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/. Sloka, J. Stradiņš, E. Vimba.



GODĀJAMIE LASĪTĀJI!

Redakcijas kolēģija un medicīnas vēstures zinātnieki pateicas

Jums par lielo atsaucību un atsūtītajām ziņām, kas attiecas uz

tautas dziedniecības līdzekļiem un paņēmieniem.

1968. gada 6. jūnijā paiet 10 gadu, kopš pēc akadēmiķa P. Strā-

dina un citu Padomju Latvijas zinātnieku iniciatīvas Rīgā tika

noorganizēta un atklāta I starprepublikāniskā konference par Bal-

tijas dabaszinātņu un tehnikas vēsturi, kā arī noorganizēta Latvi-

jas Dabaszinātņu un tehnikas vēstures apvienība. Šogad Rīgā

notiks septītā šāda konference. Sajā sakarrbā lasītāji tiek aicināti

vākt materiālus par tautas senākiem novērojumiem un zināšanām

meteoroloģijā, astronomijā, botānikā, par agrāko laiku tehniska-

jām ierīcēm, par zinātnieku dzīves vietām un piemiņlietām v. c.

materiālus un sūtīt tos redakcijas kolēģijai Rīgā, Skārņu ielā 22.

Redakcijas kolēģija
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1. Jaungada diena.

18. Pirms 50 gadiem (1918) VCIK apstiprinājusi Deklarāciju par strādājošās

un ekspluatētās tautas tiesībām.

21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.

22. (9.) 1905. gada revolūcijas sākums.

23. Pirms 10 gadiem (1958) atklāts LKP XV kongress.

27. 1959. gadā atklāts PSKP ārkārtējais XXI kongress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 105 gadiem (1863) dzimis rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Miris

1908. g.

2. Pirms 60 gadiem (1908) dzimis LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbi-

nieks komponists Jānis Ķepītis.
4. Pirms 35 gadiem (1933) buržuāziskās Latvijas politpārvaldē nogalināts

komjaunietis Fricis Gailis. Dzimis 1911. g.

6. Pirms 20 gadiem (1948) miris latviešu operas pamatlicējs, diriģents, kom-

ponists LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Pāvuls Jurjāns. Dzi-

mis 1866. g.

8. Pirms 90 gadiem (1878) dzimis ievērojamais latviešu zinātnieks, hidraulikas

speciālists profesors Alfrēds Vītols.

15. Pirms 60 gadiem (1908) dzimis latviešu padomju gleznotājs Ansis Artums.

18. Pirms 115 gadiem (1853) dzimis valodnieks Kārlis Mīlenbahs. Miris

1916. g.

20. Pirms 35 gadiem (1933) nogalināts ĻKJS CX sekretārs Eduards Smiltēns

(Fricis Millers). Dzimis 1903. g.

22. Pirms 70 gadiem (1898) Rīgā dzimis pazīstamais padomju kinorežisors Ser-

gejs Eizenšteins. Miris 1948. g.

23. Pirms 50 gadiem (1918) miris revolucionārais demokrāts Pēteris Balodis.

Dzimis 1839. g.

25. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes

bij. stenogrāfijas lektors, ātrraksta grāmatas autors Teodors Roze.

27. Pirms 215 gadiem (1753) Jelgavā dzimis pirmais latviešu astronoms, Jel-

gavas astronomiskās observatorijas organizators, dzimtcilvēka dēls Ernests

Bīnemanis. Miris 1806. g.

27. Pirms 75 gadiem (1893) dzimusi LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece Lilija Ērika.

28. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis ievērojamais skatuves mākslinieks Gustavs

Zībalts. Miris 1938. g.

Pirms 70 gadiem (1898) Bostonā (ASV) nodibināta latviešu sociāldemo-

krātu grupa ar D. Bundžu priekšgalā.
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Planētas. Venēra ir rīta zvaigzne — Auseklis. Tā noiet janvāri
no Svaru zvaigznāja līdz Strēlnieka zvaigznājam. Visu laiku tā at-
rodas zemu pie apvāršņa, tāpēc novērošanas apstākļi nav sevišķi
izdevīgi.
Marss redzams vakaros janvāra sākumā Mežāža, bet pēc 6. jan-
vāra — Ūdensvīra zvaigznājā.

Jupiters labi redzams nakts otrā pusē Lauvas zvaigznājā.
Saturns novērojams nakts pirmajā pusē pie Valzivs un Zivju zvaigznāja

robežas.

Saule ieiet Ūdensvīra zīmē 21. janvāri pl. 3 st.

Zeme perihēlijā (vistuvāk Saulei) atrodas 4. janvārī pl. 20s{51m, attālums no

Saules līdz Zemei tad ir 147 miljoni km.

1968. gadā tropiskā gada sākums ir 1. janvārī pl. 9 st47m.

Mežā viss sastindzis. Pie koku zariem un stumbriem kā nedzīvi

karājas ķērpju bezveidīgie lapoņi. Šķiet, ka tie ir bez jebkādas
garšas un smaržas. Taču, ja tos salasīsim, tad jutīsim patīkamu,
rūgtenu smaržu. Tur smaržo ķērpju skābes.

Ziemotāji un nometnieki putni jau no pirmajām janvāra dienām

jūt, ka kļūst arvien gaišāks. Pilsētās, ciematos un to nomalēs klu-

sākas kļūst kovārņu klaigas krēslas stundās. Parkos dzirdami

lielo zīlīšu saucieni un svilpju klusās, tīrskanīgās balsis. Mežos,
kur paretam dzird arī dzeņu kliedzienus un kraukļa skanīgo «rrrok,

rrrok», čalo zīlīšu un zeltgalvīšu bariņi. Klajākās vietās savu klāt-

būtni atgādina vārnas un žagatas. Kā retumu var dzirdēt kāda ziemojoša melnā
meža strazda kluso «svirr» pie silta novadgrāvja vai atkritumu izgāztuves, bei

straujā burbuļojošā upītē, nebīdamies ledainā ūdens, jautri dziedot, rosās Lat-

vijā reti sastopamais dīvainais putns — ūdens strazds. Siltās bezvēja dienās

dzirdama zvirbuļu skaļā čiepstēšana, kas nereti beidzas ar plūkšanos.

Janvāri vēl turpinās pelēko un balto zaķu, mežirbju, lapsu, caunu

un mežacūku medības. Zaķu un mežirbju medības atļautas tikai

līdz mēneša beigām. Zaķi, sniega un sala dzīti, dienā parasti sa-

lasās meža puduros un krūmājos, tāpēc to medības šajā laikā ir

vissekmīgākās. Janvārī ļoti jārūpējas par meža zvēru piebaro-
šanu — jāgādā, lai redelēs vienmēr būtu siens un būtu pietiekamā

daudzumā nocirstas vasarā apgredzenotās apses. Jārūpējas arī par mežacūkām.

Atļauta visu zivju sugu zveja.

Makšķernieku lomos dominē asari, raudas, ķīši, retāk līdakas un plauži.
lecienītākās ēsmas — trīsulodu un mušu kāpuri, sliekas. Atkušņu laikā labu

lomu var gūt ar nelielu žibuli (bļitku) un auziņu (mormišku), dabīgo ēsmu

aizstājot ar imitatoriem — ar melnu vilnas dzijas gabaliņu, makšķerējot raudas,

vai ar sārtu celofāna strēmelīti, makšķerējot asarus.

Vizuļa āķa loka diametrs nedrīkst pārsniegt 15 mm, makšķerējot ar 1 āķa
vizuli, un 7 mm katram, ja vizulim 2 āķi.



7

LAIKA SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR

Latvijas PSR tāpat kā visā PSRS rietumu daļā, kas atrodas uz rietumiem

no 37°30' meridiāna, lieto 2. joslas laiku — t. s. Maskavas jeb Austrum-

eiropas laiku. Sīs joslas laiks ir par 2 stundām priekšā t. s. pasaules jeb
Griničas laikam.

Tā kā 1930 gadā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dekrētu visā Padomju
Savienībā pulksteņus pagrieza par vienu stundu uz priekšu, tad faktiski tagad
2. joslā lieto laiku, kas ir par 3 stundām priekšā pasaules laikam, savukārt

3. joslā — laiku, kas ir par 4 stundām priekšā pasaules laikam, utt. Sādu

laiku sauc par dekrēta laiku.

Laika apzīmējumi «Dabas un vēstures kalendārā» izteikti Maskavas dekrēta

laikā. Saules lēkta, kulminācijas un rieta momenti, rītausmas un satumšanas

laiki, dienas garums, Mēness lēkta un rieta momenti un citi dati aprēķināti
Rīgai. Saules kulminācija Daugavpilī notiek apmēram par 10 minūtēm ātrāk,

Zilupē — par 16 minūtēm ātrāk nekā Rīgā, turpretī, piemēram, Kuldīgā —

par 8 minūtēm vēlāk, Liepājā — par 12 minūtēm vēlāk nekā Rīgā. Saules un

Mēness lēkti un rieti un citas astronomiskas parādības, kas saistītas ar Zemes

griešanos ap asi, novirzās vēl līdz 10 minūtēm uz vienu un otru pusi no mi-

nētā laika.

Lēkta un rieta momenti rāda spīdekļa augšējās malas redzamā lēkta un

rieta momentu. Par satumšanas laiku nosacīti pieņemts laiks, kad Saule sa-

sniedz 12° dzijumu zem apvāršņa. Sis pats lielums pieņemts par rītausmas pa-
rādīšanās momentu. No 26. maija līdz 18. jūlijam pilnīgs satumsums vispār

neiestājas, jo Saule pat apakšējās kulminācijas brīdī (patiesajā pusnaktī) ne-

sasniedz 12° dziļumu.
Tabulās vēl atzīmēts ik pēc 10 dienām Saules maksimālais augstums, t. i.,

Saules augstums kulminācijas brīdī. Bez tam laikā no marta līdz septembrim
atzīmēti divi momenti, kuros Saules augstums ir tieši 30° (Rīgā). Starp šiem

momentiem Saules augstums ir lielāks par 30°. šis laiks ir vispiemērotākais,
lai sauļotos, kā arī vislabvēlīgākais krāsainajai fotogrāfijai. levērosim, ka jau
marta beigās šie dati ir tādi paši kā ap 20. septembri un aprīļa vidū tādi paši
kā augusta beigās.

Tabulās doti vēl Saules lēkta azimuti. To skaita no ziemeļu punkta austrumu

virzienā, tātad pašam ziemeļu punktam azimuts ir o°, austrumu punktam — 90°,
bet dienvidu punktam — 180°. Lai aprēķinātu Saules rieta azimutu, no 360° jā-

atņem tabulās dotais Saules lēkta azimuts.
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Da-
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Sa-
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M

lec
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riet

s

st m st m s st m st m st m st m st m

C 1 Brigita, Indra

P 2 Spīdola
S 3 Aīda, Ida

Sv 4 Daila, Veronika

9 24

9 22

9 20

9 18

13 37 05

37 13

37 21

37 27

1751

17 53

17 55

17 57

19 19

19 21

19 23

19 25

8 27

831
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21 22
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002
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T 7 Nelda, Rihards
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9 16

914

9 12

9 10

9 08

9 05

9 03

37 33

3738

37 42

37 45

37 48

37 50

37 51

17 59

18 02

18 04

18 07

18 09

18 11

18 14

1927

19 29

1931

19 33

19 35

19 37

1939

8 43

8 48

8 52

8 57

9 01

9 06

9 11

11 01

11 06

11 16

11 30

11 55

1241

13 49

1 21

241

4 03

5 26

6 45

7 53
841

P 12 Karlīna, Līna

O 13 Malda, Melita

T 14 Valentīns

C 15 Alvils, Olafs

P 16 Jūlija
S 17 Konstance, Donāts

Sv 18 Kora

9 00

8 58

8 56

8 53

851

8 48

8 46

37 51

37 50

37 49

37 47

37 44

37 40

37 36

18 16

18 18

1821

1823

1825

1827

1830

1941

19 43

19 45

19 47

19 49

1951

19 53

9 16

9 20

9 25

9 30

9 34

9 39

9 44

15 15

16 50

18 26

20 00

21 33

23 07

9 10

9 28

9 37

9 45

9 50

9 55

1000

P 19 Zane

O 20 Vitauts, Smuidra

T 21 Eleonora, Kurbads

C 22 Ārija
P 23 Haralds, Almants

S 24 Diāna, Dina

Sv 25 Alma, Zaiga

8 44

841

8 39

8 36

8 34

831

8 29

37 31

37 25

37 19

37 12

37 05

36 57

36 48

1832

18 35

18 37

18 39

1841

18 44

18 46

19 55

19 57

19 59

20 01

20 04

20 06

20 08

9 48

9 54

9 58

10 03

10 07

10 13

10 17

0 42

221

4 03

5 40

7 02

7 55

823

1005

10 14

10 27

1052

11 39

1253

1425

P 26 Evelīna, Mētra

O 27 Līvija
T 28 Skaidrīte, Justs

C 29

8 26

8 24

821

8 18

36 39

36 29

36 18

36 07

18 48

18 50

18 53

18 55

20 10

20 12

20 14

20 16

10 22

1026

1032

1037

8 40

8 49

8 55
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15 59

1731

18 58

20 22

Saules

apakšējā

kulminācija
Uzaust

Saules

maksimālais

augstums

Saules

lēkta

azimuts

Mēness fāzes

st m st m st m

1. II

10. II

20. II

29. II

1 37

1 38

1 37

1 36

7 56

7 39

7 19

6 57

16°
18

22

25

121°

116

109

103

3
®
C

6. II pl. 15 21

14. II
„

9 43

21. II
„

6 28

28. II 9 56
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2. Pirms 25 gadiem (1943) ar Padomju Armijas uzvaru beigusies kauja
pie Volgas.

14.-25. 1956. gadā notiek PSKP XX kongress.
16. Pirms 45 gadiem (1923) Maskavā atklāts LKP VII kongress.

21. 1904. gadā dzimis PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs Aleksejs
Kosigins.

23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 30 gadiem (1938) miris revolucionārs, viens no pirmajiem lat-

viešu marksistiskajiem literatūras kritiķiem Vilis Dermanis. Dzimis

1875. g.

5. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis ievērojamais 1905. gada revolūcijas
kaujinieks Jānis Luters-Bobis. Miris 1941. g.

7. Pirms 40 gadiem (1928) Balviem, Siguldai, Mazsalacai, Viesītei, Apei
un Salacgrīvai piešķirtas pilsētas tiesības.

10. Pirms 10 gadiem (1958) Rīgā atklāta 1. republikāniskā dabas aizsar-

dzības konference.

11. Pirms 40 gadiem (1928) Kārsavai, Preijiem un Varakļāniem piešķirtas
pilsētas tiesības.

11. Pirms 160 gadiem (1808) dzimis pirmais latviešu valodnieks, ārsts

Juris Bārs. Miris 1879. g.

13. Pirms 35 gadiem (1933) miris ievērojamais ķīmiķis un derīgo izrak-

teņu pētnieks, Brocēnu cementa izejvielu atklājējs profesors Eižens

• Rozenšteins. Dzimis 1886. g.

16. Pirms 60 gadiem (1908) miris revolucionārs un ķīmiķis Jānis Priedītis,
kas pazīstams kā ķīmisko bumbu un ieroču izgatavotājs revolucionā-

riem. Dzimis 1876. g.

20. Pirms 75 gadiem (1893) dzimis Komunistiskās partijas un Padomju
valsts darbinieks Valerijs Mežlauks. Miris 1938. g.

22. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis ievērojamais valodnieks Jānis Endze-

līns. Miris 1961. g.

23. Pirms 25 gadiem (1943) miris Komunistiskās partijas un padomju dar-

binieks, rakstnieks Sīmanis Berģis. Dzimis 1887. g.

25 Pirms 85 gadiem (1883) dzimis gleznotājs Ansis Cīrulis. Miris 1942. g.

25. Pirms 40 gadiem (1928) Gulbenei, Ogrei un Viļāniem piešķirtas pilsē-
tas tiesības.

26. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis ievērojamais lauksaimniecības zināt-

nieks, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pirmais prezidents Paulis

Lejiņš. Miris 1959. g.
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Planētas. Venēra vēl nedaudz saskatāma februāra pirmajā pusē
no rītiem īsi pirms Saules lēkta. Tā atrodas Strēlnieka zvaigznāja
loti zemu pie apvāršņa. Februāra beigās Venēra lec pārāk īsu

laiku pirms Saules lēkta un tādēļ vairs nav novērojama.
Marss redzams vakaros līdz 8. februārim Ūdensvīra, pēc tam —

Zivju zvaigznājā.
Jupiters 20. februārī atrodas opozīcijā. Līdz ar to tas labi redzams visu

nakti. Pat binoklī vai nelielā tālskatī novērojami četri Jupitera pavadoņi, kurus

atklājis jau Galilejs 1610. gadā. Jupiters atrodas Lauvas zvaigznājā un izskatās

kā —2. lieluma zvaigzne. Tālskatī labi redzams Jupitera saspiedums: ekvatoriā-

lais diametrs ir 45", bet polārais-— tikai 42" liels.

S a tur n s redzams vakaros pie Valzivs un Zivju zvaigznāja robežas.

Saule ieiet Zivju zīmē ( X ) 19- februārī pl. 17st.

Meža smaržo tikai skujas un sveķi. Smaržo veselīgais tīrais meža

un jūras gaiss...

Kad februāris izpildījis savu «sala plānu» un pienākušas siltākas

dienas, dabā jūtama jauna rosība. Papildinot jau ierastās, klusās

ziemas skaņas, piesaulītē spalgu un dzīvespriecīgu «ci-ci-dē!» sauc

lielā zīlīte, bet kaut kur mežmalā atrodams īsts «dziedošais un

skanošais kociņš» — tajā gluži kā lapas sasēduši skaļi čalojoši
ķeģīši, kas ar skubu vāc sēkliņas un pumpurus. Pirmie pumpuri interesē arī

svilpjus, kuri piepilsētas dārzos un parkos ne tikai sasaucas, bet arī omulīgi
dzied savu filozofiskai sarunai līdzīgo dziesmiņu. Ja mežmalā pēkšņi atskan

klijāna vai cita vasaras putna balss, nebrīnieties, — tas ir mūsu mežu sargs un

jokdaris sīlis, kas atsācis citu putnu balsu atdarināšanas vingrinājumus. Mežos

var novērot, ka vāveres vietām salasās nelielos pulciņos (pa 3—4) un, dzenājot
cita citu, rūc un šmakstina.

Līdz februāra vidum turpinās lapsu, caunu un mežacūku medības.

Pirms medībām mežacūkas obligāti jāielenc, lai nebūtu veltīgi

jādzenā arī pārējie meža zvēri, kurus šajā laikā vairs nemedī.

Lapsas šajā laikā var sekmīgi medīt arī pie izliktas ēsmas. Febru-

āris ir viens no vissmagākajiem mēnešiem meža zvēru dzīvē: tie

ziemā novājējuši, tāpēc to piebarošanai jāveltī vislielākā vērība.

Mežacūku piebarošanai to pastāvīgajās barošanas vietās sistemātiski jānober
mazvērtīgie kartupeli, zivju atkritumi vai cita piemērota barība.

Atļauta visu zivju sugu rūpnieciskā zveja. Makšķernieki gūst labus asaru

un līdaku lomus, makšķerējot ar ēsmas zivtiņu. Straujās, neaizsalstošās upītēs

un strautos šim nolūkam var saķert mailītes un grunduļus. Vērtīgo zivju
mazuļus lietot kā ēsmas zivtiņas stingri aizliegts. Viens makšķernieks drīkst

lietot ne vairāk par 5 makšķerēm ar ēsmas zivtiņu. Teiktais attiecas arī uz

ūdām. Aizliegts makšķeres un ūdas atstāt bez uzraudzības — šādos gadījumos
zivju aizsardzības inspektori tās konfiscē kā bezsaimnieka mantu. Makšķerēšana
ir sportsl
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GALVENIE NOTEIKUMI, KAS REGULĒ MEDĪBAS LATVIJAS PSR

Aļņus, briežus, mežacūkas, stirnas, medņus un rubeņus drīkst medīt tikai

noteiktā limita robežās ar speciālām Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūp-
niecības ministrijas atļaujām.

Jebkuras pārējās medības drīkst notikt tikai ar rakstisku ikreizēju vai sezonas

atļauju.
Visas medības jāpiesaka valsts mežu sardzei, un kolektīvām medībām jāno-

tiek tās uzraudzībā. Par visām nelikumīgām medībām jāziņo valsts mežu

sardzes pārstāvim.
Visu gadu saskaņā ar noteikumiem aizliegts medīt un iznīcināt briežu un

aļņu teļus, kas jaunāki par vienu gadu, dambriežus, lāčus, bebrus, lidvāveres,

Sibīrijas vāveres, gulbjus, medņu un rubeņu vistas, visas pūces, visus ērgļus,
stārķus, trīspirkstu dzeņus, sīkos dziedātājputnus, ežus un sikspārņus.

Visu gadu atļauts medīt vilkus, lūšus, jenotsuņus, zvirbuļvanagus, vistu va-

nagus, niedru lijas, pelēkās vārnas, žagatas un sīļus.

Ar zivju aizsardzību, zvejniecības regulēšanu un zivju krājumu papildinā-
šanu saistītos neskaidros jautājumus interesenti var noskaidrot Baltijas zivju

aizsardzības pārvaldē, Rīgā, Pils ielā 14, tālr. 221300, kā arī rajonu inspekcijās:
1) Ziemeļbaltijas zivju aizsardzības inspekcijā, Ventspilī, Vasarnīcu ielā 36,

tālr. 2547;

2) Dienvidbaltijas rajona inspekcijā, Liepājā, Veidenbauma ielā 24,

tālr. 8947;
3) Centrālā rajona inspekcijā, Jūrmalā (Majoros), Rīgas ielā 4, tālr. 6624693;

4) Gaujas-Salacas rajona inspekcijā, Rīgā, Atlantijas ielā 32, tālr. 340420;

5) Daugavas rajona inspekcijā, Ķegumā, Kuģu ielā 4, tālr. 42;

6) Ezeru un upju rajona inspekcijā, Pļaviņas, Daugavas iela 65, tālr. 133;

7) Austrumu ezeru un upju rajona inspekcijā, Rēzeknē, Kr. Barona ielā 16,

tālr. 2294.

Kaira mēneša vinjetē atainoti senie latviešu adījumu raksti. Lasītāji Varbūt

Jūs vai kāda Jums pazīstama sirma māmuļa zina, kā Jūsu novadā senāk saukti

šie un vēl citi raksti? Būsim pateicīgi, ja Jūs šīs ziņas atsūtīsiet redkolēģijai.
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6. Pirms 50 gadiem (1918) atklāts KK(b)P VII kongress.

8. Starptautiskā sieviešu diena.

12. (27. II) 1917. gadā gāzta cara patvaldība.

13. Pirms 70 gadiem (1898) atklāts KSDSP I kongress.

14. Pirms 85 gadiem (1883) miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

29. 1966. gadā sācies PSKP XXIII kongress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

I. Pirms 85 gadiem (1883) miris latgaliešu dzejnieks un kultūras darbinieks

Pēteris Miglinīks. Dzimis 1850. g.

4. Pirms 115 gadiem (1853) miris devona nogulumu atklājējs Baltijā ģeologs
Kristiāns Leopolds Buhs. Dzimis 1774. g.

8. Pirms 45 gadiem (1923) miris izcilākais latviešu folklorists Krišjānis Ba-

rons. Dzimis 1835. g.
8. Pirms 15 gadiem (1953) mirusi LPSR Tautas skatuves māksliniece Berta

Rūmniece. Dzimusi 1865. g.
16. Pirms 100 gadiem (1868) dzimusi dzejniece Aspazija. Mirusi 1943. g.
16. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis lauksaimniecības zinātnieks, Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Pēteris Rizga. Miris 1955. g.
20. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis komponists un diriģents Bernhards Valle.

Miris 1924. g.
20. Pirms 60 gadiem (1908) dzimis LPSR Nopelniem bagātais skatuves māk-

slinieks operdziedonis Edgars Plūksna.

24. Pirms 110 gadiem (1858) dzimis ledus laikmeta nogulumu pētītājs Latvijā
ģeologs Eduards Tolls. Gājis bojā 1902. g. Pēterburgas Zinātņu akadēmijas

ekspedīcijā Benneta salā Austrumsibīrijas jūrā.
24. Pirms 60 gadiem (1908) dzimis LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks dzejnieks Andrejs Balodis.

27. Pirms 75 gadiem (1893) dzimis latviešu padomju gleznotājs Kārlis Balt-

gailis.
28. Pirms 35 gadiem (1933) miris padomju raķešu būves pionieris, astronauti-

kas teorētiķis Fridrihs Canders. Dzimis 1887. g. Rīgā.

30. Pirms 65 gadiem (1903) miris latviešu tautas pasaku krājējs un kārtotājs
Ansis Lerhis-Puškaitis. Dzimis 1859. g.

Pirms 25 gadiem (1943) uz Atsevišķās latviešu partizāņu vienības bāzes

izveidota Latvijas partizāņu brigāde.
Pirms 305 gadiem (1663) Rīgā ierīkots pirmais ūdensvads, kura sūkni

tag. Imanta Sudmaja ielas galā darbinājuši trīs zirgi.

Pirms 395 gadiem (1573) Jelgavai piešķirtas pilsētas tiesības.

Pirms 165 gadiem (1803) Rīgā nodibināta tag. I klīniskā slimnīca.
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Planētas. Venēra vairs nav saredzama, jo tā lec tikai īsi pirms

Saules lēkta.

Marss redzams vakaros Zivju zvaigznājā.
Jupiters novērojams tikpat labi kā februārī. Tas redzams Lau-

vas zvaigznājā gandrīz visu nakti.

Saturns marta sākumā vēl saskatāms. Tas meklējams vakaros

īsi pēc Saules rieta Zivju zvaigznājā. Marta otrā pusē tas pazūd vakara

blāzmā un kļūst neredzams.

Saule ieiet Auna zīmē (V) 20. martā pl. 16st22 m
.

Šo brīdi astronomijā uz-

skata par pavasara sākumu.

Aptumsumi. Daļējs Saules aptumsums 28.-29. martā redzams tikai An-

tarktīdā, Klusā okeāna dienvidu daļā un Dienvidamerikas dienvidu galā. Lat-

vijā nav redzams.

Pirmajos pavasara saules staros jau sildās pumpuri. Vītoliem,
kārkliem un apsēm tie jau piebrieduši kā saltā dienā piepūtušies
zvirbulēni. Dažādo apšu pumpuriem ir lipīga, brūna sega, kas

izplata saldu balzāma smaržu. Tāpat smaržo purva mirtes pum-
puri. Sis retais augs mūsu republikā sastopams piejūras joslā,
sevišķi daudz Kaņiera ezera apkārtnē.

Martu dabā iezīmē pirmās īstās pavasara vēsmas. Līdz ar pirmo
zemes laukumiņu atbrīvošanos no sniega sākas gājputnu atgrieša-
nās. Slēpošanas cienītāji ce]ā uz sniegotajām ziemeļu nogāzēm
dzird ceļojošo cīruļu treļļus, šur tur iekliedzas klijāns (šoreiz jau
īstais, februārī tā balsi atdarināja sīlis). lestājoties siltam laikam,
visur klaigā zīlītes. Un pēkšņi atskan arī pirmais strazda svil-

piens un ķīvītes spalgā balss. Siltākā pavasarī marta beigās jau parādās un

savas dzidrās dziesmas sāk meža strazdi. Agri atceļojušie gājputni nereti kļūst
par upuri pēkšņam salam un sniegputenim. Te nu ikvienam dabas draugam
rodas iespēja palīdzēt putniem: jāņem vērā, ka šajā laikā putnus apdraud ne

tikdaudz sals, cik barības trūkums. Tādos gadījumos cilvēku mītņu tuvumā

barību visbiežāk meklē strazdi un žubītes, bet gar neaizsalušām upītēm un

grāvjiem pulcējas ķīvītes un citi biklāki putni. Patvērumu salā meklē arī stārķi.

Martā, kad parastā medību sezona jau beigusies, pastiprināti jā-

rūpējas par plēsoņu, it īpaši vilku, jenotsuņu, kā arī apkārt kle-

jojošo suņu un kaķu iznīcināšanu. Laikā, kad medību dzīvnieki

pēc garās ziemas novārguši, šie plēsoņas var nodarīt medību

saimniecībai sevišķi jūtamus zaudējumus. Vilku medībām vislie-

lākā vērība jāpievērš Kurzemes ziemeļu daļā, kur tie vēl visvairāk

sastopami. Vislielākās pūles vilku medībās prasa izsekošana un ielenkšana. Pēc

tam to atrašanās vietu apvelk ar garā auklā iestiprinātiem sarkaniem karo-

dziņiem. Tas nepieciešams, lai vilki neaizietu. Ja vēl nav nokusis sniegs, jārūpē-

jas par zvēru piebarošanu.
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Nārsta saudzēšanas laiks alatām — no 15. marta līdz 31. maijam.
Zem biezās ledus un sniega kārtas nenokļūst gaisma, tumsā apsīcis zajo

augu fotosintēzes process, un ūdenī stipri samazinās skābekļa saturs. Seklos,

aizaugušos ezeros var sākties zivju slāpšana, kuras rezultātā var nobeigties
visas zivis. Pirmās slāpšanas pazīmes — pie vaļēja āliņģa parādās lielās ūdens-

vaboles un zivju mazuļi. Jutīgas pret skābekļa deficītu ūdenī ir līdakas, vē-

dzeles, vimbas, asari un raudas. Karūsu un līņu parādīšanās pie āliņģa ir

droša pazīme, ka sākusies zivju masveida bojā eja. Konstatējot pirmās zivju

slāpšanas pazīmes, nekavējoties jāveic pasākumi zivju bojā ejas novēršanai:

jāizcērt (jāizzāģē) pēc iespējas vairāk āliņģu, ar motorsūkņiem pārsūknējot
ūdeni no viena āliņģa otrā, tas bagātinās ar skābekli. Efektīva ir skābekļa
ievadīšana krītošajā ūdens strūklā. Par novērotajiem zivju slāpšanas gadīju-
miem ziņojiet rajona zivju aizsardzības inspekcijai!

Vai jus zināt, ka ...

...pirmā slimnīca Latvijā — Jura hospitālis — atvērta 1220. g. Rīgā? Par pir-
mās aptiekas atvēršanu Rīgā 1291. g. ir neskaidras ziņas, bet kopš 1357. g.

aptieka šeit darbojusies regulāri. Tā ir pirmā aptieka Padomju Savienības Eiro-

pas daļā.

...pirmā publiskā bibliotēka Latvijā noorganizēta 1524. g. Rīgā uz veco klos-

teru bibliotēku pamata? Tā ir tagadējās Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fun-

damentālās bibliotēkas pirmsākums. Pirmā grāmata latviešu valodā iespiesta
1525. g. Pirmā grāmatu spiestuve Rīgā ierīkota 1588. g. XVI gs. 2. pusē atklāta

pirmā latviešu skola Rīgā.

...pirmo kalendāru Latvijā «Rīgas horizontam» 1554. gadam publicējis Rīgas

virsbīskapa fizikuss (ārsts) Tarkvīnijs Snellenborhs 1553. g.?

...1559. g. Grobiņā sadedzināja sievieti, kuru apsūdzēja par «raganu»? Šis ir

pirmais Latvijas vēsturē zināmais gadījums. No 1577. līdz 1590. g. Rīgas ap-

kaimē sadedzināti divpadsmit «burvji» un «raganas».

...pirmā latviešu valodas vārdnīca, kuru sastādījis G. Mancelis, izdota 1638. g.?

...pirmais latviešu skolotāju seminārs dibināts Valmiermuižā 1737. g.?

...ar ārsta Nikolaja Himzela kolekciju izstādes atvēršanu Rīgā 1773. g. likts

pamats tagadējam Valsts dabas muzejam un Valsts Rīgas vēstures un kuģnie-
cības muzejam? Kurzemes Provinciālmuzejs dibināts Jelgavā 1818. g.

...pirmā augstākā mācības iestāde Latvijā — Jelgavas Pētera akadēmija —

dibināta 1775. g.? Tajā iekārtota arī pirmā astronomiskā observatorija Latvijā.

...1795. g. 1. februārī darbu sākusi Rīgas pilsētas meteoroloģiskā stacija?

... pirmā ķīmiķu un farmaceitu zinātniskā biedrība Krievijā — Rīgas ķīmiski
farmaceitiskā biedrība dibināta 1803. g.? Tās pirmais priekšsēdētājs latviešu

zinātnieks D. Grindelis sācis izdot Rīgā pirmo ķīmiski farmaceitisko žurnālu

Krievijā.
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7. Ģeologu diena.

12. 1961. gadā noticis pirmais cilvēka lidojums kosmosā, ko veicis PSRS pil-
sonis kosmonauts Jurijs Gagarins. Kosmonautikas diena.

17. Pirms 45 gadiem (1923) atklāts Komunistiskās partijas XII kongress.
22. 1870. gadā dzimis V. I. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas diena.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena pret koloniālismu, par mierīgu

līdzāspastāvēšanu.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

2. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis strādnieku nelegālo pulciņu organizētājs,
revolucionārais publicists Dāvids Bundža. Miris 1901. g.

3. Pirms 145 gadiem (1823) dzimis viens no pirmajiem ievērojamākajiem lat-

viešu portretistiem Jānis Roze. Miris 1897. g.
10. Pirms 115 gadiem (1853) dzimis tautas keramikis Jēkabs Drande. Miris

1915. g.
13. Pirms 50 gadiem (1918) KPFSR Kara lietu tautas komisariāts izdod pavēli

par Latviešu strēlnieku padomju divīzijas formēšanu.

14. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis progresīvais bērnu un jaunatnes literatūras

izdevējs, tulkotājs Andrejs Jesens. Miris 1958. g.
15. Pirms 175 gadiem (1793) dzimis pazīstamais krievu astronoms, Pulkovas

observatorijas dibinātājs Vasilijs (Vilhelms) Strūve. Miris 1864. g.
16. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis mākslas vēsturnieks profesors Boriss Vipers.

Miris 1967. g.
19. Pirms 25 gadiem (1943) miris aktieris un režisors Aleksis Mierlauks. Dzi-

mis 1866. g.
24. Pirms 20 gadiem (1948) miris komponists Jāzeps Vītols. Dzimis 1863. g.

23. Pirms 50 gadiem (1918) Maskavā, Kremlī, atklāta Latviešu strēlnieku pa-

domju divīzijas komunistiskās organizācijas I konference.

Pirms 380 gadiem (1588) grāmatiespiedēja Nikolaja Mollīna vadībā sākusi

darboties pirmā tipogrāfija Rīgā.
Pirms 195 gadiem (1773) Rīgas baznīcās un pie tām ierīkotajās kapsētās
sanitāru apsvērumu dēļ aizliedza apbedīt mirušos un ierādīja kapsētai lau-

kumu ārpus pilsētas — tagadējos Lielos kapus.
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Planētas. Venēra nav redzama.

Marss vēl redzams vakaros Auna zvaigznājā.
Jupiters redzams nakts pirmajā pusē Lauvas zvaigznājā.
Saturns nav novērojams, jo 5. aprīlī tas atrodas t. s. kon-

junkcijā — aiz Saules.

Saule ieiet Vērša zīmē ( q ) 20. aprīlī pl. 4st.

Aptumsumi. Pilns Mēness aptumsums 13. aprīlī redzams Eiropā, Āfrikā, An-

tarktīdā un Amerikā.

Latvijā redzams tikai pats aptumsuma sākums — Mēness ieiešana Zemes

pusēnā pl. s stllm (šo momentu praktiski nevar ievērot) un t. s. pirmais kontakts

(daļēja aptumsuma sākums) pl. 6 st lom. Mēness riet Rīgā pl. 6 st24m, Liepājā
pl. 6st7m) Daugavpilī pl. 6sUsm, tātad tālākā aptumsuma gaita pie mums nav

novērojama.
Meteori. Lirīdas novērojamas no 15. līdz 26. aprīlim. Maksimuma laikā—

21. un 22. aprīlī — parādās līdz 10 meteoriem stundā.

Smaržo zeme, smaržo pirmie ziedi. Tā laikam gan ir zeme, kuras

smaržu pavasarī jūtam pirmo. Bet kāpēc zeme smaržo? Izradās,

zemes smaržu ierosina starainā sēne Actinomyces odorifer, kura

dzīvo augsnē.
Zemes smaržai līdzīga zilās vizbulītes smarža. Maiga un tikko

jūtama ir parastās zalktenes smarža. Taču ar šo augu, kuru puķu
pārdevējas piedāvā kā meža ceriņus, būsim uzmanīgi, jo parastā zalktene ir

viens no mūsu republikas indīgākajiem augiem.
Līdzās zilajām vizbulītēm birztalās var atrast smaržīgās vijolītes. Sis augs

mūsu republikā nav sastopams bieži.

Sāk smaržot arī pūpolvītols. Tas ir koks ar kuplu vainagu un dzelteniem

pūpoliem, kuros no agra rīta līdz vēlam vakaram san bites.

Aprīlis ir mēnesis, kad visa daba mostas un atdzīvojas jaunai
vasarai. Atgriežas vairums gājputnu, rosīgu dzīvi sāk meža zvēri,
no ziemas miega mostas rāpuji un abinieki. Pilsētu un apdzīvotu
vietu parkos un nomalēs apklusušas kovārņu un vārnu klaigas, šīs

vietas atstājuši svilpji, zaļžubītes un citi ziemotāji. To balsis aiz-

stāj žubītes skanīgā dziesma, kas arvien biežāk atskan kā apdzīvo-
tās vietās, tā arī visdziļākā mežā. Ar žubītēm dziesmas daiļskanīguma ziņā
it kā sacenšas sarkanrīklīte. Rosīgi čalo zvirbuļi, kas gatavojas pirmajam no

trim gada perējumiem. Mežmalās no priežu galotnēm skan sila cīruļa dzidrais

«tiru-liru-liru», virs valgajiem tīrumiem nepagurdami dzied lauku cīruļi. At-

griezušies krauķi, kas ar savu skaļo ķērkšanu pieskandēs Latvijas apdzīvoto
vietu veco un augsto koku lapotnes visu vasaru. Purvainās mežmalās pievaka-
rēs dzirdama slokas īpatnējā kvorkstēšana, kas nenovēršami satrauc visus

medniekus. Mežā, tālu no cilvēku mītnēm rītos un vakaros dzirdamas rubeņu
un medņu balsis. Pie ūdeņiem dzird visdažādāko tārtiņveida putnu spalgos
saucienus. Vairums šo putnu uzturas šeit, ceļojot tālāk uz ziemeļu apgabaliem.

Putnu kori pavada bundzinieki dzeņi un dzilnas, kas savu repertuāru izpilda
instrumentāli — klaudzinot pa sausiem zariem un stumbriem.

Odeņu atbrīvošanās no ledus pavērusi ceļu visdažādākajiem ūdensputniem,
starp kuriem visskaļākās ir kaijas, īpaši lielie ķīri, kas, barību meklējot, ne-

būt nevairās no cilvēkiem. Tie klaigā kā laukos aiz traktora, tā kanālā pie



Rīgas Centrālā kolhozu tirgus. Visvairāk tie tomēr trokšņo aizaugušajos eze-

ros, kur gadu no gada veido savas ligzdu kolonijas.
Jūras malā, it īpaši Kurzemē, dzird īpatnējus, cilvēku balsīm līdzīgus sau-

cienus «ka-kau-lit!». Tās ir ziemeļu pīles — kakauļi, kas lielos baros lido uz

savām ligzdošanas vietām.

Pārplūdušu meža pļavu, vecu grantsbedru un citu kušanas ūdeņu sakrāšanās

vietu tuvumā vērīgs gājējs sadzirdēs paklusu kurkstēšanu. Pārlūkojot seklo

ūdeņu virsmu, var pamanīt tur nārstojošās parastās un purva vardes. Tās šajā
laikā ir pateicīgs objekts dabas fotogrāfam.

Pretstatā visām šīm līksmajām pavasara vēstīm dažos mežiem bagātākajos
republikas nostūros naktīs atskan gari stiepts vilka kauciens. Ja pavasaris ir

agrs, aprīlī nereti var dzirdēt lidojošo vaboļu dūkšanu un dažādu odu sīkšanu.

Aprīlī sākas medņu, rubeņu, sloku un zosu pavasara medības.

Medņu un rubeņu gaiļu medīšanai nepieciešamas speciālas atļau-
jas — licences, bet slokas un zosis atļauts medīt pēc sezonas at-

ļauju saņemšanas. Visinteresantākās ir medņu medības, jo te

medniekam jāparāda zināma prasme — jāprot «pielēkt» rīta krēslā

kokā dziedošajam mednim. Rubeņu gaiļus parasti medī no riesta

vietās iepriekš uzceltām būdām. Slokas parasti medī vakara krēslā, kad tās

lido gar meža pļavām, krūmājiem un jaunaudzēm. Lai medītu zosis, mednie-

kam iepriekš labi jāizdibina to pārlidošanas ceļi, kā arī atpūtas un barošanās

vietas.

Visu mēnesi aizliegts zvejot līdakas, ālantus, alatas. Ar 15.* aprīli aizliegta
visu sugu zivju zveja ezeros, kā arī nēģu zveja.

Makšķerēšanas iespējas minimālas — upēs pali, bet ezeros ledus kārta vairs

neiztur makšķernieka svaru. Mēneša beigās iespējami labi raudu un vimbu

lomi.

Vai jus zināt, ka
..

... Kurzemes zinātnieks Teodors Grothuss, pētīdams Lietuvā Likēnu sēravotus

(Skaistkalnes tuvumā), vienlaicīgi ar ģeniālo dzejnieku un zinātnieku

J. V. Gēti pirmo reizi pamatojis un 1816. g. publicējis atzinumu, ka sērūdeņi
dabā rodas, reducējoties ģipšakmeņiem? J. V. Gēte, būdams Veimāras hercoga
valsts ministrs, tai laikā rūpējās par Vācijas kūrorta Badberka atvēršanu, kopā
ar Jēnas ķīmijas profesoru J. V. Dēbereineru pētīja šo avotu izcelšanos, izteik-

dams līdzīgu atziņu 1815. g. Sai pašā laikā Grothusam un Gētem izveidojās
līdzīgi viedokļi arī viņu pētījumos par krāsu fizioloģisko teoriju.
... Kurzemes zinātnieka T. Grothusa pētījumi veicinājuši ogļraču drošības lam-

pas izgudrošanu un angļu zinātnieks Hemfrijs Dēvi, kurš 1815. g. izgudrojis
so lampu, sava 1817. g. rakstā vispirms atsaucas uz Grothusa pētījumiem
(1809. g.) par gāzu uzliesmošanas likumiem?

* Zivju zvejas aizlieguma laiki ezeros var tikt grozīti atkarībā no hidrometeorologls-
kajiem apstākļiem.

Jaunajos Zvejniecības noteikumos, kas drīz stāsies spēkā, paredzēts pilnīgs rūpnie-
ciskās zvejas aizliegums upēs un ezeros nārsta laikā no 15. aprīļa līdz 20. jūnijam.

192'
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.

5. Pirms 150 gadiem (1818) dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Uzvaras svētki.

26. Ķīmiķu diena.

28. Robežsargu diena.

29. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis profesionālais revolucionārs, ievērojamais
boļševiku partijas darbinieks Nikolajs Baumanis. Nogalināts 1905. gadā.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 100 gadiem (1868) dzimis gleznotājs Teodors Oders. Miris 1915. g.

5. Pirms 75 gadiem (1893) dzimis LPSR Valsts konservatorijas profesors vi-

jolnieks Kārlis Brikners. Miris 1963. g.
6. Pirms 90 gadiem (1878) dzimis 1905. g. kaujinieks Fricis Eihholcs-Fotogrāfs.

Nošauts 1908. g.

8. Pirms 110 gadiem (1858) saka būvēt Rīgas—Daugavpils dzelzceļu.
14. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis literatūras kritiķis un žurnālists Ernests Pī-

piņš-Vizulis. Miris 1927. g.
14. Pirms 230 gadiem (1738) likts pamatakmens Jelgavas pilij, ko uzcēla pēc

arhitekta B. Rastrelli meta.

16. Pirms 40 gadiem (1928) miris žurnāla «Austrums» pirmais izdevējs un re-

daktors, valodnieks Jēkabs Velme
1

Dzimis 1855. g.
16. Pirms 50 gadiem (1918) Maskavā sanāk Latviešu strēlnieku padomju pulku

padome (kongress).
18. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis jaunstrāvnieku rakstnieks Jukums Palēvičs.

Miris 1900. g.
21. Pirms 175 gadiem (1793) dzimis pirmās latviešu bibliogrāfijas sastādītājs

Kārlis Napierskis. Miris 1864. g.
23. Pirms 25 gadiem (1943) kritis LKP darbinieks, literāts Žanis Spure. Dzi-

mis 1901. g.

26. Pirms 50 gadiem (1918) miris revolucionārais rakstnieks Mākonis (Jēkabs
Kalniņš). Dzimis 1879. g.

28. Pirms 90 gadiem (1878) dzimis vairāku plaši lietojamu mikroķīmisku reak-

ciju atklājējs ķīmiķis Edvīns legrīve. Miris 1944. g.

30. Pirms 60 gadiem (1908) dzimis LPSR Tautas mākslinieks komponists Jānis

Ozoliņš.
31. Pirms 65 gadiem (1903) dzimis latviešu padomju dzejnieks Jānis Medenis.

Miris 1961. g.
Pirms 50 gadiem (1918) maija beigās Rīgā notiek nelegālas LSD

XVI konference. No partijas padzen meņševikus internacionālistus.
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Planētas. Venēra nav redzama.

Marss maija sākumā vēl saskatāms vakaros Vērša zvaigznājā,

bet maija otrajā pusē tas vairs nav redzams.

Jupiters novērojams nakts pirmajā pusē Lauvas zvaigznājā.
S at v m s nav redzams.

Saule ieiet Dviņu zīmē ( ) 21. maijā pl. 3st.

Smaržo plaukstošie koki un krūmi, to pumpuri, pirmās lapas. Zied

brīnumainā vijolīte. Tā ir smaržīgās vijolītes māsa, tikai sasto-

pama daudz biežāk, ziedi tai gaišāki, ar vāju, tikko samanāmu

smaržu.

Mitrās pļavās un upju krastos atrodama smaržīgā mārsmilga. Va-

rētu domāt, ka uz smalkās skaras kāds nokaisījis mazus, smaržīgus
medus pilienus. Arī stiebram ir saldena kumarīna-smarža un garša. Šo augu
izmanto, gatavojot dzērienus, lai tiem piešķirtu savdabīgu aromātu.

Naktīs lakstīgalu dziesmas skan ievu un ceriņu smaržu pavadījumā.

Lai pilnībā attēlotu iespaidus, ko dabā dod putnu un dzīvnieku

balsis maija mēnesī, vajadzētu uzrakstīt biezu grāmatu. Jau at-

griezušies visi mūsu putni, un to koris skan pari laukiem un mežu

plaukstošajā lapotnē.
No putniem pēdējās ierodas bezdelīgas, čurkstes un svīres, kuru

trauksmainās balsis piepilda plašu apkārtni ne vien laukos, bet

arī pilsētās. Visur putnu korim cauri vijas žubītes dziesma, mežos un birztalās

savas vienkāršās melodijas nemitīgi skandē lapu ķauķīši — vitiņš, čunčiņš, svir-

lītis un koku čipstes. Gandrīz katras lauku mājas pagalmā kā upe virmo iedzel-

tenā ķauķa dziesma, kas apklust tikai uz 2—3 stundām nakts vidū. Pavisam

pašapzinīgi kaut kur pļavmalā vai vecajā ligzdā klabina baltais stārķis. Agri no

rīta visskaļākais ir mūsu nelielais putniņš — ceplītis, bet vakara krēslā mežam

pārdomu noskaņu piešķir sarkanrīklīte, kuras balss dzirdama vienlaikus ar kāda

meža strazda skanīgo dziesmu. Nakts stundās it kā dīvaini «smejas», spiedz un

svilpj pūces un apogi. Klajākās vietās sisina dzeltenā stērste un dzied lukstu

čakstīte, bet tam, kas dienu pavadījis lauku plašumā, vēl visu nakti skan ausīs

cīruļu treļļi. Pļavās pie ūdeņiem par cilvēku ierašanos pirmā visus iemītniekus

brīdina pļavu tilbīte ar savu svilpienu «fūit-īt-īt!», bet vientuļākās vietās, it

īpaši purvos, tai pievienojas mērkaziņas blējieni, kurus riestojošie putni izdod,

lidojot tricinādami astes spalvas. Šeit dīvaini trallina arī kuitalas, bet vietām

saklausāmas dzērvju klaigas. Kad esam pagājuši garām ķauķu pieskandināta-
jām birztalām un krūmāju joslām un nonākuši pie kāda ezera vai lielākas

upes, izdzirdam šo putnu radinieku — niedru strazda, ceru ķauķa un citu putnu

ļoti skaļās un enerģiskās skaņu kopas, kas mums šķiet gauži nemuzikālas.

Melodiskuma ziņā nepārspējama ir lakstīgala, kuras dziesmas neapklust cauru

nakti. Aizaugušu ezeru malās skan dumpja dobjā balss, kas līdzīga kuģa
sirēnas skaņai. Turpat tuvumā dzirdamas lauču un dumbra cāļu daudzveidīgās
balsis un «sišana», kas atgādina dzelzs mietiņa iedzīšanas troksni. Cauru

nakti nerimstas ķīru un zīriņu klaigas kolonijās uz ezeru sērēm.

Apdzīvotās vietās skan daudzu putnu balsis, starp kurām zvirbuļi nespēj
nomākt lielās zīlītes, melnā mušķērāja, parastā un melnā erickiņa dziesmas

(pēdējais arvien biežāk sastopams pilsētās un ļoti iemīļojis dziedāšanai vis-

augstākās vietas — torņus, celtņus, antenas v. c), kā arī pelēkā mušķērāja
vienkāršo balstiņu. No lielākajiem putniem vēl interesanti paklausīties pupuķa
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pakšķināšanu, dzeguzes kūkošanu un vālodzes svilpošanu. Ļoti skaļi dūdo

baloži un ūbeles.

Arī dzīvnieki maijā kļuvuši ļoti aktīvi. Stirnu buka rējiens, skrejoša aļņa,
caunas un vāveres saceltais troksnis kļuvis gluži parasts. Zem pērnajām la-

pām, tās čaukstinādami, rosās ciršļi. Odze un zalktis lien klusi, bet ķirzaciņa
pārvietojas ar vieglu skrapstoņu.

Dīķos un mārkos varenus koncertus rīko zaļās un ezera vardes. Republikas
dienvidos retumis izdodas dzirdēt balsi, kas atgādina kluso pustoni no dzeguzes
kūkošanas; tas ir mūsu retums — ugunskrupis. Ar katru dienu vairāk izlido

dažādi gan derīgi, gan kaitīgi kukaiņi. Bites un kamenes dūkdamas steidzas

no viena zieda uz otru. Ezeru un upju tuvumā lidojot metāliski san spāres.
Nepatīkama ir odu uzbāzīgā sīkšana. Pievakarēs klusā laikā lidojot bieži dūc

maijvaboles un rožvaboles. Ar monotonu rūkoņu savu klātbūtni pieteic īpat-
nējais kukainis — zemesvēzis. kas nereti izposta stādījumus dārzos.

Maija sakumā beidzas medņu, rubeņu, sloku un zosu medības. Tū-

liņ pēc medību izbeigšanās jāsāk rūpēties par barības lauciņu
ierīkošanu meža zvēriem. Barības lauciņi ierīkojami pēc iespējas
tuvāk zvēru uzturēšanās vietām — piemērotās pļavās meža vidū,
nelielos tīrumos, kurus ieskauj mežs, v. tml. Vietās, kur uzturas

mežacūkas, stāda kartupeļus, topinamburu, sēj zirņu un auzu mistru.

Staltradžu, stirnu un zaķu piebarošanai arī sēj zirņu un auzu mistru, jāņu rudzus,
stāda kacenkāpostus v. c. Ja barības lauciņi domāti zvēru piebarošanai rudens

un ziemas periodā, tad tie vispirms labi jāiežogo, jo citādi var gadīties, ka

mežacūkas jau nākamajā naktī izrok tikko iestādītos kartupeļus.

Nārsto vairums zivju sugu.

Rūpnieciskā zveja ezeros aizliegta. Turpinās nārsta saudzēšanas laiks līda-

kām (līdz 10. maijam), alatām (līdz 31. maijam), nēģiem (līdz 15. jūnijam).
No 1. maija līdz 30. jūnijam aizliegta zandartu, plaužu un vimbu zveja, no

1. līdz 20. maijam — raudu zveja, no 10. maija līdz 10. jūnijam — asaru

zveja.
Pēcnārsta periodā visas zivis intensīvi barojas.

Vai jus zināt, ka ..

...1887. g. daudzi speciālisti uzskata par fizikālās ķīmijas dzimšanas gadu?
Sis svarīgās zinātnes nozares tapšana cieši saistīta ar Rīgas Politehnikumu un

tās ķīmijas profesoru Vilhelmu Ostvaldu. Tieši 1887. g. V. Ostvalds, dzīvodams

Rīgā, sāk izdot pasaulē pirmo fizikālās ķīmijas žurnālu un «Zeitschrift fūr

physikalische Chemie» un šai pašā gadā laiž klajā savu «Vispārējās ķīmijas
mācības grāmatu», kurā pirmo reizi apkopots un kritiski izklāstīts viss fizikālās

ķimijas faktu materiāls. 1887. g. V. Ostvalds atstāj Rīgu, lai dotos uz Leipcigu
izveidot īpašu fizikālās ķīmijas katedru, no kuras nākuši 70 fizikālās ķīmijas
profesori, ievērojamākie šīs nozares pārstāvji XIX gs. beigās.
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

9. Vieglās rūpniecības darbinieku diena.

14.—19. Pirms 5 gadiem (1963) padomju kosmonauti Valerijs Bikovskis un

Valentīna Tereškova, pirmā sieviete kosmonaute pasaulē, veic ilgstošu
grupveida lidojumu kosmiskajā telpā.

16. Medicīnas darbinieku diena.

22. 1941. g. fašistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Lielā Tēvijas
kara sākums.

30. Padomju jaunatnes diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 120 gadiem (1848) dzimis mikrobiologs parazitologs, Lilija Pas-

tēra līdzstrādnieks Kristaps Helmanis. Miris 1892. g.

3.-4. Pirms 20 gadiem (1948) notiek Latvijas ĻKJS VI kongress.
14. Pirms 100 gadiem (1868) Rīgā notiek pirmās latviski iespiestās lugas

«2ūpu Bērtulis» uzvedums.

16. Pirms 80 gadiem (1888) Rīgas nomalē, Pleskavas ceja malā, tiek at-

vērta privāta elektrotehniskā darbnīca, no kuras izveidojās Latvi-

jas PSR lielākā rūpnīca «VEF».

18.—21. Pirms 80 gadiem (1888) notikuši 111 vispārējie dziesmu svētki.

19. Pirms 130 gadiem (1838) dzimis gleznotājs Jūlijs Feders. Miris 1909. g.

20. Pirms 10 gadiem (1958) miris LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks Emīls Mačs. Dzimis 1892. g.

23. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis ģeogrāfs Indriķis Saule-Sleinis. Miris

1953. g.

24. Pirms 375 gadiem (1593) dzimis valodnieks un literāts, latviešu valo-

das pētnieks, pirmās publikācijas autors par Latvijas ģeoloģiju (par

zemestrīcēm) Georgs Mancelis. Miris 1654. g.

25. Pirms 35 gadiem (1933) mirusi rakstniece Anna Brigadere. Dzimusi

1861. g.

25. Pirms 10 gadiem (1958) miris latviešu padomju gleznotājs Pēteris

Kundziņš. Dzimis 1886. g.

26.-29. Pirms 95 gadiem (1873) tag. Viesturdārzā Rīgā, piedaloties 1000

dziedātājiem, notikuši I vispārējie dziesmu svētki.

Pirms 150 gadiem (1818) Dikjos notika pirmā teātra izrāde latviešu

valodā. Tika uzvesti F. Sillera «Laupītāji», ko bija tulkojis latviešu

dzimtcilvēks Jānis Peitāns (1801—1859).
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Planētas. Venēra nav redzama. 20. jūnijā tā atrodas t. s. aug-
šējā konjunkcijā — aiz Saules.

Marss arī atrodas aiz Saules — konjunkcijā — 21. jūnijā. Līdz

ar to tas nav redzams.

Jupiters vēl redzams vakaros Lauvas zvaigznājā.
Saturns mazliet saskatāms rītos īsi pirms Saules lēkta Zivju

zvaigznājā.
Saule ieiet Vēža zīmē (Q>) 21. jūnijā pl. 113*13°». $o brīdi astronomijā uz-

Jūnijs ir viens no smaržīgākajiem mēnešiem. Jau mēneša sākumā

sāk ziedēt smaržīgā vakarene — krustziežu dzimtas augs ar vio-

letiem ziediem un patīkamu smaržu. Tas bieži kultivēts un vietām

pāriet savvaļā. Augu nepareizi sauc par naktsvijoli. Mazvērtīgās
pļavās saaugusi parastā smaržzāle, kurai ir saldeni reibinoša ku-

marīna smarža. Izejot tādā pļavā, smaržo viss gaiss. Mežos zied

un smaržo divlapu naktsvijole, dārzos parastie jasmīni, bet tīrumos — sarka-

nais āboliņš. Ceļmalās sāk smaržot dažādās madaras. Dažreiz gluži negaidīti
kāda lauku ceļa malā uzvēdī ābolu smarža. Izrādās, ka to izplata smaržlapu
roze. Šai rozei visas lapas klāj sīki sarkanbrūni dziedzerīši. Tie arī izdala sav-

dabīgo ābolu smaržu. Dārzos smaržo vijīgais sausserdis, kuru tā saldenās

smaržas dēļ sauc arī par mīlestības koku vai gluži vienkārši par mīļo Jāni.

Upju krastos saaugušas smaržīgās niedru kalmes un ūdens mētras. Mēneša

beigās sāk valdīt siena smarža.

šajā mēnesī dabā dzird visas tās pašas skaņas, kuras mūs ieprie-

cināja jau maijā, taču ne vairs tik bieži. Putni, kuriem aug ma-

zuļi, kļuvuši klusāki, vēlīnākie caurceļotāji aizlidojuši. Klāt nāk

jauno meža strazdu balsis. Mēneša beigās rosīgāki un skaļāki
kļūst plēsīgie putni — klijāni, vistu un zvirbuļu vanagi, lauku un

bezdelīgu piekūni. Šiem putniem rūpes par pēcnācējiem sagādā
daudz darba. Varena kņada saceļas tad, kad izlidojuši un pulcējas baros

jaunie mājas strazdi. Trīskārt lielāks troksnis tagad valda arī krauķu koloni-

jās. Ļoti tālu sadzirdama dzeņu un dzilnu mazuļu enerģiskā brēkšana koku

dobumos. Kaut gan retāk, bet vēl arvien dzirdama dzeguzes kūkošana un

lakstīgalas pogošana, kas mēneša pēdējā dekādē beidzas pilnīgi. Naktīs šur

tur laukos jau atskan monotonā griezes balss. Tāpat naktī nereti dzirdama

vilcēnu uzmanīgā sasaukšanās ar saviem vecākiem. Pļavās un mežmalās jau
sāk sisināt siseņi un sienāži. Dārzu un pļavu ziedos klusi saimnieko krāšņie

tauriņi, dūc čaklās bites un kamenes. Mājdzīvnieki kjūst tramīgi, izdzirdot

dunduru un ziedu mušu spārnu radīto īpatnējo sanoņu. Ūdeņu tuvumā milzīgās
masās reizēm lidinās dažādi ūdenskukaiņi — spāres, makstenes, viendienītes,
dažādi odi; klusās pievakarēs gaiss dobji san no visu šo kukaiņu smalko

spārnu vēdieniem. Laika apstākļiem mainoties, šīs spārnaino masas nozūd un

Jūnijs ir siena mēnesis, tāpēc arī medniekiem jārūpējas par augst-
vērtīga siena sagādi meža zvēru piebarošanai ziemā. Vislabākais

ir āboliņa un dažādu kultivēto zā|u siens. Grīšļa siens ir maz-

vērtīgs. Jūnijā jāsagatavo arī zaru un lapu slotiņas. Tās vislabāk

griezt no avenājiem un kazenājiem. Noderīgas arī apses un dažas

kārklu sugas. Slotiņas žāvēšanai jāsakar apēnotā caurvējainā vietā,
vislabāk vēdināmā labības vai siena šķūnī.
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Līdz 15.—30. jūnijam (atkarībā no hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem) tur-

pinās zvejas aizliegums ezeros.

Līdz 30. jūnijam_ turpinās zandartu, plaužu un vimbu zvejas aizliegums. No

1. jūnija līdz 20. jūlijam aizliegta līņu, karūsu un sudrabkarūsu zveja.
Jūnijs makšķerniekiem sola labus lomus — pēc nārsta visas zivis intensīvi

barojas.
Foreļu, alatu un sapalu makšķerēšanā ieteicams lietot dažādus kukaiņus vai

mākslīgās mušiņas.
Ikvienam makšķerniekam jāatceras, ka makšķerēšanai atļauts lietot ne vai-

rāk par 3 jebkuras sistēmas makšķerēm ar 3 āķiem uz katras vai 5 grunts-
makšķerēm ar 2 āķiem uz katras, vai 5 ūdām. Makšķerēšana ar velci atļauta
vienīgi no airu laivām.

Vai jus zināt, ka
..

...pirms 5 gadiem, 1963. g. 24. jūnijā, no Adzes dzi|urbuma (Kuldīgas ap-
kārtnē) izceļot urbjstieņus un serdes cauruli, tajā atrada

— pirmo reizi Lat-

vijā — porainu kaļķakmeni, kura poras bija pilnas ar naftu? Šis slānis atro-

das 827 — 835 m dziļumā. Pēc tam sekoja aizvien jauni atklājumi.

...visdziļākais urbums Latvijā tagad ir Priekulē — 1780 m?

... ka XVIII gs. beigās Varakļānos dzīvojis viens no ievērojamākajiem sava

laika mineralogiem Mihals Borhs? Zinātņu vēsturnieki atraduši, ka M. Borhs

kādā ziņojumā Dižonas universitātē pirmais ieteicis sistemātiski izmantot no-

teiktas indikatoru augu sugas ģeoķīmiskos pētījumos —
dažādu minerālvielu

uzmeklēšanai zemes dzīlēs.

...pirms 105 gadiem (1863. g. 2. VI) Bušumuižā (tag. Jēkabpils raj. Biržu

ciemā) nokritis ap 5 kg smags akmens meteorīts?

... pagājušā gadsimta nogalē Pēterburgā trīs latviešu bakteriologi E. Zemmers,
K. Helmanis un O. Kalniņš veikuši ievērojamus pētījumus veterinārajā mikro-

bioloģijā, noskaidrojot ļauno ienāšu izraisītāju un radot attiecīgu aizsargpoti —

malleīnu?

...ka ievērojamais fiziķis Georgs Fridrihs Parrots, kurš 1795.—1801. g. strā-

dāja Rīgā par Vidzemes Vispārnoderīgās ekonomiskās biedrības sekretāru, at-

klāja šai laikā osmozes parādības un parādīja to lomu bioloģiskajās norisēs,
konstruēja pirmo medicīnisko termometru un veica pirmos eksperimentus ar

galvanisko elektrību Krievijā?
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14. Zvejnieku diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas dibināšanas diena.

21. Metalurgu diena.

28. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

28. Tirdzniecības darbinieku diena.

30. Pirms 65 gadiem (1903) Briselē atklāts KSDSP II kongress, kurā no-

dibināta Padomju Savienības Komunistiskā partija.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

4. Pirms 100 gadiem (1868) dzimis latviešu autodidakts izgudrotājs
Ernests Aide. Miris 1958. g.

6. Pirms 50 gadiem (1918) baltgvardi Jaroslavļā nogalināja ievērojamo
Komunistiskās partijas darbinieku Semjonu Nahimsonu, kas 1917. g.

bija visu latviešu strēlnieku pulku komisārs. Dzimis 1885. g.

6. Pirms 10 gadiem (1958) Rīgā notika I starprepublikāniskā apspriede
par Baltijas dabaszinātņu un medicīnas vēstures pētniecību.

6.—7. Pirms 50 gadiem (1918) latviešu strēlnieki piedalās kreiso eseru dumpja
apspiešanā Maskavā.

8. Pirms 65 gadiem (1903) dzimis LPSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks dzejnieks Jūlijs Vanags.
17. Pirms 65 gadiem (1903) dzimusi aktrise PSRS Tautas māksliniece

Lilita Bērziņa.
17. Pirms 100 gadiem (1868) dzimis arhitekts profesors Pēteris Feders.

Miris 1936. g.

18. Pirms 130 gadiem (1838) Ķemeros sāk darboties kūrorts.

19.—21. Pirms 20 gadiem (1948) notikuši I Padomju Latvijas dziesmu svētki.

21. Pirms 45 gadiem (1923) Maskavā nodibināts Latviešu pedagoģiskais
tehnikums.

26. Pirms 105 gadiem (1863) dzimis komponists Jāzeps Vītols. Miris

1948. g.
26. Pirms 105 gadiem (1863) dzimis ievērojamais ķīmiķis Pauls Valdens,

kas no 1882. līdz 1919. g. studējis un darbojies par pasniedzēju Rīgas
Politehniskajā institūtā, vēlāk Latvijas Augstskolā. Miris 1957. g.

29. Pirms 90 gadiem (1878) dzimis latviešu astronoms A. Zaggers. Miris

1949. g.
29. Pirms 30 gadiem (1938) miris ievērojamais Komunistiskās partijas un

Padomju valsts darbinieks Jānis Rudzutaks. Dzimis 1887. g.
30. Pirms 10 gadiem (1958) miris gleznotājs Voldemārs Tone. Dzimis

1892. g.

Pirms 80 gadiem (1888) iznācis A. Pumpura eposs «Lāčplēsis».
Pirms 105 gadiem (1863) pabeidza nojaukt Rīgas nocietinājumus. No-

cietinājumu grāvja (tag. kanāla) krastos ierīkoja apstādījumus.
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Planētas. Venēra nav redzama.

Marss nav redzams.

Jupiters jūlija sākumā vēl mazliet saskatāms vakaros pēc
Saules rieta Lauvas zvaigznājā. Jūlija otrā pusē tas vairs nav

redzams.

Saturn s mazliet saskatāms rītos īsi pirms Saules lēkta

Zivju zvaigznājā.
Saule ieiet Lauvas zīmē ( Sl) 22. jūlijā pl. 22st.

Zeme afēlijā (vistālāk no Saules) atrodas 2. jūlijā pl. 225t59 m; šis attālums

tad ir ap 152 miljoni km.

Sudrabainie mākoņi. Dažreiz vasaras naktīs ziemeļu pusē var saskatīt gaišus,
smalkus mākoņus. Tie ir t. s. sudrabainie mākoņi jeb spīdošie nakts mākoņi.
Tie atšķiras no parastajiem mākoņu veidiem ar savu lielo augstumu — ap-

mēram 75 līdz 90 km virs jūras līmeņa. Ja gadās šos mākoņus novērot, inte-

resanti tos nofotografēt. Sim nolūkam jālieto ļoti jutīga filma. Parasti nepiecie-
šama ne mazāk par 10—20 sekundēm ilga ekspozīcija, tāpēc fotoaparāts jā-
nostiprina uz statīva.

Pļavās vēl arvien smaržo siens. Mitrās pļavās tikko pļautam sie-

nam dažkārt raksturīga paasa smarža. Kādi minējumi gan nav

izteikti par šīs smaržas ierosinātāju! Ir pat dzirdēts, ka šo smaržu

izdalot kāds kukainis! Patiesībā šīs smaržas avots ir purva āžloki

(sk. auga attēlu 1967. gada «Dabas un vēstures kalendāra»

175. lpp.). No pļavās smaržīgi ziedošajiem augiem izplatīta ir

parastā vīgrieze.
Sausos, smilšainos priežu mežos, īpaši kāpās, atrodama baltā smilts neļķe.

Tās ziediem ir viegla, patīkama smarža.

Paretam tīrumos (biežāk Kurzemē un Zemgalē) sastop nakts spulgotni. 5ā

auga baltie ziedi smaržo tikai naktī, kad lido tā apputeksnētāji — naktstauriņi.
Daudzsološi smaržo noziedējušās rudzu druvas jaunā maize.

Smarža šūpojas arī ezera viļņos. Tās ir ūdensrozes, kuru ziedu elpu līdz

laivai atnes sapņainais jūlija vējš, lai steigtos tālāk gatavot smaržu kokteili

no ūdensrožu, pirmo zemeņu un liepu smaržas.

Vasarā Slīteres Zilajos kalnos, Salacas lejastecē un vēl dažās citās vietās

mūsu republikā vējš dažreiz atnes... ķiploku smaržu. Tad var domāt, ka tu-

vumā aug lakši jeb meža loki. To lapas atgādina kreimeņu lapas, tikai ir ne-

daudz slaidākas — šaurākas un garākas. Tās satur C vitamīnu un ieteicamas

kā labs papildinājums līdzi paņemtajām sviestmaizēm. Viens noteikums gan

jāievēro, proti: tādos gadījumos lakšu lapas jāēd visiem grupas dalībniekiem.

Pilsētu dārzos un apstādījumos mūs sagaida... zemeņu smarža. Nē, ar

zemeņu pārdošanu uz ielām tai nav nekāda sakara. Šo smaržu izplata Lemuāna

jasmīns, kurš bagātīgi zied un tikpat bagātīgi dāvā savu smaržu.

Ja par ķiplokiem vēl varētu strīdēties — vai tā ir smarža vai smaka, tad

nekādas šaubas šajā ziņā nerada meža sārmenes un gumainās cūknātres

aromāts.

Vairums putnu jau beiguši rūpēties par saviem mazuļiem. To

dziesmas tagad skan samērā reti, toties visur sastopam daudz

jauno putnu, kuru aicinājuma saucieni bieži vien stipri atšķiras
no tās pašas sugas veco putnu balsīm. Tā, piemēram, jaunās žu-

bītes sabozušās sēž koku zaros un paretam iečirkstas pavisam
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neskanīgi, it kā mežā būtu iemaldījies zvirbulis. Lapu ķauķīši, kas pavasari
atšķiras ar savām ļoti noteiktajām dziesmām, tagad skandē tikai visai līdzīgus
skumīgus saucieniņus. Pamežā sausus knikšķus un čirkstienus izdod sarkanrīk-

lītes un ceplīši. Klusāki kļūst arī purvi un ezeri, jo ķīri un zīriņi atstāj savas

ligzdu kolonijas. Galīgi apsīkuši varžu «koncerti». Toties lielāka rosība dārzos,
kur mājas un pelēkie strazdi uzbrūk ķiršiem un āboliem. Klajumos tagad
klaigā daudz vairāk ķīvīšu un žagatu, bet jūlija otrajā pusē šur tur mežmalā

dzird skanīgu klijānu sasaukšanos — tur jaunie putni savu vecāku uzraudzībā

apgūst iemaņas barības uzmeklēšanā. Naktīs briestošajos labības laukos sevišķi
skaļa kļūst grieze.

Mežā pievakarēs dzirdami stirnu buka smalkie svilpieni. Ziedošajos dārzos

un pļavās saulainā mierīgā laikā dzirdama visdažādāko kukaiņu sanoņa. Siseņu
un sienāžu čirkstēšana un sisināšana dzirdama caurām dienām, pie kam dažas

sugas sevišķi skaļas ir tieši naktī.

Jūlijā vēl var turpināt siena un zaru un lapu slotiņu sagatavošanu.
Jāsāk gredzenot apses, kuras paredzēts nocirst nākamajā ziemā

zvēru piebarošanai. Apšu mizu noņem ar asu cirvi vai mizojamo
lāpstiņu 15—30 cm platā joslā. Ar jūlija vidu sākas stirnu buku

medības (medīšanai nepieciešama speciāla atļauja — licence). Vis-

niteresantākās ir medības ar mānekli («loku»), ar kuru, atdarinot

stirnu kazas balsi, stirnu buku cenšas pievilināt šāviena attālumā. Stirnu bukus

var medīt arī «uz gaidi», t. i., sagaidot tos vai nu barošanās vietās, vai uz

pārejām. Var arī mēģināt pielavīties iepriekš izraudzītam bukam.

No I. līdz 20. jūlijam aizliegta ruduļu rūpnieciskā zveja, kā arī līņu, ka-

rūsu un sudrabkarūsu zveja.
Rīta agrumā un novakarēs labi ķeras sapali. Makšķerējot ar iebarošanu, gūs-

tami labi plaužu lomi.

Vēžošana atļauta ar 3 murdiņiem vai 5 krītiņiem (katram vēžotājam).

Vai jus zināt, ka ..

... pirmā latviešu tautības dabaszi-

nātnieka, Rīgas ārsta un aptiekāra
Dāvida Hieronīma Grindeļa (Grun-

duļa) vārdā nosaukta kurvziežu ģints
Grindelia robusta Vildenov, 1807. g.?
1962. g. itāliešu zinātnieki L. Mangoni,
M. Belardini un L. Panici no šā auga

izolēja īpatnēju ķīmisko savienojumu.
To nosauca par grindeļskābi, bet at-

tiecīgos sāļus par grindelātiem.
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4. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta Padomju Savienības sastāvā.

10. Vissavienības fizkultūriešu diena.

11. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

25. Ogļraču diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

L Pirms 50 gadiem (1918) miris Valmieras novadpētnieks, skolotājs Valde-

mārs Balodis. Dzimis pirms 120 gadiem (1848) 2. augustā.
3. Pirms 110 gadiem (1858) dzimusi pirmā izcilākā latviešu skatuves māk-

sliniece Dace Akmentiņa. Mirusi 1936. g.

5. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks, mūzikas zinātnieks un folklorists, mākslas zinātņu doktors Jēkabs

Vītoliņš.
9. Pirms 50 gadiem (1918) dzimis LPSR Nopelniem bagātais skatuves māk-

slinieks pianists Hermanis Brauns.

12. Pirms 50 gadiem (1918) miris latviešu revolucionārs, pilsoņu kara varonis

Jānis Judins. Dzimis 1885. g.
14. Pirms 10 gadiem (1958) miris izcilais padomju ķirurgs, onkologs, zināt-

nieks un veselības aizsardzības organizators akadēmiķis Pauls Stradiņš.
Dzimis 1896. g.

15. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis vēstures zinātņu doktors, profesors Mar-

ģers Stepermanis.
16. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis revolucionārs, pilsoņu kara varonis, Pa-

domju valsts darbinieks Reinholds Bērziņš. Miris 1938. g.
16. Pirms 145 gadiem (1823) miris Latvijas vēstures pieminekļu krājējs un

kopotājs Johans Kristofs Broce. Dzimis 1742. g.

16. Pirms 75 gadiem (1893) dzimis Padomju Latvijas vēsturnieks akadēmiķis
Jānis Zutis. Miris 1962. g.

17. Pirms 70 gadiem (1898) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksliniece Emma

Ezeriņa (Jākobsone). Mirusi 1967. g.
18. Pirms 120 gadiem (1848) dzimis rakstnieks Matīss Kaudzīte. Miris 1926. g.
22. Pirms 40 gadiem (1928) Rīgā notiek plašs strādnieku protesta streiks pret

kreiso arodbiedrību slēgšanu. Streikā piedalās 23 tūkst, strādnieku.

28. Pirms 65 gadiem (1903) dzimis LKJS CX sekretārs Eduards Smiltēns (Fri-
cis Millers). Nogalināts 1933. g.

28. Pirms 85 gadiem (1883) Rīgā dzimis pazīstamais endokrinologs un onko-

logs, Santjago (Cīlē) Eksperimentālās medicīnas institūta direktors, indiāņu

etnogrāfijas pētnieks un aktīvais miera cīnītājs Aleksandrs Lipšics.
31. Pirms 60 gadiem (1908) miris revolucionārs un publicists Jānis Asars.

Dzimis 1877. g.
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Planētas. Venēra nav redzama.

Marss mazliet saskatāms no rītiem īsi pirms Saules lēkta Vēža

zvaigznājā.
Jupiters nav vairs saskatāms.

S a tum s redzams no rītiem Zivju zvaigznājā.
Saule ieiet Jaunavas zīmē (Hl) 23. augustā pl. sst.

Meteori. Pe rseī d a s novērojamas no 16. jūlija līdz 20. augustam. Maksi-

muma laikā — 11. un 12. augustā — novērojami līdz 55 meteoriem stundā.

Smaržo pirmie rudzu stati.

Rūgtu smaržu izplata parastā vērmele, bet lielie mārsili, kas aug

uz kaļķaina substrāta, satur daudz citroneļļas un smaržo pēc
citrona. Saberziet to stublāju līdz ar lapām un pasmaržojietl

Ļoti stipri reibinoša smarža ir purva vaivariņu lapām. Tās izdala

gaistošas vielas, t. s. fitoncīdus. Vietās, kur aug zilenes,_ šie

fitoncīdi nogulsnējas uz zileņu ogām, un, ēdot šādas ogas, rodas galvassāpes
un reiboņi.

Dabā -valda klusa rosība: visi dzīvnieki steidz baroties un uzkrāt

spēkus rudenim un garajai, bargajai ziemai. Meža un parkos skan

dažādu putnu sasaukšanās, kurai ir pavisam lietišķs raksturs.

Brīžiem gaisā dzirdam svilpojošus saucienus — mums pāri lido

lietuvaiņi, kuitalas un daži citi tārtiņveida putni, kas jau ļoti
savlaicīgi dodas uz ziemošanas vietām. Ar varenu troksni no

vienas vietas uz otru pārlido strazdu bari, lielākās trokšņainās sabiedrībās pul-
cējas arī kovārņi, vārnas un krauķi, meklējot laukos barību. Gaisā joprojām
virmo bezdelīgu, čurkstu un svīru balsis.

No vēja pasargātos, saules apspīdētos pļavmalu un dārzu stūrīšos vēl ar-

vien dūc kukaiņu bariņi. Mierīgā laikā, īpaši siltās dienās, augļu dārzu un ari

lapu koku tuvumā bieži var redzēt un dzirdēt ar paklusu džinkstoņu lidojam
lapsenes.

Augustā turpinās stirnu buku medības, bet ar mēneša otro sest-

dienu parasti sākas ūdens un purva putnu medības. Medīšanai

nepieciešamas sezonas vai arī atsevišķos gadījumos speciālas me-

dību atļaujās. Sezonas sākumā visai saistošas ir pīļu medības «uz

celšanu». Šajā nolūkā mednieks vai nu brien pa ūdens baseina

piekrastes niedrājiem, vai arī brauc ērtā laiviņā un šauj izlidoju-
šās pīles. Vakara un rīta krēslā, bet vēlāk rudenī nereti arī dienā pīles medī

«uz pārlidojumu», t. i., noslēpies niedrēs, meldros vai citur, mednieks gaida
pārlidojošās pīles. No 15. augusta atļauts medīt arī savvaļas baložus un āpšus.

