pro-

vokators, legālās kultūrizglītības biedrības «Uguns» val-

des priekšsēdētājs, noskaidro vadošo partijas biedru pa-

ses uzvārdus, dzīvesvietas, sakarus.

Necerēdama vairs sagaidīt jaunu kongresa atkārtojumu,
ohranka uzdod policijai 1912. gada 28. aprija vakarā

apcietināt grupu Helsinku kongresa dalībnieku. Apcieti-
nāto vidū ir Žanis Matisons, kura dzīvokļa kratīšanā «ne-

kas klaji noziedzīgs netika atrasts». 2. maijā pret viņu uz-

sākta izmeklēšana, balstoties uz aģentūras ziņām par

piederību LSD. Pierādījumus nedeva arī Matisona spī-
dzināšana Gregusa slepenpolicijā. 5. maijā Matisonu

pārveda uz Vidzemes guberņas cietumu Nr. 1 Citadelē.

LSD kongresa delegātu lietu izmeklēja Žandarmērijas
pārvaldes priekšnieka palīgs, Atsevišķā žandarmērijas
korpusa apakšpulkvedis Popodžanovs. Un tomēr tiesas

prāvu Popodžanovam safabricēt neizdodas. Lai neat-

klātu provokatoru, Vidzemes guberņas žandarmērijas

pārvalde lūdz iekšlietu ministru apcietinātos delegātus
administratīvā kārtā izsūtīt uz nometinājumu Sibīrijā

policijas uzraudzībā. 1912. gada 4. oktobrī Vidzemes gu-

berņas kancelejā pienāk impērijas iekšlietu ministra 22.

septembra lēmums par Zaņa Matisona nometināšanu

Narimas novadā uz četriem gadiem.
Taču 14. oktobrī ieslodzītais Žanis Matisons sajauc

visu varasvīru lietvedību. Viņš atzīstas, ka nav vis Žanis

Matisons, bet gan Eduards Zandreiters. No tā izriet, ka

Vidzemes žandarmērija ir mānījusi gubernatoru un gu-

bernators — iekšlietu ministriju.
Rīgas pilsētas izmeklēšanas nodaļas priekšnieka palīgs

Gedgovdts ar radinieku liecībām patiešām pierāda, ka
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Zaņa Matisona īstais vārds ir Eduards Zandreiters un

lietu par dzīvošanu uz cita vārda 1912. gada 22. novem-

brī nodod izskatīšanai Rīgas—Valmieras apgabala 10.

iecirkņa miertiesai Rīgā, Marijas (Suvorova) ielā 49.

Divus mēnešus cietumsoda, ko Eduardam Zandreite-

ram piesprieda 19. decembrī, bija jāizcieš tajā pašā guber-
ņas cietumā. Bet, tā kā 1913. gada 9. janvārī, Piektā gada
revolūcijas sākuma piemiņas dienā, politieslodzītie Edu-

arda Zandreitera vadībā sadumpojās pret cietuma regla-
mentu un uzsāka bada streiku, tad 28. janvārī viņu pār-
veda uz Jelgavas priekšpilsētas aresta māju Kuģu ielā,
kur vispirms bija jāgaida Rīgas apriņķa karaklausības

komisijas lēmums. Taču 1. februārī tā nolēma Eduarda

Zandreitera iesaukšanu armijā atlikt uz četriem gadiem
līdz nometinājuma laika beigām.

1913. gada 10. martā trimdinieki, to vidū arī Eduards

Zandreiters, devās ceļā. 1913. gada 29. martā Tomskas

pārsūtīšanas cietumā Eduardam Zandreiteram paziņoja
nometināšanas vietu Narimas apriņķa Ketas pagasta To-

guras sādžā un nākamajā dienā pajūgu karavāna devās

turp pa jau nedrošo Tomas un Obas ledu.

Togurā Eduards Zandreiters dzīvoja kopā ar latviešu

sociāldemokrātu, vēlāko padomju preses darbinieku Jāni

Grunti. Seit Eduards Zandreiters pavadīja tikai gadu.

Viņš izbēga 1914. gada 30. martā kopā ar Jaroslavas

sociāldemokrātu Vasiliju Repinu.

Rīgā Zandreiters atgriezās Maija svētku priekšvakarā,
kad policija mēdza apcietināt aktīvākos revolucionārus

un viņu dzīvokļos meklēt proklamācijas. Policija ieradās

arī dzīvoklī Avotu ielā 23a, kur pēc tālā ceļa nakti pār-
laida izbēgušais trimdinieks. Dzīvokļa saimnieku apcieti-

nāja, taču apakšīrnieka durvis tā neiedomājās pavērt.
Eduards Zandreiters dodas uz Liepāju. Par šo viņa

dzīves posmu revolucionārs Kārlis Bege atstājis liecību,
ka Zandreiters bijis tas, kurš viņam palīdzējis nokļūt uz

ārzemju kuģa un emigrēt.

Imperiālistiskās Vācijas iebrukuma laikā Eduards Zand-

reiters līdz ar Kurzemes bēgļu plūsmu nonāk Maskavā,
kur evakuēti vairāki lieli Rīgas uzņēmumi. Viņš turpina
darboties Latvijas proletariāta organizācijās un te lieti

noder viņa revolucionāra pieredze.
Laikposmā pēc Februāra revolūcijas Eduards Zandrei-

ters aktīvi līdzdarbojas LSD XIII konferences sagata-
vošanā. Tā notiek Maskavā, Politehniskajā muzejā un
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A. Šaņavska Tautas universitātē 1917. gadā no 19. līdz

22. aprīlim. Konferencē Eduards Zandreiters referē par

organizatorisko jautājumu, sniedz pārskatu par LSD CX

finansiālo stāvokli un runā par KSDS(b)P Maskavas or-

ganizācijas Ziemeļnieku grupas revolucionāro darbību.
Eduarda Zandreitera biogrāfijā tāpat ir līdzdalība Vis-

krievijas IV un V Padomju kongresā.
LSD XV konferencē, kas 1917. gada 14. un 15. decem-

brī notika Valmierā, E. Zandreiteru ievēlēja par LSD CX

locekli.

LSD CX Krievijas birojā E. Zandreiters pārzināja ope-

ratīvos sakarus ar okupētās Latvijas pagrīdi. 1918. gada
jūlijā viņš ieradās Rīgā un pagrīdniekiem atveda ieročus

un naudu.

Pēc Novembra revolūcijas Vācijā, kad sabruka Brestas

laupītājmiera noteikumi un aktuāla kļuva padomju varas

orgānu dibināšana visā Latvijas teritorijā, LSD CX Krie-

vijas birojs savā 1918. gada 14. novembra ārkārtējā sēdē

šim uzdevumam izveidoja īpašu darba biroju, kurā dar-

bojās O. Kārkliņš, J. Lencmanis un E. Zandreiters.

Frontē Eduarda Zandreitera postenis bija sarkano strēl-

nieku štābā. Seit tika koncentrētas izlūkošanas ziņas par

politisko un militāro stāvokli Latvijā. Šeit Zandreiters

sagaidīja un tālākpavadīja tos biedrus, ko pie viņa sūtīja
partijas CX un kuri uz vēl okupētajām dzimtajām apriņķu
pilsētām un pagastu centriem devās organizēt padomju
vēlēšanas, dibināt padomju varu. Kad bija vajadzīgs,
E. Zandreiters strēlnieku kaujas ierindā devās uzbru-

kumā nocietinātajiem vācu pretestības punktiem.
Rīgā E. Zandreiters ieradās 1919. gada 4. janvāra naktī

Latvijas Padomju valdības grupā. Te viņš piedalījās tās

pirmajā sēdē Aleksandra (Ļeņina) ielā 63 un uzņēmās
būvniecības komisāra pienākumus.

Un tad seko pati leģendārākā Eduarda Zandreitera

mūža daļa, kad viņš nepārtraukti, vairāk nekā vienpad-
smit gadus ir viens no komunistiskās kustības praktiska-
jiem vadītājiem Latvijā

...

Eduarda Zandreitera lielās jubilejas gadā mēs varam

teikt, ka otru mūžu viņš ir jau nodzīvojis muzeju zālēs,

Latvijas revolucionārās un Komunistiskās partijas vēs-

tures lapaspusēs, cīņas biedru atmiņu stāstos, dziļas un

nelokāmas komunistiskas pārliecības cilvēka paraugā.

Arturs Heniņš
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Mikrobiologam un zinātnes vēsturniekam

Jūlijam Jākobsonam 30. oktobrī — 60

AR PLAŠU REDZESLOKU

Enciklopēdija pagaidām klusē, tāpēc sakumam attiecī-

gai shēmai atbilstoša personālija:

Jākobsons Jūlijs (dz. 1925. 30. X Rīgā) — pad. mikrobiologs, biol. zln. kand.

(1954). PSKP b. (1954). Beidzis LLA (1951). Strādā LPSR ZA A. Kirhenšteina

Mikrobioloģijas Inst. (kopš 1947), vec. zln. Ildzstr. (1958Ļ zln. sekr. (1955—59,

1960—62), Visp. mikrobioloģijas sekt. vad. (1959—60), Mikroorganismu ģenē-

tikas un selekc. lab. vad. (kopš 1963), direktora vietnieks zln. darbā (1973—74,

kopš 1982). Vairāk nekā 300 zin. darbu un 17 Izgudrojumu autors, vairāk nekā

50 zin. izd. red. un līdzred. Pētījis mikroorganismu selekc, ģenētiku un fizio-

loģiju, bioloģiski aktīvu vielu biosintēzl, mikrobioloģisko obj. infrasarkano

spektroskopiju, mikrobioloģijas un virusoloģijas vēst. Vlssav. Mikrobiologu
b-bas goda b. (1980) un Ljas nod. vad. (kopš 1963). PSRS sporta meistars

(1972; ūdenstūrlsmā — pirmais Ljā).

No Jūlija Jākobsona daudzpusīgās zinātniskās darbī-

bas uzmanību šoreiz pievērsīsim zinātnes vēstures pro-

blēmām, kuras viņš risina trijos galvenajos virzienos:

mikrobioloģijas aizsākumi Latvijā, Augusta Kirhenšteina

dzīve un darbība, mūsdienu mikrobioloģijas sasniegumi
un perspektīvas. Šiem jautājumiem veltīts ap 100 publi-
kāciju.

Zinātnes vēsturē kāda sevišķi spoža lappuse pieder pir-
majiem latviešu mikrobiologiem: Eiženam Zemmeram,

Kristapam Helmanim, Oto Kalniņam, Alfrēdam Bertu-

šam, Kārlim Krēsliņam, Jānim Lūsim v. c. Helmanis kopā
ar Kalniņu atklāja maleīna diagnostiskās īpašības Jauno
ienāšu noteikšanā. Zemmers pirmais Krievijā pievērsās

patogēno mikrobu izpētei, atklāja vistu mēra izraisītāju.
Helmanis dibināja otro Pastēra staciju pasaulē (Pēter-
burgā), sekmēja trakumsērgas ierobežošanu, bez tam bija
Krievijā pirmās medicīnas zinātniskās pētniecības iestā-

des — Pēterburgas Eksperimentālās medicīnas insti-

tūta — dibināšanas iniciators. Krēsliņš pētīja un ražoja
maleīnu un tuberkulīnu. Viņu zinātnisko sasniegumu no-

vērtēšanai, kuri šodien gan mazliet piemirsušies, Jūlijs
Jākobsons nododas ar visu sirdi. Jo pagātnē sakņojas
šodiena un skaidrāk kļūst redzama rītdiena. Pēc profe-
sora Egona Dārziņa publikācijām 30. gados pirmo lat-

viešu mikrobiologu veikums plašāku novērtējumu mūs-

dienās guvis Jūlija Jākobsona darbos. Ne tikai šaurā

pašmāju ielokā — arī pasaules zinātnisko procesu attīs-
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tības kontekstos, jo viņi
stāvējuši līdzās (un arī

personīgi pazinušies) Lui-

jam Pastēram, Robertam

Koham un citiem moder-

nās mikrobioloģijas celm-

laužiem.

Gadsimtu mijā stafetes

nūjiņa nonāca Augusta
Kirhenšteina rokās, un to

viņš, priekšā citiem, nesa

vairāk nekā pusgadsimtu.

Augusts Kirhenšteins lika

stingrus pamatus mikro-

bioloģijas, virusoloģijas
un vitaminoloģijas attīstī-

bai Latvijā. Jūlijs Jākob-

sons ir akadēmiķa skol-

nieks, viņa vadībā izau-

dzis, nobriedis un pilnvei-
dojies kā zinātnieks, sava skolotāja ideju turpinātājs.
TādēJ otra svarīga Jūlija Jākobsona publikāciju kopa
saistīta ar Augusta Kirhenšteina dzīves un darbības izpēti
un novērtējumu. Augusta Kirhenšteina piemiņas lasījumi,
dažādi pasākumi Rīgā un laukos, kā arī ārpus republikas,
vienmēr notikuši ar Jūlija Jākobsona tiešu līdzdalību vai

pēc viņa iniciatīvas. Ne tikai Mikrobioloģijas institūts

(kopš 1963. g.), arī iela, kas ved uz institūtu (kopš 1983. g).
saucas Augusta Kirhenšteina vārdā. Lai katrs būtu tik

daudz darījis sava skolotāja piemiņas saglabāšanai, —

tad nevajadzētu sūdzēties, ka zinātnieku piemiņas vietas

pie mums atrodas pabērna stāvoklī.

Un trešais, svarīgākais posms katra zinātnes vēstur-

nieka darbībā, kur pagātne sasaucas un mijas ar šodienu

un nākamību, — pašu paveiktā darba vērtējums un rīt-

dienas perspektīvas. Šobrīd šie jautājumi ir grūtāk uz-

tverami, jo bijušais vienmēr liekas skaidrs un saprotams,

turpretī tagadne un nākotne — allaž diskutējama un strī-

dīga. Arī šeit Jūlijs Jākobsons ir saglabājis īstam zināt-

niekam piemītošo objektivitāti un droši spriež par attīs-

tības svarīgākajiem procesiem.
Lielas veiksmes, godājamo kolēģi, arī turpmāk!

Arnis Vīksna
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Arhīvu darbiniekam

Georgam Jenšam 3. decembrī — 85

TAUTAS DOKUMENTĀLĀS ATMIŅAS GLABĀTĀJS

Ir cilvēki, kuri jau radošās darbības sākumā iet pa ne-

skartu lauku, iesliedē savu ceļu un tic, ka pa viņu iemī-

tajām pēdām nāks citi un, uzticējušies viņam, atklās sev

jaunupasauli...
Pie šādiem savrupceja gājējiem pieder mūsu republikas

vecākais arhīvists Georgs Jenšs. Vairākas vēsturnieku pa-

audzes izaugušas viņa labvēlīgajā ietekmē, izjutušas viņa

apbrīnojamo erudīciju, sirsnīgo vēlmi dalīties zināšanās.

