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ZEM 1983. GADA ZĪMES

Katrs gads — tas ir jauns Zemes ceļš ap Sauli, tā Ir jauna kārta

koka stumbrā un brieža ragā, tas ir ikvienam jauns gudrības, gribēšanas
un varēšanas cēliens.

Bet šogad jāzina, jāgrib un jāvar īpaši daudz. Cieši un konkrēti

jāapzinās, cik lielā mērā tomēr katrs esam «pasaul's daļa — atbildīgs

par visu».

PSKP XXVI kongresā noteikusi aksiomā!iskl, bez kompromisiem:

«Plašāk iesaistīt sabiedrību dabas aizsardzībā.»

Mums pēc labākās sirdsapziņas jāgrib dabas procesus izprast un lab-

vēlīgi ietekmēt.

Tāpēc kalendārā ir stāstīts, kā mēs iedarbojamies uz dabu un kā

daba, šoreiz — ūdeņi, prasa no mums saprātīga pieeju, kādi Ir tās

iekšējie ritmi un cikli un ko tā pati mums stāsta.

Laiks, nesdams mūs tālāk vēstures virsotnē, PSKP XXVI kongresa

vārdiem atgādina: «Mums ir pieredze, gadu desmitos pārbaudīta pār-

liecība par mārksisma-jeņinisma patiesīgumu. Visa ši bagātība jānodod

jaunatnei.»

Mums dziļi jāzina un jāglabā tautas revolucionārā, varonīgā pagātne,

jāapgūst kultūras un zinātnēs vēsiare.
- j

Tapic kalendārs vēsta par latviešu partizānu drošinigaļām -cīņām-

latvju, zemē pirms 40 gadiem, par . tautas\ progresīvoi spēkļi cīņu pret

apspiedējiem kopā ar V. I. Ļeņinu pirms 80 gadiem, par "mūsu lautas

nesalaužamo garu pirtus gailu simteņiem.

S'dbiēdriba, jūtot atbildību savās un art nāk'amb'pāāUdiu priekšā,

ieklausās pagājušajā gadā notikušā Latvijas Dabas un pieminekļu aiz-

sardzības .biedrības .VII kongresa , balsi,. kas mudina: «.Nodrošināt visu

biedrības pirmorganizāciju un biedru aktīvu piedalīšanos PSKP^, XXVI

kongresa'len\umu īstenošanā par apkārtējās, vides aizsardzību;.dabas re-

sursu un bagātību racionālu izmantošanu.»

Mums jāvar to veikt: mēs taču esam vairāk nekā 316 tūkstoši orga-

nizētu biedru.

Tāpēc kalendārs stāsta par cilvēkiem, kam dabas un pieminekļu aiz-

sardzība ir dzīves aicinājums, pilsoniska pārliecība, organiska nepiecie-

šamība,
g* u\ ••' p»ji -*»J >« tJ

Bet iesim visi un ,fiar+sim ..to. i*efliisimiex-

aizrautīgi sargāt savu dabu, savu vēsturi, savus pieminekļus/

Redkolēģija
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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS

au es .ēness

Dn-

ums

Vārda dienas
Sa-

lēkts
l<u!mi- rIcts

nācija

tumst lēkts ļ riets ļ ce|š

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

S 1 Laimnesis, Solvita 1001 132654 1653 1832 1925 11 48 L

Sv 2 Indulis, Ivo 10 01 27 22 16 54 18 33 20 56 12 19 L

P 3 Miervaldis, Ringolds 10 01 27 50 16 55 18 34 22 27 12 40 J

O 4 Spodra, Ilva 10 00 28 17 16 56 18 35 23 54 12 56 J

T 5 Sīmanis, Zintis 1000 2844 1658 1836 — 1309 J

C 6 Spulga, Arnita 9 59 29 11 16 59 18 37 117 13 22 £
Pt 7 Rota. Zigmārs, Juliāns 959 2938 1701 1839 238 1334 Sv

S 8 Gatis, Ivanda 9 58 30 03 17 03 18 40 3 56 13 47 Sk

Sv 9 Kaspars 9 57 30 29 17 04 18 41 5 13 14 03 Sk

P 10 Tatjana 956 3054 1706 1843 628 14 23 St

O 11 Smaida, Franciska 9 55 31 18 17 08 18 44 7 40 14 49 St

T 12 Reinis, Reinholds 9 54 31 42 1709 1845 8 44 15 26 St

C 13 Harijs, Ārijs, Āris, Aira 9 53 32 05 17 11 1847 9 39 16 12 M

Pt 14 Roberts, Raitis 9 52 32 27 17 13 18 48 10 22 17 11 &

S 15 Fēlikss. Felicita 9 51 32 49 17 15 18 50 10 55 18 18 Ū

Sv 16 Lidija, Lida 9 50 33 10 17 17 18 52 11 18 19 29 O

P 17 Tenis 9 49 33 31 17 19 18 53 11 36 20 43 O

O 18 Antons, Antis 9 47 33 50 17 21 18 55 11 51 21 58 Z

T 19 Andulis, Alnis 9 46 34 09 17 23 18 56 12 03 23 13 Z

C 20 Oļģerts, Aļģirts 9 44 34 28 17 25 18 58 12 15 — A

Pt 21 Agnese, Agnija 9 43 34 45 1727 1900 1227 031 A

S 22 Austris 941 35 02 17 29 19 02 12 39 1 50 3
Sv 23 Grieta 9 40 35 18 17 31 19 03 12 54 3 12 Vi

P 24 Krišs, Ksenija 9 38 35 33 17 33 19 05 13 14 4 37 Vr

O 25 Zigurds 9 37 35 47 17 36 19 07 13 42 6 06 D

T 26 Ansis, Agnis 935 3601 1738 1909 1424 7 30 D

C 27 Ilze, Ildze, Izolde 9 33 36 14 17 40 19 11 15 26 8 42 Vz

Pt 28 Kārlis, Spodris 9 31 36 26 17 42 19 12 16 46 9 38 Vz

S 29 Aivars, Valērijs 9 29 3637 17 44 19 14 18 18 10 15 ®
Sv 30 Valentīna, Pārsla 9 28 36 47 17 47 19 16 19 53 10 41 L

P 31 Tekla, Violeta 9 26 36 57 17 49 19 18 21 26 11 00 J

Saules Saules Saules Atēness

apak- lēkta māksi-
Dienas Ap. 14. I pl. 88t

šējā Uzaust azi- mālais ilgums Per' 28. I
„

14
kulmi- muts aug-

nācija stums Fāzes

st m st m st m st m

I I 1 27 8 22 134° 10° 6 52 C 6. I pl. 7 01

10 I 1 31 8 20 132 11 7 10 © 14. I
„

8 09
20.1 1 34 8 11 128 13 7 41 3 22.1

„
8 34

30.1 .1 37 7 58 123 15 8 19 ©29.1 „
127
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1. Jaungada svētki. * 12. Dzimis (1912) PSKP CX Politbiroja loceklis

Kazahijas KP CX pirmais sekretārs Dinmuhameds Kunajevs. * 21. Mi-

ris Vladimirs Iļjičs Ļeņins (1870—1924). * 22.(9.) Krievijas pirmās
revolūcijas sākums. 1905. gadā cara karaspēks apšauj mierīgu strād-

nieku demonstrāciju Pēterburgā (Asiņainā svētdiena).

7. Pirms 75 gadiem (1908) dzimis okeanologs un hidrologs ģeogrāfijas
zinātņu kandidāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks Arvīds Pastors, kas pirmais izstrādājis hidroloģisko prognožu
metodiku Latvijas PSR apstākļiem, pētījis Rīgas jūras līča, kā ari

Latvijas upju un ezeru hidroloģisko režīmu.

7. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis āboliņa un lucernas pētnieks agro-
noms lauksaimniecības zinātņu doktors Fricis Jansons.

11. Pirms 125 gadiem (1858) nodibināta Rīgas Tehniskā biedrība.

13. Pirms 80 gadiem (1903) dzimis viens no Latvijas Dabas un piemi-
nekļu aizsardzības biedrības dibinātājiem ģeoloģijas un mineraloģijas
zinātņu doktors Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētāj-
loceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Kārlis
Spriņģis.

13. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis veselības aizsardzības organizators
un sociālhigiēnists medicīnas zinātņu doktors PSRS Medicīnas Zi-

flātņu akadēmijas akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Vilhelms Kaņeps.
15. Pirms 70 gadiem (1913) dzimusi bioķīmiķe bioloģijas zinātņu dok-

tore Hava Base-Šadhane.

16. Pirms 230 gadiem dzimis mehāniķis Ernests Johans Bincmanis

(1753—1806), kurš piedalījies Latvijā pirmās astronomiskās obser-

vatorijas organizēšanā, izgatavojis pirmos aerostalus un pirmos zi-

bensnovedējus Latvijā.
17. Pirms 85 gadiem dzimis terapeits un ftiziatrs medicīnas zinātņu dok-

tors PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis pro-
fesors Ernests Burtnieks (1898—1958).

18. Pirms 130 gadiem dzimis pirmais izcilākais latviešu valodnieks,

pirmās skaidrojošā tipa latviešu valodas vārdnīcas sastādītājs Kārlis

Mīlenbahs (1853—1916).
21. Pirms 90 gadiem (1893) nodibināta progresīvo latviešu emigrantu

apvienība — Bostonas latviešu strādnieku biedrība.

25. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis zoologs un hidrobiologs bioloģijas
zinātņu doktors Zandis Spuris.

30. Pirms 25 gadiem (1958) pie Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Pre-

zidija nodibināta Latvijas PSR Dabaszinātņu un tehnikas vēsturnieku

nacionālā grupa, tagad — apvienība.
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI

p.,
P>'e-

T pildī-
z,mc

šanās

jā nē ļjā nē

I. A. Par dzīvniekiem

1. Ja putni tup koku galos — būs auksts laiks

2. Ja rubeņi iet meža, malā — būs mīksts laiks

3. Ja teteri bariem no meža laižas uz pļavu —

nākamajā dienā kusīs
4. Ja sniedzes pie mājām nāk — drīz būs putenis
5. Ja sīlis nāk pie mājas — pēc trim dienām laiks

pielaidīsies
6. Ja stērstes nāk mājā — būs putenis
7. Ja vārnas uzmetas augstu kokā — būs auksts

laiks

8. Ja vārnas uzmetas pazarēs — būs silts

9. Ja, sniegam sniegot, vārnas tup kokos — laiks

kļus aukstāks
10. Ja vārnas tup zemē — kļūs siltāks

11. Ja zīlīte nāk pie loga — nāks liels sals

12. Ja zvirbuļi nāk pie mājām — būs aukstums

13. Ja žagatas skrien mājā — ļoti sals

14. Ja vistas kašājas — būs mīksts laiks

15. Ja vistām mīksti mēsli — būs atkusnis

16. Ja vistām cieti mēsli — būs sals

17. Ja zaķis guļ virs sniega — būs putenis
18. Ja zaķis guļ, ierušinājies sniegā, — būs atkusnis

t9. Ja zaķis nāk uz lauka — būs atkusnis

20. Ja zaķi guļ dziļi mežā — būs aukstums

1. B. Par augiem

21. Ja uz sniega birst skujas — būs atkusnis
22. Ja skujkoku mežs šņāc — būs mīksts laiks

I. €. Par meteoroloģiskām parādībām

23. Ja Biemā dziļš sniegs — vasarā būs kupla labība

24. Ja ziemā maz sniega — būs sausa vasara

25. Ja ziemā augstas kupenas — vasarā tikpat aug-
sti augs mieži

26. Ja aiemā liela sarma — augļu kokiem būs daudz

ziedu un augļu
27. Ja ziemā nav sarmas +- būs trūcīgi ziedi un

augli MŠ
28. Ja putina un vēl snieg būs atkusnis
29. Ja pat i n a un nesnieg -m laiks nemainīsies

30. Ja ceļas vējš un putenis — būs atkusnis

31. Ja sniegs uzkrīt vai putenī iegadās tik smalks,
ka lien pa visām šķirbām, — būs atkusnis

32. Ja uz sētas stabiem sniegs stāv lielām pikām —

būs labs sēņu gads
33. Ja ziema ir auksta — vasara būs karsta
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Pi-
Pie

"

L?' pildi-
z,me

šanās

jā nē jā nē

34. Ja ziemā sarkani rīti —- vasara būs vējaina,
auksta

35. Ja ziemā sarkani vakari — būs mērena va-

sara

36. Ja daudz zvaigžņu — būs auksts laiks

37. Ja ziema mierīga, skaidra — būs sausa va-

sara

38. Ja no lāsteku ūdens janvārī var padzerties gailis,
februārī auns, martā — vērsis — būs laba vasara

39. Ja mēness dārzs ir liels un caurredzams — būs

salna

40. Ja ap mēnesi dārzs ir caurspīdīgs un pazūd —

būs skaidrs laiks

41. Ja saulei lieli stari — būs aukstums, puteņi
42. Ja ap sauli ir dēsts jeb riņķis — būs ilgs slapj-

draņķis
43. Ja mākoņi kā mūris guļ už jūras — būs ass sals

44. Ja mākoņi nāk no jūras — sals atlaidīsies
45. Ja mākoņi iet no ziemeļiem uz dienvidiem —būs

auksts
46. Ja mākoņi iet no dienvidiem uz ziemeļiem — būs

atkusnis

47. mākoņi kā dvieļi — būs saule

I. D. Par citām parādībām

48. Jaf ogles krāsnī ilgi kvēlo — būs jauks laiks

49. Ja. uguns krāsnī spiedz — būs auksts laiks .
50. Ja.' uguns krāsnī svelpj — būs vētra un slapj-

draņķis • Vi ■■ U

51. Jaf uguns krāsnī spurdz — būs vējš' '
" •' *i

52. Jaļ skals atstāj garu ogli — nāks silts laiks

53. Ja\ mūris apsvīst — būs atkusnis ■ f
54. Jafvējš virs sniega sapūš daudz 'smi 1 š v — vasarā

būfe daudz kukaiņu un kāpuru
Li J =•■•

»: f; •.; .* *:ti2&.;£ 'itinkt it
I. E. Par atsevišķām dienām

<

t - - ■ ■. . i' - ■
55. Ja' trejkungu jeb zvaigžņu dienas (6. janvāri)

naiktī debesis ar zvaigznēm — būs daudz ogu un

ābblu 6 v

56. Ja'trejkungu dienā saule atspīd tik daudz, ka var
~

zirgu apjūgt, — vasaru būs labs siena laiks

58. Jaļ Toņa dienā (17. janvārī) ņa jūmta nopfl tik \ 7 '
-Q daļidz, ka gaUis.var.padzer.Ues,. _ būs>b,a raža.,,., .'
59. JaļļTeņa diena sauša — dus sauss siena laiks;

|i» rVj
60. JaJTeņa dienā migla rmMWPUī®M&\ļ ļ■ ļ^t

Tļ£ U
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS

au es ,ēness
Da-

tums
Vārda dienas Sa-

tumstlēkts kulml-
riets

nncija
lekts riets ce|š

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

O 1 Brigita, Indra

T 2 Spīdola
C 3 Aīda, Ida

Pt 4 Daila, Veronika

S 5 Agate, Selga, Silga
Sv 6 Dārta, Dace

9 24 13 37 05 17 51 19 20 22 54 11 15 J

922 37 13 17 53 19 22 — 11 28 Sv

9 20 37 20 17 56 19 24 0 19 11 40 Sv

9 18 37 26 17 58 19 26 1 41 11 54 £
9 16 37 32 18 00 19 28 2 59 12 08 Sk

9 13 37 37 18 02 19 30 4 17 12 28 St

P 7 Nelda, Rihards
O 8 Aldona

T 9 Simona, Apolonija
C 10 Paulīna, Paula

Pt 11 Laima, Laimdota

S 12 Karlīna, Līna

Sv 13 Malda, Melita

9 11 37 41 18 05 19 32 5 30 12 52 St

9 09 37 44 18 07 19 34 6 37 13 24 St
9 07 37 46 1809 19 36 7 35 14 07 M
9 05 37 48 18 12 19 38 8 22 15 02 M
9 02 37 48 18 14 19 40 8 57 16 07 M
900 37 48 18 16 19 42 9 24 17 18 O

8 58 37 48 18 19 19 44 9 44 18 32 ©

P 14 Valentīns

O 15 Alvils, Olafs, Aloizs

T 16 Jūlija, Džuljeta
C 17 Donats, Konstance
Pt 18 Kora, Kintija
S 19 Zane, Zuzanna

Sv 20 Vitauts, Smuidra

8 55 37 46 18 21 19 46 9 59 19 47 Z
t 8 53 37 44 18 23 19 48 10 12 21 03 Z

8 51 37 41 18 26 19 50 10 23 22 19 A

8 48 37 37 18 28 19 52 10 34 23 37 A

8 46 37 33 18 30 19 54 10 46 — A
8 43 37 28 18 32 19 56 10 59 0 58 Vr

8 41 37 22 18 35 19 58 11 17 2 20 3

P 21 Eleonora

O 22 Ārija, Rigonda
T 23 Haralds, Almants

C 24 Diāna, Dina

Pt 25 Alma

S 26 Evelīna, Mētra

Sv 27 Līvija, Līva, Andra

8 39 37 15 18 37 20 00 11 40 3 45 D

8 36 37 08 18 39 20 02 12 14 5 08 D

8 34 37 00 18 41 20 05 13 04 6 24 Vz

8 31 36 52 18 44 20 07 14 14 7 26 Vz

8 28 36 43 18 46 20 09 15 39 8 10 L

8 26 36 33 18 48 20 11 17 14 8 40 L

8 23 36 23 18 50 20 13 18 49 9 01 @

P 28 Skaidrīte, Justs 8 21 36 12 1853 20 15 20 20 9 18 J

Saules !

apak-
šēja Uzaust

kulmi-

nācija

Saules Saules Mēness
lēkta māksi- Dienas Ap. 10. II pl. |fM
azi- mālais

ilgums Per- 26- II „
1

muts aug-
stums Fāzes

st m st m st m st m

1. II 1 37 7 55

10. II 1 38 7 39

20. II 1 37 7 18

28. II 1 36 6 59

121° 16° 8 27 C 4. II pl. 22 18

116 19 9 07 % 13. II
„

3 33
109 22 9 54 3 20. II „' 20 33

104 25 10 32 (ģ) 27. II
„

1159



9

7. Dzimis (1899) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX Partijas
kontroles komitejas priekšsēdētājs Latvijas PSR ZA korespondētājlo-
ceklis Arvīds Pelše. * 7. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis PSKP CX

Politbiroja loceklis PSKP Ļeņingradas apgabala komitejas pirmais
sekretārs Grigorijs Romanovs. * 13. Aeroflotes diena, * 17. Pirms

65 gadiem (1918) dzimis PSKP CX Politbiroja loceklis Ukrainas KP

CX pirmais sekretārs Vladimirs Ščerbickis. *
23. Padomju Armijas

un Jūras Kara Flotes diena. * 23. Atklāts (1981) PSKP XXVI kon-

gress.