Atļauta visu sugu zivju rūpnieciskā zveja.
Makšķernieku lomos dominē raudas, plauži un sapali. Makšķerēt un zvejot

no jauna aklimatizējamu (stores, sterletes, sīgas, varavīksnes foreles, baltos

amūrus v. c.) un no jauna ieviešamu sugu zivis aizliegts.



Vai jus zināt, ka
..

...uz ievērojama Krievijas astronoma Vasilija (Vilhelma) Struves 1816.—

1827. g. veikto mērījumu pamata pirmās pareizās Baltijas apgabalu kartes

sastādītas 1839.—1846. g.?

...
XIX gs. 20. gados Rīgas rūpniecībā ieviesti pirmie tvaika dzinēji?

...telegrāfa līnija Rīga—Bolderāja atklāta 1852. g. 1. novembrī?

... pirmās dzelzceļa līnijas Latvijā (Pēterburgas—Daugavpils—Varšavas un

Rīgas—Daugavpils—Orlas līnijas) būvētas no 1857. līdz 1862. g.?

...pirmā deggāzes fabrika Rīgā, kanāla malā, uzcelta 1861.—1862. g.? Gāzi

sākumā izmantoja galvenokārt telpu un ielu apgaismošanai.

... Rīgas Politehnikums nodibināts 1862. g., bet 1896. g. tas pārdēvēts (pār-

organizēts) par Rīgas Politehnisko institūtu? Pa daļai uz tā bāzes 1918. g.
ar V. I. Ļeņina dekrētu nodibināts Ivanovas Politehniskais institūts — pirmā
padomju varas dibinātā augstskola.

... vagonu fabrika Rīgā dibināta 1869. g.? No 1909. g. tajā sākta arī automobiļu
ražošana.

...elektriskā apgaismošana Rīgā pirmo reizi iekārtota 1876. g. Rozenkranca
metālapstrādes fabrikā, bet 1887. g. uzcelta pirmā elektrostacija ar 42,5 kW

jaudu Rīgas (tagadējā Operas un baleta) teātra apgaismošanas vajadzībām?

...telefona sakari Rīgā iekārtoti 1882. g.?

...zirgu tramvaja līnijas Rīgā atklātas 1882. g., bet 1901. g. atklāta pirmā
elektriskā tramvaja līnija?

... Fuko svārsts izmēģināts Rīgā, tagadējā Zinātnes nama telpās 1882. g.?

... Pastēra stacija Rīgā nodibināta 1914. g.?

... Latvijas Valsts universitāte dibināta 1919. g.? Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mija dibināta 1946. g. 7. februārī. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Salaspils
atomreaktors palaists 1961. g. 26. septembrī.

Vai jus zināt, ka ..

...dzintars ar īpatno mirdzumu un spēju elektrizēties jau talā pagātnē saistījis
cilvēku uzmanību?

Latvijā dzintara plaša izmantošana konstatējama neolītā. Sarnates apmetnē

Baltijas jūras piekrastē (L. Vankinas pētījumi) un Lubānas ezera baseina ap-

metnēs (I. Lozes izrakumi) jau 111 g. t. p. m. ē. konstatējami dzintara apstrā-
des centri. Ja arī bronzas laikmeta pieminekļos dzintaru atrod mazāk, droši

var teikt, ka šī skaistā materiāla rotas iepriecinājušas to nēsātājas no sirmas

senatnes līdz pat mūsu dienām.

353*
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1. Vissavienības naftas un gāzes rūpniecības darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes diena.

8. Tankistu diena.

15. Mežu darbinieku diena.

29. Mašīnbūves darbinieku diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

2. Pirms 115 gadiem (1853) Rīgā dzimis viens no fizikālās ķīmijas pamatli-
cējiem, Nobela prēmijas laureāts ķīmiķis Vilhelms Ostvalds. Miris 1932. g.

2. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis LVU profesors arhitekts Ernests Stālbergs.
Miris 1958. g.

4. Pirms 60 gadiem (1908) miris rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Dzimis

1863. g.
6. Pirms 10 gadiem (1958) miris latviešu padomju gleznotājs, grāmatu ilus-

trators Alberts Kronenbergs. Dzimis 1887. g.
9. Pirms 225 gadiem (1743) dzimis Lineja skolnieks, fizikas un dabaszinātņu

profesors Jelgavā, Kurzemes minerālu un iežu pētnieks mineralogs Johans

Jakobs Ferbers. Miris 1790. g.
12. Pirms 60 gadiem (1908) nogalināts 1905. g. revolūcijas cīnītājs Ādolfs

Hertelis. Dzimis 1871. g.
20. Pirms 50 gadiem (1918) baltgvardi nogalināja 26 Baku komisārus, to

skaitā izcilo revolucionāru Stepanu šaumjanu (dz. 1879. g.), kas XX gs.

sākumā mācījās Rīgas Politehniskajā intitūtā, un rīdzinieku Eiženu Bergu,

(dz. 1892. g.).
21. Pirms 80 gadiem (1888) dzimusi latviešu skatuves māksliniece Biruta

Skujeniece. Mirusi 1931. g.
23. Pirms 110 gadiem (1858) dzimis tulkotājs, leksikogrāfs un grāmatu izde-

vējs Jēkabs Dravnieks. Miris 1927. g.
24. Pirms 60 gadiem (1908) dzimis latviešu padomju dzejnieks Pēteris Sils.

Miris 1953. g.
28. Pirms 15 gadiem (1953) miris padomju metalurgs un ķīmiķis, Ļeņina prē-

mijas laureāts, bij. Rīgas Politehniskā institūta adjunktprofesors, akadēmi-

ķis Eduards Bricke. Dzimis 1877. g.
29. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis gleznotājs un dekorators Hermanis Grīn-

bergs. Miris 1928. g.
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Planētas. Venēra vēl arvien riet gandrīz reizē ar Sauli un

tādē] nav redzama.

Marss saskatāms no rītiem īsi pirms Saules lēkta septembra
sākumā Vēža, bet pēc 3. septembra — Lauvas zvaigznājā.

Jupiters 9. septembrī nonāk konjunkcijā — aiz Saules, līdz

ar to tas nav redzams. Pašās mēneša beigās Jupiteru var mazliet

jau saskatīt rītos īsi pirms Saules lēkta.

S a tu m s labi novērojams nakts otrā pusē Zivju zvaigznājā.
Saule ieiet Svaru zīmē 23. septembrī pl. 2st26m. So momentu astronomijā

uzskata par rudens sākumu.

Aptumsumi. Pilns Saules aptumsums 22. septembrī sākas Ziemeļu Ledus

okeānā uz ziemeļiem no Taimiras pussalas. Pilnā aptumsuma josla šķērso
Sibīriju nedaudz uz austrumiem no Urāliem, tālāk tā iet caur Kazahijas PSR

un izbeidzas Ķīnas teritorijā. Kā daļējs šis Saules aptumsums redzams gandrīz
visā Eiropā (izņemot Spāniju), Āzijā (izņemot austrumu daļu), Āfrikas ziemeļ-
austrumu daļā, Grenlandē un Ziemeļamerikas ziemeļaustrumu daļā.

Kā daļējs aptumsums tas novērojams arī mūsu republikā. Aptumsuma norise

būs šāda:

Rīgā Liepājā Daugavpilī
st m s st m s st m s

Dajēja aptumsuma sākums 12 34 10 12 32 27 12 37 04

Vislielākās fāzes moments 13 4357 13 41 17 13 4740

Daļēja aptumsuma beigas 14 5255 14 49 37 14 57 08

Vislielākā fāze 0,659 0,619 0,673

Vislielākā fāze jūtami pārsniegs 1966. g. 20. maija aptumsuma vislielāko fāzi

Latvijā (tad Rīgā bija 0,558, Daugavpilī 0,601). Par aptumsuma fāzi sauc Sau-

les redzamā diametra (nevis virsmas laukuma) aptumšoto daļu.

Jāievēro, ka daļēja aptumsuma laikā uz Sauli var skatīties tikai caur tum-

šiem filtriem, piemēram, caur nokvēpinātu stiklu, melnu fotoplati vai tml.

Parastās saulesbrilles vai fotogrāfiskie filtri šim nolūkam ir pārāk gaiši. Vēl
labāk aptumsuma gaitu novērot ar teleskopu vai binokli, projicējot Saules at-

tēlu uz balta ekrāna. Nekādā ziņā nedrīkst skatīties teleskopā vai binoklī uz

Sauli tieši — tā var pat pilnīgi pazaudēt redzi!

Dārzos smaržo augļi, bet mežos —
sēnes. Jā, arī sēnēm ir sava

smarža. Ņemsim kaut vai visiem pazīstamo baraviku. Par to mēs

sakām: laba sēņu smarža. Bet sēnes var smaržot arī citādi. Sīkajai
sārtajai sēntiņai (Mycena pura) ir tipiska rutku smarža. Atbaidoša

smaka ir baltajai mušmirei un parastajiem zemestaukiem.

Septembris ir putnu ceļošanas mēnesis. Vismanāmākie rudens ce-

ļojuma dalībnieki ir žubītes un ziemas žubītes, kuru bariņi arvien

biežāk parādās gan jūrmalā, gan iekšzemē. Šie putni lido, maigi,
paklusi sasaucoties. £oti manāmi ir ce]ojošie ķivuļi. Viņu spalgie,
aizlauztie kliedzieniņi, kurus vasarā gadās dzirdēt tikai retumis,

tagad saplūst spalgā, dzīvespriecīgā korī. īsu saucieniņu virknes

izkliedz ceļojošie kaņepju putniņi, trīskāršu balsieniņu — lauku čipstes; cīruļi
lido ar dziesmai līdzīgu trallināšanu, bet cielaviņas nemitīgi atkārto savu vien-

muļo, sauso aicinājuma saucieniņu. Vairums dziedātājputnu ceļo rīta stundās,
bet pēcpusdienu un nakti pavada izdevīgās barošanās vietās, kur saceļ dzīves-

priecīgu kņadu. Meža strazdu dzimtas putni ceļo lielākoties naktīs, pa vienam

vai nedaudzi kopā. No naksnīgajām rudens debesīm bieži atskan vientuļš,
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nabadzīgs plukšķa «cī», dziedātājstrazda «cik!» vai kāda cita putna «ce]ojuma
sauciens», kādus pārējā laikā gandrīz nemaz negadās dzirdēt.

Katru klausītāju saviļņo dzērvju un meža zosu kāši, kas, skaļi klaigājot un

stabulējot, lido pāri mūsu laukiem un pilsētām. Retāk izdodas dzirdēt ceļojošo
ziemeļu gulbju skanīgo taurēšanu.

Daži putni vēlīnās atvasaras dienās vēl mēģina dziedāt. Vislabprātāk to dara

čunčiņš un mājas strazds.

Meža biezokņos laiku pa laikam trauksmaini atskan ļoti skaļā staltbrieža

un mazāk skaļā aļņa balss. Arvien vairāk sarūk lidojot zuzošie kukaiņu bari.

Septembrī turpinās iepriekšējā mēnesī sāktās ūdensputnu, lauku

baložu (līdz 15. sept.) un stirnu buku vasaras—rudens medības.

Ar 1. septembri atļautas arī mežirbju medības. Mednieks ar

speciālu svilpīti atdarina mežirbes mātītes balsi un tā pievilina
tēviņu šāviena attālumā. Ar 15. septembri sākas staltradžu, aļņu

un stirnu kazu medības. Ļoti saistošas ir staltradžu buļļu medības

baurošanas laikā. Mednieks apstaigā staltradžu baurošanas vietas (baurošana
dzirdama pat vairākus kilometrus) un cenšas piekļūt tiem šāviena attālumā.

No 15. septembra * līdz 31. oktobrim aizliegta vimbu zveja Daugavā.
Septembrī sākas intensīvas lašu nārsta migrācijas, tāpēc ar 1. septembri

upēs aizliegta spiningošana.
Makšķerniekus gaida bagāti lomi — tuvojoties ziemai, zivis sāk uzkrāt ba-

rības vielu rezerves un intensīvi barojas. Labi ķeras asari, raudas, plauži, pliči
un līdakas. Līdz mēneša beigām vēl atļauta arī vēžošana. Vēžu mātītes ar

ikriem aizliegts ķert visu gadu.

Vai jus zināt, ka ..

... kramu visprimitīvāko darba rīku (t. s. dūres cirvju) gatavošanai cilvēki

izmantojuši jau pirms vairākiem simttūkstoš gadiem? Latvijas teritorijā ienā-

kušie cilvēki sīkus krama rīkus, domājams, koka, kaula un ādu apstrādei, lieto-

juši vismaz pirms 6000—7000 gadiem.
Skaisti, rūpīgi darināti krama bultu gali atrasti 111 g. t. p. m. ē. otrās puses

neolīta apmetnē Zvejniekos pie Burtnieku ezera, Zvejnieku apmetnē pie Virā-

nas ezera, II g. t. p. m. ē. apmetnē Zebrus ezera krastā v. c. Bultu gali un

kasīkļi iegūti arī Salaspils Reznu kapulaukā un nocietinātā apmetnē Mūku-

kalnā, kur tie datējami ar I g. t. p. m. ē.

Ilgu laiku krams izmantots šķiltavās, bet XVI gs. to sākuši lietot mehanizētā

aizdedzes iekārtā šaujamos ieročos (kramenīcās).

* Vimbu zvejas aizlieguma laiki var tikt mainīti.
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4. 1957. gadā Padomju Savienībā pirmo reizi pasaulē sekmīgi palaists
Zemes mākslīgais pavadonis.

6. Skolotāju diena.

13. Vissavienības lauksaimniecības darbinieku diena.

13. 1944. gadā Padomju Armija atbrīvo Rīgu.

17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.

20. Pārtikas rūpniecības darbinieku diena.

29. Pirms 50 gadiem (1918) nodibināta Ļeņina komjaunatne.

Pirms 60 gadiem (1908) Helsinkos noticis Latvijas Sociāldemokrātijas

111 kongress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 75 gadiem (1893) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksliniece

Anta Klints.
2. Pirms 85 gadiem (1883) nodibināts Latvijas PSR Valsts krievu drā-

mas teātris.

5. Pirms 30 gadiem (1938) miris komponists, diriģents un pedagogs Jā-

nis Reinholds. Dzimis 1882. g.

6. Pirms 10 gadiem (1958) mirusi LPSR Nopelniem bagāta skatuves

māksliniece Ella Jākobsone. Dzimusi 1885. g.

10. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks gleznotājs Francisks Varslavāns. Miris 1949. g.

H. Pirms 120 gadiem (1848) dzimis latviešu teātra tēvs dramaturgs
Ādolfs Alunāns. Miris 1912. g.

13. Pirms 10 gadiem (1958) Padomju Savienībā sākusies sociālistiskā sa-

censība par komunistiskā darba brigāžu nosaukumu.

15. Pirms 185 gadiem (1783) dzimis viens no pirmajiem latviešu tautības

dzejniekiem Neredzīgais Indriķis. Miris 1828. g.

16. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis latviešu padomju keramiķis Andrejs
Pormalis.

16. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis Jaunas strāvas dalībnieks un aizstā-

vis daudzās revolucionāru prāvās Jānis Pelūde. Miris 1911. g.

19. Pirms 70 gadiem (1898) dzimusi LPSR Nopelniem bagātā kultūras

darbiniece rakstniece Elīna Zālīte. Mirusi 1955. g.

20. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis viens no pirmajiem Latvijas derīgo iz-

rakteņu pētniekiem, skolotājs un novadpētnieks Zelmārs Lancmanis.

Miris 1935. g.

20. Pirms 75 gadiem (1893) dzimusi dziedone Milda Brehmane-Stengele.
28. Pirms 65 gadiem (1903) dzimis latviešu padomju dzejnieks Jānis Plau-

dis. Miris 1952. g.
Pirms 200 gadiem (1768) iznāk «Latviešu Ārste», pirmais žurnāls

latviešu valodā. Latviešu periodiskās preses sakums.
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Planētas. Venēra mazliet saskatāma vakaros pēc Saules rieta

Tā noiet oktobrī lielu loku no Jaunavas zvaigznāja līdz Cūskneša

zvaigznājam. Tā atrodas ļoti zemu pie apvāršņa.
Marss saskatāms rītos pirms Saules lēkta Lauvas zvaigznājā
bet oktobra beigās — Jaunavas zvaigznājā.
Jupiters arī saskatāms no rītiem pirms Saules lēkta Lauvas

zvaigznājā, bet pēc 11. oktobra — Jaunavas zvaigznājā.
Saturn s atrodas opozīcijā 15. oktobrī. Tas labi redzams visu nakti. Tāl-

skatī ar apm. trīsdesmitkartīgu palielinājumu jau saskatāms Saturna gredzens,
kura redzamie izmēri šādi: lielā ass =45", mazā ass =9",6. Vēl arvien Saturns

meklējams Zivju zvaigznājā.
Saule ieiet Skorpiona zīmē ( fiL.) 23. oktobrī pl. 12S*.

Aptumsumi. Pilns Mēness aptumsums 6. oktobrī redzams Āzijā, Ziemeļ-
amerikā, Austrālijā, Klusajā okeānā un Indijas okeānā. Latvijā nav redzams.

Meteori. Drakonīdas novērojamas no 7. līdz 12. oktobrim. Maksimuma

laikā — 9.—10. oktobrī — novērojami līdz 18 meteoriem stundā, bet dažos

gados ievērojami vairāk.

Atkal smaržo zeme. Mežā un purvos smaržo sūnas. Paņemiet rokā

baltās kūdras sūnas un pārliecinieties par tol

Putnu rudens ceļošanas lielākais vilnis parasti ir oktobra pir-

majās dienas. Vēlāk arvien retāk sastopam žubīšu bariņus, pa-
rādās klejotāji un ziemotāji putni, piemēram, dadzīši un ķeģīši,
kas savās barošanās vietās rosīgi un skanīgi sasaucas. Dažādas

zīlītes (galvenokārt purva un pelēkās) kopā ar zeltgalvīšiem,
jautri čivinot, pārmeklē koku vainagus. Ceļojošo putnu gājienu

noslēdz vārnas un kovārņi, no kuriem dala paliks pārziemot pie mums. Pie-

klusušajos mežos krasi izceļas dižraibā dzeņa kliedziens vai sīja ķērciens,
klajumos tagad tālu dzirdama žagatas vai vārnas balss. Mēneša beigās daž-

kārt vēl dzird kāda vēlīna ceļotāja balsi; visbiežāk tas ir meža strazda neska-

nīgais čirksts nakts debesīs.

Pilsētu nomalēs un parkos, vietām arī uz namu jumtiem sāk veidoties arvien

lielāki ziemotāju kovārņu bari, kas sacel varenu troksni vakara un rīta krēslas

stundās.'

Mežos vēl var dzirdēt staltbriežu un ajņu spēcīgās balsis. Dzīvnieki sa-

gatavojušies ziemas sagaidīšanai.

Oktobrī turpinās ūdensputnu, mežirbju, āpšu, stirnu, staltradžu un

aļņu medības. Aļņus, staltradžus un stirnas galvenokārt medī

«uz gaidi» — sagaidot tos barošanās vietās vai arī uz speciāli
izraudzītām pārejām. Ar oktobra pēdējo svētdienu sākas zaķu,

lapsu un mežacūku kolektīvās medības mežā. Šajā pašā laikā

sāk kolektīvajās medībās medīt arī stirnas, staltradžus, aļņus un

mežirbes. Oktobrī pilnīgi jāsakārto arī visas medību zvēru un putnu piebaroša-
nas ierīces — stirnu un staltradžu barojamās redeles, sāls laizītavas, nojumes
laukirbēm v. c.
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Ar 1. oktobri aizliegta lašu, taimiņu, sīgu, repšu un strauta foreļu zveja.
Makšķerniekus iepriecinās labi asaru un līdaku lomi, ķeras arī raudas, plauži

un citas zivis.

Mēneša beigās intensīvāk sāk baroties vēdzeles.

Vai jus zināt, ka
..

... akmeni, kas visur viegli atrodams, darba rīku izgatavošanai Latvijas teri-

torijā cilvēki sākuši lietot apmēram pirms 6000 gadiem? Akmens darba rīki

deva iespēju dažādām vajadzībām plašāk izmantot koku.

Senākie akmens darba rīki ir Burtnieku ezera krastā Zvejnieku kapulaukā at-

rastie (F. Zagorska izrakumos) akmens kalti. Labi slīpētus akmens kaltus-

clrvjus gatavoja neolītā (IX — II g. t. p. m. ē.), bet II g. t. sākumā p. m. ē.

Baltijā ieplūda auklas keramikas kultūras nesēji — pirmbalti, kas gatavoja
skaisti slīpētus kaujas cirvjus ar kāta caurumu.

Visplašāk akmens cirvji gatavoti un lietoti I g. t. p. m. ē., domājams, sakarā

ar līdumu zemkopības izplatīšanos.
Ļoti īpatnēji ir II g. t. p. m. ē. Dienvidlatvijā lietotie kapļi, kam daļa ap

kāta caurumu izveidota kā čūskas galva (čūskas galvas kapļi).
Apmēram no m. ē. II līdz VII gs. Latvijā lietoti šķiļamakmeņi, kas bijuši

iegareni, četrstūraini, vēlāk ovāli.

Attīstoties zemkopībai, jau I g. t. p. m. ē. graudu saberšanai miltos izman-

toja akmeņus. Liekas, tikai XI gs. šos vienkāršos «graudberžus» nomainījušas
rokas dzirnas — apmēram tādas, kādas vēl mūsdienās varam atrast lauku

sētās.

Nozīmīgs darba rīks bija arī slīpējamie akmeņi. Uz tiem slīpējot gatavoja
akmens, raga un kaula rīkus, uz tiem darba rīkus asināja. Rīku asināšanai lie-

toja arī akmens galodas.
Ap X/XI gs. miju, kā izpētījis V. Urtāns, darba rīku asināšanai ieviesusies

tecila, bet dažāda veida galodiņu (akmens, šīfera v. c.) lietošana turpinājās.
Akmeņus celtniecībā cilvēki Latvijā sākuši. izmantot neolītā. Akmeņus lika

pavardu pamatos,, lai veicinātu gaisa pieplūdi kurināmajam. Pavardu aplik-
šana ar akmeņiem ugunsdrošības nolūkā un apkures uzlabošanai noveda pie
vienkāršu akmens krāšņu būves. Tādas atsegtas Ķenteskalnā VIII gs. slāņos

(A. Stubava izrakumi), bet Asotes pilskalnā (E. Snores izrakumi) konstatētas

jau no akmeņiem un māliem būvētās uzlabota tipa krāsnis.

Jau II g. t. p. m. ē. beigās Salaspils Reznēs, I g. t. p. m. ē. Limbažu Buļļu-
muižas, Baužu ezera v. c. kapu uzkalniņos konstatēti no akmeņiem izveidoti šķir-
sti mirušo apbedīšanai. Gan jau pirms mūsu ēras, gan mūsu ēras sākumā no

lieliem akmeņiem veidoti riņķi ap apbedījumu rajonu daudzos kapu uzkalniņos.
Interesants ir Doles Ķivutkalna I g. t. p. m. ē. nocietinājumu sistēmā kon-

statētais akmeņu krāvums: nocietinājuma ārējā pusē, kraujot akmeņus bez

saistvielas, izveidota līdz 1,7 m augsta siena.

Ar kaļķa javu celta mūra atliekas pirmo reizi konstatētas XII gs. vidus slānī

Koknesē (A. Stubava izrakumi).
Plašāka akmeņu mūru celšana, lietojot kaļķu saistījumu, sākās XII gs. bei-

gās, kad Latvijā darbojās vācu iebrucēju atvestie mūrnieki. Pirmās mūra ēkas

celtas Ikšķilē un Salaspilī (Mārtiņsalā).
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 51. gadadiena.

10. Vispasaules jaunatnes diena.

10 Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

18.—19. Pirms 50 gadiem (1918) Rīgā notiek LSD XVII konference, kas izvir-

zīja uzdevumu sagatavot bruņotu sacelšanos, padzīt okupantus un

nodibināt Latvijā padomju varu.

19. Raķešu karaspēka un artilērijas diena.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 5 gadiem (1963) miris izcilais mikrobiologs, Sociālistiskā Darba

Varonis, LPSR ZA akadēmiķis, profesors Augusts Kirhenšteins. Dzimis

1872. g.

5. Pirms 25 gadiem (1943) mirusi dzejniece Aspazija. Dzimusi 1868. g.
6. Pirms 150 gadiem (1818) Teodors Grothuss Jelgavā pirmo reizi referē

par fotoķīmijas pamatiem.
6. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis tēlnieks Kārlis Zāle. Miris 1942. g.

7. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis leģendārais 1905. g. kaujinieks Jēkabs

Dubelšteins-Jēpis. Nošauts 1907. g.

8. Pirms 125 gadiem (1843) dzimis mikrobiologs profesors Eižens Zem-

mers. Miris 1906. g.
9. Pirms 5 gadiem (1963) miris viens no izcilākajiem Padomju Latvijas

tēlniekiem Kārlis Zemdega. Dzimis 1894. g.

11. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis sociāldemokrātu frakcijas deputāts
111 Valsts domē Andrejs Priedkalns. Miris 1923. g.

13. Pirms 80 gadiem (1888) dzimis gleznotājs Alfrēds Plīte-Pleite. Miris

1921. g.

13. Pirms 25 gadiem (1943) Imanta Sudmaļa vadītie komjaunieši pagrīd-
nieki uzspridzinājuši Doma (tag. 17. jūnija) laukuma tribīni Rīgā.

15. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis revolucionārais dzejnieks Linards Lai-

cens. Miris 1938. g.
22. Pirms 50 gadiem (1918) sācis iznākt Valkas padomes laikraksts «Sar-

kanais Karogs», pirmais legālais revolucionārās preses orgāns Lat-

vijā 1918. g. beigās.
23. Pirms 95 gadiem (1873) dzimis pirmais Sarkanās Armijas virspavēl-

nieks Jukums Vācietis. Miris 1938. g.
27. Pirms 65 gadiem (1903) miris rakstnieks Doku Atis. Dzimis 1861. g.

Pirms 50 gadiem (1918) novembra beigās Sarkanās Armijas dajas sā-

kušas Latvijas atbrīvošanu.
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Planētas. Venēra novērojama kā vakara zvaigzne, tomēr tā

atrodas ļoti zemu pie apvāršņa. Novembra pirmajā pusē tā atrodas

Cūskneša, otrā pusē — Strēlnieka zvaigznājā.
Marss redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznājā. 6. no-

vembrī Marss paiet garām Jupiteram 0°,3 attālumā.

Jupiters redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznājā.
S at v m s redzams visu nakti Zivju zvaigznājā.

Saule ieiet Strēlnieka zīmē ( jt ) 22. novembrīpl. 9 st
.

Meteori. Leonīda s novērojamas no 11. līdz 20. novembrim. Maksimums

ļoti ass — 16. vai 17. novembrī. Parasti novērojami tikai daži meteori stundā,
bet 1966. gada 17. novembrī to skaits pārsniedza pat 100000 meteoru stundā,

tomēr visa šī parādība ilga apmēram 20 minūtes. Sādu parādību sauc par

zvaigžņu lietu. lespējams, ka pastiprināta meteoru krišana 16.—17. novembrī

notiks arī tuvākajos gados.

Smaržo trūdošas lapas ...
Tā ir rudens, ta ir ziemas smarža.

Novembris un decembris ir klusākie, drūmākie mēnesi dabā. Klu-

sajos mežos un laukos dzird tikai nedaudzo nometnieku, ziemotāju
un klejotāju putnu balsis. Ne katrreiz izdodas sastapties ar kādu

zīlīšu un zeltgalvīšu bariņu. Naktī mežā vai klusākā parkā dažkārt

var dzirdēt pūces vai apoga balsi. Pilnīgi sakomplektējušies zie-

mojošo vārnu vai kovārņu bari piepilsētu mežos un parkos. Šie

putni ik rītus mostas ar skaļām klaigām, izveido kompaktas, nebeidzami garas
ierindas un dodas uz «darbu» — uz atkritumu izgāztuvēm un citām vietām,
kur atrodama barība. Vakaros tie atkal salasās blīvos baros, kas trokšņaini
atgriežas ierastajās pārnakšņošanas vietās. Rīta un vakara koncertus joprojām
sniedz mājas zvirbuļi.

Novembrī pilnā sparā notiek zaķu, lapsu, mežacūku, stirnu, aļņu

un staltradžu kolektīvās medības mežā. Kolektīvajās medībās pie-
dalās 5—15 mednieki un līdz 10 dzinēji; dzinēju lomu reizēm

izpilda paši mednieki. Līdz mēneša vidum turpinās arī ūdensputnu
medības. Ja novembrī jau uzkrīt sniegs un sāk salt, jāsāk arī me-

dību dzīvnieku piebarošana, izliekot šim nolūkam vasarā sagata-
voto barību.

Aizliegta lašu, taimiņu, sīgu, repšu un foreļu zveja. Makšķerniekus sagaida
bagāti vēdzeļu lomi, labi ķeras arī asari un līdakas. Zivis no piekrastes rajo-

niem pārvietojas ezeru un upju dziļākajās vietās. Līņi, karūsas, karpas un

ruduļi kļuvuši mazkustīgi, plauži salasās baros un uzturas dziļās bedrēs.
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Vai jus zināt, ka
..

... mālus Latvijas iedzīvotāji jau ap 5000 gadu izmanto trauku pagatavošanai?
Senāko māla trauku lauskas atrastas Lubānas ezera baseina Osas apmetnē.
F. Zagorskis tās attiecina uz IV/111 g. t. p. m. ē. miju.

Traukus gatavojot, māliem piejauca organiskās vielas, saberztus gliemež-
vākus, bet jau II g. t. p. m. ē. māla liesināšanai sāka lietot saberzta granīta
drumslas.

Māla masu sirmā senatnē lietojuši arī mākslinieki. No māliem veidotas cil-

vēku figūriņas atrastas Dundagas Purciemā, Lubānas ezera baseina neolīta

apmetnēs I. Lozes izrakumos Suļkā, Nainiekstē un Aborā. Sujkas un Nainiek-

stes figūriņas datētas ar 111. g. t. p. m. ē., Aboras — ar II g. t. p. m. ē.

I g. t. p. m. ē. mālus izmantojuši senie metalurgi, gatavojot bronzas kau-

sējamos tīģeļus un lejamformas. Lielākā daudzumā dažāda veida tīģeļu un

lejamo formu fragmenti atrasti Doles Ķivutkalnā (J. Graudoņa izrakumi).
I g. t. p. m. ē. no māliem darinātas arī krelles.

Svarīgi no māla gatavoti darba rīki bija vērpšanai lietotie māla vārpstas

skriemeļi, ko lielā skaitā atrod m. ē. I un II g. t. arheoloģiskajos pieminekļos.
Jau I g. t. p. m. ē. un vēlāk māli lietoti nocietinājumu vaļņu nostiprināša-

nai, vaļņus pārklājot ar māla kārtu. Ķivutkalnā konstatēts arī mālu klājums
vaļņa uzbērumu drošākai saturēšanai celtajās kamerās.

Mālus izmantoja, veidojot uzlabota tipa krāsnīs klonus, ko pēc vajadzības
varēja atjaunot. Šādas krāsnis Asotes pilskalnā konstatētas IX—XIII gs. slā-

ņos (E. Šņores izrakumi), līdzīgas arī Lokstenē (E. Mugureviča pētījumi).
Ķieģeļu kārniņu un arī krāsns podiņu gatavošana Latvijā sākās XIII gs.,

bet šos darbus te pirmsākumā veica no svešām zemēm iebraukušie amatnieki.

Dzelzi, bez kuras mūsu dzīve šodien grūti iedomājama, Latvijas iedzīvotāji
iepazinuši I g. t. p. m. ē., bet plašāk sākuši lietot apm. ar m. ē. II gs. Tāda

iespēja radās, iemācoties iegūt dzelzi no vietējām purvu rūdām. Senākās spe-
ciālās dzelzs ieguves krāsnis atklātas, pētot Sēlpils Spietiņu apmetni (J. Dai-

gas un M. Atgāža izrakumi). Te atklātās šahtas tipa krāsnis datē ar lI—V gs.

Dzelzs ieguves krāšņu tālāka attīstība vērojama ar X gs. datētajā Asotes pils-
kalna krāsnī (E. Šņores izrakumi).

Pēc vācu feodāļu iebrukuma Latvijā XIII gs. vietējā dzelzs ieguve, šķiet, pa-
nīkusi. Jaunu uzplaukumu vietējo rūdu izmantošana dzelzs ieguvei pārdzīvo
XVII gs. Kurzemes hercogistē. Hercoga Jēkaba laikā darbojušies dzelzs cepļi
Baldones Dzelzsāmuros, Vccmuižas rajonā, Biržos pie Jēkabpils, Talsu apkaimē,
Engurē, Uguņciemā v. c. Ir ziņas, ka 1667. g. no 31. janvāra līdz 1. maijam,

piemēram, Edes muižas ceplī pie Kuldīgas, pārstrādājot 1685 tonnas dzelzs

rūdas, iegūti 750 birkavi (ap 4,7 t) dzelzs.

Okers — minerāla limonīta pasuga — dabā sastopams ar mālainiem, kaļ-
ķainiem vai smilšainiem piejaukumiem bagātā masā. Atkarībā no mangāna un

limonīta satura okeram var būt no gaiši dzeltenas līdz tumši sarkanai krāsai.

Latvijas iedzīvotāji to kā krāsvielu sākuši izmantot IV g. t. p. m. ē. Tas

konstatēts Burtnieku ezera ziemeļu krastā pētītajā Zvejnieku kapulaukā (F. Za-

gorska izrakumi). Mirušie te kapu bedrēs apbērti ar sarkano okeru, kas sim-

bolizē asiņu krāsu. 1

Pēc J. Graudoņa datiem.
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1. Āfrikas diena.

5. PSRS Konstitūcijas diena.

19. 1906. g. dzimis PSKP CX ģenerālsekretārs Leonīds Brežņevs.

22. Enerģētiķu diena.

24. Pirms 5 gadiem (1963) atklāts LKP XIX kongress.

30. 1922. gadā nodibināta Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.

Hronoloģiskie datinovadpētniekiem

1. Pirms 50 gadiem (1918) Rīgā notika masu demonstrācija ar lozun-

giem «Nost okupantu varu! Visu varu strādnieku padomēm!».
1. Pirms 100 gadiem (1868) dzimis LPSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks rakstnieks Zeltmatis (Ernests Kārkliņš). Miris 1961. g.
4. Pirms 50 gadiem (1918) LSD CX un Rīgas un Valkas padomju pār-

stāvji nolēmuši nekavējoties nodibināt Latvijas Pagaidu padomju val-

dību.

6. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis Padomju Savienības Varonis ģenerāl-
majors Jānis Fogels. Kritis varoņa nāvē 1944. g., atbrīvojot Balt-

krieviju.
12. Pirms 25 gadiem (1943) miris komponists Jānis Zālītis. Dzimis 1884. g.
16. Pirms 85 gadiem (1883) dzimis 1905. g. revolucionārais dzejnieks An-

tons Salums. Nošauts 1906. g.

16. Pirms 70 gadiem (1898) dzimis latviešu padomju rakstnieks Kārlis
Fimbers.

17. Pirms 50 gadiem (1918) publicēts Latvijas Padomju valdības mani-

fests par padomju varas proklamēšanu Latvijā.
18. Pirms 165 gadiem (1803) miris izcilais vācu rakstnieks un filozofs,

latviešu tautasdziesmu pētnieks Johans Gotfrīds Herders. Dzimis

1744. g.

22. Pirms 50 gadiem (1918) V. I. Ļeņins parakstīja dekrētu par Padomju
Latvijas neatkarības atzīšanu.

22.-23. Pirms 50 gadiem (1918) latviešu sarkanie strēlnieki atbrīvojuši Val-

mieru un Cēsis.

27. Pirms 10 gadiem (1958) notikusi Latvijas Dabas un vēstures biedrības
dibināšanas iniciatoru pirmā sanāksme.

29. Pirms 100 gadiem (1868) izdota J. Sproģa grāmata «riaMHTHHKH

TBopHecTßa», pirmais lielākais pašu latviešu sa-

stādītais folkloras krājums.
30. Pirms 10 gadiem (1958) miris ievērojamais Latvijas PSR veselības

aizsardzības organizators Ādolfs Krauss. Dzimis 1905. gadā.
31. Pirms 75 gadiem (1893) dzimis Latvijas PSR Tautas mākslinieks glez-

notājs Konrāds Übāns.
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Planētas. Venēra saredzama mazliet labāk nekā_ iepriekšējos
mēnešos kā vakara zvaigzne. Decembra pirmajās dienās ta atrodas

Strēlnieka, bet pēc 9. decembra — Mežāža zvaigznājā.
Marss redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznāja.
Jupiters redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznāja.

Saturns redzams gandrīz visu nakti Zivju zvaigznāja.
Saule ieiet Mežāža zīmē (£) 21. decembrī pl. 22st(X)m; šo brīdi astronomijā

uzskata par ziemas sākumu.

Drūmajā klusumā, kas ievada ziemas sākumu, zināmu dzīvību

ienes sniega segas parādīšanās. Mežos krasi pasliktinās putnu un

citu dzīvnieku barības iespējas, un tie pamazām tuvojas cilvēku

mītnēm. Pelēko zīlīšu smalkā ķirkstēšana un zeltgalvīšu klusie

pīkstieni arī tagad paliek tāda pati meža mūzika kā dzeņu kal-

šana un saucieni vai kraukļu skanīgās balsis. Toties lielas zīlītes

labprāt apmeklē apdzīvotas vietas. Tām seko arī purva zīlītes, kuru smalkajai

čiepstēšanai parkā pievienojas svilpju tīrskanīgās balstiņas. Lauku maju pagal-
mos ziemā parasti viesi ir dzeltenās stērstes. Dabas draugs, kas pie sava loga

ierīkojis putnu barotavu, var ziemā klausīties putnu valodu ne_ sliktāk ka

būrīšu putnu mīļotājs. Bet vecajās lauku mājās naktī var dzirdēt aizkrāsnē

circenīša garu garo un vienmuļo dziesmu. Cilvēki un daba gaida ziemas saul-

griežus.

Decembri turpinās zaķu, lapsu, mežacūku, stirnu, aļņu un stalt-

radžu kolektīvās medības meža. Ja uzkritis sniegs, tad pirms me-

dību sākšanas mežacūkas, staltradžus un aļņus pēc pēdām cenšas

ielenkt noteiktā meža kvartālā — tas padara medības ievērojami
veiksmīgākas. Ar mēneša beigām izbeidzas stirnu, aļņu un stalt-

radžu medības. Decembrī jāturpina medību dzīvnieku piebarošana:
barotavās jāizliek siens, jāizkar zaru un lapu slotiņas, pakāpeniski jācērt va-

sarā apgredzenotās apses. Mežacūku piebarošanai iepriekš izraudzītās vietās

jāizber mazvērtīgi kartupeļi, zīles, zivju atkritumi v. c. pārtikas vielas.

5. decembrī izbeidzas lašu un sīgu zvejas aizliegums. Aktīvi barojas gal-
venokārt plēsīgās zivis —

asari un līdakas, labi ķeras arī raudas un plauži.
Neaizsalušās upītēs un strautos var makšķerēt foreles.

M. Dīriķis

ZIEMEĻBLĀZMAS

Dažreiz naktīs novērojama īpatnēja atmosfēras parādība, t. s.

ziemeļblāzmas jeb kāvi. Parasti pie mums tā novērojama

zemu pie apvāršņa debess ziemeļu daļā, bet paretam sasniedz pat
zenītu.



Starveida ziemeļblāzma.

Izšķir divu pamatveidu — bezstaru un starveida — ziemeļblāz-

mas. Katram pamatveidam var būt vairāki varianti, piemēram, bez-

staru ziemeļblāzmai — viendabīgi loki, pulsējoši loki, vienkārša

izklaidēta spīdēšana pie apvāršņa, nevienmērīga stāvokļa un iz-

skata joslas, mākoņveida plankumi, kas reizēm pazūd un atkal

parādās. Starveida ziemeļblāzmas var būt gan kopā ar viendabīgo

loku, gan atsevišķi — krokaina priekškara veida. Dažreiz novēro-

jami līdztekus ejoši stari, kas saiet it kā kronī.

Ziemeļblāzma dažreiz ir ļoti intensīva. Pārsvara ta ir sarkana

vai zaļā krāsā, dažreiz balta vai zilgana.

Ziemeļblāzma izskaidrojama ar Saules korpuskulāro starojumu.

Saule izstaro ne vien gaismu, bet arī sīkas vielas daļiņas, galve-
nokārt elementārdaļiņas — elektronus un protonus. Šīs daļiņas,

nonākot Zemes atmosfēras ārējās daļās, magnetosfēra, izmaina

savu kustības virzienu tā, ka sāk virzīties spirālveidīgi ap Zemes

magnētiskā spēka līnijām. Daļiņas tātad nevar nokļūt Zemes

ekvatora tuvumā, bet gan nonāk tuvu Zemes virsmai pie Zemes

magnētiskajiem poliem. Tāpēc pareizāk būtu teikt nevis ziemeļ-

blāzmas, bet polārblāzmas, jo tās novērojamaspie abiem poliem.

Šīs Saules daļiņas rada ne tikai Zemes atmosfēras augšējo slāņu

spīdēšanas parādību, bet vispār visas magnetosfēras normāla stā-

vokļa maiņu. Reizē novērojamas t. s. magnētiskās vētras, kad

kompasa adatiņa sāk nemierīgi svaidīties.

Speciāli pētījumi, kas veikti galvenokārt Starptautiska ģeofi-
ziskā gada laikā, rādījuši, ka ziemeļblāzmu mazākais augstums

virs Zemes ir 60 km, lielākais — ap 1100 km.

Sevišķi intensīvi Saule izstaro daļiņas tad, kad vispār pieaug

Saules aktivitāte, t. s. maksimuma laikā. Tad ziemeļblāzmas sāk

514*
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parādīties biežāk, turklāt arī mazākos ģeogrāfiskajos platumos,
piemēram, Latvijā. Ļoti reti var novērot ziemeļblāzmas pat Krimā.

Ļoti spožas ziemeļblāzmas bija novērojamas pie mums un gandrīz
visā Eiropā, piemēram, 1958. g. septembrī. Patlaban atkal tuvojas
Saules aktivitātes maksimums, kas atkārtojas vidēji ik pēc 11 ga-

diem. Tāpēc var gaidīt šīs krāšņās parādības. Ļeņingradā jau
1967. g. februārī gandrīz nedēļu bija redzama ziemeļblāzma.

leteicam mūsu dabas draugiem savu iespēju robežās pavērot
debesis skaidrā laikā, lai redzētu šo brīnišķīgo parādību. Ziemeļ-
blāzma jāfotografē uz ļoti jutīgas filmas (ekspozīcija vairākas

sekundes vai pat minūtes), arvien atzīmējot laiku un novērošanas

vietu.

Jūrmalas smiltājos ziema var atrast aizgājušās vasaras atgādinājumu —

kāpniedres.

M. Ķundziņa krāsu foto
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Ņ. Ozoliņa

VISVECĀKIE lEŽI LATVIJĀ

Vēl pirms dažiem gadu desmitiem par Latvijas pamatklintāju
bija tikai vispārējs priekšstats, kas pamatojās uz Baltijas vai-

roga (Zviedrijas, Somijas un Karēlijas) un Ukrainas kristāliskā

masīva pētījumiem. Tur pamatklintāju, magmatiskie un metamor-

fie ieži redzami zemes virspusē. Tagad Latvijas pamatklintāja
pētīšana pavirzījusies krietni uz priekšu. Magnētiskie, gravimet-
riskie un seismiskie mērījumi, dzijie urbumi, petrogrāfiskie pētījumi
un absolūtā vecuma noteikšana ar radioloģiskām metodēm — lūk,

informācijas avoti, kas vēsta par visvecākajiem iežiem Latvijā.

Mūsu republikas teritorijas pamatklintāju sedz bieza nogulumu
iežu kārta. Tā virsmas reljefs stipri nevienāds. Latvijas dienvid-

rietumos nogulumu iežu segkārtas pārsniedz 1700 m. Ziemeļaus-
trumos (aiz Alūksnes) pamatklintājs paceļas pavisam tuvu zemes

virspusei — tā dziļums nepārsniedz 400—500 m.

Pēc sastāva un vecuma magmatiskie un metamorfie ieži dalās

vairākās grupās. Tas labi redzams rakstam pievienotajā pamat-

klintāja ģeoloģiskajā shēmā.

Kurzemes centrālajā daļā izplatīti «pavisam jauni» rapakivi
granīti un anortozītu un labradorītu iežu paveidi, kuri izveido

Kurzemes labradorītu — rapakivi masīvu. Šie ieži pieskaitāmi vi-

dējam proterozojam (izveidojušies proterozoja ēras vidējā posmā,

pirms apm. 1 000 000000 gadiem). Tagad šo iežu paraugi izcelti

dziļurbumos no vairāk nekā tūkstoš metru dziļuma Saldus, Kuldī-

gas un Piltenes apkārtnē. Tādi paši ieži iznāk zemes virspusē

Ļeņingradas apgabalā, Somijā un Zviedrijā. Tur tos bieži izmanto

celtniecībā. (Atvestos iesarkanos granītus lasītāji var apskatīt,

piem., abos Raiņa pieminekļos Rīgā, bet tumšos labradorītus ar

it kā zem ūdens zilgani mirgojošajiem laukšpata kristāliem ēkas

fasādē Rīgā, Kirova ielā 45/47 v. c.)

Zemgalē, Centrālajā Vidzemē un Ziemeļrietumvidzemē plaši
izplatīti proterozoja granīta gneisi (piem., Bauskā), biotīta gneisi



Latvijas

pamatklintāja
ģeoloģiskā

shēma.
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(Inčukalna apkārtnē) un dažādi kristāliskie slānekļi un magma-
tiskie ieži. Spriežot pēc magnētiskajām anomālijām, šajā apvidū
sastopami arī dzelzi saturoši ieži. Intensīvas magnētiskās anomā-

lijas atrodas Subatas, Jaunjelgavas, Rīgas, Inčukalna un Staiceles

apkārtnē. Šī raksta sagatavošanas laikā tika pabeigts dziļurbums
Staicelē. Pierādījās, ka šeit ir stipri dzelžaini kvarcīta-gneisa
ieži, kas bagāti ar magnetītu (magnētisko dzelzs rūdu).

Visvecākie ir arhaja ieži. Tie izplatīti Ziemeļkurzemē, ZiemeJ-
austrumlatvijā un Austrumlatvijā. (Arhaja ēra beidzās pirms ap-

mēram 2 500000 000 gadiem, bet tās sākumi sniedzas tālāk par

3 500000000 gadiem.) Granulīta ieža paraugam no Strenču ur-

buma absolūtais vecums tika noteikts pēc kālija-argona metodes.

Radioloģiskie mērījumi un aprēķini rādīja ap 2 500000000 gadu
vecumu. Ar šī ieža «piedzimšanu» un Strenču pilsētas dziļā klin-

šainā pamata izveidošanos saistās lielākā līdz šim zināmā «ju-
bileja» un vissenākais hronoloģiski datētais notikums Latvijas
dabas vēsturē.

Arhaja ieži nav visur vienādi. Arhaja granitoīdu (granītam
radniecīgu iežu) masīvi atrodas Ziemeļkurzemē — Līvu masīvs un

Latgalē — Latgales masīvs. No pēdējā uz ziemeļiem un ziemeļ-
rietumiem atrodas arhaja vidēja un bāziska sastāva kristāliskie

slānekļi un gneisi, tai skaitā stipri metamorfizēti (pārveidoti)

granulīti, kas uzurbti Strenču un Valmieras dziļurbumos.

Pamatklintāja pētīšanai ir svarīga aktuāla nozīme. Tā dod ģeo-
loģiskās vēstures izdibināšanas un derīgo izrakteņu meklēšanas

atslēgu.

PASKAIDROJUMI PIE SHĒMAS

1. Arhaja vecuma ieži, kas rada negatīvas gravimetriskā un magnētiskā
lauka anomālijas, — samērā viegli, nemagnētiski ieži, pēc fizikālajām īpašībām
tie atbilst granītiem, granīta gneisiem, granitizētiem un migmatītizētiem gnei-
siem.

2. Arhaja vecuma ieži, kas rada pozitīvas gravimetriskā un magnētiskā
lauka — samērā smagi, magnētiski ieži. pēc fizikālajām īpašībām
tie atbilst vidēja un bāziska sastāva kristāliskajiem slānekļiem un gneisiem, tai

skaitā stipri metamorfizēti (pārveidoti) granulīti, kas uzurbti Strenču un Val-

mieras urbumos.

3. leži, kuru vecums attiecas uz arhaju vai proterozoju, —
samērā viegli,

nemagnētiski, pēc fizikālajām īpašībām tie atbilst granītiem, granīta gneisiem,

granitizētiem un migmatītizētiem gneisiem.
4. leži, kuru vecums attiecas uz arhaju vai proterozoju, — samērā smagi,

nedaudz magnētiski, pēc fizikālajām īpašībām tie atbilst vidēja un bāziska sa-

stāva kristāliskajiem slānekļiem un gneisiem.
5. Proterozoja vecuma samērā viegli, nemagnētiski ieži, pēc fizikālajam

īpašībām tie atbilst granītiem, granīta gneisiem, granitizētiem un migmatītizē-
tiem gneisiem, piemēram, granīta gneiss, kas uzurbts Bauskas urbumā.
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6. Proterozoja vecuma samērā smagi, nedaudz magnētiski ieži, pēc fizikā-

lajām īpašībām tie atbilst vidēja un bāziska sastāva kristāliskajiem slānekļiem
un gneisiem, piemēram, biotīta gneisi un amfibolīti, kas uzurbti Inčukalna ur-

bumos.

7. Bāziska sastāva intrūzijas starp arhaja un proterozoja iežiem — smagi
un magnētiski magmatiski ieži. Rietumvidzemē un Austrumzemgalē iespējami
arī dzelžaini kvarcīti un slānekļi, kas līdzīgi Staiceles urbumā uzurbtajiem.

8. Skāba sastāva intrūzijas starp arhaja un proterozoja iežiem — viegli
un nemagnētiski magmatiski ieži, piemēram, granīti.

9. Vidēja proterozoja anortozītu komplekss, labradoriti, gabro-norīta lab-

radorīti, gabro-norīti, kas uzurbti dziļurbumos Kandavas, Priekules, Kuldīgas
un Blīdenes apkārtnē.

10. Vidējā proterozoja vieglie, nemagnētiskie rapakivi granīti un rapakivi-
veida granīti, sārmainie sienīti un granosienīti, kas uzurbti Adzē, Venzavā

un Engurē.
11. Augšējā (jaunākā) proterozoja skāba sastāva tufi un lavas, virs tiem

tufogeni smilšakmeņi, gravelīti un smilšakmeņi (ar rapakivi drupām) ar ne-

daudz aleirolītu un mālu. Tie uzurbti Adzē, Pāvilostā un Piltenē.

12. Intensīvas magnētiskās anomālijas (5000—12 000 gammu). Pēdējā laikā

dziļurbums Staicelē rāda, ka anomāliju cēlonis ir stipri dzelžaini kvarcīta-gneisa
ieži, kas bagāti ar magnetītu (magnētisko dzelzs rūdu).

13. Zemes garozas — pamatklintāja krokojumu struktūru galvenie virzieni.

14. Dziļurbumi, kas sasnieguši pamatklintāju.

A. Pastors

HIDROMETEOROLOĢISKO APSTĀKĻU GADA GAITA

LATVIJĀ

Gaisa temperatūra Latvijā sakarā ar okeāna tuvumu gadā ir par 5° augstāka
nekā šo platuma grādu gada vidējā temperatūra.

1. attēlā parādīts, kādās robežās katru mēnesi temperatūra svārstās un

kāda ir mēneša vidējā temperatūra Rīgā. Aizrādāms, ka mēneša vidējā tempe-
ratūra parasti gan nenozīmē, ka šāda temperatūra attiecīgajā mēnesī atkārto-

sies visbiežāk. Atsevišķās dienās

tā ap šo temperatūru var svārstī-

ties diezgan lielās robežās. Zīmē-

jumā redzams, ka šīs svārstības

Rīgā var notikt 30—45° robežās,

pie kam lielākas tās ir nevis va-

saras, bet gan ziemas mēnešos.

Piemēram, februārī temperatūra
Rīgā bijusi gan +11, gan —35°

(amplitūda 46°), turpretī jūlijā
svārstījusies +3, +34° robežās

(amplitūda 31°).
Temperatūras gada gaita no

1. attēls. Gaisa temperatūra C°.



57

2.attēls. Saules spīdēšanas
ilgums stundās.

attēlā parādītās nedaudz atšķiras republikas rietumu un austrumu daļā. Rie-
tumu dajā — Baltijas jūras piekrastē ziemas mēnešos temperatūras ir par da-

žiem grādiem augstākas, bet austrumu rajonos par dažiem grādiem zemākas

nekā Rīgā. Pavasaros un rudeņos starpības ir pavisam nelielas, tāpat arī va-

saras mēnešos, tikai šajā laikā otrādi nekā ziemā, — austrumos ir nedaudz

siltāks, bet rietumos vēsāks nekā Rīgā. Tādēļ arī gada svārstību amplitūda
pieaug rietumu—austrumu virzienā. Liepājā tā ir 66°, Rīgā 69°, bet Daugav-
pilī 78°.

Saules spīdēšanas ilgums (sk. 2. att.) samēra cieši saistīts ar makoņai-
numu. Piemēram, Rīgā iespējamais saules spīdēšanas ilgums gadā ir ap 4500

stundām, bet faktiski tā vidēji spīd ap 1800 stundām, t. i., tikai 40% no iespē-
jamā laika, pārējos periodos sauli aizklājuši mākoņi. Apmēram tāda pati attie-

cība ir citos republikas rajonos. Aizrādāms, ka Rīgā saules spīdēšanas ilgums
gadā svārstījies no 1466 stundām 1928. g. līdz 2122 stundām 1953. g.

Vissaulainākie mēneši gadā ir no maija līdz augustam. Saules spīdēšanas
ilgums šajos mēnešos maz mainās. Krasi tas samazinās rudens mēnešos —

oktobrī un novembrī, bet decembrī, kad dienas ir visīsākās un liels ir māko-

ņainums, saule vidēji spīd tikai 25 stundas. Atsevišķos gados, piemēram,
1960. g. decembrī, saule Rīgā spīdējusi tikai vienu stundu.

Sākot ar janvāri, saules spīdēšanas ilgums pakāpeniski palielinās. Sevišķi
strauji tas notiek martā un aprīlī, lai gan aprīlī vērojama ļoti liela spīdēšanas

amplitūda, no 30 līdz 290 stundām. Pārējos mēnešos starpība starp maksimālo

un minimālospīdēšanas ilgumu ir mazāka.

Mākoņainums Latvijā ir diezgan ievērojams, jo to rada samērā lielais gaisa
mitrums.

Vērtējot mākoņu daudzumu pēc 10 ballu sistēmas (0 — skaidrs laiks, 10 —

pilnīgi apmācies), pieņemts laiku, kad vidējais mākoņu daudzums ir no 0 līdz

2 ballēm, saukt par skaidru, no 3 līdz 7 ballēm — par pusskaidru un no 8 līdz

10 ballēm — par apmākušos.
3. attēlā katram mēnesim procentos parādīta skaidrā, pusskaidrā un māko-

ņainā laika varbūtība Rīgā. Kā redzams, liels mākoņainums ir ziemas mēne-

šos, kad pilnīgi apmācies laiks sasniedz 75—80%, t. i., novembrī, decembri,

janvārī un februārī katru mēnesi 22—25 dienas ir apmākušās. Pavasara, vasa-

ras un rudens mēnešos dienu ar skaidru un pusskaidru laiku ir vairāk, un va-

saras vidū apmākušās dienas pat ne-

sasniedz pusi no mēneša. Pārējā laikā

apmēram tikpat dienu ir ar skaidru,
cik ar pusskaidru laiku.

Visvairāk skaidro dienu ir maijā
un jūnijā.

Mākoņainuma gaita pārējā Latvijas
teritorijā samērā maz atšķiras no at-

3. attēls. Mākoņainums %.
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4. attēls. Relatīvais gaisa
mitrums % rietumos —

Ventspilī un austrumos —

Daugavpilī.

tēlā parādītās. Vispār apmākušos dienu skaits ir lielāks republikas aus-

trumu rajonos, piemēram, Daugavpilī vidēji gadā to ir 135, bet rietumos,

jūras piekrastē — Liepājā tikai 108 dienas. Turpretī skaidro dienu Liepājā ir

39, bet Daugavpilī — 31.

Relatīvais gaisa mitrums raksturo gaisa piesātinājuma pakāpi ar ūdens tvai-

kiem. Jo mazāks gaisa relatīvais mitrums, jo sausāks gaiss, jo intensīvāk iz-

tvaiko ūdens no augsnes, augiem, cilvēka ķermeņa utt.

4. attēlā parādīta relatīvā mitruma gada gaita jūras piekrastē Ventspilī un

republikas austrumos — Daugavpilī. Tā kā gaisa mitrums diezgan ievērojami
imainās diennaktī, tad attēlā tā gaita parādīta no rīta pl. 7.00, dienā pl. 13.00 un

vakarā pl. 21.00.

Kā attēlā redzams, relatīvais gaisa mitrums juras piekrastē ir ievērojami
lielāks nekā dziļāk kontinentā. Arī augstienēs gaisa relatīvais mitrums ir lie-

lāks nekā zemienēs. Sevišķi tas attiecas uz vasaras mēnešiem, kad jūras pie-
krastē dienas vidū tas parasti ir ap 75%, bet republikas austrumos tikai ap

60%. Vispār dienu, kad relatīvais mitrums pārsniedz 80%, piekrastē ir 190, bet

pārējos republikas rajonos ap 150 gadā.
Vasarā piekrastē katru mēnesi var saskaitīt 10—14, bet austrumu rajonos

4—6 mitras dienas. Uz rudens pusi mitrums pakāpeniski pieaug, un novembrī

mitro dienu skaits vidēji sasniedz 20—23. Apmēram tikpat mitru dienu ir zie-

mas mēnešos — decembrī un janvārī, vienīgi uz pavasara pusi tās sāk samazi-

nāties un rodas lielāka starpība starp piekrasti un iekšzemes rajoniem; ap-
rīlī un maijā piekrastē ir 13—14 mitru dienu, bet tālāk no jūras — tikai 4—7

dienas.

Attēlā redzams arī, ka relatīvajam gaisa mitrumam ir ievērojamas dien-

nakts svārstības. Mazākas tās ir rudens un ziemas mēnešos, bet lielākas pa-

vasarī un vasarā, pie kam jūras piekrastē tās ir mazākas nekā dziļāk iekšzemē.

Nokrišņu Latvijā ir samērā daudz. Tos nodrošina mitrās gaisa masas, kas

parasti uzplūst no rietumiem. Gada nokrišņu summas sadalījums pa republiku

5. attēls. Nokrišņu
daudzums mm rie-

tumos — Ventspilī
un austrumos —

Priekuļos.
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6. attēls. Vēja virziens.

nav vienmērīgs, tas svārstās 500—800 mm robežās. Augstienēs nokrišņu parasti
ir vairāk nekā zemienēs.

5. attēlā parādīta nokrišņu gada gaita (vidējā, maksimālā un minimālā)

jūras piekrastē Ventspilī un Vidzemes Centrālajā augstienē Priekuļos. Kā re-

dzams, vairāk nokrišņu ir vasaras, mazāk — ziemas mēnešos. Sevišķi krasi

tas izpaužas augstienēs un rajonos dziļāk kontinentā. Piemēram, Priekuļos
vidēji jūlijā nokrišņu ir 5 reizes vairāk nekā februārī. Jūras piekrastē, kā at-

tēlā redzams, to ir mazāk.

Ilggadīgā periodā mēnešu minimālā nokrišņu summa parasti ir tuva nullei,
bet maksimālā var divkārt un vairākkārt pārsniegt vidējo. Ventspilī 1930. g.
augustā nolijuši 237 mm, Rīgā 1945. g. jūlijā — 249 mm, bet Daugavpilī tajā
pašā laikā — 308 mm (t. i., puse no gada normas).

Rajonos, kur vairāk nokrišņu, t. i., augstienēs, arī dienu ar nokrišņiem ir

vairāk. Tā Vidzemes Centrālajā augstienē vidēji gadā dienu skaits ar nokriš-

ņiem pārsniedz 200, bet Baltijas jūras piekrastē nesasniedz 180. Aizrādāms, ka

no šo dienu skaita gadā apmēram
2/3 ir dienas ar lietu, bet V3arnokrišņiem

sniega veidā.

Vēja režimu (virzienu un ātrumu) Latvijā galvenokārt nosaka atmosfēras

spiediena sadalījums, kas savukārt atkarīgs no gaisa masu cirkulācijas virs

Eiropas kontinenta un Atlantijas okeāna.

G. attēlā Jūrmalai parādīta vēja virzienu atkārtošanās katram mēnesim

Gada sākumā, ziemas mēnešos, pārsvarā ir dienvidu, dienvidrietumu un pa
daļai arī dienvidaustrumu vējš. Pavasarī — martā un aprīlī pakāpeniski pie-

aug ziemeļrietumu un ziemeļu vēji, bet maijā un jūnijā tie jau ir dominējošie.
Sājos mēnešos ievērojami samazinājušies dienvidaustrumu un dienvidu vēji.
Vasaras vidū pa daļai saglabājas ziemeļu vēji, tomēr atkal sāk palielināties
dienu skaits ar rietumu un dienvidrietumu vējiem. Rudens pusē — septembrī,

7. attēls. Dienu

skaits ar stipru
vēju.



60

oktobri, novembri un ari decembrī krasi samazinās ziemeļu komponenti, bet

palielinās dienvidrietumu un dienvidu vēju atkārtošanās; tie kopsummā sastāda

15 un vairāk dienas katrā mēnesī.

Tādā kārtā pa sezonām notiek it kā vēja virzienu pulsācija no dienvidu,

caur rietumu — ziemeļu virzienu un atpakaļ.
Samērā maz Latvijā vērojami ziemeļaustrumu un austrumu vēji.
Protams, citos republikas rajonos vēja virzienu atkārtošanās var būt ne-

daudz citāda, tomēr visumā atbilst attēlā parādītajai.
Lielāka starpība dažādās republikas daļās ir vēja ātrumos.

7. attēlā parādīts vidējais un maksimālais dienu skaits ar stipru vēju. Bal-

tijas jūras piekrastē — Ventspilī un republikas austrumdaļā — Daugavpilī. Kā
redzams, dienu skaits ar stipru vēju, kā vidējais, tā maksimālais, jūras pie-
krastē ir ievērojami lielāks nekā dziļāk kontinentā.

Stiprāki vēji vērojami gada sākumā un beigās, vājāki — gada vidū. Vis-

vairāk dienu ar stipru vēju ir janvārī, vismazāk — jūlijā.
Ūdenlgums Latvijas upēs var svārstīties samērā lielās robežās. Ļoti rakstu-

rīgs šajā ziņā bijis «slapjais» 1962. g. un «sausais» 1964. g., kuri arī ilggadējā
novērojumu periodā lielākajā daļā upju ir ekstrēmie pēc ūdenīguma.

Katrai upei atkarībā no tās baseina platības caurplūdums var būt ļoti da-

žāds, tomēr, salīdzinot kādas upes vidējo caurplūdumu ar maksimumu un mi-

nimumu, var spriest arī par attiecībām citu upju caurplūdumos.
8. attēlā parādīts Gaujas caurplūdums pa mēnešiem pēc ilggadējiem vidē-

jiem novērojumiem un jau pieminētajā 1962. un 1964. g.

Apmēram puse no ūdeņiem, kurus Gauja gada laikā aiznes uz jūru, noplūst
pavasara palu laikā. Parasti vismazākais caurplūdums ir ziemas mēnešos —

janvārī un februārī, kā arī vasarā no jūnija līdz augustam. Rudenī caurplū-
dums atkal palielinās, jo samazinās iztvaikošana no upju baseiniem.

Mazūdens gados caurplūdums atsevišķos mēnešos ir apmēram divas reizes

mazāks par normālo. Bet daudzūdens periodos, kā tas redzams attēla

1962. g., maksimumi var vairākas reizes pārsniegt normālo caurplūdumu. Pie-

mēram, Gaujas normālais caurplūdums septembrī ir 56 m
3/s, 1962. g. tas bija

224 m
3/s, bet minimālais 1964. g. 26 m

3
/s.

Citām upēm caurplūdums var būt pavisam citāds, tomēr attiecība starp

maksimālajām, vidējām ,un minimālajām vērtībām, ar nedaudz izņēmumiem,
būs apmēram tāda pati kā Gaujai.

Saprotams, ka arī ūdens līmeņa svār-

stības upēs atbilst ūdens caurplūdumiem.
Ūdens temperatūra upēs, ezeros un

jūrā atkarīga ne tikai no gaisa tempe-
ratūras svārstībām, bet arī no ūdens

objekta lieluma, dziļuma, gruntsūdeņu
pieplūdes v. c. faktoriem.

9. attēlā parādītas maksimālās, vidē-

jās un minimālās ūdens temperatūras
Gaujā pie Siguldas un Ķīšezerā, t. i.,

upē un ezerā. Kā redzams, Gaujā tem-

peratūras ir zemākas nekā ezerā. Tas

galvenokārt izskaidrojams ar to, ka no

Gaujas baseina upē ieplūst ievērojams

8. attēls. Ūdens caurplūdums Gaujā.
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9. attēls. Ūdens tempe-
ratūra Gaujā pie Sigul-
das un Ķīšezerā.

gruntsūdeņu daudzums, kura temperatūra iespaido visu Gaujas ūdeņu noteci.

Piemēram, vasaras mēnešos Gaujā ūdens temperatūra ir par I—2° zemāka nekā

apkārtējos ezeros. Aizrādāms gan, ka ezerā, it īpaši, ja tas pieder pie dziļiem
ezeriem, var būt diezgan ievērojama temperatūras starpība pie ūdens virsmas

un dziļumā. Upē ūdens temperatūra parasti ir vienāda kā pie virsmas, tā arī

dziļumā, jo te viscaur notiek ūdens masu samaisīšanās.

Attēlā nav parādīta jūras ūdens temperatūra. Piekrastē, peldēšanas zona,

tā visumā ir tuva attēlā parādītajai Gaujas ūdens temperatūrai. Galvena

starpība ir tā, ka jūrā ūdens temperatūra atsevišķās dienās var krasi svārstī-

ties, jo dziļumā temperatūras parasti ir zemākas. Krasta vējš var virsējās sil-

tās ūdens masas aizdzīt dziļāk selgā, lai to vietā piekrastē paradītos vēsais

ūdens no dziļākiem slāņiem.

A. Zirnītis

HALO PARĀDĪBAS UN VAINAGS

AP SPĪDEKĻIEM

Atmosfērā 6—B km augstumā, kur temperatūra ir ap —30, —40°, ieplūstot
mitrākam gaisam, rodas ledus kristāli, kas izveido plānu bālganu mākoņu plī-
vuru — spalvu slāņu mākoņus. Sie ledus kristāli ir ļoti dažādas formas, vis-

biežāk taisnu sešstūru prizmu veidā kā ledus adatas vai ledus plāksnītes, vai

kā šo formu kombinējums. Saules vai mēness gaismas stari, iedami cauri šā-

diem mākoņiem, ledus kristālos lūst vai atstarojas un rada dažādas gaismas
parādības — gaišus lokus, riņķus, stabus vai plankumus. Tām visām ir kopīgs
nosaukums — halo parādības. (Vārds halo cēlies no grieķu valodas

(halos) un nozīmē apaļš, gaišs laukums. Kā kopīgu šo gaismas parādību no-

saukumu to starptautiski lieto no 1902. g.) Atsevišķie halo veidi attīstās tikai

noteiktos apstākļos, t. i., atkarībā no ledus kristālu formas, lieluma un stāvokļa
attiecībā pret gaismas stariem, kā arī no mākoņu biezuma un saules augstuma
virs apvāršņa.

Visbiežāk redzams mazais dārzs jeb 22° halo, t. i., aplis apkārt
saulei vai mēnesim (S) ar apmēram 22° rādiusu (1. att. — a). No iekšpuses šis

aplis ir norobežots un sarkanā krāsā, bet ārpusē zaļgans vai zilgans. Kā krāsa,
tā spilgtums uz ārpusi pavājinās un nemanot saplūst ar debess fonu. Mēness

gaismā mazo dārzu diezgan bieži var redzēt pilnas aploces veidā kā baltu apli
ar stingri norobežotu iekšējo malu. Saules gaismā pilnīgs dārzs novērojams
reti, biežāk redzama tikai augšējā daļa.

Mazais dārzs rodas, saules vai mēness stariem ejot caur ledus kristālu di-

vām neparalēlām un blakus neesošām sānu malām, kas viena pret otru ir zem

60° leņķa (2. att. — a), pie kam ledus adatas atrodas visdažādākajos stāvokļos.
Te notiek staru laušana un sadalīšanās spektra krāsās, no kurām labi saska-

tāmas tikai dažas. Mazā dārza parādīšanās vēstī laika apstākļu pasliktināša-
nos (nokrišņus). To ievērojuši jau senie babilonieši pirms 6000 gadiem.
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1. att.

Vel ir lielais dārzs jeb 46"

halo (1. att. — b). Tas ir aplis ap
sauli vai mēnesi ar 46° rādiusu un

divreiz platāks par mazo dārzu. Ap|a
iekšpuse tāpat ir sarkana, bet ārpuse
pavisam bālgana. Pilns aplis lielajam
dārzam gandrīz nekad neparādās, bet

parasti redzama ap|a augšējā da|a un

sānu da|as. Tas rodas, gaismas sta-

riem ejot caur kristāliņu sānu malām

un pamatu visdažādākajos šo kristāliņu stāvokļos (2. att. — b).

Reti novērojams halo veids ir eliptiskais dārzs (I. att. — c). Tā

īsākā ass ir vertikāla un sakrīt ar 22° halo diametru, bet horizontālā ass ir
daudz garāka. Redzams tas galvenokārt kā pieskares loks mazā dārza augšējai

Horizontālais dārzs (I. att. — d) izskatās kā balta josta, kas iet

caur saules disku paralēli apvārsnim. Pilnīgu jostu reti kad var redzēt, jo
parasti trūkst tās da|as, kas ir mazā dārza iekšpusē. Horizontālais dārzs rodas,
stariem atstarojoties no ledus kristāliem. Te staru sadalīšanās spektra krāsās

nenotiek, tāpēc horizontālais dārzs izskatās balts (2. att. — c).
Uz horizontālās jostas atrodas lielākā da|a sānu sauļu, tāpēc to sauc ari par

sānu sauļu jostu.

Sānu jeb neīstās saules vai mēneši (I. att. — c) parādās kā

izplūduši, spīdīgi plankumi bez noteiktām kontūrām un ir tik spilgti, ka atgā-
dina īsto sauli vai mēnesi. Tie parādās, kur horizontālais dārzs krustojas ar

mazo, retāk — ar lielo dārzu. Dažreiz sānu saules ir ļoti krāsainas. Saulei
tuvākā puse ir sarkana, tālāk, pakāpeniski pavājinādamās, seko visas spektra
krāsas.

Sānu jeb neīstais mēness parādās ļoti reti kā gaišs bezkrāsains plankums.
Sānu saules vai mēneši rodas, gaismas

stariem lūstot, ejot caur ledus adatu nepa-
ralēlām, blakus neesošām malām, tām atro-
doties vertikālā stāvokli. Biežāk sānu saules

parādās bez dārziem, kad saule tuvu ap-
vārsnim.

Mazā un lielā dārza augšējā malā reizēm

parādās dažāda garuma pieskarloki
(1. att. — f) ar izliekumu uz spīdekļa pusi.
Tie ir krāsaini, it īpaši lielajā dārzā, kur
novērojamas pat visas spektra krāsas no

sarkanās līdz violetai. Pieskarloki rodas,

gaismas stariem lūstot ledus kristālos, kuri
nepārtrauktā kustibā viegli svārstās, un gais-
mas attēlam izstiepjoties gaišā krāsainā
lokveida joslā.

2. att.
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Pie parastākām halo parādībām vēl minami gaismas stabi (1. att. —

g). Tie ir gaisi vertikāli stabi tieši virs saules vai mēness, kad tie atrodas tuvu

apvārsnim. Dažreiz šie stabi turpinās arī zem spīdekļa. Tie ir vai nu viscaur
vienāda Pļatuma vai uz augšu sašaurinās. Lielākoties tie ir bezkrāsaini, bet
vakara blāzma dažreiz sārtojas. Gaismas stabi rodas, gaismas stariem vien-

kārši vai divkārši atstarojoties no ledus plāksnītēm, ja tās peld virs vai zem

Bez halo skaista gaismas parādība, kas vērojama ap sauli vai mēnesi, ir

vainags. Tas parādās kā krāsaini apji ap spīdekļiem, ja tos aizsedz plāni
spalvu-gubu vai augstie gubu mākoņi. Ap sauli tās lielā spožuma dēļ vai-

nags grūti saskatāms, bet ap mēness disku tas redzams visā pilnībā. Spīdekli
apņem bālgani zilgans loks, kas pāriet zilā, dzeltenā un beidzot ārmalā sarkanā

krasa. Dii/ri i/ ap sauli vai mēnesi ir vairāki vainagi, koncentriski pirmajam, ar

tādu pašu krāsu sakārtojumu. To var būt pat trīs. Pirmajā vainagā krāsas ir

visspilgtākās, un to sauc par oreolu. Pārējie vainagi ir daudz blāvāki. Daž-

reiz vainagā trūkst dzeltenās krāsas, tad zilā tieši pāriet sarkanajā. Visskais-

tākie vainagi ir spalvu-gubu mākoņos, kas sastāv no sīkiem ledus kristāliņiem.
To krāsas ir loti skaidras, un oreolu apvij arī pārējie vainagi. Visbiežāk tomēr

vainagi parādās augstajos — gubu mākoņos, kur ap spīdekli lielākoties re-

dzams tikai viens vainags. Ziemā, kad šie mākoņi sastāv no ledus kristāliem,

vainags ir skaidrāks — gaišzilā krāsa pāriet sarkanīgā; vasarā mākonī ir ūdens

pilieni, tad sarkanās malas parasti nav un parādās tikai zilgani balts vainags.

Vispār, ja mākoņi sastāv no vienāda lieluma daļiņām, vainags ir skaidrāks un

atsevišķās krāsas izdalās daudz labāk, bet, ja sastāvdaļas ir dažāda lieluma

un veida, vainags zaudē krāsas un ap spīdekli parādās tikai gaišs laukums.

Vainagi var būt dažāda lieluma. Galvenā vainaga — oreola sarkanās apmales
leņķiskais rādiuss visbiežāk ir I—s°, bet reti kad sasniedz 10°. Vainagu lie-

lums atkarīgs no mākoņu daļiņu lieluma — jo lielākas daļiņas, jo mazāks vai-

nags. Tādē| pēc vainaga lieluma var spriest, no cik lielām daļiņām sastāv

Vainagi ir gaismas difrakcijas parādība, kas rodas, saules vai mēness sta-

riem ejot caur gaisā izkliedētam šikām ledus vai ūdens daļiņām. Te gaismas
stars it kā apiet šos šikos šķēršļus un neizplatās pa taisni. Vainagam līdzīga

parādiba novērojama ap gaismas avotu, ja uz to skatās caur putekļainu vai

A. Pastors

LAIKS PIRMS 50 GADIEM

Ja laika apstākli pirms 100 gadiem bija joti savdabīgi, ar ne-

parastu ziemu un vasaru, tad pirms 50 gadiem, 1918. gadā, me-

teoroloģiskie apstākli sevišķas svārstības neuzrādīja.

Temperatūra februārī, aprīlī un oktobrī bija par 3—4° virs

normas, bet pārējos mēnešos svārstījās ap normālo. Nokrišņi lie-

lākoties bija zem normas, īpaši pavasara un rudens mēnešos.

Pirmais sniegs uzkrita novembra vidū, t. i., laikā, kad sākās

sarkano latviešu strēlnieku uzvarošais uzbrukums vācu landesvē-
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ram un latviešu baltgvardu daļām. Decembrī, kad atbrīvoja Vid-

zemi un Latgali, pieturējās neliels sals, tikai mēneša vidū naktīs

temperatūra pazeminājās līdz —18, 20°, bet reizēm bija pat at-

kusnis ar slapju sniegu un lietu.

Tūlīt pēc gadu mijas — 1919. g. 3. janvārī — kad termometra

stabiņš Rīgas Dabas pētnieku biedrības meteoroloģiskajā stacijā
rādīja tikai 1° zem nulles un uzkrita 10 cm biezs sniegs, galvas-
pilsētā pēc izšķirošās kaujas pie Inčukalna iesoļoja sarkano strēl-

nieku daļas, kuras sirsnīgi sagaidīja sacēlušies Rīgas strādnieki.

A. Pastors

LAIKS PIRMS 100 GADIEM

Pēc korespondencēm no «Latviešu Avīzēm» var spriest, ka

1867./68. g. ziema un tai sekojošā vasara laika apstākļu ziņā biju-
šas ļoti savdabīgas.

Ziema ilgusi no 8. novembra līdz 8. martam. Tā bijusi ļoti ne-

pastāvīga, proti, sešiem lāgiem uzsnidzis sniegs un sešiem lāgiem
atkal nogājis, un sešiem lāgiem upēs sacēlušies plūdi, kādi ziemā

nekad nav redzēti.

Pavasaris sācies agri un, tāpat kā vasara, bijis ļoti sauss un

karsts. «Kas to gan ir redzējis, ka jūli mēnesī jau kokiem dzelte-

nas lapas krīt kā šogad! ...
No tā karstuma, kas sasniedza 30°,

sējumi tika apspiesti un zāle novīta uz saknes. Veci ļaudis teic,

ka priekš 34 gadiem, kad rakstīja 1834, esot bijis tāds pat sauss,

karsts un dūmots gaiss un arī tāpat meži un purvi deguši.»
Tomēr rudens sācies agri — 29. augustā Bauskā novērota pirmā

nakts salna, bet 13. novembra numurā «Latviešu Avīzēs» bija
ziņojums: «No Slokas puses. Tanī naktī no 2. uz 3. novembri

brangs sniegs uznāca un tanī 3. novembrī pie 2° sala jau dažs

ar ragūm brauca.»