G. Jenšs ir pirmais arhīvists, kurš vērienīgi sāk pētīt
un izvērtēt Latvijas agrā un vēlā feodālisma avotus no

marksistiski ļeņiniskās metodoloģijas viedokja. Viņa spal-
vai pieder vieni no pirmajiem pētījumiem par Padomju
Latvijas tirdzniecību, rūpniecību, papīra ražošanas vēs-

turi, par arhīvniecību, kas rakstīti, balstoties uz plašu,
līdz tam vēstures zinātnei maz pētītu avotu bāzes.

Viņa šūpulis kārts tālu no Latvijas — Jaroslavļā 1900.

gada 3. decembrī. Viņa tēvs, Arnolds Jenšs — diplomēts
inženieris —, 1905. gadā dabū profesora vietu Rīgas Po-

litehniskajā institūtā. Dēls aug tēva ietekmē, mantodams

no viņa zinātnieka analītisko prātu un lielās darbaspējas.
Augstāko izglītību G. Jenšs iegūst ārzemēs: 1929. gadā
beidz Hamburgas universitātes Ekonomikas fakultāti. Jau

universitātē viņa uzmanība pievērsta ekonomikas vēstu-

rei; pēc universitātes beigšanas viņš aizstāv doktora di-

sertāciju par tēmu «Rīgas tirdzniecība XVII gs.». Lielāko

dalu no sava darbīgā mūža viņš atdevis Latvijas PSR

Centrālajam Valsts vēstures arhīvam (turpmāk CVVA),
kur nostrādājis turpat četrus gadu desmitus. īpaši at-

miņā palicis 1944. gads ... karš, fašisti atkāpjas, sākas

vērtīgāko arhīva dokumentu izvešana. Tad G. Jenšs dzī-

voja ar vienu domu — nedrīkst pieļaut dokumentu izve-

šanu! To iesaiņošana notika stingrā fašistu uzraudzībā.

Naktīs arhīvā palika tikai dežuranti. Un G. Jenšs nolēma

izmantot nakts dežūras: dienā kastēs iesaiņotos doku-

mentus viņš vēra vajā, izņēma vērtīgākos un to vietā

ielika makulatūru. Tikai vēlāk, kad karš jau bija sen bei-

dzies, padomju armijas virsnieks, bijušais arhīva direktors

A. Kadiķis, Cehoslovakijas Sudetos meklēdams Latvijas
Valsts arhīva dokumentus, konstatēja, ka vācu fašisti no
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arhīva izveduši diezgan daudz makulatūras ... Tā, ris-

kēdams ar dzīvību, G. Jenšs izglāba tautas nacionālās

vērtības.

Radošākie jubilāra darba gadi sākās pēc Lielā Tēvijas
kara. Arhīvā viņš pēta Latvijas feodālisma un kapitālisma

avotus, fondē, sistematizē, apraksta dokumentus un po-

pularizē tos. Te jāpatērē krietni daudz pūļu, lai senos do-

kumentus izlasītu, izprastu un interpretētu. Tādējādi vēs-

turniekam ne tikai jāpārvalda svešvalodas (un G. Jenšs

prot sešas), bet jābūt erudītam dažādās vēstures palīgno-
zarēs — paleogrāfijā, heraldikā, sfraģistikā, metroloģijā,,
filigranoloģijā v. c. Sajā aspektā G. Jenšs ir neaizstājams

speciālists: pārzinādams vēstures palīgnozares, viņš ar

saviem vērienīgajiem CVVA fondu apskatiem devis mil-

zīgu ieguldījumu Latvijas vēstures zinātnē.

1981. gadā izdevniecība «Avots» laida klajā G. Jenša

pētījumu «Iz istorii arhivnogo dela v Latviji», kur au-

tors apkopojis visu sava radošā mūža veikumu — pētīju-
mus par CVVA fondu izveidi, to vēsturiskajiem likteņiem
no vissenākajiem laikiem līdz 1940. gadam. Grāmata ir

oriģināla, pagaidām vienīgā Padomju Savienībā. Tā

sniedz bagātu, daudzplākšņainu uzziņu materiālu par

CVVA fondiem, par valsts, kārtu un pašvaldības iestādēm

feodālisma un kapitālisma periodos. Tādējādi tā ir rokas-
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grāmata ne tikai arhīvniecības speciālistiem un vēsturnie-

kiem, bet arī vispārnozīmīgs vēsturisks darbs.

Noslēgties šaura arhīvista ietvaros G. Jenšs savu ba-

gāto zināšanu dēļ nespēja. Paralēli darbam arhīvā viņš
veica nozīmīgu darbu kā vēsturnieks, kaut arī viņa tiešie

pienākumi to neprasīja. Tā bija drīzāk viņa personības
iekšēja prasība, stipras gribas diktēta pavēle, kuru izpildīt
nebija viegli. Viņa spalvai pieder nozīmīgi pētījumi par

Rīgas un Latvijas ekonomikas pamatnozari — tirdznie-

cību. Vēstures zinātņu doktori A. Bīrons un V. Doro-

šenko grāmatā «Istoriografija Sovetskoi Latviji» raksta,
ka G. Jenša darbs «Rīgas tirdzniecība XVII gs.» ir aiz-

sācis šīs problēmas pētījumus mūsu republikā. G. Jenšs

ir veltījis rakstu sēriju arī Rīgas tranzīttirdzniecībai ar

«moscovitiem»no 13. gadsimta līdz 1655. gadam, ar kon-

krētu statistisko materiālu atainojis krievu sētas tirdz-

niecību Rīgā 17. gadsimta 80. gados, vairākos rakstos

■aplūkojis iekšējo tirdzniecību: 1765. gada Rīgas tirdznie-

cības likumu, sāls tirdzniecību, tirgus, to veidošanos un

tradīcijas, Vidzemes zemnieku pārtikas jautājumu 18. un

19. gadsimtā v.c.

Ar laiku G. Jenšs pievēršas Latvijas rūpniecības aiz-

sākumu izpētei. Par šo tēmu viņš ir sarakstījis divas mo-

nogrāfijas: «Kapitālistiskā manufaktūra Vidzemē

XVIII gs. beigās» un «No Latvijas rūpniecības attīstības

vēstures XVIII gs. beigās — 1860. g.». So tēmu izpētei
autors veltījis vairāk nekā desmit gadu. Arī šajā jomā

viņam ir zināma prioritāte. Autors sniedz izvērstu manu-

faktūru vēsturi pa atsevišķām nozarēm no 18. gadsimta
beigām līdz 19. gadsimta 60. gadiem.

Pētīdams CVVA dokumentus, G. Jenšs ievēroja, ka bieži

vien zem rakstītā teksta pavīd tievas, bālganas līnijas, kas

veido rakstu vai zīmējumu. Sīs zīmes izveidotas papīra
ražošanas procesā, tās sauc par ūdenszīmēm jeb filigrānu.
G. Jenšam pieder pirmais un vienīgais pētījums par pa-

pīra manufaktūrām un papīra ražošanas vēsturi Latvijā.
Filigrānu apzināšana ir ļoti darbietilpīga, tai ir liela

praktiska nozīme feodālisma dokumentu datēšanā. Pēc

ūdenszīmēm var noskaidrot, kam piederējušas papīra
dzirnavas, kur papīrs ražots, ar kādu valsti bijuši tirdz-

nieciskie sakari v. tml. jautājumus. Par minētās nozares

izpēti Starptautiskā papīra ražošanas biedrība G. Jen-

šam piešķīra godabiedra nosaukumu. Šīs biedrības iz-

devumā 1981. gadā bija publicēts viņa pētījums par pa-
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plra ražošanas vēsturi Latvijā. G. Jenšs apjomīgā al-

bumā ir apkopojis Kurzemē un Vidzemē ražotā papīra
filigrānus, kas varētu kļūt par pamatu CVVA pastāvīgai
izstādei par papīra ražošanas vēsturi Latvijā.

Kaut arī jau daudzus gadus jubilārs ir pelnītā atpūtā,
tomēr saites ar arhīvu un darba kolēģiem nezūd. Arī mā-

jās aizvadītie gadi ir radoša darba pilni: sistematizēts,
kopots un vērtēts ir G. Jenša personīgais fonds, kurā ir

pāri par simts apjomīgu lietu, izstrādāts šī fonda apraksts,
sniegtas neskaitāmas konsultācijas dažādos vēstures un

arhīvniecības jautājumos.
G. Jenša specialitāte, tās šķietami šaurais aspekts sa-

biedrībā nav guvis plašu rezonansi. Tomēr Padomju Lat-

vijas vēstures, arhīvniecības izveides sākumposma pētīšanā
viņa veikumam ir nenovērtējama nozīme. G. Jenšs radošā

darbā sasniedzis augstu smaili, kurai ir grūti tuvoties un

vēl grūtāk pacelties pāri.
Beata Krajevska

Mežkopim
Jānim Kronītim 7. decembrī — 80

STALTS STALTA MEŽA VIDŪ

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 167. lpp.

Viņa dzīvei es nevaru atrast trāpīgākus vārdus kā tos,
kurus reiz teikusi .Ārija Elksne: «..un tamdēļ no zemes

un saules es laimi sev neprasu citu — tikai palikt līdz

pēdējai elpai dzīves, darba un vasaras vidū!»

Jo šī cilvēka darba mūžs jau no pirmajām patstāvības
dienām saistīts ar mežu un zaļajai krāsai viņš palicis

uzticīgs visu savu dzīvi. No mazām dienām, pirmos iespai-
dus guvis no sava tēva, viņš visai dzīvei mantojis īpa-
šības vienmēr mīlēt patiesību un brīvību, ienīst netaisnību

un varmācību.

Ar lielu cītību mācījies un 1925. gadā ar izcilību bei-

dzis Cīravas meža skolu, pēc tam, 1927. gadā, pateico-
ties savai uzņēmībai un neatlaidībai, Jānis Kronītis kā

eksterns nobeidz arī vidusskolu.

Mežs vistiešākajā veidā sekmējis speciālista izaug-
smi — no mežziņa un meža taksatora darbības sākumā

līdz Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrijas galvenajam mežzinim — brieduma gados.
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Aktīva sabiedriski poli-
tiskā darbība 1940. un

1941. gada vēsturiskajos
notikumos Latvijā okupā-
cijas laikā Jānim Kronī-

tim liek iepazīt un pārdzī-
vot Rīgas centrālcietuma

un Salaspils nāves nomet-

nes šausmas, taču, patei-
coties savai stiprajai gri-

bai, veselībai un biedru

atbalstam, izdodas pārva-
rēt arī šīs likteņbarjeras.

Ar vislielāko enerģijas
atdevi un atbildības sajūtu
tiek uzsākts darbs pirma-
jās dienās pēc padomju
varas atjaunošanas Lat-

vijā. Šie darba gadi Jānim

Kronītim ir bijuši visra-

ženākie un viņam uzticētie posteņi — paši atbildīgākie.
Ar viņa tiešu vadību 50. gados mūsu republika pirmā
Padomju Savienībā radikāli uzlaboja meža kopšanas
ciršu kvalitāti un sabalansēja ikgadējo mežu izmanto-

šanas apjomu ar pieaugumu.
Nākamajos gados viņa vadībā risinājumu guva meža

selekcijas un sēklkopības, mežu meliorācijas un produkti-
vitātes palielināšanas, kā arī mežu atjaunošanas un mežu

kopšanas darbu mehanizācijas problēmas.
Bagātīgajos darba gados Jānis Kronītis sakrājis plašu

vērojumu un atziņu klāstu par visdažādākajiem dabas

jautājumiem, ko prasmīgi izmanto pats un neliedz ari

citiem, kurus šie materiāli interesē. No tā ikreiz var pa-

smelties arī Dabas un vēstures kalendāra redkolēģija, ku-

ras loceklis viņš jau ir vairākus gadus.
Pazīstam jubilāru kā lielu vārda meistaru, jo publicēto

grāmatu skaits par mežkopības, medību saimniecības un

dabas aizsardzības jautājumiem sniedzas otrajā desmita,
kā līdzautoru vairākiem sabiedriski politiskiem izdevu-

miem, kā autoru daudzu grāmatu tulkojumiem no krievu

valodas un publikācijām Vissavienības un republikas laik-

rakstu un žurnālu izdevumos.

Liela ir viņa autoritāte gan pieredzējušo, gan arī to-

pošo mežkopju vidū, kas apliecina viņa nozīmīgo ieguldī-
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jumu ari darbaudzinasanas lauka, lo veidojušas tādas

īpašības kā noteiktība un prasīgums kā pret sevi, tā arī

pret saviem kolēģiem, prasme ar cieņu uzklausīt otru

cilvēku, skaidri formulēt un ar lielu taktu izteikt savas

domas, likt lietā savas diplomātiskās spējas, sagatavojot
un vedot saraksti par visdažādākajiem darba un sadzī-

ves jautājumiem, vienmēr optimistiska humora dzirksts

sarunās un mažoriskais noskaņojums.
Visos gadalaikos un brīžos priecē mežs, bet it se-

višķi — ja tajā atslodzi un spēku atjaunošanu meklējam
pēc spriegas darba dienas, minot medību taku. Arī viņam
viens no ierastākajiem brīvā laika piepildīšanas un sevis

atjaunošanas ritmiem ir medības. Par to liecina medību

trofeju bagātais klāsts dzīvoklī. Tajā pašā laikā tiek ievē-

roti medību ētikas principi, pareizi novērtēta medību or-

ganizācija un norise, ir arī meklējumi un risinājumi, kā

optimāli regulēt meža zvēru skaitu.

Darbā aizvadītie gadu desmiti krājuši sasniegumus ne

tikai pašam jubilāram, bet arī nozarei kopumā. Tādēļ

lielajā svinību brīdī ar īpašu uzmanību un pateicību Jāni

Kronīti atceras visa mūsu republikas meža darbinieku

saime, vēlot labu veselību un jaunus spēkus turpmāka-
jiem gadiem!

Uldis Krūmiņš

Ģeologam un novadpētniekam
Viktoram Grāvītim 14. decembrī — 60

IEŽIEM, SKOLĒNIEM

UN KALENDĀRAM ATDOTĀ SIRDS

Reiz, 1947. gada beigās, skolotāja mūs nedzīvās dabas

mācības stundas laikā aizveda uz Latvijas PSR ZA Ģe-
oloģijas un ģeogrāfijas institūta muzeju. Un šeit muzeja
vadītājs Jānis Greste saprotami un tēlaini stāstīja par

vulkānu izvirdumiem un magmatisko iežu kristalizāciju;

par zemestrīcēm un kalnu grēdu pacelšanos; par jūras
uzvirzīšanos sauszemei un biezu nogulumiežu slāņkopu

uzkrāšanos; par dzīvības rašanos jūrās un par to, kā augi

un bruņuzivis iekaroja sarkanīgo, Marsa virsmai līdzīgo
devona sauszemi... Bet pēc tam visi šie ieži kopā ar

mūsu Zemes seno apdzīvotāju pārakmeņojumiem tika sa-

spiesti krokās, tie sakarsa un pārveidojās gan akmeņog-
lēs un degslāneklī, gan kristāliskajā slāneklī un gneisā.
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Nedzīvā daba piepildījās ar noslēpumainu dzīvību, un š?

dzīvība, neapraudamās, bet gan kļūdama arvien sarežģī-
tāka un daudzveidīgāka, turpinājās miljardiem gadu
ilgi...