5. Pirms 100 gadiem dzimis aktīvs revolucionārās kustības dalībnieks

Jānis Luters (1883—1938).
14. Pirms 75 gadiem (1908) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un padomju darbinieks Elmārs Briedis.

16. Pirms 60 gadiem (1923) Maskavā atklāts LKP VII kongress, kas

apkopoja un novērtēja partijas darba pieredzi un pasākumus pa-

domju varas laikā Latvijā 1919. gadā, un noteica LKP uzdevumus

konkrētos apstākļos — sagatavot un organizēt darbaļaužu masas

cīņai par padomju varas atjaunošanu Latvijā.
18. Pirms 90 gadiem (1893) dzimis higiēnists medicīnas zinātņu doktors

PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ļeņina prēmijas un

PSRS Valsts prēmijas laureāts profesors Augusts Lletavietis.

22. Pirms 110 gadiem dzimis valodnieks PSRS Zinātņu akadēmijas ko-

respondētājloceklis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Ļeņina prēmijas
un Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Jānis Endzehns

(1873—1961).
23. Pirms 175 gadiem dzimis ārsts un pirmais latviešu tautības valod-

nieks Juris Bārs (1808—1879), kura izstrādātais latviešu valodas rak-

stības projekts kļuva par pamatu latviešu jaunajai ortogrāfijai.
23. Pirms 60 gadiem (1923) dzimusi veterinārārste veterinārijas zinātņu

doktore profesore Anna Nicmane.

26. Pirms 100 gadiem dzimis zootehniķis Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas pirmais prezidents lauksaimniecības zinātņu doktors Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis PSRS Zinātņu akadēmijas ko-

respondētājloceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks profesors Paulis Lejiņš (1883—1959).
27. Pirms 75 gadiem dzimis agroķīmiķis lauksaimniecības zinātņu dok-

tors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Arvīds

Zemīte (1908—1978).



P
.

a-

pildī-
z,me

šanās

jā nē jā nē

11. A. Par dzīvniekiem

1. Ja vārnas nāk mājās — būs atkusnis

2. Ja vārnas dikti ķērc — būs atkusnis

3. Ja zvirbuļi nemierīgi čivina — būs putenis
4. Ja zvirbuļi lien paspārnēs — būs putenis
5. Ja rubeņi dienā sēd kokos — būs atkusnis

6. Ja pīles iet uz ledu — būs slapjš laiks

7. Ja putni februārī vēl trekni — vēl ilgi būs sniegs
8. Ja vistas kārto spalvas — būs vējputenis
9. Ja vistas skraida spārnos — būs vējputenis
10. Ja sivēni nemierīgi danco — būs putenis
11. Ja zirgi stallī guļ — kļūs siltāks, kusīs

12. Ja zaķa guļasvieta slapja — būs atkusnis

13. Ja zaķi klajumā gul — būs atkusnis

14. Cik augstu upmalā zaķi apgrauž kārklus — tikpat
augstu pavasarī kāps ūdens

15. Ja kurmis ziemā rok — būs īsa ziema
16. Ja zirnekļi staigā —būs;aukstums
17. Ja mušas atdzīvojas un sīc — būs atkusnis

11. B. Par augiem

18. Ja apsarmo koki — drīz būs atkusnis
19. Ja skuju kokiem birst skujas — nākamā mē-

nesī bus plūdi: ja jaunā mēnesī — nākamā ■ jaunā,
jā veca mēnesī — nākamā vecā

11. C. Par meteoroloģiskām parādībām

20. Ja ziema s-ausaun auk s t a — vasara būs sausa

un karsta

21. ziema mitra un sniegaina — vasara būs
slapja , .

22. Ja ziema iv puteņaina — vasara būs lietaina
23. Jā ziemā stipri salst — mežos būs daudz ogu
24. Ja auksta ziema — būs saldas bērzu sulas
25. Ja mēnesim apkārt dārzs jeb riņķis — būs slikts

laiks, lietus vai sniegs
26. Jā sniegs kokiem pieputināts klāt — būs slapja

vasara

2/. Ji sniegs. -no kokiem atrodas pa gabaliņu — būs
sausa vasara

28. Jā ir melnie puteņi, kad maz sniega vai vējš
daena sniegu ar smiltīm, - labībā pieaugs daudz

rudzupuķu užņi* un rftn nezāļu . v,-

•"'•^-?J^--:vas,rS : :
30. jļ ziemu pie jumtiem garas lāstekas. -būs - !

T V3Sara ' - ' •■' I X

IA
,3*.boli £rtl — Jfļļ i-jļ ļ*M

TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI
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Pa-
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zhne e-iUJl-
sanas

ja nē jā nē

31. Ja februāri (sveču mēnesī) pie jumtiem garas sveces

(lāstekas) — būs gari lini

11. E. Par atsevišķām dienām

32. Ja sveču dienā (2. februārī) saule spīd — snigs
vēl vairāk nekā pirms tam

33. Ja sveču dienā saule nespīd — tā nespīdēs arī

siena laikā

34. Ja sveču diena skaidra — būs sausa vasara

35. Ja sveču diena miglaina — būs lietaina vasara

36. Ja sveču dienā ilga saule — būs slikts siena laiks

37. Ja sveču dienā saule uzspīd tik daudz, ka zirgu
var pagūt iejūgt, — līdz Jāņiem būs labs laiks

38. Ja sveču dienā saule uzspīd tik daudz, ka zirgu

var apseglot, — būs gana saules siena pļaujas un

rudzu ziedu laikā

39. Ja sveču dienā snieg — būs daudz apiņu
40. Ja sveču dienā atkusnis — neaugs mieži

41. Ja sveču dienā snieg — bitēm būs daudz bērnu,

spietu un medus
42. Ja sveču dienā daudz snieg —

bfcs daudz ogu un

sēņu
1

,
43. Ja sveču dienā snieg vai putina — būs silta

un lietaina vasara

44. Ja sveču dienā aizputināti ceļi — būs lieli pa-
vasara plūdi

45. Ja sveču dienā piesarmojuši koki — būs ba-

gāta vasara

46. Ja sveču dienā silts — būs agrs pavasaris
47. Ja sveču dienā salst — būs auksts pavasaris
48. Ja sveču diena salta — silts maijs un laba raža

49. Ja vastlāvi (šogad — 15. februārī) snieg vat

līst — būs bagāts sēņu un ogu gads
50. Ja vastlāvī ir sniegs uz jumtiem — tas būs ari

lieldienās (šogad 3. aprīlī)
51. Ja vastlāvjos un lieldienas ir sniegs uz jum-

tiem — būs daudz sēņu un ogu

52. Ja vastlāvjos mēness ir trīs dienas vecs — būs

labs gads
53. Ja vastlāvjos mēness ir vecāks par trim die-

nām — būs slikts gads
54. Ja Metenī (šogad 15. februārī) palāses tā

pil, ka gailis var padzerties, — būs auglīgs gads
55. Ja pelnu dienā (šogad — 16. februārī) vējots

laiks — būs auksts pavasaris
56. Ja Matīsa dienā (25. februārī) ledus ir — tas

lūst, ja nav, — tas rodas.



MARTS SĒRSNU MĒNESIS

Da-

ums

Vārda dienas

lēkts

Saules

kulmi- ■ ,

nācija
"s

Saules Mēness

tumst
lēkts riets ceļš

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

0 1 Ivars, Ilgvars 8 18 13 3601 18 55 20 17 21 49 9 32 Sv
T 2 Lavtze, Luīze, Laila 8 16 35 49 18 57 20 19 23 16 9 45 Sv
C 3 Tālis, Marts 8 13 35 37 18 59 20 22 - 9 58 Sk

* Ahse 810 35 24 19 01 20 24 038 10 12 Sk

? I
w

USlraV
Aur.° ra 808 35 11 19 04 20 26 1 59 10 29 Sk

Sv 6 Vents, Centis 8 05 34 57 19 06 20 28 3 17 10 51

P 7 Ella, Elmīra 8 02 34 43 19 08 20 30 4 28 11 22 St
O 8 Dagmāra, Marga, 8 00 34 29 19 10 20 33 5 31 12 02 M

Margita

ļ 9 Ēvalds 757 34 14 19 12 20 35 621 1252 MC 10 Silvija, Latmrota, 7 54 33 59 19 15 20 37 6 59 13 54 MLiliana

Pt 11 Konstantīns Agita 7 52 33 44 19 17 20 39 7 29 15 04 O

c
\l £'Ja

*
Alv
i' Ai

.

vis 7 49 33 28 19 19 20 41 7 50 16 17 0
Sv 13 Ernests, Balvis 7 46 33 12 19 21 20 44 8 06 17 33 Z

n uSn 'ft8 l U 32 56 19 23 20 46 8 20 18 50 A
O 5 Amtlda, Amalda 741 3239 1925 2048 832 2008 ZT 6 Guntis Guntars 7 38 32 22 19 28 20 50 8 43 21 26 A

m « n a
5erda 736 3205 19 30 20 53 8 53 22 46 APt 8 Ilona, Adelīna 7 33 31 48 19 32 20 55 9 06 - Vr

LioM Z^pS
.K

730 31 30 19 34 20 57 9 22 0 10 VrSv 20 Made, Irbe 7 27 31 13 19 36 21 00 9 42 1 34 D
P 21 Sed?ktsme

'
725 3055 1938 21 02 10 12 258 D

™ sausasaa

n ?q ?Mnta- G int-a' Gunda 706 28 48 19 53 21 19 19 17 7 37 <a
?

™

AIldonis'
T

Ag1J a 7 03 28 29 19 55 21 21 20 45 7 49 SvT 30
Nanjja, Ilgmars 700 28 11 1957 21 24 22 11 8 02 lvC 31 Gvtdo, Atvars 6 57 27 33 20 00 21 26 23 35 8 15 Sk

an^k-8 S,i^,es Saules Saules Mēness
S« KfJt "vfrsT KS? Ap. pl. 2-

kulml-
aust

muts
VirS 30 ■«■»■ ilgums Per. 26. III

,,
1

nāCUa
»" •SE

St m St m Cl m Ct rr,

1 III 1 36 6 5R mv
Stm st m

10. III ļ 34 632 9? ~ ?Ž° 10 37 « 6. III pl. 16 17

20. III 1 31 604 89 12~02 1?01 £ Vono ® I4' 111
»

2044

21. III 1 31 601 89 cSl 2o 1209 3 22. III
„

526

30. III ,28 III H HlVĀTs f7 KJ? ? 28. III J 2228
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2. Dzimis (1931) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX sekretārs
Mihails Gorbačovs. * 8. Starptautiskā Sieviešu diena. * 14. Pirms 100
gadiem miris Kārlis Markss (1818—1883). * 17. Vispasaules jūras
diena. * 18. Parīzes Komūnas diena.

* 20. Dzīvokļu un komunālās

saimniecības un sadzīves pakalpojumu darbinieku diena. *
27. Starp-

tautiskā teātra diena.

16. Pirms 100 gadiem dzimis biškopības un putnkopības speciālists, viens

no biškopības zinātnes pamatlicējiem Latvijā lauksaimniecības zinātņu
doktors Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis profe-
sors Pēteris Rizga (1883—1955).

19. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis padomju valsts un partijas darbinieks

LKP CX sekretārs CX biroja loceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais
kultūras darbinieks Imants Andersons.

22. Pirms 100 gadiem dzimis ievolucionārās kustības dalībnieks un žur-

nālists Jānis Leimanis (ist. v. Briedis — 1883—1964).
23. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis horeogrāfs mākslas zinātņu kandi-

dāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Harijs
Sūna.

27. Pirms 70 gadiem (1913) dzimis pārtikas tehnologs bijušais LLA rek-

tors tehnisko zinātņu doktors profesors Pauls Zariņš.

Pirms 25 gadiem (1958) P. Stradiņa Republikas klīniskajā slimnīcā

izdarītas pirmās iegūto un iedzimto sirdskaišu operācijas.
Pirms 210 gadiem (1773) Rīgas pilsēta pārņem ārsta N. Himzeļa

gleznu un vara grebuma kolekciju, kas kļūst par pamatu tag. Aiz-

robežu mākslas muzejam.
Pirms 150 gadiem (1833) nodibināta Rīgas homeopātiskā aptieka (ta-

gadējā 44. aptieka) — vecākā homeopātiskā aptieka Padomju Sa-

vienībā.

Pirms 230 gadiem (1753) ķirurgu un vecmāšu apmācībai Rīgā iekār-

tots pastāvīgs analomikums.
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Pie-

-2» ?ilnl;sanas

jā nē jā nē

111. A. Par dzīvniekiem

1. Ja dzilna bļauj — būs atkusnis

2. Ja kraukļi peldas — būs silts laiks

3. Ja teteri sāk dziedāt jaunā mēnesī — tie iedzied

garu un aukstu pavasari
4. Ja rubeņi sāk dziedāt jaunā mēnesī — nākamajā

jaunā mēnesī kusīs sniegs
5. Ja rubeņi sāk dziedāt vecā mēnesi — nākamajā

vecā mēnesī kusis

6. Ja stārķis atnāk ledos — būs bada gads
7. Ja sniegā redz vardi — būs karsta vasara

8. Ja zivis redz ūdenī vēl pirms ledus iešanas —

būs loti auglīga vasara

9. Ja līdaku nārsta laiku aizrūc pērkons — vasarā

būs slikta zveja
10. Ja kaķis lien uz krāsni — būs stiprs sals

11. Ja kaķis marta saulē sildās — aprīli tas līdīs uz

krāsns

12. Ja kaķis martā lien aizkrāsnē — aprīlī tas sildī-
sies saulītē

13. Ja kaķis sāk Tet medībās —i drīz būs pavasaris ,'

111. C. Par meteoroloģiskām parādībām
14. Jā mežā ilgi stāv sniegs — būs slapja vasara

15. Ja pavasarī ilgi stāv sniegs — būs ilgs rudens

16. Ja sniegs ātri nokūst — vasarā būs lieli plūdi
17. Ja pavasarī sni c g v nodzen lietus — govis dos

dāudz piena
18. Ja pavasarī -feaule un vējš — govis dos maz

Pļfcna • -;' i ■...! /
... ,

i
19. Ja sniegs, kūst-putodams — vasaru būs daudz •

piena - • .
20. Ja sniegs nokūst ar saulīti — labi padodas agrie

sājumi
*

>
vl
.

21. Ja sniegs nokūst ar lietu — labi padodas vēlie

Sējumi . ~ • ;
22. Ja pavasari sniegs nokūst ātri — jāsēj vēlu

23. Jā pavasarī sniegs nokūst vēlu—~ būs jāsēj agri
24. Jā pavasarī-Upmalā paliek ledus — būs slikta, lie-

taina vasara

25. Ja pavasarī lieli plūdi — būs sausa vasara

26. Jžj pavasarī nav pa 1 v — tie būs ap siena laiku
27. J| pavasara plūdu- ūdens sta-v.algi būs auksta, :..

uft lietaina %tnhtn — »tajln « ,
* m*isM

28. Jā plū d v ūdens ātri noskrien r-j būs . laba -vasara
29. Jaļ marts silts — aprīlis būs auksts,'.puteņains, .
30. Ja marts i, a u.k si .s,— maijs.,būs silts .«' •,, l. ■
31. Ja marts silts un sauss - būs laba raža T*

TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI
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Pa-
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jā nē jā nē

32 Ja martā līst — būs «likta raža

33. Ja pērkons uznāk, pirms sniegs vēl nav noku-

sis, — būs auksts un garš pavasaris
34. Ja pērkons ierūc kailos kokos, bet ezeros vēl ir

ledus — būs normāla raža

35. Ja pērkons aizrūc pilnus možus ar sniegu —

būs laba vasara

36. Ja martā ir pērkons — būs daudz siena

37. Ja martā ir pērkons — būs daudz ogu
38. Ja martā ir j)ērkons — maijā būs sniegs
39. Ja vēlu pavasaros uz melnas zemes uznāk vēl

s n i c g s — tas ir otras mēslu kārtas vērts

111. E. Par atsevišķām dienām

40. Ja 2. martā puteņo — kustoņiem trūks barības

41. Ja 9 vai 14 dienas pirms Māras (25. marta) ir ra-

gavu ceļš — arī 9 vai 14 dienas pēc tam būs ra-

gavu ceļš
42. Ja marta vidū atlaižas meža piles — tuvojas

vasara

43. Ja pirmajā pavasara dienā (21. martā) skaists

laiks — skaists būs visu pavasari
44. Ja nakts pirms Māras dienas (25. marta) Ir auk-

sta — pavasaris būs auksts

45. Ja Māras dienas rītā zeme un ūdeņi nav sasa-

luši — rudenī no salnām cietīs auzas

46. Ja Māras dienas rītā ārā izlikts ķipis pārvelkas ar

ledu — rudens būs silts

47. Ja Māras dienas rītā āri izlikts ķipis nepārvelkas
ar ledu — rudenī jau pirms Miķeļa būs auksts

48. Ja Māras dienā saule spīd tik daudz, ka zirgu
var sajūgt, — būs labs siena laiks

49. Ja Māras dienā iepūš auksti vēji — tie pūtīs vēl

sešas nedēļas
50. Ja slapja Māras diena — būs slapjš jūlijs
51. Ja Māras nakts un diena skaidra — būs auglīgs

gads un laba pļauja
52. Ja Māras naktī salst — sals vēl 40 naktis

63. Ja Māras naktī nesalst — arī visu vasaru nesals

64. Ja Māras naktī olas čaula staba galā nepār-
salst — būs silts pavasaris

55. Ja Māras naktī salst — mušu nebūs

56. Ja Māras naktī ir silts — būs auglīgs gads
57. Ja pēc Māras ir auksts — rudens būs auksts
58. Ja zaļās ceturtdienas (šogad — 31. marta) naktī

salst — sals vēl 40 naktis

59. Ja zaļā ceturtdiena skaidra — būs labs siena laiks
t« •"••-■» iw: --- «i: u-fc * i;j .! !ll«i'



SULU MĒNESISAPRĪLIS

Da-

:ums

Saules lēness
Sa-

Vārda dienas .
riets ceļšlēkts

k»ll?A' riets
nācija

tumst lēkts

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

Pt 1 Dagnis, Dagne 6 55 13 27 35 2002 21 29 — 8 31 Sk

S 2 Irmgarde 6 52 27 17 20 04 21 31 0 57 8 51 St

Sv 3 Daira, Dairis 6 49 26 59 20 06 21 34 2 13 9 17 St

P 4 Valda, Herta 6 47 26 42 20 08 21 36 3 21 9 53 St

O 5 Vija, Vidaga 6 44 26 24 20 10 21 39 4 17 10 40 <£
T 6 Zinta, Vīlips 641 2607 20 12 21 42 501 11 39 M