Dabas atmodas laiks nav iedomājams bez žubītes dziesmas

M. Ķundziņa krāsu foto.
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Vitauts Ļūdēns

CERIŅI

Reiz stāvēju pie šupu|a
Kādam ceriņu krūmam.

No zemes tas šūpulis bija,
Es to darināju ar lāpstu
Un tad uzkāru šūpoties līkstī,

Kuru atšķēlu no saules gaismas.

Un man bija viegli
Šūpuli darināt.

Zeme — mana ierastā, labā vieta,
Kur katrs mans solis plats
Un tomēr tik jutīgs,
Ka asniem un vabolītēm

Nenodaru pāri.

Un tad —

Mes abi izkāpām no šūpuļa —

Es un ceriņu krūms.

Un tad —

Kādu pavasari
Nolauza zarus garus
Man un ceriņu krūmam.

Zeme vairs nav mana ierasta, laba vieta,
Kur katrs mans solis plats.

Un dzīvot var,

Tikai jaunus, jaunus ceriņus stādot.

V. Liepa

PUTNU KONKURENCE LIGZDOŠANAS LAIKĀ

Drīz pēc kara Jelgavas līdzenumā kādas nopostītas lauku sētas krāsmatās

viens no Rīgas zooloģiskā dārza zoologiem uzgāja plīvurpūces ligzdu ar mazu-

ļiem, šī pūču suga apdzīvo apgabalus, kas atrodas krietni uz dienvidiem no Lat-

vijas, un pie mums uzskatāma par izcilu dabas retumu. Ornitologi to Latvijā
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sastop varbūt reizi desmit gados kā maldu viesi vai ārkārtīgi retu ligzdotāju.
Tāpēc var saprast ligzdas atradēja prieku — bija radusies lieliska iespēja papil-
dināt zooloģiskā dārza putnu kolekciju ar vērtīgu eksponātu. Plīvurpūces ma-

zuļi un abi sagūstītie pieaugušie putni tika nogādāti zooloģiskā dārza putnu
voljerās. Cik liels bija zoologa pārsteigums, kad tieši pēc gada viņš tajās
pašās krāsmatās atrada jaunu plīvurpūces perējumu! Nevarēja taču būt, ka

viens no ļoti nedaudzajiem, varbūt pat vienīgais šīs sugas pūču pāris Latvijā
ligzdas vietai izvēlējies to pašu apkārtni un tās pašas drupas gluži nejauši!

Līdzīgu gadījumu Latvijas ornitologi zina stāstīt par vēl vienu mūsu putnu
faunas retumu — stepju čipsti. Kādā no Rīgas apkārtnes sausajiem priežu
siliem neliela izcirtuma mala preparators muzeja vajadzībām nošāvis stepju
čipstes tēviņu. Pēc dažiem gadiem ekskursējot tajā pašā apkārtnē, viņš pazīs-

tamajā izcirtuma stūrī atkal izdzirdējis dziedam šīs retās sugas tēviņu. No-

šāvis arī šo putnu, ieinteresētais preparators nākamajā pavasarī jau speciāli
ieradies vecajā vietā, un aizdomas attaisnojušās — izcirtumā skanējusi stepju
čipstes dziesma. Visneticamākais licies tas, ka visi trīs šīs sugas tēviņi dziedā-

šanai bija iemīļojuši vienas un tās pašas priedītes nokaltušo galotni.
Skatoties no cilvēku viedokļa, tajā pašā apvidū varētu atrast desmitiem

līdzīgu vietu, kas nebūtu sliktākas par šo putnu izvēlētajām. Taču paši putni
dabā acīmredzot saskata kaut ko vairāk nekā mēs. Jāsecina, ka minētajām

sugām attiecīgā apkārtne un situācija izrādījusies sevišķi piemērota un tieši

to izvēle tāpēc nebūt nav uzskatāma par nejaušību.
Ja ir labākas un sliktākas ligzdošanas vietas, tad varam sagaidīt, ka starp

to sugu putniem, kas pie mums sastopami pietiekamā indivīdu blīvumā, notiks

kaut kāda cīņa par labākajām ligzdošanas vietām. Tā tiešām ir. Vislabāk tas

novērojams pavasarī, kad notiek ligzdošanas teritoriju izvēle. Vairumam putnu
šo uzdevumu veic tēviņi. Tie bieži atlido ātrāk par mātītēm un izvēlas nākamās

ligzdas vietu vai teritoriju. Par to, ka attiecīgais meža vai pļavas nogabals jau

ieguvis īpašnieku, pārējiem pretendentiem pavēstī tēviņa dziesma vai riesta

izlidojumi. Seit tēviņš piesaistīs kādu no vēlāk atlidojušām mātītēm, tiks būvēta

ligzda, izperēti un izvesti mazuļi. Taču pagaidām visa tēviņa uzmanība kon-

centrēta galvenokārt vienā virzienā — aizsargāt savu «privātīpašumu» no citiem

putniem, īpaši no savas sugas tēviņiem. Tomēr, pavērojot šādas konkurentu

attiecības, kuru «strīdu auglis» ir ligzdošanas teritorija, nekad neredzēsim

asiņainu cīņu. Iznākums vienmēr ir viens — uzbrūkošais saimnieks pēc īsas

pakaļdzīšanās, ko pavada uztraukuma un brīdinājuma čirkstieni un pīkstieni,
samērā viegli padzen pienācēju. Te mums ir darīšana ar hierarhijas sistēmu,
kas dabā izveidojusies katras sugas robežās. Tā katram atsevišķam putnam
noteiktos apstākļos it kā norāda viņa vietu pārējo vidū, pie tam tādu, kas

atbilst viņa vecumam, pieredzei, spēkam, vairošanās potenciālam utt. Bieži

vien šī hierarhijas jeb pakļautības kārtība nenoskaidrojas savstarpējās cīņās,
bet gan jau it kā iepriekš novērtējot pretinieku. Šāda vērtējuma rezultātā ciņa
izrādās lieka un konkurentiem atliek tikai rīkoties atbilstoši savam «rangam».

Pakļautības kārtība ir viens no galvenajiem mehānismiem, kas sugai nodro-

šina maksimāli izdevīgu īpatņu izvietojumu un piedalīšanos ligzdošanā un

citās dzīves izpausmēs. Sugai nebūt nav izdevīgi, ja visās sadursmēs viens no

konkurentiem tiek sakropļots vai pat iznīcināts. Mūsu «neveiksminiekam» jā-
meklē cita, varbūt sliktāka, toties vēl neaizņemta teritorija. Ja viņš šajā vairo-

šanās sezonā vēl nebūs pietiekami nobriedis un tādēļ sadursmēs ar visiem

savas sugas īpatņiem zaudēs, tad vienkārši tiks izslēgts no sugas turpināšanas
procesa. Viņš neiegūs teritoriju vai iegūs tik nepiemērotu, ka nespēs šeit pie-
saistīt mātīti. Ja abi iepriekšējie nosacījumi tomēr piepildītos, tad vietas neat-

bilstības dēļ mazuļu izbarošana var būt nesekmīga; vārdu sakot, šādiem sugas

turpināšanai maz piemērotiem putniem stājas ceļā vesela virkne nelabvēlīgu



faktoru. Taču mūsu «izraidītais» var vienkārši izrādīties pārāk jauns un nepie-
redzējis putns, kas līdz nākamajam gadam iegūs visas pilnvērtīga tēviņa īpa-
šības. Tad tas beidzot izcīnīs visus priekšnosacījumus sekmīgai ligzdošanai.

Ornitologi novērojuši, ka vairumam putnu sugu dabā patiešām pastāv šāda

neligzdojošu, bet potenciāli ligzdot spējīgu putnu rezerve. Tie ir galvenokārt
jaunie, vēl nekad ligzdas nevijušie putni, kas tomēr, tiklīdz rodas iespēja,
cenšas to darīt. Tā kā vairošanās instinkts tiem izteikts vājāk nekā vecajiem
īpatņiem, ligzdošanu tie gatavi sākt tikai mazliet vēlāk, kad gandrīz visas izde-

vīgākās un piemērotākās vietas jau aizņēmuši vecie putni. Sugai tas ir lietderīgi,
jo labākie īpatņi tiek nostādīti labākā situācijā, tātad sugai nodrošinātas op-
timālās vairošanās iespējas. Toties šai jauno putnu rezervei ir milzīga biolo-

ģiska nozīme. Tikko ligzdojošo īpatņu blīvums dabā kaut kādu nelabvēlīgu
iemeslu dēj samazinās, sākt lidošanu gūst iespēju neparasti daudz jauno putnu,
kas normālos apstākjos nespētu šim nolūkam izcīnīt teritoriju. Kaut arī visa

vairošanās gaita tiem varbūt ir mazāk sekmīga nekā vecajiem putniem, kurus

viņi aizvieto, taču rezultāts sakarā ar šīs parādības masveidību pēc viena vai

nedaudziem gadiem tiek sasniegts — dabā atjaunojas sugas normālais līdzsvars.

Tādējādi, aplūkojot kādu putnu sugu, mēs redzam iezīmējamies sarežģītas
pašregulējošās sistēmas metus. Kibernētiķi to sauktu par sistēmu ar atgrieze-
nisko saiti. Dabā šāda organismu skaita pašregulēšanās notiek nemitīgi un ik

uz soja. Bez tās nevarētu pastāvēt neviena suga, vēl vairāk — neviens atsevišķi

ņemts organisms, jo katrs no tiem pats ir šāda sistēma. Diemžēl, zoologi vēl

nezina pietiekami daudz par šīm parādībām, kas norisinās pavasarīgi ziedošajās
pjavās, šalcošajos mežos un ūdeņos. īstenībā tas viss ir krietni sarežģītāk un

interesantāk, nekā iespējams aprakstīt mūsu kalendāra lappusēs. Neviena putnu

suga taču nekur nav sastopama dabā viena, izolēta. Tā ir tikai sastāvdaļa no

katru teritoriju apdzīvojošo dzīvo organismu summas. Kāds ir šo citu orga-

nismu iespaids uz mūsu sugas skaita svārstībām un regulācijas mehānismu?

Kad iestājas līdzsvars kādu teritoriju apdzīvojošas sugas īpatņu daudzumam?

Kas šo daudzumu limitē? Kā tiek uztverta un pārnesta informācija par sugas
skaita izmaiņām? Tie visi ir jautājumi, kas interesē ne tikai zoologus, bet arī

jau minētos kibernētiķus un bioniķus. Varbūt dabā sastopamos informācijas

pārnešanas un pašregulēšanās principus var izmantot kibernētisko mašīnu dar-

bība? Diemžēl, pilnībā vēl nevaram atbildēt uz daudziem dabas jautājumiem.

N. Grāvītis

DZĒRVJU BALETS

Aizraujoši ir, dabai mostoties, klejot pa laukiem, mežiem un

purviem. Ja pats proti būt iespējami neredzams, nedzirdams un

nejūtams, tad izdodas kļūt par daudzu dabas noslēpumu lieci-

nieku. Skaistas pavasarī ir dažu putnu mīlas rotaļas. Piekūns ir

īsts virtuozs gaisā. Viņa gaisa cilpas nespēj atdarināt pat labākie

lidotāji. Tāpat veiklas dejotājas gaisā ir ķīvītes un zaļās vārnas,
bet gugatnis ar savām komiskajām izdarībām spēj sasmīdināt pat
visdrūmāko vērotāju. Ļoti reti gadās novērot dzērvju baleta

izrādes.

675*
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Dzērve kā perētājs putns Latvijā sastopama samērā reti. Šis

uzmanīgais un gudrais putns apdzīvo lielos sūnu un zāļu purvus

un ligzdo nepieejamās, akačainās vietās. Bet pavasarī atlidojuma
laikā un mīlas skurbumā dzērve dažkārt kļūst arī neuzmanīga.

Kādreiz agrā aprīļa rītā, Liepnas lielā sūnu purva malas bie-

zajās priedītēs būdams, izdzirdēju dzērvju klaigas un diezgan
zemu pār galvu redzēju pārlidojam sešas dzērves. Tās apmeta lielu

loku virs purva un nolaidās netālu purva klajumā. Labu brīdi tās

nekustīgi stāvēja un vēroja apkārtni. Nepamanījušas neko aiz-

domīgu, dzērves sāka rosīties, izveidojot apli. Apļa vidū viena

sāka komiski grozīties, cilāt kājas un, augstu palēkdamās, vēcināt

spārnus. Divas citas dzērves arī sāka dejas. Kustības kļuva ar-

vien straujākas, graciozākas un daudzveidīgākas, līdz beidzot

aizrāva arī malā stāvošās, kas azartā cilāja spārnus un skaļi
kliedza.

Šī izrāde turpinājās minūtes piecpadsmit. Pēkšņi tuvumā

atskanēja sīļa brīdinājuma brēciens. Dzērves pārtrauca izrādi,
brīdi klusēja, tad pacēlās spārnos un aizlidoja pāri purvam. Dus-

mīgs uz sīko putnu ligzdu izlaupītāju sīli, kas bija izjaucis skaisto

baleta izrādi, es devos projām. Bet sīlis vēl ilgi kaitināja mani,

pavadot ar savu skarbo brēcienu.

A. Zviedris

KOKU GADSKĀRTAS

Zem koku mizas atrodas kambija dzīvās šūnas, kuras, daudz-

kārt daloties, veido koksnes šūnas. Tuvojoties rudenim, to sie-

niņas kļūst biezākas, tumšākas un skuju kokiem, tāpat ozolam un

osim, tās skaidri nodalās no nākošajā gadā izaugušajām koksnes

šūnām. Tā izveidojas dažāda platuma koku gadskārtas, no kuru

biezuma atkarīgs attiecīgajā gadā izaugušās koksnes daudzums.

Piemēram, 1940. un 1941. g., kad gadskārtas bija sevišķi šauras,

Latvijas mežos izauga tikai 4 milj. m 3koksnes gadā, bet 1945. un

1946. g. ar daudz platākām gadskārtām ik gadus radās 8 milj. m3
jaunās koksnes.

Tādēļ mežkopji vērīgi seko gadskārtu platuma izmaiņām, se-

višķi tad, ja jānosaka veikto mežsaimniecisko pasākumu rezultāti.

Lai noskaidrotu, kādu faktoru un apstākļu ietekmē, cik stipri
un kādā secībā mainās gadskārtu platums, Mežsaimniecības pro-

blēmu institūtā tika veikta virkne pētījumu. Noskaidrojās, ka

stumbra koksne veidojas ne tikai attiecīgā gada meteoroloģisko
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apstākļu ietekmē, bet gadskārtas platums atkarīgs arī no iepriek-

šējo 4—5 gadu veģetācijas sezonas apstākļiem, galvenokārt no

vasarā nolijušā lietus daudzuma. Ārzemēs noskaidrots, ka sevišķi
nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu ietekme vērojama pat pēc
10 gadiem. lepriekšējo gadu ietekmi var izskaidrot ar asimilēto

organisko vielu sadali kokā, jo tikai apm. 50% no attiecīgā gada
asimilātiem tiek izlietoti koksnes gadskārtas veidošanai, pārējie
ietilpst jaunizveidotajās saknēs, zaros, lapās, sēklās un mizu

daļā. Daļa no asimilātiem kļūst par rezerves vielām. Savukārt

cita gada gadskārtas koksne tiek veidota no iepriekšējos gados

uzkrātajām rezerves vielām.

Noskaidrot dažādo faktoru ietekmes apmērus uz gadskārtas
platumu ļoti grūti, jo galvenie no tiem — temperatūras režīms,
nokrišņu daudzums, saulaino dienu skaits, vēju raksturs utt. —

iedarbojas nevis izolēti, bet gan kompleksveidā un neatdalāmi

cits no cita. Turklāt faktoru kompleksu atsevišķi koki izmanto

nevienādi, atkarībā no individuālajām īpašībām, tomēr visā audzē

kopā gadskārtu platuma izmaiņas norit likumsakarīgi un vienādos

klimatiskajos apstākļos vienādi.

Lai noskaidrotu gadskārtu platuma izmaiņu secību galvenajām
mūsu republikā augošajām koku sugām dažādos meža tipos, tika

ievākti koksnes paraugi no 40—50 kokiem katrā audzē, atsevišķu

gadskārtu platums izmērīts 0,1 mm pakāpēs, iegūtie materiāli

biometriski apstrādāti un beidzot sastādīti gadskārtu platuma
indeksu etaloni priežu un egļu audzēm periodam no 1931. līdz

1965. g., bērzu audzēm — 1931.—1960. g.

Indeksu etalons tiek lietots vispirms tajos gadījumos, kad pēc
izmērītā gadskārtu platuma jānovērtē konstatētais koksnes pie-

augums un jānosaka iepriekšējo gadu saimniecisko pasākumu
iedarbības rezultāts. Neņemot vērā meteoroloģisko apstākļu
ietekmē radušos novirzienus, varam rupji kļūdīties un atzīt par

neizdevīgu kādu no sekmīgi veiktiem, vai arī otrādi — ieteikt tādu

pasākumu, kura pozitīvie rezultāti izskaidrojami ar meteoroloģisko
faktoru labvēlīgo ietekmi.

Noteikti, precīzi dati par gadskārtu platuma svārstībām pa-

gātnē nepieciešami arī dendrohronoloģijā, kur tos izlieto arheo-

loģiskajos pētījumos, kad precīzi jānosaka atrastās koksnes aug-

šanas kalendārie gadi. ASV šai vajadzībai ir sastādīts gadskārtu
platuma indeksu etalons 2000 gadu ilgam periodam, Vācijā tas

aptver 1500 gadus. Padomju Savienībā šāds etalons sastādīts

Novgorodā — no 950. līdz 1500. gadam. Pēdējos gados noskaid-

rots, ka gadskārtu likumsakarīgās svārstības izmantojamas arī

kosmosa pētniecībā. Izrādījies, ka bez procesiem, kuri noris uz
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Saules, vareni uzliesmojumi atsevišķos gados notikuši arī uz ci-

tiem debessķermeņiem un to rezultātā stipri pavairojies oglekļa
izotopu daudzums attiecīgajā gadskārtā.

Minētie trīs ir galvenie gadskārtu indeksu etalonu izlietošanas

veidi. Arī citās nozarēs, kuras saistītas ar dabas faktoru kom-

pleksu iedarbību, var izmantot gadskārtu svārstību likumsakarī-

bas. Kā viens no tādiem izmantošanas veidiem jāmin, piemēram,

iespēja paredzēt kaitīgo kukaiņu izplatīšanās gadus v. tml.

Mežsaimniecības speciālistu uzdevums ir sastādīt gadskārtu
platuma indeksu etalonu Latvijas PSR vismaz par pagājušajiem
300 gadiem.

Pirmajiem 200 gadiem šo uzdevumu varēs veikt samērā viegli,
jo mūsu mežos vēl aug atsevišķas tik vecas audzes, pēc kuru

paraugiem būs iespējams sastādīt indeksu etalonus minētajam pe-
riodam.

legūt paraugus nākamajiem 100—200 gadiem būs jau grūtāk.
Tie jāmeklē veco ēku konstrukcijās un citāda rakstura būvju at-

liekās. Par noderīgiem jāatzīst paraugi, kuros vismaz 30 gads-
kārtas sakrīt ar pēdējām etalona gadskārtām.

Daudz grūtāk atrast koksnes paraugus nākamajiem gadu sim-

teņiem. Te jāizmanto nejauši atradumi, piemēram, pludināmās

upēs sen nogrimuši baļķi v. tml.

Darbs prasīs lielu piepūli, bet iegūtos rezultātus izmantos ne

tikai tagadnē, bet arī tālākajā nāko.tnē.

A. Mauriņš

AINAS NO KOKAUGU INTRODUKCIJAS VĒSTURES

LATVIJĀ

1721. gads. 19. maija lietainā pēcpusdienā Rīgas ostā no Amsterdamas iero-

das burenieks ar neparastu kravu. Šķiperis «Tilbe» pēc Pētera I pavēles atvedis

4000 dažādu svešzemju koku un krūmu: zirgkastaņas, Holandes liepas, vīn-

ogulājus, rozes v. c. Šie introducenti domāti Ķeizardārzam, kura ierīkošana

jau gandrīz pirms mēneša sākusies uz nolīdzinātajām Pētersalas skanstēm.

Šeit pieredzējuša daiļdārznieka Pētera Jonšteina vadībā strādā gandrīz 300

strādnieki, karstākā darba laikā viņiem palīgos tiek norīkoti pilsētas garnizona
kareivji. Šo cilvēku darba augļus mēs baudām vēl šodien, uzturēdamies Viestur-

dārza vecajos stādījumos.
lerīkots atbilstoši labākajiem sava laika dārzu mākslas paraugiem, Ķeizar-

dārzs kļūst par rīdzinieku iecienītu atpūtas vietu. Bagātie zemes īpašnieki cen-

šas to atdarināt. Daudzi toreiz beztiesīgi mūsu tautieši kļūst par prasmīgiem
dārzniekiem.
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1798. gads. Johans Cigra atver Rīgā sēklu tirgotavu un tagadējā cirka un

dzelzceļa stacijas rajonā ierīko svešzemju augu audzētavu — pirmo Latvijas
teritorijā. Ar katru gadu kokaudzētava paplašinās. Bet tad nāk baismīgais
1812. gads. Napoleona armijas kreisajam spārnam tuvojoties Rīgai, Vidzemes

ģenerālgubernators Esens pavēl naktī no 11. uz 12. jūliju nodedzināt Rīgas
priekšpilsētu. «Ļoti bēdīgu iespaidu atstāj apdegušie koki un ugunsgrēka no-

postīto māju paliekas,» raksta šo skatu aculiecinieks U. Šlipenbahs. Tomēr

J. Cigra enerģiski atjauno savu introdukcijas kokaudzētavu un 1817. g. savas

firmas katalogā piedāvā jau 310 svešzemju kokaugu sugas. Jaunas introduk-

cijas kokaudzētavas Rīgā atver K. Vāgners (1816.) un H. Šohs (1836.). Turp-
māk introducentu skaitu Latvijā papildina H. Gēgingera, S. Klevera un

F. Vāgnera uzņēmumi. Starp šiem dārzniekiem tirgotājiem J. Cigra ir pirmais
ne tikai tādēļ, ka pirmais ierīkojis kokaudzētavu. Viņš Latvijas teritorijā pir-
mais sācis pētniecības darbu kokaugu introdukcijas jomā. Grāmatā «Dendro-

logisch-okonomisch-technische Flora der im Russischen Kaiserreiche bis jetzt
bekannten Bāume und Strāucher», kas iznākusi 1839. gadā, viņš apkopo savus

40 gadu novērojumus par 280 introducēto kokaugu sugu ziemcietību. Grāmatā

izklāstītajiem datiem ir zināma zinātniska nozīme arī mūsu dienās: tie palīdz
risināt dažus strīdīgus augu introdukcijas jautājumus. J. Cigra sarakstījis vēl

vairākas citas grāmatas. Starp tām ir pirmā augļkopības grāmata latviešu va-

lodā (1803.) «Tas Ahboļu dahrsnieks jeb pilniga Pamahzischana \vissadus aug-
ligus Dahrsa Kohkus audsinat un kopt».

1879. gads. Rīgas pilsētas valde par tikko izveidotās Pilsētas dārzu un

parku direkcijas direktoru ieceļ Georgu Kufaldu, ievērojamu daiļdārzniecības un

augu introdukcijas speciālistu. G. Kufalds 35 gadus pārzina Rīgas sabiedriskos

dārzus un parkus. Šajā laikā pilsētas apstādījumu kokaugu asortiments palieli-
nās vairāk nekā trīskārtīgi. Pateicoties G. Kufalda pūlēm, Rīgas parkos aug
ginks, Kanādas ragukoks, kizils (ēdamais grimonis), Amerikas dzeltenkoks, pte-
rokārija un citi reti svešzemju kokaugi. Izmantodams vietējās izcelšanās sēklas

un sējeņu stingru izlasi, G. Kufalds izveido ziemcietīgu balto robīniju («akā-
ciju»), dižskābaržu un kalna kļavu stādījumus Rīgas parkos. G. Kufalds daudz

nodarbojas ar jaunu parku un dārzu projektēšanu Rīgā un lauku muižās. Pa-

teicoties šā introdukcijas entuziasta un viņa skolnieku raženajam darbam, mūsu

rīcībā tagad ir daudzu ļoti vērtīgu svešzemju kokaugu sugu māteskoki.

1898. gads. Baltijas mežkopju biedrības prezidents Maksis Siverss laikrakstā

«Baltische Wochenshrift» aicina visus, kas vēlas savos mežos audzēt duglāziju,
iemaksāt attiecīgu summu Kanādas ekspedīcijas fondā. Sadarbībā ar Vācu

dendroloģisko biedrību M. Siverss 1899.—1900. g. organizē kokaugu sēklu vāk-

šanas ekspedīciju uz Džordžijas un Vudpekeras fortu apkārtni Freizera upes

augštecē Kanādā. Ekspedīciju uzņemas vadīt pieredzējis trapers un piedzīvo-
jumu meklētājs K. Ludlofs. Klimata salīdzinošo pētījumu rezultātā M. Siverss

nācis pie pārliecības, ka tikai no šajā rajonā savāktajām sēklām varēs izaudzēt

Latvijā pilnīgi ziemcietīgas un augsti produktīvas duglāziju mežaudzes. Savos

daudzajos rakstos M. Siverss dedzīgi propagandē svešzemju kokaugu ieviešanu

Latvijas parkos un mežaudzēs. Daugavas krastā iepretī Jaunjelgavai viņš
veido plašu dendroloģisko parku, kur 19 floristiskajos apgabalos izvietotas

vairāk nekā 500 sugas. Dažas no šīm sugām šeit audzē pirmo reizi Eiropā.
Sevišķi lielas cerības M. Siverss liek uz Kanādas ātraudzīgo duglāziju. Sā-

kumā ziņas no Džordžijas forta ir iepriecinošas: X- Ludlofs raksta, ka kokaugu
sēklu raža 1899. g. rudenī esot bagātīga. Bet tad pienāk jau nepatīkamāka
vēstule: ekspedīcijas vadītājs pieprasa papildu līdzekļus, jo neviens vietējais
indiānis bez diviem dolāriem dienā nevēloties pat pirkstu kustināt. Bet Latvijā
taču par tādu naudu visstiprākais puisis strādā visu nedēļu no agra rīta līdz
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vēlam vakaram ... Tomēr kroni visam uzliek X- Ludlofa pēdējā vēstule, kurā

ziņots, ka savāktās sēklas (tajā skaitā ap 2000 mārciņu duglāzijas sēklu) viņš
1900. g. sākumā nogādājis Otavā, kur dzelzceļa noliktavā tās sadegušas...

1899. gads. Vidzemē ieradies vācu profesors Heinrihs Mairs, viens no ievē-

rojamākajiem mežkopības, augu introdukcijas un dendroloģijas speciālistiem.
Viņš apceļojis Ameriku, Japānu un Indiju, labi iepazinies ar dažādu klimatisko

joslu mežiem un aprakstījis vairākas zinātnē jaunas kokaugu sugas. H. Mairs

izvirza savu t. s. «klimata analogu» teoriju augu introdukcijā. Un, lūk, pret šo

teoriju savos rakstos iebilst M. Siverss. H. Mairs uzskata, ka visiem vienas su-

gas īpatņiem ir praktiski vienāda iedzimtība un tāpēc proveniences (izcelšanās)
jautājumam nav būtiskas nozīmes. M. Siverss turpretī raksta, ka sugas areālā

izveidojušās daudz un dažādas ekoloģiskas formas, kuras vairāk vai mazāk

atšķiras pēc savas iedzimtības. Tāpēc nebūt nav vienalga, vai sēklas sugas

introducēšanai ņemt no areāla dienvidu vai ziemeļu daļas. Kā piemēru viņš
min «Darmstates» priedes kultūras Latvijā, kuras ir kroplas, ar līkiem un zarai-

niem stumbriem. Sīs priežu kultūras izaudzētas no sēklām, kas iepirktas no

Kellera sēklu tirdzniecības firmas Darmštatē. lespaidīgā firma šādu kritiku uz-

ņem visai sāpīgi un mēģina atspēkot, balstoties uz prof. H. Maira teorētiska-

jiem uzskatiem. Bet M. Siverss publicē arvien jaunus kritiskus rakstus un,

H. Mairām ierodoties Vidzemē, demonstrē viņam «Darmštates» priežu kultū-

ras. Tomēr pasaulslavenais profesors paliek pie saviem uzskatiem... Bet

M. Siversu šī diskusija ierosina ķerties pie jauniem pētījumiem par kokaugu
sēklu izcelšanās nozīmi augu introdukcijā. Par šo problēmu viņš referē X Vis-

krievijas mežsaimniecības kongresā, kas notiek 1903. g. Rīgā, kā arī Rīgas Da-

bas pētnieku biedrības kongresā 1912. g. M. Siverss ir pārliecināts, ka sugas
ietvaros ārējo faktoru ietekmē veidojas arvien jauni, pēc savas iedzimtības

atšķirīgi tipi. Sādu uzskatu pretiniekus viņš sauc par «Noasa šķirsta piekritē-
jiem», diskusijai ar kuriem neesot vērts tērēt laiku.

1930. gads. Rīgu apciemo kādreizējais tās parku un dārzu direktors G. Ku-
falds. Viņš daudz staigā un vēro, kādas izmaiņas šeit notikušas pēdējos
15 gados. Izmaiņas ir, tomēr ne uz labo pusi — tā viņš ar sarūgtinājumu
raksta pēc atgriešanās Berlīnē. G. Kufalds sūdzas, ka tagadējie Rīgas parku
un dārzu saimnieki ne tikai neinteresējas par jaunu kokaugu sugu introduk-

ciju, bet nav papūlējušies pat saglabāt daudzus viņa kādreiz ieaudzētos vēr-

tīgos svešzemju kokaugus. Līdzīga nopūta izlaužas arī Latvijas Mežu departa-
menta Mežu pētīšanas stacijas atskaitē par 1934. gadu. Šeit lasām, ka Mežu

pētīšanas stacija saņēmusi no Mežu departamenta uzdevumu — veikt zināt-

niskus pētījumus par tematu «Kokaugu sugu aklimatizācijas problēma iedzim-

tības mācības gaismā». Tēmas risināšana tiek uzdota taksatoram Mālneram.

Tomēr nekas netiek paveikts, jo departaments neatrod par iespējamu kaut uz

laiku atbrīvot taksatoru no viņa pamatpienākumiem.
Mūsu gadsimta 30. gados ar kokaugu introdukciju Latvijā nedaudz nodar-

bojas tikai Universitātes botāniskais dārzs, dažas privātfirmas (Ramats Jurģu-

kalnā, Balodis Salaspilī) un Mežu departaments.
1957. gads. Decembra sākumā Rīgā augu introdukcijai veltītajā zinātniskajā

konferencē pulcējas zinātnieki, dekoratīvās dārzkopības speciālisti, mežkopji un

dabas draugi. Pēckara gados augu introdukcijā veikts spraigs darbs. Nopietnus
pētījumus jaunu augu ieaudzēšanas teorētisko pamatu noskaidrošanai veikuši

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas un Mežsaimniecības problēmu
institūta, Latvijas Zemkopības zinātniskās pētniecības institūta, Latvijas Valsts

universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas v. c. iestāžu zinātnieki.

Zinātniekiem aktīvi palīdzējuši daudzi dabas draugi, selekcionāri un skolotāji.
Apsekoti republikas parki, daudzi no tiem ar Latvijas PSR Ministru Padomes
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1957. g. 24. aprīja lēmumu ņemti valsts aizsardzībā. Kā augu introdukcijas
centrs republikā 1956. g. 1. septembrī nodibināts LPSR ZA Botāniskais dārzs

Salaspilī. Augu introdukcijas zinātniskās konferences materiāli aizpildīja repub-
likas Zinātņu akadēmijas Rakstu jaunās sērijas «Augu introdukcija un zajā
celtniecība Latvijas PSR» pirmo sējumu.

1967. gads. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. jubilejas gads. Kok-

augu introdukcijas teorijas jautājumos republikas zinātnieki devuši plašu zi-

nātnisko darbu klāstu. LPSR ZA Botāniskā dārza dendrārijā un introdukcijas
kokaudzētavā pirmo reizi mūsu republikā introducētas vairāk nekā tūkstoš

jaunas kokaugu sugas. Par jaunu vērtīgu kokaugu sugu ieaudzēšanu PSRS
Tautsaimniecības izstādes zelta un sudraba medaļas piešķirtas R. Kondrato-

vičam, A. Zvirgzdam un citiem augu introdukcijas entuziastiem. Augu intro-

dukcijā arvien vairāk izmanto dažādu moderno zinātņu metodes. Jubilejas gadā

pirmo posmu pētījumos par īstās cidonijas introdukcijas fizioloģiski bioķīmis-
kajiem aspektiem noslēgusi Zenta Stičinska, par elektronu skaitļojamo mašīnu

izmantošanas iespējām dažu introducēto sausseržu sugu pētīšanā — Maija
Avena; jaunas vērtīgas atziņas savos pētījumos par introducēto kokaugu sugu
izturību pret kaitēkļiem ieguvis Amands Rupais. P. Stučkas Latvijas Valsts

universitātes Bioloģijas fakultātē studenti, kas specializējas botānikā, jau vairā-

kus gadus klausās lekciju kursu augu introdukcijā. Jauni spēki, jaunas meto-

des — droša ķīla augu introdukcijas teorijas un prakses tālākam uzplaukumam
mūsu republikā.

Z. Valujeva

PAR GAISA JONIZĀCIJAS REŽĪMU JŪRMALĀ

Mūsdienu medicīniskajā klimatoloģijā nozīmīgs jautājums ir

atmosfēras elektrizācijas pakāpe jeb gaisa jonizācija. 1899. g.

vācu zinātnieki J. Elsteroms un H. Geitels atklāja, ka, tāpat kā

šķidrumiem ir elektriskā lādiņa nesēji joni, arī gaisam ir īpatni
uzlādētas daļiņas — aerojoni. Šveiciešu ārsts klimatologs
C. Dorno (Davosa) noskaidroja, ka ar aerojonu palīdzību notiek

elektrības apmaiņa starp organismu un apkārtējo gaisu.
Krievu profesors A. Sokolovs jau 1903. g. atzina aerojonu lab-

vēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Viņam pieder kā pirmie teo-

rētiskie izskaidrojumi par aerojonu iedarbību uz dažādām slimī-

bām, tā arī pirmais aerojonizators — aparāts ārstēšanai ar

joniem. Apmēram tai pašā laikā ar šo jautājumu nodarbojās ārsts

Slips Bādenbādenes kūrortā. Vēlāk, 30. gados, kad izgatavoja

pirmos jonometrus (jonu skaitītājus), sākās atmosfēras jonizācijas

novērojumi.
Zeme visumā ir negatīvi, bet atmosfēra — pozitīvi uzlādēts elek-

triskais vadītājs. Atmosfēras elektriskā lauka spriegums pie ze-

mes virspuses parasti ir ap 120—130 V/m (voltmetri). Izņēmums
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ir negaisa laikā, kad spriegums starp negaisa mākoni un zemi var

sasniegt daudzus desmitus tūkstošus voltmetru, izraisot izlādē-

šanos — zibeni.

Atmosfēras jonizāciju izraisa galvenokārt 3 faktori: radioaktī-

vie izstarojumi zemes virspusē, kosmiskie izstarojumi un, pēc ne-

daudzu zinātnieku domām, arī saules spektra ultravioletā daļa.

Jonizējošie izstarojumi it kā atrauj no gaisa molekulām atse-

višķus elektronus ar negatīvo lādiņu. Šāds atbrīvots negatīvais
elektrons tūliņ piesaistās citai, neitrālai molekulai, pie tam priekš-
roku dodams skābekļa molekulai. Tā veidojas vieglie negatīvie

joni. Tie samērā ātri pārvietojas elektriskajā laukā —■ apm. 1 —

2 cm sekundē. Sastopot ceļā putekļus vai ūdens tvaikus, vieglie

joni nosēžas uz tiem. Tā rodas smagie aerojoni, kam kustības āt-

rums daudz reižu mazāks nekā vieglajiem. Industriālajos rajonos,
pilsētās un citās vietās, kur gaiss piesārņots, pārsvarā ir smagie

joni.
Izšķiram 4 galvenās jonu grupas: vieglos jonus (pozitīvos un

negatīvos) un smagos jonus (pozitīvos un negatīvos). Izcilais

krievu higiēnists I. Skvorcovs atzīmēja, ka pilnīgai gaisa rakstu-

rošanai no higiēnas viedokļa ir jāņem vērā kā ķīmiskais, tā fizi-

kālais sastāvs plus vēl gaisa spēja vadīt elektrību. Pēc tam kli-

matologs C. Dorno 1911. g. nonāca pie secinājuma, ka, jo tīrāks

gaiss, jo lielāka tā elektrovadāmība, t. i., tas satur vairāk vieglo

jonu.
Tālākie pētījumi radīja, ka gaisa jonizāciju labi raksturo smago

un vieglo jonu attiecības koeficients. Jo lielāks šis koeficients
kādā slēgtā telpā, jo gaisā vairāk smago jonu un mums grūtāk
elpot. Tā, piemēram, tikko izvēdinātās sēžu telpās no 250—

300 vieglajiem joniem, kas atrodas katrā kubikcentimetrā, pēc pus-
stundas jonu skaits samazinās līdz 50—75 1 cm

3. Toties pieaug

smago jonu skaits. Ārsti atzīst, ka smago jonu klātbūtnē cilvēki

jūt it kā skābekļa trūkumu, jo viņi spiesti to vairāk izmantot.

Turpretī vieglos jonus sekmīgi izmanto bronhiālās astmas, hiper-

tonijas, migrēnas un citu slimību ārstēšanai, vieglo jonu klātbūtne

uzlabo arī asins ainu. Šo ārstēšanas veidu sauc par jonoterapiju.
Ārsti atzinuši, ka dabiskie aerojoni, kas sastopami kūrortu ra-

jonos, ir ievērojams ārstniecības faktors blakus balneoterapijai

un klimata terapijai, jo iedarbojas gan mazākās devās kā mākslī-

gie jonizatori, toties nepārtraukti. Tāpēc Bulduros un Ķemeros
sākti dabiskā gaisa jonizācijas režīma pētījumi. Pirmais pie šā

darba ķēries ārsts F. Portnovs un LVU Ģeogrāfijas fakultātes

profesore N. Temņikova. Kopš 1966. g. marta regulārus novēro-

jumus veic Kūrortoloģijas zinātniskās pētniecības laboratorija. Ir
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apstrādāti dati par martu, aprīli un maiju. Vieglo negatīvo jonu
skaits šajā periodā svārstās no 40 līdz 580 joniem 1 cm

3
.

Jonu

koncentrācijas mainība, pēc prof. Temņikovas domām, jau ir pašā
jonu parādības fizikālajā dabā. Tādēļ pēc tik īsa novērojuma laika

var dot tikai vispārējus secinājumus.

Vidējais vieglo jonu skaits Ķemeros 1966. g. pavasari

No tabulas redzam, ka jonu skaits pavasara mēnešos pamazām

pieaug. Tas izskaidrojams ar gaisa temperatūras paaugstināšanos
un sniega kušanu. Zemei atbrīvojoties no sniega segas un at-

kustot, pieaug radioaktīvā emanācija — galvenais jonu radītājs
cēlonis. Ar šo parādību var izskaidrot arī faktu, ka vasarā jonu
daudzuma maksimums diennakts gaitā vērojams vakara un nakts

stundās vai agri no rīta, bet pēc novērojumiem Ķemeros pavasara

periodā jonu maksimums vērojams dienas vidū — kad zeme at-

kususi un iztvaiko, bet minimums rītā un vakarā, kad zemes virs-

kārta piesalst.

Vidējais negatīvo jonu daudzums

(Sast. E. Bērziņa.)

Redzam, ka maijā, kad zeme atkususi, jonu diennakts režīms

pieslejas jau vasaras periodam, ar maksimumu vakarā.

Kas attiecas uz jonu režīma ziņā labvēlīgākajiem mikrorajoniem
mūsu kūrortā, tad pēc novērojumiem, ko veikuši LVU studenti

prof. N. Temņikovas vadībā, vislielākā jonu koncentrācija ir mežā

aiz kāpām. Tas novērojams vai nu dienās, kad debesis klāj aug-

stie mākoņi, kas gan laiž cauri lielu daļu saules staru, bet aiz-

kavē vertikālo gaisa apmaiņu, vai dienās ar mainīgu mākoņu

daudzumu, kad insolācijas rezultātā rodas spēcīga radioaktīva

emanācija, bet mākoņi aizkavē tās aizplūšanu tālākā atmosfērā.

Mēneši Marts Aprīlis Maijs

/ieglie negat. joni n~

/ieglie pozit. joni n+

240 255 256

262 276 297

(Tabulu izstrādājusi vec. labor. E. Bērziņa.

Rīts Pusdiena Vakars

III

IV

V

225

227

253

257

240

256

238

239

260
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Tomēr vislielākā atšķirība starp jonu daudzumu pludmalē un

mežā ir dienās, kad vējš pūš no jūras, atnesot gaisa masas, kas

satur maz vieglo negatīvo jonu. Mežu šajā gadījumā aizsargā

kāpu josla un tur negatīvo vieglo jonu daudzums, salīdzinot ar

pludmali, ir 3—4 reizes lielāks. Vispār stipra vēja laikā vieglo
jonu daudzums gaisā samazinās, jo gaisā daudz putekļu un ūdens

tvaiku, kas piesaista vieglos jonus un pārvērš tos smagajos.
Minētie novērojumi ir tikai pirmie soļi šīs nozīmīgās parādī-

bas pētīšanā.

J. Slaidiņš

TAUTAS SENĀKIE NOVĒROJUMI

GAIDĀMĀ LAIKA PAREDZĒŠANAI

Tāpat kā tautas māksla, ari tautas zināšanas un pieredze ir līdz šim neiz-

smelts kultūras mantojuma avots. Mūsu tēvu tēvi jau tālā pagātnē ir lasījuši
«dabas grāmatā». Viņi novērojuši augus, dzīvniekus, sauli, mēnesi, zvaigznes
un mākoņus un pēc šiem novērojumiem paredzējuši gaidāmo laiku kā nāka-

majai dienai, tā arī garākam laika posmam — visai vasarai vai visai ziemai.

«Mūsu vectēviem nebija un nedz ari vajadzēja kalendāru, nedz arī baro-

metru. Katrs vienkāršs cilvēks apskatīja vakarā saules noiešanu, mākoņu nostā-

šanos, putnu laišanos, mājas putnu un kustoņu gulēt iešanu, klausījās gaiļu
dziedāšanu un no tiem itin brangi laiku uz rītdienu varēja novērot. Tie reti

kad vīlās.» (FI * 910)

«Viņu laika novērojumi visbiežāk dibinās uz lielas pieredzes: reizēm viņi
nosaka ļoti pareizi sējas laiku un tāpat gaidāmo laiku,» raksta A. V. Hupelis
1777. g.**

Viens kopīgs cēlonis — kads process atmosfērā (piemēram, ciklona kus-

tība) — izraisa vairākas sekas: vispirms vājāk izteiktas parādības, uz kurām

reaģē ari daži dzīvnieki un augi, bet pēc tam straujākas meteoroloģiskas iz-

maiņas. Uzkrājot parādību empīrisko novērojumu praksi, var daudz noskaidrot

arī par lietas būtību un procesu likumsakarībām. «Dzīves, prakses viedoklim

jābūt atziņas teorijas pirmajam un galvenajam viedoklim.» (Ļeņins. Raksti,
14. sēj. R., 1950., 125. lpp.) Dabas procesi ir sarežģīti, jārēķinās ar dažādu pro-

cesu mijiedarbību un nejaušībām.
Senie tautas novērojumi laika noteikšanā dalās kārtulās un ticējumos. Kār-

tulas visumā piepildās, bet ticējumi nepiepildās, saistās ar nejaušībām.
Kārtulu piemēri:

«Kad dūmi iet stāvu gaisā, tad bus labs laiks.» «Kad migla rītos kāpj augša,

tad būs lietus.» (FI 625, 546)

Ticējumu piemēri:
«Ja krīt daudz zvaigžņu, lietus vai sniegs gaidāms.» «Kad pirmo reizi vardi

ierauga uz sausuma, tad ir sauss gads.» (FI 3)

• Folkloras institūta arhīva materiāli.
** Topographische Nachrichten von Lief- und Estland.



77

Praktiska nozīme ir tikai lajka kārtulām, t. i., novērojumiem, kuri piepildās.
Vienkāršiem ticējumiem turpretī ir nozīme folkloristiskos pētījumos. TādēJ sīkāk

aplūkosim laika kārtulas.

SAULAINA LAIKA PAZĪMES VASARĀ

L. No rīta liela rasa, kas parādās jau vakarā.

2. No rīta migla nolīst zemē.

3. No rīta skaidrs un bez vēja. Uz pusdienu vējš pieņemas.
Parādās gubu mākoņi. Pret vakaru vējš norimst un arī mā-

koņi pazūd. (Sī ir raksturīga ilgstoša laba laika pazīme.)
4. Dienas siltas, pat karstas, bet naktis vēsas (arī ilgstoša

laba laika pazīme).
5. Pie jūras dienu vējš pūš uz krastu, bet naktī no krasta uz

jūru.
6. Dūmi no ugunskuriem un dūmvadiem iet stāvus gaisā.
7. Vakaros dzelteni zeltaina vakara blāzma.

8. Saule noriet un uzlec zeltaina.

9. Saule norietot neiegrimst mākoņos, saulei uzlecot, vakar-

pusē nav mākoņu.
10. Naktī uzkalnos un mežā siltāks nekā uz lauka vai ielejā.
11. Eglēm zaru gali uz augšu.
12. Bezdelīgas lido augstu.
13. Zirnekļi cītīgi auž tīklus. Daudz tīklu starp smilgām.
14. Bites laikus pārtrauc izlidošanu.

15. Vistas laikus iet gulēt. •

16. Pīles un zosis neklaigā un neperas ūdenī.

17. Reimatiķiem nesāp slimie locekļi.

LIETAINA LAIKA PAZĪMES VASARĀ

1. No rīta nav ne rasas, ne miglas.
2. Migla no rīta sakāpj gaisā.
3. Gaiss ļoti skanīgs, un tālu var dzirdēt.

4. Dūmi no dūmeņiem nāk uz zemi.

5. Vēja virziens virs zemes nesakrīt ar mākoņu virzienu.

6. Vējš pret nakti nevis norimst, bet pieņemas, parādās vai-

rāk mākoņu. ,

7. Vakara un rīta blāzma ir sarkana.
,

*

8. Norietot un uzlecot saule ir sarkana.

9. «Dārzs» ap sauli vai mēnesi.

10. Eglēm zari noliekušies uz zemi.
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11. Bezdelīgas lido zemu.

12. Odi un mušas nikni uzbrūk.

13. Zirnekļi izjauc tīklus un nolien.

14. Vakaros nelido maijvaboles.
15. Bites vakaros vēlu izlido ziedos.

16. Vistas iet vēlu gulēt.
17. Pievakarē dzied gaiļi.
18. Suņi un kaķi ēd zāli.

19. Kaķi bieži laizās.

20. Suņi nelabi smird.

21. Reimatiķiem sāp slimie locekļi.

Minētās parādības ir raksturīgākās laba un slikta laika noteikšanai tuvā-

kam laikam resp. nākamajai dienai.

Jo vairāk pazīmju, kas norāda uz labu vai sliktu laiku, saskan, jo drošāk

var paredzēt, ka tā tiešām būs.
Visvairāk novērojumu par labu vai sliktu laiku ir savākts vasarai, mazāk —

ziemai. Izskaidrojams tas ar to, ka vasarā labam vai sliktam laikam ir lielāka

praktiska nozīme, jo tas iespaido laukaugu ražu lielumu un novākšanu.

Ziemās galvenā vērība pievērsta aukstumam un sniega segas biezumam, kā

arī ziemas garumam.
«Ja ziemā vārnas sēd koku galotnēs, tad gaidāms sals.» (LTT * 32119—32153)
«Ja zvirbuļi nāk pie mājām, tad gaidāms auksts laiks.» (LTT 36505)
«Kad zvirbuļi ziemā stipri čivina, tad būs sniega puteņi.» (LTT 36534)
Lai paredzētu laika apstākļus garākam posmam — visai vasarai vai ziemai, —

novēroja augus, dzīvniekus un laika apstākļus iepriekšējā ziemā vai vasarā.

«Ziemu stādīja viscauri pretim vasarai. Ja ziemā laiks ir skaidrs un auksts,
tad gaidāma sausa un karsta vasara, ja puteņains un drēgns, tad vētraina un

lietaina vasara.» (V. Ozoliņš. «Dienas Lapa», 1891. g. 10. nr.)
«Decembris ziemā ir līdzīgs jūnijam vasarā.» (LTT 5634) «Kāds janvāris,

tāds jūlijs, ja janvāris sauss un auksts, tad jūlijs sauss un karsts.» (LTT 10666)
«Ja pavasarī pirmie izplaukst bērzi, tad būs sausa vasara, ja pirmie plaukst

elkšņi, tad slapja vasara, bet, ja abi plaukst reizē, tad vidēja vasara.» (LTT

31896) «Ja pavasarī vardes kurc mārkos gar malām, tad slapja vasara, ja
vidū — tad sausa.» (LTT 31726)

«Kad rudenī purva berzi dzelteni un meža bērzi zaļi, tad būs sausa vasara.»

(LTT 3155)
«Ja bērziem lapas nobirst pirms vecās Miķeļdienas, tad nākošu gadu zale

jau būs priekš Juradienas.» (LTT 3171) «Ja bērzi savas lapas sāk mest no ga-
lotnes, tad gaidāma sekla ziema.» (LTT 3170) «Ja bērzi sāk nobirt no galot-
nes, tad gaidāms agrs pavasaris un sekla ziema, bet, ja galotnes nobirst pē-

dējās, tad vēls pavasaris un dziļa ziema.» (Mārcis Vītoliņš, Dzērbenē)
«Ja Gauja pēc pavasara paliem, vasarā vai rudenī izkāpj no krastiem, tad

gaidāma sausa vasara nākošā gadā. Jo vairāk reizes Gauja izkāpj, jo sausāka

būs vasara nākošā gadā.» (A. Anaparts, Jaunpiebalgā)
«Ja slapjš un vēss septembris, tad būs agra, dziļa un auksta ziema.»

(A. Anaparts, Jaunpiebalgā) «Pēc 28 gadiem atkārtojas pretējas ziemas un va-

saras.» (A. Anaparts, Jaunpiebalgā) «Ja pelēm midzeņi zem gubām, tad nā-

košā ziema sekla.» (LTT 22869) «Ja peles midzeni taisa labības gubas virsotnē,
tad ziemā būs dziļš sniegs.» (LTT 22871)

* Prof. P. Smits. Latviešu tautas ticējumi, I—IV.
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«Ja peles midzeņus taisa augstu labības gubās, tad būs slapjš rudens un

dziļa ziema.» (A. Anaparts, Jaunpiebalgā)
«Ja meža dzīvnieki agri apmaina vasaras spalvu pret ziemas, tad būs agra

un barga ziema.» (J. Slaidiņš, Drustos)
Šo rindiņu autors mantojis no sava tēva un tēva tēva, kā arī no citiem

veciem ļaudīm senākus tautas paņēmienus gaidāmā laika paredzēšanai ilgā-
kam laika posmam. Pēc šiem paņēmieniem izdarītos novērojumus apstiprina

Novēro-

šanas

laiks un

dekādes

Novērojumi

Paredzē-

šanas

laiks un

dekādes

Prognoze Faktiskie rezultāti

965. XI 1966. V silts, sauss

silts, sauss1. auksts 1. silts normas ro-

bežās

karsts, sauss

vēsāks, nedaudz

nokrišņu

2.

3.

ļoti auksts

auksts

2.

3.

karsts, sauss

vēsāks, nedaudz

nokrišņu

XII

1.

2.

3.

mēreni auksts

auksts

vēss

1.

2.

3.

vēsāks, nedaudz

lietaināks

pavēss, mitrs

siltāks, sausāks

vēsāks, mitrāks

silts, sauss

karsts, sauss

vēsāks, mitrāks

966. I

1. auksts,
Z un A vēji

auksts, bez vēja
auksts

VII

1.

2.

3.

karsts, sauss

pērkons, krusa

kļūst siltāks

ļoti karsts

karsts, tad vēsāks

silts, sauss

silts, mitrāks

silts, sauss2.

3.

II VIII silts, sauss

l.

2.

3.

joti auksts

auksts

siltāks

1.

2.

3.

karsts

silts, sauss

vēsāks, lietaināks

silts, sauss

vēsāks, sauss

vēsāks, lietaināks

111 IX vēsāks, lietaināks vess un lietains

1.

2.
3.

silts

vēsāks

silts

1.

2.

3.

pavēss, lietains

siltāks, sausāks

vēsāks, lietaināks

viss mēnesis, pē-
dējā dekādē pir-
mais sniegs

IV silts, sauss, īpaši

pirmajā pusē

silts, sauss viss

mēnesis

1.

2.

silts

auksts

silts
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šāds piemērs, (sk. tabulu) kas attiecas uz Vidzemes vidienas mikroklimatu un

pa daļai uz Latvijas PSR (prognozes pēc šiem novērojumiem ievietotas «Cīņā»,
1966. g. 20. maijā).

Novērojumi 1963., 1964. un 1965. g. ari uzrādīja lielu līdzību starp prognozi
un faktiskajiem apstākļiem un daudzos gadījumos attiecībā uz vietējo mikro-

klimatu deva labākus rezultātus nekā laika biroja prognozes. Mūsu tēvu tēvu

novērojumi — laika kārtulas palīdzēja zemkopju darbā un vietējos apstākļos
var aktīvi kalpot arī mūsdienu lauksaimniecības un citās interesēs. (Sk. arī

A. Priedītis. Ar makšķeri Latvijas PSR ezeros un upēs. R., 1960., 116. lpp.)
Ja zinātnieki atklātu šo un daudzu citu mums zināmu tautas laika kārtulu ra-

cionālos kodolus, tās varētu kļūt par jauniem līdzekļiem hidrometeoroloģijas ar-

senālā.

Vai jus zināt, ka
...

... franču mikrobiologa Kalmeta tuberkulozes aizsargpotes pirmie izmēģinā-
jumi 1930. g. bija neveiksmīgi (Libekā pēc aizsargpotes lietošanas nomira 67

bērni) un zinātniekam ļoti asi uzbruka? Kalmeta lietā par šķīrējtiesnesi uzstā-

jās prof. Augusts Kirhenšteins, kurš bija saņēmis to pašu vakcinas partiju, ko

Libekas ārsti, un pierādīja, ka Kalmets nav vainīgs, bet nelaimes cēlonis bijis
tas, ka potes Libekā nepareizi glabātas.

...onkologs P. Stradiņš, pētījot periarteriālās simpatektomijas operācijas no-

derīgumu gangrēnu ārstēšanā, licis izmēģināt šo paņēmienu vispirms pie se-

vis? Operāciju P. Strādina kreisās rokas artērijā veica pazīstamais ķirurgs
V. Samovs 1922. g. 14. decembrī, bet pacients reģistrēja savas sajūtas un iz-

maiņas operētajā rokā, parādot operācijas efektivitāti.

... jaunā latviešu ķīmiķe Lidija Liepiņa, tagadējā akadēmiķe, Sociālistiskā Darba

varone, kopā ar savu skolotāju N. Silovu pirmā pasaules kara frontes pārvieto-
jamā laboratorijā atklājusi un zinātniski pamatojusi gāzmaskas aizsargdarbī-
bas izskaidrojumu?

...1932. g. Rīgā populāru lekciju par saviem fizioloģiskajiem pētījumiem nola-

sījis izcilais krievu zinātnieks I. Pavlovs, bet 1937. g. Latvijas Universitātē

lekciju par entropiju nolasījis kvantu teorijas pamatlicējs, Nobeļa prēmijas lau-

reāts Makss Planks?

... Vecais Stenders diezgan daudz nodarbojies ar dabaszinātnēm un viņa
zinātniskos traktātus par ģeofiziskā platuma precīzu noteikšanu recenzējis

pasaulslavenais zinātnieks, Pēterburgas un Berlīnes akadēmiķis Leonards

Eilers?

Vasara daba uzsmaida ik uz sofa, un nelielais tauriņš — lācitis ir tikai daļa

brīnumjaukā dabas smaida.

M. Kundziņa krasu foto.
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J. Baltvilks

NAKTS PUTNI

Tautā pastāv ne mazums maldīgu uzskatu par putniem. Taču

sevišķi daudz noslēpumainu nostāstu un ticējumu apvij tieši nakts

putnus. Un tas ir pilnīgi saprotams. Tumsā cilvēki dzird nakts

dzīvnieku balsis, bet balsu īpašniekus neredz. Redzes vietā pa-

stiprināti darbojas iztēle. Tā rodas fantastiski nostāsti.

Nav iespējams novilkt stingru robežu starp dienas un nakts

putniem. Daudzi dienas putni, piemēram, sila cīrulis, dziedātāj-
strazds, lakstīgala, dzied arī pilnīgā tumsā. lestājoties krēslai,

pavasaros notiek medniekiem tik pazīstamā sloku «vilkšana» —

riesta lidojumi. Ne mazums sugu, kuras vairošanās periodā ir

aktīvas galvenokārt dienā, ceļo naktīs. Raksturīgi nakts migranti
ir vairākas meža strazdu sugas, sarkanrīklīte un citi putni.

Mūsu tipiskākie nakts putni ir pūces, vakarlēpji un griežveidī-
gie putni. Ar tiem tad arī īsumā iepazīsimies.

Pāčveidigo kārta

Latvijā pavisam sastopamas 13 šai kārtai piederīgas sugas.

Lielākā daļa to ir nometnieki vai klejotāji, tikai nedaudzas

(ausainā pūce, purva pūce) regulāri ceļo. Vairums pūču ir aktī-

vas galvenokārt naktīs. Pūcēm lieliski attīstīta redze, tās labi

redz kā naktī, tā dienā. Bez tam tumsā putniem palīdz orientēties

un sameklēt barību to smalkā dzirde. Apspalvojums pūcēm ir

mīksts, tāpēc lidojot nerodas spalvu švīkoņa, pūce kā ēna uzkrīt

laupījumam (galvenokārt pelēm).
Lielākā mūsu pūce ir ūpis. Parasti tas ligzdo lielos mežu

masīvos. Latvijā, tāpat kā apkārtējās teritorijās, šo krāšņo putnu
skaits pēdējā laikā, diemžēl, ievērojami samazinājies. Tagad ūpis
musu republikā ir dabas retums, kas ar likumu tiek aizsargāts.
Latvija šo putnu varētu būt daži desmiti pāru.

Upis ir sevišķi baismīgas balss īpašnieks. Viņa «ūūu, ūūu» iz-

skan tumsā kā vaidi.

Visizplatītākā un plašāk pazīstamā pūču suga Latvijā ir meža

pūce. Ta uzturas mežmalās, birzīs, kapsētās, galvenokārt vecos
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parkos. Meža pūces nevairās cilvēka tu-

vuma, tās sastopamas pat Rīgas nomalēs.

Meža pūces ierīko ligzdas koku dobumos,
tās ļoti labprāt perē piemērotās vietās iz-

liktos būros (izmēros tiem jābūt lielākiem

par strazdu būri, skrejai vismaz 12—15 cm

diametrā). Meža pūces ir sevišķi derīgi
putni, jo pārtiek gandrīz vienīgi no pelēm.

Meža pūces balsi dzird samērā bieži.

Tēviņu riesta sauciens ir gaudojošs svil-

piens «hū-hu-hu-hūū». Mātīte parasti iz-

dod griezīgu «kjuvīk». Tas skanot kā vācu

«komm mit». No tā cēlies vēl tagad nereti

vecu ļaužu apziņā dzīvais ticējums, ka pū-
ces balss nozīmējot nāvi kādam no māji-
niekiem, tas tiekot «aizsaukts». Dažreiz

mednieki meža pūces balsi piedēvē zaķim,
kaut gan tas nekādas tamlīdzīgas skaņas neizdod.

Pārējās pūču sugas — ausainā pūcīte, svītrainā pūce, baltā

pūce, apodziņš, bikšainais apogs, mājas apogs, ausainā pūce,
purva pūce, ziemeļpūce, urālpūce un plīvurpūce — ir ne mazāk

interesantas, taču pie mums mazāk pazīstamas.

Leļveidlgo kārta

No šīs kārtas Latvija majo tikai 1 suga — vakarlēpis jeb
lēlis, tipisks nakts putns.

Vakarlēpis ir ceļotājs, no ziemošanas vietām Āfrikā pie mums

atgriežas maija sākumā, kad var atrast pietiekami daudz barības.

Vakarlēpja knābis ir īss, pie pamata ļoti plats, piemērots lidojošu
kukaiņu ķeršanai. Dienu putns pavada nekustīgi sēžot, pieplacis
pie zemes vai koka, vakara krēslā sāk lidojumus. Nereti vakar-

lēpji iet bojā sadursmēs ar braucošām automašīnām.

Vakarlēpja balss ir ļoti īpatnēja. Sēžot putns vairākas minūtes

bez pārtraukuma izdod tarkšķošas skaņas «errrrrrrr-arrrrr». No-

beidzis «dziesmu» vai vienkārši iztraucēts, vakarlēpis paceļas
gaisā ar skaļu plīkšķi. Šīs plaukstu sasišanai līdzīgās skaņas ro-

das, spēcīgā vēzienā virs muguras saskaroties putna spārniem.
Citādi vakarlēpja lidojums ir ļoti kluss.



Griežveidigo dzimta

No šīs dzimtas putniem tautā vispazīstamākā ir grieze. Vi-

ņas skaļais «rerrr, rerrr» gan dzirdams arī dienā, taču visinten-

sīvāk skan tieši nakts stundās.

Mitrās ezermalu pļavās nakts koncerti nav iedomājami bez

skaļiem svilpieniem «ffit-ffit-ffit». Sī balss pieder orma n ī t i m.

Griezei un ormanītim ir vēl daži ne visai klusi radinieki.

Tautā plaši izplatīts uzskats, ka grieze un ormanītis rudenī aiz-

ceļo un pavasarī atgriežas kājām. Taču tas neatbilst patiesībai.
Kaut arī šie putni nepieder pie veikliem lidotājiem un spārnos,
it īpaši dienā, ceļas nelabprāt, veicot lielāku attālumu, viņi lido.

G. Lejiņš

SIKSPĀRŅI

Sikspārņi ir maz pazīstama zīdītāju grupa. Tas izskaidrojams ar viņu ne-

lielo skaitu Latvijas teritorijā un piemērošanos barības uzmeklēšanai nakti.

Dienu sikspārņi pavada koku dobumos, zem koku mizas, tukšos putnu būrīšos,

māju bēniņos, aiz sienu apšuvumiem un tamlīdzīgās cilvēkiem maz pieejamās
slēptuvēs. No zīdītājdzīvniekiem vienīgi sikspārņi spēj lidot.

Latvijas teritorijā sastopamas divpadsmit sikspārņu sugas. Vēl trīs sugas
varētu sastapt republikas dienvidu rajonos kā lielu retumu.

Kā jau minēts, sikspārņi ir zīdītājdzīvnieki. Jūnijā mātītes dzemdē 1 vai

2 mazuļus. Pārošanās parasti norit rudenī, bet ir novērota arī pavasarī un pat
ziemā, ja dzīvnieki tiek pārnesti siltās telpās. Rudenī un ziemā mātītes neap-

augļojas, bet sēklas šūnas viņu organismā uzglabājas līdz pavasarim, kad

notiek apaugļošanās. Mazuļu dzemdēšanai un audzināšanai mātītes salasās

lielākās vai mazākās grupās, kurās tēviņi gandrīz nekad nav sastopami. Tikko

piedzimušie mazuļi ar speciāliem piena zobiem pieķeras mātei pie zīdekļiem un

neatstāj to pat lidojumos pēc barības. Pēc pāris nedēļām jaunie sikspārņi jau
karājas paši mātei blakus pie mītnes sienas. Apmēram 6 nedēļu vecumā tie

iegūst lidotspēju un līdz ar to kļūst pilnīgi patstāvīgi. Visu šo laiku mātes

pēcnācējus baro tikai ar pienu.
Pieaugušo sikspārņu barība ir dažādi kukaiņi, pa lielākai daļai — naktīs,

lidojošie kultūraugu un mežu kaitēkļi. Sikspārņu apetīte ir lieliska. Tie spēj
vienā barošanās reizē noķert un apēst tādu kukaiņu daudzumu, kas līdzinās '/s
no viņu pašu svara. Gustā turēts natūza sikspārnis (Vesperiilio nathusii), kas
ir viens no mazākajiem Latvijā, 24 stundu laikā spēj apēst 200 istabas mušu.

Šie fakti liecina par sikspārņu derīgumu.
Lielu interesi izraisa sikspārņu veiklais lidojums pilnīgi tumšā telpā, kurā

dažādos virzienos izvilktas tievas auklas. Izrādās, ka pat tad, kad tiem ar

vasku aizlipinātas acis, tie spēj nekļūdīgi izvairīties no visiem šķēršļiem. Tikai

musu gadsimta 40. gados zinātniekiem izdevās pierādīt, ka sikspārņi orientējas,
telpā ar dzirdes lokācijas palīdzību. Pats dzīvnieks lidojot nepārtraukti izdod

cilvēka ausij neuztveramu ultraskaņu impulsus un, no priekšmetiem atstarotus,
uztver tos ar dzirdes orgāniem. Cilvēki telpu un priekšmetus saredz, bet sik-

spārņi sadzird.

830*
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Dažas sikspārņu sugas — rūsganais sikspārnis (Nyctalus nodala) un jau
minētais natūza sikspārnis — ir īsti ceļotāji. Augustā, sākoties vēsākam laikam,
tie aizlido un pārziemo ārpus mūsu republikas. Ir ziņas, ka no dažiem Katla-
kalnā apgredzenotiem iūsganajiem sikspārņiem viens jau pēc dažām dienām

atrasts Čehohlovakijā. Garausainais sikspārnis (Plecotus auritus), ziemeļu sik-

spārnis (Vespertilio nilssonii) un citas sugas bieži pārziemo mūsu republikā
smilšakmens alās, pagrabos un tamlīdzīgās vietās. Ziemošanai derīgas tikai tās

slēptuves, kurās gaisa temperatūra nekad nav zemāka par O°C un ir pietiekams
gaisa mitrums. Ziemas miegā sastinguša sikspārņa ķermeņa temperatūra prak-
tiski līdzinās apkārtējās vides temperatūrai, jo šiem dzīvniekiem termoregulā-
cija ir vāji attīstīta. Lielais gaisa mitrums pasargā no izžūšanas platās un

plānās lidplēves. Bieži var redzēt pie alas sienas pieķērušos sikspārņus, kuru

ķermenis i r pilnīgi pārklāts ar rasas pērlītēm.
Vasaras sezonā sikspārņus visbiežāk sastop apdzīvotu vietu tuvumā, vecos

parkos, lapu koku mežos, it īpaši pie nelieliem ūdensbaseiniem (dīķiem, upītēm).
Savas dienas paslēptuves rūsganie sikspārņi atstāj līdz ar krēslu. Bieži tos var

novērot Rīgā virs Māras dīķa augstu gaisā medījam kukaiņus kopā ar svīrēm.

Turpretī ūdens sikspārņi (Muotis daubentonii) medību gaitas sāk pilnīgā tumsā

un lidinās virs paša ūdens līmeņa. Garausainie sikspārņi savukārt aplido koku

vainagus vai ēkas Dienas atpūtai rūsganie agrie sikspārņi un mazie agrie sik-

spārņi (Nyctalus leisleri) izvēlas koku dobumus ar apaļiem vai ovāliem, bet

natūza sikspārņi — ar plaisveida ieejas caurumiem. Garausainie sikspārņi lab-

prāt apmetas tumšos māju bēniņos vai tukšos putnu būrīšos.

Sikspārņi ir derīgi dzīvnieki, kurus nedrīkst iznīcināt. Tie jā-
saudzē kā nozīmīgi cilvēka palīgi cīņā ar kaitīgiem kukaiņiem. Dabas draugiem
vienmēr jāatceras, ka sikspārņi ir daudzveidīgās dzīvās dabas neatņemama
sastāvdaļa.

P. Priednieks

LATVIJAS PSR ALAS

Mūsu dzimtenes devona sarkano un balto smilšakmeņu iežu

krāšņums ir alas, kas gan nevar mēroties ar citu Padomju Savie-

nības brālīgo republiku daudzajām grandiozajām un sevišķi skais-

tajām kalnu alām. Mūsu republikas alās nav akustikas efektu,
nav tajās arī no griestiem krītošo ūdens lāšu savdabīgi skaistās

muzikālās rezonanses, nav lielisko stalaktītu un stalagmītu. Bez

smilšakmeņu iežu alām Latvijā ir alas arī dolomītā, ģipšakmens
un kaļķakmens slāņos. Latvijas alas nav dziļas, reti kad to dzi-

ļums pārsniedz dažus desmitus metru, pie kam nereti to dziļumu

var sasniegt tikai rāpus. Lielākā daļa to ir nišveida.

Apskatot, piemēram, Gūtmaņa alu, rodas jautājums: kādi dabas

spēki gan to izveidojuši? Prāvāko alu izcelšanās varēja sākties

jau ledus laikmeta beigās. Galvenais vainīgais, protams, ir avotu

ūdeņi, kas, sākumā tecēdami pa iežu plaisām, pamazām izskalo

smilšakmeni vai arī izšķīdina dolomītu. Tas turpinās arī mūsu

dienās: no tekoša ūdens izgrauzuma radušās un vēl tagad neap-
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šaubāmi rodas jaunas aliņas Braslas, Amatas un Salacas upju
krastos, bet jūras krastos smilšakmens alas izskalo viļņu bangas.

Par mūsu prāvākajām alām tautā uzglabājies daudz teiksmainu

nostāstu. Daļa šo nostāstu tomēr neatbilst dzīves iespējamībām,
kā jau teikas... Alas mūsu senčiem dažkārt noderējušas par pri-
mitīvām īslaicīgas apmešanās vietām, bet pavisam sirmā senatnē

šejienes iedzīvotājiem arī par kulta upurvietām un dažkārt uguns

uzglabāšanai toreizējā ciema ļaužu vajadzībām.
Ikviena mūsu dzimtenes ala ir pētāma, bet ļoti bieži gadās,

kad ievērojami, kaut arī sīki, atradumi iet bojā vienīgi tā vien-

kāršā iemesla dēļ, ka neapdomīgi tūristi aiziedami ievērības cie-

nīgo atradumu aiznes līdzi kā «piemiņas lietiņu». Alās dažādos

gadalaikos novērojamas dažādas saudzējamas un retas augu un

dzīvnieku sugas. Alās atrod arī retus minerālus, bruņuzivju un

citu seno dzīvnieku atliekas. Nav izslēgts, ka varētu atrast arī

akmens laikmeta cilvēku dzīves pēdas un zīmējumus vai uzrakstus

uz alu sienām. To visu vēlams vērot, pētīt, sīki uzzīmēt un ap-
rakstīt. Atradumi ievācami tikai tad, ja tas nepieciešams šo at-

radumu pasargāšanai no bojā ejas un ja tos var ievākt un ne-

bojātus nosūtīt zinātniekiem. Dabas pieminekļu aizsardzības inte-

resēs vēlreiz jāatgādina tūristiem, īpaši jauniešiem, ka alās

nedrīkst kurināt ugunskurus. Dūmi un kvēpi iznīcina īpatnējo
tumsas floru — alu paparžu un spulgsūnas (Schistostega osmun-

dacea) pirmdīgļus — protallijus un protonemas. Pēdējās savāc

alas vājo gaismu un atstaro to. Sī sūna spīd smaragdzaļā gaismā
un ir īpatnēji skaists augu valsts pārstāvis. Jāievēro arī darba

drošības noteikumi (sk. 1967. g. «Dabas un vēstures kalendāra»

150. lpp.) .
«Latvijas alu saraksts» sastādīts, apskatot alas dzimtenes upju

krastos, pārstaigājot tos ilggadīgās tūrisma gaitās un arī iz-

mantojot dabaszinātniskus aprakstus. Telpas trūkuma dēļ sarakstā

nav iespējams sniegt alu sīkāku aprakstu, tomēr arī šis saraksts

var noderēt mūsu dzimtenes dabas draugiem.
Autors būtu ļoti pateicīgs, ja kāds no lasītājiem paziņotu par

alām, kuras vēl neietilpst šini sarakstā, minot alu atrašanās vietu

un isu aprakstu. Lasītāji tiek lūgti ziņas un atradumus sūtīt redak-

cijas kolēģijai.

LATVIJAS ALU SARAKSTS

I. Ventas baseins

1. Riežupes smilšu alas (kopgarums 200 m). Ventas 1. kr. pie Lejas
Zveju mājām, 5 km no Kuldīgas, 600 m uz augšu pa Riežupīti no tās

ietekas Ventā
'
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2. Māmuļas ala — Ventas kr. kr., Padures pilskalna tuvumā

3. Zentenes ala (māksi., 9 m) — Zentenes parkā
4. Abavas «Velna ala» ar alu nišām — Abavas kr. kr. sāņgravā, 7 km no

Kandavas '

5. Amulas ala — Amulas krastā pie Matkules

6. Māras avotiņa ala — Abavas 1. kr. sāņgravā starp Stepu mājām un

«Māras kambaru» gravu
7. «Māras kambari» — Māras upītes (Jaunvalku) gravā. No Kalēšiem pa

lauku ceļu 2,5 km

8. Partizānu vienības «Sarkanā bulta» bunkuri — Abavas 1. puses pietekas
Krojas krastā

11. Ziemeļkurzemē un Slīteres rezervāts

9. Dāvida (Jēkaba) ala — Litorinas jūras stāvkrastā (Zilajos kalnos)
1 km no Slīteres bākas

10. Svētmeitu alas — 10 km no Dundagas (pa Ģipkas ceļu līdz Kaļķiem)

111. Lielupes baseins

Aizbrukušu ģipšakmens alu rajons ar kritenēm — Skaistkalnes apkārtnē

11. «Velna pils» klintī ģipšakmenī ir plaisveida ala (3 m) — Mēmeles

upes kreisajā Lietuvas krastā starp Valteriem un Skaistkalni
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12. Jumpravmuižas dolomīta ala (māksi.) — Lielupes 1. kr. iepretim
Ziedoņiem

13. «Velna pagrabs» zem Elles kalniem (māksi.) — Jaunvicsātu cejā, 4 km

no Jaunpils, 1 km no bij. Lauku muižas

IV. Daugavas baseins

14. Krāslavas pils parka alas (māksi.) — Krāslavā
15. Kaļķakmens ala pie Opinku pilskalna (māksi.), aizbirusi — Vīces

upītes 1. kr. 6 km uz D no Nautrēniem

16. Pļaviņu Grūbes alas — Pļaviņu dolomīta krokas A spārnā pie Grūbes

krāces

17. Pļaviņu ala — Pļaviņās, dolomīta krokas R spārnā
18. Kraukļa klints plaisveida ala (3 m) — Daugavas 1. kr. pie Klintaines
19. Ala dolomītā zem bij. Skrīveru pils pamatiem (māksi.) — Skrīveros,

Daugavas 1. kr. dolomīta kraujā
20. Ala dolomītā zem Doles pils pamatiem (māksi.) — Doles salā, Sausās

Daugavas 1. kr. ar aizmūrētu ieeju no Daugavas krasta

V. Gaujas baseins

21. Raganu klints nišas — augšpus Apei, Vaidavas kr. kr.

22. Vizlas ģipšakmens ala, aizbirusi — 6 km uz DR no Virešiem, vecās

ģipšakmeņa lauztuvēs

23. Markuzu gravas ala (3X3 m, māksi.) — Markuzu dolomīta gravas
1. kr., 7 km ZA no Gaujienas

24. Ozolu iežu alas — Gaujas kr. kr., 6 km uz DR no Bālēs stacijas
25. Sietiņa ieža ala (ar divām izejām) Gaujas 1. kr., 5 km no Lodes stacijas

augšpus Grīviņu dzirnavām

26. Ala pie Briežiem — Gaujas 1. kr.

27. Lielā «Elllte» (10 m) — 1,5 km D no Lodes stacijas, Gaujas kr. kr.

28. Mazā «Ellīte» — Liepas c. padomes parkā pie Ellīšu mājām, Gau-

jas kr. kr.

29. Raunas «Velna ala» (15 m) — Raunas upes kr. kr., apm. 1 km no

Raunas centra

30. Nišas baltajā smilšakmenī (māksi.) — Raunas upes kr. kr., apm 1 km

no Raunas centra, lejpus dzirnavām

31. Alu nišas (māksi.) — pie Vaives dzirnavām, Vaives kr. kr.

32. Plaisveida alas — Vaives kr. kr. lejpus dzirnavām
33. Raunas upes ala (8 m) — Raunas upes kr. kr., 2 km lejpus Vaives

ietekas

34. Alu nišas — starp Raunas upes alu un dzelzceļu
35. Alu nišas — Triecupītes kr. kr., pie Vairogiem
36. Ala aiz Gaujas vecupes — starp Jāņa pārceltuvi (Skaudriņiem) un

Ērgļu klintīm

37.—38. Alu nišas — turpat Gaujas senlejas kr., ar kokiem aizaugušajā
kraujā, mazliet tālāk uz Ērgļu klinšu pusi

39.—40. Plaisveida alas — bij. Vaidavas muižas parkā
41. Metimnes pilskalna ala (11 m) — Vaidavas ezera Z galā
42. Vaidavas jeb «Pētera ala» (30 m) — lejpus Strīķu —Lenču ceļa, apm.

2 km no Vaidavas ietekas Gaujā
43. Aka ar apakšzemes alu — Rubenes Viļumēnos
44. Vintera ala (45 m) — Cēsīs, Vinterupītes 1. kr.
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45. Niša — Cēsu Oktobra parkā
46. Svētavota plaisveida ala — Cēsīs, gravā pie «Kalna Viesīšiem>

47. Avota — Strauta plaisveida ala — Cīrulīšu meža parkā
48. Trijstūra ala — Cīrulīšu meža parkā, Gaujas vecupes malā

49. Sarkanā jeb Līgavas ala — Cīrulīšu meža parkā
50.—52. 3 alas Meijermuižas ielejā — 1,6 km no Meijeriem uz Gaujas pusi
53. Meijermuižas «Velna ala» — Gaujas kr. kr., mežā. Ala nepieejama:

vienā pusē 1 m dziļš ūdens, otrā pusē aiza

54. Simtēnu jeb Simtupes ala — Gaujas kr. kr. pie Simtupes ietekas

55. Alas niša pie Kārļiem — mazliet augšpus Kārļu zivju audzētavai

Amatas kr. kr.