Kopš tās reizes mēs bieži skrējām uz muzeju. Tur, mu-

zejā, pirmoreiz arī ieraudzīju straujo, nedaudz neveiklo,,
sevī iegrimušo cilvēku ar palielu galvu un augstu pieri.
Viktoram Grāvītim tad bija tikai 22 gadi, bet aiz mu-

guras jau grūta un notikumiem bagāta dzīve.

Dzimis Viktors ir 1925. gada 14. decembrī Parīzē, uz.

kurieni pēc 1905. gada revolūcijas emigrēja viņa tēvs.

Māte francūziete. 1931. gadā pēc mātes pāragrās nāves-

tēvs ar vēl mazo Viktoru un viņa māsu atgriežas Rīgā.
Un jau 1939. gadā Viktors, tāpat kā pēc dažiem gadiem
arī mēs, iepazīstas ar J. Gresti, bet vēlāk — ar N. Delli,
K. Cukermani v. c. ģeologiem — zinātnes entuziastiem,
kas ietekmējuši viņa rakstura un interešu izveidi, kā arī

profesijas izvēli. Pēc tēva nāves ar šo cilvēku palīdzību
Viktors, būdams vēl skolnieks, 1942. un 1943. gadā tiek

pieņemts Zemes bagātību pētīšanas institūtā par kolektoru

praktikantu, bet no 1946. gada, pēc demobilizācijas no*

dienesta Padomju Armijā, strādā institūtā par vecāko ko-

lektoru un vienlaikus beidz vakara vidusskolu.

Jau toreiz viņš labi pazina minerālus un iežus, orga-

nismu pārakmeņojumus, patstāvīgi aprakstīja atsegumu
un urbumu griezumus. J. Grestes vadībā Viktors nofor-

mēja muzeja zinātniskās kolekcijas un ekspozīciju, vien-

laikus aizraudamies ar Baltijas ģeoloģiskās izpētes vēs-

turi. Un šī vēsture patiesi veidojās viņa acu priekšā.
Mēs, puišep, viņu briesmīgi apskaudām. Jo viņš taču

katru dienu tikās ar J. Gresti, N. Ansbergu, V. Meln-

alksni, P. Liepiņu un citiem pazīstamiem zinātniekiem.

Viktors izskatījās loti lietišķs, saviem gadiem pārlieku
nopietns un izklaidīgs — kā profesors. Mēs kautrējāmies-
viņu traucēt...

Tomēr pabeigt universitāti Rīgā viņam neizdevās, jo
1952. gadā ģeologu grupas likvidēja. Tāpēc mācības

V. Grāvītim nācās turpināt Tartu universitātē, kuras

diplomu viņš saņēma 1956. gadā.
Pa īstam ar Viktoru Grāvīti iepazinos 1960. gadā, kad

pēc Maskavas Ģeoloģiskās izpētes institūta beigšanas at-

griezos Rīgā, lai iestātos ZA Ģeoloģijas un derīgo izrak-

teņu institūta aspirantūrā. Kopīgā aizraušanās ar augšde-
vona nogulumu stratigrāfiju, paleontoloģiju un mineralo-
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ģiju ātri mūs satuvināja. V. Grāvītis institūtā bija jau
ievērojama persona. Augām dienām viņš darbojās mu-

zejā, par kura glabātāju bija kļuvis pēc J. Grestes, aktīvi

darbojās Dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības bied-

rībā; jebkurā gadalaikā brauca uz toreiz daudzajām in-

stitūta urbumu vietām; glāba kaut kur mitrā šķūnī vai

pagrabā saimniecisko darbinieku neizdarības dēļ bojā ejo-
šus retu iežu paraugus vai kolekcijas; vāca materiālus

par republikas ģeoloģiju un vēsturi, rokrakstus un ievē-

rojamu zinātnieku memoriālās lietas; aktivizēja novad-

pētniecības darbu republikā; vadīja sēdes, kas bija vel-

tītas izcilu ģeologu un apgaismotāju jubilejām; rakstīja
zinātniskās atskaites un publicēja rakstus; bet no 1960.

gada nodarbojās arī ar Dabas un vēstures kalendāru.

•60. gados, strādādami pie vienas tēmas, bieži kopā brau-

cām lauka darbos gan uz Gaujas krastu atsegumiem pie
Virešiem, gan uz Pleskavas apgabalu, gan uz Ziemellie-
tuvu, gan pa nākamās Pļaviņu ūdenskrātuves teritoriju.

Mani vienmēr ir pārsteidzis kolēģa interešu dziļums un

«daudzveidība. Jau studenta gados V. Grāvītis ārkārtīgi
smalki bija izpētījis augšdevona nogulumu griezumu re-

publikas ziemeļaustrumos; vēlāk viņš savus pierakstus
arvien papildināja ar jauniem novērojumiem. Pārvaldī-

dams vairākas svešvalodas, viņš lieliski zināja literatūru

par Baltijas ģeoloģiju, nedējām ilgi sēdēja arhīvos, vāk-
dams ziņas par republikas ģeoloģiju, devona brahiopo-
diem. Ar vienādu interesi un gandrīz vienlaikus V. Grā-

vītis varēja nodarboties ar Virešu pacēluma ģeoloģiju,
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sufozijas un karsta kritenēm, minerālavotiem un nepa-

rastām reljefa formām, ar Latvijas ziemeļaustrumu da-

ļas silicītu mineraloģiju un silicītu izmantošanas vēsturi

sava dzimtā novada dzirnavās; ar Baltijas ģeoloģijas zi-

nātņu vēsturi un dabas aizsargājamo objektu klasifikā-

ciju, ar tautas paradumu izzināšanu un «burvju» mek-

lēšanu; ar ornamentu simboliku un minerāliem, kas zi-

nāmos mēnešos atnesot laimi...

Kolektīvajā monogrāfijā «Devon i karbon Pribaltiki»

(1981) V. Grāvītis sniedza 10 jaunu bezslēdzes brahiopodu
(lingulīdu) sugu aprakstus, dodams tām seno Latvijas
novadu un vietu nosaukumus (Bicarinatina gulbenensis,
B. livica, B. sakalana, B. ugalana) vai tās nosaukdams

latviešu zinātnieku vārdos (B. borchi, B. rozenshteini).
Turpat pirmoreiz aprakstīta jauna lingulīdu dzimta, ku-

rai dots Laimas vārds, un tās divas sugas: Laima

latgalica un L. seliana. Šo sugu tipveida paraugi — ho-

lotipi — glabājas Latvijas PSR Dabas muzejā. Bez tam

viņš avīzēs, žurnālos, Dabas kalendārā un citur publi-
cēja vairāk nekā 100 populārzinātnisku rakstu par dabas

aizsardzību, jauno ģeologu darbu, novadpētniecību.
V. Grāvīša interešu daudzpusība vispilnīgāk izpaudās,

veidojot Dabas kalendāru. Bez pārspīlējuma var teikt, ka

vairāk nekā 20 gadus nodarboties ar Dabas un vēstures

kalendāru, turklāt no 1965. līdz 1980. gadam būt tā atbil-

dīgajam redaktoram, — tas vien jau ir uzskatāms par en-

tuziasta zinātnisku varoņdarbu. Mēs ļoti labi zinām,
cik spēka un nervu V. Grāvītim un viņa kolēģiem prasīja
bezgalīgās rūpes par katra kalendāra mērķtiecīgu saturu,
autoru kolektīva izvēle un izdevuma noformējums; rūpes
par to, lai raksti būtu pietiekami populārā valodā un zi-

nātniski pareizi; visbeidzot, gādība par metiena pieau-

gumu, papīru un iesējumu... Un kalendārs izcēlās ar

tematikas svaigumu un aktualitāti, saudzīgu attieksmi

pret zinātnisku faktu, ar izteiktu idejisko pozīciju un

labu gaumi. Tāpēc kalendāru gaidīja ne tikai mūsu

republikā. Ar gandarījumu varu atgādināt, ka, piemē-
ram, 1963., 1976., 1980. gada kalendārus ar prieku sa-

ņēma kolēģi no Maskavas Valsts universitātes, Maskavas

•Ģeoloģiskās izpētes institūta un Paleontoloģijas insti-

tūta.

Tāpat nedrīkst nepieminēt arī viņa mūža daļu, kas at-

dota jaunatnes profesionālajai orientācijai un nodarbī-

bām ar skolēniem — jaunajiem ģeologiem. 1952. gadā
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Dabas muzejā darbu sāka pirmais oficiālais jauno ģe-
ologu pulciņš. To noorganizēja A. Avotiņa un Ņ. Krū-

miņa. Vēlāk sākām pierunāt V. Grāvīti ņemt savās rokās

latviešu grupu, jo redzējām, ar kādu interesi viņš mūsu

ekspedīcijās bērniem mācīja «ģeoloģiskās gudrības». To-

mēr piekrita viņš tikai 1964. gadā. Bet pie darba ķērās ar

lielu enerģiju, kopā ar A. Avotiņu noorganizēja arī ne-

klātienes grupu, rīkoja nometnes-seminārus un prakses-
ziemas un vasaras brīvdienās, gatavoja republikas ko-

mandu Vissavienības jauno ģeologu salidojumiem. V. Grā-

vīša ietekmē un tiešā metodiskā vadībā nu radušies ģeo-
loģijas pulciņi Pionieru pilī, Centrālajā jauno tūristu,

stacijā, pionieru namos, skolās. 70. gados viņš sāka orga-

nizēt pirmos republikas jauno ģeologu salidojumus un

olimpiādes, nedaudz agrāk sāka interesēties par Latvijas
ģeoloģijas speciālistu sagatavošanu citu republiku augst-

skolās. Radās desmitiem audzēkņu, kuru dzīves ceļš un>

intereses nu izveidojušās tiešā Viktora Grāvīša ietekmē...
Taču daudzi pasākumi un darbi vēl nav pabeigti. Tāpēc

tik loti gribas novēlēt jubilāram daudz enerģijas turpināt,
un attīstīt iesākto, jo, kā saka, tikai savā darbā un skol-

niekos cilvēks ir mūžam dzīvs.

Vitālijs Sorokins

Hronistam vēsturniekam Latviešu Indriķim — 800

AR ACULIECINIEKA TIEŠUMU

Latviešu Indriķis savas Livonijas hronikas XXIX nodaļas 9. §>

apgalvo: «.. bet nekas cits šeit nav stāstīts, kā tikai tas, ko esam

redzējuši savām acīm un, ko neesam redzējuši savām acīm, esam izzi-

nājuši no tiem, kas ir redzējuši un klāt bijuši...»
Jā, redzējis viņš ir daudz. Gan to, kā vācu krustneši sāk celt sa-

vus nocietinājumus Rīgā, gan arī vaigā skatījis Jersikas latgaļu ka-

rali Visvaldi, Tālavas latgaļu valdnieku Tālivaldi, drosmīgo Satekles-

Rūsiņu un zemgaļu lielkungu Viesturu, droši vien ir ar tiem pat
sarunājies. Jo savu dzīvi viņš nav pavadījis klostera cellē, bet gan

neskaitāmos ceļojumos un karagājienos.
Latviešu Indriķis ir pirmais Latvijas un Igaunijas rakstnieks vēs-

turnieks. Viņa latīņu valodā 1225.—1227. gadā sarakstītā Livonijas-
hronika iezīmē mūsu rakstītās vēstures sākumu un ir izcils vēstures

avots visas Eiropas mērogā, tādēļ arī tulkota daudzās valodās. Hro-

nikā ir vērtīgas ziņas par Lietuvu un krievu kņazistēm — Polocku,

Pleskavu, Novgorodu; tā sniedz zināmu priekšstatu par tālaika starp-

tautiskajām attiecībām Ziemeļeiropā.
Autora oriģināleksemplārs nav saglabājies, taču P. Stučkas Lat-

vijas Valsts universitātes bibliotēkā ir fotokopija no vecākā (diemžei

nepilnīga) hronikas noraksta, kas radies ap 1300. gadu un glabājas
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Varšavā. Pavisam ir zināmi 16 noraksti — dažādos laikos radušies,
vairāk vai mazāk kļūdaini. Kļūdīties varēja pārrakstītāji; bet bagāti
tin ietekmīgi cilvēki, likdami izgatavot sev hronikas norakstu, nereti

-rakstītājam lika to «papildināt».
Nekur hronikā nav tieši nosaukts autora vārds. Kā tad mēs to

uzzinām?

Lielākā daļa hronikas personāža ir garīdznieki, un visrosīgākais
starp tiem ir Jumeras latviešu (seno latgaļu) draudzes priesteris
Indriķis. Par viņa darbību hronikā plaši un detalizēti ir stāstīts

desmit vietās. Secinājums — Jumeras priesteris Indriķis ir hronikas

■autors, kaut arī stāstīts ir trešajā personā.
Pirmie vācu vēsturnieki, kuri vairāk nekā pirms 200 gadiem sāka

pētīt hroniku, lai to iespiestu, atzina, ka tās autors bijis latvietis.

Citi vācu pētnieki uzskatīja par pilnīgi neiespējamu, ka kāds «bar-

baru» jauneklis 13. gadsimtā būtu varējis kļūt par tik izcilu rakst-

nieku. Diskusija par hronista Indriķa etnisko piederību vēl nav bei-

gusies, un šī raksta autors nedomā tai pielikt punktu, bet gan mē-

ģina rekonstruēt Latviešu Indriķa biogrāfiju uz to datu pamata, ko

viņš ir ieguvis ilgā laikā, iepazīdamies ar abu pušu pārstāvju uz-

skatiem un argumentiem, un, protams, ar pašu hroniku.

Hronikas autors iepazīstina mūs ar Indriķi, bīskapa Alberta skol-

nieku, kas nupat kā (1208. g.) iesvētīts priesteru kārtā. Tas ļauj ap-
tuveni aprēķināt viņa dzimšanas laiku. Par katoļu priesteri var kļūt
"tikai pilngadību (20 gadu vecumu) sasniedzis vīrietis, tātad hronists

varēja būt dzimis ne vēlāk kā 1187. gadā.
Vācu kristīgās ticības sludinātājam mūkam, vēlāk bīskapam, Mein-

hardam tūdaļ pēc ierašanās Latvijā bija nepieciešami palīgi —
misio-

nāri. Pāvests tos atļāva izraudzīties Vācijas klosteros, taču vācu mū-

kiem nebija viegli iemācīties garīdzniekiem obligāto latīņu valodu un

-piedevām vēl Austrumbaltijas pagānu tautu valodas, bet pats gal-
venais — iegūt šo tautu uzticību. Tādēļ palīgi tika meklēti uz vietas:

gan izpērkot no verdzības karagūstekņus, gan arī ņemot labiešu zē-

nus par ķīlniekiem. Sajā laikā Livonijā vēl nebija klosteru, kur ap-
mācīt garīdzniekus, tādēļ zēnus sūtīja uz Ziemeļvāciju.

Visi hronikas pētnieki atzīmē autora simpātijas pret latgaļiem un

viņa nepatiku pret lībiešiem. Tas vedina domāt, ka Indriķis, latgaļu
zēns, bērnībā ir nokļuvis lībiešu gūstā, vēlāk izpirkts un nosūtīts uz

kādu Vācijas klosteri, kur iemācījies vācu un latīņu valodu.