C 7 Zina, Zinaīda, 6 38 25 50 20 14 21 44 5 33 12 47 0

Helmuts

Pt 8 Edgars, Danute, Dana 6 36 25 33 20 17 21 47 5 57 13 59 U

S 9 Valerija 6 33 25 16 20 19 21 50 6 14 15 15 O

Sv 10 Anita, Anitra, Zīle 6 31 25 00 20 21 21 52 627 16 31 Z

P 11 Hermanis, Vilmārs 6 28 24 44 20 23 21 55 6 39 17 49 Z

O 12 Jūlijs, Ainis 6 25 24 28 20 25 21 58 6 50 19 09 A

T 13 Egils, Nauris 6 23 24 13 20 27 22 01 7 01 20 30 m

C 14 Strauja, Gudrīte 6 20 23 57 20 29 22 03 7 13 21 54 Vr

Pt 15 Aelita, Gastons 6 17 23 43 20 31 22 06 7 28 23 21 Vr

S 16 Mintauts, Alfs 6 15 23 28 20 34 22 09 7 46 — Vr

Sv 17 Rūdolfs, Viviāna 6 12 23 14 20 36 22 12 8 12 0 46 D

P 18 Laura, Jadviga 6 10 23 00 20 38 22 15 8 50 2 08 D

O 19 Vēsma, Fanija 6 07 22 47 20 40 22 18 9 46 3 18 Vz

T 20 Mirta, Ziedīte 604 22 34 20 42 22 21 10 58 4 10 3
C 21 Marģers, Anastasija 602 22 21 20 44 22 24 12 23 4 47 L

Pt 22 Armands, Armanda, 5 59 22 09 20 46 22 27 13 52 5 12 L

Spartaks
S 23 Jurģis, Juris, Georgs 5 57 21 57 20 49 22 30 15 23 5 31 J

Sv24 Visvaldis, Nameda 5 54 21 46 20 51 22 33 16 52 5 44 J

P 25 Līksma, Bārbala 5 52 21 35 20 53 22 37 18 18 5 57 Sv

O 26 Alīna, Sandris, Rūsiņš 5 49 21 24 20 55 22 40 19 45 6 09 Sv
T 27 Tāle, Raimonda 5 47 21 14 20 57 22 43 21 09 6 21 (§)
C 28 Gundega, Terēze 5 44 21 05 20 59 22 46 22 33 6 35 Šk
Pt 29 Vilnis, Raimonds, 5 42 20 56 21 01 22 50 23 53 6 52 Sk

Laine

S 30 Lilija, Liāna 5 40 20 48 21 03 22 53 — 7 15 St

Saules Saules Saules Saules Mēness
apak- Uz.

lēkta augstums māksi- Diena* Ap. 6. IV pl. 21"

,ŠC;i 3, aust azl- virs 30° mātais
u 'ļ Per. 21. IV „ 11

kulmi- rimts aug-
8

nācija no līdz. stums Fāzes

st m st m st m st m st m st m

JX 28 528 81 °

H 01 15 55 37° 1307 £ 5. IV pl. 1139
10 IV 25 500 74 1028 1623 41 1350 © 13. IV

„
1059

5 X
o

3 !i? Ē? 958 1648 44 14 38 3 20. IV
„

1159
30. IV 1 21 351 61 933 1709 48 1523 (g> 27. IV , 932

16
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3. Ģeologu diena. * 7. Vispasaules veselības diena. * 10. Valsts pret-
gaisa aizsardzības karaspēka diena. * 12. Kosmonautikas diena. Vispa-
saules aviācijas un kosmonautikas diena.

*
17. Padomju zinātnes

diena. * 22. Dzimis Vladimirs l|jičs Ļeņins (1870—1924). * 24. Starp-
tautiskā jaunatnes solidaritātes diena. * 24. Vispasaules pilsētu sa-

draudzības diena.

5. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks padomju
darbinieks un vēsturnieks, viens no Latvijas marksistiskās vēstures

zinātnes pamatlicējiem Kārlis Landers (1883—1937).
8. Pirms 75 gadiem (1908) RPI direktors atļauj F. Canderam kopā ar

citiem studentiem pirmoreiz Krievijā dibināt Rīgas gaiskuģniecības un

lidojuma tehnikas studentu biedrību.

16. Pirms 65 gadiem (1918) dzimis fiziķis, fizikas un matemātikas zinātņu
doktors Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Igors
Kirko.

18. Pirms 90 gadiem (1893) dzimis anatoms medicīnas zinātņu doktors

Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Vasilijs Kal-

bergs.
23. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, padomju

darbinieks Ansis Kalniņš (1883—1950).
26. Pirms 80 gadiem dzimis lauksaimnieciskās ražošanas organizators, bi-

jušais Ogres rajona kolhoza «Lāčplēsis» priekšsēdētājs Sociālistiskā

Darba Varonis Edgars Kauliņš (1903—1979).

Pirms 75 gadiem (1908) Rīgā atklāta LSD 111 konference, kas no-

teica pasākumus, kā nodrošināt nelegālās partijas organizācijas pret

provokācijām un iekrišanām, kā uzlabot to vadošo orgānu darbu un

paaugstināt partijas disciplīnu.
Pirms 70 gadiem (1913) dibināta Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu
stacija (ka Cēsu izmēģināšanas—selekcijas stacija).
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Pa-
Pie*

zīme
P-i,df-
sanas

jā nē jā nē

IV. A. Par dzīvniekiem

1. Ja atlidojusi pelēkā cielava — var sākt art zemi

2. Ja atlidojusi dzeltenā cielava — var sākt sēt

labību

3. Ja stārķis atnāk balts — būs laba vasara

4. Ja stārķis atnāk apvārtījies — būs lietaina va-

sara

5. Ja atlido stārķi — laiks launagam un diendusai

6. Ja stārķis staigā pa laukiem — līs

7. Ja stārķi pa ūdeni bradā — būs sausa vasara

8. Ja stārķi pa sausumu bradā — būs slapja vasara

9. Ja stārķis nāk pie mājām — būs sausa vasara

10. Ja mednis dzied pie koka — būs slapjš laiks

11. Ja mednis uzmeties zara galā — būs jauks laiks

12. Ja kaijas jeb kņā v i skraida pa laukiem —

būs lietus

13. Ja zvirbuļi pa žagariem skraida — būs lietus

14. Ja strazdi agri ierodas — būs silta un gara
vasara

15. Ja strazdi ierodas jaunā mēnesi — bus auksts

pavasaris
16. Ja strazdi skrien pulciņos — būs putenis vai

citādi slikts laiks

17. Ja strazdi laižas augstu galotnēs — būs agrs
rudens

18. Ja strazdi laižas pazarēs — būs vēls rudens

19. Ja pēc pirmā lietus virs zemes parādās sliekas —

vēl ilgi līs

20. Ja mēslu vabolēm paraziti sametušies vēderiņa
sākumā vai pie priekškājiņām — jāsēj agri: pavasarī
no Jurģa dienas (23. aprīlī) lidz Staņislava dienai

(8. maijam) un rudenī no Labrenča dienas (10. au-

gusta) līdz Lielajai Mārai (15. augustā)
21. Ja mēslu vabolēm parazīti sametušies vēderiņa

vidū vai pie vidējām kājiņām — jāsēj vidēji agri:
pavasari no Staņislava dienas (8. maija) līdz Urbā-

nam (25. maijam) un rudenī no Lielās Māras
(15. augusta) līdz Egīdijam (1. septembrim)

22. Ja mēslu vabolēm parazīti sametušies vēderiņa
pakaļdaļā vai pie pakaļējām kājiņām — jāsēj vēlu:

pavasarī no Urbāna (25. maija) līdz Vītum (15. jū-
lijam) dienai un rudenī no Egīdija (1. septembra)
līdz Mazajai Mārai (17. septembrim)

23. Ja vardes agri kurkst — koki agri salapos
24. Ja vardes kurkst vēlu — kokiem lapas kavēsies
25. Ja vardes gurcekļus nērš ūdens vidū — būs

sausa vasara
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26. Ja vardes nērš malā — būs slapja vasara

27. Ja vardēm aizsalst kurkuļi — rudeni nosals la-

bība

28. Ja pirmo vardi ierauga sausā zemē — govis «būs

sausas», dos maz piena
29. Ja pirmo vardi redz ūdenī — govis būs pienīgas
30. Ja zivis agri izmet ikrus — jāsēj agri

IV. B. Par augiem

31. Ja daudz pūpolu — būs brangi zirņi, pupas
32. Ja daudz pureņu — būs daudz kartupeļu, miežu

33. Ja purenes ziedot appūst — rudenī nosals labība,

tādēļ tā agri sējama
34. Ja mīkienes nozied pirms maija — būs labs

siena laiks

35. Ja mīkienes nozied pirms maija — rudzi būs

pļaujami pirms Annas dienas (26. jūlija)

IV. C. Par meteoroloģiskām parādībām

36. Ja aprīlī līst — būs bagāts gads
37. Ja aprīlī snieg — būs labi rudzi

38. Ja 'sulu laikā liet īi s līst — rudzi pūst
39. Ja: pavasara pirmā puse ir slapja — otrā būs

sausa; ja pirmā puse sausa — otra būs slapja
40. Ja aprīlis ir auksts — maijs būs silts

41. Ja ; pavasaros ir. nākt? salnas — gaidāms" lietus

42. Jajpavasarī zeme nežūst — būs sausa vasara

43. Ja ļļ pērkons ierūc kailos kokos — būs auksts

pavasaris un auksta vasara

44. Ja'pērkons pavasarī rūc kailos kokos — gaidāms
bada gads

IV. D.:< Par citām parādībām

45. Ja "ceļi ir ūdeņos — būs jauks laiks

46. Ja! urbj bērzā, kuram ir tievi un gari zari, —

"

,
būs saldas sulas

47. Ja js v 1a s urbj jaunā mēnesī — tās labi tek

48. Ja,'.i biezpienu sildot, piens iet dibenā un suliņas

virsū — ir īstais sējas laiks, ja otrādi — vēl nav

īstais sējas laiks

49. Ja.sausā laikā ziepes kļūst slapjas — būs lietus

IV. E. Par atsevišķām dienām

50. Ja j lielā piektdiena; (šogad — 1. ap rīlis) ;ir
skaidra — būs,iabs siena; Jaiks

,
. ufīb^ua

61. JajJurģa diena (23. aprīlī) list — pļavas zāles .
nebūs
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Saules Mēness
Sa- ļ

tumst |Ģkts riets ce|š

Mēness

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

Sv 1 Ziedonis 5 37 13 20 40 21 06 22 57 1 07 7 46 St

P 2 Zigmunds 5 35 2033 21 08 23 00 2 09 8 29 M

O 3 Gints, Uvis 5 33 20 26 21 10 23 04 2 59 9 24 M

T 4 Vizbulīte, Viola 5 30 20 20 21 12 23 07 3 36 10 28 0

C 5 Ģirts, Ģederts 5 28 20 14 21 14 23 11 4 02 11 39 £
Pt 6 Gaidis, Didzis 5 26 2009 21 16 23 15 421 1254 0

S 7 Henriete, Henrijs 5 23 2005 21 18 23 19 4 36 14 10 Z

Sv 8 Staņislavs, Stefānija 5 21 20 01 21 20 23 23 4 48 15 27 Z

P 9 Klāvs, Einārs, Ervins 5 19 19 57 21 22 23 27 4 59 16 45 A

O 10 Maija 5 17 19 55 21 24 23 31 5 09 18 05 A

T 11 Milda, Karmena 5 15 1952 21 26 2335 520 1929 A

C 12 Valija, Ināra, Ina, 5 13 19 51 21 28 23 39 5 33 20 57 #
Inārs

Pt 13 Irēna, Irīna, Ira, 5 11 19 50 21 30 23 44 5 50 22 25 Vr

Iraīda

S 14 Krišjānis, Elfa 5 09 19 50 21 32 23 48 6 12 23 53 D

Sv 15 Sofija, Taiga, Arita 507 19 50 21 34 23 53 6 47 — D

P 16 Edvīns, Edijs 5 05 19 50 21 36 23 58 7 36 1 09 Vz

O 17 Herberts, Dailis 5 03 19 52 21 38 — 8 45 2 09 Vz

T 18 Inese, Inesis, Ēriks 5 01 19 53 21 40 0 03 10 07 2 51 L

C 19 Lita, Sibilla, Teika 4 59 19 56 21 42 0 08 11 37 3 19 3
Pt 20 Venta, Salvis 4 57 19 59 21 44 0 13 13 07 3 39 J

S 21 Ernestīne 4 56 20 02 21 46 0 19 14 35 3 54 J
Sv 22 Emīlija 4 54 20 06 21 48 0 26 16 01 4 06 Sv

P 23 Leontīne, Lonija, 4 52 20 10 21 49 0 33 17 25 4 17 Sv

Ligija
O 24 Ilviia, Marlēna 4 51 20 15 2151 0 40 18 49 4 29 Sv

T 25 Anšlavs 4 49 20 21 2153 0 50 20 11 4 41 Sk

C 26 Eduards, Varis 4 47 20 27 21 55 1 04 21 33 4 57 @
Pt 27 Dzidra, Gunita 4 46 20 33 2156 — 22 50 5 17 St
S 28 Vilis, Vilhelms 4 45 20 40 21 58 — 23 59 5 44 St
Sv 29 Maksis, Raivis 4 43 20 47 21 59 —

— 6 21 M

P 30 Vitolds. Lolita 4 42 20 55 22 01 — 0 54 7 12 M
O 31 Alīda, Jūsma 4 41 2103 22 03 — 1 36 8 13 M

Saules Saules Satiks Saules Mēness
aP-a,k.' Uz-

,ekta
augstums māksi-

Dienas Ap. 4. V pl. 16«»

kulmV aust £&
ViFS 3°°

™uT ilgUmS Per' V
"
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nac|:a no lidz stums Fāzes

st m st m st m st m .. M m . st m

1. V 121 347 60° 931 1711 48° 1529 g 5. V pl. 6 44
10. V 1 20 3 13 55 914 1726 51 1607 @ 1? V

„
22 26

20. V 1 20 2 26 50 8 59 1741 53 16 47 J 19 V 17 18
30. V 12t - 46 8 49 17 53 55 17 19 26. V

„
21 49
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena. * 5. Pirms 165 ga-

diem dzimis Kārlis Markss (1818—1883). * 5. Preses diena. * 7. Ra-
dio diena, visu sakaru nozaru darbinieku svētki. * 9. Uzvaras

svētki. * 10. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja loceklis PSRS Mi-

nistru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Heidars Alijevs. *

14. Dzimis (1905) PSKP CX Politbiroja loceklis PSRS Ministru

Padomes priekšsēdētājs Nikolajs Tihonovs. * 18. Starptautiskā muzeju
diena.

*
19. V. I. Ļeņina pionieru organizācijas nodibināšanas

diena. * 25. Āfrikas atbrīvošanās diena. * 28. Robežsargu diena. *

29. Ķīmiķu diena.

10. Pirms 100 gadiem dzimis farmaceits Latvijas ārstniecības augu un

aptieku vēstures pētītājs farmācijas zinātņu doktors profesors Jānis

Maizīte (1883—1950).
10. Pirms 200 gadiem (1783) Slokas novads kļūst par Krievijai piedero-

šās Vidzemes sastāvdaļu.
19. Pirms 80 gadiem dzimusi fašistu nogalinātā progresīvā ārste kirurģe

Irma Bēniņa (1903—1941).
21. Pirms 80 gadiem dzimis ārsts neiropatologs medicīnas zinātņu dok-

tors Tadžikijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profe-
sors Aleksandrs Penciks (1903—1973).

25. Pirms 85 gadiem dzimis ekonomists profesors Kārlis Bērziņš (1898—
1980).

28. Pirms 80 gadiem dzimis elektrisko mašīnu speciālists tehnisko zi-

nātņu doktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un teh-

nikas darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Crigorijs
Stūrmanis (1903—1964).

Pirms 100 gadiem (1883) sāk darboties Mežciema (Poguļankas)
kūrvieta pie Daugavpils.
Pirms 80 gadiem (1903) Jelgavā pirmo reizi notiek 1. Maija demon-

strācija.
Pirms 60 gadiem (1923) sastādīts pirmais Latvijas aizsargājamo
dabas objektu saraksts.
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V. A. Par dzīvniekiem

1. Ja zvirbuli ligzdas taisa — būs labs laiks

2. Ja zvirbuļi peras smiltīs — būs lietus

3. Ja vārnas ligzdas taisa zemu — būs slapja va-

sara un plūdi
4. Ja š ņ i b i s svilpj — būs lietus

5. Ja zīles nāk mājā perēt — būs auksta ziema

6. Ja rubeņi rūc dziļi purvā — būs karsta un sausa

vasara

7. Ja rubeņi rūc purva malā — būs vēsa un lietaina

vasara

8. Ja ūdensputni ligzdas taisa tālu sausumā —

būs lieli plūdi
9. Ja ūdensputni ligzdas taisa līdz ar ūdeni —

būs sauss laiks

10. Ja mājas zosis mazgājas un ceļas spārnos —

drīz līs

11. Ja mājas zosis vai pīles ceļas spārnos — būs

vējš
12. Ja mājas zosis bieži lien zem ūdens, klaigā —

būs lietus

13. Ja vistas purinās — būs vējš
14. Ja vistas knābā zāli — līs

15. Ja vardes kurc dīka vidū — vasara būs vēlu

16. Ja vardes kurc dīķa malā — drīz būs vasara

17. Ja vardes pavasari sausā vietā ļoti augstu lec —

rudzi druvā sakritīs un sapūs
18. Ja varžu kurkuļi attīstās labi — labi attīstīsies

arī sējumi
19. Ja varžu kurkuļi nosalst — nosalst ari sējumi
20. Ja vardes kurkuļus lafž otrreiz — arī labība jā-

sēj otrreiz

21. Ja zemesvēzis kurc—būs lietus
22. Ja vēži iet pa upes vidu — būs pērkons
23. Ja vaboles vakarā skraida -~ būs silta nakts
24. Ja vaboles daudz skraida — būs bagāta vasara
25. Ja vaboles meslos lien — būs trūcīga vasara

26. Ja kukaiņi apgrauž skujas — būs sausa vasara

V. B. Par augiem

27. Ja ievas zied — pēc mēneša rudzi ziedēs
28. Ja ievu ziedi nosalst — arī rudzu ziedi nosals
29. Ja ievas sāk ziedēt ātri un loti daudz — ātri

un bagātīgi nogatavosies labība
30. Ja pavasarī papardes vai apiņi apsalst —

rudeni labība apsals
31. Ja daudz pīlādžu zied — govis daudz piena dos
32. Ja pīlādzim daudz ziedu — labi padosies gurķi

Pa-

pildī-
z,me

šanās

jā nē jā nē.