56. Niša zem Zvārtas ieža

57.—58. Amatas Egļu kraujas alas (9 un 10 m) — Amatas kr. kr., iepretī
«Amatām»

59. Lustūža krāču ieža ala — lejpus «Amatām», upes 1. kr., Veclauču tilta

tuvumā

60. Nišu grupa — starp Lustūža krācēm un Veclauču tiltu, upes abos

krastos

61. Amatas «Mazā ieža» alas — apm. 200 m aiz Veclauču tilta

62. Ala pie Amatas grīvas — apm. 100 soļu no Amatas ietekas Gaujā
63. Ceciļu ieža alu iedobumi — apm. 800 m lejpus Kumadas un Grūbes

upīšu satekas, Kumadas kr. kr.

64. Plaisveida ala Ķūku iezī (28 m) — Gaujas 1. kr., nedaudz uz leju
no Amatas ietekas

65. Ala Spriņģu iezī, turpat sīkākas plaisveida alas — Gaujas kr. kr.,

augšpus Līgatnes upes ietekai

66. Ala pie Zanderiem — Līgatnes upītes kr. kr., sāņgravā
67.—70. Ala Rīgas kalna kraujā (20 m), 3 mākslīgās alas blakus (10, 27

un 36 m), 2 velves-arkas un vairāki pagrabi; ala Riharda Zariņa klintī —

Līgatnes upītes kr. kr., pie Līgatnes
71.—72. 2 mākslīgās alas (22 un 15 m) un apm. 40 pagrabu — Līgatnes

Sarkanajā (Lustūža) klintī, Līgatnes upītes 1. kr., pie aptiekas
73.—74. Neliela ala, tuvumā otra (māksi.) — Līgatnes upītes kr. kr., netālu

no ietekas Gaujā
75. Taimiņu «Sprauga» — Gaujas kr. kr., apm. 1 kni lejpus Līgatnes pār-

celtuvei
76. Niša — Gaujas kr. puses senkrasta kraujā, Taimiņu «Spraugas» tuvumā

77.—80. 4 alas (dziļākā 13 m) — Gaujas senlejas ezeriņa D krastā, iepretī

«Kalntītmaņiem»
81. Ala Ermaņu (Launaga) iezī (17 m) — Gaujas 1. kr., apm. 2 km augš-

pus Braslas ietekai Gaujā
82. -83 2 alas — pagrabi (3 m, māksi.) — Vildogas upītes kr. kr., Vec-

andrejāņu—Muižnieku ceļmalā
84. Dagnes, arī Gančausku ala (9 m) — 0,5 km uz A no Gančauskām,

Liepu strauta kr. kr., apm. 50 m no ietekas Ga-ujā
85. Vējiņu iežu ala — Braslas 1. kr., 1,5 km lejpus Panūtes pilskalna,

2,5 km no Lielstraupes
86. Avotu muižas ala (4 m) — Braslas 1 kr., bij. Avotu muižas parkā. (Pēc

Z. Lancmaņa — 5,5 km no Lielstraupes — «Braslas ala».)
87. Ala klintī pie Braslas spēkstacijas — Braslas upes 1. kr.

88. Ala klintī lejpus Braslas spēkstacijai — Braslas 1. kr., 0,5—1 km lejpus
spēkstacijai

89.—90. Nišas — Gaujas senlejas kr. kr. kraujā starp «Līcīšiem» un

«Muceniekiem»
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91. Pīlāru ala — Kautrāka gravā 1. kr., 1 km uz A no «Muceniekiem»

92. Ala-bunkurs — Kautrāka gravas 1. kraujā
93.-97. Bedrveida iedobumi — Kautrāka gravas uzejas ceļmalā, Sviķ-

upītes kr. kr.

98. Ala pie «Kalna Klaukām» — Gaujas senkrastā, A no «Kalna Klaukām»
99. Daudas upītes ala (15 m) — Daudas upītes kr. kr., augšpus «Daudām»

100. Daudas upītes lielā niša — turpat, nedaudz lejpus 99.

101. Pētera ala (6 m) — Siguldā, Vējupītes gravas kr. kr.

102. Kraukļu aiza-ala — turpat, Vējupītes sāņgravā
103. Mazākā aliņa — turpat, Vējupītes kr. kr.

104.—105. Nišas — Turaidā, Gaujas 1. kr. senlejas kraujā, aiz tūristu bāzes

106. Gūtmaņa ala (14 m) — Turaidā, Gaujas 1. kr. senlejas kraujā
107. Viktora ala — turpat
108. Revolūcijas ala — turpat
109.—110. Auna pieres alas — Krimuldā, Piķenes kraujā
111. Nišas — Krimuldā, Piķenes kraujas augšējā terasē

112. Nelielas aliņas — turpat, Piķenes kraujas apakšējā terasē

113. Mazā Velna ala (4,5 m) — turpat, Piķenes kraujas pakājē
114. Lielā Velna ala (11 m) — turpat, 4 km no Gaujas tilta

115. Kubeseles ala — Runtiņu upītes 1. kr., lejpus Krimuldas baznīcai

116. Runtiņupītes ala — Runtiņu upītes kr. kr., augstsprieguma līnijas malā

117. Ala-sprauga — Lojas upītes kr. kr., apm. 300 m no Gaujas 1. kr.

118. Kaupiņu pilskalna ala — zem pilskalna Lojas upītes kr. kr.

119. Katrīnas (Kaķīšu) dzirnavu nišveida ala — pie izmēģinājumu saim-

niecības «Krimuldā» Zootehnikas un zoohigiēnas institūta laboratorijas
120. Ala-pagrabs (māksi.) — turpat
121. Inčukalna «Velna ala» (15 m) — 1,5 km lejpus Murjāņu tilta, Gaujas

kr. senkrastā pie Vecupes, 0,5 km no Gaujas

VI. Vidzemes jūrmala un Svetupe

122. Seno lībiešu upuralas ar atzarojumiem (10 m) — Svētupes kr. kr

5 km uz A no Svētciema, 0,5 km no Kuikuļu tilta
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123. Alas — Jaunsalaca (bij. Svētciema pag.) pie Podnieku mājām
124. Alas Vitrupes jūrmalā — Pie «Mantiņiem» un «Veczemniekiem»

VII. Salacas baseins

125. Ala Burtnieku ezera DA krastā — pie Burtnieku baznīcas
126. Upurala (4 m) — zem Salacas pilskalna
127. Ala-pagrabs zem «Lībiešiem» — zem Salacas mežrūpniecības saimnie-

cības ēkas

128. Dambjupītes ala «pirtiņa» — Dambjupītes gravā
129. Bezdelīgu klinšu alas (lielākā iegruvusi) — Bezdelīgu klinšu atsegumā
130.—134. 5 bezvārda alas — Salacas kr. kr., 0,5 km lejpus Bezdelīgu

klintīm

135. Gudzona ala — Langupītes labajā krastā, starp Vikšēnu pilskalnu un

Staiceles lielceļu
136.—137. Langupītes bij. dzirnavu alas — klētis un kūtiņa (māksi.) —

Langupītes smilšakmens iezī pie dzirnavām

138. Eņģeļu ala (4 m) — Salacas kr. kr. augšpus Dzelves kalnam

139.—140. Upurala un Lapsu ala — Salacas kr. kr. zem Dzelves kalna

141. Velna ala (Velna pagrabs, 10 m) — Salacas 1. kr., 1 km no Skaņā
kalna uz Mazsalacas pusi

142. «Skābuma baļļa» — Salacas 1. kr. pie «Velna kanceles», ap 30 m

lejpus 141.

143. Govs ala — Salacas kr. kr., apm. 3 km no Skaņā kalna uz leju
144. Dauģēnu klinšu ala ar divām ieejām (10 m) — Salacas 1. kr. līkumā,

3,5 km no Skaņā kalna uz leju
145. Smilšakmens aliņa (1,7 m) — pie Skaņkalnes Iģes dzirnavām Iģes

upes i. kr.

146. Alu nišas pie Vīķiem — Salacas kr. kr., 5 km no Staiceles uz augšu

147. Ala pie Joglas (Ruņģu) upes ietekas — Salacas kr. kr.

148. Velna ala — Salacas kr. kr., 0,5 km uz leju no Runģu upes ietekas

149. Alas pie Puršēniem — Salacas kr. kr., 6 km no Staiceles uz leju

150. Alas pie Košku krācēm — Salacas kr. kr., 3 km uz leju no «Puršēnien^

151. Rostu klints alas — Salacas 1. kr.
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N. Grāvītis

ZIŅKĀRĪGAIS STIRNU BUKS

Jūnija beigās kādu stundu pirms saules rieta ērti jāierīkojas
meža pļavas malā biezā eglīšu vai kārklu pudurā. Lai aizsargātos

no odiem, galvā jāuzmauc sejas un kakla aizsargs (kādu lieto

dravnieki), rokas jāsabāž kabatās un jāapbruņojas ar pacietību.
Nedrīkst lietot «Taigu» vai kādu citu smaržīgu pretodu līdzekli,

jo tad jau lielā attālumā zvēri tevi saodīs un apies ar līkumu.

Nu izrāde var sākties.

Lūk, pļavā medī melnais stārķis, kas paiet garām dažu metru

attālumā. Tuvējā ezeriņā plunčājas pīļu saime. lerejas stirnu

buks, un pēc brīža pļavā parādās stirnu pulciņš. Stirnas, bieži

galvu cilādamas, ganās lielajā zālē un pa vējam tuvojas manai

slēptuvei. Tuvāk pienākušais buks kļūst uzmanīgs, aizrējās, un

visas stirnas pazūd tuvējos krūmos. Pēc brīža tās parādās atkal

un sāk jautru rotaļu, bet bukam taču jāizpēta aizdomīgais krūms.

Piesardzīgi ošņādams gaisu, tas atkal tuvojas manai slēptuvei.
Ziņkārība tomēr ņem virsroku, un buks tikko neiebrien manā

krūmā, līdz beidzot izgrūž skarbu rējienu un pazūd kopā ar citām

stirnām. Pazīdams buka ziņkārību, zinu, ka viņš atgriezīsies, un

nolemju sākt ar viņu rotaļu. Izeju klajumā un nekustēdamies

gaidu. Pēc brīža tiešām no krūmiem atkal parādās buks un pār-

steigts ierauga klajumā agrāk nebijušu «celmu». «Celms» nekus-

tas, un buks sāk plūkt zāli. Pa to laiku es pavirzos dažus soļus
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pa kreisi. Pacēlis galvu, buks atkal nesaprašanā: «celma» agrā-

kajā vietā vairs nav. Tas atrodas citur, bet nekustas. Tātad nav

bīstams. Var atkal plūkt zāli. Tā, vairākkārt mainīdams vietu, es

tuvojos bukam, arvien sakāpinādams viņa ziņkārību. Beidzot buks

kļūst aizdomīgs. Neuzdrošinādamies pienākt pavisam tuvu, tas,

apgājis man ar līkumu no otras puses, pret vēju saož cilvēka

smaku, izgrūž rējienu un pazūd mežā.

Krēslai sabiezējot, vēl ilgi rēja izmuļķotais buks. īsā nakts

izrāde bija beigusies. Visapkārt sāka skanēt putnu balsis. Vērojot

pļavā miglas tēlus, apmierināts devos pretī lecošajai saulei, pretī
dabas «dienas izrādei».

E. Vimba Visas puķes noziedēja,
Papardīte neziedēja.

VAI JŪS PAZĪSTAT PAPARDES?

Uz jautājumu, kas sākumā šķiet visai vienkāršs, nav nemaz tik viegli at-

bildēt. Bet labāk — iepazīsimies ar pašām papardēm.
Mūsu republikā ir atrastas 24 paparžu sugas, kuras pieder divām paparžu

dzimtām — saldsaknīšu un čūskmēlīšu dzimtai.

No tām lielākā ir saldsaknīšu dzimta. Pie šīs dzimtas piederošajām papar-
dēm raksturīgas plūksnainas lapas, kuru apakšpusē veidojas sporas. Čūsk-

mēlīšu dzimtas papardēm ir viena pati lapa, kura sadalās divās daļās — steri-

lajā, zaļajā daļā un fertilajā, auglīgajā daļā, kur veidojas sporas. Čūskmēlīšu

dzimtas papardes ir ļoti sīkas, diezgan paretas, un, ja kādam nespeciālistam
tās izdodas atrast, tad atradējs šo augu neuzskatīs par papardi.

No čūskmēlīšu dzimtas augiem pamitrās pļavās vietām aug parastā čūsk-

mēlīte (Ophioglossum vulgatum, 1. att.). Virs zaļās kreimenes lapai līdzīgās
lapas paceļas vārpveida sporangiju kopa, kas atgādina čūskas mēli.

Līdzīga ir mēness ķekarpaparde (Botrychium lunaria, 2. att.), kas aug sausās

mežu norās vai izcirtumos. Šai papardītei lapas auglīgā daļa ir zaraina, zaros

kā mazas lodītes redzami papardes sporangiji.
Taču lielum lielais vairums paparžu mūsu republikā pieder pie saldsaknīšu

dzimtas. Pie tās pieder gan t. s. «īstās papardes», gan dažas diezgan savda-

bīgas paparžu sugas.

Daugavas, Ventas, Lielupes v. c. upju krastu klintīs aug mūru sīkpaparde
(Asplenium ruta-muraria, 3. att.). Tā ir tikai 3—15 cm augsta. Tās tuvā radi-

niece — plūksnainā sīkpaparde (Asplenium trichomanes) ir stipri reta.

Uz kapsētu vaļņiem, dažkārt ari mežos varam atrast parasto saldsaknīti

(Poltjpodium vulgare, 4. att.).
Pārējās papardes ir tie augi, kurus laikam visi sauks par papardēm; to pie-

derība šai augu grupai vairs neizraisa nekādas šaubas.

Visbiežāk sastopama parastā ērgļpaparde (Pteridium aquilinum, 5. att.). Šai

papardei uz garā, stāvā kāta aug 2 līdz 3 plūksnainas lapas. Sporangiju kopas
sakārtotas nepārtrauktā līnijā gar lapas plūksnu malām to apakšpusē. Nosau-

kumu paparde dabūjusi no tā, ka, pārgriežot lapas kātu, var redzēt ērgļa
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/. att. Parastā

čūskmēlīte.

4 att. Parastā saldsaknīte.

2. att. Mēness

ķekarpaparde.

3. att. Mūru sīkpaparde.

5. att. Parastā ērgļpaparde.
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6. att. Parastā

strauspaparde, parastā un

auglīgā lapa.

7. att. Melnā ozolpaparde.

figūru (sevišķi labi tas redzams pie pamatnes), ko veido īpatnēji sagrupētie
vadu kūlīši.

Viena no mūsu skaistākajām papardēm ir parastā strauspaparde (Matteucia
struthiopteris, 6. att.), kura sastopama mitros upju krastos un nogāzēs. Šo

papardi dažreiz arī kultivē dārzos un kapsētās. Šī paparde interesanta ar to,
ka tai sporangiji neveidojas uz parastajām zajajām lapām to apakšpusē, bet

uz īpašām brūnganām auglīgajām lapām zajo lapu piltuves vidū. Domā, ka

parastā strauspaparde varētu būt tā paparde, uz kuru attiecas nostāsti par

paparžu «ziedēšanu», jo auglīgās lapas sastāda it kā šīs papardes «ziedu».

Protams, tas neizveidojas un nenozied vienā naktī, šis «zieds» parasti parādās
tikai jūlija beigās vai augustā. Priekšstats par «zieda» ātro novīšanu, iespē-
jams, balstās uz to, ka dažkārt no iepriekšējā gada zaļo lapu piltuves vidū

saglabājas nokaltušās auglīgās lapas. Attiecībā uz teiksmu par paparžu ziedē-
šanu ir izteikti arī citādi minējumi. Ir, piemēram, izteiktas domas, ka papardes



95

8. att. Parastā sievpaparde.

izstaro infrasarkanos starus, kurus

mūsu senči spējuši uztvert kā re-

dzamo gaismu, un tādēj radies uz-

skats, ka papardes zied.

Liela ir ozolpaparžu ģints. Pē-

dējā laikā šo ģinti dala divās ģin-
tīs — plūksnpapardēs (Lastrea)
un ozolpapardēs (Dryopteris). No

tās kā parastākā suga jāmin melnā

ozolpaparde jeb vīrpaparde (Dry-
opteris filix-mas, 7. att.). Līdzīga
vīrpapardei, tikai ar daudz smalkā-
kām un maigākām plūksnām, ir

parastā sievpaparde (Athyrum filix-

Vēl mūsu republikā sastop
trauslo pūslīšpapardi (Cystopteris
fragilis), ļoti reto vārpaino ēnpapardi (Blechnum spicant), bet Slīteres Zilajos
kalnos —

arī cietpapardes.
Vietām papardes mūsu republikā veido ļoti krāšņas audzes. Tādas var at-

rast gan Slīteres Zilo kalnu nogāzēs, gan izolētās vietās ezeru salās. Izcili

krāšņas parastās ērgjpapardes audzes izdevies redzēt Baldonē, Kāļa ezera

salā 11. c

A. Zirnītis

VARAVĪKSNE

Skaista un samērā bieži novērojama optiska parādība ir vara-

vīksne. Tā rodas uz lietus mākoņa vai lietus joslas fona kā krā-

sains loks spektra krāsās, ja pretējā debess pusē spīd saule. Vis-

biežāk varavīksnes loku redzam mazāku par pusaploci. Līdzenā

vietā varavīksnes loku pusapļa lielumā var redzēt tikai tad, ja
saule ir pie apvāršņa. Vienīgi kalnos, skatoties uz ieleju, ja tur

līst lietus, varavīksni var redzēt kā gandrīz pilnīgu aploci, kad

saule vēl ir augstu virs apvāršņa. Tas tāpēc, ka varavīksnes loka

centrs atrodas punktā uz taisnes, kura iet caur saules centru un

novērotāja aci, t. i., tā saucamajā antisolārajā punktā iepretī
saulei.

Krāsu joslas varavīksnē vienmēr ir noteiktā secībā. Ārējā (aug-
šējā) mala ir sarkanā, bet iekšējā (apakšējā) — violetā krāsā.

Starp tām ir pārējās krāsu joslas saules spektra krāsu kārtībā.

Dažreiz vienlaicīgi redzamas divas varavīksnes, viena koncen-
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triski virs otras. Apakšējo varavīksni sauc par galveno, bet

virsējo par blakus varavīksni. Abas varavīksnes vērstas viena

pret otru ar savām sarkanajām malām, jo blakus varavīksnei ir

pretējs krāsu sakārtojums: sarkanā krāsa ir apakšējā malā, bet

violetā — augšējā. Galvenā varavīksne ir šaurāka, bet daudz

spilgtāka, ar labi atšķiramām krāsu joslām, it īpaši sarkano. Tur-

pretī blakus varavīksne ir platāka, vairāk izplūdusi un atsevišķas
krāsas pakāpeniski pāriet cita citā. Parasti te pat kāda krāsa

iztrūkst, visbiežāk gaišzilā. Varavīksnes loka un atsevišķo krāsu

joslu platums un intensitāte nav vienmēr vienāda, bet atkarīga no

lietus pilienu lieluma. Lielāki pilieni dod tīrākas un intensīvākas

krāsas ar šaurāku varavīksnes loku, bet sīkāki pilieni — platāku
un mazāk spilgtu krāsainu loku. Parastākais galvenās varavīksnes

loka platums ir ap 2°, bet blakus varavīksnes — ap 4°. Starp tām

ir ap 8° plata tumšāka debess josla.
Miglā, kur ūdens pilieniņi ļoti sīki (jūras piekrastē vai ielejās),

var novērot baltu varavīksni — platu, baltu, spīdīgu loku ar

vāji krāsainām malām; apakšējā ir violetā, augšējā — oranžā

krāsā. Arī virs tās dažreiz redzama balta blakus varavīksne ar

tikko manāmām krāsainām malām pretējā krāsu kārtībā. Retos

gadījumos lietus laikā arī mēness gaismā redzama balta vara-

vīksne, kas tāda izskatās tikai sliktas redzamības dēļ, jo krēslā

acs krāsas izšķir vāji.
Varavīksni saulainā laikā var redzēt arī ūdenskrituma vai

strūklakas ūdens pilienos, ja nostājas ar muguru pret sauli un

skatās uz ūdens strūklām.

Dažreiz pie galvenās varavīksnes iekšējās malas vai pie blakus

varavīksnes ārējās malas vērojami krāsaini sānu loki, kuru skaits

var sniegties pat līdz seši. Lielāko tiesu tie ir zaļā un rozā krāsā.

Zinātnieki noskaidrojuši, ka varavīksne rodas, saules stariem

lūstot un atstarojoties ūdens pilienos. Šīs parādības pirmo teorē-

tisko izskaidrojumu jau 1637. gadā deva Dekarts.

Sēņu draugiem rudens sagada daudz patīkamu pārsteigumu.

Pazinējs šis raganu bekas nesajauks ar baravikām.

M. Ķundziņa krasu foto.







977 - 214

I. Vilka

VAI ZVAIGZNES RĀDA PUTNIEM CEĻU?

Dzīvajā dabā ir maz tādu parādību, kas no seniem laikiem cil-

vēku uzmanību būtu saistījušas tā kā putnu ceļošana. Gājputnu
baru trauksmainie saucieni rudeņos un pavasaros vienmēr likuši

ļaudīm pacelt skatienu pāri ikdienas darbiem un neviļus izrai-

sījuši jautājumus: kurp gan tie lido? kāpēc? kā atrod ceļu?

Uz pirmajiem diviem jautājumiem mūsdienās jau varam atrast

daudzmaz izsmeļošas atbildes. Gājputni rudeņos aizceļo uz sil-

tākiem apvidiem, kur pavada laiku, kamēr to dzimtenē valda barga

ziema, bet pavasaros atgriežas, lai izaudzētu mazuļus. Turpretī

trešais jautājums — kā putni lidojot atrod ceļu — palicis neat-

bildēts līdz pat šim laikam. Jo vairāk par to domājam, jo vairāk

sākam saprast, cik daudz mīklu te vēl slēpjas.
Putnu ceļojumi nereti sniedzas pāri simtiem un pat tūkstošiem

kilometru — pāri laukiem, mežiem, pilsētām, tuksnešiem, jūrām

un okeāniem. Tā, piemēram, mūsu mājas strazdi ziemu pavada

Rietumeiropā, mežos un parkos izlikto būrīšu parastie_ apdzīvo-

tāji — melnie mušķērāji rudeņos lido uz Ekvatoriālo Āfriku, vi-

siem labi pazīstamās bezdelīgas un čurkstes pārziemo Dienvid-

āfrikā. Dažu sugu putni ceļo dienā (dzērves, zosis, bezdelīgas,

plēsīgie putni utt.), citu sugu — naktī (vairums sīko dziedātāj-

putnu — meža strazdi, mušķērāji, erickiņi, ķauķi utt.). Rudens

un pavasara zvaigžņotās naktis piepilda mazo ceļotāju sasauk-

šanās — diezgan spalgi, īsāk vai garāk stiepti pīkstieni.
Liekas loģiski domāt, ka spārnotie ceļotāji varētu orientēties

pēc spīdekļiem — dienā pēc saules, naktī pēc zvaigznēm.

Milzīgais mūsu Galaktikas zvaigžņu daudzums, kas redzams kā

josla pāri zvaigžņotajām debesīm, tautā jau sen saucas Putnu

Ceļš. Vēlāk ieviesās arī otrs, no rietumtautām aizgūtais nosau-

kums — Piena Ceļš.*

* No astronomijas ir zināms, ka Putnu jeb Piena Cejš rudens naktīs orien-

tēts dienvidrietumu virzienā. Tautas folklorā (Virešos, Sesavā v. c.) saglabājies
uzskats, ka Putnu Ceļš rudenī rāda putniem ce]u «uz siltām zemēm».
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Arī speciāli eksperimenti ar putniem gūstā pārliecinoši pierādī-

juši, ka debess spīdekļiem ir liela nozīme lidojuma virziena pa-

reizā ieturēšanā. Tā, piemēram, kad gūstā turētiem putniem vēro-

jams «migrāciju nemiers», t. i., paaugstināta aktivitāte tajā dien-

nakts laikā, kad parasti dabā notiek šo putnu ceļošana, tie pastip-
rināti cenšas izkļūt no sprosta virzienā, kas atbilst to ceļošanas
virzienam dabā (rudeņos — dienvidrietumi, pavasaros — ziemeļ-

austrumi). Pie tam šāda kustību virzība parasti parādās tikai tad,

ja putns no būra var redzēt zvaigznes vai sauli. Arī gūsta putnu

īpaša dresēšana saņemt barību kādā noteiktā debesspusē izdodas

tikai tad, ja redzami debessķermeņi (protams, šādos eksperimen-
tos citi redzamie orientieri vienmēr ir izslēgti).

Tomēr jāatceras, ka pareizā virziena ieturēšana pēc debess-

pusēm vēl neizsmeļ visu orientēšanās problēmu būtību. Arī nepa-

zīstamā vietā nonākušam cilvēkam, pirms ķerties pie kompasa,
lai atrastu vajadzīgo debesspusi, jānosaka savas atrašanās vietas

koordinātes un jāsalīdzina ar ceļa mērķa koordinātēm. Tikai tad

varēs pateikt, kāds virziens pēc kompasa īsti būtu ieturams. Ja

cilvēks nezina, vai ceļa mērķis atrodas uz ziemeļiem vai dienvi-

diem, uz austrumiem vai rietumiem no viņa, kompass vien mērķi
atrast nepalīdzēs. Kā zināms, koordinātu un kursa noteikšanai

(navigācijai) pēc debess spīdekļiem jūrniekiem un lidotājiem ne-

pieciešams daudz zināšanu, mērinstrumentu, tabulu un karšu.

Vai putnu nervu sistēma tiešām būtu spējīga veikt šādu kom-

plicētu uzdevumu? Protams, kategoriski noliegt to nevar, tomēr,

ja tā būtu, diezgan pamatīgi būtu jāizmaina mūsu līdzšinējie

priekšstati par putnu maņu orgānu un centrālās nervu sistēmas

darbības funkcijām un iespējām. Lai pēc saules un zvaigznēm
noteiktu atrašanās vietas koordinātes, vispirms nepieciešama ļoti

precīza laika sajūta («iekšējais pulkstenis»), pie tam nepieciešams

pat noteikt niecīgu laika starpību dažādās vietās. Otrkārt, nepie-
ciešams ārkārtīgs redzes asums, lai atšķirtu debess spīdekļu azi-

mutālos un augstuma leņķus. Lai gan putnu redze ir labi attīstīta

un arī to «bioloģiskā pulksteņa» eksistence pierādīta, tomēr līdz

šim nekādos speciālos eksperimentos putni tik ārkārtīgi attīstītas

uztveres spējas nav parādījuši. Vēl neiespējamāk pagaidām liekas

iedomāties, ka putnu smadzenes spētu veikt sarežģītos aprēķinus,
kas nepieciešami navigācijai pēc saules vai zvaigznēm.

Kā zināms, dabā putni ceļo ne tikai skaidrā laikā, kad redzama

saule un zvaigznes, bet pat miglainā laikā. Arī gūsta apstākļos,

eksperimentējot ar putniem būros, uzkrājas arvien vairāk norādī-

jumu par to, ka pareiza kustības virziena izvēle iespējama pat tad,

ja nav nekādu redzamu orientieru. Jādomā, ka dažādi redzamie



Ceļotāji atpūtā. V. Klimpiņa
foto.

orientieri, tai skaitā de-

bessķermeņi, ir tikai palīg-
līdzekļi lidojuma virziena

ieturēšanai.

Skaidrs, ka katram put-

nam vienreiz jāveic ceļo-

jums pirmo reizi mūžā.

Pie tam tikai nedaudzu su-

gu jaunie putni ceļo baros

kopā ar vecajiem. Liela

daļa putnu ceļo pa vie-

nam, pie tam veco un jau-

no putnu aizlidošanas laiks

bieži nesakrīt. Ja jaunie

putni tomēr nenomaldās

arī bez pieredzējušāko su-

gas īpatņu palīdzības, tas

acīmredzot liecina par pa-

reizā virziena atrašanas

iedzimtiem pamatiem —

spējām. Tātad — zināša-

nas par debesspusēm un

to atrašanu dabā vienas vienīgas šūnas — olšūnas — ietvaros?

Grūti iedomāties, kāda kodu sistēma te varētu būt lietota. Acīm-

redzot putnu orientācijas pētījumi var novest pie pavisam jau-
niem priekšstatiem par dzīvā organisma attiecībām ar telpu un

laiku.

E. Vimba

ARĪ JŪS VARAT PALĪDZĒT

Vēl samērā maz ziņu mums ir par makroskopisko sēņu izplatību
mūsu republikā. Šajā rakstā iepazīstinām lasītājus ar dažām re-

tām un interesantām sēņu sugām un lūdzam nākt talkā. Par ap-

rakstīto sēņu atradnēm, pievienojot precīzu savu adresi un izžā-

vētu attiecīgo sēni, rakstiet Botānikas sekcijai Rīgā, F. Gaiļa
ielā 10. Vērā ņemsim tikai tos datus, kas būs apstiprināti ar her-

bāriju, t. i., ar izžāvētiem minēto sēņu paraugiem.

997*
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No pavasara sēnēm minēsim parastos (Vērpa bohemica)

un smailos (Vērpa conica) ķēvpupus. Parastajiem ķēv-
pupiem cepurīte zvanveida, ārpusē ar satuvinātām paralēlām, iz-

locītām krokām, sporas 60—80X17 —22 v, bet slaidajiem ķēvpu-
piem, kas atrodami retāk, cepurīte uzpirksteņveida vai zvanveida,

gluda vai mazliet krokaina, sporas 20—25X12 —18 li. Abas sēnes

sastopamas lapu koku mežos.

Mežos pēc sniega nokušanas un arī vēlu rudeņos var atrast

lodveida sarkosomu (Sarcosoma globosum, l. att.). Tās

augļķermenis ir līdz 10 cm augsts un 3—5 cm plats, gļotains,
brūngans, ar gļotainu masu vidū. Par šīs sēnes atrašanu mūsu

republikā tikpat kā nav ziņu.

Uz priežu čiekuriem mežos vietām var atrast sēni ar neparastu
latvisko nosaukumu. Tā ir vecāsmātes auss (Hudnum

auriscalpium, 3. att.). Šai sēnei raksturīgs ekscentrisks kātiņš
tumšās cepurītes vienā malā. Cepurītes apakšpusē — tumšas,
smalkas adatiņas, uz kurām veidojas sēnes sporas.

Lielākā mūsu republikas sēne laikam gan ir čemurainā

grifola (Grifola umbellata, 2. att.). Tās augļķermeņi sasniedz

50 cm diametrā un sastāv no daudzām zarainām sēnēm kopīgā
lielā augļķermenī. Mūsu republikā šī sēne pagaidām zināma tikai

Augstkalnē Svētes krasta mežā pie Lietuvas PSR robežas. Čemu-

rainajai grifolai līdzīga ir daivainā grifola (Grifola
frondosa), kas ir ar mazākiem augļķermeņiem (līdz 40 cm dia-

metrā). Daivainā grifola atrasta Mežotnē.

Savdabīga ir liekēde beka (Xerocomus parasitictis). šī

beka parazitē uz dažādām indīgo pūpēžu (Scleroderma) sugām.
Rīgas apkārtnē šī sēne atrasta Babītē. Interesanti, ka beka bez

pūpēža iztikt nevar, turpretī pūpēdis bez bekas iztiek gluži labi.

Vietumis atrodamas sēnes, ko* sauc par zemestaukiem. Šīs sēnes

sākumā redzamas kā baltas olas. Plīstot «olas» apvalkam, izaug
kātiņš ar smirdošu t. s. glebu galotnē. Pie mums atrod paras-

tos zemestaukus (Phallus impudicus, 4. att. b) ar baltām

«olām» un Hadriana zemestaukus {Phallus hadriani,
4. att. c) ar iesārtām «olām». Pēdējā suga atrodama kāpās un

smiltājos. Tikai pāris vietās Latvijā atrasti mazie zemes-

tauki jeb suņu mutine (Mutinus caninus, 4. att. a). To

augļķermenis ir mazāks, kātiņš tievāks, iesārts, ar sarkanīgu uz-

pirksteņveida cepurīti.

īpatnēja pūpēžu sēne ir gludā kausenīte (Cyathus olla,

5. att.). Tās kausiņiem līdzīgie augļķermeņi ir 10—14 mm augsti

un 6—lo mm plati. Kausiņos kā mazi graudiņi redzamas spo-
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1. att. Lodveida sarkosoma.

3. att. Vecāsmātes auss.

5. att. Gludā kausenīte.

2. att. Čemuraina grifola.

4. att. Zemestauki.

6. att. Cinobrsarkanā piepe.
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rangiolas. Sēne parasti aug lielās grupās uz trūdošas koksnes vai

arī uz treknas, mēslotas dārza vai lecekšu zemes.

No krāšņākajām piepēm jāmin cinobrsarkanā piepe
(Pgcnoporus cinnabarinus, 6. att.), kura vietām atrodama uz tru-

pēs pārņemtiem lapu koku zariem un nav sajaucama ne ar kādu

citu piepi savas spilgtās krāsas dēļ.
No citām sēnēm, kuras mūs interesē, varam minēt cirtaino

čigāneni (Rozites caperata, apraksts 1962. g. «Dabas ūn

vēstures kalendāra» 119. lpp.) un zaļo mušmiri (Amanita
phalloides, apraksts un zīmējums 1967. g. «Dabas un vēstures

kalendāra» 180.—181. lpp.). Tātad gaidām Jūsu vēstules. Neaiz-

mirstiet arī uzrakstīt, kādās vietās un zem kādiem kokiem sēnes

esat atraduši.

J. Kušķis, E. Vimba

VĀKSIM AUGU TAUTAS NOSAUKUMUS!

Gan filoloģijas, gan citu nozaru zinātniekiem ir svarīgi zināt

ikvienu tautas valodā lietojamu vārdu, nosaukumu un nozīmi,
tai skaitā augu nosaukumus. Daudz te var darīt ne vien speciā-

listi, bet ikviens interesents, kas mīl savu novadu, tā dabu un

valodas īpatnības.
Vācot augu nosaukumus, jāatzīmē ne vien neparastākie nosau-

kumi un vārdi, bet arī ikviens gluži parasts vārds, jo šādas ziņas
liecina par tā izplatību dažādos apvidos. Nepieciešams uzzināt

kā visa auga nosaukumu, tā arī to, kā sauc atsevišķas auga daļas

gan virs zemes, gan zemē, pie tam aptverot visu auga mūžu.

Tātad pierakstāmi sēklu un to daļu nosaukumi, saknes, bumbuļu,
sīpolu v. c. apakšzemes daļu vārdi; sīki jānoskaidro stublāja,
stiebra, lapu un citu virszemes daļu apzīmējumi, bet jo sevišķi —

zieda un visu tā daļu apzīmējumi; augi, kas nezied, raksturojami
ne mazāk sīki. Nav jāaizmirst vārdi, ar kādiem tautā raksturo

atsevišķas auga daļas pēc to dažādām īpašībām (mīksts, ciets,

sulots, šķiedrains, pūkains utt.), pēc garšas, smaržas, krāsas un

jo sevišķi pēc tā, kādam nolūkam cilvēks vienu vai otru augu

vai tā daļu izlieto savām vajadzībām (cilvēka vai dzīvnieka uz-

turam, ārstniecībai, apģērba gatavošanai utt.). Turklāt vajag no-

rādīt, kā augu vai tā daļu lieto (svaigu, īpaši sagatavotu, kopā ar

ko citu vai atsevišķi utt.). Jāsniedz ziņas arī par auga apstrādi.
Atsevišķi jānorāda indīgie augi vai to daļas. Kā redzams, jau-
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1. att. Birztalu nārbulis. 2. att. Mīkstā

madara.

3. att. īstā madara.

tājumu loks, kam ir sakars ar augu nosaukumiem, izrādās, ir ļoti

plašs; visu nepieciešamo šeit nav iespējams pat pieminēt. Galve-

nais — jāvāc it visi vārdi, kas attiecas uz augiem, to audzēšanu

un izmantošanu.

Jāņu zāļu nosaukums ir viens no piemēriem, kas rāda, cik da-

žādus augus dažkārt apzīmē ar vienu un to pašu vārdu. Jāņu

zāļu nosaukumu parasti attiecina uz divu samērā atšķirīgu ģinšu
augiem — uz nārbuļiem un madarām. No nārbuļiem Jāņu zāļu
nosaukums attiecināts uz birztalu nārbuli (Melampurum nemoro-

sum, 1. att.). Šis augs bieži sastopams visā republikā krūmājos,
birztalās un lapu koku mežos. Ziedi dzelteni, zilganvioletu seg-

lapu žāklēs stublāja galotnē vārpveida ziedkopā. Seglapas sa-

mērā garas, spilgtas. Tāpēc, pavirši uzskatot, var likties, ka ziedi

šim augam zilganvioleti.
No madaru ģints mūsu republikā savvaļā aug 10 sugas. Jāņu

zāļu nosaukums minēts trim madaru sugām (mīkstajai madarai —

Galium mollugo (2. att.), īstajai madarai — Galium verum

(3. att.) un ziemeļu madarai — Galium boreale (4. att.)). No tām

visbiežāk sastop mīksto un ziemeļu madaru. Mīkstā madara aug
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4. att. Ziemeļu
madara.

5. att. Purva jāņeglīte.

ļoti bieži ceļmalās, grāvjos. Tās stublāji guloši vai pacilus, līdz

1 m gari, ar 8 lineāri iegarenām lapiņām lapu mieturos un bal-

tiem, smaržīgiem ziediem. Ziemeļu madarai stublāji ir stāvi, līdz

60 cm gari. Lapas pa 4 mieturī. īstajai madarai stublājs pacilus
vai gulošs, līdz 80 cm garš, lapas šauri lineāras pa B—l28 —12 mietu-

ros. Ziedi dzelteni, smaržīgi. Augs sastopams sausās, smilšainās

mežu norās un ceļmalās. īsto madaru dažkārt sauc par dzelteno

Jāņu zāli. Vietumis atrodams īstās un mīkstās madaras krustojums
ar pacilus vai gulošiem stublājiem un netīri dzelteniem ziediem.

Madaras par Jāņu zālēm sauc Irlavā, Alojā, Bauskā, Dobelē,

Dundagā v. c. Turpretī birztalu nārbuļus par Jāņu zālēm sauc

Vārmē, Nīgrandē, Zaņā v. c. Viļakas apkārtnē gan par jānīšiem,

gan Jāņu zālēm sauc asos jānīšus Erigeron acer.

Par jāņeglītēm sauc vienu augu ģinti. Purva jāņeglīte (Pedi-
cularis palustris, 5. att.) bieži sastopama mitrās pļavās un purvos.

Tai ir sarkani ziedi. Pārējās 3 jāņeglīšu sugas Latvijā retas vai

ļoti retas.
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Jāņa rociņas nosaukums lietots dažādām dzegužpuķu sugām.
Tāds nosaukums dots, vadoties pēc savdabīgiem dzegužpuķu gu-
rniem.

Kas attiecas uz Jāņa vai Jāņu papardi, tad gan tautā savāktie,
gan literatūrā publicētie dati ir stipri pretrunīgi. Tā Jāņa papar-
des nosaukums piedēvēts gan parastajai ērgļpapardei (Pteridium
aquilinum), gan dažādajām ozolpapardēm (ģints Dryopteris), pa-

rastajai strauspapardei (Matteucia struthiopteris) un parastajai
sievpapardei (Athyrium filix-femina), kurām ir lielas plūksnainas
lapas. Visas minētās papardes dažādos republikas novados ir ap-
zīmētas par Jāņu papardēm. Taču visbiežāk par Jāņu papardi
nosaukta parastā strauspaparde. Ir ziņas, ka šī paparde par Jāņa
papardi tiek saukta Mālpils un Biržu apkārtnē.

Kā redzam, par Jāņu zālēm tiek saukti visdažādākie augi, kas

bieži vien nav radniecīgi.
Taču mums ir ļoti interesanti un no etnogrāfijas viedokļa arī

ļoti svarīgi precīzi noskaidrot, kādos republikas rajonos vienu vai

otru augu sauc par Jāņu zāli vai citādi, kādi ir daudzu citu augu
latviskie, tautā lietotie nosaukumi.

Ziņas var vākt no visiem, kas vien ir ar mieru pastāstīt kaut

ko noderīgu, tomēr sevišķi daudz var palīdzēt vecākā paaudze.
Taču vislabāk būtu, ja ziņas uzrakstītu un atsūtītu paši zinātāji.
Veco cilvēku valodā bieži vien saglabājušies tādi novada vārdi,
ko jaunā paaudze vairs nezina vai nelieto. Veci ļaudis bieži vien

arī labi pazīst tādus augus un to īpašības, kam tagad parasti
vairs neveltījam vērību. Daudz par dažādu augu izmantošanu

var pastāstīt arī tautas dziednieki, sevišķi sievietes. Vācot nosau-

kumus, ziņu devējs jāievada brīvā, nepiespiestā sarunā par tematu,
kas viņam vistuvākais, un sarunas gaitā jāpanāk, lai runātājam

pašam rastos vēlēšanās pastāstīt savus novērojumus par augiem
un visiem ar tiem saistītajiem nosaukumiem. Ļoti labi ir sarunā

izmantot uzskates līdzekļus — augus, zīmējumus utt., bet vēl

labāk, ja tos rāda pats ziņu devējs. Vēlams griezties pie vairākiem

ziņu devējiem, jo viens var zināt to, kas citam nav zināms.

Dzirdētais materiālu vācējam tūlīt jāpieraksta, nepaļaujoties
uz atmiņu. It viss jāraksta tieši tā, kā runā ziņu devējs, ar vi-

sām izloksnes īpatnībām. Pats no sevis materiālu vācējs drīkst

vajadzības gadījumā pierakstīt vienīgi paskaidrojumus, bet ne-

kādā ziņā nedrīkst ziņu devēja teikto papildināt ar savām do-

mām. Obligāti vienmēr jānorāda pieraksta vieta un laiks (da-

tums), jāsniedz ziņas, kurā novadā teicējs agrāk dzīvojis un uz

kuru novadu attiecas sniegtās ziņas.
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Vislabāk visas ziņas pierakstīt fonētiskajā transkripcijā, kādu
lieto izlokšņu pierakstam (sk. M. Rudzlte. Latviešu dialektolo-

ģija. Rīgā, 1964., 47.-58. lpp.). Tomēr ne visiem tas būs iespē-
jams. Labus materiālus, ko var izmantot arī speciālisti, iespē-
jams pierakstīt vienkāršotā transkripcijā, kas no parastās
rakstības atšķiras tikai ar atsevišķām zīmēm:

1) jānorāda platais c, ē (ar komatu zem tā), piemēram, «vecs»;

2) parastajā rakstībā ar vienu burtu apzīmētais divskanis o

(piem., vārdā «oga») rakstāms ar diviem burtiem uo (piem.,
«uoga»), bet ar o tiek apzīmēts izloksnēs lietojamais patskanis o,

piemēram, literārās valodas vārda «lapa» vietā izloksnēs «lopa»;

3) ar burtu y apzīmējams augšzemnieku izloksnēs sastopamais
cietais i, kas līdzinās krievu valodas bi.

Lūdzam jauniešus, skolotājus un visus dabas draugus vākt un

sūtīt ziņas par augu latviskajiem nosaukumiem, vienlaikus minot

datus, kad aprakstītais augs sāk un beidz ziedēt un cik bieži augs

apkārtnē sastopams. Neaizmirstiet katru augu nosaukumu apstip-
rināt ar klāt pieliktu nelielu izžāvētu auga zariņu, lai speciālisti
varētu precīzi noteikt attiecīgo augu. Savus sūtījumus adresējiet
mūsu biedrības Botānikas sekcijai Rīgā, F. Gaiļa ielā 10.

V. Lūkins

MALDUGUNIS MEŽĀ

Vasaras nogalē, vēlu vakarā pēc silta lietus ejot pa mežu, daž-

kārt nokļūst it kā burvju valstībā. Šur tur mežā spīgo dīvainas,
blāvi zaļganas uguntiņas, kurām tuvojoties dažas it kā paslēpjas
aiz kokiem un nodziest, bet tālāk pie cinīšiem un celmiem parādās

jaunas. Tikko gājējs apstājas, savās vietās paliek arī uguntiņas,
bet, tikko sāk iet uz priekšu, dekorācijas atkal mainās. Nejauši
pasperts vecs celms sairstot izbārsta zem gājēja kājām simtiem

spožu dzirkstelīšu. Aplūkojot šīs burvīgās gaismas avotus tuvāk,

izrādās, ka tie ir gluži vienkārši prauli! Pārnests mājās, istabā,
šāds prauls spīdēs tikai pirmo nakti, bet, ja gaiss istabā būs sma-

cīgs, tad beigs spīdēt tūlīt. Secinājums — lai prauls spīdētu, ne-

pieciešams skābeklis.

Jāatzīmē, ka ne tikvien mežā, bet arī raktuvēs, mitros pagrabos,
zāģētavās, vecās dzirnavās un citur novērota šāda gaismas pa-
rādība jeb fenomens, kam cilvēki pievērsuši uzmanību jau sen,

māņticības laikos saistot to ar apslēptu dārgumu vai naudas at-
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Parastā celmene.

rašanās vietām vai arī, kā latviešu

tautas ticējumos un pasakās teikts,
ar vietām, «kur pūķis naudu žāvē».

Koksnes spīdēšanu 1815. g. iztir-

zājis P. Heinrihs rakstā «Ķer-

meņa fosforescence vai tumsā novē-

rojamie gaismas fenomeni utt.». Kā

viņš novērojis, vairāku koku koksne

spēj spīdēt un radīt gaismu. Šajā
rakstā P. Heinrihs arī norāda uz ie-

spēju iegūt fosforescējošu koksni no

egļu saknēm, kas kādu laiku glabā-
tas mitrā pagrabā.

1823. g. Derš avs, rakstot par

koksnes spīdēšanu raktuvēs, stāsta, ka šī gaisma bijusi tik spoža,
ka viņš bez jebkāda cita apgaismojuma varējis saredzēt ceļu un

savas rokas plaukstu. Deršaus arī konstatējis, ka šī gaisma rodas

no rizomorfām. Rizomorfa ir resna, zarota, tumšbrūna vai melna

auklveida sēņotne (micēlijs), kas līdzīga augstāko augu saknēm.

Tolaik domāja, ka koksnei spīdēt liek īpaša sēņu suga, kuru

A. Ro t s apzīmēja par Rhizomorpha fragilis.
1873. g. R. Hartigs pauda uzskatu, ka koksnes spīdēšanu

izraisa viena vienīga sēne, proti, parastā celmene Armillariella

mellea (Vahl) Karsten. Parastā celmene (sk. att.) ir kokus ap-

dzīvotāja sēne un kā bīstama parazītsēne kaitīga daudzām skuju
un lapu koku sugām. Tā uzbrūk kā jauniem, tā arī veciem kokiem.

Tiklab F. Hellers 1853. g., kā F. Ludvigs 1874. g. nāca

pie atziņas, ka šis gaismas fenomens ir tīri fizioloģisks, sēņu mi-

cēlija izraisīts process. Vēlāk noskaidroja, ka šādos gadījumos
ferments luciferāza ūdens klātbūtnē pietiekamā temperatūrā (25 —

30°) oksidē proteolītisku vielu luciferīnu, pārvēršot to oksilucife-

rīnā. Oksidācijas process notiek ar enerģijas izdalīšanos, pie kam

80—90% enerģijas izdalās gaismas veidā. F. Ludvigs atklāja vēl

divas citas sēņu sugas, kas var izraisīt koksnes spīdēšanu, proti,

Collybia tuberosa un Collybia cirrhata.

Bez pazīstamākajām spīdošajām sēnēm — parastās celmenes

un eļļas koka sēnes (Omphalotus olearius) — Eiropā atrodama

virkne spīdošo sēņu, kuras mazāk ievērojamas. Šīm sēnēm pie-
skaitāmas sēntiņu ģints Mycena sēnes, kuru augļķermeņos atrodas
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sazarotas hifas, kas pildītas ar krā-

sainu šķidrumu. Šīs ģints sēnes sa-

stopamas arī Latvijā, piemēram: pie-
nainā sēntiņa — Mucena galopus

(Pers.) Fr., sarkanjoslu sēntiņa —

Mucena sanguinolenta (Alb. et

Schvveinitz) Fr., lipīgā sēntiņa —

Mucena epipterugia (Scop.) Fr., pār-
slainā sēntiņa — Mucena zephirus
Fr. un svītrainā sēntiņa .— Mucena

polugramma (Buli.) Fr.

J. Fav r s atklāja, ka zemesolas Phallus impudicus (L.) Pers.,
kas sastopamas arī pie mums, spēj izstarot gaismu.

Ļoti intensīvi spīd tropiskās sēnes.

L. Lauterers ziņo, ka Austrālijā bieži sastop pie koku cel-

miem grupās augošu bālganu lapiņu sēni — Panus incandescens

Berk. et. Br., kura izstaro tik spožu smaragdzaļu gaismu, ka tās

tuvumā iespējams pat lasīt.

1889. g. Inoko aprakstīja Japānā augošo Pleuroius noctilu-

cens, kuras lapiņas izstaro baltu gaismu, kas saredzama pat
30 metru attālumā (!).

Nakts pastaigā pa kādu Brazīlijas pilsētu Gardners ierau-

dzīja vairākus zēnus spēlējamies ar ļoti spožu priekšmetu. Sā-

kumā viņš noturēja to par kukaini, bet, tuvāk aplūkojot, izrādījās,
ka tā ir lapiņu sēne ar cepurīti 2—5 cm diametrā. Viņš uzzināja,
ka šī sēne aug netālu no pilsētas pie kādas pundurpalmas. Otrā

dienā viņam izdevās tur savākt daudzus šīs sēnes eksemplārus.
Vēlāk šo sēni precīzi aprakstīja M. Berklejs un nosauca par

Pleurotus (Agaricus) gardneri Berk.

Ne tikvien sēnes, bet arī citi dzīvi organismi — dzīvnieki, bak-

tērijas un daži augi ir spējīgi producēt gaismu, kurai tomēr nav

sakara ar fluorescenci. Šo parādību sauc par bioluminiscenci.
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VĒSTURISKO NOTIKUMU ATCERES

E. Žagars

1928. gada 22. augusta politiskais streiks

Latvijas proletariāta cīņā par Padomju Latviju 1928. g. 22. augusta politis-
kajam streikam ir īpaša nozīme. Tā bija pirmā lielākā Latvijas proletariāta
masu uzstāšanās, proletariāta cīņas spēku demonstrējums pēc Padomju Lat-

vijas krišanas. Latvijas proletariāts 1919.—1920. g. cieta smagu sakāvi. Ar

ārzemju durkju palīdzību buržuāzijai izdevās nožņaugt Padomju Latviju, to-

mēr cīņa turpinājās. Darbodamās dziļā pagrīdē, Latvijas Komunistiskā partija
mobilizēja proletariātu, izmantoja visas legālās un nelegālās iespējas, lai no-

stiprinātu savu ietekmi masās un gāztu buržuāzijas diktatūru. Komunistu paš-
aizliedzīgais darbs deva pirmos augļus. Divdesmito gadu beigās Latvijā iezī-

mējās jauns revolucionārās cīņas kāpinājums. Pirmkārt, par to jau liecināja
Latvijas proletariāta aktīvā cīņa par sava ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu. Ja,

pēc oficiāliem buržuāziskās statistikas datiem, 1926. g. notika 53 streiki, tad

1927. g. — jau 95, bet 1928. g. — 179 streiki. Pieauga Latvijas proletariāta poli-
tiskā aktivitāte. Par lielu nelegālās Komunistiskās partijas veiksmi liecināja
kreiso revolucionāro arodbiedrību izvirzītā saraksta panākumi Rīgas pilsētas
domes 1928. g. vēlēšanās: kreisais saraksts ieguva 9 vietas. Tāpat strādnieku

kandidātu saraksti guva lielus panākumus Daugavpilī un Ventspilī. Kreiso
arodbiedrību kandidāti tika ievēlēti arī strādnieku slimokašu vēlēšanās. Par

lielu revolucionārās kustības sasniegumu jāuzlūko tas, ka 1928. g. sākumā iz-

devās noorganizēt legālu revolucionāru partiju — Latvijas Neatkarīgo soci-

ālistu partiju, kurā bija ļoti liela komunistu ietekme un kurā iekļāvās daudzi

LKP biedri, tā gūstot iespēju legāli veikt revolucionāro darbu. Latvijas Neat-

karīgo sociālistu partijā iestājās ap 800 biedru, un tai bija nodaļas kā Rīgā, tā

vairākās provinces pilsētās (Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs, Tu-

kumā, Aucē). Par šīs partijas biedriem kļuva daudzi no Latvijas sociāldemo-

krātu partijas izslēgtie vai izstājušies biedri. Tas mazināja sociāldemokrātu

ietekmi masās, pašā Latvijas sociāldemokrātu partijā pieauga vienkāršo biedru

vēlēšanās sadarboties ar komunistiem. Komunistu lozungs par vienotu fronti

cīņā pret kapitālu kļuva populārs arī ierindas sociāldemokrātos, pirmām kār-

tām sociāldemokrātiskajos strādniekos. 1928. g. 1. maiju kreisie (komunistu
iespaidā esošie) strādnieki un sociāldemokrāti atzīmēja ar kopīgiem gājieniem
un mītiņiem. Rīgā šīs svinības izvērtās par iespaidīgu darbaļaužu demonstrāciju.

LKP sekmīgi veica darbu arī reformistisko arodbiedrību biedru vidū. 1928. g.

reformistiskajās arodbiedrībās darbojās 25 komunistiskās frakcijas, kas jūtami
ietekmēja šo arodbiedrību biedrus.

Par galveno revolucionārās kustības legālo centru Latvijā kļuva kreisās

arodbiedrības, kuras Rīgā bija apvienotas Rīgas arodbiedrībuCentrālbirojā. Bur-

žuāziskajā Latvijā 20. gados kreisos, komunistiskos strādniekus dēvēja par «krei-

sajiem arodniekiem». Rīgas arodbiedrību Centrālbiroju un tajā apvienoto arod-
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biedrību darbu vadīja Latvijas Komunistiskā partija, kurai bija savas frakcijas
katrā arodbiedrībā. Tā kā pagrīdē esošajai Komunistiskajai partijai nebija iespē-

jams legāli uzstādīt savus kandidātu sarakstus kā Saeimas, tā arī pašvaldību
vēlēšanās, tad tos uzstādīja kreisās arobbiedrības.

Latvijas buržuāziju ārkārtīgi nobaidīja pieaugošā revolucionārā kustība,

strādnieku vienības centieni. Tādas pašas bailes izjuta labējie sociāldemokrātu

līderi. 1928. g. rudenī bija jānotiek 111 Saeimas vēlēšanām, kurās kreisie revo-

lucionārie spēki varētu gūt lielus panākumus. Tādēļ buržuāzija un tās gribas
izpildītāja valdība nolēma sagraut revolucionārās strādnieku kustības centrus

un neļaut revolucionārajiem strādniekiem izvirzīt savus kandidātu sarakstus

Saeimas vēlēšanās. 1928. g. 19. jūlijā iekšlietu ministrs E. Laimiņš iesniedza

Rīgas Apgabaltiesas administratīvajai nodaļai ierosinājumu slēgt 19 revolucio-

nārās kreisās arodbiedrības un biedrību «Cilvēku tiesības». Tika slēgts Rīgas
arodbiedrību Centrālbirojs un 12 tajā apvienotās arodbiedrības, Kurzemes arod-

biedrību Centrālbirojs (Liepājā) ar tajā ietilpstošajām 4 arodbiedrībām un

Ventspils arodbiedrība. Tas bija sākums plašam reakcijas uzbrukumam Latvi-

jas strādnieku šķiras politiskajām un ekonomiskajām pozīcijām. Bet Latvijas
proletariāts nebūt nedomāja atdot iekarotās pozīcijas bez cīņas. Strādnieki at-

bildēja uz šo reakcijas soli ar masu mītiņiem un protestiem. Kad kļuva zināms,
ka Rīgas Apgabaltiesas administratīvā nodaļa paredzējusi 1928. g. 22. augustā
izskatīt iekšlietu ministra ierosinājumu, Latvijas Komunistiskā partija nolēma

šajā dienā sarīkot visā Latvijā vispārēju politisko streiku, protestējot pret re-

volucionāro arodbiedrību graušanu. Gatavojoties streikam, LKP Rīgas komi-

teja sasauca vairākas aktīvo komunistisko strādnieku sapulces.
Kreiso arodbiedrību komunistu frakciju locekļi, aktīvie arodnieki un komjau-

nieši, gatavojoties masu streikam, veica milzīgu darbu. Dažu dienu laikā nodi-

bināja sakarus ar Liepāju, Ventspili, Daugavpili un citām pilsētām. Partijai
izdevās iespiest legālajās tipogrāfijās uzsaukumus apmēram 200 000 eksemplāru
metienā. Politiskā streika organizēšanā aktīvi piedalījās Latvijas Neatkarīgo
sociālistu partija, kuras CX 1928. g. 17. augustā pieņēma lēmumu aktīvi pie-
dalīties streikā.

20. augusta vakarā Rīgas cirka telpās Merķeļa ielā notika Latvijas Neatka-

rīgo sociālistu partijas sasauktā masu protesta sapulce, kurā piedalījās daži

tūkstoši cilvēku. Sapulcē runāja šīs partijas CX loceklis komunists O. Grīn-

bergs un citi, kas aicināja vienprātīgi piedalīties protesta streikā. Sapulces da-

lībniekus pārņēma pacilāts, kaujiniecisks noskaņojums, pēc sapulces, dziedot

proletariāta kaujas himnu «Internacionāli», viņi izgāja ielās.

Kreisie revolucionārie strādnieki gribēja panākt, lai streiks būtu vispārējs.
Tādēļ Latvijas Neatkarīgo sociālistu partijas CX griezās pie Latvijas sociāl-

demokrātu partijas vadības un reformistisko arodbiedrību centra — Latvijas
arodbiedrību Centrālbiroja ar priekšlikumu piedalīties politiskajā streikā. Taču

šie priekšlikumi neatrada dzirdīgas ausis. Latvijas sociāldemokrātu labējie
līderi, kas pirms tam bija «protestējuši» pret kreiso arodbiedrību slēgšanu kā

pret «demokrātijas pārkāpšanu», kad lieta nonāca līdz konkrētai rīcībai, pazi-
ņoja, ka viņi neatbalsta politisko streiku, un aizliedza sociāldemokrātisko arod-

biedrību strādniekiem piedalīties tajā. Tieši streika dienā, 22. augustā, viņu

partijas centrālorgāns «Sociāldemokrāts» iznāca ar lielu virsrakstu pirmajā
lappusē «Latvijas arodbiedrību Centrālbirojs nepiedalās neatkarīgo sociālistu

un kreiso arodnieku proklamētā streikā», motivējot, ka streiks nav sagatavots
un tā ir «politiska vieglprātība». Tā bija nodevība, kas neļāva streikam kļūt
vispārējam, jo daļa Latvijas strādnieku vēl ticēja sociāldemokrātu līderu solī-

jumiem «organizēti» vest viņus cīņā. Latvijas sociāldemokrātu līderu demago-
ģija un politiskā spekulācija lielai strādnieku šķiras daļai kļuva skaidra tikai

pēc 1934. g. 15. maija fašistiskā apvērsuma.
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Policija izklīdina strādnieku demonstrāciju 1928. g. 22. augustā uz

Brīvības (tag. Ļeņina) ielas.

Streika priekšvakarā nesnauda arī reakcijas spēki. Naktī no 21. uz

22. augustu politpārvalde veica Rīgā plašus arestus un kratīšanas. 22. augustā
Rīgas pilsētas centrs atgādināja svešas armijas okupētu pilsētu. Pastiprinātas
policistu patruļas, pie valdības ēkām policistu un kareivju grupas ar uzspraus-
tiem durkļiem, pagalmos noslēptas policistu rezerves — policijas jātnieki. Šau-

šanai uz strādniekiem bija sagatavoti pat ložmetēji. lelu krustojumos un pie
fabriku vārtiem stāvēja policistu posteņi. Sevišķi stingra apsardzība bija ap

Rīgas Apgabaltiesu (tag. Ļeņina un P. Stučkas ielas stūrī), jo policija pamatoti
domāja, ka organizēto strādnieku masas dosies tieši uz Apgabaltiesu.

Tā pienāca 22. augusts.
Jau agri no rīta simtiem Rīgas komunistu, komjauniešu un kreiso arod-

biedrību aktīvistu devās uz fabrikām un rūpnīcām, uz ostu un sīkajām darb-

nīcām aicināt strādniekus uz streiku. Pie vairākām fabrikām jau agri no rīta

notika skrejošie mītiņi, daudzas fabrikas darbu nemaz nesāka, citas to drīz

pārtrauca, bet vairākās fabrikās darbā neieradās lielākā daļa strādnieku. Bet

Rīgas strādnieki neaprobežojās ar streiku vien. Slēgtās rindās viņi devās uz

Rīgas Apgabaltiesu, lai izteiktu savu protestu. Transportstrādnieku organizētā
kolona no ostas puses devās pa Daugavmalu uz Vecrīgas pusi, apturēja vairā-

kus tramvaja vagonus un uz laiku pārtrauca tramvaja kustību. Policija šo gā-
jienu izklīdināja un vairākus dalībniekus arestēja. Pēc kāda laika no Vecās

Ģertrūdes baznīcas rajona pa Brīvības (tag. Ļeņina) ielu devās jauna strād-

nieku kolona. Sen Rīgas centra nami nebija dzirdējuši ar tādu sajūsmu un

pārliecību dziedātu «Internacionāli». Kad demonstranti atradās starp Elizabetes

(tag. Kirova) un Dzirnavu ielu, tiem ceļu aizšķērsoja policistu ķēde. Tajā pašā
brīdī pret demonstrantiem tika raidīta jātnieku policija. Policisti jāja virsū mie-

rīgajiem demonstrantiem, mīdīja tos, daudzi tika piekauti un apcietināti.
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Demonstrantu pulcēšanās, gājieni un sadursmes ar policiju notika vēl daudzās

citās Rīgas ielās. Rīgā lepni skanēja toreiz populārā revolucionārās jaunatnes
dziesma:

Mēs darba armija,
Lai stingrāk tveram

Sev varu rokās tulznainās!

Jo vairāk māc mūs, jo drošāk ceram —

Mēs tie, kas cīņā uzvarēs!

Streika laikā galvaspilsētā vien tika apcietināti ap 500 cilvēku. Visas aresta

telpas gan policijā, gan politpārvaldē bija pārpildītas, 170 apcietināto paturēja
ieslodzījumā ilgāku laiku. Politpārvaldē izmantoja streiku, lai sagrautu arī

Latvijas Neatkarīgo sociālistu partiju. Partijas darbību aizliedza, visus tās CX

locekļus apcietināja, partijas centrālorgāna avīzes «Vārds» redakciju izdemo-

lēja un avīzi slēdza.

22. augusta streiks norisinājās arī citās Latvijas pilsētās. Liepājā streikā pie-
dalījās visu 19 lielāko uzņēmumu strādnieki, kopskaitā ap 3500. Ventspilī streiks

kļuva vispārējs. Visi rūpniecības uzņēmumi (kokzāģētavas) pilnīgi pārtrauca

darbu, streikoja pat vieglie ormaņi un frizieri. Uz 7 stundām darbu pārtrauca
Ventspils elektrostacija. Daugavpilī komunisti un komjaunieši organizēja de-

monstrāciju un panāca, ka streikam pievienojas daudzu uzņēmumu strādnieki.

Darbu pārtrauca elektrostacija, un izbeidzās strāvas piegāde pilsētai. Arī Dau-

gavpilī notika strādnieku sadursme ar policiju. Pavisam 1928. g. 22. augusta
streikā piedalījās ap 23 500 strādnieku, t. i., apmēram V3no Latvijas rūpniecī-
bas proletariāta.

1928. g. 22. augusta politiskais streiks stipri nobaidīja Latvijas buržuāziju,
tā bija spiesta atlikt arodbiedrības slēgšanas lietas izskatīšanu uz dažiem mē-

nešiem. Slēgto arodbiedrību vietā revolucionārie strādnieki drīz atjaunoja ci-

tas, kuras darbojās līdz 1931. g. Par spīti teroram 1928. g. 6.—7. oktobrī no-

tikušajās 111 Saeimas vēlēšanās Latvijas proletariāts nodeva 75 000 balsu par

revolucionārajiem kandidātiem un pirmo reizi buržuāziskās Latvijas vēsturē iz-

veidoja Saeimā strādnieku-zemnieku frakciju. Tā bija Latvijas proletariāta at-

bilde uz 22. augustu.

V. Bērziņš

Sarkanie strēlnieki cīņā par jaunu dzīvi

1918. gada beigās

-1918. g. novembrī, sākoties revolūcijai Vācijā un vācu imperi-
ālistiem ciešot sakāvi pirmajā pasaules karā, Padomju Krievija
anulēja netaisno Brestas miera līgumu. Šādos apstākļos Latvijas

darbaļaudis pastiprināja cīņu par nacionālo un sociālo atbrīvo-

šanos, veltot visus spēkus Oktobra revolūcijas ideju uzvaras izcī-

nīšanai savā dzimtenē. Komunistu vadībā darbaļaužu masas, bal-

stoties uz revolucionārās Latvijas Sociāldemokrātijas XVII konfe-

rences lēmumiem, sāka bruņotu cīņu pret vācu okupantiem un bur-

žuāziju. Tika izveidotas Latvijas un vietējās kara revolucionārās
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komitejas, pilsētās un laukos dibinājās strādnieku un bezzemnieku

deputātu padomes. Arvien plašākas darbajaužu masas iesaistījās
sociālistiskās revolūcijas turpmākās attīstības gaitā.

Latvijas darbaļaudīm palīgā steidzās latviešu strēlnieku pa-

domju pulki — Oktobra gvarde, kas savu nelokāmo uzticību pa-

domju varai līdz tam bija pārliecinoši pierādījusi cīņās pret iek-

šējo un ārējo kontrrevolūciju Padomju Krievijas atbildīgākajos
cīņu iecirkņos.

Pirmā uz Latvijas pierobežu no Austrumu frontes tika nosūtīta

2. latviešu strēlnieku padomju brigāde, kurā šai laikā ietilpa l.
t

4. un 6. strēlnieku pulks, kam pievienoja kavalērijas eskadronu,
vēlāk arī artilēriju. Par spīti sliktajam dzelzceļa transporta stā-

voklim un sniegputeņiem bagātajam agrās ziemas sākumam, kas

ievērojami apgrūtināja strēlnieku pulku pārsviešanu uz rietumiem,
2. brigādes daļas, dodoties pa maršrutu Simbirska—Maskava—

Staraja Rusa —Dno un tālāk Latvijas virzienā, 1918. g. novembra

pēdējās un decembra pirmajās dienās ieradās nesen atbrīvotajā
Pleskavā. Brigādi iedalīja padomju VII armijas kreisajā kaujas
iecirknī, un tā, virzoties gar dzelzceļa līniju Pleskava —Veru—

Valka, sāka Dienvidigaunijas atbrīvošanu. 8. decembrī strēlnieki

iegāja Veru, bet vēl pēc desmit dienām ieradās Valkā, no kurienes

izvērsa cīņu par Vidzemes atbrīvošanu.

Uz laiku atstājot Valkā 6. pulku, pārējie divi strēlnieku pulki
21. decembrī nonāca Strenčos. 1. pulks nekavējoties devās tālāk

un 22. decembrī, 4. latviešu vieglās artilērijas baterijas un bruņu-
mašīnas atbalstīts, ar kauju atbrīvoja Valmieru, iegūstot bagātī-

gas trofejas: vairāk nekā 50 dažāda kalibra lielgabalu, daudz lā-

diņu, lokomotīves, desmitiem vagonu.

Nākamajā dienā 4. strēlnieku pulks, iedzīvotāju sveikts, iegāja
Cēsīs, ko pretinieks bija atstājis bez kaujas. Decembra otrajā

pusē Latvijā (Daugavpilī) sāka ierasties arī citi latviešu strēl-

nieku pulki. Pirmie 18. decembrī Daugavpilī iebrauca K. Stučkas

komandētā 3. strēlnieku pulka ešeloni. 3. pulks ietilpa Latvijas
armijas operatīvajā grupā, kura bija izveidota 1918. g. 8. decembri

saskaņā ar bruņoto spēku virspavēlnieka J. Vācieša direktīvu. Mi-

nētās grupas daļas bija paredzēts koncentrēt Daugavpils—Krust-
pils rajonā. 3. latviešu strēlnieku padomju pulks no Krustpils
devās Jelgavas virzienā un 27. decembrī sasniedza Daudzevas

staciju. Sakarā ar stāvokli citās pilsoņu kara frontēs, kā arī jau
minēto transporta stāvokli pārējo 1. un 3. brigādes strēlnieku

pulku ierašanās Latvijā novēlojās.
2. latviešu strēlnieku brigādes daļas decembra beigās enerģiski

virzījās uz priekšu. Vācieši un baltgvardi centās apturēt šo uzva-
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ras gājienu. Līgatnes stacijā bruņuvilciena aizsardzībā vairāki

simti dzelzsbrigādes kareivju centās aizšķērsot ceļu 4. strēlnieku

pulkam. Spītējot ienaidnieka spēcīgajai ugunij, strēlnieki devās

triecienā un izsita vāciešus no Līgatnes stacijas. Naktī no 29. uz

30. decembri pēc īsas cīņas ienaidnieks tika padzīts arī no Si-

guldas. Vajājot sakautos kontrrevolūcijas spēkus, Jaungada naktī

latviešu strēlnieki uzbruka labi nocietinātajām vācu pozīcijām
Inčukalnā. Izmantojot vecos nocietinājumus, pretinieks cerēja no-

turēties Inčukalna muižā un stacijā. 1. latviešu strēlnieku pulks,
veicis sekmīgu apiešanas manevru, negaidot uzbruka ienaidniekam

no dienvidiem. Tas sacēla baltgvardu rindās paniku, un tikai

dzeloņstiepļu žogi, aizkavējot strēlnieku durkļu triecienu, deva

pretiniekam iespēju sakārtot rezerves un virzīt tās pret strēlnie-

kiem. Sīvā kauja turpinājās arī 1. janvārī. Kaujas tālākajā gaitā
1. un 4. strēlnieku pulki gatavojās no abām pusēm aptvert Inču-

kalnu, nogriežot vāciešiem atkāpšanās ceļu uz Rīgu. lenaidnieks

neizturēja un, pametot lielgabalus un ložmetējus, bēga no kaujas
lauka. Augstu novērtējot strēlnieku pašaizliedzību, Padomju Lat-

vijas valdība izteica 4. pulkam pateicību, bet 1. strēlnieku pulku
un 4. latviešu vieglo artilērijas bateriju apbalvoja ar Sarkano

kaujas karogu.
Pēc uzvaras pie Inčukalna strēlnieki ar nepacietību gaidīja pa-

vēli doties uz Rīgu. Taču arī Rīgas proletariāts vēlējās dot savu

ieguldījumu uzvaras izcīņā un naktī uz 1919. g. 3. janvāri sāka

sacelšanos. Drīz pār Rīgu plīvoja sarkanais uzvaras karogs. No

latviešu strēlniekiem pirmie Rīgā ieradās kavalēristi un 6. pulks,
bet nedaudz vēlāk arī 1. un 4. pulka strēlnieki.

Janvāra sākumā cīņas par Latvijas atbrīvošanu turpinājās. Lat-

vijā ieradās arī citi latviešu strēlnieku padomju pulki, tika no-

organizēta Padomju Latvijas armija, kurai 1919. g. sīvās cīņās
vajadzēja aizstāvēt katru zemes pēdu pret ārvalstu interventu

un vietējo baltgvardu apvienoto pārspēku.

Dz. Paeglīte

Latviešu strēlnieku līdzdalība kreiso eseru

dumpja apspiešanā

Padomju valstij tās pastāvēšanas pirmajos mēnešos lielu uz-

manību vajadzēja veltīt cīņai ar ārējiem un iekšējiem ienaid-

niekiem.

Viens no iekšējiem ienaidniekiem bija kreisie eseri, kuri Oktobra

revolūcijas dienās, zemniecības masu spiesti, bija gājuši kopā
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miera līguma noslēgšanu un pēc līguma parakstīšanas nosvērās

pa labi. Izvēršoties sociālistiskajai revolūcijai laukos un paasino-
ties šķiru cīņai, kreisie eseri naidīgi nostājās pret Padomju valsts

pārtikas politiku laukos.

1918. g. 4. jūlijā sanāca V Viskrievijas Padomju kongress. Tā

uzdevums bija vispārināt astoņu mēnešu radošā darba pieredzi.
No 1164 kongresa delegātiem ar lēmēja balsstiesībām 773 bija
boļševiki, pārējie bija kreisie eseri v. c. partiju delegāti. Jau pirms

kongresa kreisie eseri gatavoja pretpadomju dumpi. Viņi cerēja
izmantot kongresa tribīni, lai noskaņotu zemniekus pret strādnie-

kiem. Taču, redzēdami, ka kongresā viņu ietekme ir vāja, ka viņu
priekšlikumi noraidīti, kreisie eseri ķērās pie provokācijas. 6. jū-
lija pēcpusdienā kreisie eseri Bļumkins un Andrejevs savas parti-

jas CX uzdevumā ieradās Vācijas vēstniecības namā Maskavā un

nogalināja vēstnieku Mirbahu, cerēdami tādējādi izprovocēt Vā-

ciju uz karu pret Padomju Krieviju.
Padomju republikai draudēja nopietnas briesmas.

Bruņotās vienības, ko kreisie eseri bija pulcinājuši Trjohsvjati-
teļskijas šķērsielā, ieņēma arī Valsts ārkārtējās komisijas ēku,

nostiprinājās Centrālajā pastā un telegrāfā.
Kad par Vācijas vēstnieka nogalināšanu uzzināja Padomju

valdības locekļi V. I. Ļeņins, J. Sverdlovs un F. Dzeržinskis, viņi
nekavējoties devās uz notikuma vietu. Lai atrastu un sodītu vai-

nīgos, F. Dzeržinskis steidzās uz kreiso eseru štābu Morozova

savrupmāja Trjohsvjatiteļskijas šķērsielā, kur kategoriski piepra-

sīja izdot Bļumkinu. Kreisie eseri F. Dzeržinski apcietināja. Ne-

daudz vēlāk apcietināja arī M. Lāci, P. Smidoviču v. c. boļševikus.
Padomju valdības vadītāji V. L Ļeņins un J. Sverdlovs uzdeva

Kara lietu kolēģijas loceklim N. Podvoiskim, Kara revolucionārās

padomes loceklim J. Daniševskim un latviešu strēlnieku padomju
divīzijas priekšniekam J. Vācietim izstrādāt un veikt konkrētus

pasākumus dumpja likvidēšanā.

No padomju varai uzticīgām karaspēka daļām, galvenokārt no

latviešu strēlniekiem, N. Podvoiskis un J. Vācietis izveidoja divas

apvienotās kaujas grupas un jau naktī uz 7. jūliju atspieda dum-

pinieku spēkus līdz viņu štābam Trjohsvjatiteļskijas šķērsielā.
Ziņojot V. I. Ļeņinam par dumpja likvidēšanā veiktajiem pasāku-
miem, J. Vācietis apsolīja, ka līdz nākamās dienas vidum dumpi-
nieki būs sakauti.

7. jūlija rītā sākās uzbrukums dumpiniekiem.
Kopā ar 1. latviešu strēlnieku padomju pulku uzbrukumā gāja

1. latviešu vieglās artilērijas divizions. Diviziona komandieris

1158*
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E. Bērziņš.

Eduards Bērziņš savās atmiņās stāsta,
ka divizions sācis formēties tikai 1918. g.

aprīlī un līdz eseru dumpja dienām nav

bijis vēl pilnīgi noformējies. Bijuši lielga-
bali, bet nav bijis artilērijas zirgu. Vaja-
dzējis izlīdzēties ar 3. latviešu strēlnieku

pulka aizdotajiem vezumnieku zirģeļiem.
Par spīti visām grūtībām divus lielgaba-
lus izdevies savest lietošanas kārtībā.

īstenojot paredzētās operācijas plānu,
strēlnieki atspieda ienaidnieka spēkus
visā frontē, likvidējot citu pēc cita dum-

pinieku sargposteņus, padzenot eserus no

Centrālā pasta un telegrāfa.
E. Bērziņš savās atmiņās stāsta, ka strēlnieki, lai nepievērstu

dumpinieku uzmanību, aizstūmuši lielgabalu līdz Vladimira baz-

nīcas kāpnēm, nocēluši no priekšratiem un ar rokām uzvilkuši uz

paaugstinājuma pie baznīcas iepretī Morozova savrupmājai.
Pulksten vienpadsmitos lielgabala apkalpe atklāja uguni.
«Vajadzēja redzēt, ar kādu prieku komandieri un strēlnieki

steidzās izpildīt pavēli,» rakstīja Bērziņš. «Vārda tiešā nozīmē

pāris sekundes vēlāk uz kreiso eseru štāba logiem jau lidoja pir-
mais lādiņš, tad otrs. Trešais lādiņš sagrāva Morozova nama

bēniņu logu, no kura šāva ložmetējs. Nākošie lādiņi ieurbās nama

sienā otrā stāva augstumā. Artilēristi šāva ar tādu steigu, ka,

likās, viena lielgabala vietā darbojas vairāki lielgabali vai arī

ātršāvējs. Eseri apklusa. Izšāvuši ap 60 lādiņu, mēs pārstājām
šaut. Kājnieki devās uzbrukumā. Pretestību viņi vairs nesastapa.
Dumpinieki jau bija aizbēguši. Minūtes 15—20 vēlāk pie mums

pienāca Fēlikss Dzeržinskis un izteica pateicību par šaušanu, kas

dažās minūtēs bija likvidējusi sacelšanos un atbrīvojusi viņu un

citus biedrus no kreiso eseru aresta.»

Nopratinot sagūstītos kreiso eseru dumpja vadītājus, noskaid-

rojās, ka tai laikā, kad E. Bērziņa diviziona lielgabals atklājis
uguni, kādā savrupmājas istabā notikusi kreiso eseru vadības

sēde. Pirmais lādiņš sprādzis istabā, kas atradusies blakus sēdes

telpai. Negaidītie granātu sprādzieni nobiedējuši sēdes dalībnie-

kus, un viņi metušies bēgt. Vadītājiem sekojis arī viņu kara-

spēks.
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Vladimira baznīcas

kāpnes.

Ap pulksten četrpadsmitiem 7. jūlijā dumpis bija likvidēts. Ka-

raspēks, kas piedalījās tā apspiešanā, sapulcējās pie Valsts ār-

kārtējās komisijas ēkas. Šeit ieradās arī V. I. Ļeņins.