Jaunekļa spējas pamanīja bīskaps Alberts un arī pats personīgi
gatavoja viņu priestera un diplomāta darbībai tā dzimtajā novadā —

Tālavas rietumu daļā, kur robežojās latgaļu, lībiešu un igauņu ze-

mes. Hronists ir pratis šīs trīs valodas. Tās iemācīties diez vai būtu

bijis pa spēkam kādam vācu jauneklim.
Hronikā ir samērā plašs stāstījums par jaunā priestera ierašanos

Jumeras novadā, par šejienes latgaļu kristīšanu, par baznīcas cel-

šanu. Tā ir tagadējā Rubenes baznīca. Jumerā viņš esot piedzīvojis
daudz briesmu, un citādi tas arī nevarēja būt. Bīskaps Alberts gri-
bēja aizsteigties priekšā novgorodiešiem, kuri tajā laikā Tālavas lat-

gaļus kristīja pareizticībā un vāca no viņiem meslus. Vajadzēja no-

stiprināties vismaz Gaujas labajā krastā pie Jumeras, lai nodrošinātu

•ceļu iecerētajiem karagājieniem uz Igauniju.
Jaunais priesteris kā bīskapa pilnvarotais piedalījās sarunās pirms

kara ar igauņiem, un tā kā tās nevarēja sekmēties, tika izveidota

ikara savienība, ko ar Zobenbrāļu ordeņa Cēsu komturu Bertoldu pret
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igauņiem noslēdza Piegaujas latgaļu novadu vecākie Varidots, Rūsiņš
un Tālivaldis.

...Sabiedrotie iebrūk Igaunijā un izlaupa tās dienvidu novadus.

Igauņi savukārt iebrūk Tālavā un aplenc Beverīnas pili, kur kopā
ar saviem draudzes locekļiem atrodas priesteris, hronikas autors.

Nākamajā gadā Indriķis kopā ar citiem garīdzniekiem piedalās
bīskapa Alberta vadītajā iebrukumā Jersikā pie Daugavas. Vāci ar

viltu ieņem pili, to izlaupa un aizdedzina, sagūsta karalieni — lie-

tuvju bajāra Daugeruta meitu un, lai gan pašam karalim Visvaldim

izdodas izbēgt, viņš tomēr ir spiests Rīgā padoties bīskapam.
1210. gada jūlijā hronists pieredz kuršu flotes grandiozo iebru-

kumu Daugavā un Rīgas aplenkumu.
1212. gadā Jumeras Indriķis piedzīvo smagu morālu triecienu.

Kopā ar Turaidas un Siguldas lībiešiem pret vācu kundzību saceļas
arī viņa paša krustabērni — Piegaujas latgaļi. Sacelšanās vadītājs ir

«varonīgākais no latgaļiem» — Satekles Rūsiņš. Hronists neslēpj,
ka nemieru cēlonis ir Zobenbrāļu alkatīgā laupītkāre sabiedroto zemē.

Nomierināt insurģentus ierodas bīskapa Alberta vietnieks Livonijā,
gados pavecais Raceburgas bīskaps Filips, un viņu pavada «viņa

priesteris un tulks Indriķis Latvietis». Nemiernieki bīskapu draud

nosist — Indriķis viņu paglābj.
Šķietami necils, bet būtībā ļoti svarīgs bija 1214. gadā Indriķim

dotais uzdevums — pārkristīt katoļticībā līdz tam pareizticīgos Tā-

lavas Tālivalža dēlus, kuri bija izteikuši gatavību pakļauties Rīgas
bīskapam. Jādomā, ka šo diplomātisko panākumu viņam sagatavoja
Indriķis, kurš Tālavā atradās starp savējiem. lepriekšējā gadā lietu-

vieši bija izlaupījuši Tālavu un sagūstījuši Tālivaldi — tagad vāci

solījās aizsargāt Tālavu.

1215. gadā Raceburgas bīskaps paņēma Indriķi līdzi uz Romu,

kur vajadzēja notikt IV Laterāna koncilam. Hronikā ļoti detalizēts

atstāstīts ceļojums un ari bīskapa Alberta uzruna pāvestam koncila.

No tās mēs noprotam, kādēļ Indriķis tur bija vajadzīgs. Bīskaps gri-

bēja palepoties ar saviem un sava skolnieka panākumiem kristietības

izplatīšanā Livonijā un prasīja vēl lielāku pāvesta atbalstu turpmā-

kajam krusta karam «Māras zemē».

Laikposmā, ko aptver hronika, krusta kara smagumcentrs ir Igau-

nijā. Vācu kara kungu vadībā tur posta un laupa arī lībiešu un lat-

gaļu feodāļi. Igauņi izmisīgi pretojas un mēģina rīkot atriebes gā-

jienus lībiešu un latgaļu zemēs. Viens pēc otra karā krīt novadu

vecākie. Viņu īpašumus iegūst vācu kungi, tauta abās pusēs noasiņo.

Ne latviešiem, ne igauņiem te nav ko meklēt varonības paraugus,

te var saskatīt vienīgi melnā bruņinieka viltību un šejienes tautu

feodālās sadrumstalotības postu.
1225. gadā Livonijā gaida augstu viesi — pāvesta sūtni Modenas

bīskapu Vilhelmu. Ar to arī saistāma hronikas tapšana. Tai ir jābūt

sava veida atskaitei par bīskapa Alberta vadībā gūtajiem panāku-

miem pagānu kristīšanā. Visai hronikai cauri vijas autora tieksme

godināt savu kungu un skolotāju: notikumi tajā grupēti pec viņa

valdīšanas gadiem.
Sūtnim vina braucienā pa jaunkristīto zemēm par pavadoni ir dots

Jumeras priesteris Indriķis. Tāpēc ari hronists zina stāstīt, kur sūt-

nis apstājies un ko kurā vietā teicis. Visur viņš jaunajiem zemes

kungiem atgādinājis jaunkristītos pārāk neapspiest. Par stavoKii

Livonijā viņš uzzina no Indriķa un Indriķa viedoklis krasi izteikts-

hronikā:



«Ņemiet verā ari un redziet, jūs, kas turiet varu un fogtejas viņas
zemē, lai jūs neapspiestu pārāk nabagos, es saku, nabagos lībiešus
un letgaļus [domāti latgaļi — P. S.j vai kautkurus jaunatgrieztos
svētās Jaunavas kalpus, kas viņas dēla Kristus vārdu ir nesuši līdz

šim citam tautām un vēl nesīs kopā ar mums! Izsauciet gara acu

priekša dažu [cilvēku] briesmīgo nāvi, kas smagi apspieda savus

apakšniekus, pārdomājiet to dziļi un bīstāties!»

Hronika beidzas ar karagājienu uz Monas salu un Sāmsalu, ar

■turienes galveno piļu ieņemšanas aprakstu, kas ir plašākais un dra-

matiskākais visa hronikā.

...Un tad kara troksnis igauņu zemēs ir izskanējis. Zemē iestājies
tik bieži daudzinātais «Kristus un svētās dievmātes miers». Sudrabs,
kas kā vērtīgākais kara laupījums ir kārdinājis gan pagānu, gan
jaunkristīto feodāļus, saplūdis jauno kungu naudas lādēs viņu piļu
pagrabos. Sīs mūra pilis cēluši jaunkristītie, un dzīve tiem kļuvusi
daudz sūrāka.

Indriķis, kurš tik daudz darījis pagānu kristīšanā, pārcietis daudz

briesmu un, sasniedzis cienījamu vecumu, pieticīgi dzīvo paša dibi-

nātajā Jumeras draudzē «Priestera ciemā» — Papendorpē. No Vāci-

jas atbraukušie mūki un garīdznieki sen jau tikuši augstos baznīcas

amatos — par domkungiem un jaundibināto klosteru priekšniekiem.
Papendorpes (Rubenes) Indriķi Romas pāvesta kancelejā atceras

1234. gadā — vajadzīga informācija par politiskajiem apstākļiem
Livonijā. Viņu aicina par liecinieku 1259. gadā, kad jāizšķir robežu

strīds starp Rīgas arhibīskapu un Livonijas ordeni.

Krusta karš turpinās Zemgalē, Kursā un kaimiņu zemēs. Turp
kara gaitās pēc vācu kungu pavēles ir jādodas arī Indriķa draudzes

locekļiem un viņu bēdu brāļiem — kaimiņiem igauņiem. Līdzīgi pasaku

pūķim Kristus bruņinieku ordenim vairākkārt tiek nocirsta galva, un

tomēr tas atkal atžirgst un spēj noturēties Livonijā pie varas vai-

rākus gadsimtus.
Vaidu laikos divreiz nodedzinātā Rubenes baznīca, iespējams, jau

Indriķa laikā ir uzcelta no jauna un viena tās daļa kā gotiskās arhi-

tektūras piemineklis vēl tagad saglabājusies un liek domāt, ka šeit

jābūt Latviešu Indriķa kapam (baznīcas lielākā daļa piebūvēta
1739. g.). Te ir darbs arheologiem. Protams, nekas cits kā vienīgi

kapa plāksne to varētu apliecināt.
Hronikas epilogā Indriķis saka, ka ar šo darbu gribējis izpelnīties

grēku piedošanu. Līdzdalību krusta karā priesteris uzskatīja par kal-

pošanu dievam, ar ko cerēja iemantot debesu valstību. Mes to uzska-

tām par viņa lielāko grēku, bet viņa hroniku — par lielāko nopelnu.
Ak, kaut jel viņš būtu rakstījis vēl vairāk!

19. gadsimtā Indriķa hronika kļuva par asu ieroci latviešu un

igauņu cīņā pret vācu feodālo jūgu, bet musujdienās — pret jebkuru
iekarošanas karu.

Pēteris Stepiņš
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VĒSTURE ATGĀDINA

Pirms 60 gadiem

BURŽUĀZISKĀ TIESA SARĪKO

ZEMGALES KOMUNISTU PRĀVU

Pasaules revolucionārā krīze, ko bija izraisījis pirmais

pasaules karš, ar 1923. gadu mazinājās. Eiropā sākās re-

volucionārās kustības atplūdi un iestājās kapitālisma re-

latīvā jeb daļējā stabilizācija. Saprazdama, ka tās pozī-

cijas nostiprinās, buržuāzija steidzās nežēlīgi izrēķināties
ar Komunistiskās partijas biedriem un revolucionāri no-

skaņotiem cilvēkiem. Vietām proletariāts komunistu va-

dībā centās pretoties buržuāzijas uzbrukumiem. Tā tas

notika, piemēram, Igaunijā 1924. gada decembrī, kur mi-

litārā diktatora Laidonera kliķe ar savu izaicinošo, provo-
katorisko rīcību mazās un nabadzīgās zemes nežēlīgi
ekspluatēto proletariātu bija novedusi līdz izmisuma pil-
nai un neredzēti drosmīgai bruņotai cīņai Rēvelē. Sacel-

šanos apspieda, ar tās dalībniekiem izrēķinājās. Visu

Eiropu satrauca arestēto spīdzināšana Igaunijas cietumos

un tiesas prāva, kurā tiesāja 149 sacelšanās dalībniekus.

Lai pilnīgi apspiestu strādnieku kustību un sagrautu
visus demokrātiskos un progresīvos spēkus, 20. gadu vidū

vairākās Eiropas valstīs nodibinājās fašistiska diktatūra.

1926. gada 17. decembrī arī Lietuvā notika fašistiskais

apvērsums. Lietuvas Saeimas vēlēšanas 1926. gada maijā,
kas notika ar cīņas lozungu pret klerikāli buržuāzisko

reakciju, skaidri pierādīja, ka darbaļaudis, kas iepriekšē-
jos gados bija iekarojuši dažas tiesības, turpina cīņu par

sava stāvokļa uzlabošanu. Tāpēc Lietuvas lielburžuāzija
izdarīja fašistisko apvērsumu. Izrēķināšanās bija nežēlīga,
asiņaina: darbojās lauka kara tiesa, nošāva vairākus cil-

vēkus, likvidēja jebkādas demokrātiskās tiesības.

Arī Latvijā buržuāziskās varas orgāni, sākot ar 1924.

gadu, pastiprināti terorizēja strādnieku kustību. Tā rezul-

tātā strādnieku kustībā no 1924. līdz 1926. gadam bija
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vērojams atslābums. Streikotāju skaits no 13 566 cilvē-

kiem 1923. gadā samazinājās līdz 3224 1925. gadā. Po-

litiskā pārvalde par katru cenu centās iznīcināt nelegālo
Latvijas Komunistisko partiju un katru gadu arestēja vi-

dēji ap 2000 revolucionāri noskaņotu cilvēku. Ik mēnesi

notika komunistu un komjauniešu tiesas prāvas, kurās par
revolucionāro darbību piesprieda ilgus gadus ieslodzī-

juma. Tāpēc 20. gadu vidū LKP biedru skaits stipri sa-

mazinājās: no 850—900 biedriem 1922.—1923. gadā līdz

500—550 biedriem 1924.—1925. gadā. Piemēram, biedru

skaits Rīgas organizācijā samazinājās no 318 1923. gadā
līdz apmēram 200 1925. gadā. Ļoti plaši komunistu, kom-

jauniešu un kreiso arodnieku aresti 1924. gada vasarā

notika Ventspilī; arestēja LKP Ventspils apgabala orga-

nizatoru K. Blūmu un vairākus citus organizācijas vado-

šos biedrus. E. Ameriks, kas K. Blūma vietā sāka strādāt

par Ventspils organizācijas vadītāju, savās atmiņās

stāsta, ka apgabala komunisti bija izkliedēti un viņu dar-

bība dezorganizēta.
Lielus zaudējumus cieta arī LKP Zemgales apgabala

organizācija. 1924. gada vasarā apcietināja un 1925. gada
janvāra beigās un februāra sākumā Jelgavā tiesāja 12 tās

aktīvākos biedrus — Alfrēdu un Artūru Ābolkalnus, Mār-

tiņu Skarbuli, Kārli Spuri, Alfrēdu Balodi, Juri Slavinski,
Voldemāru Klekeru, Emīliju Ozoliņu, Fēliksu Abromaiti,

Indriķi Lēmani, Rihardu un Emīliju Kozlovskus. Sis

tiesas process, līdzīgs daudziem citiem, bija tipiska buržuā-

zijas izrēķināšanās ar revolucionāriem. Apsūdzības rak-

stā lasām, ka no 11 lieciniekiem 8 bija buržuāziskās Lat-

vijas politiskās pārvaldes dažādu rangu darbinieki, poli-
cisti un cietuma uzraugi — uzticami buržuāziskās varas f

kalpi, kas nekādi nevarēja sniegt objektīvas liecības. No-

pratināšanā gandrīz visi apsūdzētie tika spīdzināti. Tas,
ka daudzi apcietinātie izmeklēšanas gaitā sisti, minēts arī

apsūdzības rakstā, un tiesa to nemaz nemēģināja noliegt.
1926. gada 6. februārī sevišķi bargu spriedumu Jelgavas

apgabaltiesa pasludināja Alfrēdam Abolkalnam (7 gadus
spaidu darbos), Artūram Abolkalnam un Indriķim Lēma-

nim (4 gadus), Alfrēdam Balodim, Kārlim Spurem un

Mārtiņam Skarbulim (3 gadus). Vēlāk gan Latvijas Tiesu

palāta sodus samazināja.