TAUTAS LAIKA VĒROJUMI UN TICĒJUMI
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"33. Ja pīlādzīm ziedot vēl nav nobirušas pagājušā
gada ogas — būs slapjš rudens

34. Ja pīlādžiem daudz ziedu — būs labi kartupeļi
35. Ja pīlādzim daudz ziedu — būs lietains rudens

36. Ja paeglim zari liecas uz leju — būs lietus

37. Ja paeglim zari liecas uz augšu — būs saule

38. Ja zaķskābenes neatver ziedus — būs lietus

39. zāle augusi bagātīgi — būs slikts siena laiks

40. Ja oš i ilgi stāv kaili — būs bagāts gads
41. Ja ozols aplapo pirms oša — būs sausa vasara

42. Ja ozols izplaukst maijā — būs auglīga vasara

43. Ja zāli nogana pirms pilna mēness
— tā drīz at-

augs
44. Ja zāli nogana pēc pilna mēneša — tā gausi at-

aug
45. Ja ķirši zied pērkona laikā — būs daudz augļu
46. Ja plūmes stipri zied — būs daudz lietus

-. •' - • - : • jlii '.[ ••; t ■ <]
~. •. ■■■

V. C. Par meteoroloģiskam parādībām

47. Ja pirmais pērkons ierūc salapojušos kokos —1
būs silta vasara

48. Ja pirmais pērkons pāriet bez lietus — būs

sausa vasara

49. Ja pirmais pērkons nāk no vakariem — būs

slapja vasara

50. Ja pirmais pērkons nāk no rītiem — būs sausa

vasara

51 Ja/ pirmais pērkons nāk no ziemeļiem — būs

aitksta vasara

52. Jaf pirmais pērkons nāk no dienvidiem —
būs

kārsta vasara " ' -• !
'

: * '
53. Jaj pirmais pērkona lietus nāk no Kurzemes —

būs bagāts gads
54. Ja pērkona negaiss aiziet uz ziemeļiem. — pēc

trim dienām tās nāk atpakaļ
55. Ja pavasarī ir biež' migla — vasaru bieži līs

56. Ja varavīksne parādās lietus laikā — līs vēl

57. Ja varavīksne parādās pēc lietus —' vairs'nelīs

58. Ja viesulis sagriežas — būs lietus

V. E. Par atsevišķām dienām

59 Ja, rudziem 20 nedēļas pēcu n *9t

pifmās vārpaš<ī(pēc iJfom aUfJlajnu-itfis Mft*isrt«tē«is * « '{
f

> «

60. Ja* pērkons rūc pirms vasarsvētki*»* i igiiējifcd
221 ma i jā s>b» 6 q c q i

61. Ja! Urbāna dienā (25. maijā) spīd saule — l>ūs •
lasa raža *r>6 simtub ž»yo3 — h*u » Jbulil *btieJ* ļ

T Ibjttrg š*eofc£ļ idei — »Ni ibueb «litoSHļ
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Da-

ums

Vārda dienas

Saules Mēness
Dienas

lēkts k 4,rr,'" ! riets
nācija |

ilgums lēkts riets cclS

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

T 1 Biruta, Mairita 4 39 13 21 12 22 04 17 25 2 06 9 22 0

C 2 Emma 4 38 21 21 2205 17 27 2 28 10 35 0

Pt 3 Inta, Ineta 4 37 21 31 22 07 17 30 2 44 11 50 Z

S 4 Elfrīda, Sintija 4 36 21 41 22 08 17 32 2 56 1305 C
Sv 5 Igors, Margots 4 35 21 51 22 09 17 34 3 07 14 22 Z

P 6 Ingrīda, Ardis 4 34 2201 22 11 1737 3 17 1541 A

O 7 Gaida, Arnis, Kamena 4 33 22 12 22 12 17 39 3 28 17 01 A

T 8 Frīdis, Frīda, A\undra 4 33 22 24 22 13 17 40 3 39 18 26 Vr

C 9 Ligita, Gita 4 32 22 35 22 14 17 42 3 53 19 56 Vr

Pt 10 Malva, Anatols 4 31 22 47 22 15 17 44 4 13 21 25 D

S 11 Ingus, Mairis, Vidvuds 4 31 22 59 22 16 17 45 4 41 22 50 &
Sv 12 Nora, Ija 4 30 23 11 22 17 17 47 5 25 — Vz

P 13 Zigfrīds, Ainārs, Uva 4 30 23 24 22 18 17 48 6 27 0 00 Vz

O 14 Tija, Saiva, Sentis 4 29 23 36 22 18 17 49 7 48 0 50 L

T 15 Baņuta, Zermēna, 4 29 23 49 22 19 17 50 9 18 1 23 L

Vilija
C 16 Justīne, Juta 4 29 24 02 22 20 17 51 10 51 1 46 J

Pt 17 Artūrs, Artis 4 29 24 15 2220 17 51 12 21 2 03 3
S 18 Alberts, Madis 4 29 24 28 22 21 17 52 13 47 2 16 J
Sv 19 Viktors, Nils 4 29 24 41 22 21 17 52 15 12 2 28 Sv

P 20 Rasma, Maira, Rasa 4 29 24 54 22 21 17 52 16 34 2 38 Sv

O 21 Emīls, Egita, Monvīds 4 29 25 07 22 22 17 53 17 57 2 50 Sk

T 22 Ludmila, Laimdots 4 29 25 20 22 22 17 53 19 17 3 04 Sk
C 23 Līga 4 29 25 33 22 22 17 53 2035 3 21 St

Pt 24 Jānis 4 29 25 46 22 22 17 53 21 47 3 46 St
S 25 Milija, Maiga 4 30 25 58 22 22 17 52 22 47 4 19(3)
Sv 26 Ausma, Inguna, 4 30 26 11 22 22 17 52 23 34 5 04 M

Inguns

P 27 Malvīne 4 31 20 24 22 22 17 51 — 6 01 M
O 28 Viesturs, Kitija 4 31 26 36 22 21 17 50 0 09 7 08 Ū
T 29 Pēteris, Pāvils, Pauls 4 32 26 48 22 21 17 49 0 33 8 20 Ū
C 30 Tālivaldis, Mareks 4 33 27 00 22 21 17 48 0 51 9 35 O

_
, ,

Mēness
Saules Saules Saules Saules Ap. 1. VI pl. 11*
apak- lekta augstums māksi- Per. 13. VI

„
9

šejā azi- virs 30° mālais Ap. 29. VI „
2

kulmi- muts aug-
nācija no līdz stums Fāzes

st m st m st m st m

121 45° 848 1755 55° f£ 4. VI pl. 0 08
10- VI 1 23 42 8 43 18 02 56 A 11 VI

„
7 38

20. VI 125 41 843 1807 56,5 3 17. VI
,.

22 47

™ V J ?5 li Iii 1808 56'5 i 25
'

VI : H33
30. \I 1 27 42 8 46 18 08 56
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I. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. * 5. Vispasaules apkārtē-
jās vides aizsardzības diena. *

5. Melioratoru diena. * 12. Vieglās
rūpniecības darbinieku diena. * 15. Dzimis (1914) PSKP CX Polit-

biroja loceklis PSKP CX ģenerālsekretārs Jurijs Andropovs. * 19. Me-

dicīnas darbinieku diena. * 22. 1941. gadā fašistiskā Vācija nodevīgi
uzbrūk Padomju Savienībai. Sākas Padomju Savienības Lielais Tēvijas
karš pret fašistisko Vāciju.

* 26. Padomju jaunatnes diena. *
26. Iz-

gudrotāju un racionalizatoru diena.

1. Pirms 150 gadiem (1833) Vidzemē, Allažos, izdarīts pirmais ģeolo-
ģiskais urbums Baltijā, kura profils vēl saglabājies.

4. Pirms 75 gadiem (1908) dzimis ekonomists ekonomisko zinātņu dok-

tors profesors Ādolfs Veinbergs.
6. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis vēsturnieks vēstures zinātņu doktors

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Vasilijs Savčenko.

12. Pirms 80 gadiem dzimis ginekologs medicīnas zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors Rafails

Šubs (1903—1973).
12. Pirms 60 gadiem (1923) dzimusi augu fizioloģe bioloģijas zinātņu

doktore Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte Olga Romanovska.

12. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis agroķīmiķis lauksaimniecības zinātņu
doktors Pēteris Anspoks.

26. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis vēsturnieks vēstures zinātņu doktors

Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Josifs Štei-

manis.

Pirms 50 gadiem (1933) ģeologs N. Delle pirmoreiz pilnīgi apraksfa
Latvijas devona ielieci.

Pirms 25 gadiem (1958) sāk iznākt populārzinātnisks medicīnas žur-

nājs «Veselība».
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VI. A. Par dzīvniekiem

1. Ja putni rindā satupuši — būs lietus

2. Ja sarodas daudz ķīvīšu — būs lieli plūdi
3. Ja vālodze dzied mīlīgā balsī — būs labs laiks

4. Ja vārnas uz žoga ķērc — karstums turpināsies
5. Ja vārnas sēž mietu galos — būs ilgs lietus

6. Ja stārķis pļavā staigā — būs labs laiks

7. Ja stārķis pa kalnu staigā — būs slikts laiks

8. Ja vistas ilgi guļ laktā — būs labs laiks

9. Ja vistas agri ceļas — būs lietus

10. Ja vasaras rītos vistas nesteidzas no laktām —

būs garš un silts rudens

11. Ja pele bērnus taisa dobītē — būs sauss, kamēr

bērni uzaugs
12. Ja pele bērnus taisa uz cinīša būs slapjš
13. Ja sikspārņi vakarā apkārt lidinās — rīt būs

labs laiks

14. Ja zirneklis turpina tīklu aust, pat lietum līs-

tot, — drīz atkal būs labs laiks

15. Ja. daudz odu — būs slapja vasara

16. Ja daudz odu — būs daudz ogu

17. Ja, mīzenes jeb mazās skudras piepūļojas siena

gubās — būs pali
18. Jai mēslu vaboles skrienot rūc — būs labs laiks

19. Ja; vaboles skrienot šņāc - būs slikts, laiks
20. Ja! vardes iet uz dīķi — būs labs laiks

21. Jaļlnāk vardes no dīķa ārā .— būs lietus
..

22. Ja| saulainā laikā vardes ats:taj'āboliņa lauku —

būfc jauks laiks /
23. Ja? vasarā vardes stipri kurc — sasauks lietu

\ - fifl -... ,5
;. Ķ

VI. B* Par augiem

24. Jat runkuļiem, bietēm lapas novīst .-7- nākamajā
di§nā līs

25. Ja« rudzi zied — pēc 6 nedēļām maizīte būs

26. Ja; rudziem vārpas ir .robainas — būs auksta
vasara un agrs auksts rudens

27. Jaf rudzu ziedēšanas laiks miglains — miglains
būs arī pļaujas laiks

28. Ja;; nozied rudzi
,— sāk augt bekas "•

ļ liii !a i %\iļ iii'•»/':'

| Mista on tmatb V
VI. CJ Par meteoroloģiskām parādtbām

29. Jaf nakts silta — būs ļietuš ; •;
li k

30. Jaj nakts dzedra— būs skaistā diena
"

'
31. Ja liels vējš pēkšņi apstājas — būs lietus

26
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32. Ja vējš smiltis pufina —būs lietus

33. Ja vasaras rītā apmācies un silts — līs

34. Ja sāk līt agri rītā — nelīs ilgi
35. Ja sāk līt pusdienlaikā vai pēcpusdienā —•

līs ilgi
36. Ja pēc lietus ātri noskaidrojas — drīz līs atkal

37. Ja pēc lietus varavīksne parādās augstāk par
sauli — būs sauss laiks

38. Ja mežs pēc lietus kūp — būs vēl lietus

39. Ja vakaros visapkārt zila migla un ātri nosēžas

rasa — būs jauks laiks

40. Ja vakarā no upes ceļas migla — būs labs siena

laiks

41. Ja bija migla — drīz jāgaida vējš
42. Ja, saulei lecot, otrā pusē ir m ā ko ņ i — tajā paSā

dienā līs

43. Ja vakarā mākoņi pilnīgi nodeg — būs labs laiks

44. Ja gaiss dzied — būs skaists laiks

45. Ja pilnā mēnesī ir slikts laiks — jauna būs labs

46. Ja jaunā mēnesī sauss laiks — pilnā mēnesī līs

47. Ja jūnijā ir saulains laiks — būs bagāts gads
48. Ja jūnijā ir dubļains — būs bada gads
49. Ja jūnijā daudz pērkona — būs kuplas druvas

50. Ja mitrs jūnijs — būs daudz medus

VI. 0. Par citām parādībām

51. Ja ūdens upēkļuvis siltāks — līs

52. Ja dakšojot bieži jāspļauj rokās — drīz līs

53. Ja, sien tr kasot, tas lien aiz apaviem — otrā dienā

līs lietus

54. Ja grābekļa zarus liek jaunā mēnesī — tie ātri

izbirst

55. Ja grābekļa zarus Hek pēc pusdienas — tie ne-

krīt ārā
.

'f
, i L;

VI. E. Par atsevišķām dienām

56. Ja Vītus dierrā (J5. jūnijā) lielus līst — būs laba

raža
57. Ja pērkons rūc naktī pirms Jāņiem (24. jūnija) —

bus neauglīga vasara

58. Ja dzeguze kūko vēl pa Jāņiem un pēc Jā-

ņiem «r- būs neauglīgs gads
59. Ja septiņu gulētāju dienā (27. jūnijā) spīd

saule — tā spīdēs 7 dienas no vietas

60. Ja septiņu gulētāju dienā līst lietus — līs 7 dienas

no vietas un, ja tad nepārstās, — līs vēl 7 nedēļas
61. Ja Pētera dienā (29. jūnijā) līst — līs līdz Annas

dienai (26. jūlijam)
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JŪLIJS SIENA MĒNESIS

Da-

ums
Vārda dienas

lēkts

Sa ulesSa ules

kulmi-
rleti

nncija

Mčness
Sa-

tumst lēkts riets ļ cels

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

Pt 1 Imants, Ingars, Intars 4 34 13 27 12 22 20 — 1 04 10 49 Z

S 2 Lauma, Ilvars 4 34 27 23 22 20 - 1 16 1204 Z

Sv 3 Benita, Everita 4 35 27 35 22 19 — 1 26 13 19 C

P 4 Uldis, Sandis 4 36 27 46 22 19 — 1 35 14 37 A

O 5 Andžs, Edīte 4 37 27 57 22 18 — 1 46 15 59 A

T 6 Anrijs, Arkādijs 4 38 28 07 22 17 — 1 58 17 24 Vr

C 7 Alda, Maruta 4 40 28 17 22 16 — 2 14 18 52 Vr

Pt 8 Antra, Adele, Ada 4 41 28 27 22 15 — 2 37 20 20 D

S 9 Zaiga, Asne 4 42 28 36 22 14 — 3 12 21 39 D

Sv 10 Lija, Olīvija 4 43 28 45 22 13 — 4 06 22 40 $

P 11 Lconora 4 45 28 54 22 12 — 5 19 23 22 Vz

O 12 Indriķis, Ints 4 46 29 02 22 11 — 6 49 23 50 L

T 13 Margrieta, Margarita 4 48 29 09 22 10 — 8 25 — L

C 14 Oskars, Ritvars 4 49 29 16 22 08 — 10 00 0 09 J

Pt 15 Egons, Egmonts, Egija 4 51 29 23 22 07 — 11 31 0 22 J

S 16 Hermīne 4 52 29 29 22 06 — 12 57 0 36 Sv

Sv 17 Aleksis, Aleksejs 4 54 29 35 22 04 — 14 22 0 47 J

P 18 Rozālija, Roze 4 55 29 40 22 03 — 15 44 0 58 Sk

O 19 Jautrīte, Kamila, 4 57 2944 22 01 — 17 06 1 12 Sk

Digna
T 20 Ritma, Ramona 4 59 29 48 22 00 1 02 18 25 1 28 St

C 21 Melisa, Meldra 5 01 29 52 21 58 0 52 19 38 1 49 St

Pt 22 Marija, Marika, Marina 5 02 2954 21 56 0 44 20 41 2 19 St

S 23 Magda, Magone 5 04 29 57 21 55 0 37 21 33 3 00 M

Sv 24 Kristīne 5 06 29 58 21 53 0 31 22 10 354 M

P 25 Jēkabs 5 07 29 59 21 51 0 25 22 37 4 57 (g>
O 26 Anna, Ance 5 09 30 00 21 49 0 20 22 57 608 O

T 27 Marta, Dita 5 11 29 59 21 47 0 14 23 11 7 22 O

C 28 Cecīlija, Cilda — 5 13 29 59 21 46 0 09 23 23 8 37 O

Pt 29 Edmunds 5 15 29 57 21 44 0 05 2333 9 52 Z

S 30 Valters, Renārs 5 17 29 55 21 42/ 0 00 23 43 11 06 A

\2355

Sv 31 Rūta, Ruta, Angelika, 5 19 29 53 21 40 23 5123 52 12 21 A

Sigita

Saules Saules Saules Saules Mēness
apak- lēkta augstums māksi- nipn„

Per. 11. VII pl. 13"
Sējā Uzaust azi- virs 30° mālais Y\Jum\ Ap. 26. VII

.,

10
kulmi- muts aug-

K

nācija no līdz stums Fāzes

st m st m st m st m st m
st m

LVII 1 27 - 42° 8 47 18 08 56° 17 46 CT 3. VII pl. 1513
10. VII 1 29 - 44 8 53 18 04 55 17 30 ©10 VII

„
15 19

20. VII 130 1 58 48 904 1756 54 1701 5 17 VII „
551

30. VII 1 30 3 01 52 9 17 17 43 52 16 25 @ 25. VII
„

2 28
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2. Starptautiskā kooperācijas diena.
* 3. Jūras un upju flotes darbi-

nieku diena. * 10. Zvejnieku diena. * 17. Metalurgu d|ena. * 18. Dzi-

mis (1909) PSKP CX Politbiroja loceklis PSRS ārlietu ministrs

Andrejs Gromiko. * 21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas
nodibināšanas diena. * 24. Tirdzniecības darbinieku diena.