Ziņodams V. I. Ļeņinam par dumpja likvidēšanu, N. Podvoiskis

īpaši atzīmēja latviešu strēlnieku vīrišķību. Viņš ziņoja arī, ka

dumpinieku sagraušanā aktīvi piedalījušies Maskavas komunisti

un V Viskrievijas Padomju kongresa delegāti.
Kreiso eseru dumpis Maskavā bija signāls, kuram sekoja eseru

un citu kontrrevolucionāru dumpji Jaroslavļā, pie Volgas un Urā-

los, taču padomju varai bija pietiekami daudz spēka, lai apspiestu
kontrrevolūciju.

E. Līdace

Latvijas Komunistiskās partijas VII kongress

Maskava. 1923. g. 16. februāris. Mierīgi un nosvērti skan Pētera Stučkas

balss, kad viņš paziņo: «Centrālās Komitejas vārdā atklāju Latvijas Komunis-
tiskās partijas septīto kongresu — no jauna nelegālu.» Kongress sāk darbu.

Tajā ieradušies 18 delegāti ar lēmēja un 11 delegāti ar padomdevēja balsstie-

sībām. Tie ir LKP Rīgas pilsētas, Latgales, Lejaskurzemes, Ventspils, Vidienas

un Zemgales apgabalu organizāciju deleģētie pārstāvji, kas apspriedīs un vēr-

tēs padarīto un noteiks uzdevumus nākamajam cīņu cēlienam. Viņi pārstāvēs
tos 845 biedrus, kas grūtajos buržuāzijas terora apstākļos neatlaidīgi cīnās par

padomju varas atjaunošanu Latvijā. Bez tam uz kongresu atnākuši uzaicinātie

viesi — Komunistiskās Internacionāles Izpildu Komitejas pārstāvji, LKP va-

došie darbinieki, Latvijas revolucionārās kustības veterāni, kas pēc padomju
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varas krišanas dzīvo Padomju Krievijā, v. c. Kongresa dalībnieku vidū ir

S. Berģis, J. Bērziņš-Andersons, J. Daniševskis, O. Dzenis, E. Eferts-Klusais,

X- Imūns, V. Knoriņš, J. Krūmiņš-Pilāts, P. Krustiņš, A. Spalva, P. Stučka,
E. Zandreiters, V. Zeimals v. c.

Tā kā kopš iepriekšējā LKP kongresa bija pagājuši četri gadi, kuru laikā

bija radikāli mainījušies Latvijas komunistu darbības apstākļi un uzdevumi,
VII kongresam vajadzēja apspriest daudzus svarīgus jautājumus. Bez tradicio-

nālās Centrālās Komitejas atskaites kongress noklausījās un apsprieda ziņoju-
mus par Komunistiskās Internacionāles darbību, par Latvijas saimniecisko un

politisko stāvokli, par LKP programmu, kā arī vairākus jautājumus, kas attie-

cās uz LKP taktiku cīņā par ietekmi darbaļaužu masās kā pilsētās, tā laukos.

Par LKP darbību 1919. g. padomju varas laikā kongresam ziņoja LKP CX
loceklis, bijušais Latvijas Padomju valdības priekšsēdētājs P. Stučka. Viņš pa-

stāstīja par LKP veikto darbu, lai mobilizētu komunistus un visus Padomju
Latvijas darbaļaudis sociālisma celtniecībai un republikas aizsardzībai pret
kontrrevolucionāru uzbrukumiem. Novērtējot CX darbību, P. Stučka uzsvēra, ka

LKP 1919. g. ir godam attaisnojusi komunistiskās partijas nosaukumu. Kritiski

vērtējot padarīto, P. Stučka nenoklusēja arī dažas kļūdas, bet reizē ar to no-

rādīja, ka bailes no iespējamām kļūdām nekādā ziņā nedrīkst mazināt revolu-

cionāro rosmi.

LKP darbību buržuāzijas diktatūras pirmajos gados analizēja un vispusīgi
apgaismoja Centrālās Komitejas loceklis Eduards Zandreiters, kas bija viens

no LKP nelegālās organizācijas vadītājiem buržuāziskajā Latvijā turpat četrus

gadus.
Kad 1920. g. janvārī visā Latvijā nodibinājās buržuāzijas vara, P. Stučka

kādā rakstā norādīja, ka Latvijas proletariāts nebūt nedomā atzīt šo buržuā-

zisko republiku, bet nerimtīgi cīnīsies par to, lai atkal ietu kopsolī ar Padomju
Krievijas darbaļaudīm. «Un ar lielāko prieku mēs apsveiksim to dienu, kad

Latvija no jauna apvienosies ar lielo Krieviju uz Padomju iekārtas pamatiem,»
rakstīja P. Stučka.

E. Zandreiters savā referātā pastāstīja, kā Latvijas komunisti, pārvarot mil-

zīgas grūtības un šķēršļus, vada proletariātu cīņā pret buržuāzijas jūgu un par
šīs cīņas panākumiem. Par spīti buržuāzijas teroram, kas prasīja daudz upuru,

Latvijā bija izveidota vienota, nelegāla komunistiskās partijas organizācija,
kuras darbība aptvēra visu toreizējo Latvijas teritoriju. Komunistiskā partija
izdeva un izplatīja komunistisko literatūru, tajā skaitā laikrakstu «Cīņa», bija
panākusi savas ietekmes nostiprināšanos daudzās arodbiedrībās un citās legā-
lās strādnieku organizācijās ne tikai Rīgā, bet arī citās pilsētās un lauku ap-

vidos, tā vadīja streikus un pret buržuāzijas politiku vērstas demonstrācijas.
Tas viss liecināja, ka Latvijas proletariāta ieroči cīņā pret buržuāzijas dikta-

tūru nestāv dikā, ka P. Stučkas 1920. g. teiktie pravietiskie vārdi īstenosies.

Kongress atzina Centrālās Komitejas darbību visumā par pareizu.
Ar sevišķu uzmanību kongresa dalībnieki noklausījās izcilā starptautiskās

komunistiskās kustības darbinieka P. Stučkas, kas reizē bija arī LKP pārstāvis
Kominternes Izpildu Komitejā, plašo ziņojumu par Kominternes darbību no

1919. līdz 1923. g. Šajā periodā notikušie četri Kominternes kongresi bija pie-
ņēmuši svarīgus lēmumus par starptautiskās komunistiskās kustības jautāju-
miem. Tā kā pēc Kominternes nodibināšanas Latvijas komunistiem tikai tagad

bija izdevies sasaukt savas partijas augstāko orgānu, kongresam vajadzēja
izlemt par LKP attiecībām pret šo starptautisko proletariāta organizāciju. Kon-

gress apstiprināja 1920. g. janvārī LKP CX paplašinātajā sēdē un LKP

XIX konferencē pieņemtos lēmumus par LKP iestāšanos 111 Komunistiskajā
Internacionālē un nolēma, ka Latvijas komunisti savā darbībā pamatosies uz

Kominternes vadošo orgānu lēmumiem un norādījumiem. Tātad kongress vēl-
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reiz uzsvēra Latvijas Komunistiskās partijas idejisko un organizatorisko vie-

notību ar šo starptautisko revolucionāro organizāciju.

Kongresa dalībnieki vispusīgi apsprieda Latvijas saimniecisko un politisko
stāvokli, partijas politiku agrārajā jautājumā, LKP programmas projektu, le-

gālo iespēju izmantošanu revolucionārajā darbā un vairākus citus darba kārtī-

bas punktus. Par visiem LKP taktikas jautājumiem izvērsās spraiga domu ap-
maiņa. Delegātu runām, pieņemtajiem lēmumiemun tēzēm kā sarkans pavediens
cauri vijās doma, ka cīņa par buržuāzijas diktatūras gāšanu un padomju va-

ras atjaunošanu Latvijā ir Latvijas Komunistiskās partijas stratēģiskais mēr-

ķis, kam jāpakļauj visa nelegālo organizāciju darbība un visi cīņas paņēmieni.
Apspriežot nacionālo jautājumu, kongress asi nosodīja buržuāzisko nacionā-

lismu, izteicās par visu darbaļaužu ciešu saliedētību revolucionārajā cīņā un

uzsvēra, ka jebkuru darbaļaužu apspiestību, arī nacionālos spaidus, var likvi-

dēt vienīgi padomju vara.

Kongress pieņēma jaunus LKP statūtus, kas atbilda nelegālās darbības ap-

stākļiem. Statūtos, starp citu, bija uzsvērts, ka LKP ir Kominternes sastāv-

daļa un darbojas Latvijā kā tās sekcija.

Kongresa pēdējā dienā, 23. februārī, tika ievēlēta LKP Centrālā Komiteja,
kurā turpmāk darbojās J. Bērziņš-Andersons, O. Dzenis, K. Krastiņš, J. Krū-

miņš-Pilāts, E. Ozoliņš, R. Salna, A. Samsons, P. Stučka, E. Zandreiters v. c.

revolucionāri ar bagātu nelegālā darba pieredzi.

Latvijas komunistu uzticību marksisma-ļeņinisma idejām un viņu nesalau-

žamo cīņas sparu pauda kongresa apsveikums V. I. Ļeņinam.

Kongresa vēsturiskā nozīme ir tā, ka, pamatojoties uz starptautiskā stāvokļa
un Latvijas iekšējo apstākļu dziļu analīzi un vērtējumu, kā arī uz LKP triju
gadu nelegālā darba pieredzi buržuāzijas diktatūras apstākļos, kongress no-

teica konkrētus uzdevumus turpmākajam darbības periodam un izstrādāja tak-

tiku proletariāta vēl plašākai iesaistīšanai revolucionārajā cīņā.
Lai iepazīstinātu pēc iespējas vairāk darbaļaužu ar šī kongresa lēmumiem un

mobilizētu revolucionāros spēkus to īstenošanai, kongresa uzdevumā LKP CX
izdeva P. Stučkas uzrakstīto manifestu «Latvijas darba tautail». Manifestā bija
teikts: «Nav taisnība, ka vispasaules revolūcija izbeigusies. Tā turpinās.» Mani-

fests aicināja Latvijas darbaļaudis sakļauties ap Komunistisko partiju un droši

doties cīņā par padomju varu.

E. Blūmfelds

Vēsturiskā kauja Volgas krastos

Šogad padomju tauta un visa progresīvā cilvēce svinīgi atzīmē

25 gadu jubileju kopš tām dienām, kad beidzās vēsturiskā kauja
pie Staļingradas.

1942. g. vasaras sākumā spēku samērs padomju-vācu frontē

bija labvēlīgs hitleriešiem. Joprojām varēja just pirmo kara mē-

nešu neveiksmes, kuru rezultātā tika zaudēta ievērojama terito-

rija un samazinājās PSRS militārais un ekonomiskais potenciāls.
Jau 1941. g. novembra otrajā pusē, t. i., tad, kad kļuva skaidrs,
ka uzbrukums Maskavai nav devis cerētos rezultātus, vācu
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pavēlniecība sāka izstrādāt 1942. g. vasaras operāciju plānu. Jau-

nais plāns paredzēja PSRS dienvidu svarīgāko ekonomisko rajonu

sagrābšanu, lai galīgi novājinātu Padomju Savienību. Paredzē-

tajam uzbrukumam tika sagatavotas piecas vācu, viena rumāņu,
viena itāļu un viena ungāru armija, kuras apvienoja armiju grupā

«Dienvidi», ko sadalīja divās daļās. Vienai no tām bija jāuzbrūk
Donas lejastecei un tālāk Kaukāzam, bet otrai — tieši Staļin-

gradai.

Staļlngradas aizstāvēšana sākās pie Ciras upes jau 17.—22. jū-

lijā. Tajā piedalījās 62. un 64. armijas daļas, kas pēc sīvām kau-

jām 23. jūlijā atkāpās līdz galvenajai aizsardzības līnijai.

Sagādājot ienaidniekam smagus zaudējumus, padomju karaspēks

atkāpās uz Staļingradu. 13. septembrī hitlerieši ievadīja uzbru-

kumu pilsētai. Ar šo dienu sākās neatlaidības un sasprindzinātī-
bas ziņā vēl nepieredzēta kauja, kas, ne dienu neapklustot, ilga
līdz 1943. g. februārim. Ar sevišķu drosmi un vīrišķību izcēlās

ģenerāļa V. Cuikova komandētās 62. armijas karavīri, kas nosar-

gāja savas pozīcijas un deva ienaidniekam drošus prettriecienus.
Staļingradas kaujas aizsargāšanās posma beigās 62. armija bija
nostiprinājusies Volgas labajā krastā, rajonā ziemeļos no Traktoru

rūpnīcas, kā arī rūpnīcu «Barikādes», «Sarkanais Oktobris» ra-

jonā pilsētas ziemeļaustrumu daļā. 64. armijas vienības aizstāvēja

pilsētas dienvidu daļu. 57. un 51. armijas karaspēks ieņēma plašu

rajonu dienvidos no Staļingradas. Notikumiem, kas Volgas krastos

risinājās 1942. g. vasarā un rudenī, ar neatslābstošu interesi

sekoja visa cilvēce, labi saprotot, ka tieši šeit izšķiras otrā pa-

saules kara liktenis.

19. novembrī padomju artilērijas zalves vēstīja par vēsturiskās

kaujas otrā posma sākumu. Dienvidrietumu un Donas frontes

armijas vienlaicīgi pārgāja uzbrukumā, drīz pēc tam kaujas dar-

bību izvērsa arī Staļingradas fronte. Sarkanās Armijas pretuzbru-
kuma plāns, ko nosacīti sauca par «Urānu», balstījās Uz reālu

situācijas un spēku samēra vērtējumu. Triju frontu darbību pēc
Galvenās mītnes lēmuma koordinēja Ģenerālštāba priekšnieks
A. Vasiļevskis. Pretspēku samērs skaitliski bija gandrīz vienāds,
tomēr galveno triecienu virzienā padomju pavēlniecība raidīja di-

vas un pat trīs reizes lielākus spēkus. Padomju karavadoņu augošā

politiskā rūdījuma, kaujas prasmes un armiju veiksmīgas pār-
grupēšanas rezultātā triju frontu karaspēks kaujas uzdevumu

veica sekmīgi. Nepilnās piecās diennaktīs tas deva ienaidniekam

spēcīgu triecienu: ielenca vācu 6. armiju un 4. tanku armiju —

pavisam 22 divīzijas un 160 atsevišķas kaujas vienības. Tas bija
galvenais spēks ienaidnieka grupējumā starp Donu un Volgu.
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330 tūkst, ienaidnieka karavīru nokļuva «katlā», pēc tam ielenktais

grupējums tika sašķelts divās daļās — dienvidu un ziemeļu.
1943. g. janvāra beigās gūstā padevās vācu armijas dienvidu

grupējums ar 6. armijas komandieri ģenerālfeldmaršalu Paulusu

priekšgalā. 2. februārī kapitulēja arī ziemeļu grupējums.
Otra pasaules kara lielākā kauja beidzās ar fašistisko kara-

pūļu sagrāvi Volgas krastos. Pilnīgi iznīcinātas tika 32 divīzijas
un 3 brigādes, bez tam 16 divīziju kaujas spējas tika stipri iedra-

gātas. Vācu fašistisko armiju un to sabiedroto kopīgie zaudējumi
no 1942. g. 19. novembra līdz 1943. g. 2. februārim pārsniedza
800 tūkst, cilvēku, apmēram 2 tūkst, tanku un pašgājēju lielga-
balu, pāri par 10 tūkst, lielgabalu un mīnmetēju, ap 3 tūkst, kau-

jas un transporta lidmašīnu un vairāk nekā 70 tūkst, automašīnu.

Sarkanā Armija deva smagu triecienu visai fašistiskās Vācijas
kara mašīnai. Sīs vēsturiskās kaujas rezultātā Padomju bruņotie
spēki no jauna pārņēma stratēģisko iniciatīvu un paturēja to līdz

ienaidnieka pilnīgai sagrāvei. Šīs kaujas iznākums nostiprināja
brīvību mīlošajās tautās ticību uzvarai pār fašistiskajiem iebru-

cējiem un veicināja atbrīvošanās cīņas kāpinājumu ne tikai uz

laiku okupētajā padomju teritorijā, bet arī hitleriešu pakļautajās
Eiropas valstīs.

J. Dzintars

Antifašistiskās cīņas kāpinājums Latvijā

Padomju armijas uzvaras 1942.—1943. g. ziemas kaujās pie Volgas un

1943. g. vasarā Kurskas lokā ievadīja jaunu posmu kā visā Lielā Tēvijas kara

gaitā, tā arī antifašistiskajā pagrīdes kustībā Latvijā. Darbaļaužu cīņa pret hit-

leriešu režīmu okupētajā Latvijas PSR teritorijā izvērsās par masveida cīņu,
jo tajā aizvien aktīvāk sāka iesaistīties vidējā zemniecība, amatnieki un inteli-

ģence. Jāņem vērā, ka šīs sīkburžuāziskās kārtas Latvijā veidoja visplašāko
sociālo slāni. Daudz jaunu pagrīdes grupu un organizāciju radās tieši Rīgā.
Te īpaši atzīmējama Jāņa Sabasa vadītā antifašistiskā pagrīdes organizācija
un pagrīdes organizācija «Tautas atriebēji», ko vadīja padomju karagūsteknis
Ivans Maširovs. J. Sabasa vadībā antifašisti panāca, ka no Rīgas pie partizā-
ņiem Latgalē nokļuva 60 padomju karagūstekņi. Organizācijā «Tautas atriebēji»
bija apvienojušies 170 patriotu. Tāpat aktīvi darbojās Oto Zariņa un Eduarda

Lobačevska, Annas Vīnstabas, Dominikas Kairišas un lijas Jurko vadītās pa-

grīdes grupas, kuras plašos apmēros organizēja sarkanarmiešu bēgšanu no

gūstekņu nometnēm, izbēgušo apbruņošanu un nosūtīšanu pie partizāniem.
Daudzi pēc pašu iniciatīvas centās palīdzēt tiem, kurus vajāja okupanti. Tā

pašaizliedzīgais padomju patriots Jānis — Žanis Lipke palīdzēja bēgt no geto
un slēpa līdz atbrīvošanai 26 ebreju tautības pilsoņus.

Lai pilnveidotu un centralizētu antifašistisko pagrīdi un partizānu kustību

ienaidnieka aizmugurē, pie Latvijas austrumu robežas 1943. g. janvārī izvietojās
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J. Šabass, Rīgas pagrīdes organizācijas vadītājs
1943. g.

Latvijas KP CX Operatīvā grupa Kārļa Ozoliņa
vadībā. Operatīvā grupa sāka pamazām pārņemt
antifašistiskās cīņas vadību ienaidnieka aizmugure.
Tika noorganizētas Latvijas KP Latgales un Vid-

zemes apgabalu, Valkas, Abrenes, Valmieras, Lu-

dzas, Rēzeknes un Madonas apriņķu partijas pa-

grīdes komitejas. Rietumkurzemē, Ziemejkurzemē,

Zemgalē, Rīgā un Daugavpils apriņķī partijas ko-

miteju uzdevumus veica attiecīgi Operatīvās gru-

pas pilnvarotie, Andrejs Macpāns, Kārlis Paldiņš,
Otomars Oškalns, Imants Sudmalis un Jānis Ma-

tisāns. Vienlaikus nodibinājās Latvijas ĻKJS CX

Operatīvā grupa Kārļa Āboliņa vadībā, kā arī Lat-

gales apgabala, Valkas, Abrenes, Madonas, Lu-

dzas, Rēzeknes un Daugavpils apriņķu komjau-

natnes komitejas. Tās veica plašu organizatorisko un ideoloģisko darbu jau-

natnes vidū hitleriešu aizmugurē.
1943. g. pavasarī un vasarā sāka iznākt pagrīdes laikraksti «Par Dzimteni»

(Latvijas KP CX Operatīvās grupas orgāns), «Taisneiba» (Latgales apgabala

partijas komitejas orgāns), «Cīņas Balss» (Madonas apriņķa partijas komite-

jas orgāns), «Latgaļskaja Pravda» (Abrenes apriņķa partijas komitejas or-

gāns), «Jaunais Latvietis» (Latvijas ĻKJS CX orgāns), bet 1944. g. janvārī
«Mūsu Zeme» (Vidzemes apgabala partijas komitejas orgāns). Minēto partijas
pagrīdes komiteju vadībā 1943.—1944. g. darbojās antifašistiskās pagrīdes gru-

pas un organizācijas Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā, Abrenē, Valkā, Jēkabpilī,
daudzos ciemos un pagastos. 1943. g. rudenī Valkas apriņķa partijas komitejas

vadībā darbojās 60 pagrīdes grupas, bet 1944. g. pavasarī Vidzemes apgabala
partijas komitejas vadībā — jau 200 šādu grupu. 1943. g. aktīvi darbojas Lat-

vijas ĻKJS Operatīvās grupas pilnvarotā I. Muzikantika noorganizētā Daugav-
pils antifašistiskā pagrīdes organizācija «Nāve vācu okupantiem!», ko vadīja

komjaunietis Nikolajs Skrabo. 1944. g. Daugavpils pagrīdnieki Marija Daņilē-
viča, komjaunietis Andrejs Patalujevs, Agafija Puhova v. c. no Daugavpils un

Rīgas nogādāja pie Baltkrievijas partizāniem daudzus desmitus no hitleriešu

nometnēm izbēgušu karagūstekņu un citus padomju patriotus.
Lai apvienotu un vadītu Rīgā darbojošās pagrīdes grupas, 1943. g. jūlija

pilsētā ieradās Latvijas KP CX Operatīvās grupas un Latvijas ĻKJS CX Ope-
ratīvās grupas pilnvarotais Imants Sudmalis. Viņa vadībā tika izveidota Rīgas

pilsētas komjaunatnes pagrīdes komiteja, par kuras sekretāriem kļuva Malds

Skreija un Džems Bankovičs. I. Sudmaļa vadībā Rīgas pagrīdnieku kaujas dar-

bība kļuva aktīvāka. 1943. g. 13. novembrī pagrīdnieki sarīkoja sprādzienu Doma

laukumā, kur okupanti un latviešu buržuāziskie nacionālisti bija nodomājuši
inscenēt protesta mītiņu pret antifašistiskās koalīcijas valstu ārlietu ministru

Maskavas konferences lēmumiem. 1944. g. janvārī Imanta Sudmaļa vadībā

jau darbojās 11 komjaunatnes grupas un 7 atsevišķi komjaunieši Rīgā, 2 anti-

fašistiskās pagrīdes organizācijas Rīgā un tās apriņķī un 4 antifašistiskās gru-

pas Jelgavā. Cīņā pret plašo Rīgas pagrīdi gestapo raidīja savus rūdītākos

kadrus un aģentu barus. 1944. g. februārī ar provokatoru palīdzību gestapo iz-

devās arestēt I. Sudmali, Dž. Bankoviču, M. Skreiju un daudzus citus pagrīd-
niekus, kuri kā varoņi bija cīnījušies un kā varoņi gāja nāvē. Arestu viļņi se-
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Aizfrontes izdevumi, kurus izplatīja Latvijā no 1942. lidz 1944. g.

koja cits citam. 1944. g. aprīlī Rīgā tika apcietināti 226 patrioti un, meklējot
antifašistiskās pagrīdes dalībniekus, izdarītas kratīšanas 515 dzīvokļos.

Tomēr pat šie smagie zaudējumi nespēja pilnīgi pārtraukt latviešu tautas

varoņa Imanta Sudmaļa organizētās un vadītās Rīgas antifašistiskās pagrīdes
darbību. Cīņu, kaut arī vairs ne tik aktīvi, turpināja vairākas Sudmaja organi-
zētās grupas un vieninieki, tai skaitā komjaunieša Pētera Ozoliņa vadītā pa-

grīdes grupa, lecavas pagrīdnieki v. c.

Vienlaikus Rīgā savu patriotisko darbību turpināja antifašistiskās organizā-

cijas «Cīņa» (vadītāji Leonīds Leimanis un komjaunietis Oļģerts Urbāns) un

«Jaunie komunāri» (vadītāji bijušie pionieri Juris Mihailovs, Marģers Sočņevs
un Viktors Andrejevs).

1943. g. vasarā Liepājas, Aizputes un Kuldīgas apriņķos LKP CX Operatī-
vās grupas pilnvarotā Andreja Macpāna vadībā sāka darboties organizatoru
grupa, kas izveidoja plašu pagrīdes organizāciju un spēcīgu partizānu vienību,
aktivizēja un vadīja Liepājas antifašistisko pagrīdi, kuras sastāvā no 1943. g.
rudens sekmīgi darbojās komunista Eduarda Elerta vadītie cīnītāji. 1943. g.

aktīvu diversiju darbību Liepājas apriņķī izvērsa Elmāra Birznieka vadītie

«Latvijas sarkano pionieru» grupas biedri.

1943. g. vasarā uz Ziemeļkurzemi tika nosūtīts bijušais LKP Talsu apriņķa
komitejas sekretārs, LPSR Augstākās Padomes deputāts Kārlis Paldiņš un

Ventspils apriņķa Izpildu komitejas Zemes nodaļas vadītājs Ernests Āboliņš.
1943.—1944. g. Paldiņa organizētās un vadītās antifašistiskās pagrīdes orga-
nizācijas darbības sfēra aptvēra Talsu apriņķa dienvidu daļu, atsevišķas šīs

organizācijas grupas darbojās Ventspilī un Tukuma apriņķī. E. Āboliņš nodibi-

nāja sakarus ar Ventspils pagrīdniekiem un 1943.—1945. g. kopā ar Zani
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Kronbergu izveidoja un vadīja labi organizētu antifašistisku pagrīdes organi-
zāciju, kura ietvēra Ventspili un tās apriņķi, uzturēja ciešus sakarus ar Lie-

pāju, bet līdz Rīgas atbrīvošanai — arī ar pagrīdniekiem Rīgā, kur tās vadībā

darbojās pagrīdes organizācija «Burevestņik» ar Andreju Peskovojii priekš-
galā. Uz šīs plašās organizācijas bāzes 1944. g. vasarā izveidojās partizānu
vienības «Bulta» un «Vairogs».

Bez jau minētajām antifašistiskajām organizācijām un grupām no 1943. g.
vidus līdz 1944. g., bet Kurzemē līdz pat hitleriskās Vācijas kapitulācijai LKP

apgabalu un apriņķu pagrīdes komiteju, LKP CX Operatīvās grupas pilnvaroto
un I, II un 111 latviešu partizānu brigāžu un frontes izlūku grupu tiešā vadībā

cīnījās vēl vairāki tūkstoši iedzīvotāju, t. i., mazākas antifašistiskās pagrīdes
grupas — partizānu atbalstītāji lauku rajonos un daļēji pilsētās. Tā pirms gad-
simta ceturkšņa visa Latvijas teritorija, ko bija okupējuši hitlerieši, dega anti-

fašistiskās pagrīdes un partizānu cīņas Ugunīs.

Dz. Vīksna

Latviešu pedagoģiskais tehnikums

1930. g. vasarā Sibīrijas lauku jaunieši vēroja puisi, kas plecu
pie pleca ar viņiem strādāja pļavā. Vienkāršs, biedrisks, izpa-
līdzīgs, bet daudz drosmīgāks, gudrāks, aktīvāks. Viņš tik daudz

zina, bet arvien vēl jautā: «Kāpēc Jūsu lasāmmājā tik maz grā-
matu? Kad notiks ciema jaunatnes vakars? Kas uzņemsies bērnu

uzraudzīšanu, kamēr mātes strādā kolektīva laukos? Kurās mājās
varētu ierīkot radiouztvērēju?» Un ne tikai jautā, bet palīdz daudz

ko nokārtot.

«Nu kā gan citādi — tehnikumietisl»

Vaļas brīžos viņš stāstīja par Ļeņina pilsētu zem pelēkajām
ziemeļu debesīm, kas tuvu un reizē tik tālu no bērnu dienu sētas

nomaļā Rīgas ieliņā. Aicināja drošākos rudenī braukt līdzi: ja
pamatskolas kurss apgūts, lai mēģina iestāties tehnikumā, vēl

daudzām latviešu skolām vajagot skolotāju. Par garajām stun-

dām, kas pavadītas pie grāmatas lasītavā, un bezmiega naktīm

kopmītnes istabiņā, par trūcīgo pusdienu devu studentu ēdnīcā

un ielāpaino zābaku pāri viņš nerunāja. Ne jau tas ir galvenais.
Svarīgākais cilvēkam ir iemantot spārnus visai dzīvei — apziņu,
ka tu pats un darbs, ko tu ikdienā veic, ir nepieciešams dzimtenei

un sabiedrībai. Šo apziņu vairāk nekā 250 bijušo tehnikuma

audzēkņu nes cauri gadu desmitiem.

1923. g. ar Tautas Komisāru Padomes lēmumu Latviešu prak-
tisko izglītības institūtu Maskavā, kas bija darbojies divus gadus,
reorganizēja par Latviešu centrālo pedagoģisko tehnikumu.

1925./1926. g. ziemā tas pārcēlās uz Ļeņingradu. Šīs mācību iestā-

des uzdevums bija plānveidīgi sagatavot pedagoģiskos kadrus
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Padomju Savienības latviešu skolām. Trīsdesmitajos gados vairāk

nekā pusotra simta skolu deva iespēju ap 6000 bērnu pamatzinā-
šanas apgūst dzimtajā latviešu valodā. Pedagoģiskajā tehnikumā

četros mācību gados pedagogu E. Stūrīša, F. Silarāja, E. Pučiņa,
E. Krūkles, A. Zvaigznes, E. Plinkas, J. Plakana, J. Mergina v. c.

vadībā jaunieši aizpildīja robus savās zināšanās, papildināja tās

un iemācījās atdot tālāk bērnu alkstošajiem prātiem. Bez vispār-

izglītojošiem priekšmetiem tehnikumā mācīja arī pedagoģiju, pe-

dagoģijas vēsturi un metodiku. Līdzās teorētiskajam kursam

audzēkņi guva praktiskā darba pieredzi Ļeņingradas apgabala
skolās. Vasarās viņu cejš veda uz visattālākajiem latviešu lauku

ciemiem: skolotājam bija jākļūst par Komunistiskās partijas un

Padomju valdības politikas izskaidrotāju un balstu. Viņa sabied-

riskajam darbam bija ne mazāka nozīme kā tiešajiem bērnu

apmācīšanas pienākumiem. Zināmu rūdījumu topošie skolotāji
guva, jau mācoties tehnikumā. Daudzi no viņiem iesaistījās anal-

fabētisma likvidēšanas pulciņos, mācīja lasīt Ļeņingradas rūpnīcu
strādniekus. Notika semināru nodarbības ateistiskajā audzinā-

šanā. Tehnikuma kolektīvs sabiedriskā kārtā uzņēmās pionieru
un skolēnu avīzes «Darba Bērni» izdošanu. Pasniedzēji un

audzēkņi kopīgi gatavoja rakstus un ilustrācijas pirmajiem laik-

raksta numuriem, kas iznāca 1929. g., un kopīgs bija viņu prieks,
kad no dažādām Padomju zemes malām sāka pienākt vēstules.

Skolēni rakstīja par savām mācībām, darbu, interesantākajiem
pasākumiem. Rakstīja arī viņu skolotāji, kuri paši bija mācījušies
tehnikuma sienās. Pēc patstāvīgā darba sākšanas saites ar to ne-

zuda: par tradīciju kļuva tehnikuma bijušo audzēkņu sanāk-

smes — salidojumi, kuros pārsprieda latviešu skolu darbu un tā-

lākos uzdevumus. Bijušo audzēkņu rīcībā arvien bija tehnikuma

bagātā bibliotēka un kādreizējo pasniedzēju padoms. Savu peda-
gogu draudzīgam atbalstam pasniegto roku jaunais skolotājs
izjuta ik mācību stundā, atvērdams mācību grāmatu, plānu vai

programmu, kuru tapšanā lieli nopelni bija vairākiem Latviešu

centrālā pedagoģiskā tehnikuma darbiniekiem.

Pirms četrdesmit pieciem gadiem draudzīgajā tehnikuma ko-

lektīvā iedzirkstījās sapņi par gaišu padomju skolu brīvajā Lat-

vijā. Četrpadsmit tā pastāvēšanas gados sapņu ugunskurs iedegās
veselas paaudzes sirdīs. Sī nemiera liesma nenodzisīs arī nākama-

jās audzēs.
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E. Andersone

Pumpura «Lāčplēsis» laika ritumā

Šogad aprit 80 gadu, kopš iznācis A. Pumpura eposs «Lāč-

plēsis», kurā vispilnīgāk izpaužas Pumpura daiļrades savdabī-

gums un mākslinieciskais spēks. Tas latviešu literatūrā ir pirmais

darbs, kurā tik plaši atbalsojas tautas atbrīvošanās cīņas. Bur-

žuāziskie literatūrzinātnieki vai nu noliedza, ka «Lāčplēsis» ir

tautas eposs, apgalvoja, ka tautas eposam vismaz daļēji jābūt
pašas tautas sacerējumam, bet Pumpura darbs tāds nav, vai arī

uzsvēra, ka šis darbs varot tikt pielīdzināts tautas eposam, jo tas

kalpojot nacionālistisku ideju propagandai. Padomju literatūrzi-

nātne, vērtējot Pumpura darbu marksistiski, pareizi parādījusi,
ka ar. savām demokrātisma un tautas brīvības idejām, ar tuvumu

tautas masu centieniem un sakņojumu folklorā tas ieguvis eposa
tiesības.

«Lāčplēša» idejiski mākslinieciskajā saturā organiski saaudu-

sies vēsture un folklora. Eposā atmaskoti vācu krustnešu un bru-

ņinieku nelietīgie mērķi, zvēriskie cīņas paņēmieni, parādīts, ka

kristietības ieviešana ir tikai aizsegs viņu iekarošanas un tautu

verdzināšanas nolūkiem. Reizē ar to visiem eposa dziedājumiem
kā galvenā sižeta līnija cauri vijas tautas varonīgā, bet traģiskā

cīņa pret iebrucējiem. Notēlojot šo cīņu, rakstnieks pauž opti-
mistisku pārliecību, ka XIII gs. sāktā cīņa turpinās un tauta uz-

varēs. Eposs beidzas ar tautas varoņspēka apdvestām rindām,
kas vēstī, ka Lāčplēsis veiks.

Un ar reizi nāks tas brīdis,

Kad viņš savu naidnieku

Vienu pašu lejā grūdīs,
Noslīcinās atvarā, —

Tad zels tautai jauni laiki,
Tad būs viņa svabada!

Lāčplēsis — eposa galvenais varonis. Tas ir teiksmains folklo-

ras tēls, stiprinieks, kura uzdevums iztīrīt zemi no visādiem moš-

ķiem un briesmoņiem. Pumpurs šai tēlā izteicis sava laika progre-

sīvās demokrātiskās idejas. Viņa Lāčplēsis ir tautas varonības,

cīņas spara un brīvības mīlestības personificējums. Pumpura Lāč-

plēša vēsturiskais uzdevums ir atbrīvot tautu no vācu iekarotāju
un verdzinātāju varas. Šis uzdevums veicams draudzībā un sa-

darbībā ar citām tautām. Par to liecina gan Lāčplēša apņēmība
uz mūžīgiem laikiem uzturēt mieru starp igauņiem un latviešiem,

gan viņa gaišā jūsma par «Austrumu zemi», ar ko saistās tautu
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sapņi un ilgas pēc progresa un la-

bākas nākotnes. Sai «Austrumu

zemes» tēlā neapšaubāmi saklau-

sāmas rakstnieka dziļās simpāti-

jas pret slāvu, it īpaši pret krievu

tautu.

Lāčplēša pretstats — Kangars,
tautas nodevēja tēls. Līdzās teik-

smainajiem folkloras tēliem eposa
darbībā iesaistītas arī dažas vēs-

turiskas personas, kas liek cieši

savīties folkloras un XIII gs. dzī-

ves īstenības motīviem. Gan ne

visur Pumpuram izdevies atklāt

pilnīgu vēsturiskās patiesības
ainu. Tā, piemēram, maz vēstu-

riski patiesa ir senlatviešu dzīves

notēlojumā, kas ir idiliski roman-

tizēts, tā ka nav redzamas ne so-

ciālo slāņu pretišķības, ne seno cilšu sadrumstalotība un nevien-

prātība. Šādas vietas eposa vispārējo idejiski māksliniecisko spēku
tomēr vājina maz, jo izjustais tautas brīvības mīlestības, varonī-

bas un cīņas spara apdziedājums, kas ir eposa galvenais saturs,

paceļas pāri visam.

Pumpura radītais Lāčplēša tēls dziļi iesakņojies ne vien tautas

dzīvē, bet arī literatūrā. Rainis, «Ugunī un naktī» izmantodams

Pumpura eposa materiālus, radījis tādu Lāčplēša tēlu, kurā iz-

paužas proletariāta brīvības cīņu idejas. Raiņa Lāčplēsis, cīnī-

damies vienotībā ar Spīdolu, nemitīgā pilnveidošanās gaitā,

«maiņā uz augšu» sauc uz tādu nākotni, kur

Ne zeme pret zemi tad karos,
Bet visas kopā pret tumsu,
Tad aklais melnais uzveikts kļūs.

Cīņā pret Melno bruņinieku, kura ierocis ir zelts, Raiņa Lāč-

plēsis XX gs. sākumā iezīmē internacionālā proletariāta kareivja
ceļu, kas ved uz cilvēces sociālistisku nākotni. J. Sudrabkalna

dzejā Lielā Tēvijas kara gados Lāčplēsis kļūst par padomju cī-

nītāju. Šai tēlā J. Sudrabkalns liek izpausties padomju cilvēka

patriotisma jūtām. Pumpura radītais tēls, tādējādi arvien padziļi-
noties, veidojas tālāk, sāk jaunu dzīvi, veic jaunus uzdevumus. No

XIX gs. beigu posma, kad Pumpura Lāčplēsis ar XIII gs. traģisko
notikumu atbalsīm atgādina, ka nobriedusi nepieciešamība vest
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seno cīņu galā un ka tauta ir gatava to veikt, pāri daudziem gadu
desmitiem šā tēla balss, mainoties līdzi laika ritumam, no jauna
cildina dzimtenes mīlestības vareno spēku.

A. Apīnis

Pirmā teātra izrāde latviešu valodā

1817.—1818. g. ziemā Rīgā iebraukušais Dikļu barons Tīzenhau-

zens sēdēja vācu teātrī un noskatījās F. Sillera lugu «Laupītāji».
Zālē kaut kur aizmugurē, ģērbies livrejā, stāvēja septiņpadsmit
gadu vecais Jānis, Tīzenhauzena dzimtcilvēks, ko tas bija pa-

ņēmis līdzi no Dikļiem. Elpu aizturējis, Jānis dzīvoja līdzi traģis-
kajam protestētājam Kārlim Moram un viņa vētrainajām jūtām
pret eņģelim līdzīgo Amāliju. Jānis bija attīstīts jauneklis. No

sava vectēva — Dikļu draudzes skolotāja Peitēna Mārča un

tēva brāļa — arī skolotāja — viņš bija iemantojis cieņu pret cil-

vēka garīgo darbību. Jāni kā bārabērnu bija uzaudzinājis barons,

viņš arī bija gādājis par Jāņa izglītošanu. Jānis teicami prata
vācu valodu, bija daudz lasījis, tāpēc lieliskā, kaut arī sarežģītā
Sillera luga sagādāja viņam milzīgu pārdzīvojumu.

Varbūt izrādes laikā, varbūt atceļā uz skaisto, ēnaino gatvju
ieskautajiem Dikļiem Jānim dzima nodoms pārtulkot lugu lat-

viski un izrādīt kopā ar citiem muižas puišiem. Viņš sadabūja
kādu «Laupītāju» izdevumu un naski sāka tulkošanu. Tas bija
pavisam kas cits nekā agrāk Jāņa pārrakstītās brāļu draudzes

dievvārdu grāmatas.
Lielas raizes Jānim sagādāja tas, ka latviešu valodā vēl trūka

daudzu vārdu. Kā tulkot «der Patriot» (patriots)? Un «der Held»

(varonis)? Pirmajā gadījumā tulkotājs izlāpījās ar izteicienu

«uzticams vīrs», otrajā — «viens varenais» vai «varens goda
vīrs». Bet, kad Jānis gribēja atveidot latviski Sillera krāšņo, mu-

tuļojošam kalnu strautam līdzīgo izteiksmi, viņam nespēkā no-

laidās rokas. Savā dzimtajā valodā viņš bija lasījis tikai dievvār-

dus, varbūt Vecā Stendera «Ziņģu lustes» vai «Augstas gudrības
grāmatu» un Neredzīgā Indriķa «Dziesmas». Rakstu valoda, ko
Jānim vajadzēja lietot, bija gaužām nabadzīga, mācītāju sakrop-
ļota. Tāpēc viņš centās uztvert Sillera pamatdomu un atveidot to

vienkārši, iespējami skaidri un tieši. Jāatzīst, ka tas viņam izde-

vies. Luga gan kļuvusi it kā sausāka un apvaldītāka, bet nav

pārvērtusies par «dievbijīgu gabalu» kā lielākā daļa tālaika vācu

mācītāju un viņu latviešu atdarinātāju sacerējumu.
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Skaistais rokraksts pildīja zilganā papīra lapas citu pēc citas,
pie tam uzreiz, tikpat kā bez labojumiem, tapa tīrraksts. Sillera

luga ievadīja Jāni laikmeta lielo ideju pasaulē. Tur viņš sastapās
ar uzbrukumiem mācītājiem, ar Kārļa Mora tēlu, kas pauž ne-

ticību aizkāpa dzīvei un klaju ateismu. Nesaprotama viņam pa-
lika Sillera jūsma par spēcīgām, kaut arī negatīvām personībām,

«pārcilvēka kults», un šīs vietas Jānis vai nu izlaida, vai pār-
tulkoja pavisam nelāgi. Visspožāk izdevās tie posmi, kur viņa
roku vadīja sajūsma par Sillera brīvības ideālu.

Pārgalvīgā laupītāju dziesmiņa, kura bija tādā pretstatā visam,

ko zemnieks diendienā dzirdēja no kunga un mācītāja mutes, pa-

mudināja Jāni izmēģināt savas spējas pat pantmērā:

Vien brīva, skaista dzīvīb' mums,

Vien dzīvīb', pilna laimes ...
Šodien mēs pie baznīckungiem,
Tad rīt mēs pie muižniekiem...
Tad nebēdājam mēs neko

Ir ne par pašu vellu...

Droši un nebēdīgi Jānis rakstīja:
«Ej taisni uz to muižnieku pili, rauj to aiz gulttas, kad tas

gul, vēlc to no maltītes, kad tas ēd jeb piedzēries ir, rauj to no

altāra, kad tas lūgdams uz cejkauliem gu1...»

Manuskripta sākumā un beigās Jānis pierakstīja no sevis vēl

vairākas lapas, bet to saturu viņš mums noslēpis, lapas vēlāk

izplēsdams.
Tā tapa Sillera «Laupītāju» tulkojums — darbs, kas idejiskā

ziņā bija aizsteidzies tālu priekšā visai sava laika latviski iespies-

tajai literatūrai un kas devās uzbrukumā tai pašā virzienā, kur

zemnieku jaunekļa apjūsmotais rakstnieks — «In Tvrannos!» *.

Kad tulkojums bija gatavs, Jānis sarunāja sev biedros citus

jauniešus un lugu iestudēja. Kozinska lomu dabūja muižas mu-

cinieka dēls Jānis, Racmaņa — kalps Anžs, Spīgelberga — mūr-

nieka dēls Mārcis vai pavāra palīgs Jēkabs, arī pārējos laupītā-

jus tēloja muižas ļaudis. Tulkotājs pats, protams, spēlēja Kārli

Moru.

Izrāde notika muižas šķūnī vai rijā. Diez vai toreiz, pirms 150

gadiem, jaunieši uz improvizētās skatuves apzinājās, ka viņi pie-
dalās vēsturiskā notikumā — pirmajā latviskajā teātra izrādē.

Viņi varētu būt lepni ar to, ka jau pati pirmā izrāde sējusi lat-

viešu vidē protesta noskaņas pret sava laika īstenības žņaugiem,
nesusi lielas ideju vērtības un jūtu cildenumu.

* Uzraksts uz «Laupītāju» pirmā vācu izdevuma titullapas.
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Neparastais sarīkojums ilgi palika ļaužu atmiņā. Kad nāka-

majā pavasarī atcēla dzimtniecību un pēc pāris gadiem zemnieki

dabūja uzvārdus, visi laupītāju grupas tēlotāji pieņēma savu

varoņu uzvārdus. Tikai Jānis paturēja dzimtas seno pievārdu
Peitāns. Vēl pēc daudziem gadiem kāds amatnieks Spīgelbergs

stāstīja saviem bērniem, ka viņu sencis uzvārdu dabūjis no Spī-
gelberga lomas, ko toreiz tēlojis Sillera lugā. Sā amatnieka meita

bija viena no sava laika izcilākajām latviešu aktrisēm — Ludmila

Spīlberga.

Draugu pulciņš no Dikļiem drīz izklīda. Jānis Peitāns aizbrauca

uz Pēterburgu, kur iemācījās galdnieka amatu, vēlāk pārnāca
uz Bolderāju, kļuva par muižas pārvaldnieku un baznīcas priekš-
nieku, sasniegdams augstāko, kas bija pieejams bijušajam dzimt-

cilvēkam. Tikai rakstīt gan viņš neko vairs nerakstīja un pat
slēpa, ka jaunībā tulkojis «Laupītājus».

Taču vēstures tiesā svarīgi izrādījās nevis Peitāna augstie
amati un sabiedriskais stāvoklis, bet viņa jauno dienu karstā sirds.

V. Pāvulāns

Atceroties latviešu tautas cīņu pret vācu

agresiju Baltijā

Vācu bruņinieki, sākdami agresiju Baltijā, cerēja uz samērā

vieglu laupījumu. Viņu cerībām nebija lemts piepildīties. Latviešu

apdzīvoto novadu pretošanās ilga apmēram simts gadu. Visilgāk
pretojās Zemgale. Šogad aprit 685 gadi, kopš sākās zemgaļu brī-

vības cīņu pēdējais posms (1283.—1290.). Ilgās cīņas pret vācie-

šiem Zemgalē buržuāziskie vēsturnieki izskaidroja ar īpašu

zemgaļu «varoņgaru». Nav noliedzama zemgaļu varonība, ko

«Vecākās atskaņu hronikas» autors raksturo šādi:

...
Par zemgaļiem šī tauta saucas,

Tie tuvu tā|u drasēt traucas,
Un ko tie tver, lai pasarg dievs ...

Bet ne jau varonība bija galvenais cēlonis, kas kavēja vācie-

šiem nospiest verdzībā Zemgali. Citas Baltijas ciltis nebija mazāk

brīvību mīlošas un varonīgas. Ja «melnā bruņinieka» apspiesto
novadu sarakstā Zemgale atrodas pēdējā vietā, tad to noteica

vispirms ģeogrāfiskā situācija un no tās izrietošie politiskie un

saimnieciskie apstākļi. Agresijas sākuma posmā iebrucēji galveno-
kārt domāja, kā sagrābt svarīgākos satiksmes ceļus, kas caur
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kas veda uz Zemgali un caur to uz Lietuvu, XIII gs. bija neno-

zīmīgāki gan saimnieciskā, gan stratēģiskā ziņā. Tikai XIII gs.
20. gados sākās pirmie iebrukumi Zemgalē, bet smagā sakāve

Saules kaujā (1236.), kad lietuvieši pilnīgi iznīcināja Zobenbrāļu

ordeni, uz laiku pārtrauca arī iebrukumus Zemgalē. Zobenbrāļu
ordeņa paliekas apvienojās ar Vācu ordeni Prūsijā, kļūstot par tā

filiāli — Livonijas ordeni. Lai varētu uzturēt sakarus ar jauno

metropoli, iebrucēji ar visiem saviem spēkiem vērsās pret Kursu,
caur kuru jau kopš seniem laikiem veda ceļš no Daugavas lejteces
uz Prūsiju. Jāatzīmē, ka daļa Zemgalei piederošo novadu Lielupes
lejtecē un Rīgas tuvumā jāu sen atradās iebrucēju varā. Tomēr

īsti par Zemgales sagrābšanu vācieši sāka domāt tikai ap 1250. g.

Cīņas šeit bija ļoti asiņainas, vācu panākumi nestabili. Vairāk-

kārtzemgaļiem( uzspieda atkarību, un vairākkārt tā tika nokratīta.

1264. g. vācieši uzcēla Jelgavas pili un kontrolēja visu plašo no-

vadu no Jelgavas uz ziemeļiem. Tomēr tikai pēc tam, kad vācieši

bija pabeiguši Prūsijas iekarošanu (1283.), sākās pēdējais cīņu

posms. Sajā laikā no vāciešiem neatkarīgi bija palikuši Tērvetes,

Dobeles, Raktes un Sidrabenes novadi ar pilīm.
1285. g. Livonijas ordeņa karaspēks, izmantojot par bāzi Jel-

gavu, sāka ofensīvu uz dienvidiem. Netālu no Tērvetes vācieši uz-

cēla Svētā Kalna pili, no kurienes pastāvīgi apdraudēja zemgaļus.
Tas izteiksmīgi notēlots «Atskaņu hronikā»:

... Kad zemgaļi ara vai ecēja,
Vai klajos laukos sēklu sēja,
Tad tuvie kaimiņi atnāca,
Ļaudis un zirgus pievāca.
Kad pārgāja to baiļu bijās,
No jauna brāļi salasījās
Un atkal viņu zemē jāja,
Un laupīja, un dedzināja ...

Zemgaļi kopā ar lietuviešiem mēģināja likvidēt šo laupītāju
perēkli. Tie uzbūvēja speciālas koka konstrukcijas pils aplenkša-
nai un mēģināja to nodedzināt. Sabiedrotajiem neveicās. Vācu

sirojumu dēļ dzīvot Tērvetē vairs nebija iespējams, tāpēc zemgaļi

paši to nodedzināja un atkāpās uz Rakti un Dobeli. Tā nebija
izeja, jo arī šos novadus sāka apmeklēt vācu sirotāji. Atbildot uz

to, zemgaļi 1287. g. martā nolēma dot triecienu iebrucēju galve-
najai bāzei Baltijā — Rīgai. Nakts aizsegā tie nemanīti nokļuva
līdz pilsētai un uzbruka ordeņa zirgu stallim, kas atradās ārpus
vaļņiem. Zemgaļi izklīdināja ordeņa karakalpus, no 18 bruņinie-

kiem, kas tonakt atradās staļļos, 5 krita, citi tika smagi ievainoti

1319*
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un tikai 3 izkļuva sveikā. Pilsētā ielauzties zemgaļiem neiz-

devās. Tajā pašā laikā tie izpostīja Ikšķiles apkārtni. Vācieši

cerēja panākt un sakaut aizejošos zemgaļus, tāpēc ātri savāca

karaspēku un sekoja tiem pa pēdām, bet zemgaļu izlūki to uz-

zināja un viņus neizdevās pārsteigt nesagatavotus. Kauja norisi-

nājās Garozas tuvumā. Rīta agrumā zemgaļi uzbruka ienaidnie-

kam. Viena nodaļa centās atgriezt bruņiniekus no zirgiem.
Bez zirgiem smagie bruņinieki bija neveikli cīnītāji. Vācieši cieta

pilnīgu sakāvi — krita Livonijas ordeņa mestrs un 33 bruņinieki,
6 saņēma gūstā. Tika nogalināti daudzi karakalpi un kājnieki.
«Atskaņu hronika» ziņo, ka tikai vienam bruņiniekam izdevies

aizbēgt uz Rīgu. Vācieši bija tā sariebuši zemgaļiem, ka vienu

no gūstekņiem tie uzsēja zirga mugurā un nomētāja ar milnām,

bet otru sadedzināja. Militāro spēku samēru šī kauja tomēr ietek-

mēja maz, jo no Prūsijas steidzīgi ieradās 40 citi bruņinieki.
Saniknoti par neveiksmi, vācieši jau 1289. g. sākumā uzbruka

Dobeles pilij un pilsētai. Pili ieņemt neizdevās, toties pilsēta tika

nodedzināta. Vācu karaspēkā Zemgalē, kā ziņo hronists, šai laikā

bija 6000 vīru. Tie devās uz Rakti, ko piemeklēja līdzīgs liktenis.

Raktiešiem izdevās noturēt pili, jo pilskalna nogāzes bija apledo-
jušas un slidenas. Pēc tam zemgaļi kopā ar lietuviešiem vēlreiz

iebruka vācu iekarotajos apgabalos aiz Daugavas. Šis bija pē-

dējais iebrukums. Zemgaļi vairs nespēja izdarīt lielākus pretuz-
brukumus. Turpmākās cīņas bija saistītas ar vācu sirojumiem
un postījumiem vēl nepakļautajā Zemgales daļā. Vācieši nepār-
traukti apdraudēja Dobeli, Sidrabeni un Rakti. Nespēdami ilgāk
pretoties, zemgaļi atstāja Dobeli un Rakti un apmetās Sidrabenē,
bet arī šī pils drīz krita iekarotāju rokās. 1290. g. to nodedzināja.
Šo gadu tad arī uzskata par galīgo Zemgales pakļaušanas gadu.
Tomēr zemgaļu cīņas par pilnīgi pabeigtām vēl nevar atzīt. Ne-

vēlēdamies dzīvot vācu jūgā, daudz zemgaļu atstāja tēvzemi un

meklēja patvērumu Lietuvā. Pēc dažām ziņām Zemgali atstājuši
ap simts tūkstoš cilvēku. Tie kļuva par aktīviem lietuviešu bied-

riem cīņā pret vāciešiem. Tādējādi iekarotāji kā laupījumu sa-

ņēma izpostītu un neapdzīvotu zemi. Vācieši kādu laiku atteicās

pat organizēt šā novada pārvaldi. To apliecina fakts, ka Mežotnē,
Tērvetē un Dobelē tikai XIV gs. vidū uzbūvēja pilis un iecēla

fogtus. Vācu iebrucēju zaudējumi cīņās par Zemgali bija ievēro-

jami: galu dabūja apmēram 600 bruņinieku (saskaņā ar tā laika

militāro hierarhiju tie bija virsnieki), laikā no 1260. līdz 1290. g.

gāja bojā četri Livonijas ordeņa mestri. Liela nozīme cīņā pret
kopīgo ienaidnieku bija arī samērā biežajai zemgaļu un lietuviešu

sadarbībai.
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K. Karulis

Latviešu periodikai 200 gadu

Pirms 200 gadiem, 1768. g. sākumā, iznāca pirmais latviešu

valodā iespiestais turpinājumu izdevums «Latviešu Ārste» ar

apakštitulu «īsa mācība no tām vājībām un no šās zemes zālēm,
ar kurām cilvēkus un lopus var ārstēt un izzāļot». Latviešu la-

sītāju tolaik bija maz, arī grāmatas latviešu valodā izdeva reti:

šad tad iznāca ticības «galvas gabali», garīgās dziesmas un spre-

diķi, bet laicīgās literatūras tikpat kā nebija. Vienīgi Jelgavā
kopš dažiem gadiem iznāca neliels kalendārs. Feodāli dzimtbūtnie-

ciskās iekārtas nostiprināšanas nolūkā vācu mācītāji un muižnieki

atļāva un atbalstīja vienīgi reliģiska satura literatūru. Tāpēc

jaunais izdevums bija ļoti neparasts. To iespieda Igaunijā (Ober-
pālenā, tagadējā Peltsamā) ārsta P. Vildes spiestuvē. Šis ārsts

bija vienlaikus izdevējs un rakstu autors. Pirms dažiem gadiem
viņš bija sarakstījis ārstnieciska satura manuskriptu vācu valodā,

kopš 1766. g. izdeva to turpinājumos igauņu valodā (apgaismības
laikmeta rakstnieka A. Hupela tulkojumā) un no 1768. g. arī

latviešu valodā. Par latvisko tekstu rūpējās Baltijas vācu mācī-

tājs un valodnieks J. Lange, kas labi prata latviešu valodu un bija
jau sarakstījis diezgan plašu vārdnīcu.

«Latviešu Ārste» nebija žurnāls mūsdienu izpratnē, jo tajā tur-

pinājumos bija iespiesti tikai viena autora raksti. Vēlākos perio-
diskos izdevumus «Latviešu Ārstei atgādina gan ar savu formātu

un rakstu izkārtojumu, jo ik numurā («gabalā») nelielos rakstos

aplūkoti dažādi jautājumi. Katra «gabala» apjoms bija 4 lap-
puses. Iznāca pavisam 25 laidieni, kopā simt lappušu; pēdējais
laidiens iespiests 1769. g. maijā, kad, šķiet, lasītāju trūkuma dēļ
tā izdošana tika pārtraukta.

«Latviešu Ārstē» sniegti daudzi ārstniecības padomi, iesakot arī

tautas dziedniecības līdzekļus. Lasītājus brīdina no pārliecīgas
dzeršanas, arī pārliecīgu asiņu nolaišanu, kas tolaik bija populāra,
uzskata par kaitīgu. Doti padomi ievākt un lietot ārstniecības

augus.

XVIII gs. latvieši atradās dzimtniecības jūgā, un tā laika grā-
matās — arī vēlākajos Vecā Stendera darbos — vienmēr uzsvērta

lielā kārtu atšķirība starp latviešiem un vācu kungiem. Vilde, kas

bija dzimis un izglītojies ārpus Baltijas (viņš studējis ne vien

medicīnu, bet ari tiesības un teoloģiju), neievēroja Baltijā iesak-

ņojušās stingrās kārtu robežas. «Latviešu Ārstes» ievadā viņš
raksta: «Mīļais Draugs! Ne brīnojies! es tevi nosaucu par Draugu,
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un tu man tāds esi. Mana Kārta ir citāda kā tā tavējā, to es ap-

zinos! bet ne Kaiš! es pretī tev nedižošos, tu tāds Cilvēciņš Kā

es pats ...» Šo izdevumu varam pieminēt kā nozīmīgu un progre-

sīvu parādību latviešu ārstniecībā un arī kultūras dzīvē. Tas

iezīmē latviešu valodā izdotās periodikas sākumu.

Jauno ģeologu pulciņa dalībniece I. Reine

ar pļavā noķerto zaķēnu.

Vai jus zināt, ka ...

... slavenais zviedru zinātnieks, Nobeja prēmijas laureāts Svante Arēniuss

1886. g. darbojies Rīgā, izstrādādams te jonu teorijas pamatatziņas?
... šlīru metodi, ko lieto neviendabību uztveršanai visdažādākajās caurspīdīgās
vidēs (skaņas «fotografēšanai», optisko stiklu kvalitātes pārbaudei utt.), radījis

Rīgas Politehnikuma profesors fiziķis Augusts Teplers 1864. g., strādādams

Rīgā? Sī metode veltīta Rīgas Politehnikuma pirmā direktora prof. E. Nauka

piemiņai. Pēc šlīru metodes iegūtos attēlus vēl šodien sauc par teplerogram-
mām, bet A. Teplera kapu grezno uzraksts «Še atdusas vīrs, kurš pirmais re-

dzējis skaņu».
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REVOLUCIONĀRO, SABIEDRISKO, ZINĀTNES

UN KULTŪRAS DARBINIEKU ATCERES

M. Bīrone

Izcilais revolucionārās kustības darbinieks

1906. g. 13. februārī Helsingforsā notika neparasts gadījums.
Ap pulksten diviem dienā grupa bruņotu cilvēku ielauzās Krievijas
Valsts bankas nodaļā un, paņēmuši 150 tūkstoš rubļu valsts nau-

das, pazuda. Pārbiedētie aculiecinieki sniedza pretrunīgas un maz

ticamas ziņas. Maz bija tādu, kas tolaik zināja, ka Helsingforsas
bankas ekspropriāciju izdarīja latviešu kaujinieki ar KSDSP CX

kaujas tehniskās grupas ziņu un LSDSP CX uzdevumā, lai sa-

gādātu līdzekļus revolūcijas vajadzībām, un ka šo operāciju va-

dīja Jānis Luters. Jānim Luteram, pirmajam profesionāla-

jam latviešu revolucionāram, leģendārajam 1905.—1907. g. revo-

lūcijas kaujinieku vadītājam bankas ekspropriācija bija viens no

riskantākajiem partijas uzdevumiem un tai pašā laikā tikai viena

epizode no viņa apbrīnojami bagātās revolucionāra biogrāfijas.
Revolucionārajā kustībā J. Luters iesaistās 1900. g., darbojoties

strādnieku pulciņos Rīgā. Divus gadus vēlāk, izslēgts no Valkas

skolotāju semināra par revolucionāro darbību, 19 gadu vecais

Luters sāk dzīvot nelegāli un nododas tikai partijas darbam. No

šā laika uz daudziem gadiem viņa vārdu aizstāj partijas segvārdi:
Bobis, Kurzemnieks, Brauers, Kungs, Vasilijs, Juris v. c. Konspi-
rācija kļūst par viņa ieradumu tādā mērā, ka viņš neatklāj īsto

vārdu pat savai nākamajai sievai un paliek tai uz visiem laikiem

Juris, bet vārdu Jānis ģimenē lieto tikai oficiālos gadījumos.
1903. g. Luteru kooptē Baltijas latviešu sociāldemokrātiskās

strādnieku organizācijas Rīgas komitejā.
Lieli ir Lutera nopelni pirmās pastāvīgās pagrīdes tipogrāfi-

jas izveidošanā Rīgā 1903. g. Pirmo tipogrāfijas iekārtu Luters

izgatavo pats ar kāda biedra palīdzību. Pats viņš apgūst arī vien-

kāršākos iespieddarbus. Jau 1904. g. martā Rīgas strādnieki tur

savās rokās avīzes «Cīņa» pirmo numuru, kas iespiests nelegālajā
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tipogrāfijā. legūtā pieredze Luteram no-

der, ierīkojot otru pagrīdes tipogrāfiju
Liepājā. Uz šejieni viņš atsūtīts partijas
darbā 1904. g. jūnijā, pēc LSDSP I kon-

gresa, kurā viņš piedalījās kā Rīgas orga-

nizācijas delegāts. Vadot LSDSP Liepā-
jas komiteju, J. Luters strādā kopā ar pa-

zīstamajiem latviešu revolucionāriem

J. Lencmani, F. Grīniņu, R. Endrupu v. c.

1905. g. janvārī Luters vada Liepājas
strādnieku vispārējo politisko streiku, kas

noorganizēts, solidarizējoties ar Pēterbur-

gas strādniekiem. Viņš aģitē kara jūrnieku
vidū ostā. J. Luters daudz dara, lai izvei-

dotu strādnieku kaujas vienības (družī-
nas). Bet kur dabūt ieročus kaujiniekiem?
Un, lūk, 1905. g. februārī Bobis kopā ar

citiem biedriem uzskatāmi pamāca strādniekus, kā atbruņot goro-

dovojus, un dara to dienā, uz tirgus laukuma, desmitiem skatītāju
acu priekšā.

1905. gada pavasaris un vasara Luteram paiet intensīvā darbā

lauku rajonos. Viņš organizē pirmos laukstrādnieku streikus Kur-
zemē, nenoguris uzstājas mītiņos un sapulcēs, rīko «baznīcu de-

monstrācijas» Durbē un Cīravā, vada laukstrādnieku streiku Dun-

dagā, organizē baronu un budžu atbruņošanu. Zemnieki dod viņam

jaunu segvārdu — «Runātājs». Baroni baidās no viņa. Martā viņi

organizē Lutera un tā biedru gūstīšanu. Šajā gūstīšanā piedalās
kareivji, mežsargi un ar medību ieročiem apbruņoti muižu ļaudis
ar suņiem. Barons Sīverss par «Runātāja» notveršanu apsolījis
1000 rubļu prēmiju, taču Luters ir nenotverams.

Jūlijā viņš dodas uz Rīgu, lai piedalītos LSDSP II kongresā,
kur viņu ievēlē par LSDSP CX locekli. Pēc tam viņš atgriežas
Liepājā un iesaistās revolucionārajā darbā.

J. Luters-Bobis organizē daudzas kaujas operācijas un pats

piedalās tajās. Vēlāk P. Stučka šādi raksturo Lutera Liepājas

perioda darbību: «Viņš bija izcila persona Liepājā, kā kaujinieks
sevišķi drošsirdīgs un piederēja pie tiem biedriem, kas darīja
«brīnumus» Latvijā.» 1905. g. septembrī, piedaloties Luteram, tiek

izplānots un sekmīgi īstenots kaujinieku uzbrukums Rīgas Cen-

trālajam cietumam, lai atbrīvotu uz nāvi notiesātos partijas
darbiniekus.

Pateicoties Lutera atjautībai, drosmei un aukstasinībai, izdo-

das veikt tādus neticamus darbus, kurus vēlāk piedēvē veselai
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cilvēku grupai. Tā ir, piemēram, kad Bobis faktiski viens pats
atbrīvo no bruņotā konvoja LSDSP Liepājas komitejas locekli

M. Zeltiņu. Vietējā policija ziņo priekšniekam, ka uzbrukumā pie-
dalījušies septiņi cilvēki.

1905. g. rudenī J. Luters vada sociāldemokrātisko organizāciju

Liepājas apvienoto komiteju.

Viņa turpmāko darbību pārtrauc nejaušs arests masveida

tvarstīšanu laikā. Tas notiek Rīgā 1906. g. 26. janvārī. Pēc do-

kumentiem Luters ir Rīgas tirgotājs A. Karlsons. Ne spīdzināša-
nas, ne slepenpolicijas priekšnieka Gregusa viltības nepalīdz iz-

zināt apcietinātā personību. Pēc četrām dienām ar biedru palīdzību
Luteram izdodas pārdroša bēgšana no Rīgas policijas pārvaldes
ēkas, kurā tobrīd atrodas vairāk nekā 150 bruņotu kareivju, po-

licistu un špiku.
1906. g. pavasarī J. Luters kopā ar revolucionāriem M. Ļitvi-

novu un Kamo (S. Teru-Petrosjanu) izpilda svarīgu partijas uz-

devumu ārzemēs. Uzdodamies par «Ekvadoras republikas militāro

atašeju», Luters par Helsingforsas bankā ekspropriēto naudu pērk

Dānijas un Vācijas valsts rūpnīcās «savai republikai» ieročus, ko

pēc tam pārsūta uz Krieviju. Šo darbību J. Luters pārtrauc uz

neilgu laiku, lai piedalītos LSDSP 111 kongresā.
1907. g. pavasari J. Luters ierodas Pēterburgā un kļūst par

KSDSP Petrogradas komitejas boļševiku frakcijas propagandistu.
lekrišanas gadījumā Bobim draud nāves sods, bet viņš katego-
riski noraida LSD CX priekšlikumu emigrēt uz_ Ameriku. Viņa
vārdiem runājot, darbs svešumā viņu neapmierināšot. Tiesa, šaja
laikā ļoti pasliktinās Lutera veselības stāvoklis, ko iedragājusi

spīdzināšana. Arī pēdējo gadu pārmērīgais nervu sasprindzinā-

jums liek sevi manīt. Luters vairs nevar nodoties revolucionāra-

jam darbam ar agrāko enerģiju. 1907. g. rudenī viņš ar svešu

vārdu iestājas Maskavas komercinstitūta un drīz vien saistās ar

KSDSP Maskavas organizāciju. Pēc pusotra gada Luters spiests
atstāt Maskavu, lai «nekompromitētu mācības iestādi», jo insti-

tūta vadība uzzinājusi par viņa nelegālo darbību. J. Luters at-

griežas Pēterburgā. 1909. g. pavasarī viņam izdodas dabūt doku-

mentus ar īsto vārdu, viņš legalizējas, iekārtojas darbā par ierēdni

un turpina izpildīt atsevišķus partijas uzdevumus.

1912. g. janvārī J. Luteru sauc pie atbildības par revolucionāro

darbību, bet pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvo no aresta, atstājot

policijas uzraudzībā.

1917. g. J. Luters ir Morduha dzirnavu pārvaldnieks Petrograda,
Oktobra dienās organizē Petrogradas strādnieku apgādi ar maizi.

Pēc revolūcijas viņu ieceļ par 1. Valsts dzirnavu direktoru. Sākot
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ar 1920. g., J. Luters strādā vadošā darbā jauktās tirdzniecības

akciju savienībās, pēc tam kokrūpniecībā.
Visus šos gadus J. Luters uztur ciešus sakarus ar LKP, 1931. g.

piedalās LKP VIII kongresā, kur runā par agrāro jautājumu;

viņš ir Kominternes Latviešu sekcijas pārstāvis Ļeņingradas pil-
sētā un apgabalā, ir kultūrizglītības biedrības «Prometejs» valdes

loceklis. Viņš vāc materiālus par revolucionārās kustības vēsturi

Latvijā, publicē rakstus par partijas vēstures jautājumiem.
Šā gada 5. februārī aprit 85 gadi kopš J. Lutera dzimšanas.

Biedri, kas strādājuši kopā ar J. Luteru, attēlo mums viņu kā

vīrišķīgu, partijai līdz galam uzticīgu, necilu un dzīvē vienkāršu

cilvēku.

Z. Kupcis

Vienmēr kopā ar tautu

Volgas kreisajā krastā nedaudz uz rietumiem no Kazaņas atrodas dzelzceļa
stacija, kura ar V. I. Ļeņina parakstīto TKP lēmumu 1918. g. 14. augustā no-

saukta par Judinu. Kas bija cilvēks, kura vārdu deva toreiz nelielajam ciema-

tam, kas tagad jau izaudzis par pilsētiņu?
Bija 1885. gads, kad Liezeres pagasta bezzemnieks Andrejs Judins kāra

šūpuli savam dēlam Jānim. Jau ar pirmajām skolas dienām Jānis parādīja
lielas zināšanu alkas, un Judinu ģimene darīja visu, lai apdāvinātais zēns

iegūtu izglītību. 1904. g. vasarā Jānis Judins ar labām sekmēm beidza Valmieras

skolotāju semināru un dabūja darbu Vietalvas ministrijas skolā. Viņš aktīvi

piedalījās vietējā sabiedriskajā dzīvē un pulcināja ap sevi Vietalvas un ap-
kārtnes progresīvo jaunatni. Pie skolotāja bieži nāca zemnieki, kuriem viņš
rakstīja lūgumus un sniedza padomus dažādos jautājumos. 1905. g. Judins ak-

tīvi piedalījās kalpu un zemnieku revolucionārajā kustībā, bet kontrrevolūcijas
uzbrukuma laikā materiāli palīdzēja mežabrāļiem. Reakcijas gados Judins biļa
viens no tiem sabiedriskajiem darbiniekiem, kas turpināja jaunatnes audzinā-
šanu revolucionārā garā. Vairākos rakstos presē viņš vērsās pret Andrieva

Niedras melnsimtnieciskajiem uzskatiem.

1914. g. oktobrī Judinu iesauca karadienestā un nosūtīja uz kādu no Ziemeļ-
rietumu frontes pulkiem, kur tas nodienēja piecus mēnešus. Pēc tam viņš
mācījās karaskolā, ko beidza kā jaunākais virsnieks, un tika nosūtīts uz

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulku. Par izcilu rīcību kaujā Judinu paaugsti-
nāja podporučika pakāpē un iecēla par rotas komandieri.

Pēc Februāra buržuāziskās revolūcijas Judins bija viens no tiem cara armijas
virsniekiem, kas pārgāja Komunistiskās partijas pusē. Izraudzītais cejš no-

teica visu Judina turpmāko dzīvi un darbību. Kad boļševiki sociālistiskās revo-

lūcijas interesēs sāka organizēt latviešu strēlnieku pulku virsniekus, Judins

bija viens no pirmajiem, kas to atbalstīja. Viņš bija arī viens no tiem, kas

organizēja revolucionāro virsnieku nelegālo sapulci 1917. g. martā Rīgas tu-

vumā, kur toreiz atradās 4. pulks. Judinu ievēlēja Iskolastrelā, kur viņš darbojās
juridiskajā nodaļā.
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Pēc maija dienām, kad plaisa starp virsniekiem
un revolucionārajiem strēlniekiem kjuva lielāka, Ju-

dins_ noteikti nostājās kareivju pusē. Virsnieki pro-
testēja, pārmeta, ka viņš sadarbojas ar boļševi-
kiem, draudēja. Judins pasmējās par to un atbil-

dēja: «Es zinu, kas es esmu; no kādas šķiras esmu

nācis, kādas intereses man jāaizstāv.» Pēc maija
vidū notikušā latviešu strēlnieku pulku delegātu
kongresa, kad latviešu strēlnieki nostājās zem boļ-
ševiku partijas karoga, Judins nesvārstoties pievie-
nojās strēlnieku uzskatiem. Kpntrrevolucionārie
virsnieki izsludināja viņu par nodevēju, sāka va-

jāt, vairākas reizes pat mēģināja apcietināt. Bet

tas Judinā vēl vairāk iededzināja naidu pret bur-

žuāziju un modināja revolucionāro cīņas sparu.
1918. g. sākumā latviešu strēlnieku komunistiskās

organizācijas komiteja, ņemot vērā Jāņa Judina

līdzšinējo nostāju un revolucionāro darbību,nolēma

viņu uzņemt par LSD biedru.

Trauksmes pilnas ritēja dienas, līdz 1918. g.

februāra vidu Judinu izsauca XII armijas Iskosola priekšsēdētājs S. Nahimsons

un paziņoja, ka viņš ieteikts brigādes komandiera amatam.

Judins ieradās Petrogradā, lai pildītu 3. latviešu strēlnieku brigādes koman-

diera pienākumus. Ar milzīgu enerģiju viņš sāka formēt brigādi — vajadzēja
pilnīgi no jauna organizēt štābu, dibināt apakšvienības, rūpēties par ieročiem

un pārtiku. Viņa enerģiskās rīcības rezultātā karaspēka vienība īsā laikā guva

ievērojamus panākumus kā kaujas spēju celšanā, tā politiskajā izaugsmē.

1918. g. jūlija beigās Padomju republikai draudēja briesmas — uz Volgu
lauzās čehu korpuss. «Patlaban viss revolūcijas liktenis balstās uz vienu: ātru

uzvaru pār čehoslovakiem ...» tajās dienās rakstīja V. I. Ļeņins. Komunistiska

partija mobilizēja tautas labākos dēlus. Maskavā un Petrogradā no karaspēka
daļām un brīvprātīgajiem strādniekiem steidzīgi formēja apvienotās nodajas.
Petrogradas apvienotās nodaļas komandēšanu uzdeva Jānim Judinam, un jau
3. augustā Judins nosūtīja ziņojumu Latviešu padomju divīzijas štābam, ka

viņš kopā ar Petrogradas garnizona apvienoto nodaļu izbrauc uz fronti.

Kad Judins ar savu nodaļu ieradās V armijas štābā Svijažskā pie Kazaņas,

armijas kara padome iecēla viņu par Volgas kreisā krasta karaspēka grupē-

juma pavēlnieku. Viņš saveda kaujas gatavībā sairušās karaspēka vienības,

kas tikko bija atstājušas Kazaņu. Ar savu enerģiju, neatlaidīgajām prasībām
un prasmi viņš iemantoja autoritāti un cieņu. Rūpīgi izplānotā, pārdomātā un

drosmīgā rīcība apturēja ienaidnieka virzīšanos uz priekšu.

Bija 12. augusts. Gaismai austot, Volgas krastos atskanēja lielgabalu kano-

nāde, ložmetēju tarkšķi un šauteņu šāvienu sprakšķi. Judins ar štāba operatīvo
grupu atradās kaujas pirmajā līnijā Krasnaja Gorkā. Pēkšņi parādījās ienaid-

nieka bruņuvilciens un sāka apšaudīt štāba apmešanās vietu. Nodevis pavēli

par uzbrukuma sākumu, komandieris gatavojās sēsties zirgā, kad virs galvām
nodārdēja sprādziens. Gaisa vilnis notrieca zemē kareivjus un apbēra tos ar

šķembām. Judinam piesteidzās klāt strēlnieki, bet viņu komandieris vairs ne-

kustējās — nāvīgi ievainots, viņš pēc dažiem mirkļiem nomira. Rokā viņš turēja
zīmuli un papīru — pēdējo pavēli kaujā par Kazaņu. lenaidnieka šāviņš bija
izdzēsis dzīvību vienkāršam, drošsirdīgam cilvēkam, kurš vienmēr bija ar tautu,

nemīlēja skaļas frāzes, bet darbos centās pierādīt, cik dārgi viņam ir tautas

revolūcijas iekarojumi.
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A. Spreslis

Pirmais virspavēlnieks
-1918. g. vēls rudens. Uz perona pie pasažieru vilciena nostājies

formas tērpā ģērbies vīrietis vidējos gados, vidēja auguma, pla-
tiem pleciem. Rokas sabāztas kabatās, padusē — portfelis. Kon-

centrēts nedaudz piemiegto acu skatiens, enerģiskas lūpas ...
Tas

ir Jukums Vācietis, pirmais Padomju valsts bruņoto spēku
virspavēlnieks, kura vārds tajās bargajās dienās bija lasāms zem

pavēlēm Sarkanajai Armijai.
Jukums Vācietis dzimis 1873. g. 11. (23.) novembrī Kuldīgas

apriņķī. Viņa tēvs bija kalps, kas, neskatoties uz lielo bērnu

pulku un smagajiem materiālajiem apstākļiem, centās dot Juku-

mam izglītību. Darbā un cīņā ar grūtībām norūdījās nākamā

virspavēlnieka stingrais raksturs un neparastā neatlaidība. Tikai

nedaudziem kalpu bērniem izdevās iegūt virsnieka pakāpi. J. Vā-

cietis bija to vidū. Pēc Kuldīgas pilsētas skolas beigšanas viņš

iestājās Rīgas jaunāko virsnieku mācību bataljonā, bet 1906. g.

panāca ieskaitīšanu Ģenerālštāba akadēmijā, kuru beidza 1909. g.
No pirmajām imperiālistiskā pasaules kara dienām J. Vācietis

atradās frontē un ieņēma dažādus komandējošus posteņus. Febru-

āra revolūciju viņš sagaidīja kā 5. Zemgales latviešu strēlnieku

pulka komandieris. 1917. g. augustā, kad korņilovieši atdeva vā-

ciešiem Rīgu, viņa komandētais pulks varonīgi cīnījās 2. latviešu

brigādes sastāvā pie Mazās Juglas, lai nepieļautu XII armijas
ielenkšanu.

Tūlīt pēc Oktobra revolūcijas, kuras uzvaras nostiprināšanai

viņš atdeva visas savas zināšanas un enerģiju, J. Vācietis tika

ievēlēts par 2. latviešu brigādes komandieri, bet pēc tam izvirzīts

par formējamā latviešu strēlnieku korpusa komandieri. Taču tūdaļ
J. Vācieti iecēla par virspavēlnieka Galvenās mītnes revolucionārā

lauku štāba operatīvās daļas priekšnieku Mogiļevā. 1918. g. jan-
vārī un februārī viņš vadīja Dovbora-Musņicka baltpoļu korpusa
dumpja apspiešanu. Pēc tam J. Vācietis ar lielu neatlaidību ķērās
pie Latviešu strēlnieku padomju divīzijas formēšanas un kopš tās

dzimšanas 1918. g. 13. aprīlī kļuva par šīs Sarkanās Armijas
pirmās regulārās vienības komandieri.