Taču tiesas procesa materiāli atklāja šo pagrīdes cīnī-

tāju drosmīgo, daudzpusīgo un mērķtiecīgo revolucionāro

darbību: regulāru nelegālo sapulču organizēšanu gan dzī-
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vokļos, gan laivās uz Lielupes; nopietnu politisku izglīto-
šanos; komunistisko laikrakstu («Cīņa», «Jaunais Komu-

nārs», «Krievijas Cīņa», «Pravda» v. c.) un proklamāciju
(«Latvijas darba tauta!», «Uz priekšu cīņā!», «Nost kapi-
tāla aģentus!», «Par Padomju Latviju!», «Nost jaunu
karu!», «Nost varmāku valdību!» v. c.) izplatīšanu; sar-

kano karogu izkāršanu Jelgavā, Aucē un Vecsvirlaukā.

Sakarā ar daudzajiem komunistu tiesas procesiem bur-

žuāziskā prese lielīgi ziņoja, ka Latvijas Komunistiskā

partija likvidēta. Taču tā dzīvoja, darbojās. Brīvē paliku-
šie komunisti turpināja revolucionāro darbu, apcietināto
vietā stājās jauni biedri, un partijas rindas atkal saliedē-

jās. Jau 1927. gadā LKP biedru skaits salīdzinājumā ar

1926. gadu stipri palielinājās: LKP Rīgas organizācijā

par 12%, Zemgales apgabala organizācijā par 30%, Vi-

dienas apgabala organizācijā pat vairāk nekā par 100%;

nostiprinājās arī Ventspils un Lejaskurzemes apgabalu
organizācijas. Un jau 1928. gadā Latvijas komunisti dar-

baļaužu masas veda jaunās cīņās par savām tiesībām.

Aina Hofrāte

Pirms 70 gadiem

LATVIJĀ IENĀK PIRMAIS PASAULES KARŠ

SĀKAS STRĒLNIEKU LAIKS

Kopš pirmā pasaules kara sākuma bija apritējis gads.
Kara pērkons jau granda Latvijas teritorijā; imperiālistis-
kās Vācijas karaspēks bija iebrucis Kurzemē un sagrābis
tās lielāko daju. Vairums kurzemnieku bija pametuši sa-

vas mājas un devušies bēgļu gaitās, ar pajūgiem un līdz-

paņemtajiem mājlopiem pārplūdinādami ceļus uz Rīgu r

Ziemeļvidzemi, Latgali un Pleskavas guberņu. Citi brauca

vēl tālāk. Steigā evakuēja Rīgu — kā nekā ienaidnieks

atradās tikai dažu desmitu kilometru attālumā. Fabriku

un rūpnīcu iekārtām uz tālāku aizmuguri sekoja desmi-

tiem tūkstošu strādnieku ar ģimenēm. Lielā pilsēta ap-

klusa, it kā ierāvās sevī.

Latvijas iedzīvotājiem bija sācies ārkārtīgi satraucošs

un grūts laiks. Neviens nezināja, ko nesīs turpmākās ne-

dēļas un mēneši. Liela daļa bija zaudējuši pajumti,,
darbu, saruka pat pieticīgas iztikas iespējas.
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Lūk, šādā brīdī avīzes izplatīja valsts domnieku

J. Goldmaņa un J. Zālīša 1915. gada 19. jūlija (1. au-

gusta) uzsaukumu «Pulcējieties zem latviešu karogiem!»
Latviešu buržuāzijas pārstāvjiem ar lielām pūlēm bija
izdevies saņemt atļauju divu latviešu strēlnieku bataljonu
dibināšanai, tādējādi gūstot iespēju kārtējo reizi aplieci-
nāt uzticību carismam un cerot panākt patvaldības pie-
kāpšanos tās šauri šķiriskajām interesēm.

«Ticiet Krievijas nesalaužamai varenībai, ticiet latviešu

tautas gaišai nākotnei! Lai tad pulcējamies zem savas

tautas karoga zem Divgalvainā Ērgļa spārniem.. Pēc

700 gadiem no jauna veidojas mūsu tautas liktenis..

Tagad vai nekad!» patētiski rakstīts minētā uzsaukuma

tekstā.

Latviešu strēlnieku bataljonu formēšanai bija daudz

pretinieku: vietējie baltvācu baroni un pilsētu birģeri,
augstākā administrācija ar gubernatoriem priekšgalā, kuri

nemitējās atgādināt 1905.—1907. gada revolūcijas vēt-

raino norisi Latvijā ar plašajiem masu streikiem un bru-

ņotajām cīņām. Arī galma aprindas par latviešu vienī-

bām ij dzirdēt nevēlējās. Pati cariene, kad atļauja strēl-

nieku bataljonu organizēšanai jau bija dota, ne reizi vien

centās panākt to izformēšanu. Taču ģenerāļiem par katru

cenu bija vajadzīgi jauni karotāju kontingenti, un tie jau
plānoja, kad bataljonus varēs vest kaujās, lai stabilizētu

stāvokli frontē pie Rīgas.
Citādi latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu novērtēja

revolucionārā Latvijas Sociāldemokrātija. Atbalstīdama

V. I. Ļeņina un boļševiku partijas nostāju kara jautā-

jumā un vērsdamās par imperiālistiskā kara pārvēršanu

pilsoņu karā, LSD uzsvēra, ka patvaldības un buržuāzijas
mērķu dēļ latviešu jaunatnei nav jāiet nāvē. Turpmāk
LSD veltīja daudz pūļu, lai Latvijas lauku un pilsētu
darbaļaudis strēlnieku pelēkajos šineļos pārliecinātu izvē-

lēties vienīgi pareizo — revolucionārās cīņas ceļu.
Latviešu strēlnieku bataljonus bija paredzēts sastādīt no

brīvprātīgajiem. Brīvprātīgo pieņemšanai un citu ar ba-

taljoniem saistītu jautājumu kārtošanai latviešu buržuā-

zijas pārstāvji izveidoja tā saukto Organizācijas komiteju.
Pieņemšanas punktus iekārtoja Rīgā, Cēsīs, Valmierā,
Valkā un citās Latvijas pilsētās, kā arī Petrogradā, Mas-

kavā, Tallinā. Formāli bataljonos varēja iestāties jaunekļi
un vīrieši vecumā no 17 līdz 35 gadiem, taču šo notei-

kumu bieži ignorēja, jo Organizācijas komiteja dega ne-
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pacietībā pierādīt pasākuma lielo popularitāti. Vēlāk izrā-

dījās, ka bataljonos ieskaitīti arī daudzi pusaudži un pa-
vecāki vīri.

Buržuāziskās avīzes plaši rakstīja par latviešu strēl-

nieku bataljonu organizēšanu. Tā jau bija, ka sakarā ar

Kurzemes okupāciju pretvācu noskaņojums uzbangoja
augstu un atviegloja šovinistisko uzskatu izplatību. Bet

tie paši laikraksti noklusēja, ka starp brīvprātīgajiem ir

daudz nepieredzējušu jauniešu, kuri pieņemšanas punktos
ieradušies romantiskas jūsmas vadīti, daudz arī trūkumā

nonākušu Kurzemes bēgļu un pilsētas bezdarbnieku.

«Vecākā paaudze ar lielu skepticismu noskatījās uz

jauno bataljonu organizēšanu,» lasām kāda brīvprātīgo
pieteikšanās punkta vadītāja atskaitē. Tātad par vispā-

rēju sajūsmu runāt grūti. Tomēr nevar noliegt, sākumā

pieteicās daudz brīvprātīgo, it īpaši tādēļ, ka lielai daļai
jauniešu priekšā stāvēja iesaukšana armijā. Pusgada
laikā pieteicās pāri par 6000 cilvēku, bet pavisam — 8000.

Ar šo skaitu pilnīgi pietiktu pāris bataljonu saformēšanai.

Taču, kad pirmajiem diviem sekoja nākamie divi, bet pēc
tam vēl četri, ar brīvprātīgajiem vairs ne tuvu nevarēja
iztikt. Strēlnieku bataljonos (1916. g. rudenī tos izvērsa

par pulkiem) nācās ieskaitīt mobilizētos, kā arī pārcelt uz

tiem latviešu kareivjus no citām karaspēka daļām.
Jau pēc īsa apmācības kursa pirmos strēlnieku batal-

jonus nosūtīja uz fronti. Kaujās Rīgas rajonā (pie Slo-

kas un Ķemeriem, pie Ķekavas, Nāves salā v. c.) sākās

grūtiem pārbaudījumiem pārbagātais cīņu ceļš, kas vē-

lāk viņus noveda Lielā Oktobra sargkareivju rindās.

Valdis Bērziņš

CAURI 720 GADIEM — JELGAVA

Mierīgajā, mežiem apaugušajā līdzenumā vietām paceļas nelieli

pauguri. Spēkpilnas upes plūst pa lēzenām ielejām, retumis atsegda-
mas kraujāku nogāzi. Gandrīz pašā līdzenuma vidū nelielā Lielupes
salā 1265. gadā ordeņa mestrs Konrāds fon Manderns sāka celt pili
Mītavu. Te izauga arī nākamā Jelgavas pilsēta.

720 gadu ilgajā attīstības gaitā daudz kas ir neglābjami zudis,
it sevišķi Lielā Tēvijas kara laikā, kad neskartas Jelgavā palika tikai

ap 10% ēku. Gāja bojā viss Jelgavas vēsturiskais centrs. Ar lielām

pūlēm tika restaurēti tagad vērtīgie arhitektūras pieminekli — Jelga-
vas pils, agrākā mācību iestāde Academia Petrina un savrupmāja
Villa Medem. Pilsētā tiek risinātas ar vēstures un kultūras piemi-
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nekļu saglabāšanu saistītas problēmas, vairāki pieminekļi tiek,

restaurēti un remontēti. Visus Jelgavas teritorijā esošos pieminekļus-
regulāri apseko Latvijas PSR Kultūras ministrijas speciālisti.

Valsts aizsardzībā tagad atrodas Jelgavas pilsētbūvniecības vēs-

turiskais komplekss, 48 republikas un turpat 90 vietējās nozīmes.

f vēstures un kultūras pieminekļi. To vidū ir latviešu teātra tēva un-

dramaturģijas pamatlicēja A. Alunāna memoriālā māja un kapavieta,.
1905. gada revolūcijas piemiņas vietas un Lielajā Tēvijas karā kri-

tušo padomju karavīru Brāļu kapi. Lasītājiem varbūt mazāk pazīs-
tama klasicisma stilā veidotā kādreizējā savrupmāja Villa Medem

t

ko 19. gadsimta sākumā projektējis J. G, Berlics. Eka vairākkārt

pārbūvēta, taču saglabājies joniskais orderis un citas klasicisma de-

taļas fasādē. Savrupmāju ieskauj neliels parks.
Cits arhitektūras piemineklis — Trīsvienības baznīcas tornis ir

viens no augstākajiem Jelgavā. Mākslas vēsturnieks B. Vipers ir

aprakstījis šīs baznīcas interjeru, norādīdams uz manierismu koka-

detaļās. Eka ar visu iekārtu un torņa laternu kara laikā gājusi
bojā. Vēlīnās ziemeļnieciskās gotikas iezīmes saglabājis atturīgais-
Annas baznīcas tornis, kura celtniecības darbi uzsākti ap 1619. gadu.
Ēkas fasādes dekoru un logu aiļu forma līdzīga šo elementu kārto-

jumam Rīgas Jāņa baznīcas apsīdā. Jelgavas torņu ansambli papil-
dina 19. gadsimta beigās celtais pilsētas ūdenstornis, kas šodien

kļuvis par tehnikas vēstures pieminekli.
Tā paša gadsimta kolorītu sevī nes daudzās saglabājušās koka

ēkas. Viens no šīs vides objektiem ir dzīvojamā ēka Sarkanarmijas
ielā 17, kas atrodas no apkārtējām mājām brīvā laukumā un tādēļ,
vizuāli pilnīgāk uztverama. Gadsimtu mijā pilsētā rodas daudzstāvu

mūra nami. Mūsdienās tie saglabājušies lielākoties Vaļņu ielā un

Puškina prospektā. Modē nākusī pseidogotika savu atbalsi ieguvusi
atsevišķu pagājušā gadsimta ēku siluetos. Valdekas pils ir viena no-

tām. Pilij tuvumā esošais parks robežojies ar mežu.

Reizē ar kapitālisma attīstību Jelgavā intensīvi sāk būvēt rūpnie-
cības uzņēmumus un dzīvojamās ēkas. Jelgavas stacija, būdama viena

no vecākajām mūsu republikā, piesaistījusi pieminekļu aizsardzības

speciālistu uzmanību ar savām šāda tipa celtnēm raksturīgām būv-
formām.

Daudzās pilsētas dzīvojamās ēkās un iestādēs saglabājušies
lietišķās mākslas paraugi — apkures krāsnis. Kāda no tām sevī

ietver rokoko līnijas, uz citas vērojama reljefā veidota pilsoniskās-
sadzīves aina. 20. gadsimta sākumā celtajās ēkās iecienītas bijušas
krāsnis ar jūgendstila ornamentiem. Ar arheoloģiskajām metodēm

tika atsegts nesen atrastais Kurzemes hercogistes laikmeta lielga-
bals Jelgavas pils saliņā, kurš tika novietots pie līdzīgiem lielgaba-
liem, kas ierakti pils vārtu stūros.

Bet, pilnīgāk aplūkojot konkrētu vēsturisku laikmetu, mums nākas

papildināt pārskatāmo teritoriju arī aiz pilsētas robežām. Agrākajā
Jelgavas saimnieciskajā dzīvē iekļāvušies tuvumā esošie rūpniecības
objekti — ūdens un vēja dzirnavas, stikla ceplis. Vēl šodien Lielupes
krastā pie Emburgas var atrast laivu piestātņu akmeņus. 18. gad-
simta arhitektūras pieminekļi izvietoti ap Jelgavu 15—40 kilometru

attālumā un funkcionāli bijuši saistīti ar hercoga rezidenci — Jel-

gavas pili. Tādēļ ari tik daudz līdzīga ir Kroņvircavas, Svētes, Lustes

un Zaļenieku pils ēku arhitektūras stilā.

Ir patīkami apzināties, ka Jelgavas pilsētas iedzīvotāji atbalsta-

pieminekļu labiekārtošanu. Rūpnīcu, organizāciju un iestāžu pār-
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stāvji piedalās pieminekļu remontdarbos, šo darbu gaitu iepriekš
saskaņojot ar attiecīgajām vēstures un kultūras pieminekļu aizsar-

dzības iestādēm.

Eriks Leitis
Skat. attēlus 202.-207. lpp.