*
31. PSRS

Jūras Kara Flotes diena.

3. Pirms 75 gadiem dzimis komjaunatnes un partijas darbinieks Armīns

Ankups (1908—1942).
10. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, viens

no LSD (vēlāk LSDSP) nelegālo tipogrāfiju darbiniekiem Johans

Nāgels (1883—1912).
10. Pirms 100 gadiem dzimis hidrotehniķis un meliorators tehnisko zi-

nātņu kandidāts Antons Kursišs (1883—1968), kura vadībā sastā-

dīts Sedas-Tīreļa purva nosusināšanas projekts, Aiviekstes ūdens

līmeņa regulēšanas un Lubānas ezera ūdens līmeņa pazemināšanas
projekts.

11. Pirms 100 gadiem dzimis anatoms un antropologs, Anatomikuma

izveidotājs, medicīnas zinātņu doktors profesors Gastons Bakmauis

(1883—1964).
19. Pirms 90 gadiem (1893) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas un padomju darbinieks Jānis Vilks.

26. Pirms 120 gadiem dzimis ķīmiķis Pēterburgas Zinātņu akadēmijas
akadēmiķis PSRS Zinātņu akadēmijas goda loceklis, viens no Lat-

vijas Augstskolas organizētājiem profesors Pauls Valdens (1863—
1957).

29. Pirms 90 gadiem dzimis zootehniķis lauksaimniecības zinātņu doktors
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais zinātnes darbinieks Ļeņina prēmijas laureāts profe-
sors Jānis Bērziņš (1893—1972).

Pirms 80 gadiem (1903) atklāts 22,3 km garais un 1,3 m dziļais
Gaujas—Daugavas kanāls, kas. lai nodrošinātu plostošanu, savienoja
Ropažus, Mazo Baltezeru, Lielo Baltezeru, Juglas upi, Ķīšezeru un

Mīlgravja atteku.

Pirms 220 gadiem (1763) J. Luters publicē pirmos meteoroloģisko
novērojumu datus par Rīgu,
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VII. A. Par dzīvniekiem

1. Ja vālodzei tīra, skaļa balss — būs labs laiks

2. Ja vālodze ķērc — līs lietus

3. Ja vār n a s jau pirms saules ķērc — būs lietus

4. Ja vār n as bariem staigā pa zemi — rīt līs

5. Ja vistas kāpj uz sētas — būs lietus

6. Ja vistas agri cāļus atstāj — būs īsa vasara un

agrs rudens

7. Ja suns skrien ar nokārtu asti — būs lietus

8. Ja suns skrien ar izkārtu mēli — būs skaists laiks
9. Ja vardes kļūst tumšas — būs lietus

10. Ja vardes kļūst gaišas — nebūs lietus

11. Ja vardes siena laikā rāpjas sienā — būs lietus

12. Ja peles ēd sienu — nākamgad tā būs maz

13. Ja pelēm miga ir augošā labībā — būs slapjš
rudens

14. Ja melnās skudras savus pūznīšus ceļ līdz zāļu
galiem — būs ilgs lietus

15. Ja mīzenes jeb mazās skudras laidelējas — būs

lietus

16 Ja odi danco vakarā mutuļos — būs karsts laiks

VII. B> Par augiem

17. Ja; saulainā dienā uz zāles parādās jutas '— būs

pēekons
18 Ja.ozola pi e p,e .saraujas —' būs sauss laiks

19. Jajozola p icp c' uzpūšas — būs lietus '
20. Ja-ozola piepe pārklājas ar dzeltenām pilītēm —

būs stiprs, smags lietus

2J. Ja; sien s saņem trīs saules — tas ir izkaltis ,
22. Jaļpirmais atāls labi aug — labāk padosies agrīni

sētie rudzi

23. Ja{vēlākais atāls labi aug — labāk padosies vē-

līnā rudzu sēja
'

' •• ;
k

"vr '
24. Ja ;; ozoliem daudz zīļu — būs bagāta labībā

VII. Ci Par meteoroloģiskām parādībām

25. Ja ssa v 1 c uzlec skaisti, bet iebrien mākoņos — līs

26. Ja ;sa v 1 c uzlec mākoņos, bet izbrien no tiem —

bū| skaista diena

27. Ja jļ saulei lecot, staros,, j,r -tupisi mākoņi — līs

28. Ja •sau 1 c i rēcot' apkārt ir4 'bāls iftiķlš ■ gaidāma
liefa vētra un lietus ,

29. Ja tpēc sautēs lēkta" stari paceļas kuplosi ktfļos —

būī lietus
„rt ,- irriv j-'J i'

30. Jaļ saulei lecot' vai rietot ir gari Stari - līs
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31. Ja saule lecot ir sārta un vēlāk top melna —

būs lietus

32. Ja, saulei lecot, ap to lido sarkani mākoņi —

līs

33. Ja, saulei lecot, pretējā debess pusē ir lietus

tūce — taja pašā dienā līs

34. Ja pirms saules pamale dzeltena — būs vētra

35. Ja pirms saules pamale sarkana — būs jauks
laiks

36. Ja mākoņi aug ozolu izskatā — būs liels vējš

un pērkons
37. Ja mākoņi izkārtojas kā zivis un apņem rietošo

sauli — būs labs laiks

38. Ja pie apmākušās debess parādās viegli mākoņi —

būs jauks laiks

39. Ja nāk melni un balti mākoņi — būs stiprs pēr-
kona negaiss

40. Ja nāk sarkani un brūni mākoņi — būs neliels

pērkona negaiss
41. Ja mākoņi ātri skrienlīs
42. Ja, sanlei rietot, vijņaini mākoņi — būs vēji
43. Ja vakarā rūsa zibeņo — būs skaista diena

44. Ja vasaras rītā nav rasas — pievakarē līs

45. Ja vasaras rītā īr liela rasa —4odien nelīs

46. Ja rītos līdz pat pusdienai stāv rasa — būs lietus

47. Ja ir pilna loka varavīksne — vēl līs

48. Ja redzami tikai varavīksnes gali — būs sauss

laiks

49. Ja jūlijs silts — būs auksta ziema

VII. D. Par citām parādībām

50. Ja strauti un upes burbuļo — līs

st. Ja slūžas smagi šņāc — būs lietus

52. Ja ūdenskritums krāc — rīt būs karstums

53. Ja ūdens sāk smirdēt — būs lietus

54. Ja ūdeņi pārklājas ar gļotām — būs lietus

55. Ja nosvīst loga rūtis — būs lietus

56. Ja visas pļavas izdodas nopļaut labā laikā —

būs gara ziema

VII. E. Par atsevišķām dienām

57. Ja septiņu brāļu dienā (10. jūlijā) līst — līs sep-

tiņas nedēļas
58. Ja Jēkaba diena (25. jūlijs) ir skaidra — būs ba-

gāta raža

59. Ja Jēkabos ap sauli mazi mākonfš! — būs snie-

giem bagāta ziema
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AUGUSTS RUDZU MĒNESIS

au es ēness
Da-

lims

Vārda dienas

lēkts ļ klI
lrr

li
- I riets

I nactja I

Sa-

tumst lēkts riets ceļš

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

P 1 Albīns, Albīna 5 21 13 29 50 21 38 23 47 — 13 39 A

O 2 Normunds, Stefans 5 23 29 46 2135 23 42 0 041500 £
T 3 Augusts 5 25 29 42 2133 23 38 0 17 16 25 Vr

C 4 Romāns, Romualds 5 27 29 37 21312334 0 36 17 52 D

Pt 5 Osvalds, Arvils 5 29 29 32 2129 23 30 1 04 19 14 D

S 6 Askolds, Aisma 5 31 29 26 21 27 23 26 1 47 20 23 Vz

Sv 7 Alfrēds, Madars 5 33 29 19 2124 23 22 2 50 21 14 Vz

P 8 Mudīte, Vladislavs 5 35 29 12 21 22 23 18 4 14 21 48 ®
O 9 Madara, Genoveva 5 37 29 04 2120 23 14 5 49 22 11 L

T 10 Brencis, inuta 5 39 28 56 2118 23 11 7 27 22 28 J

C 11 Olga, Zita, Liega 5 41 2847 2115 2307 903 2241 J

Pt 12 Vizma, Klāra 5 43 28 37 21 13 2303 10 34 22 53 Sv

S 13 Elvīra, Velga 5 45 28 27 21 11 22 59 12 03 23 05 Sv

Sv 14 Zelma 5 47 28 16 21 08 22 56 13 29 23 18 Sk

P 15 Zenta, Dzelde 5 49 28 05 21 06 22 52 14 52 23 32 3
O 16 Astra, Astrīda 5 51 27 53 2103 22 49 16 13 23 53 Sk
T 17 Vineta, 0|egs 553 27 41 2101 22 45 17 29 — St

C 18 Liene, Helēna 5 55 27 28 20 58 22 41 18 37 0 20 St
Pt 19 Melānija, Imanta 5 57 27 15 20 56 22 38 19 31 0 57 M

S 20 Bernhards, Boriss 5 59 27 01 20 53 22 34 20 13 1 47 M

Sv21 Janīna, Linda 6 01 26 46 20 51 2231 20 42 2 48 M

P 22 Rudīte, Leonards 6 03 26 31 20 48 22 27 21 04 3 58 Ū

O 23 Vitālijs, Ralfs 6 05 26 16 20 46 22 24 2120 5 11 @
T 24 Bērtulis, Bojeslavs 6 08 26 00 20 43 22 212131 6 26 Z

C 25 Ludvigs, Ludis, 6 10 25 44 20 40 22 17 21 42 7 40 Z

Ivonna

Pt 26 Natālija, Broņislavs, 6 12 25 27 20 38 22 14 2151 8 56 Z

Broņislava

S 27 Žanis, Jorens 6 14 25 10 20 35 22 10 22 01 10 11 A

Sv 28 Auguste, Guste 6 16 24 53 20 33 2207 22 11 11 28 A

P 29 Armīns, Vismants, 6 18 24 35 20 30 22 04 22 23 12 46 Vr

Aiga
O 30 Alvis, Jolanta 6 20 24 17 20 27 22 00 22 39 14 09 Vr

T 31 Vilma, Aigars 6 22 23 59 20 25 21 57 23 02 15 32 £

Saules Saules Saules Saules Mēness

apak- lēkta augstums māksi- Dienas cr- 8 P'- 23st
šējā Uzaust azi- virs 30° mālais ilgums

AP- 22- VI11 13

kulmi- muts aug-
nācija no līdz stums Fāzes

st m st m st m st m st m st m

1. VIII 130 309 53° 9 20 17 39 51° 16 17 £ 2. VIII pl. 3 53

10. VIII 129 344 59 934 17 23 49 1539 ® 8. VIII
„

22 19

20. VIII 1 27 4 17 65 9 53 17 00 46 14 54 3 15. VIII
„

15 48

30. VIII 1 24 4 46 72 1016 1632 42 14 07 fo) 23. VIII
„

1800

C 31. VIII
„

14 23
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5. Miris Fridrihs Engelss (1820—1895). * 5. 1940. gadā Latvijas PSR

uzņemta Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā. *

7. Dzelzceļnieku diena. * 13. Fizkultūriešu diena. * 14. Celtnieku

diena. * 2t. PSRS Gaisa Flotes diena. * 27. Padomju kino diena.
*

28. Ogļraču diena.

7. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis astronoms, aktīvs «Dabas un vēstu-

res kalendāra» veidotājs fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts

Matīss Dīriķis.
8. Pirms 90 gadiem dzimis ārsts terapeits medicīnas zinātņu doktors

Konstantīns Kalnbērzs (1893—1960).
10. Pirms 60 gadiem (1923) dzimusi rakstniece, tulkotāja, literatūrzināt-

niece filoloģijas zinātņu doktore Ingrīda Sokolova.

16. Pirms 90 gadiem dzimis vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis PSRS Zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks PSRS Valsts prēmijas laureāts profesors Jānis Zutis (1893—

1962).
23. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionāras kustības dalībnieks KSDSP

Rīgas organizācijas propagandists Konstantins Pečurkins (1883—

1905), kuru nošāva 1905. gada 13. (26.) janvāra demonstrācijas
laikā pie Dzelzs tilta Daugavmalā un kura bēres izvērtas par gran-
diozu demonstrāciju pret cara patvaldību (tajās piedalījās vairāk

nekā 35 000 strādnieku).
27. Pirms 70 gadiem (1913) dzimis bronzas un agrā dzelzs laikmeta

pētnieks arheologs vēstures zinātņu kandidāts Jānis Graudonis.

28. Pirms 100 gadiem Rīgā dzimis Čīles progresīvais sabiedriskais dar-

binieks fiziologs, endokrinologs un etnogrāfs medicīnas doktors pro-

fesors Aleksandrs Lipšics (1883—1980).

Pirms 300 gadiem (1683) literāts, tulkotājs Ernests Gliks Alūksnē

nodibina vienu no pirmajām latviešu skolām Vidzemē.

Pirms 30 gadiem (1953) sāk iznākt «Astronomiskais kalendārs».
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VIII. A. Par dzīvniekiem

1. Ja putni — dzērves, lijas, dzilnas, kraukli, ko-

vārņi, žagatas, vārnas — no rīta klaigā — todien

būs lietus

2. Ja vārnas vakarā laižas no austrumiem uz rie-

tumiem — otrā rītā līs

3. Ja vārnas vakarā laižas no rietumiem uz aus-

trumiem — būs jauks laiks

4. Ja vārnas skrien pret vēju — kļūs siltāks

5. Ja pūce vai ūpis labā laikā klaigā —būs lietus

6. Ja pūce vai ūpis lietus laikā klaigā — būs labs

laiks

7. Ja ūdensputni nāk uz sausu vietu — drīz līs

8. Ja suns no peļķēm lok — būs lietus
9. Ja labības gubās daudz peļu — būs silts rudens

10. Ja pelēm midzenis zem gubas — būs sekla ziema

11. Ja mušas lien acīs, ausīs — būs lietus

12. Ja odi stampā — būs labs laiks

13. Ja o d i sijā — būs silts laiks

14. Ja zirneklis velk pavedienu no apakšas uz

augšu — būs labs laiks

15. Ja zirneklis velk pavedienu no griestiem uz

leju — būs slikts laiks

16. Ja zirnekļi auž daudz tīklu starp kokiem vai

augstām zālēm — būs vēss laiks

17. Ja siseņi zemē dzied — vairākas dienas būs

jauks laiks

18 Ja siseņi dzied kokos — būs lietus

19. Ja gaisa daudz siseņu — bus daudz sēņu

VIII. B. Par augiem

20. Ja pīlādžiem daudz ogu — būs labs, ilgs ru-

dens
.

4W

21. Ja pīlādžiem maz ogu — būs slikts un īss ru-

dens

22. Ja pīlādžiem daudz ogu — būs auksta ziema

23. Ja pīlādžiem daudz ogu — būs slapjš nāka-

mais pavasaris
24. Ja aizmetas daudz riekstu — būs slapjš rudens

25. Ja m ieži ilgi dzelteni — nākamgad būs laba

miežu raža

26. Ja miežos daudz melno vā.pu — būs sniegaina
ziema

27. Ja zirņi līkst ne dobes uz ārpusi — būs garš ru-

dens, vēlas salnas

28. Ja zirņi līkst no dobes uz iekšu — būs agrs ru-

dens, agras salnas
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29 Ja sēnes neaug — būs bagāta raža
20. Ja ir daudz sēņu — būs nabadzīgs gads
31. Ja daudz sēņu — nākamgad slikti augs labība

32. Ja istabas puķēm uz lapām parādās rasa — gai-
dāms negaiss

33. Ja istabas puķes nokar lapas— būs lietus

VIII. C. Par meteoroloģiskām parādībām

34. Ja vējš Joti smagi pūš — būs lietus

35. Ja vējš svelpj — būs lietus

36. Ja vējš gaudo — būs stiprs lietus

37. Ja vējš ceļas pēc saules — pirms saules tas

stājas
38 Ja rūsa liesmo — viršu ziedos nav medus un

bitēm nak trūcīgs laiks

39. Ja rūsa zibina — sēnes aug
40. Ja vasara pērkoņaina — labi augs apīņi
41. Ja vējš griežas pret sauli — būs lietus

42. Ja vējš griežas pa saulei — būs labs laiks

43. Ja saulei stari ir uz leju — būs lietus
44. Ja saulei stari ir uz augšu — būs sauss laiks

45. Ja ap sauli ir liels riņķis — būs vēji
46. Ja ap sauli ir mazs riņķis — būs lietus
47. Ja vasarā aiz saules redzama it kā otra saule —

būs lietus

48. Ja, saulei rietot, ziemeļos nav mākoņu — būs
jauks laiks

49. Ja vakarā ziemeļu pusē apmācies — rītā līs
50. Ja mēness bāls — būs lietus

51. Ja mēness ir spožs — būs skaists laiks
52. Ja mēness ir sarkans — būs stiprs vējš
53. Ja augusta sākumā ir karsts — būs auksta un

sniegaina ziema

54. Ja augusts silts — būs vējains oktobris

55. Ja ir ļoti karsta vasara — būs auksta ziema

56. Ja vasara ir lietaina — ziema būs dziļa un pute-
ņaina

VIII. D. Par citām parādībām

57. Ja purvainās vietās parādās maldugunis — būs

pērkona negaiss
58. Ja svaigs piens ātri saskābst — būs pērkons
59. Ja vasarā skals atstāj garu ogli — būs mitrs

laiks
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SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS

auies .čness

Da-

ums

Vārda dienas
lēkts I krilt#' riets
I nācija

Sa-

tumst lēkts riets ceļš

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

C 1 Ilmārs, Iluta 6 24 13 23 40 20 22 21 54 23 36 16 55 D

Pt 2 Elīza, Lizete, Zete 6 26 23 2120 19 2151 — 1808 D

S 3 Berta, Bella 6 28 23 02 20 17 21 47 0 28 19 05 Vz
Sv 4 Dzintra, Dzintars 6 30 22 43 20 14 21 44 1 40 19 45 Vz