Trauksmainajā 1918. g. jūlijā saskaņā ar V. I. Ļeņina norādī-

jumiem J. Vācietim tika uzdota kreiso eseru dumpja sagrāves
vadība Maskavā. 12. jūlijā viņš tika iecelts par Austrumu (čeho-
slovaku) frontes virspavēlnieku. Ar neizsīkstošu enerģiju viņš
vadīja Sarkanās Armijas divīziju formēšanu, organizēja Simbir-
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skas, Kazaņas un Jekaterinburgas aizstāvē-

šanu. 1918. g. septembra sākumā Sarkanā

Armija Austrumu frontē guva pirmās uzva-

ras. 7. septembrī J. Vācieti ar VCIK lēmumu

iecēla par visas Padomju republikas bruņoto
spēku virspavēlnieku. 1918. g. beigās' un

1919. g. pirmajā pusē viņa vadībā Sarkanā

Armija turpināja augt un nostiprināties, gū-
dama nozīmīgas uzvaras pilsoņu kara frontēs.

Būdams virspavēlnieks līdz 1919. g. 8. jū-
lijam, J. Vācietis veica milzīgu militāru un

administratīvu darbu. Sakarā ar domstarpī-
bām stratēģijas jautājumos J. Vācieti virs-

pavēlnieka amatā nomainīja Sergejs Kame-

ņevs, bet J. Vācietis tika norīkots par pasniedzēju Ģenerālštāba
(vēlāk M. Frunzes Kara) akadēmijā, kur vadīja kara vēstures un

taktikas katedras. Šo atbildīgo darbu viņš veica līdz mūža beigām
1937. g. Strādādams akadēmijā, J. Vācietis izaudzināja daudz

augstāko padomju virsnieku un veica lielu zinātnisku darbu, uz-

rakstīdams vairākus darbus par pilsoņu kara vēsturi, daļa no ku-

riem publicēta 20. un 30. gados.
Personības kulta gados J. Vācieša vārds tika nepelnīti noklu-

sēts un pat visādi nomelnots. Tagad tas pilnīgi reabilitēts. Atzī-

mējot J. Vācieša 95. dzimšanas dienu, padomju ļaudis ar patei-
cību atceras ievērojamā Sarkanās Armijas komandiera nopelnus.

Z. Kupcis

DZĪVE KĀ MŪŽĪGA LIESMA

Ir cilvēki, kuru mūžs kā nenodzēšama liesma kvēlo gadu desmitiem un

simtiem. Tie ir tautas brīves un laimes cīnītāji. Viens no šiem revolūcijas ka-

reivjiem — Semjons Nahimsons.

Viņš dzimis 1885. g. Liepājā, kur, būdams vēl skolnieks, piedalās nelegālajā
revolucionārajā darbā: izkaisa proklamācijas, veic aģitācijas darbu skolēnu un

strādnieku, vēlāk arī kareivju vidū. Mācoties Liepājas komercskolā, Semjons
daudz lasa revolucionāro literatūru, tajā skaitā Marksa un Engelsa darbus.

Vētrainajā 1905. g. Nahimsons, kuru tagad pazīst ar vārdu Mihaļči, cieši

saistās ar Liepājas strādnieku un matrožu revolucionāro kustību, ir viens no

Liepājas matrožu sacelšanās organizētājiem. 1906. g. sākumā Semjons Nahim-

sons kļūst par partijas biedru.

Pēc 1905. g. revolūcijas sakāves Nahimsons spiests slēpties no represijām;
cariskā tiesa viņam aizmuguriski piespriež nāves sodu. Mihaļči emigrē uz

Sveici un sāk studijas Bernes universitātē. Bet jau 1906. g. beigās viņš nelegāli
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atgriežas Krievijā un apmetas Kaunā, kur veic revolucionāro darbu garnizonā.
Nahimsons ir viens no aktīvākajiem un enerģiskākajiem revolucionāriem Kaunas

organizācijā, kur viņš pazīstams ar vārdu Pāvels.

1907. g. Kauņas organizācija sūta Pāvelu kā savu pārstāvi uz KSDSP V

(Londonas) kongresu. Jau kongresa darbības sākumā Pāvels Saļins stingri
nostājas bojševiku pusē. Rezolūciju par darbu armijā, ko uzrakstījuši J. Jaro-

slavskis un P. Saļins (Nahimsons), kongress pieņem vienbalsīgi.
Atgriezies no kongresa, biedrs Pāvels turpina partijas darbu Kauņā, bet

žandarmērijas vajāšanas dēļ ir spiests atstāt to. Pāvels aizbrauc uz Brestļi-
tovsku, tad no jauna emigrē uz Sveici, kur Bernē turpina studijas.

1912. g. Nahimsons iegūst filozofijas un ekonomisko zinātņu doktora grādu
un atgriežas Krievijā. Dzīvodams Pēterburgā, viņš aktīvi iesaistās boļševiku
partijas darbā. 1913. g. tirdzniecības un rūpniecības strādnieku nelegālajā kon-

ferencē Maskavā Nahimsonu arestē. Pēc neilga laika viņu izsūta uz Liepāju,
kur policijas uzraudzībā viņam jāpavada divi gadi. leradies Liepājā, Nahimsons

iesaistās LSD darbībā, taču drīz, cara ohrankas izsekots, tiek apcietināts un

atlikušo izsūtījuma laiku pavada cietumā.

Pēc soda izciešanas Nahimsons nelegāli ierodas Pēterburgā, kur nodibina

sakarus un sāk aktīvu partijas darbu — raksta boļševistiskajām avīzēm par
strādnieku jautājumiem, lasa lekcijas Tautas universitātē, kā arī izpilda citus

partijas uzdevumus. 1914. g. oktobrī vajāšanu dēļ viņš spiests atstāt galvas-
pilsētu. Drīz pēc tam viņš iestājas Viskrievijas strādnieku savienības sanitārajā
daļā. Kā sanitārā vilciena priekšnieka palīgam, vēlāk priekšniekam, Nahimso-

nam rodas iespēja izvērst intensīvu revolucionāro darbu plašā Dienvidrietumu

frontes rajonā. Viņš organizē nelegālus pulciņus, piegādā frontē nelegālu lite-

ratūru v. tml. Frontes pretizlūkošanas dienests Nahimsonu izseko, 1917. g.
15. februārī arestē un nodod lauku karatiesai, no kuras sprieduma Nahimsonu

izglābj Februāra revolūcija.
Pēc cara patvaldības gāšanas Nahimsons ierodas Petrogradā kā Dienvid-

rietumu frontes delegāts. Te viņš pilnīgi nododas partijas darbam. Nahimsons

piedalās Petrogradas boļševiku organizācijas konferencē (1917. g. 14. (27.) IV),
kura aizstāv V. I. Ļeņina Aprīļa tēzes. Kā partijas Petrogradas organizācijas
delegāts Nahimsons piedalās KSDS(b)P VI kongresā, kurš lemj par buržuāzis-

kās Pagaidu valdības gāšanu ar bruņotu sacelšanos.

Pēc jūlija dienām svarīga loma sociālistiskās revolūcijas uzvarā bija pelēka-
jos šineļos ģērbto kareivju masām. Partijas darba pastiprināšanai XII armijā
LSD CX lūdz KSDS(b)P CX, lai Nahimsons tiktu sūtīts uz Latviju. 1917. g.

septembrī Nahimsons ierodas Cēsīs. Darbodamies par aģitatoru, viņš vispusīgi
iepazīstas ar stāvokli armijā un veic lielu organizatorisko darbu, nostiprinot
pulkos un apakšvienībās «kreiso bloka» pozīcijas. Sākumā tajā ir tikai latviešu

un sibīriešu strēlnieku pārstāvji, bet nenogurstošas masu audzināšanas un de-

dzīgas propagandas rezultātā «kreiso bloks» no mazas opozīcijas izvēršas par
kareivju domu galveno izteicēju XII armijā.

LSD CX Nahimsonu ieteic par latviešu strēlnieku pulku komisāru, un Isko-

lastrela paplašinātais plēnums 1917. g. oktobrī vienprātīgi ievēlē viņu šajā
svarīgajā amatā. Vienlaikus ar komisāra pienākumiem LSD CX Nahimsonam

uztic arī XII armijas boļševistiskās kara organizācijas laikraksta «Okopnij
nabat» galvenā redaktora pienākumus.

Armijas politiskā sagatavošana Pagaidu valdības gāšanai ar bruņotu sa-

celšanos sekmīgi virzās uz priekšu. Pēc V. I. Ļeņina norādījuma armijā notiek

arī tehniska sagatavošanās buržuāziskās valdības gāšanai. Arī te Nahimsonam

ir ievērojama loma un nopelni. Kā «kreiso bloka» pārstāvis viņš darbojas
nelegāli nodibinātajā XII armijas Kara revolucionārajā komitejā.
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S. Nahimsons (centrā) Isko-

sola avīzes «Rīgas Fronte»

redkolēģijas locekļu vidū.

Oktobra dienās, kad Pet-

rogradas proletariāts sāk ģe-
nerālkauju ar Krievijas bur-

žuāziju, XII armijas kareivji
ar prieku uzņem ziņu par

Padomju varas nodibināšanu

un novembra vidū Valkā sa-

sauktajā XII armijas depu-
tātu Ārkārtējā kongresā at-

balsta Padomju varu, kā arī

piekrīt visiem Tautas Komi-
sāru Padomes pieņemtajiem
dekrētiem. Kongresā Nahim-

sons ir «kreiso bloka» referents visos galvenajos jautājumos un izcīna smagu
cīņu ar meņševikiem izlīdzējiem. Balstīdamies vispirms uz latviešu strēlniekiem,
Nahimsons — XII armijas Iskosola (Izpildu komitejas) priekšsēdētājs — iz-

veido XII armijā daudzus revolūcijai uzticīgus pulkus, kuri cīnās pret kontr-

revolūcijas spēkiem Baltkrievijā, pie Donas, Volgas v. c.

Pēc vecās armijas demobilizēšanas 1918. g. Nahimsonu ieceļ par Jaroslavļas
apgabala kara komisāru. Guberņas padomju II kongresā Nahimsonu ievēlē par

Jaroslavļas guberņas Izpildu komitejas priekšsēdētāju. Liela nozīme ir Nahim-

sona organizētajiem pasākumiem Jaroslavļas iztīrīšanā no kontrrevolucionāriem

elementiem. Viņš panāk, ka tiek sarīkota atklāta tiesa pret meņševikiem, kurā

Nahimsons uzstājas kā sabiedriskais apsūdzētājs.
1918. g. naktī uz 6. jūliju Jaroslavļā notiek kreiso eseru sacelšanās. Pilsētā

ielaužas baltgvardi. Jau sacelšanās sākumā baltgvardu bandīti sagrābj Semjonu
Nahimsonu viņa dzīvoklī. Bez tiesas sprieduma Nahimsonu zvēriski nogalina
Jaroslavļā sapulcējušies bijušās XII armijas melnsimtnieciskie virsnieki. Sa-

kropļoto līķi vairākas stundas vadā pa pilsētas ielām, beidzot iesviež kādas

slimnīcas sētā. Pēc dumpja apspiešanas Nahimsona mirstīgās atliekas tiek at-

vestas uz Petrogradu un apbedītas Marsa laukumā.

«Nemirstīgs ir tas, kas ziedojis sevi cēlam mērķim; tauta mūžīgi dzīvos

tas, kas atdevis par tautu savu dzīvību, strādājis, cīnījies un miris vispārības
labā.» Tā skan leģendārajiem cīnītājiem veltītie vārdi, kas iekalti granīta pie-
mineklī Marsa laukumā Ļeņingradā.

R. Treijs

Karavadonis, celtnieks, komunists

... 1917. g. marts. Harkovas strādnieku un kareivju deputātu
padomes istabas un koridori pārpildīti. Te bieži redzams arī jau-
nais zinātnieks, Harkovas universitātes divu fakultāšu — vēstures

un filoloģijas un juridiskās — absolvents Valerijs Mežlauks.
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Nostājies uz revolucionārās cīņas ceļa jau 14 gadu vecumā,

jaunais latviešu inteliģents tagad ar vēl lielāku enerģiju metas

revolūcijas virpulī.
Drīz pēc Februāra revolūcijas uzvaras Harkovas padome no-

organizēja aģitācijas komisiju un aģitatoru kursus. To darbā ak-

tīvi piedalījās brāļi Mežlauki — Valerijs, Ivans un Mārtiņš. Har-

kovas aģitatori bija redzami ne tikai guberņas centrā. Viņi nesa

patiesību par revolūciju arī tālās sādžās un strādnieku ciematos.

Bet nepietika ar runām vien. Vajadzēja palīdzēt arī ievēlēt pa-
domes un strādnieku komitejas, vajadzēja ievadīt tās darbā.

V. Mežlauks veica šos uzdevumus teicami. Tāpēc nav nekāds brī-

nums, ka jau 1917. g. jūnijā viņu ievēlēja par aģitācijas komisi-

jas priekšsēdētāju. Taču vēl nozīmīgāks jaunā revolucionāra dzīvē

kļuva nākamais mēnesis, kad viņu uzņēma par pilntiesīgu Ļeņina

partijas biedru. Jau septembrī jauno, bet revolūcijas kalvē krietni

norūdīto komunistu ievēlēja par Harkovas pilsētas partijas komi-

tejas locekli. Par V. Mežlauka lielo autoritāti pilsētas boļševiku
vidū liecina šķietami sīks, tomēr raksturīgs fakts: 1918. g. jan-
vārī, kad V. Mežlauku atkārtoti ievēlēja par pilsētas komitejas
locekli, viņš saņēma otro lielāko balsu daudzumu.

Partija uzticēja V. Mežlaukam arvien atbildīgākus uzdevumus.

1918. g. sākumā nenogurdināmo revolūcijas darba rūķi apstipri-

nāja par guberņas galvenā štāba cīņai ar kontrrevolūciju locekli,
bet drīz vien izvirzīja par Doņecas —Krivoirogas republikas finansu

tautas komisāru. Pēc Ukrainas okupācijas V. Mežlauku nosūtīja
uz tolaik vissvarīgāko — Austrumu fronti. Nozīmīgākais frontes

iecirknis 1918. g. vasarā bija Kazaņas rajons. Te ienaidnieks bija
pavirzījies vistālāk uz rietumiem, apdraudot Petrogradu un Mas-

kavu. V. Mežlauku iecēla par šā rajona ārkārtējo komisāru, un

viņš veica ļoti daudz, lai dotu pretsparu baltgvardiem. 1918. g.
10. septembrī Kazaņu ieņēma padomju karaspēks. Tajā pašā dienā

V. Mežlauks nosūtīja telegrammu Ļeņinam, kurā armijas Revo-

lucionārās kara padomes vārdā «apsveic dārgo vadoni, kuru

ievainojusi buržuāzijas algotnes noziedzīgā roka» un uzskata par

lielu laimi ziņot viņam par Sarkanās Armijas panākumiem.
1918. g. rudenī kritiskā stāvoklī nokļuva Dienvidu fronte. Lai

fronti nostiprinātu, partijas Centrālā Komiteja nosūtīja uz turieni

daudz pieredzējušu partijas un padomju darbinieku. Viņu vidū

bija arī V. Mežlauks, kuru iecēla par frontes Revolucionārās kara

padomes locekli. 1919. g. pavasarī viņš organizēja Doņecas strād-

nieku vienības Donbasa aizstāvēšanai. Divas reizes nedēļā Mež-

lauks informēja Ļeņinu, kā norit cīņa par Donbasu. Maija beigās

Ļeņins telegrafēja Mežlaukam, ka nepieciešams tūlīt nosūtīt vi-
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sus Harkovas strādniekus Luganskas aizstāvēšanai. Viņam arī

uzticēja veikt šo uzdevumu.

Lai kur bargajās pilsoņu kara dienās vajadzēja karot vai strā-

dāt V. Mežlaukam, visur viņam bija raksturīgs principiāls parte-
jiskums un augstas prasības pret sevi. Dienās, kad risinājās kau-

jas ar Deņikinu, viņš rakstīja Ukrainas Komunistiskās partijas
Petinas rajona komitejai:

Godājamie biedri!

Uzskatu par savu pienākumu paziņot Jums, ka nevarēju apmeklēt 4 partijas
sapulces no 23. februāra līdz 13. aprīlim tāpēc, ka divas sapulces notika vien-

laikus ar maniem dienesta komandējumiem uz Lugansku un Kijevu... bet

otras divas es nevarēju apmeklēt tāpēc, ka mans darbs Harkovas kara tautas

sekretariātā (resp. Ukrainas Karalietu tautas komisariātā — R. T.) norit cauru

nedēju, tā ka arī svētdienās es nevaru aiziet, nenodarot zaudējumus kara

lietām.

Aizdunēja pilsoņu karš. Par svarīgāko darba frontes iecirkni

partija pasludināja transportu. Centrālā Komiteja nosūtīja uz tu-

rieni arī uzticamo revolūcijas kareivi V. Mežlauku. Četrus gadus

viņš strādāja vadošā darbā uz dzelzceļa.

...
1926. g. 12. jūlijā neparasta rosība valdīja lielā, tukšā lau-

kumā starp Staļingradas rūpnīcu «Barikādes» un Portjanovkas
ciemu. Te bija sapulcējušies tūkstošiem strādnieku un zemnieku,
lai paši redzētu, kā sāk realizēties Iļjiča sapnis par simts tūkstoš

traktoriem zemniekiem.

«Internacionālei» skanot, pirmo akmeni nākamā traktoru gi-

ganta pamatos iemūrēja V. Mežlauks — valsts metālrūpniecības

vadītājs, PSRS Augstākās Tautas Saimniecības Padomes priekš-

sēdētāja vietnieks.

Partija izvirzīja talantīgo valsts darbinieku arvien atbildīgākos
amatos. 30. gadu sākumā V. Mežlauks bija Valsts plāna komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, pēc tam priekšsēdētājs, bet no 1934. līdz

1937. g. — PSRS Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja viet-

nieks. Partija un tauta mīlēja un cienīja savu uzticīgo dēlu.

V. Mežlauku vairākkārt ievēlēja par Ukrainas, Krievijas un Vis-

savienības Centrālās Izpildu Komitejas locekli. Partijas XV un

XVI kongresā viņu ievēlēja par Komunistiskās partijas Centrālās

Komitejas locekļa kandidātu, bet XVII kongresā — par CX lo-

cekli.

20. februārī izcilajam ļeņinietim V. Mežlaukam apritētu 75 gadi,
ja personības kulta apstākļos nebūtu aprāvies viņa mūžs

...
Lat-

viešu tautas slavenā dēla piemiņa nekad nezudīs no ļaužu sirdīm

Maskavā un Tatārijā, Ukrainā un Latvijā, visā mūsu Dzimtenē.
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L. Krēsliņa

Reinholds Bērziņš (Birka)

Reinholds Bērziņš ir viens no pilsoņu kara laika kara-

vadoņiem. Par nopelniem pilsoņu kara frontēs viņš apbalvots ar

vairākiem kaujas ordeņiem.
R. Bērziņš dzimis 1888. g. 16. jūlijā Valmieras apriņķī bezzem-

nieka ģimenē. Daļēji pašmācības ceļā ieguvis tautskolotāja tie-

sības, viņš no 1909. līdz 1911. g. strādāja par skolotāju Rūjienā.
Sakarā ar R. Bērziņa revolucionāro darbību un pirmo arestu vi-

ņam tika atņemtas tautskolotāja tiesības.

Pirmā pasaules kara laikā iesaukts armijā, viņš beidza kara-

skolu un dienēja Rietumu frontē II armijas 50. korpusā. Oktobra

sociālistiskās revolūcijas sagatavošanas posmā viņš atklāti veica

boļševistiskās aģitācijas un propagandas darbu kareivju masās.

Praporščiks R. Bērziņš gan savas cilvēcīgās izturēšanās, gan re-

volucionāro uzskatu dēļ baudīja kareivju cieņu un uzticību. Pēc

Februāra revolūcijas viņu ievēlēja par 50. korpusa kareivju depu-
tātu padomes izpildu komitejas priekšsēdētāju. Satversmes sapul-
ces vēlēšanās Rietumu frontē par boļševiku partijas kandidātu sa-

rakstu, kurā bija arī 29 gadus vecais praporščiks, boļševiku par-

tijas biedrs kopš 1905. g. R. Bērziņš, tika nodoti 66,7 procenti
balsu.

Oktobra bruņotās sacelšanās dienās R. Bērziņš bija viens no

II armijas Kara revolucionārās komitejas organizētājiem un tās

loceklis. Kādā kareivju mītiņā viņš pirmais norāva sev praporščika
uzplečus. Daļa virsnieku tūlīt darīja tāpat, bet pārējiem virsnie-

kiem uzplečus noplēsa kareivji. Kritiskajā momentā, kad vecās

armijas augstākais virspavēlnieks atteicās pakļauties Padomju
valdībai, R. Bērziņš organizēja revolūcijai uzticīgās karaspēka

vienības, lai likvidētu kontrrevolucionāro galveno mītni. Viņš arī

piedalījās mītnes ieņemšanas plāna izstrādāšanā. Kādu laiku

R. Bērziņš bija jaunās Galvenās mītnes štāba komisārs. Viņš
enerģiski piedalījās Sarkanās Armijas radīšanā un vadīja tās pir-
mos pulkus kaujās pret vācu un baltgvardu karaspēku Rietumu

frontē, kādu laiku bija Rietumu revolucionārās frontes pavēlnieks.
Kad galvenās briesmas Padomju zemei sāka draudēt no Austru-

miem, R. Bērziņš 1918. g. jūnijā tika iecelts par Ziemeļurālu—Si-

bīrijas frontes pavēlnieku. Vēlāk viņš Austrumu frontē komandēja
111 armiju.

1919. g. R. Bērziņš bija sevišķu uzdevumu komisārs pie Pa-

domju Republikas bruņoto spēku virspavēlnieka un arī Padomju
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Latvijas armijas inspektors, vēlāk —

Rietumu frontes Revolucionārās kara

padomes loceklis, 1920. g. — Dienvid-

rietumu frontes Revolucionārās kara

padomes loceklis. Viņš bija arī viens no

tiem, kas vadīja Sarkano Armiju cīņās
pret basmačiem Vidusāzijā.

Kad par vienu no galvenajiem uzde-

vumiem mūsu valstī kļuva lauksaimnie-

cības ievirzīšana sociālistiskās attīstī-

bas gultnē, partija norīkoja R. Bērziņu
šajā darbā. No 1926. līdz 1937. g. viņš
strādāja KPFSR Zemkopības tautas ko-

misariātā, kārtodams lauksaimniecības

izglītības un agrotehniskās propagan-
das jautājumus.

Gribu nedaudz padalīties savās per-

sonīgajās atmiņās par R. Bērziņu.

Pēcrevolūcijas gados biju lasījusi un arī dzirdējusi nostāstus

par R. Bērziņa nopelniem pilsoņu karā. Viņa novadnieki rūjienieši
un mazsalacieši mēdza minēt arī «vecā Birkas» sirsnību un at-

saucību pret biedriem līdz pat materiālai palīdzībai, ja kādam tā

bija nepieciešama.
Personiski ar R. Bērziņu iepazinos tikai 30. gadu sākumā, kad

tiku norīkota darbā Krievijas Federācijas Zemkopības tautas ko-

misariāta Agrotehnikas propagandas nodaļā, ka vadīja R. Bērziņš.

Nodaļas pamatdarbinieki bija instruktori. R. Bērziņš prasīja, lai

mēs, instruktori, kā partijas biedri, tā bezpartejiskie, vispirms
skaidri orientētos partijas politikā laukos. Viņš pats labi pārzināja
lopkopību un laukkopību, tāpēc spēja pārbaudīt un novērtēt

instruktoru zināšanas arī speciālajos jautājumos.

Atskatoties tagad uz toreizējo R. Bērziņa darbību, jāatzīst, ka

viņš bija prasmīgs darbinieku audzinātājs. Lielāko daļu darba

laika viņš pavadīja nevis savā kabinetā, bet instruktoru darba is-

tabā, pārrunājot ar viņiem veicamos uzdevumus. Bez politiskajām
un speciālajām zināšanām R. Bērziņš prasīja no darbiniekiem ak-

tivitāti partijas un sabiedriskajā darbā, patstāvību un iniciatīvu

praktisku jautājumu izšķiršanā uz vietām. Viņš necieta nolaidību
vai neizdarību, taču nekad skaļi nerāja darbiniekus. Skarbākais

viņa vārds bija «šļapa», kas nozīmēja snaužu, gļēvu, darbā ne-

drošu cilvēku.

Par laukos veikto darbu Bērziņš prasīja no instruktoriem at-

skaites ar attiecīgiem secinājumiem un priekšlikumiem. Nereti šīs

10*
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atskaites kļuva par pamatu dažam labam komisariāta kolēģijas
lēmumam vai rīkojumam. Agrotehpropagandas nodaļas instruk-

torus komisariāts bieži vien iekļāva sevišķi svarīgu jautājumu pē-
tīšanā. Atceros, ka 1934. g. pavasarī mums tika uzdots izpētīt jau-
tājumu par lauksaimniecības komūnām — vai šī kolektīvās saim-
niecības forma ir dzīves spējīga, t. i., vai atbilst lauku materiāla-

jam attīstības līmenim. Komūnas nīkuļoja. Mēs sapratām, ka tās

ar retiem izņēmumiem būs jālikvidē un to vietā tiks organizēti
lauksaimniecības arteļi (kolhozi). Taču komūnu organizatori pa-
rasti bija pirmie kolektīvo zemnieku saimniecību entuziasti. Zinā-

jām, ka viņiem būs sāpīgi atkāpties no reiz iecerētā un ar milzu

grūtībām iesāktā. Kā arvien, kad vajadzēja atrisināt grūtu uz-

devumu, arī šoreiz nodaļas vadītājs R. Bērziņš pats brauca bri-

gādei līdzi uz Kubaņas apgabalu, palīdzēja izpētīt stāvokli komū-

nās, kā arī organizēja jautājumu iepriekšēju izlemšanu rajonu un

apgabala iestādēs. R. Bērziņš vienmēr droši un enerģiski aizstā-

vēja savas domas komisariāta kolēģijas sēdēs.

Vēl R. Bērziņam piemita šāda veca partijas nelegālista teicama

īpašība: viņam bija dārgs katrs biedrs, viņš interesējās par katru

mūsu, komunistu, rīcību. Nekad viņš uz partijas sapulci negāja
viens, bet gan kopā ar mums visiem. Sapulcēs viņš vienmēr mu-

dināja mūs izteikties apspriežamajos jautājumos. Tāpēc, lai ne-

sarūgtinātu savu vecāko biedru, mēs cītīgi gatavojāmies sapulcēm
un tiešām bijām aktīvi to dalībnieki. R. Bērziņš neatlaidīgi atgā-
dināja darbiniekiem «vingrināt roku» rakstīšanā. Viņa ietekmēti,

Agrotehpropagandas nodaļas instruktori rakstīja avīzēm un žur-

nāliem par aktuāliem speciālajiem un politiskajiem jautājumiem,
kā arī laida klajā vairākas brošūras.

R. Bērziņš sarakstījis un rediģējis daudz darbu par militārām

un ekonomiskām tēmām.

Nepamatoti represēts, R. Bērziņš gāja bojā Staļina personības
kulta apstākļos.

F. Bergs

Fricis Gailis

Kopš Friča Gaija noslepkavošanas apritējuši jau 35 gadi. Pa šo laiku at-

sevišķi sīkumi aizmirsušies, toties galvenās notikumu iezīmes jo labāk saska-

tāmas. Tas bija asas šķiru cīņas laiks, kad nelegālais LKP laikraksts «Cīņa»

par politpārvaldes trakošanu rakstīja: «Tā ir kautuve, kur buržuāziskā demo-

krātija izrēķinās ar tiem, kas mēģina aizstāvēt apspiesto masu intereses.»



149

Fricis Gailis dzimis 1911. g. 6. februārī. Jau

agrā bērnībā viņš izbaudīja visas darbaļaužu bērnu

dzīves grūtības — ganu gaitas pie saimniekiem, vēl

nenobriedušam jaunietim pārmērīgi smagu darbu, ne-

piepildāmas alkas pēc izglītības. Kad, pārvarot dienas

nogurumu, viņš sāka vakaros apmeklēt Raiņa ģimnā-
ziju, viņam bieži bija jādzird turīgāko skolēnu zoboša-

nās par strādnieku jaunieša trūcīgo apģērbu.
20 gadu vecumā F. Gailis iestājās nelegālajā Latvi-

jas Komunistiskās jaunatnes savienībā, kļūstot par

Rīgas organizācijas 3. Sarkandaugavas rajona biedru.

No šī laika sākās viņa apzinīgās dzīves cīņas un

varonības laiks: dienas pagāja smagā darbā superfos-
fāta fabrikā, vakari — ģimnāzijā, bet naktīs tika

veikts riskantais nelegālās komjaunatnes darbs, kuram

viņš vienmēr ziedoja visu sevi.

Saeimas strādnieku-zemnieku frakcija uzturēja sa-

karus ar revolucionārajiem opozicionāriem biedrība «Darba jaunatne». Notika

vairākas kopīgas sanāksmes, kurās piedalījās frakcijas deputāti un komjau-
nieši. Viena šāda sanāksme notika 1932. g. vasarā. To noorganizēja deputāts
Emīls Sudmalis kopā ar F. Gaili. Sanāksmē piedalījās jaunie rakstnieki Austra

Skujiņa, Meinhards Rudzītis, Lūcija Zamaiča v. c. Apsprieda jautājumu par
komunistiskās un sociālistiskās jaunatnes vienotu cīņas fronti. F. Gailis pa-
nāca, ka sociāldemokrātiskās «Darba jaunatnes» Sarkandaugavas nodaļas
biedru vairākums uzstājās vienotā frontē ar 3. rajona komjauniešiem.

1932. g. 5. novembrī sakarā ar Oktobra revolūcijas 15. gadadienu pie Meža

kapiem notika strādnieku mītiņš, kura organizēšanā bija piedalījies F. Gailis.

Policija uzbruka mītiņa dalībniekiem, līdz ar daudziem citiem apcietināja arī

F. Gaili. Nekā kompromitējoša neatradusi, policija viņu drīz atbrīvoja. Pēc tam

superfosfāta fabrikas augstajā dūmenī atkal plīvoja sarkanais karogs ar lies-

mainu lozungu «Lai dzīvo Oktobra sociālistiskā revolūcija!».

Policija un špiki bija sacelti kājās. Visā Sarkandaugavā notika aresti,
F. Gaiļa mājās izdarīja kratīšanu. Tomēr komjaunatnes organizators nebija
atrodams. 1933. g. 3. janvārī, turpinot sistemātiskas kratīšanas, špiki ielauzās

komjaunietes Helēnas Mitrulēvicas dzīvoklī Tvaika ielā 34, apcietināja viņu un

atstāja dzīvoklī slazdus. To nezinādams, pie durvīm pieklauvēja F. Gailis. Kad
durvis atvērās, priekšā stāvēja špiki ar revolveriem, kliegdami: «Rokas augšā!»
Pie atnācēja atrada nelegālu brošūru «Par komjaunatnes pašreizējiem uzde-

vumiem». Politpārvaldes aģenti tūlīt saslēdza F. Gaiļa rokas dzelžos un aizveda

viņu uz politpārvaldi. Otrā rītā sākās divkauja starp rūdīto politpārvaldes iz-

meklētāju un komjaunieti.

Mierīgi un noteikti Fricis noraidīja neģēlīgos piedāvājumus kļūt par savu

biedru nodevēju un provokatoru. Tad izmeklētāja laipnība pazuda: F. Gailim

tika piedraudēts, ka dzīvs viņš no politpārvaldes. neizkļūs.

4. janvāra naktī sākās izšķirošā cīņa. Jaunietim, kam bija saslēgtas rokas,
no visām pusēm uzbruka iereibuši špiki. F. Gaiļa ķermeni šaustīja sitienu krusa.

Viņu plēsa aiz matiem, spārdīja, dauzīja ar gumijas stekiem un revolveru spa-
liem. Fricis mēģināja atvairīt sitienus, pretoties, bet saslēgtās rokas traucēja.
Kāds no visa spēka iesita viņam pa galvu ar ķeblīti. Komjaunietis saļima asiņu
peļķē. Pēc tam politpārvaldes ierēdņi savu upuri izsvieda pa ceturtā stāva

gaiteņa logu uz pagalma akmeņiem, imitējot pašnāvību.
Vēsts par neģēlīgo slepkavību ātri aplidoja Rīgas strādnieku kvartālus un

sacēla lielu uztraukumu. Politpārvalde mēģināja slepkavību noklusēt, bet, kad
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tas izrādījās neiespējami, 6. janvārī publicēja melīgu paziņojumu, ka F. Gailis

pašnāvības nolūkā izlēcis pa logu un nosities. Saeimas strādnieku-zemnieku

frakcija pieprasīja nodibināt izmeklēšanas komisiju. Tāda gan tika nodibināta,

bet tajā nepielaida frakcijas pārstāvi. Ne buržuāzija, ne labējie sociāldemokrātu

līderi nebija ieinteresēti atklāt slepkavības īstos cēloņus. Saeimas izmeklēšanas

komisija, kuras priekšsēdētājs bija kādreizējais politpārvaldes aģentūras daļas

vadītājs un vēlākais «vicoministrs» A. Bērziņš paziņoja, ka nekāda spīdzi-

nāšana politpārvaldē neesot notikusi un F. Gailis pats nosities. Strādnieku-

zemnieku frakcija pieprasīja otrreizēju F. Gaiļa līķa sekciju. Prokuratūra arī šo

prasību noraidīja, jo tas pierādītu, ka Fricis nosists.

Saskaņā ar LKP CX norādījumu strādnieku-zemnieku frakcija gatavojās
F. Gaiļa apbedīšanai. Bēres bija paredzētas svētdien, 1933. g. 8. janvārī, kad

kritušo biedru pavadīt izietu visi Rīgas strādnieki. No šādas demonstrācijas

baidījās kā buržuāzija, tā sociāldemokrātu līderi. Vispirms viņi sāka klaigāt,
ka komunisti gatavojot sacelšanos un tračus. Lai bērēs nevarētu piedalīties
daudz strādnieku, viņi aizliedza tās rīkot svētdienā. F. Gaiļa māte, ar kuru

mums bija norunāts par bēru procesijas norisi, pēkšņi paziņoja, ka pie viņas

bijuši policisti, kas draudējuši viņai ar dēla likteni, ja viņa ļaus savu dēlu

apbedīt komunistiem. Izolēt komunistus no apbedīšanas vadības bija vienlīdz
ieinteresēta kā politpārvaldē, tā sociāldemokrātu līderi, īpaši pēdējie — lai

mazinātu strādnieku un darba jauniešu sašutumu par F. Gaiļa izslēgšanu no

«Darba jaunatnes».
Abi ar strādnieku-zemnieku frakcijas deputātu O. Gulbi ieradāmies pie sociāl-

demokrātiskās partijas CX priekšsēdētāja, kurš bija nozīmēts par F. Gaiļa
bēru komisijas priekšsēdētāju, un paziņojām, ka bērēs piedalīsies arī mūsu

frakcija un kreiso arodbiedrību strādnieki. Priekšsēdētājs mūsu prasību kate-

goriski noraidīja, paskaidrodams, ka viņš neļaušot bērēs runāt komunistiem,

jo visi runātāji jau esot pieteikti policijai. Kaut gan likums neparedzēja, ka

kapu runātājus jāpieteic policijai, mūsu protesti netika ņemti vērā.

Bēres notika otrdien, 10. janvārī. Kaut gan policija un sociāldemokrātu līderi

bija darījuši visu, lai pēc iespējas mazāk strādnieku piedalītos apbedīšanā,
bēru gājienā piedalījās vairāk nekā 5000 Rīgas strādnieku un jauniešu. Proce-

sija sākās pilsētas centrā. Kreiso strādnieku kolonu no abām pusēm ielenca

bruņotu policistu ķēdes, bet aizmugurē, minot ar pakaviem uz kājām pēdējās
rindas gājējiem un izaicinoši draudot ar pletnēm, jāja «Latvijas kazaku» (tā
viņus sauca strādnieki) eskadrons pulkvežleitnanta Artuma-Hartmaņa vadībā.

Policija nepārtraukti provocēja strādniekus uz sadursmēm, lai varētu izrēķi-
nāties.

Kad gājiens bija nonācis pie Raiņa kapiem, sociāldemokrātu partijas orga-
nizācijas ielaida kapos, bet lielākā daļa kreiso strādnieku kolonas palika ārpusē.
Tiem tūdaļ metās virsū policijas jātnieki un sāka izklīdināt.

Pie kapa pielaida tikai sociāldemokrātu pārstāvjus un vainagu nesējus. Lai

piekļūtu pie kapa un varētu runāt, mēs ar deputātu O. Gulbi arī nesām vainagu,

uz kura lentēm ar lieliem burtiem bija uzrakstīts: «Mūžīga piemiņa par Pa-

domju Latviju kritušajam biedram, lāsts politpārvaldes slepkavām!». Tiklīdz

O. Gulbis sāka runāt, sociāldemokrātu līderu norīkotie «aktīvisti» no organizā-

cijas «Strādnieku sports un sargs» (SSS) biedriem un policija viņu tūlīt aiz-

veda. Lai pēc iespējas ilgāk paliktu pie kapa, ar abām rokām pieķēros pie
koka un skaļi runāju par Friča Gaiļa noslepkavošanu, par policijas un sociāl-

demokrātu līderu sazvērestību pret revolucionārajiem strādniekiem. Aicināju
sociāldemokrātisko jaunatni nodibināt kopīgu cīņas fronti ar komunistisko

jaunatni — pret slepkavošanu, par jauniešu ekonomiskajām un politiskajām
tiesībām, par sociālismu. Nespēdami aizdabūt mani no kapa, SSS sportisti sita

man ar karogkātiem pa galvu. Beidzot sāka spēlēt orķestris, lai manu runu
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nedzirdētu. Nelīdzēja! Notika tas, no kā sociāldemokrātu līderi visvairāk bai-

dījās: tieši pie F. Gaiļa kapa nodibinājās vienota komunistu un sociāldemokrā-

tisko darba jauniešu cīņas fronte. Kad policija mani sagrāba un vilka projām,
tie paši jaunieši, kuri sākumā nejāva runāt, tagad kopā ar komjauniešiem
metās virsū policistiem, atbrīvoja mani un citus arestētos komunistus. Atpakaļ-
cejā sociāldemokrātu līderi bija nozuduši. Policijas jātnieki uzbruka demon-

strantiem, kuri sauca lozungus: «Nost slepkavas!», «Nost buržuāzisko Latviju!»,
«Lai dzīvo Padomju Latvija!».

Karognesēji izvirzījās priekšgalā. Kā pīķus izstiepuši uz priekšu karogkātus
ar asajiem galiem, viņi atvairīja zirgus. Pārējie lauza bruģa akmeņus. Akmeņu
trāpītie zirgi slējās stāvus, metās sāņus un izsvieda jātniekus no sedliem. Tas

turpinājās no Raiņa kapiem līdz Brīvības (tag. Ļeņina) ielai un beidzās tikai

tumsā. Tā bija pirmā īstā komunistu un sociāldemokrātisko jauniešu vienotā

uzstāšanās, par ko, dzīvs būdams, tik degsmīgi bija cīnījies Fricis Gailis.

J. Druviņš

Eduards Smiltēns

Naktī no 1933. g. 20. uz 21. janvāri vientuļos gājējus Jelgavas
šosejas 38. nama tuvumā pēkšņi satrauca šāviens, kas skarbi no-

skanēja dzidrajā gaisā ...

Dzīve bija kļuvusi nemierīga un sasprindzināta. Nesen tika

noslepkavots komjaunietis F. Gailis, cietumos smaka ap tūkstoš

politieslodzīto. Buržuāzija izmantoja lielo bezdarbnieku armiju,
lai izvērstu uzbrukumu darbaļaužu dzīves līmenim un pastipri-
nātu ekspluatāciju, tā kaut daļēji kompensējot savu ienākumu

samazināšanos ekonomiskās pārprodukcijas krīzes gados. Reak-

cionārie spēki Latvijā gatavojās nodibināt atklātu fašistisku dik-

tatūru.

Otrā dienā «Jaunākajās Ziņās» ar parakstu «Kas viņu pazīst?»
tika publicēta jauna cilvēka fotogrāfija, bet, šķirot tālāk šo bur-

žuāziskās Latvijas laikraksta numuru, lasītājs varēja atrast īsu

paskaidrojumu, ka bēgot nošauts kāds nezināms komunistu dar-

binieks.

Politapsardzes cerības, ka lasītāji atsauksies un sniegs tik ne-

pieciešamās ziņas par nogalināto, nepiepildījās. Tā Eduarda Smil-

tēna biogrāfija un darbs LKJS CX palika neatklāts.

Eduards Smiltēns (īstajā v. Fricis Millers) dzimis

1903. g. 28. augustā Kuldīgas apr. Saldus pagastā. Zēns agri
zaudē tēvu, drīz mirst arī māte. Viņu pieņem «audzināšanā» kāds

turīgs Saldus apkārtnes saimnieks. 12 gadu vecais zēns daudz

strādā, saņemot kā atlīdzību tikai uzturu. Par mācīšanos nav ko

domāt.
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1921. g. Fricis iestājas darbā Saldus kokzāģē-
tavā. Darbs nav viegls, un jāstrādā 10 stundas

dienā, turklāt saimnieks par virsstundām ne-

maksā. Arī brīvā laika ir maz, tomēr jaunais
strādnieks cītīgi papildina zināšanas.

Kokzāģētavā Fricis Millers iziet pirmo revo-

lucionārā darba un cīņas skolu. Viņš piedalās
streika organizēšanā, bet vēlāk ir tā komitejas
loceklis. Strādnieki streikā uzvar, un šie pirmie

panākumi jaunā strādnieka mūžā un pirmā iz-

cīnītā uzvara parāda Fricim, kāds milzīgs spēks

slēpjas organizētā un pareizi vadītā strādnieku

cīņā.

Pēc obligātā karadienesta buržuāziskās Latvijas armijā Fricis

Mjllers sāk strādāt Norkalnu ķieģeļu ceplī un turpina pirms armi-

jas sākto revolucionāro darbu. 1925. g. viņš iestājas nelegālās
Komunistiskās partijas Lejaskurzemes rajona Saldus pulciņā
«Ciklons» un sāk regulāri veikt partijas uzdevumus. 1926. g., kad

Saldus baznīca atzīmē 250 gadu jubileju, svinīgās dienas rītā uz

tās sienas pēkšņi parādās uzraksts: «Lai dzīvo Padomju Latvija!
Lai dzīvo Latvijas Komunistiskā partija!». Vietējiem varasvīriem

vainīgos tā arī neizdodas notvert, bet tie ir — Fricis Millers un

Žanis Timmermanis.

1927. g. piepildās Millera karstākā vēlēšanās — komjaunatnes
organizācija dod viņam iespēju mācīties Maskavā, Rietumtautu

komunistiskajā universitātē. Jaunais students Fricis Mednis mā-

cās teicami. Studiju laikā viņš arī apprecas.

1932. g. Fricis Mednis pabeidz universitāti un tiek nosūtīts ne-

legālajā darbā uz Latviju. LKJS šis gads bija grūts. Jūlijā bija
arestēta gandrīz visa Centrālā Komiteja ar sekretāru A. Kalniņu,
bija sagrauta pagrīdes tipogrāfija un pazaudēti sakari ar citu

Latvijas pilsētu komjauniešiem. Jaunajam LKJS CX sekretāram
Eduardam Smiltēnam (bijušajam studentam Fricim Mednim) jā-
veic milzīgs darbs, lai atjaunotu smagi cietušo jaunatnes organi-

zāciju. Rudenī atkal sāk iznākt komjaunatnes centrālais orgāns
laikraksts «Jaunais Komunārs». Atsāk darbību Rīgas, Ventspils
un Latgales komjaunatnes organizācijas.

Politapsardzes vīru izmisīgās pūles atklāt avīzes tipogrāfiju
un sagraut komjaunatnes organizāciju nevainagojas panākumiem:
jaunais sekretārs Eduards Smiltēns (Urbējs, Janka, Žanis, Ga-

rais) ļoti labi pārzina konspirācijas mākslu, un špiki ātri vien

zaudē uzietās pēdas ... Tomēr pēc daudzām neveiksmēm 1933. g.
20. janvāra pēcpusdienā viņiem izdodas uzzināt, ka komjauniešu
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vadītājs varbūt atradīsies konspiratīvajā dzīvoklī Jelgavas šosejā

38-a, dz. 9. Namu naktī ielenc un ar ieganstu, ka tiek meklēts kāds

recidīvists, policisti ielaužas arī viņiem zināmajā dzīvoklī. Aiztu-

rētā dokumenti gan ir pilnīgā kārtībā, tomēr viņu uzaicina iet

līdzi pieciem policistiem «personības noskaidrošanai». Policisti

ar arestēto aiziet un tad
...

atskan šāviens.

Oficiālajā ziņojumā tika ierakstīts, ka aizturētais nošauts, kad,

piecu policistu vests, mēģinājis bēgt. Turpretī medicīniskā eks-

pertīze liecināja, ka pistoles stobrs šāviena brīdī gandrīz skāris

Eduarda Smiltēna muguru.

Jau 21. janvārī telefona vados uz Rīgas—Kuldīgas līnijas bija
uzsviests sarkans karogs ar uzrakstu «Slava kritušiem, lāsts slep-
kavām! LKP». Naktī Rīgas ielās lielā daudzumā bija izlīmēti pla-
kāti ar steigā sagatavotiem uzrakstiem: «Dažas dienas atpakaj
tika nobendēts biedrs Gailis, un tagad no asinssuņu lodes kritis

strādniecības cīnītājs Smiltēns. Viņu asinis sauc pēc atmaksas!».

Morgā Smiltēna mirstīgās atliekas pārklāja sarkans karogs ar

uzrakstu «Slava kritušiem! Lāsts slepkavām!», bet pie morga ēkas

tika nolikts krāšņs vainags ar uzrakstu uz lentes: «Kritušajam cī-

nītājam b. Ed. Smiltēnam. Mēs tavu nāvi atriebsim. LKP I ra-

jons.».
LKP Rīgas komiteja mēģināja dabūt no pilsētas morga Smil-

tēna mirstīgās atliekas. Šo uzdevumu apņēmās veikt Strādnieku

atturības biedrības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ledainis. Viņš
ieradās Rīgas pilsētas valdes veselības nodajā un uzdevās par

nošautā radinieku. Politapsardzes aģenti viņu arestēja, un dažus

gadus vēlāk, jau smagi slimu, Ledaini notiesāja uz 3 gadiem pār-
mācības namā. Notiesātais ieslodzījumā pavadīja tikai 3 mēnešus

un mira Rīgas Centrālcietuma slimnīcā.

Notikumu iebiedēta, neizpildot pat likumā paredzētās formalitā-

tes, policija noslepkavoto cīnītāju nekrāsotā zārkā aizveda uz

Matīsa kapiem, apraka un kapa vietu nolīdzināja. Tomēr jau nā-

kamajā rītā jauno kapa kopiņu greznoja krāšņs vainags ar uz-

rakstu uz sārtas lentes: «Slava kritušiem! Lāsts slepkavām!». Vi-

sus fašistiskās diktatūras gadus kapu kopa Sarkanās Palīdzības

darbinieces.

Eduardam Smiltēnam veltītajā nekrologā biedri rakstīja: «Rūgti
maldās buržuāziskie bendes, ja viņi domā ar atsevišķu cīnītāju iz-

nīcināšanu nožņaugt augošo revolucionāro kustību Latvijā. Viņa
aug un augs ar katru dienu. Uz aktīvu revolucionāru cīņu mostas

simti un tūkstoši.»

Kritušo cīnītāju asinis netika lietas veltīgi, viņu sapņu un ilgu
iemiesojums ir mūsu šodiena — sociālistiskā Latvija.
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S. Viese

Aspazija

Mans miers ir nemiers,
Man laime ir sāpes.
Man lemts nav stāvēt,
Man lemts nav dusēt.

Tā savas 25 gadu literārās darbības jubilejas priekšvakarā rak-

sta dzejniece Aspazija. Un patiešām — visa Aspazijas dzīve, visa

viņas daiļrade pārpilna nenoslāpējama nemiera, trauksmes, pro-

testa un arī sāpju.

Dzejniece ienāk latviešu literatūrā 90. gadu sākumā, laikā, kad

augstu vilni sit Jaunās strāvas kustība, kad sabiedrībā radusies

ļoti liela interese par sociālajiem un kultūras jautājumiem, bet

latviešu proletariāts sācis organizēties apzinīgai cīņai par savām

tiesībām. Aspazijas pirmās lugas un dzejoļu krājums «Sarkanās

puķes» tieši vai netieši atbalso laikmeta raksturīgākās noskaņas.
Drāma «Vaidelote» izskan kā ilgu sauciens pēc harmoniskas, pret-

runu nesaplosītas dzīves, jūtām bagātas un cildenas personības.
«Zaudētas tiesības» tēlo, kā «dzīvie varenie» pazemo un samin

darba sievieti. «Neaizsniegts mērķis» aicina latviešu jaunavas cī-

nīties par garīgu patstāvību un līdztiesību ar vīrieti. Bet Aspazi-
jas dzejā jau skaidri saklausāms nākošās revolūcijas vētras zvans:

Nav mūsu uzdevums un bažas

Tiem maizes kurvjus iznēsāt,
Mums rādīt tik, kā savas važas

Tie paši spētu sadragāt.

Aspazijas dzejas varonis ir enerģijas un aktivitātes piesātināta

personība, kas droši iziet pretī briestošajiem negaisa padebešiem.
Viņas lirika 90. gadu vidū ienes latviešu literatūrā to romantisko

trauksmi un pacilātību, kas atrodama ikvienas tautas mākslā lielu

sabiedrisku notikumu gaidās.

Ap Aspazijas darbiem izraisās visasākās diskusijas, par viņu

jūsmo, par viņu strīdās, viņu atlaiž no darba «Māmuļas» — Rīgas
Latviešu biedrības teātrī.

Kopš 1894. g. Aspazijas dzīve nesaraujami saistīta ar Tautas

dzejnieka Raiņa — toreiz vēl jaunā «Dienas Lapas» redaktora

Jāņa Pliekšāna — mūžu. Viņa ne tikai mācās no sava dzīves-

biedra dziļāku sabiedrisko norišu izpratni: viņa ir pirmā, kas no-

jauš Raiņa ģeniālo dzejnieka spēku un pārliecina viņu ticēt sa-

vam mākslinieka aicinājumam.
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Smagi Aspaziju aizlauž Raiņa
arests 1897. g. un dzejnieka trimdas

gadi tālajā Slobodskā. Lai nopelnītu
iztikas minimumu, viņai vismaz pa

pusgadam jāstrādā redakcijā Rīgā,

jāraksta «literārie sīkumi», jāveic

bezgala gari un nogurdinoši tulko-

jumi. Katru dienu Aspazija sūta Rai-

nim uz Slobodsku rūpju, mīlestības

un aizkustinošas gādības pilnu vēs-

tuli. Un katru dienu saņem atbildi.

Šīs vēstules ir kā «nabaga laternītes

miglā, ar pūlēm cīnoties pret visu

aizsedzošo, pelēko miglu» (Rainis).
Sešas reizes Aspazija mēro nogurdi-
nošo ceļu starp Rīgu un Slobodsku,
lai kaut dažus mēnešus varētu dzī-

vot un strādāt Raiņa tuvumā.

Jauns pacēlums dzejnieces dzīvē

sākas ar 1903. g., kad dzejnieki atgriežas dzimtenē un apmetas
Rīgas jūrmalā. 1905. g. priekšvakarā Aspazija nobeidz drāmu

«Sidraba šķidrauts», kas revolūcijas dienās kļūst par populā-

rāko, visvairāk skatīto un daudzināto teātra uzvedumu. Uz skatu-

ves skan despotijas nosodījums, deg tirāna pils, galvenā varone

apliecina nesalaužamu ticību patiesības un cilvēcības uzvarai.

Vairākas reizes pēc uzveduma teātrī notiek masu mītiņi.

Toreiz kā gājām,
Toreiz kā skrējām

Līdzīgi liesmām,
Līdzīgi vējam! —

raksta dzejniece, atceroties šo nemierīgo laiku.

Sākoties soda ekspedīciju teroram, Aspazija un Rainis emigrē
uz ārzemēm. Paiet 15 gari trimdas gadi. Smagi nomāc ziņas par

asiņainajiem notikumiem dzimtenē, slimības, saimniecības rūpes.
Uzrakstīts Šveicē pavadītajos gados ir ļoti maz. Un tomēr Kasta-

ņolā radies visgaišākais Aspazijas dzejoļu krājums — «liriskās

biogrāfijas» pirmā daļa «Saulains stūrītis». To sauli, kuras dzej-
niecei pietrūcis emigrācijas vientulībā, viņa meklē savā bērnu

dienu pasaulē. No grāmatas lappusēm lasītājā raugās apbrīno-
jami monolīts, dzīvespriecīgs topošas personības portrets. Aspa-
zijas mazā liriskā varone tiektin tiecas pārkāpt bērnības aplociņa
ziedošās robežas un iziet dzīvē. Viņa iepazīst pirmos sarūgtinā-
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jumus, izcieš pirmās sāpes un pilna ticības saviem speķiem veras

gaidītajā rītdienā:

Sapnis par dzīvi, dzīve par sapni kjūs —

Būs! būs! būs!

1920. g. Aspazija atgriežas Latvijā. «Kaut es spētu vēl 12—15

gadus strādāt un tad atpūsties!» dzejniece atzīmē savā dienas-

grāmatā. Pirmajā gadu desmitā patiešām rodas diezgan daudz

jaunu darbu — dzejoļu krājumi un lugas. Taču dzejnieces agrākā
enerģija ir pieklusuši: arvien vairāk viņas lirikā manāmas skum-

jas, arvien biežāk parādās vakara un saulrieta tēlojumi, arvien

asāk skan smeldze par apkārtējās dzīves nomācošo šaurību. «Lie-

lie laiki» ir aizgājuši. Dzejniece nespēj orientēties buržuāziskās

Latvijas politiskajā kņadā, tomēr arī mūža pēdējos gados savas

daiļrades labākajā daļā cildina vienmēr pretrunās un cīņās topošo
dzīvi un mudina jauno paaudzi dzīvot trauksmainu, pilnvērtīgu
mūžu.

Kad iešu — es negribu aiziet tā —

Aiziet neziņā.
Es gribu palikt jums atmiņā —

kā atvadoties no saviem lasītājiem Aspazija raksta dzejolī «Pēc

manis». Viņa ir nākusi «ar jaunu mīlu, ar jaunu naidu», ar savas

karstās dvēseles elpu daudzās sirdīs iekvēlinājusi ticību cilvēka

spēkam, savos darbos rādījusi dzīvi lielās, romantiskajai mākslai

raksturīgās līnijās un pacēlumā, apliecinājusi ticību humānisma

uzvarai. Aspazijas 100 gadu jubilejā mēs godinām vienu no izci-

lākajām latviešu pirmspadomju literatūras pārstāvēm, kuras māk-

slas mantojuma labākā daļa dzīvo arī šodien.

T. Zeids

Akadēmiķis Jānis Zutis

Šā gada 16. augustā paiet 75 gadi, kopš dzimis izcilākais lat-

viešu padomju vēsturnieks Jānis Zutis.

J. Zutis pieder pie tiem zinātniekiem, kuriem tikai Lielā Oktobra

sociālistiskā revolūcija pavēra ceļu uz zinātnes virsotnēm. Kā

gan viņš, kalpa dēls, būtu iekļuvis augstskolā? Varēja būt lai-

mīgs, ka ar lielām grūtībām apmeklējis un nobeidzis Jaunjelgavas
apriņķa skolu, to pašu «kreicskolu», par kuru savos darbos vairāk-



157

kārt stāsta Tautas rakstnieks A. Upīts.
Piedevām J. Zuša dzīvē ar visu nežēlību

ielauzās pirmais pasaules karš, un 1916. g.

marta kaujās pie Naročas ezera pēc sma-

gas kontūzijas un ievainojuma kājā vese-

līgais lauku jauneklis kļuva invalīds uz

visu mūžu. Tomēr pēc Oktobra revolūcijas
nodibinājusies padomju vara gādāja, lai

J. Zutis, kāda Maskavas invalīdu nama

iemītnieks, varētu beigt vidusskolu un

iestāties augstskolā. Viņš enerģiski mācī-

jās Maskavas universitātē un aspirantūrā
un kļuva Voroņežas, bet 1938. g. Maska-

vas augstāko mācības iestāžu pedagogs.
Par vēsturnieku J. Zutis kļuva laikā, kad

padomju vēstures zinātne vēl tikai tapa,

tāpēc arī aspirantūrā 20. gados viņš vēl

mācījās pie pazīstamajiem krievu buržuāziskās vēstures zinātnes

pārstāvjiem N. Rožkova un A. Presņakova. Tomēr visvairāk viņu

jau tolaik ietekmēja jaunās marksistiski Jeņiniskās vēstures zināt-

nes reprezentants, vēlākais akadēmiķis V. Volgins, un J. Zutis

kļuva pārliecināts jaunās padomju vēstures zinātnes piekritējs,
kas savas teorētiskās zināšanas nostiprināja rūpīgās marksisma-

ļeņinisma klasiķu studijās.
Jau no paša zinātniskā darba sākuma J. Zuti saistīja Latvijas

vēsture. Tā sākās viņa gadu desmitiem ilgie pētījumi arhīvos par

t. s. Baltijas jautājumu XVIII gs., tātad par laiku, kad Latvijas
teritorija iekļāvās Krievijas impērijas sastāvā. Izpētot jaunus,
līdz tam Latvijas vēstures pētniecībā tikpat kā neizmantotus ar-

hīvus, J. Zutim izdevās parādīt pavisam jaunā gaismā Baltijas,

galvenokārt Vidzemes, attiecības ar Krieviju XVIII gs. Kļuva
skaidri redzams, kāda loma Baltijas vēsturē XVIII un XIX gs. bi-

jusi vācu muižniecības privilēģijām un tās centieniem pēc īpa-
šas provinciālas autonomijas, t. s. landesštāta. Vēstures avotu

argumentu priekšā sabruka vadošo Baltijas vācu vēsturnieku sir-

dīgi aizstāvētā tēze, ka Vidzemes zemnieku stāvokļa pasliktinā-
šanā XVIII gs. esot vainojama Krievijas valdība ar saviem liku-

miem un rīkojumiem: J. Zuša atrastie arhīvu dokumenti nepārpro-
tami rādīja, ka visi šie likumi un rīkojumi izdoti pēc Baltijas vācu

muižniecības iniciatīvas, pilnā mērā apstiprinot mužniecības ne-

gatīvo lomu Latvijas zemnieku vēsturē.

J. Zuša mūža darba — plašās monogrāfijas par Baltijas jau-
tājumu — izdevumi krievu un latviešu valodā iznāca Rīgā, kur
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Akad. J. Zuša pieminek
lis Raiņa kapos.

J. Zutis strādāja pēc Lielā Tēvijas kara un kur noritēja viņa
dzīves darbīgākais un panākumiem bagātākais dzīves cēliens. No

1945. g. viņš bija profesors un katedras vadītājs kā Latvijas
Valsts universitātē, tā arī Republikāniskajā partijas skolā. Līdz ar

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas nodibināšanu viņš bija Vēstu-

res institūta Latvijas Senākās un viduslaiku vēstures sektora va-

dītājs. J. Zutis daudz darīja jauno zinātnieku audzināšanā un

vienlaikus pats bija gan zinātniskā darba organizētājs, gan tā

veicējs. Viņa vadībā sekmīgi tika izstrādātas un aizstāvētas 9

vēstures zinātņu kandidāta disertācijas, un viņš palīdzēja uz vēs-

turiskā materiālisma pamatiem pārkārtot savu zinātnisko darbu

tiem vēsturniekiem, kas bija auguši un mācījušies buržuāziskajā
Latvijā. J. Zutis bija izdodamās Latvijas PSR vēstures I sējuma
redaktors, kā arī šā sējuma un vēlāk izdotās viensējuma Latvijas
PSR vēstures lielas daļas autors. Viņš publicēja 8 lielākus apce-

rējumus par atsevišķiem Latvijas vēstures posmiem, tāpat daudz

rakstu periodikā un bija dažādu zinātnisku darbu redaktors. Plaša

bija arī J. Zuša sabiedriskā darbība, izpildot LPSR Augstākās
Padomes 111, IV un V sasaukuma deputāta un daudzus citus sa-

biedriskos pienākumus. Tauta, partija un valdība augstu novērtēja
J. Zuša darbu, piešķirot viņam Ļeņina ordeni un citus apbalvoju-
mus. 1950. g. viņam piešķīra Valsts prēmiju, 1951. g. viņu ievē-

lēja par LPSR ZA īsteno locekli, bet 1953. g. — par PSRS ZA

korespondētājlocekli, 1955. g. viņam uzticēja reprezentēt PSRS

vēstures zinātni X starptautiskajā vēsturnieku kongresā Romā.

Hipertonijas pastiprināšanās pēdējos trijos dzīves gados vairs

neļāva J. Zutim aktīvi veikt zinātnisko darbu. 1962. g. 28. jūnijā
viņa dzīves gaitas aprāvās.
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Kārlis Zāle (Zalītis)

(1888. 6. X1—1942. 19. II)

levērojamais tēlnieks, viens no latviešu monumentālās skulptū-
ras veidotājiem. Dzimis Kursīšu pagastā. Jaunību pavadījis Lie-

pājā, kur iemācījies no sava tēva mūrnieka-akmeņkaļa amatu.

No 1908. līdz 1913. g. mācījās Kazaņas pilsētas mākslas skolā.

No 1916. līdz 1921. g. ieguva mākslinieka izglītību Pēterpils Māk-

slas akadēmijā. 1918. g. K. Zāle piedalījās Ļeņina monumentālās

propagandas plāna īstenošanā, veidojot pieminekli itāju atbrīvo-

šanās kustības cīnītājam Džuzepem Garibaldijam.
1921. g. tēlnieks atgriezās Latvijā. Sākot ar 1923. g., dzīvoja un

strādāja Rīgā. No 1936. g. vadīja figurālās tēlniecības darbnīcu

Latvijas Mākslas akadēmijā.
Lielākais K. Zāles monumentālās skulptūras darbs ir dekoratīvi

arhitektoniskais Brāļu kapu ansamblis Rīgā. Pie šā darba māk-

slinieks strādāja no 1924. līdz 1938. g. Kapu teritorijas noformē-

šanai izmantots vietējais pelē-
kais šūnakmens. Arhitektonisko

formu un skulptūru ritmiskā

vienotība un zaļie stādījumi pie-
šķir visam ansamblim episki
varenu izteiksmi. Brāļu kapi
šodien simbolizē visas tautas

piemiņu par Dzimteni krituša-

jiem varoņiem.
K. Zāle ir arī mazāku skulptu-

rālu veidojumu autors (A. Pum-

pura piemineklis Rīgas Lielajos
kapos).

K. Zāle apglabāts Brāļu kapos.

Brāļu kapu ansambļa detaļa.



160

K. Rozenvalds

Ādolfs Alunāns un latviešu teātris

Latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns dzimis 1848. g.

11. oktobri Jelgavā. Viņa tēvs Pēteris Alunāns tai laikā bija Se-

savas pagasta rakstvedis, bet tēva brālis Juris Alunāns — viens

no ievērojamākajiem latviešu buržuāziskās nacionālās kustības

darbiniekiem, pirmais izcilais latviešu dzejnieks.
Kad pirms 100 gadiem, 1868. g. 14. jūnijā, toreizējā Vingro-

tāju biedrības zālē notika pirmā teātra izrāde Rīgā latviešu va-

lodā, Ā. Alunāns tajā aktīvi piedalījās. Izrāde latviešu valodā! Par

to Ādolfs bija sapņojis jau zēna gados. Bet vai tad latvieši lāgā

saprata, kas ir teātris? Ā. Alunāns lasīja «Mājas Viesī» gaužām
jocīgu atsauksmi par «Žūpu Bēduļa» izrādi:

«Pēc taisnības varam sacīt, ka kumēdiņu rādītāji visi un ikkatris savā darbā

bij tik samanīgi un pilnīgi, ka bij jādomā, tie visi esot gruntīgi, mācīti kumē-

diņu rādītāji.»

Luga «2ūpu Bērtulis» nebija latviska: to pēc dāņu rakstnieka

Holberga komēdijas bija lokalizējis Jaunais Stenders, kas uz lat-

viešu tautu lūkojās no augšas un arī šai darbā pārvērta zemnieku

par muižnieku uzjautrināšanas objektu.
Kad 1869. g. sāka iznākt «Baltijas Vēstnesis», Ā. Alunāns uz-

rakstīja pirmo teorētisko apcerējumu par teātri, lai latvieši tiktu

pie jēdzīgākas saprašanas par teātri nekā no «Mājas Viesa». Rak-

stā «Kāds vārds par teātri» viņš teica:

«Dažs nu prasīs: Kas tad nu īsti teātris ir?
— Es še ar šo līdzību atbildēšu.

Teātris ir kā spieģelis, kurā mēs paši savus labus un nelabus darbus, savas

prieku, kā bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvošanu redzam. Tāds spieģelis
ir bīne jeb tā vieta, uz kuras aktieri spēlē. Zināms, teātra spēle nav vis tik

viegla kā domā. Tas ir visgrūtākais, ko vajaga vispirms mācīties, ir uz bīnes

grozīties un runāt kā pieklājas, jo grāfs nevar iet un runāt kā kučieris un

kučieris ne kā grāfs ...»

Bet ar šādiem paskaidrojumiem vien dzimstošajam latviešu

teātrim maz bija līdzēts. Galvenais, kā latviešiem trūka, bija lat-

viskas lugas. Un 20 gadus vecais Ā. Alunāns, vācu teātra aktie-

ris, kas loloja cerības uz spožu karjeru Pēterburgas galma teātrī,

Vīborgā un Pēterburgā dzīvodams, rakstīja savu pirmo oriģināl-
lugu, kas attēlotu latviešu dzīvi. Tajā viņš ietvēris savam laikam

tik ļoti nozīmīgo ideju par latviešu skološanos. Savā viencēliena

komēdijā «Paša audzināts» autors parāda, cik smieklīgs un nožē-

lojams ir nemācīts, neaudzināts cilvēks. Lugas varonis, turīgais
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saimniekdēls Miķelis, atbraucis precībās, neprot ne cepuri noņemt,
ne runāt. Tā jau pirmajā lugā dramaturgs nāk ar jaunlatviešu
cildināto tautas apgaismības ideju un uzsver, ka cilvēka vērtību

nosaka nevis turība, bet izglītība un garagaisma.
Lai gan skolas gados Jelgavā un_ savās pirmajās patstāvīgā

darba vietās Rēvelē un Pēterburgā Ā. Alunāns atradās vāciskā

vidē, viņš bija dedzīgs nacionālās kustības piekritējs. Un, kad

1870. g. viņu aicināja kļūt par jaunās latviešu teātra trupas vadī-

tāju, A. Alunāns izšķīrās ātri un noteikti, gan labi apzinādamies,
ka materiālajā plāksnē vācu skatuves viņam būtu pavērušas
krietni lielākas perspektīvas. Viņam bija pretīga vāciskā sīkpil-
sonības dvinga, kas valdīja šais teātros.

Ā. Alunāns bija ne tikai pirmais teātra direktors un mākslinie-

ciskais vadītājs, bet arī pirmais režisors, pirmais profesionālais
aktieris un pirmais dramaturgs. Viņš prata pulcināt ap sevi talan-

tus no tautas vidus, ieinteresēt viņus skatuves darbam, kaut gan

materiāli tas toreiz nevarēja nevienu saistīt. Viņa vadībā iesācēji

apguva vismaz primitīvāko aktiera uzdevumu izpratni, iemantoja

jēgu par ansambļa saspēles būtību.

Pēc 15 gadu ilgas darbības, 1885. g., Ā. Alunānam vajadzēja at-

stāt Rīgas latviešu teātri un nodot to latviešu tautai garīgi sveša

ārzemnieka, vācieša Rodes-Ebelinga rokās. A. Alunāna lielā tais-

nības mīlestība un progresīvie centieni neļāva viņam sadzīvot ar

«Māmuļas» vīriem, kurus viņš griezīgi skāra kuplejās un lugu

replikās. «Vecais Ādolfs», kā tauta viņu bija iesaukusi, savu dar-

bību tomēr turpināja, popularizēdams teātri visnomaļākajos Lat-

vijas stūros ar paša sastādīto aktieru trupu. Viņš gāja kopā ar

tautu lielajā 1905. gadā, apsveica progresīvā Jaunā Rīgas teātra

nodibināšanos.

Latviešu dramaturģijā Ā. Alunāns atstājis 34 lugas. 17 no tām

ir oriģinālsacerējumi, 14 — tulkojumi un pārstrādājumi un 3 —

nenoskaidroti darbi. Gandrīz visas viņa lugas uzrakstītas ar

dziesmu vai kupleju iestarpinājumiem, ko izrādēs parasti izpildīja
pats autors. Vispopulārākā ir luga «Kas tie tādi, kas dziedāja».
Uz latviešu teātra skatuvēm tā piedzīvojusi vairāk nekā 1000

izrāžu.

1891. g. Ā. Alunāns apmetās uz dzīvi Jelgavā. Līdztekus drama-

turga darbam un žurnālistikai viņš nopietni sāka domāt par lat-

viešu teātra vēstures sarakstīšanu. lesāktais_ darbs tomēr netika

pabeigts. Vērtīgs literatūras mantojums ir A. Alunāna grāmata
«Jura Alunāna dzīve». Mūža pēdējos gados rakstnieku mocīja
reimatisms, ko viņš bija iemantojis, ar savu trupu ceļodams pa

Latviju.
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1910. g. vasarā A. Alunāns pārcēlās dzīvot Filozofu (tag. Leona

Paegles) ielā. Saulainajā dzīvoklī rakstnieks cerēja atspirgt. Kād-

reiz viņš jokodamies teica: «Var gadīties, ka saviem nelabvēļiem
par spīti dzīvoju vēl ilgāk, nekā dažam labam būtu pa prātam.»
Taču «vecais Ādolfs» šeit nodzīvoja tikai divus gadus. Trauk-

smainā sirds apstājās pukstēt 64. dzīvības gadā — 1912. g. 5. jū-
lijā (pēc jaunā st.).

Gadu pēc Ādolfa Alunāna nāves viņam uzcēla Burharda Dzeņa
veidoto pieminekli no Latvijas šūnakmens ar vidū iekaltu bronzas

bareljefu. Zem tā uzraksts:

Savam Teātra Tēvam

Ādolfam Alunānam

29. IX 1848.—22. VI 1912.

Latvieši

Padomju varas gados jelgavnieki, godinādami teātra tēva pie-

miņu, agrāko Jāņa kapsētu nosauca par Ādolfa Alunāna parku un

Jelgavas Tautas teātrim deva Ādolfa Alunāna vārdu. Mājā Leona

Paegles ielā 3, kur viņš miris, Latvijas Vēstures un kultūras pie-
minekļu un dabas aizsardzības biedrības Jelgavas nodaļa iekārto-

jusi memoriālmuzeju.

R. Grīsle

Jānis Endzelīns

Šā gada 22. februāri paiet 95 gadi, kopš dzimis ievērojamais latviešu valod-

nieks, zinātnieks ar pasaules slavu, akadēmiķis profesors salīdzināmās valod-

niecības doktors Jānis Endzelīns — PSRS Zinātņu akadēmijas kores-

pondētājloceklis (jau no 1929. g.), arī daudzu ārzemju zinātnisko iestāžu un

apvienību korespondētājloceklis, biedrs vai goda doktors, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas un Ļeņina

prēmijas laureāts, apbalvots ar PSRS ordeņiem (Sarkanās Zvaigznes, Darba

Sarkanā Karoga, Ļeņina) un arī ar ārzemju ordeņiem un medaļām.
Jānis Endzelīns ir latviešu zemnieku dēls. Viņa 88 gadus garais raženais

mūžs sākas 1873. g. 22. februārī Kauguros tēva mājā Mičkēnā netālu no Val-

mieras un beidzas 1961. gada 1. jūlijā Koknesē vina paša vasaras namiņā

Nākā.

No sava dzimta Valmieras novada viņš jau bērnība manto literārajai valodai

tuvu, tīru Vidzemes vidus izloksni ar trim intonācijām (piem., ar trejādu ā

tur runā vārdus bāls, sāls, tāls, ar trejādu au vārdus saule, tauta, jauns

v. tml.). Šās trīs intonācijas, kas izrādījušās svarīgas indoeiropiešu akcento-

loģijā, ir liels guvums nākamajam valodniekam: ar pētījumiem par latviešu
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talu slavena Endzelīna valodnieciskā darbība, jo
viņš parāda, ko salīdzināmajai valodniecībai rei-
zēm spej dot vienīgi latviešu valodas fakti.

Mācību gaitas J. Endzelīns sāk Kauguru pamat-
skola 8 gadu vecumā, turpina Valmieras apriņķ-
skolā un Rīgas klasiskajā ģimnāzijā, ko beidz

1892. g. Studē Endzelīns Tērbatā vispirms klasisko
(1893.—1897.), pēc tam slāvu filoloģiju (1898.—
1900.) un studiju laikā publicē 5 svarīgus pētīju-
mus par latviešu valodu. Jau tad viņam ir nobrie-

dis nodoms pētniecisko darbību veltīt dzimtajai
latviešu un pārējām baltu valodām (leišu un sen-

prūšu).
Pēc studijām, paturēts turpat universitātē gata-

voties profesūrai, Endzelīns Tērbatā strādā arī

Trefnera ģimnāzijā par klasisko valodu skolotāju
un brīvlaikā četras vasaras (1900.—1903.) Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijas uzdevumā apceļo Latviju, lai savāktu dažādu izlokšņu materiālus

plašai un pamatīgai latviešu valodas pētīšanai. Vēlāk vēl divas vasaras

(1911.—1912.) Endzelīns pats vāc latviešu valodas materiālus tieši no izlokšņu
runātājiem tautā, un 1931. g. viņš dodas pētīt valodu uz Kuršu kāpām, jo cen-

šas iegūt no dzīvās tautas valodas uzticamus materiālus pētniecības darbam,
ko viņš visu mūžu veic līdztekus docētāja pienākumiem mācību iestādēs.

1903. g. Endzelīns kļūst par privātdocentu Tērbatas universitātē, kur 1905. g.

aizstāv maģistra disertāciju («JlaTbiuīcKue npe,n.JiorH», I), 1909. g. pāriet uz

Harkovas universitāti, kur kļūst ordinārs profesors, pēc tam kad 1912. g. Pēter-

pilī aizstāvējis doktora disertāciju («CJiaBHHo-čajīTHHCKue Viņam tiek

uzticēts rediģēt universitātes žurnālu «3anHCKn nivm. Xapt.KOßCKoro VHHBepcu-
Teia» (1914.—1916.) un vadīt fonētikas kabinetu.

1920. g. Endzelīns atgriežas dzimtenē un strādā Rīgā. Līdz 1950. g. aprīlim
viņš strādā par profesoru Latvijas Universitātē, kur sākumā piedalās Filo-

loģijas un filozofijas fakultātes izveidošanā un vadīšanā (no 1920. līdz 1923. g.
ir šās fakultātes dekāns). Viņš ierosina un palīdz nodibināt tur arī Baltu filo-

loģijas nodaļu, kādas vēl nebija nevienā augstskolā. 1946. g. jaundibinātā Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmija ievēlē Endzelīnu par savu īsteno locekli, un šās

akadēmijas Valodas un literatūras institūtā viņš darbojas līdz pat mūža bei-

gām, būdams Valodas daļas, vēlāk (1953.) Vārdnīcu sektora vadītājs.
Visa latviešu valodas zinātniskās pētniecības vēsture un baltoloģijas vēsture

nešķirami saistīta ar Endzelīna darbību, un «daudz no tā, ko viņš paveicis
gandrīz 70 zinātniska darba gados — nepavisam ne vienmēr labvēlīgos apstāk-
ļos, — arī mūsu dienās ir augstākais sasniegums baltu valodniecības attīstībā»

(«OiaBHHCKoe H3bIKO3H3HHe», M, 1962, 114).
Savos pētījumos Endzelīns ietvēris valodu sakarus (sevišķi baltu un slavu

valodu attieksmes), baltu valodas līdz ar seno cilšu problēmām un dialektus.

Uz valodas datu pamata, ņemot vērā vēstures v. c. zinātņu liecības, viņš risi-

nājis arī etniskus jautājumus un ģenētisku sakaru problēmas un devis darbus,
kas, palīdzēdami noteikt seno cilšu un tautu etnisko piederību un sakarus

pagātnē, dzīves vietu un izplatību, kļuvuši noderīgi un vajadzīgi arī aiz valod-

niecības robežām. Tādi ir, piemēram, viņa pētījumi par kuršiem (Endzelīns ir

pierādījis kuršu baltiskumu).
Par «latvju milzi» Endzelīnu nosaucis ievērojamais leišu valodnieks K. Būga,

recenzēdams viņa monumentālo «Lettische Grammatik» (1922.). Un paveicis
Endzelīns tiešām ir milzum daudz viena cilvēka mūžam un spēkiem: neieskaitot

16311*



atsevišķus mazus rakstiņus, valodniecisku publicējumu viņam ir ap 350, starp
tiem pusotra desmita grāmatu, kas nereti aizņem biezus sējumus (piem., «Lat-

viešu valodas gramatika» — 1100 lpp.)- Turklāt Endzellna izteiksme ir ļoti

koncentrēta, viņš nemēdz atreferēt citus autorus, viņa pieeja visām parādībām
ir patstāvīga un pētnieciska. Viņa darbos ietverts milzu krājums valodas faktu,
kas apgaismoti plašā salīdzināmās valodniecības aspektā, atrisinot daudzas

grūtas problēmas. Endzelīns ir pierādījis latviešu valodas faktu dažkārt ne-

aizstājamo vērtību salīdzināmajai valodniecībai un darījis tai pieejamu precīzi
noskaidrotu latviešu valodas materiālu.

Endzelīna darbi ir svarīgi un aktuāli mūsdienu zinātnei un nepieciešami zi-

nātnes mantojuma apguvējiem (jo, nepārzinot iepriekšējos sasniegumus, tiek

atkārtotas vecas aplamības un velti tērēts laiks un enerģija, meklējot un risinot

to, ko Endzelīns jau sen atklājis un atrisinājis). Bet daudzi no viņa darbiem

bija mums kļuvuši par bibliogrāfisku retumu, it īpaši senākie un dažādos ār-

zemju žurnālos publicētie. Tāpēc Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un

literatūras institūtā ir sagatavots un patlaban tiek laists klajā Endzelīna darbu

jauns izdevums — izlase 4 sējumos. Izlasē ievērti viņa publicētie raksti un daļa
grāmatu, kā arī vēl nepublicēti darbi.