CAURI 700 GADIEM — RĒZEKNE

Pašā vasaras pilnbriedā savus lielos svētkus — 700 gadu jubi-
leju — sagaida Rēzekne. Tā ir pilsēta Austrumlatvijas viducī, ar

dramatisma pilnām vēstures, varonīgām revolucionārās cīņas lappu-
sēm, pilsēta, kurā strauji izvēršas sociālistiskā celtniecība un kura

ir svarīgs Latgales kultūras centrs.

1285. gada dokumentos sakarā ar kāda ordeņa brāļa Oto Paše-

doha uzbrukumu pleskaviešiem pirmo reizi minēts vārds Rositten.
Rēzekne kā ordeņa pils minēta tikai 1324. gadā, taču Rēzeknes pils-
kalna arheoloģiskā izpēte 1980.—1982. gadā liecina, ka pirms vācu

bruņinieku iebrukuma vairākus gadsimtus tur bijusi latgaļu pils. Izra-

kumu vadītājs vēstures zinātņu kandidāts E. Mugurēvičs uzskata, ka

Rēzeknei kā apdzīvotai vietai ir vairāk nekā tūkstoš gadu gara
vēsture. Līdz ar to ticamāks kļūst valodnieku pieņēmums, ka vārds

Rēzekne ir seno latgaļu valodas toponīms. Par Rēzekni sauc arī upi,
kas tek cauri pilsētai, tāpat Rēznas (Rāznas) ezera nosaukumam

pamatā tā pati sakne.

Blakus pilij jau 16. gadsimtā atradusies pilsētiņa, taču pa īstam

Rēzekne sāk izplesties tikai pēc Inflantijas (tā kopš 1679. g. dēvē

Latgali) pievienošanas Krievijai 1772. gadā. Dažus gadus vēlāk

(1778) pilsētai tiek izstrādāts pirmais ģenerālplāns, kurā galvenā
ir Lielā Ludzas (tagad 17. jūnija) iela ar paralēlu ielu un šķērs-
ielu tīklu, kas visumā atbilst arī pašreizējam šā rajona plānojumam.
Galvenais laukums — tagadējais tirgus. Pirmā mūra ēka — valdības

iestāžu nams (tagad Starpskolu ražošanas apmācības kombināts).

Sajā laikā Rēzeknei tiek piešķirtas arī apriņķa pilsētas tiesības, izstrā-

dāts savs ģērbonis. Kopš 1802. gada tā ietilpst Vitebskas guberņā.
Ar Pēterburgas—Varšavas šosejas atklāšanu 19. gadsimta 30. ga-

dos Rēzekne kļūst par vienu no 66 dzelzceļa stacijām uz

tā paša virziena maģistrāles. Bet 20. gadsimta sākumā tā kļūst par

svarīgu transportmezglu un aktīvu tirdzniecības centru. Gadsimta

sākumā Rēzeknē dzīvo ap 17 000 iedzīvotāju, taču rūpniecības uzņē-
mumi joprojām ir niecīgi.

Jau 1808. gadā Rēzeknes starostijā izceļas zemnieku nemieri, kurus

apspiest tiek aicināts jātnieku eskadrons. 1861. gadā pēc dzimtbūša-

nas atcelšanas «kārtību» šajā novadā ievieš ģenerāļa Veinmarka ka-

raspēks, bet pēc izrēķināšanās ar 1863. gada poļu sacelšanos Rē-

zeknē, tāpat kā visā Krievijas ziemeļrietumu apgabalā, iestājās viens

no drūmākajiem tautas garīgās apspiestības periodiem, tā sauktais

drukas aizliegums.
Bet 1904. gadā ļeņiniskajā «Iskrā» minēta 1. Maija demonstrā-

cija Rēzeknē. Šajā laikā te nodibinājās arī LSD nodaļa, kas 1905.

gadā vada streikus, protesta demonstrācijas, iespiež un izplata uz-

saukumus. Tāpēc ar 1905. gada decembri Rēzeknē tiek pasludināts
karastāvoklis. Soda ekspedīcija arestē pāri par 300 cilvēku, lielgabalu
šāviņi sagrauj vairākas mājas, ir pat nogalinātie.



1917. gada revolūcijas brāzmām Rēzeknē pirmās atsaucas tm

dislocētās karaspēka daļas; kopā ar biedriem no Petrogradas viņi
atbruņo gorodovojus, atbrīvo politieslodzītos, sarīko plašas manifes-

tācijas. 1917. gada jūlijā jauno revolucionāru V. Zeimaļa, J. Zvīdra

vadībā Rēzeknē sanāk darba jaunatnes konference, kurā nodibina

progresīvo «Latgales jaunatnes savienību», sāk izdot žurnālu «Gun-

kurs», kam ir marksistiska ievirze.

1917. gada 3.—4. decembrī Rēzeknē sanāk Latgales padomju kon-

gress. Tajā galvenais jautājums ir par Ludzas, Rēzeknes un Daugav-

pils apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas un pievienošanu pārē-
jai Latvijai. Galīga Latvijas apvienošanās notiek tikai 1919. gadā
pēc padomju varas nodibināšanas. Vairāk nekā pusgadu te darbojas
Padomju Latvijas valdība. So laiku raksturo strauja masu politiskās
apziņas veidošanās, nepieredzēta izglītības un kultūras rosme. Tāpēc
buržuāziskās diktatūras gados Rēzeknē un tās apkaimē aktīvi dar-

bojas komunistiskās pagrīdes organizācijas, skolās — nelegālās kom-

jaunatnes šūniņas.
Arī Lielā Tēvijas kara gados te ne uz brīdi nerimst pretošanās

kustība; apriņķī darbojas Rēzeknes partizānu vienība.

Kaut arī pēc atbrīvošanas 1944. gada 27. jūlijā vairāk nekā divas

trešdaļas Rēzeknes ir drupās, tomēr dažu gadu laikā tā atgūstas no

kara cirstajām brūcēm, un sākas straujš jauncelsmes darbs.

Tagad tā ir celtnieku, mašīnbfivētāju, pārtikas rūpniecības strād-

nieku un transporta darbinieku pilsēta. Vēl pirms kādiem piecdesmit
gadiem rēzeknieši par ko tādu varēja tikai sapņot — ka tukšā, pur-
vainā vietā dažu piecgadu laikā izaugs tādi Vissavienības nozīmes

uzņēmumi kā ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Slaukša-

nas iekārtu rūpnīca, PSKP XXIV kongresa Elektrisko būvinstrumentu

ražošanas apvienība, Piena konservu kombināts v. c, ka arvien vai-

rāk tiks domāts ne tikai par iedzīvotāju nodrošināšanu ar labiekārto-

tiem dzīvokļiem, bet izstrādāts ari jauns pilsētas ģenerālplāns.
Kopš gadsimta sākuma Rēzekne ir arī Latgales kultūras centrs.

Te notiek pirmās teātra izrādes ap 1907. gadu, te — Latgales lauk-

saimniecības un amatniecības izstāde 1910. gadā, te — pirmie Latgales
Dziesmu svētki 1925. gadā. Te 30. gados strādā spēcīga mākslinieku

kopa ar F. Varslavānu, A. Egli, V. Kalvānu priekšgalā. Te arī tagad
kūsā aktīva mākslas, mūzikas un teātra dzīve. Ir divi Tautas teātri,

tris Tautas kori, Tautas pūtēju orķestris, mūzikas vidusskola un Lie-

tišķās mākslas skola, Latvijas PSR Mākslinieku savienības Latgales

organizācijas centrs, te koši plaukst tautas māksla, sevišķi keramika.

Radošās rosmes, ieceru pārpilna, aktīva un darbīga Rēzekne sa-

gaida savus lielos svētkus.

Antons Kūkojs
Skat. attēlus 208., 209. lpp.
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DABAI, VĒSTUREI UN PIEMINEKĻIEM

VELTĪJAM SEVI

SOCIĀLISMA CELTNIECĪBAS PIEMINEKĻI — MŪSU

DAĻA

Mūsu republikas daudzveidīgo vēstures pieminekļu
saimi papildinājuši jauna tipa pieminekli — sociālisma

celtniecības pieminekji: ar revolucionāro kustību un Lielo

Tēvijas karu saistītie pieminekji; ar rūpniecisko ražošanu

saistītie pieminekji; ar lauksaimniecisko ražošanu saistītie

pieminekļi un ar zinātnes un kultūras attīstību saistītie

pieminekļi.
Padomju vēstures pieminekli Latvijā hronoloģiski ieda-

lāmi šādi: 1917. gada revolucionārajiem notikumiem vel-

tītie pieminekļi; pieminekļi, kas saistīti ar padomju varas

nodibināšanu Latvijā 1919. gadā; pieminekļi, kas saistīti

ar padomju varas atjaunošanu Latvijā 1940.—1941. gadā;
Lielā Tēvijas kara notikumu piemiņas vietas un pēckara

atjaunošanas perioda pieminekļi; sociālisma celtniecības

pieminekļi.
Līdz šim visvairāk ir izzināti ar revolucionāro kustību

saistītie pieminekļi, kā arī pieminekļi, kas atspoguļo Lielā

Tēvijas kara notikumus, zinātnes un kultūras attīstību.

Tādēļ no sociālisma celtniecības pieminekļiem vislielākā

uzmanība jāpievērš ar rūpniecisko un lauksaimniecisko

ražošanu saistīto objektu izzināšanai.

1940. gads — radikālu pārmaiņu gads tautsaimniecībā.

Jaunā attieksme pret darbu priekšplānā izvirza kvalitatīvi

jaunus cilvēkus — stahanoviešus, novatorus, pirmrindnie-

kus, Sociālistiskā Darba Varoņus. Līdz ar to rūpnieciskās
ražošanas jomā tagad iezīmējas attiecīgi pētījumu vir-

zieni. Mums jāizzina un jāsaglabā rūpnīcu, fabriku ēkas,
kas ir pirmās savā nozarē un kur dibinājušās jaunas rūp-
niecības nozares; uzņēmumi, kas sākuši izlaist jauna
veida ražojumus; darbojošos rūpnīcu un uzņēmumu ēkas,
kur dzimusi masu kustība par darba ražīguma celšanu,
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par komunistisku attieksmi pret darbu, kur parādījušās
jaunas sociālistiskās sacensības formas; pirmo stahano-

viešu, novatoru, pirmrindnieku, Sociālistiskā Darba Va-

roņu dzīves, darba, kapa vietas.

Lauksaimniecības kolektivizācija nodrošināja zemniecī-

bas pāreju uz sociālistiskām saimniekošanas formām. Tā-

pēc arī lauksaimnieciskās ražošanas jomā jāizzina un

jāsaglabā ēkas, kurās bijušas pirmo kolhozu, sovhozu

valdes; MTS ēkas, to iekārtas; ēkas, kurās dzīvojuši un

strādājuši ievērojami lauksaimniecības darbinieki, to kapa
vietas; dažāda veida lauksaimniecības tehnika.

Šobrīd vēstures pieminekļu sarakstos tikpat kā nav ne-

viena pieminekļa, kas atainotu sociālisma celtniecību rūp-
niecībā (kā vienīgo piemēru var minēt pēckara gados at-

jaunoto Ķeguma spēkstaciju); arī sociālisma celtniecības

objektu apzināšanā lauksaimniecībā ir sperti tikai pirmie
soļi. Republikas nozīmes vēstures pieminekļu sarakstā ir

ēka, kur 1946. gada novembrī tika nodibināts pirmais
kolhozs Latvijā — Dobeles apriņķa (tag. Jelgavas raj.)
kolhozs «Nākotne». Vietējās nozīmes vēstures pieminekļu
sarakstā ir piemiņas akmeņi, kas uzstādīti, nobeidzot

zemju meliorēšanu, — tādi ir Sesavā, Puzē, Siguldā, Mei-

jeros; piemiņas akmeņi kolhozu dibināšanai — Lielvārdē

(kolhozs «Lāčplēsis»),' Remtē (kolhozs «Uzvara»), Šķil-
bēnos (pad. saimn. «Šķilbēni»), Blomē (kolhozs «Uz-

vara»); ēkas, kur atradās pirmās apriņķu MTS (Maltā).
Sarakstos patlaban iekļautas tikai divu Sociālistiskā

Darba Varoņu piemiņas vietas, kas saistītas ar lauksaim-

niecisko ražošanu, — divkārtējās Sociālistiskā Darba Va-

rones Martas Semules krūšutēls Galgauskā un Sociālis-

tiskā Darba Varones ilggadējās kolhoza «Ļeņina ceļš»

priekšsēdētājas Līnas Zvaigznītes kaps Valkā. Valsts

aizsardzībā atrodas kolhoza «Ādaži» pirmā priekšsēdē-
tāja Mārtiņa Krēsliņa mūžīgās atdusas vieta Ādažu ka-

pos, kolhoza «Oktobris» pirmā priekšsēdētāja Alfrēda

Gailīša kapa vieta Palsmanes ciema kapos, kolhoza «Lāč-

plēsis» pirmā, ilggadējā priekšsēdētāja Sociālistiskā Darba

Varoņa Edgara Kauliņa kaps Lielvārdes Lāčplēša kapos.
Sarakstā ietverta arī ēka Vestienas ciemā, kur 1947. gadā
tika dibināts Madonas apriņķa pirmais kolhozs «Sarkanā

Zvaigzne». Arī Alūksnes rajona Veclaicenes ciemā zināma

ēka, kurā 1948. gadā notika kolhoza «Spēks» dibināšanas

sapulce.
Liels darbs sociālisma celtniecības pieminekļu apziņā-
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šanā veikts Valkas rajonā. Palsmanes ciemā apzināti visi

kolhozi, kas atradušies tā teritorijā, to apvienošanas gaita,
priekšsēdētāji. Valkas rajona vietējās nozīmes vēstures

pieminekju sarakstā bez jau minētās L. Zvaigznītes kapa
ir arī kolhoza «Uzvara» dibinātāja Augusta Savieļa kaps
Smiltenes kapos, piemiņas akmens kolhoza «Uzvara» pa-

stāvēšanas tndesmitgadei Blomē.

Ir aizsākts liels un vajadzīgs darbs, kura nozīmi tā īsti

varēsim novērtēt tikai pēc gadiem. Vēl mēs neprotam
noteikt šo pieminekju īsto vērtību. Nereti gadās, ka par
pieminekļa galveno kritēriju kļūst nevis tā vēsturiskā

vērtība, bet gan ārējās pazīmes. Rūpnieciska un lauk-

saimnieciska rakstura sociālisma celtniecības pieminekļi
nereti mums liekas ikdienišķi, to izzināšana — nepierasta,
atlases kritēriji — neizstrādāti. Tas stipri apgrūtina šo

pieminekju aizsardzību un pareizu izmantošanu. Un tas

noved pie pieminekļa bojāejas. Protams, visi jaunatklātie
objekti netiks iekļauti vēstures pieminekļu sarakstos. Daļa
no tiem paliks uzskaites grupā, līdz kamēr laika gaitā
noskaidrosies to paliekošā vērtība. Un tomēr — neļausim
aiziet bojā sava laika vēstures lieciniekiem, kurus apejot,
mēs negūsim pilnīgu priekšstatu par sociālistisko pārkār-
tojumu nozīmi mūsu sabiedrības attīstība.