P 5 Klaudija, Persijs 6 32 22 23 20 112141 3 10 20 12 L

O 6 Maigonis, Magnuss 6 34 22 03 20 09 21 38 4 47 20 32 L
T 7 Regīna, Ermlns 6 36 2143 2006 2134 626 2046 @
C 8 Ilga 638 21 22 2003 21 31 801 2059 J

Pt 9 Bruno, Telma 6 40 21 02 20 00 21 28 9 33 2110 Sv

S 10 Jausma, Albertīne 6 42 20 41 19 58 21 25 11 04 2122 Sv

Sv 11 Signe, Signija 6 44 20 20 19 55 21 22 12 32 21 36 Sk

P 12 Erna, Evita, Eva 6 46 1959 19 52 21 19 13 56 21 54 Sk

O 13 Iza, Izabella 6 48 1938 19 50 21 16 15 17 22 18 St
T 14 Sanita, Santa, Sanda 6 50 19 17 19 47 2112 16 29 22 52 3
C 15 Sandra, Gunvaldis 6 52 18 56 19 44 2109 17 29 23 38 M

Pt 16 Asja, Asnate 655 18 34 19 41 21 06 18 14 — M

S 17 Vera, Vaira, Vairis 6 57 18 13 19 39 21 03 18 48 0 36 M

Sv 18 Liesma, Elita 6 59 1751 19 36 21 00 19 11 1 44 Ū

P 19 Verners, Muntis 7 01 1730 19 33 20 57 19 28 2 57 0

0 20 Guntra, Marianna 7 03 17 09 19 30 20 54 19 41 4 13 Z

T 21 Modris, Matīss 7 05 10 47 19 28 20 51 19 51 5 28 Z

C 22 Māris, Maiguis 7 07 16 26 19 25 20 48 20 01 6 44 ©
Pt 23 Vanda, Veneranda 7 09 16 05 19 22 20 45 20 09 7 59 A

S 24 Agris, Agrita 7 11 15 44 19 19 20 42 20 19 9 17 A
Sv 25 Rodrigo, Rauls 7 13 15 23 19 17 20 40 20 30 10 36 Vr

P 26 Gundars, Kurts, Knuts 7 15 1502 19 14 20 37 2045 11 57 Vr

O 27 Ādolfs, Ilgonis 7 17 14 42 19 11 20 34 2104 13 21 Vr

T 28 Sergejs, Svetlana, 7 19 14 21 19 08 20 31 21 33 14 44 D

Lana

C 29 Miķelis, Mikus, Mihails 7 21 14 01 19 06 20 28 22 17 16 00 C
Pt 30 Elma 7 23 13 41 19 03 20 25 23 20 17 01 Vz

Saules Saules Saules Saules Mēness

apak- lēkta augstums māksi-
Dienas er- 6- 1X P'- 8$t

iojā Uzaust azi- virs 30° mātais
i|euins

Ap. 18. IX
„

20
kulmi- muts aug-

nācija no līdz stums Fāzes

st rn st m st m st m st m st m

I. IX 124 4 51 73° 10 21 1626 41° 1358 @ 7. IX pl. 5 36
10. IX 121 5 15 79 10 47 15 54 38 13 16 3 14. IX

„
5 25

20. IX 117 5 38 86 1125 15 08 34 12 27 © 22. IX
„

9 37

23. IX 116 5 45 88 1140 14 51 33 12 13 Č 29. IX
„

23 06
30. IX 114 601 93 12 39 13 47 30 11 40
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4. Naftas un gāzes rūpniecības darbinieku diena. * 8. Starptautiskā
žurnālistu solidaritātes diena. * 11. Tankistu diena. * 18. Mežu dar-

binieku diena. * 18. Dzimis (1914) PSKP CX Politbiroja loceklis

PSKP Maskavas pilsētas komitejas pirmais sekretārs Viktors Gri-

šins. * 24. Dzimis (1911) PSKP CX Politbiroja loceklis PSKP CX

sekretārs Konstantins Čerņenko. *
25. Mašīnbuvetāju diena. * 27. Vis-

pasaules tūrisma diena.

1. Pirms 100 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece partijas
darbiniece Emma Plūme (1883—1919).

2. Pirms 130 gadiem dzimis ķīmiķis, viens no fizikālās ķīmijas pamat-
licējiem Nobela prēmijas laureāts RPI profesors Vilhelms Ostvalds

(1853—1932).
3. Pirms 100 gadiem dzimis arhitekts Latvijas PSR Zinātņu akadēmi-

jas akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks

Ernests Štālbergs (1883—1958).
11. Pirms 90 gadiem (1893) dzimis zootehniķis lauksaimniecības zinātņu

doktors profesors Boļeslavs Sivčiks.

14. Pirms 90 gadiem dzimusi dietoloģe medicīnas zinātņu doktore Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbiniece profesore Ksenija
Skulme (1893—1967).

17. Pirms 90 gadiem (1893) dzimis partijas un padomju valsts darbi-

nieks LKP CX un Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lo-

ceklis Sociālistiskā Darba Varonis Jānis Kalnbērziņš.
18. Pirms 140 gadiem (1843) sanāk pirmā Rīgas Dabas pētnieku biedrī-

bas organizēšanās sapulce.
18. Pirms 75 gadiem (1908) dzimusi partijas un komjaunatnes darbi-

niece Ella Ankupe.
22. Pirms 65 gadiem (1918) dzimis ķīmiķis Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas korespondētājloceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zi-

nātnes un tehnikas darbinieks, ilggadējais Rīgas Politehniskā insti-

tūta rektors profesors Aleksandrs Veiss.

23. Pirms 125 gadiem dzimis valodnieks, literāts un grāmaiizdevējs,
pirmās latviešu «Konversācijas vārdnīcas» izdevējs Jēkabs Dravnieks

(Draviņš-Dravnieks) (1858—1927).

Pirms 25 gadiem (1958) sāk iznākt Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Radioastrofizikas observatorijas populārzinātniskais gadalaiku
izdevums «Zvaigžņotā debess».

Pirms 100 gadiem (1883) nodibināta Pēterburgas Arrīgas dziedāša-

nas biedrība, kuras priekšnieki bijuši kādu laiku arī P. Stučka un

J. Rainis.
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IX. A. Par dzīvniekiem

1. Ja stārķis klabina — līs

2. Ja stārķis purina spārnus un slēpj knābi zem

spārniem — būs vētra un negaiss
3. Ja stārķis paskrienas, nedaudz paceļas spārnos

un atkal piezemējas — būs laika pārmaiņa, droši

vien lietus

4. Ja vārnas lietus laikā tup stabu galos — vel

ilgi līs

5. Ja vārnas sēž kaudzes galā — laiks mainīsies

6. Ja meža pīles prom laižas augstu — drīz būs

ziema
7. Ja mežapīles prom laižas zemu — būs ilgs un

silts rudens

8. Ja mežazosis zemu laižas — būs agrs un garš
rudens

9. Ja mežazosis augstu laižas — būs īss rudens,
drīz nāks ziema

10. Ja mežazosis aizlaidušās — pēc septiņām die-

nām būs sniegs
11. Ja vistas iet gulēt pirms saules — rīt būs sau-

lains laiks

12. Ja vistas iet gulēt pēc saules — būs lietus

13. Ja rudenī peļu alās daudz labības — būs neražīgs
gads

14. Ja skudru pūžņu ejas ciet — būs lietus

15. Ja skudru pūžņu ejas vaļā — būs sauss laiks

16. Ja skudras rudenī lien dziļi pūznī — būs auk-

sta ziema

17. Ja rudeni sliekas paliek zem velēnas un nelien

dziļāk zemē — ziema nebūs cieta, bet sniega būs

daudz

IX. B. Par augiem

18. Ja ozoliem daudz zīļu — pirms ziemassvētkiem

(25. decembra) būs daudz sniega un pēc tiem —

liels sals

19. Ja ozoliem daudz zīļu — nākamgad bfis daudz

kartupeļu
20. Ja pīlādzim daudz ogu — būs slapja vasara

21. Ja pīlādžiem daudz ogu.— nākamruden bus

laba kviešu raža

22. Ja rudzus sēj lietus laikā vai pielijušā zemē —

tie aug lāčauzaini, smilgaini
23. Ja, rudzus sējot, pūš ziemelis — būs laba raža

24. Ja rudzu sējamā laikā pūš dienvidu vēji — augs

daudz nezāļu
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IX. C. Par meteoroloģiskām parādībām

25. Ja jauks septembra sākums — būs jauks viss

rudens

26. Ja septembris ir silts — būs vēla ziema un

maz sniega
27. Ja septembrī ir negaiss — ap ziemassvētkiem

(25. decembri) būs daudz sniega
28. Ja septembrī ir stiprs pērkons — būs daudz

sniega
29. Ja vakarā zibens zibina bez pērkona — būs ba-

gātīga sēņošana
30. Ja mēnesī ir daudz mākuļu — būs lietus

31. Ja salijusi zeme kļūst sausa — būs salna

32. Ja uznāk pirmā rudens salna — nākamajās divās

dienās būs lietus

33. Ja rudenī agras salnas — nākamajā gadā būs

liela raža

34. Ja, saulei rietot, rīta pusē sarkani padebeši —-

gaidāms lietus

35. Ja saule parādās tikai rietot — būs slikts laiks

36. Ja pec saules ceļas vējš — driz līs

37. Ja, saulei rietot, mākoņi sārtojas un paliek
tumši — rīt līs

38. Ja, saulei rietot, mākoņi sārtojas un paliek
gaiši — būs sauss laiks

39. Ja saule rietot iebrien sarkanā miglā — rīt būs

vētra

40. Ja rudenī bieži ir migla — ziemā būs daudz

sniega
41. Cik dienas pēc Jāņiem sāk krist lapas rudenī —

tikpat dienas pēc ziemassvētkiem pavasarī sāks dīgt
zāle

IX. E. Par atsevišķām dienām

42. Cik nedēļas pirms MiķeUem (29. septembra) koki

nodzeltē — tikpat nedēļas pirms Jurģie:;: (23. ap-

rīļa) zāle dīgs
43. Cik dienas pēc Miķeļiem kokiem lapas nodzeltē —

tik ilgi pēc Jurģiem nav zāles

44. Ja lapas nobirst pirms Miķeļiem — pirms Jur-

ģiem ziedēs ievas

45. Ja lapas birst pēc Miķeļiem — pavasarī ilgi tu-

rēsies sniegs
46. Ja Miķelī vēl ozolos ir zīles — būs dziļi ziemas-

svētki (25. decembris)
47. Ja ap Miķeļiem līst — būs mīksta, silta ziema
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OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS

■a u es ičness

Da-

ti ms

Vārda dienas Sa-

lēkts kiļlmi- riets

nācija

tumst
lēkts riets ce|S

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

S 1 Zanda, Lāsma 7 25 13 13 22 19 00 20 22 — 17 45 Vz

Sv 2 Ilma 7 27 13 03 18 58 20 20 0 41 18 15 L

P 3 Elza 7 29 12 44 18 55 20 17 2 13 18 36 L'

O 4 Modra, Francis 7 32 12 25 18 52 20 14 3 49 18 51 J

T 5 Amālija 7 34 12 07 18 50 20 11 5 25 19 03 J

C 6 Monika, Zilgma 7 36 11 49 18 47 20 09 6 58 19 15 @
Pt 7 Daumants, Druvvaldis 7 38 11 31 18 44 20 06 8 31 19 27 Sv

S 8 Aina, Anete 7 40 11 14 18 41 20 03 10 02 19 40 Sk

Sv 9 Elga, Helga, Elgars 7 42 10 57 18 39 20 01 11 30 19 56 Sk

P 10 Arvīds, Arvis, Druvis 7 44 10 41 18 36 19 58 1256 20 17 St
O 11 Monta, Tince, Silva 7 46 10 25 18 34 19 56 14 14 20 47 St

T 12 Valfrīds, Kira 7 48 10 10 18 31 19 53 15 22 21 29 St

C 13 Irma 7 51 9 55 18 28 19 50 16 14 22 23 3
Pt 14 Vilhelmīne, Minna 7 53 9 41 18 26 19 48 16 51 23 29 M

S 15 Eda, Hedviga 7 55 9 27 18 23 19 45 17 17 —
U

Sv 16 Daiga 7 57 9 14 18 20 19 43 1735 0 41 O

P 17 Gaits, Karīna 7 59 9 01 18 18 19 40 17 49 1 56 O

O 18 Rolands, Ronalds 8 01 8 49 18 15 19 38 18 00 3 11 Z

T 19 Elīna, Drosma, 8 03 8 37 18 13 19 36 18 10 4 28 Z

Drosmis

C 20 Leonīds 8 06 8 26 18 10 19 33 18 19 5 44 A

Pt 21 Urzula, Severīns 8 08 8 16 18 08 19 31 18 27 7 01 A

S 22 Irisa, Irīda 8 10 8 06 18 05 19 29 18 38 8 21 ®
Sv23 Daina, Dainis 8 12 7 57 18 03 19 26 18 50 9 44 Vr

P 24 Renāte, Modrīte 8 14 7 49 1800 19 24 19 08 11 08 Vr

O 25 Beāte, Beatrise 8 17 741 1758 1922 1934 1233 D

T 26 Amanda, Kaiva 8 19 7 34 17 55 19 20 20 13 13 52 D

C 27 Lilita, Irita 8 21 7 28 17 53 19 17 21 08 14 59 Vz

Pt 28 Ņina, Ninona, 8 23 7 22 17 51 19 15 2223 15 48 Vz

Antoniņa

S 29 Laimonis 8 25 7 18 17 48 19 13 23 51 16 21 £
Sv 30 Nadīna, Ulla 8 28 7 14 17 46 19 11 — 1643 L

P 31 Valts, Rinalds 8 30 7 11 17 44 1909 1 23 17 00 J

Saules Snules Saules Mēness

apak- lēkta māksi- Dienas P er- 4 x P'- ' 4,t

šējā Uzaust azi- mālais ilgums Ap. 16. X
„ II

kulmi- muts aug-

nācija stums Fāzes

st m st m st m st m

l.X 1 14 6 03 94° 30° 1135 @ 6. X pl. 1417

10.X 1 11 6 22 100 27 10 52 3 13. X
„

22 43

20. X 1 09 6 42 107 23 10 04 ff) 22. X
„ 0 54

30.X 1 07 7 02 114 19 9 18 C 29. X
„

6 38
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2. Skolotāju diena. * 7. PSRS Konstitūcijas diena. *
9. Lauksaimnie-

cības darbinieku diena. * 16. Pārtikas rūpniecības darbinieku diena. *

24. Starptautiskā Apvienoto Nāciju Organizācijas diena. * 29. Kom-

jaunatnes nodibināšanas diena. *
30. Autotransporta darbinieku

diena. * 30. Pirms 75 gadiem (1908) dzimis PSKP CX Politbiroja
loceklis PSRS aizsardzības ministrs Padomju Savienības maršals

Dmitrijs Ustinovs.

5. Pirms 70 gadiem (1913) dzimis terapeits medicīnas zinātņu doktors
Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Nikolajs Skuja.

15. Pirms 200 gadiem dzimis pirmais ievērojamākais latviešu tautības

dziesminieks Neredzīgais Indriķis (1783—1828).
20. Pirms 100 gadiem dzimis skolotājs un novadpētnieks Zelmars Lane-

manis (1883—1935).
22. Pirms 70 gadiem (1913) dzimis ievērojamais medību speciālists Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais dabas aizsardzības darbinieks Arvīds

Ezeriņš.
26. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, leģen-

dārais 1905.—1907. gada revolūcijas kaujinieks Jēkabs Dubelšteins

(1883—1907).
29 Pirms 35 gadiem (1948) Latvijas PSR Ministru Padome pieņem lē-

mumu par kultūras pieminek|u aizsardzību.

Pirms 300 gadiem (1683) Viļņā izdota Georga Elgera sastāditā

pirmā poļu-latīņu-latviešu vārdnīca.

Pirms 100 gadiem (1883) iznākusi J. Ilstera «Botānika tautas sko-

lām un pašmācībai» — pirmā botānikas mācību grāmata latviešu

valodā.

Pirms 75 gadiem (1908) Helsingforsā atklāts LSD 111 kongress, kas

noteica pasākumus LSD nelegālo organizāciju nostiprināšanai, to

darbības aktivizēšanai un darbaļaužu masu sagatavošanai jaunai
revolūcijai.
Pirms 200 gadiem (1783) notiek liels zemes iebrukums pie Slokas.

Pirms 130 gadiem (1853) iznāk J. G. Fleišera Baltijas augu notei-

cēja otrais izdevums.