Plašajā pasaulē vairāk pazīstama tikai Endzelīna tīri zinātniskā darbība, bet

dzimtenē ne mazāk populāri ir viņa lielie nopelni valodas prakses laukā, pie-

mēram, izveidojot moderno latviešu valodas rakstību (neērtās vecās, latviešu

valodai šā tā pielāgotās vācu rakstības vietā) un izkopjot literāro valodu. Tā-

pat pazīstami viņa nopelni jaunu latviešu valodas skolotāju un pētnieku saga-
tavošanā un audzināšanā. Endzelīna audzēkņi it tuvu ir varējuši vērot, ka

darbam viņš nodevies nesavtīgi un zinātnisko patiesību dziļi respektē, patiesību
stāda augstāk par visu, pašaizliedzīgi tai kalpo un ar zinātnieka drosmi un

godprātību arī aizstāv to, kad vajadzīgs. Jaunajiem filologiem Endzelīns ar-

vien ir bijis dižens paraugs zinātnē un darba ētikā; viņš — kā labi pateicis
akad. L. Bulahovskis, Endzelīna audzēknis no Harkovas laikiem — ieaudzināja
savos skolniekos savu zinātnieka un godīga, taisna cilvēka dabu.
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NO ZINĀTŅU UN TEHNIKAS VĒSTURES

J. Stradiņš

IESIM TALKĀ ZINĀTŅU VĒSTURES PĒTNIEKIEM!

Mūsu dienās strauji pieaug dabaszinātņu un tehnikas loma sabiedrības dzīvē,
un sakarā ar to sabiedrībā aug interese par zinātni un tās radītājiem. Zināt-
niskās pētniecības progress Latvijā pēckara gados bijis sevišķi straujš, tomēr
nebūtu piemirstama arī zinātņu pagātne: jau kopš XVIII gs. Latvijā darbo-

jušies ievērojami zinātnieki un inženieri, no kuriem vairāki pazīstami visā

pasaulē. 1775. g. sācis veidoties pirmais zinātņu centrs Latvijas teritorijā —

Jelgavas Pētera akadēmija, XIX gs. radušās daudzas zinātnieku biedrības,
1862. g. dibināts Rīgas Politehniskais institūts, bet kopš 1919. g. darbojas
Latvijas Universitāte.

Par visu šo augstskolu un biedrību darbu, par tajās strādājošiem zinātnie-

kiem ziņas vāc un to sasniegumus vērtē mūsu zinātņu vēsturnieki, kas ap-
vienojušies 1958. g. nodibinātajā Latvijas Dabaszinātņu un tehnikas vēsturnieku

apvienībā pie LPSR Zinātņu akadēmijas prezidija. Sai virzienā jau gūti zināmi

panākumi: atklāti jauni fakti, kas dod iespēju pārvērtēt zinātņu vēstures atzi-

numus, celti gaismā puspiemirstu zinātnes celmlaužu vārdi, iznākuši daudzi

rakstu krājumi sērijās «H3 hctophh TexHHKH JIaTBHftcKOH CCP» un «Ha

HcropHH monogrāfijas un raksti par atsevišķiem zinātniekiem un

atsevišķu nozaru attīstību Latvijā.
Galvenais avots, ko savā darbā izmanto zinātņu vēsturnieki, ir raksti sena-

jos zinātniskajos žurnālos, arhīvu materiāli, speciāli kritiski pētījumi. Varētu

likties, ka novadpētniekiem zinātņu vēstures avotu atklāšanā būtu maz darba.

Taču tas nav pareizi.

Arhīvi un bibliotēkas glabā ziņas vairāk par zinātnieku atklājumiem, ne

par viņu personībām un gaitām. Zinātnieku mūža atsevišķi posmi nereti aiz-

ritējuši mazpilsētās vai uz laukiem, un tieši tur var būt saglabājušās viņu

personīgās lietas, instrumenti, arhīvi, vēstules, bibliotēkas. Starp dzīvajiem var

būt palicis viens otrs no piederīgajiem un paziņām, kas varētu sniegt ne vienu

vien interesantu norādījumu. Šādas vietas un šādus cilvēkus zinātņu vēsturnieki

meklē kā ar uguni, bet bieži vien atrod tos tikai pēc daudzu gadu pūliņiem.

Tādēļ zinātnieku personīgo bibliotēku un arhīvu uzrādīšana un pasargāšana
no iznīcības būtu svarīgākais uzdevums, kas veicams sabiedrības spēkiem.

Tāpat pasargājami būtu arī citi materiāli, kas palīdzētu raksturot ievērojamāko
zinātnieku gaitas (personīgie priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti utt.). Uz-

rādāmas būtu zinātnieku dzīves vietas, skolas, kapu vietas v. tml., kuras vie-

tējie novadpētnieki varētu kaut kā atzīmēt un darīt zināmas plašai sabiedrībai,

līdzīgi tam, kā atzīmējam mūsu revolūcijas cīnītāju un kultūras darbinieku

piemiņas vietas. Nesen, apmeklējot Franciju un vērojot, kā tur tiek saglabāta

pat mazāk ievērojamu zinātnieku piemiņa, sevišķi dūrās acīs mūsu parāds
Latvijas zinātniekiem. Mums gan pastāv gluži unikāls Medicīnas vēstures
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muzejs, bet doma par Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja organizēšanu
F. Candera kādreizējā dzīves vietā, kā arī par memoriālo stūrīšu radīšanu

vecākajās augstskolās un pētniecības institūtos pagaidām nekustas no vietas.

Popularizēt savu novadnieku — ievērojamu zinātnes, medicīnas un tehnikas

darbinieku devumu būtu katras pilsētas, katra rajona pienākums, un tas daudz

palīdzētu arī jaunatnes audzināšanā.

Vācamas būtu citkārtējo Tērbatas universitātes, Rīgas Politehniskā institūta

un Latvijas Universitātes bijušo studentu atmiņas par saviem studiju gadiem
un profesoriem, kā arī vecas fotogrāfijas (saglabājot tās, būtu rūpīgi uzrādā-

mas tur redzamās personas un kaut aptuvens fotografēšanas gads). Nebūtu

aizmirstami arī cilvēki, kuri jaunības dienās bijuši saistīti ar zinātnisko darbu,
dažkārt strādājuši ievērojamos zinātņu centros ārpus republikas vai ārzemēs

izcilu zinātnieku vadībā, bet vēlāk dažādu iemeslu dēļ pārgājuši strādāt rūp-
niecībā vai pedagoģiskajā darbā: viņu atstātajos papīros palaikam atgadās
ievērības cienīgas liecības zinātnes vēsturniekiem. Vēl svarīgāk panākt, lai

atsevišķi pensionēti zinātnieki kaut rokrakstā atstātu atmiņas par savām dzī-

ves un darba gaitām. īpaši tas sakāms par cilvēkiem, kas piedalījušies zinātņu
organizēšanas darba pirmajos soļos Padomju Latvijā, jo šis periods zinātnes

vēsturei būs sevišķi interesants.

Novadpētnieciskām studijām interesanti ir arī jautājumi par dabaszinātņu
atziņu iespiešanos tautā, ziņas par populāri zinātnisku grāmatu izplatību no-

teiktā laika posmā kādā novadā (piemēram, Latgalē XX gs. sākumā). Tāpat
būtu atzīmējama senu zinātniska satura grāmatu atrašanās noteiktā novadā

ar norādi, kam tās piederējušas vai no kurienes tās varētu būt cēlušās. Kul-
tūras progresu padomju iekārtas apstākļos varētu raksturot ziņas par jaunajiem
zinātnes darbiniekiem, kas nākuši no viena vai otra novada.

Cita rakstura uzdevums būtu vākt tautā sastopamās ziņas par tehnikas un

medicīnas pagātni utt., piemēram, par tautas amatniekiem, meistariem, viņu
radītajam ierīcēm un aparātiem. Pierakstāmas būtu veco strādnieku un meistaru

atmiņas par atsevišķiem ražošanas tehnoloģijas posmiem un paņēmieniem pa-

gātnē. Noteikti uzrādāmi novadā atrodamie lietišķie tehnikas pagātnes piemi-

nekļi — vietējo meistaru darināti seni aparāti, ietaises, pulksteņi utt. Patlaban

pēc Starptautiskās zinātņu vēstures un filozofijas apvienības iniciatīvas visā

pasaulē notiek senu ierīču reģistrācija un uzskaite, lai saglabātu pieminekļus
ar zinātniski vēsturisku vērtību (Lietuvā tādu, piemēram, reģistrēts ap 80).

Visai interesantas ir ziņas par tautas medicīnu, ziņas par debess parādībām,
meteoroloģiju, laika vērojumiem utt., dabaszinātniska rakstura vērojumi, kas

dažkārt izteikti arī nostāstos, teikās un buramvārdos, v. tml.

Vācot norādītās ziņas, obligāti jāmin dati par ziņu sniedzēju (uzvārds,

vecums, izglītība, nodarbošanās agrāk un pēdējā laikā, veselības stāvoklis),
ziņu sniegšanas laiks un atzīmes par ziņu ticamību (vai ziņu sniedzējs datus

un faktus apgalvo kategoriski vai aptuveni, pats šaubās), tāpat arī pēc iespē-
jas ziņu avots — no kurienes ziņu sniedzējs šos faktus zina (personiskas

atmiņas, vecāku cilvēku stāstījums — kas, kad? — vai no grāmatām utt.). Par

bibliotēku vai grāmatu krātuvi būtu sniedzams aptuvens grāmatu skaits, to

saturs, vecāko zinātnisko grāmatu nosaukumi, kad vāktas, ne kurienes nāk,
kam piederējušas utt.

Mēs varētu minēt ne mazumu piemēru, kā šādā veidā izdevies gūt vērtī-

gus materiālus. Tā D. Zilmanovičs rūpīgās aptaujās noskaidrojis daudz intere-

santa par astronautikas pioniera Candera Rīgas gadiem, Geduču astoņgadīgās
skolas skolotājs E. Dičmans savācis tautā klīstošus nostāstus par pagājušā
gadsimta izcilo zinātnieku Grothusu. Piederīgo atmiņas palīdzējušas gūt zi-

nāmu ieskatu ievērojamā ķīmiķa komunista Rūdolfa Ūdra jaunības gados.
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Pieminētā rakstura un, iespējams, arī citāda veida ziņas būs vērtīgs palīg-
materiāls Latvijas dabaszinātņu un tehnikas vēstures sarakstīšanai, kas ir

nākotnes uzdevums. Šīs ziņas ar pateicību saņems Latvijas Dabaszinātņu un

tehnikas vēsturnieku apvienība pie LPSR Zinātņu akadēmijas prezidija (R'gā,
Turgeņeva iela 19, ZA augstceltnē, vai ZA Organiskās sintēzes institūtā, Rīgā*
Aizkraukles ielā 21). Bez tam šādas ziņas adresējamas ari P. Stradiņa Me-

dicīnas vēstures muzejam Rīgā, L. Paegles ielā 1. Ziņas par astronomijas vēs-
turi, latviešu laika skaitīšanu v. tml. vāc VAĢB Rīgas nodaļas vēstures komi-

sija (Turgeņeva ielā 19, ZA Astrofizikas laboratorijā).
Kopīgiem spēkiem aizpildīsim robus mūsu zinātņu vēstures izpētē!

K. Priedītis

REVOLŪCIJAS DZIRNAKMEŅI

Jānis Prieditis dzimis 1876. g. 21. novembrī lauksaim-

nieka ģimenē Rūjienas pag. «Cēšu» mājās. Mācījās pagastskolā
un Pētera I reālskolā Rīgā, kuru beidza 1894. g. Skolas izlaiduma

aktā par izcilām sekmēm viņu apbalvoja ar D. Mendeļejeva grā-
matu «Ķīmijas pamati». Tātad jau skolas gados bija dzimusi inte-

rese par nākamo profesiju.
1894. g. J. Priedītis kļuva Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas

nodaļas students. Tas bija RPI uzplaukuma laiks. Ķīmiju te pa-

sniedza slaveni zinātnieki — Valdens, Bišofs v. c, kuru vadībā

J. Priedītis ieguva speciālo izglītību. Jau studenta gados viņš
veica lekciju asistenta pienākumus pie minētajiem profesoriem.

90. gados RPI bija ne mazums revolucionāri noskaņotu stu-

dentu. Latviešu studentu pirmā demokrātiskā biedrība «Zemgalija»
noorganizējās 1895. g. sākumā (pastāvēja līdz 1897. g., bet nele-

gāli līdz 1908. g.). Viens no tās dibinātājiem un aktīvākajiem
darbiniekiem bija J. Priedītis. Jau pašā sākumā «Zemgalija» no-

stājās opozīcijā pret studentu korporācijām, drīz sāka izplatīt
marksistu idejas un cieši saistīja savu darbību ar Jauno strāvu.

Tās biedri bieži piedalījās tolaik populārajos «jautājumu izskaid-

rošanas vakaros», kas notika daudzās strādnieku biedrībās un sa-

draudzības pulciņos Rīgā. J. Priedītis lasīja lekcijas arī provinces

pilsētās par dabaszinību jautājumiem, par augsnes uzlabošanu,
ražas kāpināšanu un mākslīgo mēslu lietošanu. Tāpat jau no sko-

las gadiem, lai iegūtu līdzekļus dzīvei un mācībām, viņš pa-

sniedza privātstundas.
1899. g. J. Priedītis pabeidza RPI un pēc karadienesta ar

1900. g. jūniju stājās asistenta amatā Ķīmijas nodaļas analītis-

kajā laboratorijā. Šo posteni viņš ieņēma astoņus gadus, līdz pat
savai nāvei, strādājot ievērojamā ķīmiķa Valdena (1863. —1957.)



168

vadībā. Viņš bija viens no pirmajiem latviešu tautības pasniedzē-
jiem RPI, kur kadri tolaik vēl komplektējās galvenokārt no vā-

ciešiem. Tas vēlreiz liecina par viņa izcilajām ķīmiķa dotībām.

Asistenta pienākumus J. Priedītis veica Joti nopietni, precīzi un

drīzā laikā iemantoja izcila pedagoga reputāciju. Viņš centās at-

tīstīt studentos pētniecības darba iemaņas un neapmierināties
tikai ar praktisko darbu formālu izpildi.

Tajā pašā laikā J. Priedītis sāka interesēties par mākslīgo
dzirnakmeņu ražošanu. 1904. g. viņš dabūja patentu un nodibināja

Rīgas ķīmiski tehnisko laboratoriju Dzirnavu ielā 119, kur taisīja
mākslīgos dzirnakmeņus, kā arī zobu plombēs un citus zobārst-

niecības piederumus. Turpat sagatavoja arī remontmateriālus un

pēc pieprasījuma izsūtīja dzirnavām, uz kurām izbrauca montieri

remontēt dzirnakmeņus.
J. Priedīša pasākums lika pamatus mākslīgo dzirnakmeņu ra-

žošanai pašu zemē. Uzņēmums bija pirmais tāda veida pasākums

Krievijā un apgādāja ar savu produkciju ne tikai Baltiju, bet arī

•daudzas kaimiņu guberņas. Dzirnakmeņi bija augsta labuma. Tie

vairākkārt saņēma medaļas un goda rakstus lauksaimniecības iz-

stādēs kā Latvijā, tā ārpus tās robežām (Lietuvā, Baltkrievijā).

Nepārtrūka arī J. Priedīša revolucionārā darbība. Kā liecina

J. Luters-Bobis, viņš bijis viens no aktīvākajiem propagandistiem
Rīgas sociāldemokrātu pulciņos. Vēl lielākus pakalpojumus viņš
sniedza partijai kā prasmīgs ķīmiķis, būdams galvenais speciālists
«smirdbumbu» un spridzekļu izgatavošanā Latvijā, tāpat arī citu

biedru apmācībā šo līdzekļu sagatavošanā un pielietošanā.
1905. g. revolūcijas laikā latviešu sociāldemokrāti plaši pielie-

toja «smirdbumbas» un spridzekļus pret streiklaužiem, kā arī re-

akcionāru avīžu boikotam, dažādu pasākumu izjaukšanai un bei-

dzot arī bruņotās sadursmēs ar cara žandarmēriju un «zelbstšuc-

niekiem».

Dzirnakmeņu gatavošanai vajadzīgo magnezītu ieveda no Vā-

cijas. Zem magnezīta maskas uz J. Priedīša adresi tika nelegāli
iesūtīti arī mauzeri, karabīnes un patronas, kas bija iesaiņotas
metāla mucās.

1907. g. tika arestēti vairāki sociāldemokrāti un, kratot E. Ru-

beņa dzīvokli, atrasts groziņš ar ķimikālijām un stikla ampulām,
kuras slepenpolicija nosūtīja pārbaudei RPI analītiskajai labora-

torijai. Tur ar J. Priedīša parakstu tika sastādīts akts: «Pie ares-

tētā Rubeņa atrastās trīs pakas pulvera un stikla trubiņas nav

sprāgstvielas un tādas no tām sagatavot nevar. Acīmredzot to

īpašnieks ir nodarbojies ar ļoti elementāriem ķīmiskiem eksperi-
mentiem.»
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J. Priedīša secinājums ne tikai glāba vairākus biedrus no barga
soda, bet nedeva arī iespēju inkriminēt Rīgas sociāldemokrātu

organizācijai apvainojumu bruņota akta sagatavošanā. E. Rubenis

savās atmiņās saka: «... mēs, dzīvi palikušie, vēl šodien esam pa-

teicīgi mūsu pašaizliedzīgajam glābējam J. Priedītim.»

J. Luters-Bobis raksturo viņu kā «vienu no labākiem mūsu par-

tijas biedriem».

1907. g. beigās J. Priedītis devās ceļojumā pa Franciju, Sveici,.

Itāliju un Grieķiju. Dzimtenē viņš atgriezās 1908. g. janvārī jau
slims. 1908. g. 3. februārī, 31 gada vecumā, beidzās ķīmiķa revolu-

cionāra dzīve. Viņa pēdējie vārdi bija: «Vai, cik labi!» Ārsts Jan-

kovskis konstatēja, ka nāves cēlonis — saindēšanās ar ķimikā-

lijām.
Pēc J. Priedīša nāves dažāda novirziena latviešu laikraksti pub-

licēja nekrologus, atzīmējot viņa popularitāti Rīgas studentu un

skolnieku vidū, nelaiķa sabiedrisko un zinātnisko darbību, kā arī

viņa izcilās garīgās īpašības.
Arī prof. Valdens vienā no savām lekcijām un izvadīšanas runā

veltīja savam bijušajam līdzgaitniekam siltus, cildinošus vārdus,

raksturojot nelaiķi kā daudzsološu ķīmiķi, atzīmējot viņa zināt-

nieka spējas, kurām pāragrā nāve nav ļāvusi pilnībā atraisīties.

Priedītis apbedīts 8. februārī Rūjienas Skudrītes kapos.
Laikabiedru atmiņas un tālaika preses materiāli raksturo

J. Priedīti kā vienkāršu, pieticīgu un izpalīdzīgu, pēc dabas klusu

un mierīgu, ar smalku humora izjūtu apveltītu, bet vienlaikus

principiālu un savā pārliecībā nelokāmu cilvēku.

/. Stradiņš

MEISTARA AIDES DEVIŅI AMATI

Daudzie senatnīgās Straupes pils apmeklētāji, uzklausot tūristu

ceļveža mudinājumu, būs pievērsuši uzmanību torņa pulkstenim,
ko esot «darinājis vietējais galma kurpnieks, fotogrāfs, zobārsts
vienā personā». Bet maz būs tādu, kas zinās ko vairāk par pašu
meistaru.

Meistars Ernests Aide vēl nesen bija dzīvs. Mazajā Amā-

lijas ieliņā Rīgas nomalē apritēja viņa mūža pēdējie gadi. Šogad
varam atzīmēt 100 gadu kopš meistara dzimšanas un 10 gadu
kopš viņa nāves. Tādēļ gribētos mazliet pastāstīt par viņu, vienu

no retajiem tautas meistariem autodidaktiem, ko atstājis laikmets,
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kad tehnika vēl tik neganti nekonkurēja ar cilvēku un kad līdz ar

progresu dziļumā ejošā specializācija tik ļoti nesašaurināja cil-

vēka diapazonu. Šo rindiņu autors ilgus gadus pazina Aides tēvu

un pierakstīja viņa atmiņas, pēc kurām tagad restaurēsim šā īpat-

nējā mūža gaitu.
«Deviņi amati — desmitais bads,» pusjokodamies, pusnopietni

Aides tēvs tika raksturojis savu mūžu. Par ko gan viņš nav dar-

bojies! Pulksteņmeistars, fotogrāfs, kurpnieks, muzikants, gald-
nieks, zobu tehniķis, elektrības meistars, vijoļu taisītājs, krāso-

tājs — lūk, deviņi amati jau saskaitīti, bet saraksts vēl būtu tur-

pināms.
Kad vecais meistars stāsta, viņa skatiens veras kaut kur tālē.

Atkāpjas šaurās istabiņas sienas, atkāpjas laiks, un atmiņu kalei-

doskops uzbur pagājušo dienu tēlus.

Pirmās bērnības atmiņas ir dēļu zāģēšana; viens zāģētājs stā-

vējis uz baļķa, otrs vilcis no apakšas. Aides tēvs un vecākie brāļi
bijuši namdari. Pašam ganu gaitās pagadījusies klizma ar kāju,
kas uz gariem gadiem piesaistījusi pie kruķiem un mājas. Tā arī

lielās skolās meistaram nav iznācis iet un visas savas prasmes

viņš guvis pašmācībā. Pirmo — kurpnieka amatu iemāca brālis.
Bet kurpe paliek kurpe — kaut kas vajadzīgs arī sirdij. Tā ir

mūzika. Aide izmācās spēlēt vijoli, klarneti, flautu, kontrabasu un

vēl daudzus citus instrumentus. Viņš organizē un vada trīs strau-

pēniešu orķestrus. Pirmais ir brāļu draudzei; muzikanti staigā no

viena saiešanas nama uz otru, un to pakrēslī skan ragu mūzikas

skumīgās melodijas. Otrs darbojas pie muižas baznīcas un dzir-

dams bērēs un svētkos. Bet trešais, gluži laicīgs, rauj vaļā zaļum-
ballēs reinlenderi, krusta polku, valcerus, šleiferus, kadriļu ar se-

šām tūrēm un galopu.
Aide taisījis mūziku un pašus rīkus, no kuriem izvilināt ska-

ņas. Kad viņa brāļi nomainījuši baznīcas griestu vecās sijas, to

skanīgais gadsimta koks derējis par materiālu vijolēm un kontra-

basiem; stīgas stieptas no aitu zarnām.

Reālāku pamatu dzīvei dod cita kaislība — fotogrāfija. Aide

bija viens no fotogrāfijas pionieriem Latvijas laukos, un Strau-

pes Lejaskrogā vēl pirms gadiem astoņdesmit darbojās nelielais

Aides ateljē, kam paša Vidzemes gubernatora izdota privilēģija
ļāva fotografēt un izplatīt skatu kartes Valmieras un Pērnavas ap-

riņķos. Par uzņēmumu labo tehniku un māksliniecisko izpildi lie-

cina Baltijas zemkopības izstādē saņemtā zelta un kādā citā iz-

stādē Valmierā saņemtā bronzas medaļa.
Aide bija arī liels elektrības meistars laukos, kad tikko sākās

tās uzvaras gājiens. Pie Mazstraupes dzirnavu krituma viņš uz-
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stādīja dinamomašīnu, kas deva gaismu

pilij, dzirnavām un dažām tuvējām

mājām.
Visvairāk tomēr meistaru saistījuši

mazie ritenīši, kas iegrožo laika nemi-

tīgo plūdumu. Cik pulksteņu nav gājuši
caur meistara rokām, cik tajās nav at-

guvuši dzīvību, cik nav tikuši vaļā no

niķiem un kaitēm! Pat mūža nogalē ve-

cais pulksteņu profesors, gluži kā ārsts,
izklaušinot pacientu, prata pēc skaņas

noteikt, kas laikrādim par slimību. Vēl

tagad starp veciem Rīgas pulksteņmeis-
tariem ir viens otrs Aides skolnieks.

Bet kā tad meistars ārstējis zobus?

Uz šo jautājumu Aide, mazliet šķelmīgi
pasmīnējis, stāstīja, ka par zobārstu

ieslavēts bez nopelna. Sācies ar to, ka

ministrijas skolas skolotājam salūzis mākslīgais zobs. Kā tāds rā-

dīsies bērniem? Nezinājis, kurp iet — vai pie kalēja, vai pie

pulksteņmeistara. Tad izšķīries par pēdējo, un vecajam Aidem

jauns amats rokā — pie viņa sākuši nākt arī zobu vainās.

Meistars turēts arī par lielu burvi un pazudušu mantu zinātāju.
Šādās lietās pie viņa griezušies no tālas apkārtnes. Patiešām, at-

miņa glabā daudz gadījumu, kur viņš līdzējis, bet nevienā no tiem

nav burvestību un pārdabiskā. Drīzāk tā ir lauku cilvēka apķē-
rība, prāta vingrums un attīstītā nojauta.

Meistara mūža rosīgākie gadi pavadīti dzimtajā Straupes no-

vadā. Visvairāk Aides izveicību izmantojuši abi Straupes ba-

roni — Lielstraupes Rozens un Mazstraupes Meijendorfs, citkār-

tējais Valsts domes viceprezidents, kas dižodamies to allaž rādī-

jis daudzajiem augstajiem viesiem no Berlīnes un Pēterpils. Un

vienkāršā latviešu amatnieka pirksti reizēm tiešām atstājuši kaunā

tālu pilsētu meistarus, veikdami lietas, kurām tie nav ķērušies
klāt. īsts amata šedevrs bija arī, Lielstraupes pili restaurējot,
Aides uzstādītais torņa pulkstenis ar stundu zvanu, kas pēc pē-
dējā kara, diemžēl, noklusis.

Pasaules_ kara bēgļu vilnis aizrāva meistaru uz Pēterpili. Te

ar viņa mākslām gluži nejauši iepazinās kāda Šveices pulksteņu
firma, tādēļ piesaistīja sev un uzticēja pulksteņu pārraudzību
vairāku Pēterpils augstmaņu pilīs un Valsts domē. Savus augst-
dzimušos klientus Aides tevs atceras ar ironiju — dievs devis,
dievs ņēmis.



Gluži citi vārdi Aides tēvam atmiņā aiztaupīti Ļeņinam, ar

kuru meistars ticies revolūcijas gados. Tas ir parastais stāsts,
kuru tūkstošiem vienkāršo cilvēku atkārto tūkstoš līdzīgās vari-

ācijās un kas visi uzsver Ļeņina māku rast ceļu uz sirdīm.

Kad pēc Oktobra dienām meistars ieradies veikt kārtējo pulk-

steņu apgaitu pilī, sargs to vairs nav gribējis laist pie pulkste-
ņiem. Meistars nav piekāpies un kaut kā nokļuvis pie augstākā
priekšnieka, kas viņu uzmanīgi uzklausījis un nosmējies par sarg-

kareivi. Jā, laiks esot jauns, bet pulksteņi tie paši vecie, tātad va-

jadzīgi arī pulksteņmeistari. Tad palūdzis uzvilkt sienas pulk-
steni kabinetā. Tas karājies augstu, un Aide grasījies meklēt kāp-
nes. Bet priekšnieks ieteicis kāpt tāpat uz rakstāmgalda un pats

palīdzējis tikt tālāk augšā uz skapja. Pēc tam nodiktējis mašīn-

rakstītājai caurlaidi un pats to parakstījis. Tikai te Aide izlasījis,
ka «gauži godīgais priekšnieks» bijis pats Padomju valdības

galva. Vēl vairākkārt meistars gājis turp ar Ļeņina papīru, ko

rūpīgi glabājis. Atgriežoties Latvijā, tas tomēr paputējis.
Latvijā atkal sekoja darba gadi, kas aprima tikai mūža nogalē,

zūdot acu gaismai. Mazie ritenīši pulksteņa mehānismos un rūpī-

gais retušētāja darbs fotodarbnīcā bija prasījuši savu... Taču

domu skaidrība, gara možums un optimisms meistaru nebija at-

stājuši. Viņš cerēja vēl atdot dzīvību kādai vijolei un izgatavot

čellu, kuram paredzētas sausas, skanīgas šķilas jau stāvēja ista-

bas stūrī. Un visādā ziņā vēl apmeklēt dzimto novadu, parau-

dzīties, kas tur jauns. Gandrīz vai jābrīnās bija, kur vecais vīrs

ņem tik daudz možuma. Bet neaizmirsīsim, ka ikviens radošs cil-

vēks ir optimists.
Pēc tam darbu un domu mutulī — atzīstos — vecais meistars

izzuda no redzes loka. Tad, kādu dienu pārgājis mājās, atradu

uz rakstāmgalda mazu fotogrāfiju ar uzrakstu: Aide Ernests no

Straupes, pulksteņmeistars, 89 g., f1958. g. 20. martā; 4. jūlijā
būtu bijis 90. g. v.

Vecā straupēnieša gaitas bija beigušās un pats viņš aizgājis
mūžībā līdz ar saviem neizstāstītajiem stāstiem.
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NO REDKOLĒĢIJAS

Daudzos izdevumos — gan avīžu rakstos, gan tūristu ceļvežos, gan populār-
zinātniskās brošūrās — jau kopš XIX gs. sākuma laiku pa laikam dažādās

variācijās pavīd ziņojumi par XVII gs. Priekules kalēja lidojumu. Diemžēl,
līdz šim nav publicēti arhīvu dokumenti, kas neapstrīdami apstiprinātu šīs

ziņas. Taču negribētos ticēt, ka tas viss būtu leģenda. Šoreiz publicējam rosīgā
Priekules novadpētnieka A. Krugaļa savāktās ziņas par «Priekules Ikaru».

Ceram, ka tās pamudinās mūsu vēsturniekus vēlreiz pārcilāt arhīvus un varbūt

atrast tajos senos Grobiņas tiesu protokolus — liecības par šo varoņdarbu, kas

mūsu kosmosa iekarošanas laikmetā liekas sevišķi nozīmīgs.

A. Krugalis

PRIEKULES IKARS

Gandrīz pirms 300 gadiem, kad Kurzemi smacēja dzimtbūšana,
kad dzimtcilvēku uzskatīja ne tikai par vergu, bet pat par dzīv-

nieku, kad katru brīvu domu, brīvu vārdu uzskatīja par ķecerību
un slāpēja ar visnegantākajiem līdzekļiem, radās drosminieks, kas

nebaidījās parādīt, ka arī cilvēks var atrauties no zemes. Sis dros-

minieks bija dzimtcilvēks, Priekules muižas kalējs.
Pirms lidojuma kalējs bija pārbaudījis spārnu noturību lido-

jumā no zemākiem augstumiem, bet 1684. g. 3. svētdienā pēc Liel-

dienām viņš izvēlējās augstāko vietu — tikai gadu pirms tam uz-

celtās Priekules baznīcas torni, kam kalējs bija darinājis gaili
un lūku rotājumus un kurā, ļoti iespējams, bija nostiprinājis vietu

lidojumam.
Senrakstos, pēc vēsturnieka J. Juškeviča liecības, notikums at-

stāstīts šādi:

«1684. gadā 3. svētdienā pēc Lieldienu atsvētes Priekules muižā notika kāda

Edas Varacepja kalēja lidošanas mēģinājums, neskatoties uz Grobiņas kapitāna
personīgiem iebildumiem. Priekules barons Korfs izsludināja kalēju Polijas
kārajā aizsardzībā un rudenī viņu stiprā eskortā aizvadīja uz Viļņu. Uz pašām
Leišu robežām eskortam uzbruka Grobiņas kapitāna jātnieki, izklīdināja kalēja
pavadoņus, bet viņu pašu aizveda uz Grobiņu, kur sadedzināja uz sārta.»

Vecajās Priekules baznīcu hronikās vēl atradu, ka kalējs noli-

dojis līdz Knuipju lejai, tur nokritis un krītot pārlauzis kāju, bet

rudenī, kad kalējs izveseļojies, barons Korfs sūtījis to uz Viļņu
stādīt priekšā Polijas karalim. Bet uz leišu robežām kalējs sagūs-

tīts, aizvests uz Grobiņu un tirgus laukumā kā ķeceris sadedzi-

nāts uz sārta.

Nostāsti par drosmīgo lidotāju pārgāja no paaudzes uz pa-

audzi. Vēl XX gs. 20. gados vecie muižas kalpi zināja stāstīt par
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kalēja lidojumu, bet bijušie pils kalpotāji teicās pat redzējuši ka-

lēja meistarotos spārnus. Arī mani senči pa mātes līniju no sen-

seniem laikiem kalpojuši Priekules muižā — vectēvs muižā par

lauksargu, bet mātes brālis Andrejs Strautiņš par pils krāsnkuri.

No viņiem un citiem muižas ļaudīm es uzzināju, ka šāds lidojums
ir noticis un no kurienes līdz kurienei. Uzzināju arī to, ka pils bē-

niņos glabājoties lidotāja spārni. Tas notika pirmā pasaules kara

laikā, kad barons Korfs bija aizbēdzis uz Pēterpili un pilī bija
iekārtojies vācu armijas kapteinis. Pēc mana lūguma kādu dienu

(ap 1916. gadu), kad vācu kapteiņa nebija mājās, krusttēvs man

izrādīja pili. Viņš uzveda mani arī pils bēniņos, kur starp vecām

mēbelēm pašā pažobelē bija nomesti pirmā lidotāja salauztie

spārni. Es tajā laikā vēl biju bērns un nekādu sevišķu vērību tiem

neveltīju. Atceros to, ka spārni bijuši no linaudekla, kas bijis
uzvilkts uz koka, un plāniem metāla stienīšiem. No spārniem ne-

kas daudz pāri nebija palicis — tikai saliekti metāla stienīši,
ķirmju saēstas koka daļiņas un satrunējuši linaudekla gabali.
Saskatījies gribēju pats uztaisīt kaut kādus spārnus. Krusttēvs

nāca man palīgā. Viņš bija senā lidotāja spārnus izpētījis labāk

par jebkuru citu. Viņš uzzīmēja vispirms zīmējumu, tad sākām

pēc kalēja modeļa meistarot spārnus. Mans krusttēvs bija labs zī-

mētājs un prata galdnieka darbus, tādēļ mums bija cerība pama-
zām dabūt spārnus tādus pašus, kādus tos bija pagatavojis kalējs
pirms 230 gadiem. Mūsu darbs bija krietni pavirzījies uz priekšu,
kad to pamanīja mana māte un vecmāmuļa (krusttēva māte), un

mūsu meistarojums tika «apstrādāts» tiktāl, lai to varētu iebāzt

plītī.

Pēc kara vecās baronu grabažas no pils bēniņiem bija pazudu-
šas un arī spārnu atliekas

vairs nebija nekur atroda

mas; neviens arī nezināja
pateikt, kur un kas tās

aizvācis.

Tad sāku rakņāties pa

arhīviem. Mācītājmuižas
arhīvā starp vecajām drau

džu hronikām atradu vācu

valodā atzīmi par šādu

lidojumu. Vēl man vēstur-

nieks Juškevičs atsūtīja no

Rīgas arhīva jau minēto

pierakstu par šo lidojumu.
Varu piezīmēt, ka vecajās
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draudžu (baznīcas) hronikās teiktais saskanēja ar šo Rīgas ar-

hīva dokumenta izrakstu un vecu ļaužu nostāstiem, bet daļēji at-

šķīrās no G. Z. Bilterlinga 1805. g. Jelgavā publicētās versijas

(sk. «Zinātne un Tehnika», 1965., 6. nr. un «H3 hctophh tcxhhkh

JIaTBHHCKofi CCP», I, 1959, 95. lpp.).
Šodien papildu ziņas Priekulē vairs nav iespējams ievākt, jo

draudzes (baznīcas) arhīvs gājis bojā līdz ar mācītājmuižu, vecie

muižas darbinieki, kas zināja stāstīt par pirmo lidotāju, sen mi-

ruši. Gribētu tikai atmiņu zīmējumā -parādīt, kāds bijis spārnu ske-

lets, kuru mans krusttēvs Strautiņš bija nozīmējis no oriģināla un

kādu viņš gribēja to restaurēt. Krusttēvs bija uzzīmējis pēc mē-

roga, bet par to man nav ne mazākās atmiņas.
Spārnu koka daļas bija no šķelta priežu koka, bet galvenās de-

taļas no plēsta oša, jo tas ir elastīgs. Koka daļu savienojumos

bija likti vara pastiprinājumi, kuri bija apliekti kokam apkārt no

abām pusēm un sakniedēti. Pie spārniem bija piestiprinātas divas

ādas jostas, kuras savienoja abus spārnus. Viena josta bija ap-

sprādzēta lidotājam ap krūtīm, otra ap gurniem. Roku iemaukša-

nai bija ierīkotas ādas cilpas. Pēc krusttēva domām, cilpām vaja-
dzējis atrasties virs locītavas. Bija vēl atsevišķas cilpas, kur ievērt

pirkstus. Audekls bija uzvilkts skeleta mugurpusē un ar stipru
linu diegu un ādas sloksnēm piestiprināts pie spārnu ribām. Spār-
nus varēja sakļaut uz priekšu, bet mugurpusē spārni bija nostip-
rināti, lai ar gaisa spiedienu tie netiktu atliekti atpakaļ un neat-

lauztu rokas. lerīce, kas atvietotu asti, pie spārniem neatradās. Li-

dojot kājas bijušas brīvas, lai nolaižoties varētu atsperties. Kā
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redzams, nolaižoties arī roku pirkstus varēja atbrīvot no cilpām.

Spārnu augšējā daļā bija piestiprināti mājputnu spārni.
Vēl dažas rindas par lidojuma maršrutu. Lai labāk varētu sa-

prast, klāt pievienota shēma. Ar 1 apzīmēta baznīca, kur lido-

jums sākts. Pati baznīca atrodas kalniņā. 2 — muižas smēde,
kur dzīvojis un strādājis kalējs. Kā smēde tā tika izmantota līdz

otrajam pasaules karam. 3 — Zviedru vārti, kas celti 4 gadus
pēc lidojuma (1688.). Vecās hronikas un vēsturnieki stāsta, ka ka-

lējs nolidojis līdz Knuipjiem (5), bet veci ļaudis zināja stās-

tīt, ka tik tālu nav ticis, bet noplanējis Priekules purva sen-

lejā (4). Tas būtu vairāk ticams, jo Knuipji atrodas kalnā, kas

ir augstāks par baznīcu. No baznīcas līdz apzīmētajai vietai būs

ne mazāk par kilometru. 6 — bij. Priekules pils un taga-

dējā vidusskola, kur vēl pirmā pasaules kara laikā bija saglabā-

jušies spārni.
Ir gaisuši gadi un gadu simteņi, paaudze nomainījusi paaudzi,

bet atmiņas par drosminieku saglabājušās līdz mūsu dienām. Var-

būt vienīgi simtgadīgie ozoli bijušās muižas vecajā parkā —

7 — (tag. 1905. g. parkā) redzējuši, ka cilvēks mēģina līdzi put-
niem pacelties pretī saulei.

Fakts, ka lidojums ir noticis un no kurienes tas noticis, man lie-

kas neapgāžams; šim cilvēkam putnam būtu vēlams izcirst kādu

piemiņas zīmi, kaut vienkāršā laukakmenī, un novietot to pie iz-

lidošanas vietas — baznīcas kalniņā.

J. Stradiņš
Pirms 150 gadiem

FOTOĶĪMIJAS LIKUMUS PASLUDINĀJA JELGAVĀ

1818. g. 18. (6.) novembrī Kurzemes Literatūras un mākslas

biedrības locekļi pulcējās uz savu kārtējo sēdi. Šī biedrība ap-

vienoja tālaika Jelgavas mācītos vīrus — vietējās Pētera akadē-

mijas profesorus, literātus, ārstus, dabaspētniekus, kuri tad nu,

kopā sanākuši, iztirzāja jaunus un aktuālus notikumus kultūras

dzīvē, zinātnē un mākslā, sprieda par Kurzemes novadpētniecības
lietām un reizēm arī ziņoja par pašu veiktajiem eksperimentiem

un aprēķiniem matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Par savu ak-

tīvu locekli biedrība uzskatīja arī vienu no ievērojamākajiem
tālaika Eiropas fiziķiem un ķīmiķiem — Teodoru Grothusu

(1785.—1822.). Jaunībā Grothuss bija vairākus gadus uzturējies
ārzemēs — Parīzē, Neapolē, Romā — un guvis tur plašu ievērību
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T. Grothuss

kā pirmā elektrolīzes zinātniskā izskaidro-

juma autors. Atgriezies dzimtenē, viņš ap-

metās Geduču muiželē, netālu no Baus-

kas, kur iekārtoja sev privātlaboratoriju
un savā nodabā eksperimentēja, rakstī-

dams Pēterburgas un Vācijas zinātniska-

jiem žurnāliem par saviem jaunatklāju-
miem un pavēstīdams par tiem arī tuvējās
Jelgavas mācītajiem vīriem.

Šoreiz Grothuss bija sacerējis plašu zi-

ņojumu par «gaismas un elektrības ķī-
misko darbību», ko iesniedza minētajai Kurzemes biedrībai. Diem-

žēl, slimības dēļ pats autors sēdē piedalīties nevarēja un ziņojumu
izklāstīt uzticēja savam draugam — Jelgavas ārstam un aptieķ-
niekam Heinriham Bideram. Ziņojumu iespieda «Kurzemes litera-

tūras un mākslas biedrības gadagrāmatas» I sējumā un vēlāk

vairākkārt pārdrukāja dažādos ārzemju izdevumos. Mēs nezinām,

kā šo ziņojumu uzņēma biedrības sēdē, bet droši var apgalvot, ka

tas uz laiku laikiem iegājis zinātņu vēsturē.

Grothuss bija sīki izpētījis gaismas ietekmi uz dažādu ķīmisku

reakciju norisi, piemēram, uz rodanīda tinktūras izbalēšanu un

joda — cietes šķīduma atkrāsošanos. Viņam izdevās atklāt dau-

dzas likumības, kuras še sīkāk neiztirzāsim (tās aplūkotas šo rin-

diņu autora grāmatā «TeoAop Tpoirvc», kas 1966. g. iznākusi

PSRS ZA izdodamajā lielo zinātnieku biogrāfiskajā sērijā). Mi-
nēsim te tikai divus likumus, kas pirmoreiz formulēti šai darbā.

Pirmais Grothusa likums nosaka, ka ķīmisku reakciju spēj izrai-

sīt vienīgi tā gaisma, ko attiecīgā viela absorbē. Otrs Grothusa

likums nosaka, ka fotoķīmiskās reakcijas iznākums ir propor-

cionāls krītošās gaismas intensitātei un apgaismojuma ilgumam
(laikam). Līdz ar to tika likti pamati fotoķīmijai — zinātnei par

gaismas ķīmisko iedarbību; otrs likums pie tam vēl ir fotomākslas

pamatā. Uz šo Grothusa darbu vēlāk atsaukušies pazīstamie zi-

nātnieki Bekerels, Timirjazevs, Lazarevs, Luters v. c, bet Alberts

Einšteins paplašinājis pirmo Grothusa likumu, savienojot to ar

kvantu priekšstatiem.
Tādā kārtā 1818. g., gadu pēc Kurzemes zemnieku brīvlaišanas

likumu pasludināšanas, Jelgavā tika pasludināti arī citi, ne ma-

zāk svarīgi likumi — fotoķīmijas pamatlikumi.
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I. Lukašinska, V. Grāvītis

DZIESMU KAMOLS

Kad es gāju tautiņās,

Dziesmas tinu kamolā ...

Tā dzied skaistajā tautasdziesmā. Bet vai šīm poētiskajām rin-

dām nav arī kāda būtiska, tieša nozīme? Vai tās neliecina par
dziesmu saglabāšanu senajos mezglu rakstos? Ir taču dažādas zi-

ņas par to, ka veci ļaudis sējuši dzijās mezglus un izmantojuši
tos kā rakstu zīmes, lai vieglāk atcerētos vajadzīgo informāciju.
Tuvāk par to mums varēja pastāstīt Medicīnas institūta laborante

Ņina Ozoliņa. Viņas māte Jūlija Ozoliņa, dz. Voits (1875.—1962.),
un mātes māte Liene Voits, dz. Mednis (1832.—1924.), agrāk dzī-

vojušas Jaungulbenes «Lielpuros». Viņas mēdza iesiet dzijās savu

«kalendāru» — mezglu virkni personīgās dzīves notikumu apzī-
mēšanai. Lai uzzinātu, kā šāds «kalendārs» sastādīts, Ņ. Ozoliņa
reiz pēc savas mātes norādījumiem un viņas tiešā vadībā sējusi
šāda «kalendāra» paraugu. Gadu bijis jāsāk ar Miķeļdienu, kura

apzīmēta ar pirmo mezglu baltajā dzijas pavedienā. Drīz pēc
Miķeļdienas lācis aiznesis telīti, gājuši ar skalu gaismu teli mek-

lēt. Šis notikums apzīmēts ar klāt piesietu citādas krāsas dzijas
gabaliņu. Oktobra beigas un novembra sākums, tāpat katra nā-

kamā mēneša sākums apzīmēts ar kārtējiem mezgliem dzijā, vie-

nādos attālumos katram mēnesim. Ziemsvētki apzīmēti ar klāt

piesietu dzeltenu dzijas gabaliņu. Janvārī degusi kaimiņu māja,

tāpēc piesiets sarkans diega gabaliņš, stipri saslimis vectēvs —

melns diegs. Februārī aitai atlēkuši divi pelēki jēriņi, tāpēc pie-
sieti divi pelēkas dzijas gabaliņi, utt. Ņ. Ozoliņas māte teikusi:

«Nesēja jau kalendāru vien, bet dziesmas ar. Tas nav tāds tei-

ciens vien, ka dziesmas tina kamolā, bet dzīparā varēja iesiet

mezglus un pēc tiem varēja dziesmu atcerēties.»

Akadēmiķis P. Stradiņš publicējis tautā savāktas ziņas, ka se-

nāk dziju kamolos ar mezglu rakstiem iesietas dziesmas un pie-
rakstīta dažāda informācija, piemēram, šāda satura vēstule: tāds

un tāds saimnieks un saimniece aicina pēc 3 nedēļām kaimiņu
saimnieku un saimnieci un viņu vecāko dēlu un meitu uz sava

trešā dēla kristībām. P. Stradiņš norāda, ka varētu būt arī mez-

glu raksti, kuriem būtu sakars ar medicīnu (77. M. CrpadbiHb. H3-

6paHHbie Tpy/ibi, 111. Pūra, 1965, 540. lpp. un H3 HCTopHH mczih-

UHHbi, V. Pūra, 1963, 57.-69. lpp.).

Vecie kuldīdznieki atceras, ka Kuldīgā dzīvojusi tautas vecmāte



Ņ. Ozoliņa stāsta par senajiem
mezglu rakstiem.

Grencene. Ap 1935. g. vi-

ņai bijis ap 70 gadu. Viņa
zinājusi un pielietojusi se-

nus tautas ārstniecības

paņēmienus. Grencenei bi-

jis paprāvs pelēkas vilnas

dzijas kamols — ap 10—

15 cm caurmērā. Šajā
dzijā viņa iesējusi pa mez-

glam pēc katrām pieņem-
tām dzemdībām kā sava

darba pārskatu. Pierakstī-

šanu uz papīra viņa uz-

skatījusi par neērtu.

Par vilnas kamolu, kas

glabāts ar sevišķu nozīmi,
ir ziņas arī no Smiltenes

apkārtnes.
Pēc dažām senām tautas

dziedniecības tradīcijām, ārstējot dzirksti, vajadzējis noskaitīt līdz

trejdeviņi, pie tam ačgārnā kārtībā. Lai skaitīšana nejuktu, lietota

dzija, kurā bijis jāiesien trejdeviņus mezglus (K. Straubergs. Lat-

viešu buramie vārdi, I, 252. lpp.). To pašu atceras daži veci ļau-
dis dažādos republikas rajonos. Pie tam dažus momentus apzīmēja
arī, izvēloties zināmas dzijas krāsas (Kuldīgas apkārtnē). Pēc

kādas senas tautas paražas, lai nodzītu kārpas, jāsaskaita, cik

kārpu ir, jāsasien dzijā tikdaudz mezglu, cik kārpu, tad, pār plecu
neskatoties, jānomet dzija, lai sapūst (pierakstīts Vārmes ciemā).
Citā variantā — iegriež kociņā attiecīgo skaitu robu (pierakstīts
Kuldīgas apkārtnē).

Pensionētais mākslas darbinieks un etnogrāfs, vecais strēlnieks

J. Krauksts, ap 20.—30. gadiem kopā ar Līgotņu Jēkabu apceļojot
latviešu kolonijas Lietuvā, Pakrujas rajonā apciemojis ap 60 g.
veco Debeiku, ap 70 g. veco Briņķi un ap 80 g. veco Burbu (tagad
miruši). Viņiem istabas augšā bijuši kubulos daudzi kamoli ar

mezglu rakstiem. Vispirms vajadzējis kamolu attīt. Dzijas gals
bijis piesiets pie kociņa, kas atradies kamola vidū. No šī kociņa
vajadzējis sākt lasīšanu. Dzijās bijuši ieraksti no tēvutēvu dzīves.

Dzīves gaitas fiksētas mezglu rakstos. lerakstītas bijušas arī

dziesmiņas — dziesmu vārdi.
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Kā liecina nostāsti, dažādos novados senāk bijis pazīstams pa-

ņēmiens pierakstīt dažādu informāciju ar mezglu rakstiem dzijās,
tai skaitā arī dziesmas. Atsevišķiem rakstītājiem vai dziedātājiem
varēja būt savi īpaši pieņemti apzīmējumi un rakstīšanas paņē-
mieni. Tiem, kuri šādus rakstus nepazina, kamoli varēja likties

saistīti ar burvību. Burvju kamoli un burvju dzijas ar mezgliem
minētas dažās tautas pasakās.

Tomēr līdz šim etnogrāfiem un tautas melodiju vācējiem nav

izdevies kaut cik plašāk iepazīties ar melodiju un citiem mezglu
rakstiem. Taču iespējams, ka dziesmu kamoli vēl tagad vienā otrā

vietā glabā dažu labu melodiju un gaida tikai, lai tos atritina
...

P. Laizāns

FILOZOFISKĀS DOMAS ATSPOGUĻOJUMS
LATVIEŠU TAUTAS MITOLOĢIJĀ UN FOLKLORĀ

Viens no tautas filozofiskās domas veidošanās avotiem ir mitoloģija un folk-

lora, īpaši tas sakāms par latviešu filozofiskās, ētiskās un estētiskās domas

avotiem un aizsākumiem. Latviešu tauta, kas gadsimtiem ilgi atradās sveš-

zemju, vispirms vācu feodāļu jūgā, līdz pat feodālisma sairumam un kapitā-
listisko attiecību veidošanās posmam savu pasaules uzskatu varēja atspoguļot
tikai tautas mutvārdu daiļradē — folklorā. Folklorā jau rodami naivi materi-

ālistiski un stihiski dialektiski priekšstati par pasauli. Te parādās antiklerikālā

un antireliģiskā apziņa, ētiskie un estētiskie priekšstati, kas visu labo, skaisto,
tikumisko saista ar darbu kā visu tikumisko un estētisko vērtību mēru. Folklorā

atainojas šķiru nevienlīdzība, tautas naids pret muižniekiem, tautu draudzības

motīvi. Tiesa, folklora un mitoloģiskie priekšstati, kas tanī atspoguļoti, vēl nav

izveidota filozofiskā doma. Izveidota filozofiskā doma ir sistematizētas apzi-
ņas forma atšķirībā no mitoloģijas kā nesistematizētas un nediferencētas ap-
ziņas. Filozofija kā izveidota sabiedriskās apziņas forma varēja rasties tikai

šķiru sabiedrībā, kad garīgais darbs atdalījās no fiziskā darba un to attīstīja
tās šķiras, kuru monopols bija garīgais darbs. Mitoloģija turpretī radās pir-
matnējās kopienas iekārtā.

Folkloras veidotāji, kas radīja folkloru pirmatnējās kopienas sairuma posmā
un feodālisma laikmetā, bija fiziskā darba darītāji, galvenokārt — ekspluatētās
zemnieku kārtas pārstāvji, tādēļ atsvešināti no sava laika zinātnes. Tāpēc arī

latviešu tautas folklora pārstāv nesistematizēto, nediferencēto apziņu, t. s.

«ideoloģisko sinkrētismu», kas atšķirībā no filozofijas vēl nespēj pacelties teo-

rētiskās apziņas līmenī. Tāpēc arī folklorā varam saskatīt vēl tikai dažādu sa-

biedriskās apziņas formu aizsākumus un to atspoguļojumu, nevis jau izveidotas

sabiedriskās apziņas formas.

Filozofiskie un estētiskie priekšstati parādās jau centienos mitoloģiskā formā

izskaidrot dabas un sabiedriskās parādības, izteikt savu attieksmi pret tām.

Kaut arī mitoloģijā pasaules izskaidrojošā puse nav galvenā, tā pašos pama-
tos atšķiras no reliģijas un reliģiskā pasaules uzskata. Mīts nav reliģiskais
simbols, jo tas neparedz pārjuteklisko pasauli, turpretī reliģija paredz ticību

pārjutekliskajam. Kaut arī, sevišķi agrīnajos posmos, rituāls nav atdalāms no

mitoloģijas, mīts neparedz rituālus, neprasa ticību mītā atpoguļotajām parā-
dībām.
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Mīts vienmēr ir dabas un sabiedrisko parādību vispārinājums, taču tajā nav

nekā abstrakta, mītā ideālais idents ar materiālo. Mitoloģijas tēlu attiecības
ir līdzīgas cilvēku attiecībām.

Pērkona tēvam

Deviņi dēli:

Trīs rūca, trīs spēra
Trīs zibināja.

Latviešu tautasdziesmas bieži stāsta par Mēness precībām ar Saules

meitu utt.

Mitoloģijā pirmatnējais cilvēks parasti vēl neizdala sevi no dabas, tādējādi
arī savas domas neaplūko pretstatā dabai. Tāpēc mitoloģiskie tēli viņam ne-

veido īpašu pasauli, kas atšķirtos no materiālās pasaules. Tāpēc sākotnējās
mitoloģijas formās vēl dominē fetišistiskie priekšstati. «Gars», kas piedēvēts
priekšmetam, nav atdalāms no paša priekšmeta. Tiesa, te parādās arī animis-

tiskie priekšstati; lietas ideju cilvēki jau sāk atdalīt no pašas lietas.

Mitoloģija pašos pamatos atšķiras no daudziem citiem folkloras novadiem,

piemēram, no pasakām un tautasdziesmām, kas apdzied darbu, smagos dzīves

apstākļus. Pasakās bieži vien, atšķirībā no mītiem, priekšplānā izvirzīta kri-

tiska, pat izsmejoša attieksme pret attēlojamo objektu. Tautasdziesmas par
darbu, sadzīvi, laimi un sociālajām attiecībām jau ir brīvas no mitoloģiska-
jiem personificējumiem, un tāpēc tajās visskaidrāk pausts tautas pasaules uz-

skats, priekšstati par sociālo taisnību, humānisma motīvi.

Latviešu mitoloģijā vēl samērā grūti izsekot dievu ģenealoģijai un hierarhijai.
Par svarīgākajām dievībām latviešu mitoloģijā tika uzskatīts Pērkons, Laima

un Dēkla. Daudzām dabas parādībām, kā arī cilvēku dzīves un darbības no-

vadiem bija savas dievības. Visbiežāk tās bija mātes, kas pārzināja noteiktu

cilvēku dzīves vai darbības lauku vai kādu dabas parādību (Zemes māte, Jūras

māte, Vēja māte, Mežu māte, Veļu māte). Kā dievības uzstājās arī debesu

spīdekļi, kas atspoguļoja tautas kosmoloģiskos priekšstatus. Tādējādi izveido-

jās vesela dievību hierarhija, kas mitoloģiskā formā sāk izskaidrot pasaules
attīstību.

Par galveno šajā hierarhijā kļuva Dievs vai Dieviņš kā debesu personificē-
jums, kurš bez tam vēl uzstājās kā labā iemiesojums, sērdieņu sargātājs, lauku

darbu veicinātājs, rūpīgs zemkopis. Amatniecības veicinātājs bija Pērkons, ko

bieži vien sauc par kalēju, un viņa dēli.

Dievu loma un izskats parasti bija atkarīgi no tā, vai mitoloģijas sacerētāji
bija bagāti vai trūcīgi cilvēki. Tā bajāru dievs ģērbās lepnās zīda drānās,

jāja uz stalta kumeļa.

Likteņa dieve bija Laima.

Laima bija arī paaudžu dieve un bārenītes aizstāve, kas rūpējās par meitu

godu un izprecināšanu, sievietes mūža gaitām:

Kur tecēji, Laimes māte,
Liepu slotu padusē?
Pērn aizvesta vedekliņa
Šogad lūdza raudādama.

Laima bieži vien tiek personificēta kā zemes auglības un dzīves dieve:

Laima kāra šūpulīti,
Veļu māte noraisīja.

Kam, Laimiņ, kārtin kāri,

Kam darīji žēlabiņas?
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Ja Dievs parasti personificē gudrību, tad Laima — dzīves praktisko pusi
un tikumu:

Dieviņ, tavu padomiņu,

Laimiņ, tavu tikumiņu,
Meita biju, sieva tiku,
No sieviņas māmuliņa.

Nereti Dievs ar Laimu apspriežas, un nereti starp viņiem, tāpat kā starp
cilvēkiem, pastāv domstarpības:

Manubēd Dievs ar Laimu

let lielā ienaidā:

Dievs man lika vieglu mūžu,
Laima liedz raudādama.

Latviešu folklorā parādās arī antiklerikāli motīvi. Mācītāju, tāpat kā muiž-

nieku, tauta bieži vien uzskata par savu ienaidnieku, par stulbuma, mantkārī-

bas, varmācības, liekulības un izvirtības iemiesojumu.
Plaši izplatīts folklorā ir tautas dotais trāpīgais raksturojums par mācītā-

jiem: «Neskatieties uz maniem darbiem, bet klausieties uz maniem vārdiem.»

Folklorā atainojas arī sociālās attiecības, naids pret apspiedējiem muižnie-

kiem un viņu pakalpiņiem vagariem. Elle tautas priekšstatos asociējas ar so-

ciālo apspiestību, bet muižnieks ar velnu. Ļoti bieži muiža salīdzināta ar elli.

Folklorā atspoguļojas arī aicinājums cīnīties pret muižniekiem:

Taisām jakti, bāleliņi,
Izšausim vilkus, lāčus!

Celsim karu, bāleliņi,
Izkausim muižnieciņus!

Tautas ttiskos un estētiskos priekšstatus caurstrāvo darba slavinājums.
Vārdu «strādāt» un «dzīvot» jēga folklorā parasti ir ekvivalenta. Tikumīgs un

skaists ir tas, kas saistīts ar darbu, čakls un prasmīgs darba darītājs.
Latviešu folklora ataino bagātīgu daudzu gadsimtu latviešu tautas filozo-

fiskās, ētiskās un estētiskās domas vēsturi. Tā ir ne tikai progresīvās filozo-

fiskās domas, bet arī latviešu literatūras un mākslas veidošanās avots.

Vai jūs zināt, ka
..

...pirmos eksperimentus ar rentgena stariem Krievijā veicis 1896. g. 6. (18.)
janvārī Rīgas pilsētas ģimnāzijas fizikas skolotājs Hermanis Pflaums skolas

kabineta, tagadējās Rīgas 1. L. Paegles vidusskolas telpās?
...vācu zinātnieks, celulārās patoloģijas pamatlicējs Rūdolfs Virhovs nodar-

bojies ar arheoloģiski antropoloģiskiem pētījumiem Latvijā, Burtnieku ezera

apkārtnē?
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STĀSTA ARHEOLOGI, ETNOGRĀFI, ARHĪVU

UN MUZEJU DARBINIEKI

J. Graudonis

Rīgas HES zonā

Doles salu Daugavas lejtecē pāršalkusi celtniecības rosme. Kā

uz burvja mājienu Daugavas straumi pie Salaspils aizšķērsojis

dambis, Mārtiņsalu un Doles salu pārklājuši jauni ceļi, pa kuriem,

putekļu vērpetes gaisā sviezdamas, joņo mašīnas. Šur tur pavīd
lielo eskavatoru varenās «rokas», rodas jaunas celtnes, aizstiepjas
zemes pūtēju cauruļu josta. Ar vismodernākās tehnikas palīdzību
celtnieki pārveidos te dabu, pārveidos cilvēku dzīves apstākļus, ra-

dīs jaunu mūsu republikas enerģētikas milzi — Rīgas HES.

Bet turpat netālu cilvēku pulciņi ar lāpstām, lāpstiņām un pat
mazām ķellītēm pārrok zemi, attīra to ar otiņām. Tur arheologi

rūpīgi un pacietīgi pēta Rīgas HES celtniecības zonā ietilpstošos
vēstures pieminekļus, glābj no bojā ejas tautas senās kultūras vēr-

tības. Viņiem svarīgi atrast katru sīkāko metāla priekšmetu, krama

kasīkli, dzintara krellīti, pirms simtiem, pat pirms tūkstošiem

gadu sadegušu labības graudu, atsegt pilnīgi neskartus senos ap-

bedījumus, zemē saglabājušās celtņu paliekas, uztvert visu, kas

stāsta par cilvēku dzīvi tuvākā un tālākā pagātnē. Lieka steiga te

var tikai sabojāt vērtīgo. Jutīgās cilvēka rokas šai darbā pagai-
dām nevar aizstāt nekas cits. Kārtu pēc kārtas arheologi noņem

zemi senās dzīves vietās, kapulaukos, vāc atradumus, vēro to at-

rašanās situāciju, vēro zemes nokrāsas
...

Un ja jūs, piegājuši
pie izrakumu laukuma, vēl nekā sevišķa neredzat, arheologs jau
saskata celtņu un pavardu vietas, nocietinājumus. Garā viņš sa-

skata pirms gadsimtiem norisušas cīņas un notikumus, kuros šīs

celtnes gājušas bojā ...

Republikas arheologi Rīgas HES zonā 1966. g. pētīja dažāda

rakstura un dažādu laikmetu arheoloģiskos pieminekļus. No tiem

visvecākais bija nocietinātā apmetne Doles salas Ķivutkalnā. Ne-

lielais, ap 3 m augstais smilšu paugurs senajā Daugavas (tagad
sengultni sauc Pižaga) dienvidu krastā jau XIX gs. saistīja
senatnes pētnieku uzmanību, bet tā arheoloģiskā izpēte sākās tikai

1966. g. sakarā ar hidrostacijas celtniecību.
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Daugavas un tās attekas norobežotajā zemesmēlē cilvēki ap-

metušies uz dzīvi I g. t. p. m. ē. sākumā, bet šo dzīves vietu at-

stājuši, šķiet, jau dažus gadsimtus pirms mūsu ēras sākuma.

Nav domājams, ka pirmos Ķivutkalnā iedzīvotājus smilšainajā,
maz auglīgajā apvidū būtu pievilinājusi krāšņā ainava ar Dau-

gavas sidraboto straumi un zilgano mežu joslu pie apvāršņa. Pa-

reizāku atbildi šai jautājumā dod pieminekļu kultūras slāņa apak-
šējā daļā brūnganas krāsas mītņu zemē atrastie mājlopu un meža

dzīvnieku kauli, vietumis līdz 30 cm biezā kārtā konstatētās zivju

asakas, zvīņas un kauli, pat gliemežvāki. Lielā zivju bagātība

Daugavā, plašās zāļainās palienas Daugavas un tās attekas kras-

tos, tāpat ar medījumiem bagātie meži radīja senajiem cilvēkiem

lieliskus dzīves apstākļus. Tos pareizi novērtējot, Ķivutkalnā ap-

metās pirmatnējo lopkopju-zemkopju kopiena. Tā kā lopkopība un

zemkopība bija vēl mazražīgas, pārtikas sagādē svarīgas bija arī

medības un īpaši zvejniecība. Grūti pasacīt, trūkuma vai gardēdī-
bas dēļ senie ķivutkalnieši uzturā izmantojuši arī upes gliemenes.

Apmetnes apdzīvotības sākumā cilvēki savus darba rīkus un

iedzīves priekšmetus gatavojuši no akmens (cirvjus, kaltus),
krama (nažus, kasīkļus) un kaula (īlenus, adatas, bultu galus).

Cik var spriest pēc pašreizējiem pētījumiem, ap apmetni sā-

kumā īpašu nocietinājumu nav bijis. Vēlāk gan visapkārt uzcelts

ap 2—2,5 m plats un 1,2 m augsts zemju valnis. Lai tas būtu sta-

bilāks, pamatā nokrautas paralēlas akmeņu rindas, bet virsma

noklāta ar māliem. leeja apmetnē bijusi austrumu stūrī.

Vēlākā apmetnes pastāvēšanas laikā, ko raksturo melnas krā-

sas mītņu zeme, dzīve Ķivutkalnā bijusi intensīvāka, daudzvei-

dīgāka. Par to stāsta lielā daudzumā atrastie akmens cirvju un

kaltu fragmenti, slīpējamie un graudu beržamie akmeņi, krama

naži un kasīkļi, kaula bultu un šķēpu gali, kaula īleni, kalti, urķi,

rotadatas, tāpat dzintara un bronzas izstrādājumi, seno māla

trauku lauskas, mājlopu un meža dzīvnieku kauli. Izciliem atradu-

miem pieskaitāmi ar I g. t. p. m. ē. pirmo pusi datējamie labības

graudi. Ļoti interesanti un mūsu republikas senākai vēsturei no-

zīmīgi ir atrastie bronzas kausējamo tīģeļu un lejamformu frag-
menti, pēc kuriem secināms, ka Ķivutkalnā bijis plašāks augsti
attīstīts bronzas apstrādes centrs.

Ari ezeri ir devīgi, ja arheologiem netrūkst neatlaidības. IX gs. ēku paliekas
Araišu ezera mītnē.

J. Apaļa krāsu foto.







Ķivutkalna atradumi: kaula īlens, raga cir-

vis, akmens kalts un cirvis.

Lejamforma bronzas

riņķīšu atliešanai.

Māla bronzas kausējamais
tīģelis.

Visi šie atradumi liecina, ka vēlākā apdzīvotības periodā ķivut-
kalniešu saimniecībā galvenā nozīme bijusi jau lopkopībai un

zemkopībai. Uzturā lietota ne vien mājlopu (liellopu, cūku un

ZITSU ) ga i a
>

De t, kā rāda māla kāstuves, arī piena produkti.
Audzēta labība, graudi saberzti starp akmeņiem, lai iegūtu miltus

ēdiena gatavošanai. Pārtikas līdzekļu papildinājumu un zvērādas

(apģērbam un maiņai) devušas aļņu, mežacūku, lāču, bebru v. c.

dzīvnieku medības. Saimniecisku nozīmi saglabājusi arī zvejnie-
cība. Ķertas stores, līdakas un citas zivis.

Salīdzinot ar apdzīvotības sākuma periodu, jauna svarīga no-

darbošanās nozare apdzīvotības vēlākā laikā bijusi bronzas pār-
strāde. Bronzas kausēšanai gatavotie māla tīģeļi ir biezas, lēze-

nas bļodiņas ar apaļu dibenu. Dažiem no tiem ātrākai nostādīša-
nai izgatavotas īpašas kājiņas, bet bijuši arī tīģeļi — lejamās
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karotes ar rokturiem. No labi sagatavotiem māliem veidotas lejam-
formas. Mazākie priekšmeti — aproces, kakla gredzeni — lieti

t. s. gaistošajās formās. Tas notika tā: no vaska izgatavoto priekš-
metu aplipināja ar šķidru mālu. Pēc mālu sažūšanas formu ap-

dedzināja, pie kam māli sacietēja, bet vasks izkusa un iztecēja.
Formā palika vajadzīgais dobums, kura malas plānā kārtiņā

klāja vasks. Caur pievienoto piltuvīti formā ielēja izkausēto

bronzu, bet pēc tās atdzišanas formu salauza, lai izņemtu izlieto

priekšmetu. legūtā priekšmeta virsma bija tīra un gluda, jo vaska

plānā kārtiņa bija pasargājusi no smilšu vai māla piciņu pieku-
šanas. Bronzas cirvjus un šķēpu galus ķivutkalnieši lējuši no di-

vām daļām saliekamās formās. Uzmavas kāta ielikšanai veidotas

ar īpaša serdeņa palīdzību. Ķivutkalnam līdzīgi plašāki bronzas

apstrādes centri zināmi Polijā — Biskupinā un Igaunijā —

Asvā.

Ķivutkalnieši no bronzas gatavojuši ieročus un rotas lietas. Nav

pierādījumu, ka bronzas rīki būtu lietoti, piemēram, celtniecībā,
zemkopībā v. c. darbos. Ķivutkalnā nemaz nav konstatējama
dzelzs rīku lietošana.

Darba rīkus, ieročus, rotas un citus sadzīves priekšmetus Ķivut-
kalnā dzīvojošās kopienas locekļi paši gatavojuši galvenokārt no

akmens, krama, kaula, raga, dzintara un māla. Kādā celtnes vietā

atrada lielāku daudzumu akmens kaltu, slīpējamos akmeņus, raga

un kaula priekšmetus un to pusfabrikātus: bija atklāta kaula un

raga apstrādes darbnīca.

Dzintara priekšmeti un pusfabrikāti liecināja, ka te notikusi arī

dzintara apstrāde. Ap 30000 iegūto seno māla trauku lausku no-

rāda, ka liela nozīme ikdienas dzīvē bijusi pašu gatavotajiem
traukiem.

Bronzu un dzintaru ķivutkalnieši varēja iegūt tikai maiņas ceļā:

maiņai viņi droši vien izmantoja arī pašu gatavotos bronzas un

dzintara priekšmetus, zvērādas v. c. ražojumus.
Darba gaitā atsegtās celtņu paliekas vāji saglabājušās. Konsta-

tējams, ka ēkas bijušas četrstūrainas, dažkārt ar māla klonu. To

apkurei izmantoti atklāti, nedaudz zemē iedziļināti pavardi. Šā-

dos pavardos arī kausēta bronza un, domājams, apdedzināti uz

vietas gatavotie māla trauki.

Milzīgu darbu apmetnes iedzīvotāji ieguldījuši, uzceļot visap-
kārt dzīves vietai 5—6 m platu un līdz 3 m augstu aizsargvalni.
Pirmo reizi Latvijā un pat Austrumbaltijā tika konstatētas kame-

ras I g. t. p. m. ē. nocietinājumu sistēmā. Kalna dienvidu daļā
valnī konstatēja pat divas kameru rindas — plakuma pusē lielā-

kas, nogāzes pusē mazākas. Kameras uzbēruma nostiprināšanai



Māla serdenis uz-

mavas veidošanai,
lejot šķēpu galus
un cirvjus.

Ķivutkalnā atradumi: bronzas un kaula rotadatas,
kaula kalts, krama nazis, dzintara piekariņš un poga,
kaula bultu gali un īlens.

celtas no kokiem un māliem, bet pildītas ar smiltīm. Senā Dauga-
vas (tagad Pižagas) krasta pusē nogāze apm. 40 m garumā īpaši

nostiprināta pret nobrukšanu un mākslīgi paaugstināta. Šim no-

lūkam izmantotas stabu konstrukcijas, mālu klājumi, koku klāsti

un smilšu uzbērumi. Aizsargvaļņa ārējā mala šai rajonā daļēji
nolikta ar akmeņiem (akmeņu krāvums līdz 0,40 m biezs un

1,70 m augsts), bet visa vaļņa virsma un valnim piegulošās kalna

nogāzes noklātas ar māliem.
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Celtņu vietās konstatētās deguma pēdas, liekas, rāda, ka arī

šis milzīgais darbs nav pilnīgi pasargājis ķivutkalniešus no

ienaidnieku uzbrukumiem. lespējams, ka pēc kādas lielākas ne-

laimes viņi apmetni pametuši pavisam.

Sevišķi interesanti ir vairākās apmetnes vietās konstatētie kapi.
Dažus no tiem atrada 2,60—2,70 m dziļumā, un tie attiecināmi

uz laiku pirms apmetnes pastāvēšanas vai arī uz pašu šīs apmet-
nes sākuma laiku.

Ķivutkalnā arheoloģiskie izrakumi dod iespēju pareizāk noteikt

apmetnes pastāvēšanas laiku, pilnīgāk raksturot cilvēku dzīves ap-

stākļus, saimniecību un arī dažas to garīgās dzīves parādības.

Ē. Mugurevičs

Arheoloģiskie izrakumi Martiņsalā

Viena no beidzamajos gados plašāk pētītajām senvietām ir Mārtiņsala, kas

atrodas Daugavas vidū pretī Salaspilij. Lai gan šī saliņa ir visai maza, aizņem
tikai 20 ha, tomēr Latvijas vēsturē tai bijusi izcila nozīme.

Ņemot vērā salas stratēģiski izdevīgo vietu Daugavas lejtecē, cilvēki šeit

apmetušies jau m. ē. I g. t. Sevišķi blīvi sala bijusi apdzīvota XII—XIII gs.,

kad šeit pastāvējis plašs lībiešu ciems ar vairākiem simtiem iedzīvotāju. Mums

zināmi arī vairāki salas dižciltīgo vārdi. Starp tiem kā spilgtākā personība mi-

nams salas valdnieks Ako (princeps ac senior Lvvonum). XII gs. beigās Mār-

tiņsalu vācu krustneši izraugās par vienu no pirmajiem atbalsta punktiem Livo-

nijā. Dodoties uz Ikšķili un vēlāk uz Rīgu, te uzturējušies pirmie Baltijas vācu

biskapi Meinards, Bertolds un Alberts. īpaši atzīmējams tas, ka XIII gs. sā-

kumā Ako cīņai pret vācu krustnešiem pulcinājis karotājus ne tikai no tuvākās

apkārtnes, bet arī no Polockas, Lietuvas un Turaidas lībiešu novadiem. Mārtiņ-
salā arī noslēdzies Ako, šī varonīgā lībiešu cīnītāja, mūžs. Aizsargājot krasta

nocietinājumus, 1206. g. Ako krīt varoņa nāvē cīņā pret vācu krustnešu kara-

spēku. lenaidniekam izdodas dabūt kritušā līķi, un bīskapam Albertam kā uz-

varas zīme uz Rīgu tiek nosūtīta Ako galva.
Sī ir viena no spilgtākajām epizodēm politisko un militāro notikumu virknē,

kas saistās ar Mārtiņsalu XIII gs. sākumā un vispār diezgan sīki aprakstīti
Latviešu Indriķa Livonijas hronikā.

Bet kāds bijis Mārtiņsalas pamatiedzīvotāju lībiešu dzīves veids, kāda bijusi
viņu nodarbošanās, par to līdz šim bija ļoti maz norādījumu. Ja par salā uz-

celto mūra pili, ko vācu krustneši padarīja par svarīgu atbalsta punktu Dau-

gavas lejtecē, kaut kādu priekšstatu var gūt no baltvācu arheologu pētījumiem

pagājušā gadsimta beigās, tad ziņas par vietējo iedzīvotāju dzīves veidu bija
apslēptas salas kultūras slānī.

1966. g. sākumā ar Rīgas HES celtniecības sākšanu tika sākti arī plaši ar-

heoloģiskie izrakumi, kas turpināsies līdz 1970. g. Senā lībiešu ciema terito-

rijā, kas aizņem apmēram 9 ha lielu platību salas paaugstinātajā daļā, izpētīta
3600 m 2 liela teritorija. Noskaidrots, ka salu aizsargājis mākslīgs zemes valnis

un stāvkoku nocietinājumi. Lai nodrošinātu siltumu, celtnes iedziļinātas un ap-

kurei izmantoti pavardi. Pavardos un celtnēs konstatēti dzīvnieku kaulu ziedo-
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Mārtiņsalas apmetnē atrastās

XI—XIV gs. bronzas rotas

lietas: 1—8 — piekariņi, 9 un

12 — saktas, 10—11 — gre-
dzeni, 13 — aproce.

jumi, kas līdz šim novēroti

tikai kuršu dzīves vietās.

Celtņu un pavardu izvieto-

jumā jaušama zināma sis-

tēma, šos objektus, kā arī

dažādas bedres (no žogiem)
orientējot rindās. Konstatē-
tas 4 Z—D virzienā orientē-

tas pavardu rindas ar 3—

12 m attālumu starp rindām,
kas rāda pārdomātu ciema

plānojumu.
Spriežot pēc 1200 senlie-

tām, kas iegūtas izrakumos
ciema teritorijā, lībiešu dzīvē

svarīgākā nozīme bijusi
zemkopībai un lopkopībai.
Lopu ganīšanai, šķiet, iz-

mantotas salas zemienes pļa-
vas (ap 11 ha), kamēr salas

vidusdaļā, kas apbūvēta
mazāk, varēja atrasties ap-
strādātie tīrumi (hronikā ir

norādījums, ka krustneši

postījuši salinieku sējumus).

Pētījumi Mārtiņsalā no-

tiek kompleksveidīgi. Līdztekus izrakumiem senā ciema teritorijā plaši izrakumi

A. Zariņas vadībā veikti arī kapulaukā pie senās baznīcas. Atsegto kapu skaita

ziņā (1303 apbedījumi) kapulauks ierindojas starp visvairāk izpētītajiem ob-

jektiem Baltijā. Kapsētu 1197. g. iesvētījis bīskaps Bertolds. Sis akts izraisījis
protestu vietējo lībiešu vidū. Sakarā ar seno pasaules uzskatu, ka viņsaulē dzīve

turpināsies, mirušajiem līdzi dotas rotas lietas, kā arī darba rīki un sadzīves

priekšmeti. Vērojams, ka vācu feodāļu jūgā mazinās mirušajiem līdzi doto

priekšmetu skaits. Konstatējams, ka priekšmetu izstrādājumu kvalitāte ir

zemāka nekā pirmsvācu periodā.
Kapulaukā un ciema teritorijā atrastie priekšmeti galvenokārt ir vietējo amat-

nieku darbs, bet vairākas rotas lietas liecina par kultūras sakariem ar tuvējiem
kaimiņiem kuršiem un zemgaļiem, kā arī ar attālākām tautām (senkrieviem,
votiem, skandināviem).