Zinta Ābola

ZINĀTNES UN TEHNIKAS PIEMINEKĻI —

SAVĀ DAUDZVEIDĪBĀ

Plašs un daudzpusīgs ir mūsu kultūras mantojums —

un ta vidū aizvien pamanāmāki kļūst zinātniski teh-

niskā progresa liecinieki. Mūsu republikā ārpus muzejiem
vien ir apzināts aptuveni pustūkstotis vēsturiski nozīmīgu
objektu, kas atklāj zinātnes un tehnikas atīstības posmus,

zinātnieku, inženieru un izgudrotāju radošo darbību vai

arī ir saistīti ar to vārdiem. Tās ir gan manufaktūras,

fabrikas, cepļi un dzirnavas, gan kanāli, tilti, ceļi un

aizsprosti, gan nocietinājumi un kara tehnika, gan trans-

portlīdzekļi, pasta stacijas, verstu stabi, jūdžu akmeņi un

robežakmeni, gan saules un mehāniskie pulksteņi, trian-

gulācijas zīmes, ērģeles, gan zinātniskās laboratorijas,
memoriālās mājas, zinātnes un tehnikas darbinieku kapa
vietas. Zinātnes un tehnikas pieminekļus nosacīti iedala
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kustamajos, t. i., muzejos esošajos objektos, un nekusta*

mājos, kas tiek saglabāti to funkcionēšanas vai uzstādi'

šanas vietās un ņemti valsts aizsardzībā likumā paredzē-
tajā kārtībā. Pēc sākotnējā izmantošanas veida nekusta-

mie zinātnes un tehnikas pieminekļi iedalās septiņās
apakšgrupās.

Lai gan lielākā daļa zinātnes un tehnikas pieminekļu
pēc savas izcelšanās būtiski atšķiras no citiem pieminek-
ļiem, tomēr tos nevar pretstatīt pārējām pieminekļu gru-

pām. Pat vairāk, atsevišķos gadījumos zinātnes un teh-

nikas objekti vienlaicīgi var būt arheoloģijas, arhitek-

tūras, vēstures, mākslas un pat dokumentālie pieminekļi.
Tā, pētot 17.—18. gadsimta manufaktūru vietas, nepiecie-
šams izmantot arheoloģiskās metodes. Fabriku, dzirnavu,

cepļu un citu objektu iekārtas nereti atrodas arhitektoniski

vērtīgās celtnēs. Tāpat rnetāllējumi atspoguļo gan metāl-

liešanas tehnisko, gan māksliniecisko līmeni. Arī dažāda-

jām zinātnes un tehnikas darbinieku piemiņas vietām ir

vēstures pieminekļiem raksturīgās pazīmes.

Tomēr ar vēsturnieku, arheologu vai arhitektu darba

metodēm vien zinātnes un tehnikas pieminekļus nav ie-

spējams izzināt, izvērtēt un izpētīt, jo vairums šo objektu
pārstāv šauri specializētas zinātnes un tehnikas noza-

res, kurās pilnībā orientējas tikai speciālisti. Lai šādus
cilvēkus iesaistītu mērķtiecīgā pieminekļu apzināšanā,

Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

Centrālajā padomē 1983. gada aprīlī tika nodibināta Zi-

nātnes un tehnikas pieminekļu aizsardzības sekcija. Sek-

ciju vada akadēmiķis Jānis Stradiņš, tās locekļi ir Alek-

sis Anteins, Ilgars Grosvalds, Jānis Klētnieks, Arnis Vīk-

sna, Tālivaldis Vilciņš v. c. Tas bija likumsakarīgs

posms 1980. gadā aizsāktajā zinātnes un tehnikas piemi-

nekļu apzināšanā un paver plašākas iespējas šim darbam

turpmāk.

Pieminekļus uzskaita Muzeju un kultūras pieminekļu
zinātniskās pētniecības padome, kurā kopš 1983. gada
darbojas Zinātnes un tehnikas pieminekļu sektors. Sākot-

nēji darbs tika orientēts uz pieminekļu apzināšanu vieni

rajonā, lai apsekotu pēc iespējas vairāk objektu. Kop*
1982. gada tiek rīkotas specializētas ekspedīcijas, kas ap-

tver vairākus rajonus. Piemēram, tika pārlūkoti, uzmērīti

un nofotografēti visi ārpus muzejiem esošie 17.—18. gad-
simta čuguna lielgabali un sastādītas šo pieminekļu pa-

ses. Apzinot un uzmērot Kurzemes mūra tiltus, iegūts
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interesants materiāls, kas jau tagad Jauj izdarīt zināmus

secinājumus par raksturīgākajiem šo tiltu tipiem Lat-

vijas rietumu daļā. Nozīmīgs darbs ir dzirnavu apzinā-

šana, kad uzmanība tiek pievērsta ne tikai ēku, bet ari

mehānismu uzskaitei. Tiek domāts arī par apsekoto ob-

jektu saglabāšanu un restaurēšanu.

Apzinātie objekti ar Kultūras ministrijas starpniecību
tiek ieteikti apstiprināšanai rajonu izpildkomitejām kā

vietējas nozīmes pieminekļi. Pēdējos gados ir apstiprināta
vesela virkne interesantu tehnisku objektu: 1903. gadā
būvētā šaursliežu dzelzceļa posms Alūksne—Gulbene, čie-

kuru kalte Vijciemā Valkas rajonā, 18. gadsimta vertikā-

lais saules pulkstenis Cēsīs, traktori «Fordson» lecavā un

«Universat» Pededzes ciemā Alūksnes rajonā, lokomo-

biles Saldus, Bauskas un Stučkas rajonos, keramikas cep-
lis Valdemārpilī, Vecmelderu ūdensdzirnavas ar mehā-

nismiem un ūdensratu Jēkabpils rajonā pie Aknīstes,
«mazais bānītis» Viesītē v. c. pieminekļi.

Lai saglabātu zinātnes un tehnikas pieminekļus — šo

nozīmīgo kultūras mantojuma sastāvdaļu —, protams, ne-

pietiek ar izpildkomiteju lēmumiem vien, nepieciešama arī

saimniecisko vadītāju un visas sabiedrības ieinteresētība

un atbalsts.

Andris Biedriņš
Skat. krāsaino lelīmi.

JAUNIEŠI VECRĪGAS IELĀS UN NAMOS

Jau kādus piecus gadus studentu zinātniskās restaurē-

šanas vienība «Vecrīga» strādā arhitektūras un kultūras

pieminekļu aizsardzības un restaurācijas jomā. Nu esam

beiguši neauglīgi runāt — un ķeramies pie darba.

Sis darbs aptver pieminekļu izzināšanu, apsekošanu,
aizsargāšanu, projektēšanu un, protams, restaurēšanu.

Piecos gados vienības veikums kļuvis krietni vien vērie-

nīgāks un profesionālāks, tās locekļi, balstoties uz pēdē-
jiem restaurācijas zinātnes sasniegumiem, apguvuši aiz-

vien jaunus darba paņēmienus un pieredzi. Un šim dar-

bam vairs nav tikai sezonas raksturs. Arī ziemā studenti

Vecrīgas ielās un namos iziet fakultatīvu profesionālās
apmācības kursu, ko vada kā mūsu republikas, tā arī Mas-

kavas un Ļeņingradas paši erudītākie restaurācijas spe-
ciālisti.

Ja sākotnēji vienība komplektē]ās tikai no A. Pelšes
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Rīgas Politehniskā institūta Inženierceltniecības, Arhitek-

tūras un celtniecības fakultāšu studentiem, tad šodien tajā

jau strādā studenti no visdažādākajām republikas (un pat

Igaunijas) augstskolām. Tāpat aizvien vairāk studentu

tajā ieplūst no T. Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas
interjera un dizaina nodaļām. Un tas arī loģiski — tomēr

mācību praksi ar darbu vienībā iespējams apvienot arī

vēsturniekiem, žurnālistiem, ekonomistiem un pat ķīmi-

ķiem. Tāpēc gaidīti ir visi, kas grib palīdzēt mūsu piemi-
nekļiem, mūsu pilsētai.

Vienlaikus vienība turpina nostiprināt sakarus ar yis-
savienības restaurācijas zinātniskās pētniecības institūtu,
kas palīdz darbā ieviest aizvien jaunas metodes. Un laiku

pa laikam notiek pieredzes apmaiņa ar kaimiņos nesen no-

dibināto Kultūras pieminekļu aizsardzības klubu, Taču

vislielākā interese ir par to, kādos objektos vienība «Vec-

rīga» aizvadītajos gados ir strādājusi un ko paveikusi.
Nozīmīgākais un reizē arī lielākais restaurējamais ob-

jekts bija Rīgas ordeņa pils. Tagad tai izdarīta fasāžu

arhitektoniskā izpēte ar zondāžu un tās visas restaurētas.

Par vienības skaistāko veikumu var uzskatīt fasādes

restaurāciju jūgendstilā celtam īres namam Šķūņu ielā

12/14. Izdarot zondēšanu otrajā stāvā, uz fasādes vairo-

giem tika atklātas uzkrāsotas monogrammas, kuras vēlāk

restaurējām. Tāpat minama 1982. gadā restaurētā Latvijas
PSR Ārlietu ministrijas (bijušā Britu kluba) ēkas fasāde.

Arī Kultūras darbinieku tehnikuma atjaunotā ēkas fasāde

un ēku kompleksa «Trīs brāļi» fasāde ir vienības veikums.

Bez tam strādāts Skārņu ielā 4/6, Grindeļa ģimenes kap-
ličā Mārtiņa kapos, labiekārtota RPI Studentu kluba ap-

kārtne un Pētera laukums.

1983. gada vasarā daļa vienības puišu, galvenokārt
topošie autoceļu speciālisti, apguva pavisam jaunu
darbu — bruģēšanu (līdz tam Rīgā bija pavisam tikai

pieci profesionāli bruģa licēji). Tika uzsākta senā seguma

atjaunošana Konventa sētā un pagalmā Ļeņina ielā 2.

Bet ziemā, kad ielas un laukumus klāj sniegs, vienības

dalībnieki atjauno durvis, apkaļ pagrabu lūkas, ar kal-

tiem režģiem norobežo notekcaurules, labo skursteņus un

veic daudzus citus «sīkus» darbus.

Strādājam ne vien Rīgā, bet arī cituviet. Piemēram,
1982. gadā uzlikām jumtu Dundagas pilij un bijušajai
Vānes baznīcai, piedalījāmies kāda arhitektūras piemi-
nekļa restaurācijā Lielupē. Vienība bieži organizē un pie-
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dalās sabiedriskajās talkās. Tādas notikušas Vecrīgā,
Mārtiņa kapos, bijušajā Dārtes baznīcā, Kokneses pils-
drupās un parkā, Vānes baznīcā v. c.

Studentu zinātniskās restaurēšanas vienība «Vecrīga»
ir eksperimentāla vienība. Otras tādas Padomju Savienībā

šobrīd vēl nav, līdz ar to diemžēl nav arī pieredzes, uz

ko balstīties. Tātad pašiem viss jāmeklē, jāeksperimentē.
Pašlaik kopīgi ar Kultūras pieminekju restaurācijas pro-

jektēšanas kantori domājam izstrādāt restaurācijas pro-

jektus 18. un 19. gadsimtu mijā celto ēku polihromajām
fasādēm un vasarā šos projektus realizēt. Tāpat esam

nolēmuši piedalīties mazo arhitektonisko formu izveidē —

lai visur būtu šūpoles, soliņi, atkritumu urnas, veikalu

izkārtnes, karogu turētāji, dekoratīvie režģi pagrabiem.
...Ideju ir daudz, bet darāmā — vēl vairāk.

Vello Remmerts

«SAULES IEZĪMES» AKMENĪ

Alūksnes augstienē starp Druskām un Romeškalnu, Klotiņu ezera

austrumu malā Dieva kalnā atrodas akmens ar nosaukumu «Māras

pēdas». Kalns un akmens ir aizsargājami arheoloģiski pieminekli
un atrodas Veclaicenes aizsargājamās dabas ainavas teritorijā. Lauk-

akmens ir 2,80 m garš un 2,50 m plats. Tā virsma ir samērā pla-
kana un līdzena, ieslīpa, ziemeļu malā 30 cm un dienvidu malā

60 cm virs zemes. Tādēļ tieši no dienvidu puses bija visērtāk pie-
kļūt pie akmens kā pie galda un sakurināt uz tā uguni. No tās

akmens virsma šajā malā ir apdrupusi. Turpat ir arī lēzena, pāris
centimetru dziļa iedobe — vai nu izdrupusi uguns ietekmē, vai ari

iekalta mākslīgi — ziedoklim, iespējams, abējādās darbības rezul-

tātā. Akmeni šķērso plaisa. Ziemeļrietumu pusē no tās akmens vir-

sma ir labi saglabājusies. Rietumu malā ir divas ap 16—18 cm

garas un 7—B cm platas seklas pēdveida iedobes ar pavisam līdzenu

pamatni, kāda nevar veidoties kaļot, bet tikai noloboties ieža vir-

smai uguns iedarbībā. Pēc tam gan varēja kaļot paplašināt «pēdas»
līdz vēlamajai formai.

Akmens virsmas nebojātajā daļā ir atrodama tikai viena māk-

slīgi iekalta zīme, proti, līnija (sk. att. M). Tā stiepjas līdz minē-

tajai plaisai un, domājams, ir turpinājusies vēl tālāk, bet uguns ra-

dīto bojājumu dēļ nav saglabājusies. Turpinot šo līniju virzienā

līdz akmens dienvidaustrumu malai, atrodam, ka tā ar primitīviem
līdzekļiem ir nedaudz apkalta, cenšoties izveidot kuģa priekšgalam
līdzīgu formu. No tās var vizēt iekaltās līnijas virziena. Azimuts

tad ir 316°. Tas tikai par 3° atpaliek no Saules rieta azimuta vasa-

ras saulstāvju dienas vakarā — 319°. Turklāt paugurainā reljefa
un mežu dēļ tas varēja būt šeit praktiski novērojamā saulrieta

azimuts.

«Māras pēdu» akmens nav izkustināts. Citu iekalumu tajā nav.

5—12 m attālumā atrodas vēl trīs mazāki laukakmeņi bez iekaltam
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G — Grobiņas akmens: a — pēc A. Biedra zīmējuma, b — pēc
J. Sudmaļa zīmējuma; M — Māras pēdu akmens Alūksnes augstienē;
S — Sarkaņu Vaidu kapu akmeņu grupa Rēzeknes tuvumā; A —

Ķeltu akmens Anglijā (bez mēroga). Visi orientēti vienādi.

zīmēm, tikai vienam, mazākajam, ir dobums. No Dieva kalna var

visai ērti vizēt uz rietumu pusi, jo tas augstu paceļas virs Klotiņu
ezera līmeņa. Laika gaitā, domājams, ir mainījušies kalna un ak-

mens nosaukumi, tomēr nosaukumu mitoloģiskais raksturs liecina,
ka vieta jau sen bijusi īpaši populāra. Cerams, ka no šī apraksta
ikviens sapratīs, cik kaitīgi ir kurināt uguni uz šādiem akmeņiem.