Pirms 100 gadiem (1883) J. K. Klinge publicējis pirmo pārskatu par

Baltijas savvaļas un kultivētajiem kokaugiem.
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X. A. Par dzīvniekiem

1. Ja zvēri agri nāk akotā — būs agra un auksta

ziema
2. Ja teteris rubina — pēc trim dienām sals

3 Ja rubeņi rubina meža malā — būs silts laiks

4. Ja rubeņi rubina meža vidū — būs auksti

5. Ja rubenis rubina — pēc mēneša būs ziema

C. Ja teteri sāk dziedāt vecā mēnesī — būs agrs
un silts pavasaris

7. Ja svīre balta pa lauku skiien — drīz snigs
8. Ja putni rudenī trekni — bus auksta ziema

9. Ja vārnas tup barā ar knābjiem uz vienu pusi —

būs nejauks laiks

10. Ja pirmā sniega laikā vārnas ķerkšķina — būs

barga ziema

11. Ja vāveres pa zemi staigā — būs labs laiks

12. Ja vāveres migā daudz riekstu un čiekuru —

būs dziļa ziema

13. Ja zaķis pirmajā sniegā pēdas atstāj — tas paliks
14. Ja sunim vēders kurc — būs slikts laiks, līs

15. Ja vakarā suns skaņi rej — rīt būs jauks laiks

16. Ja suns uz muguras viļājas — būs lieli vēji
17. Ja pelēm mtozenis gubas malā — būs dziļa

ziema

18. Ja rudenī mājās uzrodas peles un žurkas —

būs barga ziema

19. Ja mušas lien pie krāsns — būs auksts

20. Ja sliekas urbjas dziļi zemē — būs dziļa ziema

21. Ja kurmji zem pirmā sniega ceļ rakumus —

tas nepaliks
22. Ja kurmji sarok augstus rakumus — būs dziļa

ziema

X. B. Par augiem
23. Ja bērzi sāk lapas mest no galotnes — būs sekla

ziema

24. Ja oktobra sākumā kokos turas lapas un gāž lie-

tus ar krusu — būs gara ziema

25. Ja pirmais sniegs uzkrīt uz ķiršu un ozolu la-

pā m — ziema vēl nesāksies

26. Ja osim rudenī ilgi lapas paliek — būs dziļa gara
ziema un liela labības raža

27. Ja oktobrī kokos turas augļi — būs auksta ziema

28. Ja rudenī uzzied ābeles vai ķirši — nāks bagāts
augļu gads

29. Ja pirmais sniegs uzkrīt uz sasalušas zemes —

nākamgad būs daudz ko pļaut
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Pa-
Pie"

H
.

n
pildī-

zīme l
sanas

jā nē jā nē

30. Ja rudenī sniegs uznāk uz nesasalušas zemes —

iznīks āboliņš un rudzi

X. C. Par meteoroloģiskām parādībām

31. Ja rītablāzma sarkana — būs vējš un lietus

32. Ja rietot pamale kļūst sarkana — būs salna

33. Ja vakarā vējš aprimst — būs salna

34. Ja vakarā vējš pieņemas — salnas nebūs

35. Ja debesīs daudz zvaigžņu — trešajā dienā būs

slikts laiks

3b. Ja pilnmēness atspulgs atstarojas — līs

37. Ja zemākie mākoņi iet pretī augstākajiem — būs

lietus

38. Ja visi mākoņi iet vienā virzienā — būs jauks
laiks

39. Ja sniegs uznāk uz lapām — nākamajā gadā
būs slikta raža

40. Ja sarma uznāk uz koku lapām — būs laba

vasara un laba raža

41. Ja sniegs uzkrīt uz koku lapām — būs vēls pa-
vasaris

42. Ja pirmais sniegs ilgi stāv kokos — būs slapja
vasara

43. Ja pirms pirmā sniega uzkrīt krusa — tas paliks
44. Ja sniegs uzkrīt nesasalušai zemei — būs

silta ziema

45. Ja rudenī vēlu pērkons rūc — būs vēls, slapjš

40. Ja oktobrī sillas dienas — būs silti ziemassvētki

47. Ja grib zināt, kāda būs visa ziema, — jāvēro, kāds

ir 1. oktobris

X. D. Par citām parādībām

48 Ja pēc lietus kūp avoti — otrā dienā līs vēl

49 Ja ogles ilgi kvēlo — būs vējš
50 Ja rati čīkst— būs lietus

51 Ja veciem cilvēkiem kauli sāp —- būs mitrs laiks

52. Ja grāpim padibenē ugmrs dzirkstī — būs jauks
laiks

53 Ja skals degot dūmo — būs liels vējš
54 Ja pīpe čurkst — būs lietus

55. Ja pīpe švirkst — būs labs laiks

56 Ja sūrs pīpis —būs lietus

57. Ja pirmo sniegu iemet visos istabas kaktos — gan
prūši, gan blusas pazūd

58. Ja ar pirmo sniegu noberž govīm muguras —

tās nebizo
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NOVEMBRIS SALNAS MĒNESIS

au es >ēness

Da-

lu ms

Vārda dienas Sa-
tumstlēkts kulmi-

riets
nācija

lēkts ļ riets ļ cclš

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

O 1 Ikars

T 2 Vivita, Dzīle

C 3 Ērika, Dagnija
Pt 4 Atis, Otomārs, Oto

S 5 Šarlote

Sv 6 Linards, Leons, Leo

8 32 13 07 09 17 41 19 07 2 57 17 12 J

8 34 7 07 17 39 19 05 4 29 17 23 Sv

8 37 7 06 17 37 19 03 5 59 17 33 Sv

8 39 7 07 17 35 19 01 7 30 17 45 Sv

8 41 7 08 17 32 18 59 8 59 17 59 Q
8 43 7 09 17 30 18 57 10 28 18 17 Sk

P 7 Helma, Lotārs

O 8 Aleksandra, Agra
T 9 Teodors

C 10 Mārtiņš, Mārcis

Pt 11 Ojārs, Nellija
S 12 Kaija, Kornēlija
Sv 13 Eižens, Jevgeņijs,

Jevgeņija

8 45 7 12 17 28 18 56 11 52 18 42 St

8 48 7 16 17 26 18 54 13 08 19 18 St

8 50 7 20 17 24 18 52 14 07 20 08 M

8 52 7 25 17 22 18 50 14 51 21 10 M

8 54 7 31 17 20 18 49 15 22 22 21 M

8 57 7 38 17 18 18 47 15 43 23 36 3
8 59 7 46 17 16 18 46 15 58 — O

P 14 Fricis, Vikentijs
O 15 Leopolds
T 16 Banga, Glorija
C 17 Hugo, Uga, Uģis
Pt 18 Aleksandrs, Doloresa

S 19 Elizabete, Liza

Sv 20 Anda, Andīna

901 7 54 17 14 1844 16 10 0 52 Z
9 03 8 03 17 12 18 43 16 20 2 07 Z

9 05 8 13 17 11 18 41 16 27 3 23 Z

9 07 8 24 17 09 18 40 16 36 4 40 A
9 09 8 36 17 07 18 38 16 46 5 59 A

9 12 8 49 17 05 18 37 16 57 721 Vr

9 14 9 02 17 04 18 36 17 13 8 46

P 21 Zeltīte, Andis

O 22 Aldis, Alfons

T 23 Zigrīda, Zigfrīda
C 24 Velta

Pt 25 Katrīna, Kate

S 26 Konrāds

Sv 27 Lauris, Norberts

9 16 9 17 1702 1835 1735 10 14 D

9 18 9 32 17 01 1834 18 08 11 39 D

9 20 9 47 16 59 18 32 18 59 12 52 Vz

9 22 10 04 16 58 18 31 20 10 13 48 Vz

9 21 10 22 16 56 1830 2136 14 26 V z

926 1040 1655 1829 2308 1451 L

9 28 10 59 16 54 18 28 — 15 08 C

P 28 Rita, Vita, Olita

O 29 Ignats
T 30 Andrejs, Andris

9 30 11 19 16 53 18 28 0 40 15 22 J

931 11 39 1651 1827 2 10 1532 J
9 33 12 00 16 50 1826 3 39 15 42 Sv

Saules

apak-
šējā Uzaust

kulmi-

nācija

Mēness
Saules Saules Per. 1. XI pl. 5"

lēkta māksi- Dienas Ap. 13. XI
„

6

azi- mālais
ilgums

Per- 2e- •» i
muts aug-

stums Fāzes

st m st m st m st m

1. XI 1 07 7 06

10. XI 1 07 7 24

20. XI 1 09 7 42

30. XI 1 12 7 57

115° 19° 9 09 © 5. XI pl. 1 22

121 16 8 30 3 12. XI „ 18 50

126 13 7 50 20. XI
„

15 30

131 11 7 17 £ 27. XI .,
13 51
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 66. gadadiena. * 10. Vispa-
saules jaunatnes diena. * 10. Padomju milicijas diena. * 10. Pirms

gada miris PSKP CX ģenerālsekretārs PSRS Augstākās Padomes

Prezidija priekšsēdētājs PSRS Aizsardzības padomes priekšsēdētājs
Padomju Savienības maršals Leonīds Brežnevs (1906—1982). *

17. Starptautiskā studentu diena. * 19. Raķešu karaspēka un artilē-

rijas diena. * 28. Dzimis Fridrihs Engelss (1820—1895).

1. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un par-
tijas darbinieks, viens no Tukuma bruņotās sacelšanās organizētājiem
un vadītājiem 1905. gadā Eduards Zvirbulis (1883—1916).

5. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un par-

tijas darbinieks Jānis Bankovičs (1883—1938).
5. Pirms 25 gadiem (1958) nodibināts E. Veidenbauma memoriālais mu-

zejs «Kalači».
7. Pirms 80 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece un

partijas darbinieceJVļilda Dzērvīte (1903—1978).
7. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis ķīmiķis tehnisko zinātņu doktors

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis profesors
Valerijs Gromovs.

8. Pirms 50 gadiem (1933) dzimis ķīmiķis, ķīmijas zinātņu doktors

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis PSRS un Latvijas PSR
Valsts prēmiju laureāts profesors Gunārs Čipēns.

8. Pirms 165 gadiem (1818) Jelgavā nodibināts Kurzemes provinces
muzejs, kurā tika savākti vērtīgi materiāli par Kurzemes un Zemga-
les dabu, vēsturi un kultūras dzīvi.

12. Pirms 85 gadiem (1898) dzimusi Latvijas PSR Nopelniem bagātā
ārste Ella Bieziņa.

13. Pirms 40 gadiem (1943) Rīgas pagrīdnieki Imanta Sudmaja vadībā

sarīko mīnas sprādzienu Doma laukumā, lai izjauktu okupantu ieplā-
noto pretpadomju mītiņu.

15. Pirms 100 gadiem dzimis rakstnieks, revolucionārās kustības dalīb-

nieks Linards Laicens (1883—1938).
23. Pirms 80 gadiem (1903) dzimis Lielā Tēvijas kara dalībnieks Pa-

domju Savienības Varonis Jānis Vilhelms.

23. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors

Vilnis Sīpols.
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Irmo P-ildī-
zime

šanās

jā nē jā nē

XI. A. Par dzīvniekiem

1. Ja meža putni daudz pa zemi staigā — drīz būs

ziema

2. Ja žagatas nāk mājā — būs slikts laiks

3. Ja žagatas trokšņo — būs labs laiks

4. Ja žagata sēž klusi, sabozusies — līs vai snigs
5. Ja zaķis agri uzvelk baltu kažoku — agri iestā-

sies ziema

6. Ja suns osta gaisu — būs slikts laiks

7. Ja suns smird — būs lietus

8. Ja suns brauc uz astes —
lis

9. Ja, sniegam uzkrītot, cūkas tik un tā rok zemi -—.

sniegs nepaliks

XI B. Par augiem

10. Ja meži dzelteni un lapas ilgi turas — nākam-

gad būs sklisti mieži

11. Ja lapas nokrīt zaļas — mieži nosūtīs

12. Ja sniegs uzkrīt uz koku lapām — būs gara, dziļa
ziema

13. Ja vējš rudenī pūš lapas no meža ārā — vasara

būs slapja
14. Ja rudeni lapas mežā paliek — būs sausa va-

sara

15. Ja sūna uz kokiem top mitra — drīz līs

XI. C. Par meteoroloģiskām parādībām

16. Ja novembrī daudz saulainu dienu — pava-
sarī agri jāsēj

17. Ja zvaigznes «krīt» — būs vējains un sauss

laiks

18. Ja vakarā dzidras debesis un auksta rasa —

būs salna

19. Ja vakarā debesīs ir sarkanas svitras — otrā

dienā būs stiprs vējš
20. Ja pie vakara kadā vietā debess noskaidrojas —

nākamajā dienā no tās puses nāks vējš
21. Ja rudenī un ziemā pūš austrumu vēji — nāka-

majā gadā būs pilni augļu'koki
22. Ja stipri vēji nepūš taisni, bet dauzās gar pak-

šķiem — drīz būs siltuma un aukstuma maiņa
23. Ja rudenī bieži ir migla — ziemu būs daudz

sniega
24. Ja jauns mēness ir melnīgs — būs lietus

25. Ja sniegs krīt kā putraimi — tas drīz kusis

26. Ja ir vēls rudens — būs agrs pavasaris
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Pi-
Ple-

zīme lZIU,C
sanas

jā nē jā nē

XI. D. Par citām parādībām

27. Ja, malku cērtot, lec šķēpeles — būs silts laiks

28. Ja malka krāsnī sprēgā — mainīsies laiks

29. Ja malka nedeg — būs slikts laiks

30. Ja uguns deg zilu liesmu — būs auksts laiks

31. Ja uguns deg bālu liesmu — būs lietus

32. Ja uguns rūc — būs lietus un vējš
33. Ja skurstenis gaudo vai svilpj — būs slikts

laiks

34. Ja trumulis čīkst — būs auksts laiks

35. Ja tru mv 1i s sīc — būs atkusnis

36. Ja skalam gara ogle — būs atkusnis

37. Ja skali ogle liecas un nelūst — būs mīksts laiks

38. Ja skala ogle lūst pa gabaliņiem — būs auksti

39. Ja skala ogle liecas uz leju — būs mīksts laiks

40. Ja skala ogle liecas uz augšu — būs auksti

41. Ja skalam paliek pīšļaina ogle — nāks sniegi
42. Ja sodrēji pie katla deg — būs sals

43. Ja k v c p i pie poda kvēlo — gaidāms vējš
44. Ja sviests kļūst mīksts — būs lietus

45. Ja tabaka kļūst valga — būs lietus

46. Ja telegrāfa vadi džinkst — būs lietus vai sniegs

XI. E. Par atsevišķām dienām

47. Ja līdz Mārtiņiem (10. novembrim) var art —

nākamgad tikai pēc vasarsvētkiem (šogad 22. maijā)
varēs sēt

48. Ja ir skaidras mēness naktis ap Mārtiņiem —

būs skaidrs siena laiks

49. Ja ap Mārtiņiem kokos vēl zaļas 1 3 pa s — nākam-

gad ap vasarsvētkiem to būs maz

50. Ja Mārtiņos zosis pa dubļiem staigā — ziemas-

svētkos slidināsies pa ledu

51. Ja Mārtiņos zosis pa ledu iet — ziemassvētkos pel-
dēs pa ūdeni

52. Ja Mārtiņi ir cieti, tajos salst — Katrīnas (25. no-

vembris) un Andreji (30. novembris) būs slapji, ta-

jos līs
53. Ja Mārtiņi ir skaidri — ziemu būs sali

51. Ja Mārtiņi miglaini — būs silta ziema

55. Ja Mārtiņos kokos ir sarma — būs daudz dārza

augļu
56. Ja Mārtiņos jumti ir sniegā — būs gara ziema

57. Ja pēc Mārtiņiem vēl ilgi turas lapas — pēc Jur-

ģiem (23. aprīļa) vēl ilgi nebūs zāles

58. Ja 20. nevembri koki ir apledojuši — 20. maijā
būs jāsēj lini
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Da-

;ums

Vārda dienas

Saules
„

Mēness
Sa-

lēkts
l<»1mi- riets tumst lēkts riets ceļš
nācija

Saules Mēness

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

C 1 Arnolds

Pt 2 Meta, Sniedze

S 3 Evija, Raita, Jogita
Sv 4 Baiba, Barbara, Barba

9 35 13 12 22 16 49 18 25 5 06 15 52 Sv

9 37 12 45 16 48 18 25 6 34 1605 Sk

9 38 13 08 16 47 18 24 8 02 16 20 Sk

i 9 40 13 32 16 47 18 24 9 28 16 42 ©

P 5 Sabīne, Sarma,

Klaudijs
O G Nikolajs, Niklāvs

T 7 Antonija, Anta,
Dzirkstīte

C 8 Gunārs, Vladimirs

Pt 9 Sarmīte

S 10 Guna, Judīte

Sv 11 Valdemārs, Valdis

9 42 13 56 16 46 18 23 10 48 17 12 St

9 43 14 21 1645 18 23 II 55 17 55 M

945 14 47 1644 1822 1247 1853 M

9 46 15 13 16 44 18 22 13 23 20 01 M

9 48 15 39 16 43 18 22 13 47 21 17 O
9 49 16 06 16 43 18 22 14 05 22 32 O
9 50 16 33 16 43 18 22 14 17 23 48 Z

P 12 Otīlija, Iveta

O 13 Lūcija, Veldze

T 14 Auseklis, Gaisma

C 15 Jolianna, Jana

Pt 16 Alvīne

S 17 Hilda, Teiksma

Sv 18 Kristaps

951 1701 1642 1821 14 28 — 3
953 17 29 16 42 18 21 14 36 1 03 Z

9 54 17 57 16 42 18 21 14 45 2 18 A

9 55 18 26 16 42 18 22 14 53 3 34 A

9 56 18 55 16 42 18 22 15 04 4 53 Vr
957 1924 1642 1822 15 17 6 17 Vr

9 57 19 53 16 42 18 22 15 36 7 44 Vr

P 19 Lelde, Sarmis

O 20 Arta, Minjona
T 21 Toms, Saulcerīte

C 22 Saulvedis

Pt 23 Viktorija, Balva

S 24 Ādams, Ieva

Sv 25 Stella, Larisa

9 58 20 23 16 42 18 22 16 03 9 12 D

9 59 20 53 16 43 18 23 16 AI 10 33 ®
10 00 21 22 16 43 18 23 17 52 11 40 Vz

10 00 2152 16 43 18 24 19 15 12 26 Vz

10 01 22 22 16 44 18 24 20 49 12 56 L

1001 2252 1645 1825 22 24 13 15 L

10 01 23 22 16 45 18 26 23 56 13 30 J

P 26 Dainuvīte, Gija
O 27 Elmārs, Inita

T 28 Inga, Ivita

C 29 Solveiga, Ilgona
Pt 30 Dāvids, Dāvis

S 31 Silvestrs, Kalvis

10 02 23 51 16 46 18 26 — 13 42 C
10 02 24 21 16 47 18 27 1 25 13 51 Sv

1002 24 51 16 48 18 28 2 52 14 02 Sv

1002 25 20 16 49 18 29 4 19 14 13 Sk
10 02 25 49 16 50 18 29 5 44 14 27 Sk

10 02 26 18 16 51 18 30 7 09 14 46 St

Saules !

apak-
šējā Uzaust

kulmi-

nācija

Saules Saules Mēness

lēkta māksi- Dienas Ap. 11. XII pl. 3« l

azi- mātais
ilgums

p er. 22. XII
„ 21

muts aug-

stums Fāzes

st m st m st m st m

1. XII 1 12 7 59

10. XII 1 16 8 10

20. XII 1 21 8 19

22. XII 1 22 8 20

30. XII 1 26 822

131° 11° 7 14 © 4. XII pl. 15 27

134 10 6 54 3 12. XII
„

16 10

135 9,6 6 44 <g> 20. XII
„

5 01

135 9,6 6 43 f£ 26. XII
„

21 53

134 10 6 48



A. Kroncnberga zīmējumi no tautas dzīves

gada ritējumā.

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

nības nodibināšanas diena.

2. Pirms 60 gadiem dzimusi Lielā Tēvijas kara dalībniece 201. lat-

viešu strēlnieku divīzijas sanitāre Zenta Ozola (1923—1942), kas no

priekšējām līnijām iznesusi desmitiem ievainotu strēlnieku un pati
kritusi kaujas laukā.

3 Pirms 80 gadiem (1903) dzimis stomatologs medicīnas zinātņu dok-

tors Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts Latvijas PSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks profesors Dominiks Kalvelis.