Turpmāko pētījumu uzdevums būs pilnībā atsegt mūra pils (celta 1186. g.)
un baznīcas teritoriju. Jāatzīmē, ka šie objekti ierindojami starp vecākajiem
Baltijas militārajiem un sakrālajiem mūra pieminekļiem, kuru celtniecībā pieda-
lījušies arī Gotlandes dzirkaļi.
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A. Caurie

Senā Rīga Daugavas plūdos
Nav nejaušība, ka mūsu republikas lielākā pilsēta Rīga izaugusi tieši Dau-

gavas krastā. Daugava kā svarīgs ūdensceļš gadsimtiem ilgi veicinājusi tirdz-

niecības un rūpniecības atīstību, tā jau sirmā senatnē devusi Rīgai iespēju būt

par svarīgu tirdzniecības ostu. Tomēr reizi gadā — palu laikā — upe kļuva

par rīdzinieku ienaidnieci un centas iznīcināt it visu savos krastos. Par to

stāsta senraksti jau no XIV gs. Tā viena no pirmajām rakstītajām ziņām atro-

dama Vartberges hronikā, kur minēts, ka 1363. g. aprīlī, ledum ejot, bijuši lieli

plūdi un pie Rīgas nav bijis pieejas. Ir ziņas, ka 1615., 1770., 1771. un 1867. g.

Daugava aptecējusi ledus barjeru, kas radusies pie Doles salas, un pa zemieni

gar Salaspili ietecējuši Juglas ezerā un no turienes jūrā. Tomēr daudz lielā-

kas rūpes Rīgai radās, ja ledus kalni sablīvējās pie Daugavas ietekas jūrā, jo
tad draudēja applūst pati pilsēta.

Viena no vecākajām Rīgas hronikām, t. s. Padēla hronika, stāsta, ka šādi

plūdi bijuši 1562. g. 1. IV, 1578. g. 3. IV, 1590. g. 13. IV, kad noslīkuši daudzi

cilvēki, aizgājuši boja lopi un līdz ar to nodarīts liels posts visai pilsētai. Bo-

dekera hronika piemin plūdus 1597. g. 6. IV, kad ledus pie Rīgas nostāvējis
līdz pat 19. IV un ūdens sācis plūst pa cietokšņa kanālu gar Smilšu un Jēkaba

vārtiem uz priekšpili. Tas aiznesis 5 tiltus un norāvis Jēkaba torņa zilo cvin-

geru. 1649. g. ūdens pārplūdinājis visu priekšpilsētu, ne tikai galīgi nopostot
daudzas mājas, bet arī aiznesot pusi no Kubes kalna. Ļaudis tad glābušies
kokos un uz ēku jumtiem.

Vienīgais aizsarglīdzeklis pret plūdiem pilsētai bija tās vaļņi. Pavasaros

pirms ledus iešanas pilsētnieki aizvēra pilsētas vārtus, tos papildus nostiprināja
un ar bažām vēroja nemitīgo ūdens līmeņa celšanos Daugavā un ledus kalnu

virzīšanos gar vaļņu malām. Augstās vaļņu joslas gan neļāva ūdens straumei

ieplūst pilsētas ielās, dzīvojamos namos un noliktavas, tomēr priekšpilsētu ne-

aizsargāja. Katru pavasari daudzas ielas šeit pārplūda, un priekšpilsētas koka

mājas mirka ūdenī.

Tomēr arī pilsētas vaļņi nebija pietiekami drošs aizsargs pret plūdiem. Tā

pēc 1708./1709. g. bargās ziemas, kad aizsala visa Baltijas jūra un ledus bie-

zums Daugavā sasniedza 1,73 m, uznākot straujam atkusnim, 6. aprīlī upē
sākās ledus iešana. Jūras līcis tad vēl bija klāts ar ledu, tāpēc ūdenslīmenis

Daugavā strauji cēlās un ledus ar milzīgu spēku sagrāva pilsētas vārtus un

pārplūdināja visu pilsētu. Zemākajās ielās ūdens sniedzās pāri cilvēka augu-
mam. Bijušās Doma baznīcas siena iestiprinātā piemiņas plāksne liecina, ka

ūdens tad pacēlies 4,68 m virs jūras līmeņa. Bija applūdināta visa Pārdau-

gava, salas, citadele un pilsēta līdz pat Kubes kalnam. Ūdens līmeņa pazemi-
nāšanās sākās tikai 18. aprīlī.

Daudz posta šie pali nodarīja arī tirgotāju kuģiem, kuri 1708. g. rudenī, uz-

nākot pēkšņam salam, bija iesaluši Daugavā un kurus biezais ledus neļāva

pavasarī atbrīvot no sava gūsta. Palos 14 no tiem ledus saspieda un iznīci-

nāja, daudzus iznesa jūrā vai uzsvieda uz sēkļiem un sabojāja.
Rīdzinieki no pilsētas vaļņiem un namu jumtiem varēja vērot, kā Daugavas

ledus nes no upes augšgala uz jūru daudzas koka mājas ar cilvēkiem uz jum-
tiem, bet nespēja neko tiem līdzēt.

Posts, ko Daugava palu laikā nodarīja Rīgas apkārtnei, lika rīdziniekiem do-

māt, kā apvaldīt untumaino upi. XVII—XVIII gs. Daugavu sāka iežogot ar

dambjiem. Tādējādi Rīgas priekšpilsētas varēja pasargāt no palu briesmām un

krastu izskalošanas un upe kļuva šaurāka, straujāka un ostas rajonā vairs
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nenogulsnēja līdzi atnestās

smiltis. Vecākais Rīgas dambis

bija Inča dambis, kas atradās

tagadējās Maskavas ielas ra-

jona.
Vēlāk dambji tika celti Pār-

daugavā gar Daugavas krastu

un citur. Tomēr tie bija par vā-

jiem, lai savaldītu Daugavas
palu spēku. Dambji vairākkārt

tika pārrauti un noskaloti.

Tikai XIX gs. beigās Dau-

gavu izdevās ierobežot ar pilnī-
gāku dambju sistēmu. Bez tam

pavasaros šai laikā ledus segu
no Daugavgrīvas līdz Doles sa-

lai salauza ledlauži, neļaujot
upes lejtecē rasties sastrēgumiem.

Tomēr minētie pasākumi ne

vienmēr nodrošināja pilsētu pret

Piemiņas plāksne bij. Doma baznīcas

sienā.

pludiem._ Tā, piemēram, pec 1928./1929. g. bargās ziemas, kad pilnīgi aizsala

Rīgas juras līcis, aprīļa pirmajās dienās Daugavas ietekā tika sadzīti augsti
ledus kalni, kas traucēja palu ūdeņu un upes ledus iziešanu jūrā. Tāpēc ūdens
līmenis Daugavā /pacēlās 2,8 m virs jūras līmeņa un applūdināja zemākas ielas

Pārdaugava, Sarkandaugava un salās.

Radikāli novērst Daugavas pavasara palus varēja, tikai mainot upes noteces

režīmu. Pirmais šads pasākums bija Ķeguma spēkstacijas izbūve. Tā plūdu
iespējas pie Rīgas gan samazināja, bet ne pilnīgi novērsa. Tikai izbūvējot
Daugavas spēkstaciju kaskādi (Pļaviņu HES, Ķeguma HES, Rīgas HES),
upes enerģija tiks pilnīgi pakļauta cilvēka varai, būs novērsti postošie pavasara
pali visa upes garumā un Daugava visu gadu paliks savos krastos. Līdz ar to
pilsētas būvniecībai ir atdotas lielas zemes platības. Visas Daugavas salas un

piekrastes zemās pļavas šodien iekļaujas pilsētas apbūvē.

Z. Apala

Par senlietu konservēšanu

Varbūt jūs esat redzējuši arheologu brīdī, kad tas cenšas atjau-
not sen zudušas dzīves ainu? Tad viņš parasti aplūko kādu priekš-
metu, ko tālā senatnē veidojušas cilvēka rokas, tiekdamās radīt

un rotāt. Šādu priekšmetu ir daudz — darba rīki, ieroči, rotas
lietas v. c. Arheologi tos sauc par senlietām — materiālās kultū-
ras lietiskajiem avotiem.

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtais materiāls pēc vairāku gad-
simtu atrašanās zemē atkal nonāk atmosfēras apstākļos. Laika
zoba skartie priekšmeti sāk intensīvi bojāties: vainojama sāļu kris-

talizēšanās, korozijas atjaunošanās, mitruma svārstības un vēl
citi faktori. Tādēļ izrakumiem seko darbietilpīgais un sarežģītais
senlietu konservēšanas un restaurēšanas process — arheoloģiskā
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Restauratore A. Bricika at-

jauno senos traukus.

pētniecības darba nozare un sastāvdaļa. Dažkārt priekšmeti ir tik

sliktā stāvoklī, ka jau izrakumos jāveic to sākotnējā saglabāšana.
Tomēr praksē konservēšanas un restaurēšanas darbu veic galve-
nokārt stacionārās, ar attiecīgu iekārtu apgādātās laboratorijās.
Tas saistīts ar daudzām grūtībām. Restauratoram jāzina apstrā-
dājamo priekšmetu fizikālās īpašības, sairšanas cēloņi un rak-

sturs, jāprot izvēlēties tādas apstrādāšanas metodes un materiā-

lus, kas, likvidējot bojājumus, vienlaikus garantē priekšmeta pil-

nīgu saglabāšanos. Pareizi izvēlēts konservēšanas veids ilgstoši
pasargās priekšmetu no apkārtējās vides tiešās iedarbības, t. i.,

iespējamo sairšanas procesu atjaunošanās.
Gandrīz katru atsevišķu senlietu var restaurēt ar dažādiem bū-

tiski pat atšķirīgiem paņēmieniem, tādēļ nav viegli izvēlēties pie-
mērotāko. Piemēram, kaut vai patīnas problēma. Atbildes uz jau-
tājumiem «Kas jāuzskata par patīnu?» un «Vai tā jānotīra vai

nē?» bieži vien ir diezgan pretrunīgas. Vieni dod priekšroku
priekšmeta sākotnējam metāliskajam izskatam, citi — aprūsējušās
virsmas senatnīgi estētiskajām īpašībām.

Kaut arī mūsdienu konservēšanas prakse pazīst daudzus arheo-»

loģisko priekšmetu apstrādāšanas veidus, dažādās pasaules labo-

ratorijās turpinās intensīvs jaunu, pilnīgāku metožu un materiālu

meklēšanas darbs. Eksperimenti, eksperimenti, eksperimenti...
Šo darbu koordinē trīs starptautiskas kultūras vērtību saglabā-
šanas organizācijas — Starptautiskā muzeju padome, Starptau-
tiskais kultūras vērtību restaurēšanas un konservēšanas pētniecī-
bas centrs Romā un Starptautiskais mākslas darbu un arheolo-

ģisko priekšmetu konservēšanas institūts, kura centrs atrodas

Londonā. Padomju Savienībā šos jautājumus kārto Vissavienības

Centrālā zinātniskās pētniecības muzeju mākslas vērtību restaurē-

šanas un konservēšanas laboratorija Maskavā.
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Arī LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā kopš 1956. g.

darbojas konservēšanas un restaurēšanas laboratorija, kurā ap-
strādā Latvijas arheoloģiskajos pieminekļos iegūto zinātnisko ma-

teriālu — dzelzs, bronzas, sudraba, kaula, ādas, koka, dzintara

v. c. senlietas, restaurē keramiku un antropoloģisko materiālu.

Apstrādāšanas pamatmetodēs vadās no Ļeņingradas Ermitāžas

un Britu muzeja darba pieredzes. Gadā caurmērā apstrādā 6000

senlietu, restaurē vairākus simtus seno cilvēku galvaskausu un

māla trauku.

Katru apstrādājamo priekšmetu vispirms apskata individuāli,

tad, ņemot vērā tā īpašības un saglabāšanās pakāpi, izvēlas la-

bāko metodi.

Metāla senlietas attīra mehāniski, ķīmiski, elektroķīmiski vai

elektrolītiski. Sīs metodes neizslēdz cita citu. Bieži tās lieto kom-

binēti, tā iegūstot labākus rezultātus.

Pēc attīrīšanas senlietas atsāļo. Guļot zemē gadu simtus un

tūkstošus, tās piesātinātas ar hlora v. c. sāļiem, kuru klātbūtne

veicina tālāku bojāšanos. Priekšmetus atsāļo destilētā ūdenī, daž-

kārt mērcējot pat pusgadu. Tad tos attauko, pilnīgi izžāvē un vis-

beidzot pārklāj ar plānu, mitrumu necaurlaidīgu aizsarglakas plē-
vīti.

Konservēšanas darbā daudz izmanto sintētiskos materiālus.

Kaula un citu porainu materiālu senlietas piesūcina ar sintētisko

sveķu — polibutilmetakrilāta šķīdumu. Piesūcināšanu izdara bez-

gaisa telpā — vakuuma kamerā. Tā apstrādātu priekšmetu irsto-

šās daļas iekšēji salīmējas, saglabājot nepārveidotu ārējo izskatu.

Visvairāk uzmanības prasa izrakumos atrasto koka priekšmetu
apstrāde. Līdz šim labākie rezultāti gūti, piesūcinot tos ar sintē-

tisko vasku — polietilēnglikolu. Tomēr jautājums par liela izmēra

koka priekšmetu konservēšanu vēl arvien nav galīgi atrisināts.

...
Uz galda sena māla trauka lausku kaudzīte. Veiklas rokas

uzmanīgi grupē atsevišķās lauskas, skata, salīdzina, mēra, līmē,
ģipsē, līdz beidzot visā sava laikmeta formu pilnībā atkal izveido-

jies trauks. Teiksiet, ka vienkārši? Bet tas prasa zināšanas, darba

mīlestību un ļoti daudz laika
...

Citā laboratorijas telpā izvietoti sarežģīti aparāti. Te izdara

bronzas v. c. krāsaino metālu sakausējumu spektrālās analīzes,
kas senvēstures pētniekiem palīdz noskaidrot senlietu izgatavoša-
nas tehnoloģijas, tirdzniecības un kultūras sakaru attīstības jau-
tājumus.

Tā notiek arheoloģisko priekšmetu, šo mākslas un tehnikas vēs-

tures dokumentu, saglabāšana nākamībai.
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H. Strods

Etnogrāfijas sasniegumi Padomju Latvijā

Latviešu etnogrāfija kā vēstures zinātnes nozare pastāv nedaudz vairāk kā

simt gadu. Sakuma posmā, kad etnogrāfija vēl attīstījās galvenokārt folkloras

paspārnē, trūka etnogrāfisko materiālu un bija maz speciālistu etnogrāfijas

jomā. Tikai XIX gs. 80.—90. gados etnogrāfi sāka veltīt lielāku vērību tautas

materiālajai un sabiedriskajai kultūrai. Taču latviešu etnogrāfiju pārzināja

galvenokārt vācu un latviešu buržuāzija, kas centās to izmantot savu politisko

mērķu sasniegšanai.
Buržuāziskās Latvijas laikā, kad daudz runāja un rakstīja par latviešu na-

cionālās zinātnes uzplaukumu, etnogrāfija kā zinātniska disciplīna atradās pa-

bērna lomā. Latvijas vēstures institūts nenodarbojās_ ar etnogrāfiskajiem pētī-

jumiem, etnogrāfijas speciālistus nogatavoja, etnogrāfijas kursu Latvijas Uni-

versitātē sāka lasīt tikai 1938. g. no Zviedrijas ataicinātais Dags Trocigs. Tas,

protams, neliedza latviešu buržuāzijai etnogrāfijas materiālus plaši izmantot

ideoloģiskajā darbā.

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. g. latviešu etnogrāfijas zi-

nātnē sākās jauns attīstības posms. Par etnogrāfijas zinātnes teorētisko pa-

matu kjuva vēsturiskais materiālisms. Tagad etnogrāfijas problēmas risina no

vēsturiskās attīstības un kopsakarības aspekta, ņemot vēra konkrēto ģeogrā-
fisko, sociālo un etnisko vidi.

Padomju varas gados Latvijā pārvērtēts etnogrāfijas zinātnes mantojums,

savākts plašs etnogrāfiskais materiāls, sagatavoti speciālisti etnogrāfija, veikts

etnogrāfijas problēmu zinātniskās pētniecības un popularizēšanas darbs.

Etnogrāfisko materiālu vākšanu un popularizēšanu jau buržuāziskās Latvijas

laikā daļēji vadīja valsts, nevis privātas personas vai biedrības. Taču etnogrā-

fijas speciālistu sagatavošana un zinātniskas pētniecības darbs augstākās zi-

nātniskās pētniecības iestādes ietvaros izvērsās tikai no 1946. g. Pētījumi etno-

grāfijas zinātnē uzņemti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas plānā. Latvijā

Etnogrāfiskās ekspedīcijas
darba moments.
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Latvijas PSR pār-

stāvji VII Vispa-
saules antropologu
un etnogrāfu kon-

gresā Maskavā

1964. gadā.

izveidojusies jauna etnogrāfijas zinātnieku audze; šodien jau ir 9 zinātņu kan-

didāti — etnogrāfi.
Sistemātiskas etnogrāfisko materiālu vākšanas rezultātā Latvijas muzejos

sakopots ap 130000 etnogrāfisku priekšmetu, Zinātņu akadēmijas Vēstures in-

stitūta arhīvā — 120000, Kultūras ministrijas Arhitektūras pieminekļu daļā —

20 000 etnogrāfisku aprakstu, zīmējumu, filmu utt. Atbilstoši Latvijas 4 kultūr-

vēsturiskajiem novadiem nodibināti četri brīvdabas muzeji (Ventspilī, Jēkab-

pilī, Ludzā un Cēsīs). Pēdējos gados nopietnāku etnogrāfisko materiālu vāk-

šanas un zinātnisko darbu sācis arī Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Latvijas etnogrāfi risina šādas galvenās problēmas:
1. Latviešu tautas etnoģenēze; etniskā vēsture.

2. Latviešu kultūra un dzīves veids feodālisma un kapitālisma periodos; lat-

viešu nacionālā kultūra.

3. Kultūras un dzīves veida izmaiņas sociālisma un komunisma celtniecības

periodā; etniskās un nacionālās attīstības problēmas.
Sakarā ar pirmo problēmu etnogrāfi kopā ar arheologiem, valodniekiem un

antropologiem pēta latviešu agrīnos sakarus ar somugru un austrumslāvu tau-

tām un cenšas noskaidrot šo tautu kultūras ietekmes latviešu kultūrā un šo

tautu pārstāvju lomu latviešu etnoģenēzē.
Tā kā, neatrisinot etnoģenēzes problēmas, nevar uzrakstīt pilnvērtīgu lat-

viešu tautas vēsturi, kļūst saprotams šīs problēmas nozīmīgums. Pētījumu rezul-

tātā tapuši vairāki apcerējumi, taču tuvākajā laikā jāuzraksta kolektīva mono-

grāfija «Latviešu tautas etniskā vēsture», kas rezumētu šīs problēmas ietvaros

veikto darbu.

Tālāk pavirzījies otrās problēmas risinājums. Jau publicētas vai drīz būs

pabeigtas monogrāfijas par latviešu zemkopības darba rīkiem, aušanas un zve-

jas paņēmieniem un darba rīkiem, par celtnēm, apģērbu, laukstrādnieku dzīves

veidu, Latgales zemnieku ģimeni. Tāpat publicēti interesanti krājumi par lat-

viešu tautas mākslas atsevišķām nozarēm (keramika, celtniecība, audumi, ap-

ģērbi).
Pētījumos izmantoti plaši etnogrāfiskie materiāli, publicēti un nepublicēti

arheoloģiski, folkloras >un valodnieciski avoti. Ņemtas vērā iedzīvotāju sociālās

noslāņošanās un tautu kultūras mijiedarbības ietekmes.

Stipri izvērsusies trešās problēmas risināšana. Sajā darba jomā ietilpst pē-
tījumi par mūsdienu tautas mākslu, apģērbu, padomju darba, sadzīves un skolu

tradīcijām, kolhoznieku, zvejnieku, rūpniecības strādnieku dzīves veidu utt.

Par latviešu etnogrāfiju jau uzrakstīti 17 monogrāfiski pētījumi, kopā ar
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arheologiem publicēti tematiskā rakstu krājuma «Arheoloģija un etnogrāfija»
7 sējumi, kā arī vairāki desmiti zinātnisku rakstu — gan Latvijas, gan Vissa-

vienības izdevumos.

lepriekšējā gadā mūsu republikas zinātnieku, skolotāju, sabiedrisko darbinieku

un studentu uzmanību piesaistīja M. Slavas monogrāfija «Latviešu tautas

tērpi» («Arheoloģija un etnogrāfija», VII sēj.). Darbā jaunā skatījumā risinātas

svarīgas tautas tērpu attīstības problēmas, īpaši uzsverot kaimiņtautu ietekmes.

Šis darbs nepieciešams mūsu pašdarbniekiem (kordziedātājiem un dejotājiem,
lietišķās mākslas pulciņiem v. c.) pareizu tautas tērpu veidošanai. Kultūras un

izglītības darbiniekiem, lektoriem un skolotājiem nozīmīga būs 1968. g. pub-
licējamā kolektīvā monogrāfija «Latviešu kultūrvēsturiskie sakari ar slāvu

tautām» («Arheoloģija un etnogrāfija», VIII sēj.). lespiešanā atrodas plaša
kolektīva monogrāfija «Latviešu etnogrāfija». Šī grāmata patiesībā ir pirmais
zinātniskais latviešu etnogrāfijas kurss, kas nepieciešams visiem vēstures sko-

lotājiem, zinātnes darbiniekiem un humanitāro fakultāšu studentiem.

Sākot ar 60. gadiem, latviešu etnogrāfi ar saviem pētījumiem iziet ārpus
Padomju Savienības robežām — piedalās Vispasaules etnogrāfu kongresā un

Baltijas etnogrāfu kolokvijā Berlīnē, viņu darbus publicē ārzemju zinātniska-

jos izdevumos. Līdz šim mūsu etnogrāfu pētījumi publicēti Vācijas Demokrātis-

kās Republikas etnogrāfu gadagrāmatā «Jahrbuch fūr Deutsche Volkskunde» un

žurnālā «Demos», Čehoslovakijas Sociālistiskās Republikas gadagrāmatā «Eth-

nographica», Polijas Tautas Republikas gadagrāmatā «Acta Baltico-Slavica»

un citur.

Etnogrāfijas zināšanu izplatīšanos Latvijā sekmē etnogrāfijas kurss, ko lasa

LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē no 1947. g., kā arī 170 tautas mākslas

izstādes, ko noorganizējuši Latvijas muzeju darbinieki.

Muzejos pastāvīgās ekspozīcijās eksponēti vairāk nekā 10 000 etnogrāfisku
priekšmetu. Regulāri tiek rīkotas etnogrāfu zinātniskās sesijas, ko organizē
Vēstures institūts kopā ar Kultūras ministriju gan Rīgā, gan rajonos.

Tas viss liecina, ka latviešu etnogrāfija gadsimta pēdējā ceturksnī guvusi

ievērojamus panākumus etnogrāfijas problēmu risināšanā un ieņēmusi svarīgu
vietu starp vēstures zinātnēm.

A. Alsupe

Tautas lietiškās mākslas tradīciju
izmantošana mūsdienās

Katrs laikmets rada ne vien sev raksturīgu mākslu, bet arī savu

īpašu iepriekšējās mākslas vērtējumu. Tā, piemēram, kapitālisma

periodā, vērtējot tautas mākslu, no daudzajām tās īpašībām vis-

pirms izcēla primitīvismu, zemniecisko smagnējību, atpalicību sa-

līdzinājumā ar profesionālo mākslu. Tāpēc arī mēdza lietot apzī-

mējumus «zemnieku māksla», «diletantu māksla» v. tml. Turpretī
mūsdienās par tautas mākslas būtisku pazīmi uzskatām tās de-

mokrātismu, to atzīstam par visplašāko masu dzīves veida un

estētisko ideālu atspulgu. Līdz ar to, ņemot vērā tās būtiskās īpa-

šības, tautas mākslu mūsdienās izmantojam kā estētiskās audzi-

nāšanas līdzekli. Tautas mākslas studijas ietvertas speciālo mā-
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Latvijas PSR tautas

mākslas meistaru

darbu skate Rīgā
1960. g. Sedziņa.

čības iestāžu — lietišķās mākslas vidusskolu un Mākslas akadē-

mijas, kā arī Kultūras ministrijas un E. Melngaiļa Tautas māk-

slas nama organizēto kursu un semināru mācību programmās.
Mākslas interesenti — pašdarbnieki, daiļamatu meistari un pro-

fesionālie mākslinieki tautas mākslu izmanto kā ierosmju avotu.

Republikas muzejos glabājas etnogrāfisko priekšmetu kolekci-

jas, kuru ievērojamu daļu sastāda tautas lietišķās mākslas izstrā-

dājumi. Apmeklētāji tos iepazīst un studē gan pastāvīgajās, gan

tematiskajās izstādēs. Novērojumi rāda, ka lietišķās mākslas

izstādes republikā ir vispopulārākās. Tāpat ļoti ātri izpērk grā-
matas un periodiskos izdevumus, kuros skarti tautas mākslas jau-
tājumi. Lielais un daudzveidīgais tradicionālās tautas mākslas

izmantotāju pulks mūsdienās izskaidrojams ar paša studiju ob-

jekta vispusīgo un dziļo saturu. Sīs mākslas izteiksmes līdzekļu
arsenāls ir tik bagāts, ka tajā interesantus un prasībām atbilsto-

šus momentus atrod cilvēki ar dažādu kultūras līmeni, dažādu

vispārējo un speciālo izglītību. Jāpiezīmē, ka ikdienas praksē bieži

lietotais jēdziens «tradicionālā tautas māksla» ir visai plašs. Ru-

nājot par latviešu tautas lietišķajā mākslā sastopamiem darinā-

šanas un rotāšanas paņēmieniem, ar vārdu «tradicionāls» apzīmē
visus tos paņēmienus, kas radušies un saglabājušies līdz mūs-

dienām no iepriekšējām sabiedriski ekonomiskajām formācijām.
To skaitā ietilpst feodālisma un kapitālisma perioda zemnieku,
lauku un pilsētu amatnieku izveidotie darba paņēmieni un māksli-

nieciskās izteiksmes līdzekļi. Savu ietekmi to izveidē, īpaši kopš
XIX gs. beigām, atstājusi arī profesionālās mākslas arvien augošā
nozīme tautas dzīvē.

Tradicionālās tautas mākslas atspulgs dažādās intensitātes gra-

dācijās vērojams visu mūsdienu lietišķās mākslas radītāju daiļ-
radē. Tradicionālā mantojuma pielietojuma veidi un izmantošanas
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pakāpes atsevišķām mākslinieku un daiļamatnieku grupām ir at-

šķirīgi, atkarīgi no viņu teorētiskās sagatavotības un profesionālā
brieduma.

Māksliniecisko gaitu sācēji, galvenokārt pašdarbnieki, kopē

savu priekšgājēju darbus, muzeju eksponātus vai publicētos iz-

strādājumus, tādējādi radot unikālo priekšmetu kopijas masveidā.

Tieša kopēšana notiek samērā reti, jo katrs pašdarbnieks kopē-

jamo vielu piemēro savām iespējām un izpratnei. Pašdarbnieku

darinājumu galīgais noformējums lielā mērā atkarīgs no nejaušī-
bas, jo viņi pa lielākai daļai nevis darina skices, bet ieceri vai no-

skatīto rotājumu uzreiz atveido materiālā. Vairāk izmainās krā-

sas un proporcijas, vairāk saglabājas tehnika un ornaments. To-

mēr darba gaitā radītajās variācijās viegli var izmanīt paraug-

priekšmetu. Pašdarbnieku darinājumos joprojām dzīvo vienkār-

šākie tradicionālo formu un rakstu varianti. Tā, piemēram, rajonu
un pat republikāniskajās izstādēs skatītāji atkārtoti sastopas ar

ļoti pastāvīgiem un izplatītiem cimdu (publicēti grām. «Latviešu

tautas māksla», 11. R., 1962.) un audumu rakstiem.

Uz minētās attīstības pakāpes stāv vairums republikas pašdarb-
nieku. Mākslinieciskās izdomas ziņā, sakarā ar vispusīgas infor-

mācijas iespējām, viņi vairāk uzskatāmi par ņēmējiem. Jāpiebilst,
ka šāds secinājums radies arī igauņu, čehu un poļu tautas māk-

slas vērtētājiem.

Pašdarbnieki, kas sistemātiski nodarbojas ar iemīļoto daiļamatu,
meistarības veidošanas gaitā aiziet tālāk. Viņu darbībā kopēšana
ar laiku izzūd, paraugpriekšmetu konkrētās formas jaunajos dar-

bos samanāmas arvien retāk, galvenokārt saglabājas šo paraugu

stils. Šī attīstības pakāpe raksturīga veiksmīgāko lietišķās māk-

slas pašdarbības pulciņa dalībniekiem, piemēram, Jelgavā, Bauskā,
Cēsīs, Liepājā, Gulbenē, Valkā v. c.

No enerģiskākajiem un jaunrades spējīgākajiem pašdarbniekiem
mūsu republikā izauguši tautas daiļamatu meistari. Vērienīgāk,
ar lielāku gaumes izjūtu nekā pašdarbnieki tie apgūst un izmanto

tradicionālos darināšanas paņēmienus. Tos precīzi ievēro, darinot

suvenīrus — tautiskās lelles, saktas, prievītes, jostas, pūra lādī-

tes, tīnītes, kausiņus, kokles v. c. Turpretī citos darinājumos viņi
seno vielu tulko jaunradoši, liekot lietā fantāziju un piesaistot sa-

vas mākslinieciskās asociācijas. No tautas mākslas izteiksmes

līdzekļu pūra tautas daiļamatu meistari atlasa šodienas prasībām
visatbilstošākos. Šajā sakarā izstrādājumos izceļ materiāla da-

biskās īpašības, atsāk dažus aizmirstus izstrādājumu veidus, pie-
mēram, pinumus v. tml. Rezultātā viņu darinājumi labi iekļaujas
mūsdienīgajā interjerā vai piestāv modernajiem tērpiem. Novadu
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Baltijas republiku tautas mākslas meis-
taru darbu skate Rīgā 1966. g. Ansamblis

Latvijas PSR ekspozīcijā.

lokālās īpatnības šiem meistariem

noder par fonu, uz kura reljefi

izceļas atsevišķu meistaru indivi-

duālie rokraksti. Visai izteikti šī

parādība vērojama Liepājas dzin-

tara apstrādātāju un tekstilnieku

daiļradē.
E. Melngaiļa Tautas mākslas

nama vadībā tautas daiļamatu
meistari atraduši mūsdienīgu, liet-

pratīgu un iejūtīgu tautas mākslas

tradīciju interpretācijas veidu,
kura spilgtākais apliecinājums pa-

gaidām bijusi republikas 25. ga-
dadienas svinībām veltītā republi-
kāniskā tautas mākslas izstāde.

Tās eksponātu klāsts saņēma ne-

dalītu atzinību kā no mūsu, tā no

brālīgo republiku un tautas demo-

krātijas valstu apmeklētājiem.

Tradicionālajā tautas mākslā ierosmi rod arī profesionālie
mākslinieki — lietišķās mākslas un interjera speciālisti, dekora-

tori, grafiķi v. c. Tradicionālie sižeti un izstrādājumu paņēmieni

viņiem gan palīdz panākt galvenokārt tikai dekoratīvu efektu.

Viņu laikmetīgajiem darinājumiem tie piešķir īpašu akcentu, at-

gādina izcelsmes vietu. Mūsdienās sakarā ar straujo rūpnieciskās
ražošanas attīstību norisinās straujš lokālo īpatnību un izstrādā-

jumu formu unificēšanās process. Tāpēc arvien biežāk sabiedrībā

izskan ieteikums arī rūpniecībā nodarbinātajiem māksliniekiem iz-

strādājumu noformējumā izmantot vietējās lietišķās mākslas tra-

dīcijas, lai arī tā izvairītos no formu vienmuļības. lespējams, ka

šā jautājuma risināšanas gaitā tradicionālas tautas mākslas stu-

dētāju skaits k]ūs vēl kuplāks. Estētiskās audzināšanas darbam

republikā vēršoties plašumā un dzijumā, kultūras mantojuma, tai

skaitā tautas lietišķās mākslas, loma šajā darbā kļūs vēl nozī-

mīgāka.
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Ā. Zeida

Latvijas PSR Vēstures muzeja Vēstures nodaļa

Muzeja Vēstures nodaļas nelielā kolektīva (4 cilvēki) darba

lauks ir visai plašs, dažkārt arī diezgan grūts, bet vienmēr ļoti
interesants.

Līdzīgi citiem vēstures muzejiem un to nodaļām tā ir vēstures

materiālu krātuve, kura vāc senatnes liecības un rūpējas par to

saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Vislabākos rezultātus mate-

riālu vākšanā, protams, dod ekspedīcijas. Pagājušajā gadā pavi-
sam nelielā ekspedīcijā pa Latgali (4 dienas) kā dāvinājumu iegu-
vām 13 XVIII—XIX gs. tautas meistaru veidotas koka skulptūras.

Diemžēl, ekspedīciju sarīkošana prasa līdzekļus un transportu, kas

ne vienmēr ir mūsu rīcībā. Tādēļ jo lielāka nozīme materiālu vāk-

šanā ir sabiedrības atbalstam. Ļoti daudz šai ziņā varētu palīdzēt

Latvijas PSR Vēstures un kultūras pieminekļu un dabas aizsar-

dzības biedrības biedri, daudzie novadpētnieki, nododot muzejam
atrastos materiālus vai vismaz informējot muzeja darbiniekus par to

iegūšanas iespējām. Pagaidām gan vēl tikai atsevišķi biedri (K. Ke-

vešāns, J. Bernāns) un arī visai ierobežoti ir piedalījušies šai

darbā. Biedrības biedrs A. Teters pārdevis muzejam daļu mate-

riālu no savas savāktās kolekcijas. Bet tā, protams, ir par maz.

Turpmāk no biedrības biedriem un sabiedrības gaidām lielāku

atsaucību savas dzimtās zemes vēstures avotu apzināšanā un

vākšanā.

Vislielākā darba slodze uz muzeja Vēstures nodaļu gulstas, vei-

dojot pastāvīgās ekspozīcijas, kurās atspoguļota Latvijas darba-

ļaužu dzīve un cīņas septiņu gadsimteņu gaitā — no XIV gs.

Livonijas vācu feodāļu jūgā līdz carisma gāšanai 1917. g. Febru-

āra buržuāziski demokrātiskās revolūcijas laikā. 12 zālēs izvietoti

no vēstures skatuves nogājušo paaudžu rakstītie dokumenti, grā-
matas, avīzes, darba rīki, ieroči, mākslas darbi v. c. eksponāti,
kuru uzdevums ir atklāt skatītājiem nozīmīgākos pagātnes noti-

kumus, parādīt vēstures likumsakarības un daudzu paaudžu iegul-

dījumu mūsu šodienas sasniegumos. Muzeju apmeklē skolnieki,

studenti, karavīri, vienkāršie darba darītāji, zinātnieki, tūristi.

Sīs skulptūras Rīgas pils Svina tornī stāsta par viduslaiku kokgriezēju mākslu.

E. Sārta krāsu foto.
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Lai piemērotu ekspozīcijas tik dažādu apmeklētāju gaumei un

prasībām, visciešākajā sadarbībā ar māksliniekiem noformētājiem
(A. Hiršs, A. Zaļkalns) tās veidotas zinātniskas, bet tai pašā laikā

emocionāli spilgtas un viegli uztveramas. Tematiskās ekskursijas
un pārrunas par Latvijas feodālisma un kapitālisma vēstures

problēmām šajās zālēs, protams, vada paši nodaļas darbinieki.

Arī vairumu pārskata ekskursiju par visu muzeja ekspozīciju,
iepazīstinot apmeklētājus ar mūsu republikas vēstures pamat-
līnijām, vada Vēstures nodaļas darbinieki.

Vēstures nodaļas fondos glabājas ap 117000 vēsturisku doku-

mentu, fotouzņēmumu, priekšmetu, ieroču, gleznu v. c. vēstures

materiālu, ko visu, protams, nav iespējams parādīt ekspozīcijā.
Lai šīs bagātības kaut daļēji parādītu tiem apmeklētājiem, kam

ir dziļāka interese par pagātni, iekārtoti t. s. atklātie fondi,
kur kolekcijas izliktas apskatīšanai. Jau iekārtota XVII—XVIII gs.

koka skulptūru atklāta glabātava, kur apskatāmi daudzi tautas

mākslas meistardarbi. lekārtota arī šaujamo ieroču atklāta glabā-
tava, kur izvietoti feodālisma un kapitālisma laikā Latvijas teri-

torijā ražotie un lietotie šaujamie ieroči — pistoles un šautenes.

Protams, ne telpas, ne līdzekļi, ne arī paši glabāšanas notei-

kumi nedod iespēju visus priekšmetus izvietot atklātās glabātavās.
Senie pergamenti līdzās dārgmetāla izstrādājumiem ieslēgti sei-

fos. Pārējie dokumenti — iespieddarbi, avīzes, kartes v. c. mate-

riāli — glabājas skapjos un gaida savu pētnieku. Sevišķi intere-

santa ir nodaļas karšu kolekcija, tāpat materiāli par Latvijas skolu

vēsturi XIX gs. un XX gs. sākumā — fotoattēli, skolēnu burtnīcas,

grāmatas, liecības, saraksti, mācību programmas utt. Unikāli ir

Ēveles mācītāja A. Bosses zīmējumi 3 albumos, kas atspoguļo

Latvijas lauku ļaudis XIX gs. vidū visā to daudzveidībā: tajos
redzami saimnieki, kalpi, vaļinieki, amatnieki ar darba rīkiem

rokās, bērni utt. — īsta gleznu galerija. Bagātīgs un ļoti intere-

sants ir fotomateriāls par latviešu strēlnieku gaitām pirmajā pa-
saules karā.

Visas nodaļā gadu desmitos uzkrātās bagātības pat plašākā
sarakstā nav uzskaitāmas. Zinātnieki, mākslinieki, kinodarbinieki,

skolnieki, studenti, citu muzeju darbinieki un novadpētnieki atkal

un atkal iegriežas muzeja Vēstures nodaļā un arvien atrod te

kaut ko noderīgu un interesantu.
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G. Melderis

Republikas senāko rakstīto vēstures

avotu krātuve

Rīgā, Pārdaugavā, plašā piecstāvu celtnē glabājas Latvijas jaunākās, senās

un vissenākās pagātnes rakstītie avoti — dažādos laikos dažādās kancelejās
gatavoti dokumenti, kuri sniedz atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem un

palīdz gan darbaļaudīm pensiju jautājumā, gan novadpētniekiem sava novada

vēstures materiālu vākšanā, gan zinātniekiem Latvijas vēstures pētniecības
darbā.

Vispirms ielūkosimies Latvijas arhīvu sistēmas vēsturē. Cariskās Krievijas
laikā Latvijā nebija centralizētu arhīvu; vairums iestāžu un uzņēmumu savus

dokumentus glabāja uz vietas. Ta ļoti daudz dokumentu gāja bojā. Spilgts pie-
mērs ir Kurzemes hercogu arhīvs. 1797. g., divus gadus pēc Kurzemes herco-

gistes pievienošanas Krievijas impērijai, hercogu arhīvu sadalīja trīs daļās —

atbilstoši saturam — starp Kurzemes guberņas valdi, kamerālvaldi un galma
virstiesu. Kamerālvalde savu daļu 1871. g. pārdeva makulatūrā, un tikai ne-

liela daļiņa nokļuva kolekcionāru rokās. Kurzemes guberņas valdē hercogu ar-

hīva materiāli līdz XIX gs. vidum bija lemti iznīcībai: ierēdņi ar tiem iededzi-

nāja pīpes, bet piekārtos zīmogus deva bērniem rotaļlietu vietā. Saglabāt iz-

devās tikai daļu, kas tagad ir Centrālā valsts vēstures arhīva Kurzemes her-

cogu fonds. Atsevišķus dokumentālo materiālu centralizācijas mēģinājumus
veica gan Kurzemes, gan Vidzemes guberņās kā pirms 1905. g. revolūcijas, tā

arī pasaules kara gados. 1903. g. dibināto Kurzemes zemes arhīvu, kurš neil-

gajā pastāvēšanas laikā bija sakoncentrējis ne mazumu vērtīgu materiālu

Latvijas vēsturei, 1919. g. aizveda uz Vāciju. Līdz 1940. g. arhīvs glabājas
Berlīnē, bet par tā likteni turpmākajā laikā ziņu nav.

1919. g. sākumā, Padomju Latvijas pastāvēšanas laikā, arhīvu pārraudzība
bija uzdota Jānim Misiņam, taču starptautiskās un iekšējas reakcijas spēku
uzbrukums neļāva izvērst šo darbu. 1919. g. 1. septembrī buržuāziskas Latvijas
Izglītības ministrija pieņēma lēmumu par Latvijas valsts vēstures arhīva dibi-

nāšanu. 1924. g. 7. novembrī izdeva likumu par Valsts arhīvu (grozīts 1932. g.).
Taču šo likumu noteikumi bija visai ierobežoti un attiecās vienīgi uz valsts

un pašvaldības iestādēm, kamēr privāto firmu, uzņēmumu un organizāciju v. c.

arhīvi palika ārpus Valsts arhīva pārraudzības. Līdz 1930. g. Valsts arhīvs

atradās Rīgas pilī, pēc tam pārcēlās uz pašreizējām telpām.
Plašs arhīvu sistēmas reorganizācijas un jaunuzbūves darbs atsākās pēc

padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. g. Centrālais valsts arhīvs sāka

likvidēto iestāžu materiālu koncentrāciju. Fondu apdari veica uz stingri zināt-

niskiem pamatiem. Ārpus Rīgas tika radīti apriņķu arhīvi utt. Šos pasākumus
uz laiku pārtrauca vācu okupācija. 1944. g. Centrālais valsts arhīvs cieta milzu

zaudējumus — uz Vāciju aizveda daudz izcili vērtīgu arhivāliju. Pat vairāk

nekā 50 procentu savu dokumentu zaudējuši tādi vēsturei nozīmīgi fondi kā

Kurzemes hercogu arhīvs, dvēse|u revīziju un baznīcu grāmatu kolekcijas, cen-

trālo muižniecības iestāžu un daudzi citi fondi.

Pēckara posmā Latvijā turpinājās republikas arhīvu strauja komplektēšana
un arhīvu sistēmas reorganizācija, ņemot vērā 1918. g. 1. jūnijā V. I. Ļeņina

parakstīto dekrētu. Ar 1962. g. 1. janvāri nodibinājās Latvijas PSR Centrālais

valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtniecības arhīvs, kurš koncentrē

dokumentālos materiālus par 1919. g. un 1940.—1941. g. padomju periodu, kā

arī pēckara padomju iestāžu dokumentus. Centrālais valsts arhīvs kļuva par

Centrālo valsts vēstures arhīvu (CVVA), kurš glabā feodālisma un kapita-
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ēka.

lisma sabiedriski ekonomisko formāciju iestāžu dokumentālos materiālus. Ar

1963. g. 20. novembri uz CVVA kino-foto-fono dokumentu nodaļas bāzes tika

izveidots Latvijas PSR Centrālais valsts kino-foto-fono dokumentu arhīvs

(CVKFFDA). Vienlaicīgi tika likvidēts 1882. g. dibinātais Rīgas pilsētas vēs-

tures arhīvs. Tagad republikā ir 3 centrālie valsts arhīvi ar 11 CVORSA fili-

ālēm perifērijā.
Par spīti lielajiem zaudējumiem, kurus CVVA cieta pēdējā kara laikā, šo-

dien tas ir visnozīmīgākā Latvijas pirmspadomju rakstīto vēstures avotu krā-

tuve. Arhīvā glabājamie vairāki tūkstoši fondu apvienojami atsevišķās pamat-

grupās. Par pirmo pieņemts uzskatīt kolekcijas (XIII —XX gs.). Tādu Centrā-

lajā valsts vēstures arhīvā ir vairākas. Vissenākie dokumenti koncentrēti per-

gamentu kolekcijā, kurā ir ne mazums liecību par Latvijas vēsturi, sākot ar

XIII gs. Agrārvēstures pētniekiem nozīmīgas ir muižu dokumentu, vaku grā-
matu un arklu revīziju kolekcijas. Svarīgi dokumenti saglabājušies Kurzemes

Provinciālmuzejā, vācu Vēstures un senatnes pētītāju biedrības un Vidzemes

bruņniecības bibliotēkas rokrakstu nodaļas savāktajās dokumentu kolekcijās.
Te vairākos norakstos atrodamas Nīenšteda, Jernes, Vīkena v. c. hronikas, se-

nākas Latvijas pilsētu tiesības, daudzu bojā gājušu dokumentu noraksti, Gar-

lība Merķeļa vēstules, plaša Gadebuša sarakste ar pazīstamiem sava laika

zinātniekiem, viņa darbu manuskripti, atsevišķi J. K. Broces rokraksti v. c.

Kolekciju grupā ietilpināms arī jau minētais Kurzemes hercogu arhīvs, 1812. g.

Tēvijas kara dokumentu kolekcija v. c. Glabājamo vienību skaita ziņā viena

no visplašākajām ir guberņu centrālo iestāžu grupa (1710.—1918.) — Rīgas
un Baltijas ģenerālgubernatoru kancelejas, Kurzemes un Vidzemes guberna-
toru kancelejas, abu guberņu valdes ar to. nodaļām, guberņu komisijas v. c.

Šeit atrodami materiāli par visdažādākajiem jautājumiem — par zemnieku

nemieriem, revolucionāro kustību, rūpniecības un tehnikas attīstību, medicīnas

vēsturi, pilsētu saimniecību, kultūras sakariem utt. Skaita ziņā vislielāko grupu

sastāda tiesu iestāžu fondi (XVII gs.
— 1944. g.). šie dokumenti līdz šim vēl

nav izmantoti pietiekami intensīvi, taču šeit atrodams ārkārtīgi bagāts mate-

riāls daudzās jomās. Ir ļoti daudz lietu par 1905.—1907. g. revolūcijas notiku-

miem — par nelegālās literatūras izplatīšanu, streiku norisi rūpniecības uzņē-

mumos, rīcības komiteju darbību, muižu ēku dedzināšanu v. c. īpašu interesi

izraisa izmeklēšanas lietas par Piektā gada norisi Latgales laukos; kā pieliku-

mus minētās lietas satur jauno revolucionāro pašvaldības orgānu pirmo proto-
kolu norakstus.

20314*
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Arhīva fondu bagātības.

Tautsaimniecības fondu nodaļa
glabā vērtīgus materiālus par rūp-
niecības, tirdzniecības, agrārvēstu-
res un finansu jautājumiem XVIII—

XX gs.; šeit atrodas atsevišķu
firmu, banku, valsts iestāžu v. c.

arhīvi, kurus ne mazums zinātnieku

izvērtējuši savos pētījumos par
mūsu republikas saimniecības

vēsturi.

Visai vērtīgs materiāls revolu-

cionārās pagātnes pētniekiem ir

Kurzemes un Vidzemes guberņu
žandarmēriju pārvalžu fondi, ca-

risko cietumu arhīvi, Rīgas policij-
meistara kanceleja. So fondu iz-

mantošanas intensitāte ir ļoti aug-

sta, un šeit atrodamas ziņas gan-
drīz vai par katru revolucionāro

cīņu dalībnieku.

Latvijas kultūras un izglītības
vēsturei nozīmīgi ir cenzūras

iestāžu fondi, guberņu skolu un

tautskolu direktoru kanceleju ma-

teriāli, atsevišķu augstāko mācību

iestāžu un skolu arhīvi, buržuāzis-

kās Latvijas Izglītības ministrijas
un Pieminekļu valdes fondi, sim-

tiem dažādu pilsētu un provinces kultūras, muzikālo, dramatisko, izglītības,
bibliotēku v. tml. biedrību arhīvi.

Pilsētu un lauku administratīvajai, saimnieciskajai un kultūras dzīvei vērtīgi
ir vairāki simti maģistrātu, pilsētu un pagastu valžu fondi, kā arī zemnieku

lietu komisāru, zemstes priekšnieku un apriņķu valžu arhīvi. Kaut arī karu un

nolaidīgas glabāšanas rezultātā tieši šie fondi ir daudz cietuši, tie kompleksā
ar citu fondu materiāliem spēj sniegt pilsētu un lauku attīstības pamatlīnijas.

Atsevišķas grupas veido baznīcu iestāžu materiāli, personīgie un ģimeņu
fondi. Pēdējo skaitā var atzīmēt K. Valdemāra fondu, Latgales vēstures pēt-
nieka B. Brežgo savākto materiālu kolekciju, grāfu Borhu dzimtas arhīvu v. c.

Pēckara gados Centrālais valsts vēstures arhīvs veicis plašu komplektēšanas
darbu, tā glabājamo vienību skaits sniedzas vairākos miljonos. Republikas Ar-

hīvu pārvalde ir panākusi visu apzināto šī arhīva profila materiālu koncentrā-

ciju. Tomēr republikā šur tur vēl atrodas atsevišķu iestāžu un organizāciju
arhīvu daļas. Ir ziņas, ka atsevišķi neapzinīgi pilsoņi iznīcinājuši dažu arhīvu

daļas, it īpaši tas sakāms par baznīcu arhīviem. Gribētos izmantot iespēju un

atgādināt, ka mūsu pienākums ir rūpēties par katra dokumenta saglabāšanu.

Atcerēsimies, ka ikviens bojā gājis dokuments atstāj kādu neaizpildāmu robu.

Vēstures draugi, informējiet mūs, kur vēl būtu saglabājušies kādi dokumenti,
kā arī par apstākļiem, kādos tie gājuši bojā! Mūsu adrese: Rīgā, Slokas ielā 16.

Vāksim un saglabāsim vēstures rakstītos avotus!
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E. Žīgurs

Ja savu dzimteni mīl...

Katram Latvijas novadam ir sava interesanta un saistoša vēs-

ture, skaista un pievilcīga daba. Ja tā tomēr neliekas, tad vai nu

neprotam skatīties, vai arī šajā novadā nav dzīvojuši vīri, kas

cīnījušies par savas apkārtnes skaistumu.

Aloja šajā ziņā ir viens no laimīgākajiem novadiem. Te kārts

šūpulis daudziem izciliem latviešu kultūras darbiniekiem un revo-

lūcijas cīnītājiem. Te dzimis, audzis un apglabāts arī tautas at-

modas laikmeta dzejnieks Auseklis, kas savā ļoti īsajā mūžā ie-

mantojis paliekošu vietu mūsu kultūras vēsturē.

Ausekļa piemiņas saglabāšanā, sava novada izpētē un popu-
larizēšanā daudz veicis pensionētais skolotājs alojietis Kārlis
Antons Galeviuss.

Pēc viņa ierosmes 1960. g. 18. septembrī sakarā ar Ausekļa
110. dzimšanas dienas atceri Alojas «Sīpolos» atklāja dzejnieka
memoriālo muzeju un uzstādīja piemiņas akmeni. Novadpētnieks
Galeviuss Ausekļa biogrāfijā atklājis vairākus līdz šim nezināmus

faktus, tāpat arī noskaidrojis daudzus svarīgus jautājumus Alojas
vēsturē.

Paralēli Ausekļa muzeja veidošanas darbam Galeviuss kopā ar

dzīvesbiedri savā ģimenes mājā Alojā, Jūras ielā 33, 1957. g.

iekārtoja novadpētniecības muzeju. Tas aizņem divas istabas,

kurās tagad ir vairāk nekā 1000 eksponātu. Muzejā ir ģeoloģijas,
dabas, vēstures, etnogrāfijas un ekonomikas nodaļas. Pateicoties

novadpētniecības aktīvistu atbalstam, muzejā savākti reti un vēr-

tīgi eksponāti.
Novadpētniecības muzejs ir zināšanu avots daudziem muzeja

apmeklētājiem no tuviem un tāliem mūsu republikas rajoniem. Te

ierodas skolēni, skolotāji, studenti, zinātnieki un vietējie darba-

ļaudis. Viesu grāmatā cildinošas atsauksmes atstājuši arī pār-
stāvji no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Moldāvijas un citām

padomju republikām. «Esam sajūsmā! Lieliskais stāstījums un

rūpīgi savāktā un noformētā ekspozīcija atstāja neizdzēšamu

iespaidu. Šīs 50 minūtes bija līdzvērtīgas daudzām lekcijām. Šeit

ir daudz ko apbrīnot, bet vēl vairāk ko mācīties,» raksta P. Stuč-

kas LVU Ģeogrāfijas fakultātes studenti.

Kas ir šis cilvēks, kas visu mūžu veltījis tautas izglītošanai,
sava novada pētniecībai un popularizēšanai?

Pats Galeviuss stāsta: «Šūpulis man bija kārts ļoti tumšā un

nabadzīgā pusgraudnieka istabiņā. Bet šūpulī man bija liktas
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divas spožas lietas — tieksme uz grā-
matu un tieksme uz novadpētniecību.
Šīm divām tieksmēm esmu sekojis visu

mūžu. Par dzīves laimi es varu runāt

tikai tādā mērā, cik esmu spējis tuvo-

ties šīm divām lietām. To sasniegt pa-

līdzēja skolotāja darbs. Bet arī pats

skolotāja darbs caur to kļuva pilnīgāks
un vērtīgāks. Novadpētniecība skolotā-

jam paver pareizo ceļu audzināšanas

darbā.»

K. A. Galeviuss dzimis Stakenbergu
«Vecjurķinos» 1893. g. 22. maijā. Ganu

gaitās izbaudījis, kādu prieku dod da-

bas novērošana. Vērojis, cik krāšņs ir

varavīksnes loks, kas pacelts pāri me-

žam, bet ar spožāko galu aizķēries egļu zaros pļavas malā ...
Pirmās skolas gaitas saistītas ar Puršanu un Ārciema pagasta

skolām. Pēc Alojas draudzes skolas beigšanas mācās Valmieras

un Limbažu draudzes skolās, kā arī Rīgā.
1911. g. iegūst tautskolotāja tiesības un sāk strādāt Alojas

draudzes skolā par skolotāja palīgu.
Sakarā ar pirmā pasaules kara notikumiem neilgu laiku strādā

par skolotāju arī Limbažos, Vīķos un Mūrmuižā. 1918. g. februārī,
kad Ziemeļvidzemē iebrūk vācu armija, kas Valmierā nežēlīgi iz-

rēķinās ar tur palikušajiem revolucionāriem, evakuējas uz Vo-

logdu, no kurienes atgriežas 1921. g.
Līdz 1928. g. strādā par pārzini Stākenbergu I pakāpes pamat-

skolā, pēc tam Alojas Ausekļa I pakāpes pamatskolā. Uzraksta

Ausekļa memoriālais

muzejs.
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Ausekļa piemiņas akmens.

abu šo skolu hronikas, vāc materi-

ālus par Alojas senatni, cītīgi papil-

dina savu personīgo bibliotēku.

1940.—1941. g. pāriet strādāt Bul-

duru Dārzkopības tehnikumā, kur

viņa sieva vada dendroloģisko no-

zari.

Par aktīvo darbību padomju varas

laikā vācu okupanti 1941. g. vasarā

X- A. Galeviusu arestē un iesloga
Valmieras cietumā. Pēc 8 mēnešiem

no cietuma gan atbrīvo, bet strādāt

par skolotāju neatļauj. Tā tiek samī-

dīti visi nodomi par darbu skolā un

novadpētniecības izvēršanu.

Tikai 1944. g. rudenī, pēc Padomju
Latvijas atbrīvošanas, K. A. Gale-

viuss atsāk iemīļoto darbu Alojas
Ausekļa septiņgadīgajā skolā, ko vē-

lāk pārveido par vidusskolu. Te viņš vada skolotāju metodisko

apvienību, lasa referātus par novadpētniecību Alojā, Limbažos,

Jelgavā un Rīgā, organizē novadpētniecības materiālu vākšanu.

Viņa vadībā tiek pētīts Alojas novada reljefs, ledāja pēdas,

upes un ezeri, ģeoloģiskie atsegumi, zemes dzīļu bagātības,

augsnes paraugi, koku sugas, ūdens, purva un pļavu augi, galve-
nie kultūraugi, vēstures pieminekļi, revolucionāro notikumu norise

rajonā, kultūras darbinieku dzīve, novada etnogrāfiskās īpatnības,
sociālisma jauncelsme, lauksaimniecība, rūpniecība, darba pirm-
rindnieku pieredze utt.

Novadpētniecībai K. A. Galeviuss nododas ar īsti jauneklīgu
degsmi un entuziasmu. Ar ģeologa āmuru rokā viņš vairākkārt

pārstaigājis Alojas apkārtni, vācot raksturīgus iežu paraugus un

pārakmeņojumus, iepazīstoties ar apkārtnes augu valsti un akli-

matizētajām koku sugām. Daudz pārsteigumu sagādājusi akmens

laikmeta cilvēka seno pēdu atklāšana, dzimtbūšanas laika darba

rīku un trauku vākšana, novada revolucionārās pagātnes iz-

zināšana.

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta zinātniskā sesija Limbažos

1957. g. ļoti augstu novērtēja K. A. Galeviusa darbu. Tas pavēra
ceļu novadpētniecības muzeja nodibināšanai Alojā.
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Kad Limbažu rajonā 1962. g. 2. februārī nodibināja Latvijas
Dabas un vēstures biedrības nodaļu, K. A. Galeviusu ievēlēja par

nodaļas valdes priekšsēdētāja vietnieku. Darbs biedrībā pavēra

jaunas perspektīvas novadpētniecības padziļināšanai.
Par novadpētniecības jautājumiem K. A. Galeviuss rakstījis

rajona laikrakstā; viņš ir arī tūrisma ceļveža «Limbaži» (R.,
1962.) līdzautors.

Ka novadpētnieks X- A. Galeviuss darbojas ne vien dabas, bet
arī vēstures nozarē. Uz jautājumu: «Cik novadpētniecībai no-

zaru?» viņš atbild: «Tik, cik dažāda ir vietējā novada dzīve, kāda

ir tā pagātne un tagadne. Novadpētniecība ir zelta laipa, pa kuru

staigājot novadpētnieks un viņa sekotāji savāc visu, kas vietējā
novadā ievērības cienīgs, vērtīgs un paliekošs.»

Lai, pa šo zelta laipu pārkāpjot 75. gada slieksni, enerģiskajam
novadpētniekam laba veselība un darba prieks!

K. Arons

PAR MŪSU LASĪTĀJU VĒSTULĒM

1967. g. «Dabas un vēstures kalendāra» medicīnas vēstures

tematika ir rosinājusi daudzus lasītājus pārcilāt savas pieredzē
krātās zināšanas un dalīties ar tām, sniedzot zinātniekiem — et-

nogrāfiem un medicīnas vēsturniekiem — daudz svarīgu un inte-

resantu faktu. Latvijas PSR Vēstures un kultūras pieminekļu un

dabas aizsardzības biedrība ir saņēmusi vairākas vēstules no

dažādiem Latvijas PSR rajoniem. Tās visas pelna vēstures zināt-

nieku ievērību.

M. Caune no Jelgavas raksta par racionāliem dziedniecības

līdzekļiem, ko viņa «no tautas medicīnas mācījusies un pati pie
sevis ar sekmēm pielietojusi un arī citiem ieteikusi». Tāda ir gaiļ-

piesīšu, liepu ziedu un ceļmallapu tēja pret iesnām un daži citi

līdzekļi. Interesantus datus par hroniska locītavu iekaisuma ārstē-

šanu ar bērza lapu aplikumiem sniedz P. Birzgalis no Limbažiem.

Par tautas medicīnu savā vēstulē stāsta arī A. Līce no Sun-

tažiem. Viņa raksta: «Nevaru ticēt savām acīm, kad lasu kalen-

dārā profesora P. Strādina vārdus par tautas dziedniecību un

dziedniekiem. Bet kā tad tas nāk, ka šos tautas dziedniekus gan

oficiāli, gan neoficiāli saukāja par pūšļotājiem, brīnumdakteriem

un citādi?»
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Profesors Pauls Stradiņš aicināja vākt tautas medicīnas grau-
dus, tai pašā laikā bez žēlastības vētot prom pelavas. Tas no-

zīmē — vākt, zinātniski pārbaudīt un nodot ārstu rīcībā visu labo

un derīgo, ko tauta uzkrājusi gadsimtu pieredzē par kādas sli-

mības ārstēšanu. Pārbaudītas šīs zināšanas šodien ārstu rokās

kļūst par efektīvu līdzekli pret slimībām. Bet arī pelavas put pa

vējam. Vienā otrā Latvijas nostūrī tās viesulis sagriezis kuplā
kaudzē. Tur praktizē pūšļotājs. Tāds no derīgiem tautas medi-

cīnas līdzekļiem parasti nezina ne nieka. Viņu šai darbā

vada vai nu māņticība, dziļa reliģiozitāte (dažādu «baznīcas

līdzekļu» — lūgšanu, svētītā ūdens v. c. lietošana), vai arī mant-

kārība. Viņu interesē ne jau cilvēka veselība, bet gan lētticīgo
rubļi. Pret šiem «brīnumdakteriem» un pūšļotājiem cīnāmies un

cīnīsimies arī turpmāk.
Vai šodien ir nepieciešams, sauksim to — «labais, zinīgais»,

tautas dziednieks? Šķiet, nē. Ikvienam saslimušajam jebkurā laikā

ir pieejams ārsts, kurš visos gadījumos pareizāk noteiks saslim-

šanu. Un tad arī ārstēšana sekmēsies labāk. Ārstējoties «uz savu

roku» pat ar labiem, pārbaudītiem tautas medicīnas līdzekļiem,
pat ar aptiekā iegādātiem medikamentiem, kļūdījušies slimības

diagnozē, varam tikai pasliktināt stāvokli, ieildzināt izveseļo-
šanos.

Lasītāji savās vēstulēs pastāstījuši arī par stārku sapulcēm

(M. Valaka no Vangažiem), par senām celtnēm (P. Birzgalis no

Limbažiem), par mājās izgatavotām rotaļlietām — svārstekļiem
(J. Viziņš no Limbažu rajona) un citiem jautājumiem, kas interesē

etnogrāfus, dabas un vēstures pētniekus.
Sakām paldies šiem atsaucīgajiem «Dabas un vēstures kalen-

dāra» lasītājiem un aicinām ari citus pārcilāt savu zināšanu krā-

jumu un devīgi sniegt jaunajai paaudzei tautas krātos graudus.

A. Ņesterova

Saglabāsim tautas darinātās vērtības

Par Brīvdabas muzeja izveidošanu sāka domāt jau 20. gadu sākumā, bet

pirmais konkrētais solis muzeja tapšanā bija 1927. g., kad muzejam piešķīra
70 ha lielu zemes gabalu Juglas ezera krasta. Jau nākamajā, 1928. g., uz mu-

zeju no Vestienes pārceļoja «Rizgu» māju rija. Kopš tā laika aizritējuši 40

gadi un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs kļuvis par mūsu republikas

lepnumu — tautas celtniecības pieminekļu, tautas mākslas, darba un iedzīves

priekšmetu krātuvi ar Vissavienības nozīmi un ir lielākais šāda tipa muzejs

Padomju Savienībā. Muzeja zemes platība sasniedz 100 hektārus, uzceltas 57
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Podniekceplis Lejasciema
«Čipatos».

celtnes, ekspozīcija un fondos

glabājas ap 6000 eksponātu.

Muzejs atvērts tikai 6 vasaras

mēnešus, un šajā laikā vien to

katru gadu apmeklē vairāk

nekā 100 000 cilvēku — gan no

visām Padomju Savienības ma-

lām, gan no ārzemēm.

Ar ekspozīciju un fondiem

iepazīstas ne tikai tūristi; tos

izmanto arī zinātnieki un stu-

denti, lai pētītu latviešu zemnie-

cības dažādo sociālo grupu izveidošanos, celtniecības, tautas mākslas, darba

rīku un iedzīves priekšmetu attīstību, noteiktu kaimiņtautu kultūras sakaru mij-
iedarbību. Beidzot, muzejs ir patīkama atpūtas vieta ikvienam — gan strādnie-

kam un kolhozniekam, gan inženierim.

Perspektīvajā plānā, kas izstrādāts laika posmam līdz 1980. g., paredzēts
ievērojami paplašināt un pārveidot muzeja ekspozīciju, izveidot pavisam jau-

nus nodalījumus. Tā no jauna veidosim pirmatnējās kopienas un agrā feodā-

lisma nodalījumu. Te parādīsim pirmatnējās kopienas apmetnes — pavardus,
pilskalnu nocietinājumu būvfragmentus, pilskalnu civilbūvju fragmentus —

celtnes, kaļķu cepli, podnieku krāsni, apkures sistēmas attīstību utt. Feodālisma

sektoru papildināsim ar oriģināliem tautas celtniecības pieminekļiem, kas sa-

glabājušies līdz mūsu dienām. Jauns būs arī kapitālisma laikmeta nodalījums
un izstāžu paviljons, kurā parādīsim latviešu tautas kultūras sasniegumus pa-

domju varas gados.
Muzeja pilnveidošanā un paplašināšanā varat piedalīties arī jūs, cienījamo

lasītāj, jo muzeja darbiniekiem vieniem pašiem nav iespējams apbraukāt visu

republiku un iegriezties katrā sētā, lai izpētītu, kādas vērtības tur glabājas.
Lūdzam jūs nākt talkā apzināt vecas celtnes, vērīgāk paskatīties, vai, piemēram,

Cūkkūtiņa Tūjas ciema

«Blāzmās».
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Ludzas raj. Pakalnu vējdzirnavas.

Vidzemes novada saimniecībās kaut kur

nav saglabājusies kāda ratiņu dreimaņa
darbnīca. Citā vietā varbūt stāv pamesta
kāda veca pagasta skola, vecs veikals,
tautas nama ēka. Kurzemes pusē varbūt

saglabājusies kāda sena smēde, muižas

kalpa māja, pagasta nespējnieku nams.

Vai jūrmalā nav kāda interesanta zvej-
nieku sēta? Vai kāds Latgales saimnieks

nav ar mieru nodot muzejam sētu, kur

dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas

jumti salaisti kopā, vai saimniecību, kurai

visas ēkas novietotas paralēli cita citai,
veidojot divus pagalmus? Varbūt Zemgalē
vēl saglabājusies trūcīga zemnieka sēta vai

citas vērtīgas celtnes?

Muzeja darbiniekiem bieži jautā: «Kādēj

muzeja krogā nav krogs?» Atbilde ]oti
vienkārša: mums nav pietiekamā daudzumā

kroga inventāra. Tiklīdz iegūsim kaut kur paslēpušos kroga galdus, solus, kau-

sus, mērus, tūlīt iekārtosim ekspozīciju. Lai varētu paplašināt muzeja ekspozīciju
un iekārtot jaunās celtnes, mums ļoti nepieciešami arī visu Latvijas novadu se-

nie iedzīves priekšmeti un darba rīki, kas nereti atrodami uz istabaugšas, klēti-

ņas vai vecajā rijā un nevienam vairs nav vajadzīgi. 1966. g. muzeja darbinieki

ieradās Lejasciema «Cipatos», lai uzmērotu podniekcepli, kuru 1967. g. pār-
veda uz muzeju. lepazīstoties ar šo saimniecību, izrādījās, ka katrā šķūnītī,
katrā klētiņā atrodas ļoti daudz vērtīgu priekšmetu — vērpjamie ratiņi, vecmā-

muļas pūra sega, dažādu amatnieku izstrādājumi utt., ko saimniecībā vairs ne-

lieto, bet kas muzejam ļoti nepieciešami. Turpat kaimiņos pamestās mājās at-

radām zemes apstrādāšanas rīkus, senus pulksteņus utt. No «Cipatiem» uz

muzeju atceļoja vesela smagās mašīnas krava ar eksponātiem. Par to vislielā-

kais paldies «čipatu» saimniecei Olgai Ozoliņai.
ledzīves priekšmetus muzejam dāvinājuši arī Doles salas iedzīvotāji E. Krū-

miņa, A. Stūrīte v. c. Tagad tie papildina Vidzemes zvejnieku dzīvojamās mā-

jas ekspozīciju. Tūjas ciema «Blāzmu» mājas saimniekam Kārlim Konstancam
vairs nebija vajadzīga cūkkūtiņa, un viņš to labprāt dāvināja muzejam.

Ludzas rajona padomju saimniecība «Rundēni» vairs neizmantoja Pakalnu

vējdzirnavas. Šodien tās redzam paceļamies muzeja teritorijā. Pēdējos gados
vien muzejs kā dāvinājumus saņēmis vairāk nekā 800 eksponātu.

Visi aktīvi iesaistīsimies tautas radīto kultūras vērtību sargāšanā un vāk-

šanā! Par apzinātajiem materiāliem lūdzam paziņot Latvijas Etnogrāfiskajam
brīvdabas muzejam, Rīgas rajonā (pasta nodaļa Bukulti) vai pa Rīgas tāl-

runi 989510.
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E. Žīgurs

Strādāt ar lielāku degsmi!
Dabas un kultūrvēsturisko vērtību izpētē, aizsardzībā un popu-

larizēšanā mūsu republikā varam ļoti daudz ko vēlēties.

Tāpēc ir svarīgi, kā rit darbs LPSR Vēstures un kultūras pie-
minekļu un dabas aizsardzības biedrībā, šajā brīvprātīgajā sa-

biedriskajā masu organizācijā, kuras mērķis ir aktīvi atbalstīt

Partijas un valdības pasākumus vēstures un kultūras pieminekļu
un dabas izpētes un aizsardzības darbā, kā arī dabas bagātību
racionālā izmantošanā.

Aizvadītais darba gads (no 1966. g. jūlija līdz 1967. g. jūlijam)
manāmu pacēlumu biedrības darbā, diemžēl, nav izraisījis.

Sevišķi slikts stāvoklis ir Madonas, Valmieras, Ogres, Talsu,

Ludzas, Rīgas, Limbažu, Preiļu un Krāslavas rajonu, Rēzeknes

pilsētas un citās nodaļās. Šo rajonu darbinieki, šķiet, neizprot
sabiedriskā darba nozīmi un nepieciešamību sava rajona dabas

un kultūras vērtību saglabāšanā un pavairošanā. Lai gan vai-

rākas ministrijas (Meliorācijas un ūdenssaimniecības, Kultūras,
Mežsaimniecības un mežrūpniecības v. c.) uzaicināja savas sistē-

mas darbiniekus iestāties biedrībā, minētajās un citās biedrības

nodaļās iesaistījās samērā niecīgs skaits pilsoņu.

Nodaļu priekšgalā izvirzījās Bauskas nodaļa. Par to rajona
laikraksts «Komunisma Ceļš» 1967. g. 16. marta numurā ziņoja:

«Tajā — vairāk nekā 650 biedru no visdažādākajām rajona iestā-

dēm un uzņēmumiem. Sevišķi kuplā skaitā iesaistījušies medicī-

nas darbinieki. Ir kolektīvie biedri: Bauskas patērētāju biedrība,

mežrūpniecības saimniecība, rajona patērētāju biedrību savienība,
Bauskas un Dartijas sovhozi, kolhozi «Uzvara», «Draudzība»,
«Padomju Latvija» v. c.»

Plašu darba plānu realizē biedrības nodaļa šogad.
«Panākt, ka ik rajona skolā, sabiedrojoties ar ciemu padomēm, tiktu iekār-

tots novadpētniecības stūrītis vai muzejs. Pārbaudīt kultūras pieminekļu stāvokli

dabā, pēc vajadzības izlikt piemiņas un aizsardzības plāksnes. Rūpēties par

Lielā Tēvijas karā kritušo cīnītāju kapiem. Turpināt dzejnieka Plūdoņa dzim-

tās vietas labiekārtošanu; šogad «Lejeniekos» uzcelt nojumi un restaurēt pir-
tiņu. Uzskaitīt dabas aizsargājamos objektus: dižus kokus — ozolus, liepas,
kadiķus; lielus akmeņus, skaistas ainavas, gravas, alas v. c. Izlikt uzrakstus

par pakļautību dabas aizsardzībai, izcirst sausos un gāztos kokus, izcirst ne-

vēlamas koku un krūmu sugas, nepieļaut lopu ganīšanu aizsardzībai pakļautajā
teritorijā šādos parkos: Saulaines, Ziedoņu, lecavas, Pilsrundāles, Jumpravas,

Mežotnes, Kurmenes, Timuku un Grašu māju apstādījumos. Organizēt rajona
avotu uzskaiti. Uzstādīt Bauskā tūrisma shēmu. Apzināt un uzskaitīt tautas

celtniecības objekus: vējdzirnavas, ūdensdzirnavas, maz pārbūvētus krogus v. c.

Pastiprināti vākt vēsturiskos materiālus: atmiņas, dokumentus, etnogrāfiskus
priekšmetus...»
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Arī vairākās citās nodaļās atzīmējami daudzi interesanti, sva-

rīgi un nozīmīgi pasākumi.
Pilnā mērā attaisnojušās Cēsu nodaļas un vietējā muzeja katru

mēnesi kopīgi rīkotās novadpētniecības svētdienas — īsi lasījumi
par novada dabas, vēstures un kultūras jautājumiem.

Vienas tādas svētdienas saturs bija šāds (6. XI 1966.): Lappu-
sītes no 1917. gada vētraino dienu hronikas (Cēsis pirms 49 ga-

diem). J. Brengmanis, muzeja direktors. Komentārs par pirmo
padomju varas dokumentu Cēsīs 1917. g. oktobrī. B. Valtere,

muzeja vec. zinātn. līdzstrādniece. Pārdomas par sarkano izlūku

Vissavienības II salidojumā gūtajiem iespaidiem un mūsu turp-
māko darbu šajā jomā. E. Letiņš, Cēsu raj. DOSAAF komitejas
priekšsēdētājs. Muzeja fondos esošo auksto ieroču spilgtāko eks-

ponātu izstāde (XIX gs., XX gs. sākums).

Saldus nodaļai labi izdevās 1966. g. 27. novembrī rīkotā rajona
novadpētniecības konference. Tajā nolasīja referātus par novada

arheoloģiju un etnogrāfiju, mākslas un kultūras darbiniekiem,

par 1905. g. un Lielā Tēvijas kara notikumiem utt. Sos pētījumus

paredzēts likt pamatā rakstu krājumam par Saldus novadu.

Rīgas nodaļas Ģeoloģijas sekcijas un Valsts dabas muzeja
darbinieku vadītā Jauno ģeologu pulciņa delegācija Vissavienības

komjaunatnes CX un PSRS Ģeoloģijas ministrijas Vissavienības

salidojumā un konkursā Urālos 72 pulciņu konkurencē izcīnīja
trešo vietu. Tas ir liels mūsu jauno ģeologu panākums. Intere-

santu darbu veic arī nodaļas Vēstures un Valodas un literatūras

sekcijas.

Kuldīgas nodaļa aktīvi darbojās, sagatavojot Baltijas skolotāju
semināra bij. audzēkņu salidojumu 1966. g. pavasarī. Par šā

semināra bij. audzēkņiem, ievērojamajiem revolūcijas un kultū-

ras darbiniekiem V. Dermani, J. Zingbergu, F. Gavēni, V. Bar-

banu v. c. rajona laikrakstā publicētas 18 korespondences.
Par sistemātisku Ventas un Alekša upītes ūdeņu piesārņošanu

nodaļas valde ziņoja republikas prokuratūrai.

Viļānu nodaļa daudz darīja T. Netēs piemiņas saglabāšanai
Viļānos: piestiprināja piemiņas plāksni, viņa vārdā nosauca bij.
Pļavu ielu, vidusskolas komjaunatnes organizācijai piešķīra
T. Netēs vārdu.

Dobeles nodaļa organizēja Tērvetes sila izveidošanu par meža

ainavu parku mežkopības inženiera M. Kļaviņa vadībā. Tika ierī-

koti jauni celiņi un kāpnes, uzbūvēti tiltiņi, izveidotas krāšņas
dabas ainavas.

Nodaļas biedri 1966. g. nolasīja 48 referātus.



Tukuma nodaļa pārbaudīja visus rajona parkus, apsargāja
bebru uzturēšanās vietas, nodeva vietējam muzejam 30 dažādus

dokumentus un priekšmetus, godināja savu biedru mičurinieti

R. Akeru viņa 80 gadu dzimšanas dienā.

Aizputes nodaļas iniciatīvas rezultātā tika iegādāts gulbju pā-

ris, kas uzturas pilsētas «Dzirnavu dīķī» un Tebras upītē un sa-

gādā zināmu prieku un skaistumu pilsētai.

Jelgavas nodaļa 1966. g. 3. jūlijā atzīmēja Nopelniem bagātā
kultūras darbinieka Jāņa Grestes 90. dzimšanas dienu, piedalījās
Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja remontēšanā un Jelgavas tau-

tas universitātes Dabas draugu fakultātes organizēšanā (šajā fak.

ir 250klausītāju).
Gulbenes nodaļas Lejasciema pirmorganizācija noorganizēja

vairākas interesantas izstādes. 1966. g. 21. un 22. augustā noti-

kušās rudens ziedu un sēņu skates apmeklētāju grāmatā rakst-

niece Anna Sakse ierakstīja: «Ar dziļu aizkustinājumu katrreiz

speru soli pa tiem celiņiem, kas staigāti jaunības dienās — Lejas-
ciema vidusskolā. Toreiz tās bija ēnainas istabas, bez tādas

saulainas zāles, kādā tagad sarīkota šī skaistuma un dabas bagā-
tības izstāde. Skaistums aizver vārtus ļaunumam. Lai zied puķes
pie katras mājas!»

Daugavpils nodaļa organizēja talkas Raiņa memoriālās mājas

apkārtnes uzpošanai un augļu dārza stādīšanai Birkeneļos. Kopā
ar Daugavpils Pedagoģisko institūtu noorganizēja putnu dienas,
rudens ražas izstādi v. c. pasākumus.

Biedrības Centrālā valde 1966. g. 21. augustā Alūksnē noturēja
izbraukuma sesiju. Izsmeļošu ziņojumu par meliorāciju un dabas

aizsardzību tajā sniedza Centr. valdes loceklis, Meliorācijas un

ūdenssaimniecības ministra vietnieks A. Cildermanis. Par kultūras

pieminekļu aizsardzību referēja Kultūras ministrijas galvenais
arhitekts L. Plauciņš. Dodoties uz Alūksni, izbraukuma sesijas
dalībnieki iepazinās ar Raunu un Mazo Staburagu, Gaujienu un

Jāzepa Vītola memoriālo māju «Anniņām», Linarda Laicēna mu-

zeju Trapenē un citiem objektiem.
Biedrības prezidijs risinājis daudzus organizatoriska un saim-

nieciska rakstura jautājumus.

Turpmākā darba neatliekams uzdevums — organizatoriski no-

stiprināt biedrību un tās nodaļas, panākt biedru skaita krasu pie-

augumu. Visiem dabas un vēstures draugiem jāstrādā ar daudz

lielāku degsmi un entuziasmu!
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