Salīdzināsim «Māras pēdu» akmeni ar citiem līdzīgiem mūsu ka-

lendārā jau aprakstītajiem. Sarkaņu Vaidu kapu akmeņu grupā, kas

atradās Sedziera ezera krastā Rēzeknes apkaimē (sk. att. S), ak-

meņi pievesti un nostādīti vajadzīgajos azimutos, un tas darīts,

domājams, 1. gadu tūkstotī (sk. V. Grāvītis, A. Vasks. Daži tautas

astronomiskie novērojumi, Dabas un vēstures kalendārs, 1977, 72.—

74. lpp.). No galvenā akmens ar ziedokļa iedobi var vizēt uz otro,

mājas jumtam līdzīgo akmeni gar tā «jumta kori» aptuveni 319—

324° azimutā. Toties gar abiem ap 12 cm resnajiem stabiem, kuru

pamatnes atrastas izrakumos, vizējums iznāk 319°.

Grobiņas akmens bija izkustināts (sk. V. Grāvītis. Laukakmens

ar senām iecirstām zīmēm, Dabas un vēstures kalendārs, 1979, 123.—

126. lpp.). Bijušais Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrī-

bas Liepājas rajona nodaļas prezidija priekšsēdētāja vietnieks Artūrs

Biedris izgatavojis akmenī iekalto līniju precīzu novilkumuun noskaid-

rojis, kā akmens pirms izkustināšanas bijis orientēts pēc debess pu-
sēm (sk. att. G, a). Bet pirmais šo akmeni pētījis etnogrāfs, vēstur-

nieks un mākslinieks, Latvijas PSR Nopelniem bagātais skolotājs
Liepājas vēstures un mākslas muzeja nodibināšanas iniciators Jānis

Sudmalis. Viņš sniedzis citu akmenī iekaltā zīmējuma rekonstruk-

cijas variantu (sk. att. G, b). Abos zīmējuma variantos atrodam!

saulrieta azimuti ziemas, pavasara un vasaras saulgriežu dienās.

Vai šīs būtu tās «saules iezīmes akmenī», pēc kurām pateica

zemkopja darbā nozīmīgās dienas? Par šīm «saules iezīmēm» stās-

tījis Juris Lazdāns (1853—1932) Jersikā (Dabas un vēstures kalen-

dārs, 1977, 72. lpp.). Vai tās ir senas observatorijas zemkopju
kalendāra noteikšanai?
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Lasītājs sapratīs, cik pārsteigts jutās autors, kad 1982. gada
jūnijā Vilnā lietuvju fiziķis un zinātņu vēsturnieks Libertas KHmka
parādīja poļu grāmatā (L. Zajdler. Dzieje zegara. Warszawa, 1977.)
Anglijas seno ķeltu akmenī kaltas orientētas figūras attēlu no pirms-
romiešu laikiem (sk. att. A)\ Tajā parādīts meridiāna virziens un

Saules rieta azimuts visās saulgriežu dienāsl Un tas Joti līdzīgs
Grobiņas akmens attēlam, un, galvenais, kā to secinājuši angļu zi-

nātnieki, (The Archaeological Journal, 1854, vol. 11, p. 149) tas lie-

tots arī saulgriežu dienu noteikšanai pēc saulrieta azimutiem.

Viktors Grāvītis

AR STEREOFOTO — TELPAS DZIĻUMĀ

Mūsu redzei piemīt vairākas īpašības, kas cilvēkam kā augsti
attīstītai bioloģiskai būtnei samērā plašā diapazonā ļauj organizēt
darbību apkārtējā telpā. Mūsu redze spēj uztvert priekšmetus gan
miera stāvoklī, gan kuslibā, sajust krāsas, kā arī izjust apkārtējās
telpas dziļumu, kas normālai redzei vidēji ir līdz 450 metriem. Bet

šī pēdējā redzes īpašība piemīt tikai binokulārajai redzei: skatoties
ar abām acīm, attēls, kas veidojas katrā acī atsevišķi, redzes pro-

cesā saplūst vienā kopējā telpiskā ainā.

Zinātnē un tehnikā šo dabisko binokulārās redzes īpašību iz-

manto telpiski skatāmo jeb tā saukto stereoskopisko attēlu iegū-
šanai, kā arī dažādos instrumentos — stereoskopos, stereometros,*
binokulāros v. c, kur divās optiskajās sistēmās redzamie attēli šķie-
tami tiek savietoti vienā. Stereoskopiskos attēlus iegūst ar dažādām

metodēm — gan optiskajām, gan elektroniskajām —, no kurām pla-
šāk pazīstamas ir stereofotogrāfija, stereokino un hologrāfija. Bet

visvienkāršāk stereoskopisko attēlu iegūt ar fotogrāfiju.
Stereoskopiskos attēlus jeb stereofotogrāfijas iegūst, izvēlēto ob-

jektu fotografējot, parasti — ar speciālu stereofotoaparātu. Bet ja
fotografē ar parasto fotoaparātu, lieto speciālu fotografēšanas me-

todiku. Viena no būtiskākajām prasībām ir objektu fotografēt no

diviem punktiem, turklāt šo punktu savstarpējam attālumam jeb tā

sauktajam fotografēšanas bāzes garumam jābūt samērīgam ar attā-

lumu no bāzes līdz objektam. Stereoskopiskā attēla metriskās īpa-
šības — priekšmetu savstarpējie attālumi, augstumi, to proporcijas —

vislabāk attēlojas, ja fotografēšanas bāzes garums un attālums līdz

objektam veido attiecību no 1:4 līdz 1 :25. Stereoskopiskais attēls

veidojas arī, ja šī attiecība ir mazāka — 1 : 100 vai pat 1 : 1000.

Otra prasība — fotoaparāta optiskajai asij jābūt perpen-
dikulārai objekta galvenajai vizuālajai plaknei, kā arī fotografēša-
nas bāzei. Tad tās katrā punktā būs savstarpējj paralēlas. Vēlams

arī, lai fotoaparāta optiskā ass ieņemtu horizontālu stāvokli, ko var

panākt, pievienojot fotoaparātam nelielu līmeņrādi.
Ja šīs prasības fotografējot ievēro, tad fotoaparāta negatīva

plaknē iegūst metriski pareizu un perspektīvi nesagrozītu objekta
vizuālās plaknes attēlu.

Stereoskopiskā attēla veidošanas nosacījumus visērtāk realizēt ar

stereofotoararātu, kas savā konstrukcijā apvieno divus paralēli no-

vietotus fotoaparātus, kuru ekspozīcijas slēdži un objektīva diafrag-

mas darbojas sinhroni. Objektīvu izvietojums nodrošina stacionāru

fotografēšanas bāzi, Tāpēc, fotografējot ar stereofotoaparātu, nega-
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tīva plakni uzņemšanas momentā jācenšas nostādīt vertikālā stāvokli,
turklāt perpendikulāri fotografējamā objekta galvenajai vizuālajā»
plaknei. To ērti panākt, skatoties kadru meklētājā.

No daudzveidīgajiem dažāda veida fotoaparātiem, ko ražo mflsu

valstī, fotoamatieru praksē izplatīts ir stereofotoaparāts «Sputņiks»,
kas paredzēts fotografēšanai uz platformāta filmas (kadrs 6X6 cm).

Stereoskopisko attēlu pēc stereofotogrāfijām ērti iegūt ar speciālu
instrumentu — stereoskopu. Stereoskopā skatiens uz atbilstošajām
stereofotogrāfijām tiek novirzīts optiski ar divām lēcām vai spogu-
ļiem, iegūstot nedaudz palielinātu telpisko ainu.

Dažkārt fotoamatieri paši izgatavo stereofotoaparātu, nostiprinot
divus fotoaparātus stacionāri uz kādas bāzes 10—40 centimetru at-

tālumā vienu no otra un ieregulējot to optiskās asis savstarpēji pa-
ralēlā stāvoklī. Tam parasti izmanto platformāta filmaparātus, tādus

kā «Salūts» vai «Kijeva».
Stereofotogrāfijas, sniedzot telpisku ainu, atklāj uzņemtā objekta

izmērus, tā proporcijas, perspektīvas harmoniju, ainaviskumu —

līdzīgi tam, kādu to esam pieraduši skatīt savām acīm. Tā kā, uz-

ņemot stereofotogrāfijas, fotografē no kādas lineāras bāzes diviem

punktiem, tad, zinot šīs fotografēšanas bāzes garumu un arī objek-
tīva fokusa attālumu, analītiski iespējams aprēķināt stereoskopiskās
ainas mērogu un noteikt uzņemtā objekta dažādus ģeometriskos iz-

mērus. Tāpēc stereofotogrāfijām ir dokumentāls raksturs ar izteik-

tām metriskām īpašībām, kuras nepiemīt vienkāršai amatieru foto-

grāfijai. Tādēļ arī vēlreiz pie šī foto veida kavējamies.
Jānis Klētnieks

kat. krāsaino lelīmi.

MŪSU BIEDRĪBAS DARBDIENAS. 1983. GADS

Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība šobrīd Ir

viena no pašām daudzskaitlīgākajām sabiedriskajām organizācijām
republikā. 1984. gada sākumā biedrībā ir 382 020 individuālo biedru,
kas darbojas 4596 biedrības pirmorganizācijās. Bet par biedrības ko-

lektīvajiem biedriem ir 3483 rūpniecības, celtniecības, transporta uzņē-

mumi, kolhozi, padomju saimniecības, mācību iestādes v. c. organizā-
cijas.

Jau vairāk nekā 10 gadus biedrības Centrālās padomes prezidijs
izvērtē rajonu un pilsētu nodaļu gada veikumu dabas un pieminekļu
aizsardzībā un nosaka sociālistiskās sacensības uzvarētājus rajonu un

pilsētu grupās. Tā, februārī tika izskatīti nodaļu sociālistiskās sacen-

sības rezultāti par 1983. gadu un par uzvarētājiem tika atzīti:

1 grupā (republikas pakļautības pilsētu nodaļu grupā) — Liepā-
jas pilsētas nodaļa (ar priekšsēdētāju T. Grospiņu un priekšsēdētāja
vietnieci E. Kramu),

11 grupā (republikas lauku rajonu nodaļu grupā): 1. vietā —

Alūksnes rajona nodaļa (ar priekšsēdētāju A. Boķu un priekšsēdētāja
vietnieku K. Obeli); 2. vietā — Limbažu rajona nodaļa (ar priekš-
sēdētāju U. Siseni un priekšsēdētāja vietnieci I. Musti); 3. vietā —

Rīgas rajona nodaļa (ar priekšsēdētāju E. Vrubļevski un priekšsēdē-
tāja vietnieci A. Liniņu) un

111 grupā (Rīgas pilsētas rajonu nodaļu grupā) Oktobra rajona
nodaļa (ar priekšsēdētāju I. Prokofjevu un priekšsēdētāja vietnieci

M, Smirnovu).
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Bez tam par labu organizatorisko, propagandas un pieminekļa
aizsardzības darbu atzīmētas Cēsu un Ventspils rajona nodaļas. Par

sekmīgiem pasākumiem dabas un apkārtējās vides aizsardzībā atzi*

mētās Dobeles, Kuldīgas un Jēkabpils rajonu nodaļas. Par pasākumiem
vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā atzīmētas Jelgavas un

Preiļu rajonu un Rēzeknes pilsētas nodaļas. Par sekmīgu pieminekļu
aizsardzības propagandu atzīmēta Stučkas rajona nodaļa.

šajā gadā notika divi svarīgi plēnumi: 1. Par biedrības Rīga»
rajona nodaļas darbu, pildot biedrības VII kongresa lēmumus;
2. Par biedrības pirmorganizācijas uzdevumiem ūdens resursu aiz-

sardzībā.

Un turpinājās mūsu tradicionālie konkursi un skates:

1. Par Latvijas PSR lauku, pilsētu (lauku rajonos) profesionāli
tehnisko vidusskolu, tehnisko skolu (lauku rajonos) darbu dabas un

pieminekļu aizsardzībā;
2. Par labāko Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas mācibu

lestādi dabas un pieminekļu aizsardzībā;
3. Par labākajām Latvijas PSR vispārizglītojošajām skolām ap-

kārtnes apzaļumošanā un labiekārtošanā;
4. Par Latvijas PSR kolhozu un padomju saimniecību ciematu

un ražošanas objektu labiekārtošanu;
5. Par labāko darbu dabas un pieminekļu aizsardzībā Latvi-

jas PSR vidējās speciālajās mācību lestādēs;
6. Par Latvijas PSR rajonu un pilsētu laikrakstu un Individuālo

autoru labākajām publikācijām dabas un pieminekļu aizsardzības

jautājumos;
7. Par Lielā Tēvijas kara piemiņas vietu apkopšanu un labiekār-

tošanu, sagaidot 40. gadadienu kopš padomju tautas uzvaras Lielajā
Tēvijas karā.

Bet šajā gadā noslēgušos konkursu rezultativitāti apliecina šādi

dati.
Pirmo reizi notikušajā Latvijas PSR Komunālās saimniecības mi-

nistrijas uzņēmumu un organizāciju un biedrības kopīgi rīkotajā
konkursā par dabas un pieminekļu aizsardzību un apkārtnes labiekār-

tošanu, piedaloties 119 uzņēmumiem, par labākajiem tika atzīts Kul-

dīgas rajona komunālo uzņēmumu kombināts (ar direktoru A. Junkeru

un biedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāju F. Brolišu) un Jūrmalas

zaļumsaimniecibas eksperimentālās ražošanas kombināts (ar direktoru

A. Leimaņi un pirmorganizācijas priekšsēdētāju Dz. Jurāni).
Savukārt konkursā par biedrības pirmorganizāciju darbu sociā-

lisma celtniecības ievērojamāko vietu aizsardzībā, pirmajā kārtā pie-
daloties 155 pirmorganizācijām un republikāniskajā skatē lekļaujoties
55 pirmorganizācijām,

rūpniecības, celtniecības v. c. Industriālo uzņēmumu grupā par
labāko tika atzīta Līvānu bioķīmiskās eksperimentālās rūpnīcas pirm-

organizācija;
lauksaimniecības uzņēmumu grupā — Rēzeknes rajona padomju

saimniecība «Garkalni»;
mācību iestāžu grupā — Rīgas Politehniskā Institūta Ķirnljai

fakultātes pirmorganizācija.

Tāpat šajā gadā, piedaloties 38 mācību lestādēm, noslēdzās kon-

kursskate par labāko darbu dabas aizsardzībā vidējās speciālajās
mācību iestādēs, kuru vidū par labākajām tika atzītas: Aizupes meža

tehnikums, Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskola un Rīgas 4. medi-

cīnas skola.



269

Jūsrakstījāt mums

PAR SĒJAS KALENDĀRU 1985. GADA PAVASARIM

Gan vēstulēs, gan telefona un personiskās sarunās aizvien vēl

nemazinās lasītāju interese par Siguldas agronoma Jāņa Jirgensona
izskaitjoto pavasara sējas kalendāru. Tāpēc lūdzām viņu dot savus

leteikumus ari šim pavasarim.
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