4. Pirms 80 gadiem (1903) dzimusi revolucionārās kustības dalībniece

partijas darbiniece Berta Kažociņa.
10. Pirms 50 gadiem (1933) dzimis fizikālķīmiķis un dabzinātņu vēstur-

nieks ķīmijas zinātņu doktors Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas aka-

dēmiķis Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Jānis Stra-

diņš.
18. Pirms 150 gadiem dzimis Rigas ārsts urīnizvadkanāla izmeklēšanas

instrumenta uretroskopa izgudrotājs Augusts Hākens (1833—1888).
24. Pirms 60 gadiem (1923) dzimis pusvadītāju pārveidotāju speciālists

tehnisko zinātņu doktors Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadē-

miķis Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Latvijas PSR Nopelniem

bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks Alfons Kroģeris.
25 Pirms 100 gadiem dzimis 1905. gada revolūcijas dalībnieks Hermanis

Ostelis (1883—1906).
26 Pirms 70 gadiem (1913) dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors

profesors Ēvalds Ezerletis, kurš 1958. gada 30. martā izdarīja Latvijā
pirmo sirds operātiju.

28. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, skolo-

tājs un dzejnieks Antons Salums (1883—1906).

Pirms 225 gadiem (1758) sākusi darboties tagadējā Rīgas 7. ap-

tieka.

Pirms 70 gadiem (1913) parādās publisks ziņojums, ka 1912. gada
1. decembri viesujvētra Moricsalā izgāzusi vairāk nekā 50 dižkoku.

49
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Pa-
Pa-

zīme
P««-
-sanas

jā nē ļ jā nē

XII. A. Par dzīvniekiem

1. Ja vārnas griežas augstu gaisā — būs sniegs
2. Ja vārnas augstu lidinās — būs sals

3. Ja vārnas zemu lidinās — būs silts laiks

4. Ja vārnas pulcējas baros — būs atkusnis

5. Ja strazdi skrien lieliem pulkiem — būs liels
L

lietus

6. Ja zvirbuļi pulcējas baros un čivina — mainī-

sies laiks

7. Ja zaķi jau ziemas sākumā mežā iemin takas —

būs dziļa ziema

8. Ja vāveres nāk mājā — būs sausa vasara

9. Ja vistas stāv uz vienas kājas — būs auksts

laiks

10. Ja mājas zosis stāv uz vienas kājas — būs at-

kusnis

11. Ja uz sniega gadās zirneklis — būs atkusnis

12. Ja circeņi dzied — būs auksts laiks

13. Ja suns pa zemi vārtās — būs mīksts laiks

14. Ja suns guļ saritinājies — būs salna

15. Ja suns sniegu ēd — būs putenis

XII. C. Par meteoroloģiskām parādībām

16. Ja ir kaila ziema —
vasarā nebūs augļu

17. Ja ziema Dārga — būs kārsta vasara un laba

rudzu raža

18. Ja ziema bieži ir sarma — rudenī būs daudz auzu

19. Ja birst smalks sniegs — būs auksts laiks

20. Ja sniegs vizuļo — būs sals

21. Ja ziemas sākumā maz sniega — daudz snigs
beigās

22. Ja daudz sniega ziemas sākumā — maz birs bei-

gas ;t *ļ .
23. Ja ziemā daudz siltu vēju — vasarā daudz aukstu

vēju
24 Ja ziemā mežs skan — vasarā bieži būs pērkoni
25. Ja sarkst rieti — būs auksts

26. Ja mēness iet augstu un ir sarkans — nākamajā
mēnesī būs aukstums

27. Ja mēness iet gar debess malu un ir bāls — nāks

siltums

28. Ja mēnesim ragi uz augšu — būs sals un vētras

29. Ja jauns mēness — nāks aukstas naktis

30. Ja ap mēnesi ir miglains riņķis — būs sniegpu-
tenis
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Pa-
Pie-

pa. piidī-
zime

sanās

jā nē jā nē

XII. D. Par citām parādībām

31. Ja skursteni gaudo vējš — būs atkusnis

32 Ja dūmi nāk zemē — būs lietus vai atkusnis

33. Ja pods uz uguns džinkst — būs auksts laiks

34. Ja ogle izkrītot skan — būs auksts laiks

35. Ja svece deg bez sprakšķa — būs jauks laiks

XII. E. Par atsevišķām dienām

36. Ja ziemassvētkos (25. decembrī) salst — būs

labs siena laiks

37. Ja ūdeņi līdz ziemassvētkiem trīs reizes pār-
salst — būs bagāta vasara

38. Ja ūdeņi līdz ziemassvētkiem neaizsalst — būs

bagāts zivju gads
39. Ja pirms ziemassvētkiem nav bijis putenis — nākam-

ruden būs tukši apcirkņi
40. Ja līdz ziemassvētkiem maz sni c ga — vasarā būs

daudz lietus

41. Ja pirms ziemassvētkiem daudz kupenu — nākam-

gad būs daudz graudu
42. Ja pēc ziemassvētkiem daudz kupenu — būs

daudz pelavu
43. Ja pirms ziemassvētkiem daudz sniega — pirms

Jāņiem daudz lietus

44. Ja ap ziemassvētkiem vietām melna zeme — ap
Jāņiem vietām klāsies pēdējās salnas

45. Ja ap ziemassvētkiem sekls sniegs — ap Jāņiem
būs skaists siena laiks

46. Ja ziemassvētkos daudz sniega — būs daudz siena

47. Ja ziemassvētkos nav sniega — būs maz siena

48. Ja ap ziemassvētkiem nosarmojuši koki — būs

labs rudzu ziedu laiks

49. Ja pirms ziemassvētkiem nosarmojuši koki —

būs laba linu sēja
50. Ja pirms ziemassvētkiem garas lāstekas — būs

bagāts gads
51. Ja ziemassvētki Ir zaļi vai melni — lieldienas

(šogad 3. aprīlis) būs baltas, ar sniegu
52. Ja vējaini ziemassvētki — būs bagāts augļu gads
53. Ja ziemassvētkos uzspīd saule — būs labs piena gads
54. Ja ziemassvētkos tarakāni pa klonu staigā —

būs vāja raža

55. Ja ziemassvētkos tarakāni turas pulkos pie
krāsns — būs bagāts gads

56. Ja ziemassvētku vakarā bites stropos mīļi dzied —

būs silta vasara

Apkopojis Oskars Gerts
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TAUTAS LAIKA VĒROJUMOS

UN TICĒJUMOS OTRO REIZI IEEJOT

Neizsmeļami bagāta ir šī pasaule — tautas laika vērojumi un ticējumi.
Tāpat kā neizsmeļama vispār ir tautas gudrība, kurai jau otro reizi cen-

šamies tuvoties. Šīs tikšanās redakcijas kolēģiju pamudinājušas uz no-

pietnām pārdomām, kurās ar prātu, zināšanām, vērojumiem aicinām

piedalīties arī jūs.
Jau mūs pašus mulsināja un tagad redzam — arī uzmanīgus lasītājus

mulsina vērojumu un ticējumu «E» sadaļa «Par atsevišķām dienām».

Tā, Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūta

galvenais agronoms Jānis Jirgensons raksta: «Mani mulsina, ka «E»

nodaļā par atsevišķām dienām nav dots norādījums pārcelt kalendāru

uz tā saukto veco stilu. Bet tas, manuprāt, ir vajadzīgs — pretējā ga-

dījumā dažs novērotājs apjuks un attiecīgo ticējumu novērtēs negatīvi.

Piemēram, ja sava Kalendāra 1982. gada laidienā 19. lpp. jūs rakstāt:

«Ja dzeguze sāk kūkot 9 dienas pirms Jurģiem (pēc jaunā stila —

14. IV) ...», es uzdrošinos apgalvot — tad tā nekūkos, bet 26. aprīlī —

agrā, siltā pavasarī — varbūt gan. Līdzīgi ir arī ar citām — Ģertrūdes,

Māras, Labrenča utt. dienām.

Es šo kalendāra pārcelšanu iemanījos, lasot sava vecvectēva «Ri-

meiku» Lejiņa saimniecības pierakstu grāmatas (no 1856. g.), kur mi-

nēts, ka 7. jūlijā sākta rudzu pļauja, 31. martā redzēts igauņos aram...

Dabiski, to visu var saprast tikai tad, ja pārceļ kalendāra stilu.

Principā kalendāra reformas aprakstu es atradu 1962. gadā Rīgā Iz-

dotajā grāmatā «Stāsti par kalendāru». Pēc tās iznāk, ka Krievija laika

skaitīšanas ziņā trīs gadsimtus atpalikusi no Rietumeiropas, kur kalen-

dāra reforma izdarīta jau 1582. gadā. Tāpēc radusies atstarpe ar pārējo

pasauli, un šī atstarpe ar katru jaunu gadsimtu palielinājusies: 20. gad-
simtam — par 13 (piemēram, 25. oktobris un 7. novembris), 19. gad-
simtam — par 12, 18. gadsimtam — par 11 dienām. Bet šajā gadī-
jumā — attiecībā uz tautas novērojumiem — varbūt varētu ņemt vidējo,

pagājušā gadsimta starpību— 12 dienas.

Taču varbūt vācu muižās Baltijā lietoja Rietumeiropas kalendāru?

Tajā pašā grāmatā par kalendāriem 181. lpp. taču minēts, kāda dfv-
kalendāru sistēma lietota sarakstē ar ārzemēm un kādas neērtības ar to

cēlušās...»

Sākumā gribas gan atgādirāt, ka mūsu pašu kalendārā 1981. gada
laidiena 288.—290. lpp. A. Egles rakstā «Kalendāriskās sistēmas Latvijā»
tika pat precīzāk izsekots visām jaunā un vecā kalendāra gaitām Lat-

vijas novados. Taču jaunā un vecā stila principiālā izpratne vēl nedod

atbildi, pēc kuras laika skaitīšanas sistēmas zemnieks izteicis savus

novērojumus. Tāpēc gribam sarunu šajā virzienā turpināt un jautāt: kā

domājat jūs?
Mēs pagaidām nerodam viennozīmīgu atbildi: vai senie ticējumi būtu

pēc vecā vai pēc jaunā stila un kurš kuro reizi būtu pareizais? Tāpēc
aicinām: pacentieties, lūdzu, pasekot gan pazīmei, gan piepildījumam vi-

dēji ar 12 dienu amplitūdul Tad kopīgi spriedīsim. Citādi — tikai laika

skaitīšanas atšķirību dēļ varam bez pamata atmest derīgas atziņas.

Tāpat atcerieties: patiesības meklējumu vārdā mēs pagājušajā gadā,
publicēdami tautas laika vērojumus un ticējumus, aicinājām jūs ik mē-

nesi lappušu malā fiksēt, cik lielā mērā katra parādība piepildījusies. Nu

pienācis pirmais lielais kopsavilkumu un analīžu laiks. Tāpēc ļoti gaidī-
sim šīs ziņas no jums. Sākumā varbūt jūs varētu mums principā at-

rakstīt (226046, Rīgā, Kalnciema ielā 30, Latvijas Dabas un vēstures
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pieminekļu aizsardzības biedrībā, Kalendāram), ka ticējumus pārbaudījāt
un izdarījāt konkrētas atzīmes. Tad saistīsimies ar jums, savāksim datus

un apstrādāsim tos pēc vienotas metodikas. Cik lieliski būtu, ja šo datu

būtu daudz un no dažādiem rovadiem! Tad tie dotu maksimāli pilnīgu
ainu un par to ticamību varētu runāt zinātniskās kategorijās.

Un vēl, uzmanīgi caurskatot bagātīgos profesora Pētera šmita latviešu

tautas ticējumu vākumus un ekscerpējot no tiem laika vērojumus un

('cējumus, kuri pamatā sniegti šajā un pagājušā gada kalendārā,
nākas konstatēt, ka ir vēl ļoti daudz dažādu nesavāktu tautas spriedumu
meteoroloģijas joma. Kalsnaviete Aina Šveice un daži citi jau atrakstī-

juši par pašu novērotiem vai vecāku, vecvecāku un citu vecu cilvēku

novērotiem parādību sakariem. Bet pārējie?
Cienījamie vecie mežsargi un vecie lauku vīri un māmuļas, visi dabas

draugi, — apdomājiet, apkopojiet un sūtiet mums publicēšanai arī savus

vērojumus, kuri vēl šajos divos gados nav nodrukāti mūsu kalendārā!

Rakstot ērtības labad formulējiet paši tos tādā veidā kā mes («Ja... —

tad...»), un, ja vien iespējams, rakstiet katru uz savas 9x13 cm lielas

lapiņas.
Vislabākās sekmes jums vēlējot, — patiesi gaidīsim! Un ļoti priecā-

simies, ja šos materiālus sagaidīsim ne vēlāk par pavasara sākumu —

21. martu. Tad varēsim tos izmantot nākamajā kalendārā.

Redkolēģija

DIVĒJĀDAIS DABAS REDZĒJUMS

RACIONĀLI PRAGMATISKAIS UN PARTICIPĀLI

MENTĀLAIS TAUTAS LAIKA VĒROJUMOS UN TICĒJUMOS

Ir daudz vieglāk ar prātā aprobe-
žoto viduvējību ... uzbrukt vecajai
natūrfilozofijai nekā novērtēt tās

vēsturisko nozīmi.

F. Eņģelis. «Anli-Dīrings»

Daudzi tautas vērojumi par laika zīmēm ir saprotami vien-

nozīmīgi, un to atbilstība reālajai īstenībai nekādas šaubas

nerada. Piemēram, šāds novērojums: ja piene-nēm dienā aiz-

veras ziedi, — bās lietus. Mēs zinām, ka pienenes ziedi aiz-

veras, palielinoties gaisa mitrumam. Tāpat, zinot, ka vardes

jūt gaisa spiediena un mitruma pārmaiņas, var visai vien-

kārši izskaidrot tautas vērojumu, ka vardes lēkā pa zaļi uz

lietu. Te sakarības acīmredzamas.

Citi tautas vērojumi jau pamatojas uz sarežģītākām dabas

parādību sakarībām. Piemēram: ja atlaižas kovārņi, — pēc
mēneša sāks kust sniegs; ja ievas kupli zied, — būs auglīga

vasara; ja bērzi sāk dzeltēt no apakšas, — rudens būs ilg-

stošs un ziema iestāsies vēlu, ja no galotnes, — rudens būs

īss un ziema sāksies agri. Taču, ja ņemam vērā dabas parā-

dību saistību laikā un dzīvajiem organismiem piemītošo



spēju apsteidzoši atspoguļot apkārtējo īstenību, tad arī šādu

vērojumu racionālais raksturs šaubas nerada.

Tādējādi tautas laika vērojumu un ticējumu vairumam ir

izteikts racionāli pragmatisks raksturs. Senās «tautas meteo-

roloģijas» galvenais uzdevums taču bija palīdzēt zemkopjiem
izvēlēties labāko laiku zemes aršanai, sējai un citiem lauku

darbiem, brīdināt lopkopjus par gaidāmo auksto un ilgstošo
ziemu, kurai savlaicīgi jāsagatavo vairāk nekā parasti lop-
barības. Šādas praktiskas pieejas lietderība šķiet pietiekami
pārliecinoša un diskusijas neizraisa.

Taču ne mazums ir arī tādu tautas laika vērojumu un jo
sevišķi ticējumu, kuriem piemīt arī kaut kas cits, kas visumā

neatbilst mūsdienu sadzīviskai uztverei. Tās ir atskaņas, kas

nāk no ļoti tālas senatnes. Tajās izpaužas īpatnējs dabas

redzējums no tiem laikiem, kad cilvēki dabu uztvēra kā vie-

notu veselu, pārnesa uz tās izpratni savā ciltī pastāvošo kār-

tību un cilvēku savstarpējās attiecības. Bet, kā raksta

F. Engelss, «cilts, ģints un to institūti bija svēti un neaiz-

skarami, tie bija tā dabas dotā augstākā vara, kurai atse-

višķa personība savās jūtās, domās un darbos padevās bez

ierunām».

Arī apkārtējās dabas parādības katrs cilvēks uztvēra un

izprata atbilstoši savas cilts kolektīvajiem priekšstatiem. Tie,
dabiski, nebija priekšstati mūsdienu izpratnē. Mūsu senču

priekšstatus par dabu var raksturot kā intelektuālo, emocio-

nālo un motoro (gribas) elementu nedalāmu vienotību. Bet

šādu kolektīvu dabas uztveri sauc par participālu menta-

litāti. Jo participācija ir divdabība, kad cilvēks vienlaicīgi

izjūt un apzinās sevi gan kā indivīdu, gan kā visas dzīvās

nn nedzīvās dabas organisku sastāvdaļu pastāvīgā kopībn
ar to. Te garais cēloņsakarību izpētes ceļš izpalika. Apkār-
tējās vides parādības cilvēki uztvēra tieši, kā valodu, kurā

daba runā ar viņiem. Un izprast šo dabas.valodu palīdzēja
kolektīvie priekšstati, šī mentalitāte, kuru katrs cilts loceklis

apguva kopš bērnības. Participālā mentalitāte radīja cilvē-

kam pārliecību, ka viņš spēj saprast zvēru, putnu, vēja,
strautu valodu. Tā bija savdabīga «kolektīva pieredze», ne-

apšaubāmu priekšstatu sistēma, kas tika izmantota visdažā-

dākajos dzīves gadījumos. Mūsdienu izpratnē šī «pieredze»
drīzāk ir kolektīvu psihisku stāvokļu vienota kopa.

Participālā mentalitāte nav antiloģiska vai neloģiska, tā

vienkārši nevairās no loģiskām pretrunām. Te nav iepriekšē-
jas analīzes, bet ir tikai sintēze, kas cenšas aptvert pasauli tās

vienotībā. Mūsu tālo senču participālā dabas uztvere pēc

54
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savas būtības ir naivi dialektiska. Sādā redzējumā ikkatrs

dzīvnieks un augs, jebkurš dabas objekts un parādība var

būt gan parasts, gan neparasts — tas pats vai kaut kas

cits; tie izstaro un uztver dažādus spēkus, īpašības un spē-
jas, kuru ietekme izplatās tuvā un arī tālā apkārtnē. Te nav

ideālisma un mistikas, jo vēl nav priekšstatu par nereālām

pārdabiskām būtnēm. Ir tikai vairāk vai mazāk deformēti,

pat nepareizi priekšstati par sakarībām starp reāliem dabas

objektiem un parādībām. Te pastāv vēl pārliecība, ka cilvēku

īpaša darbība (rituālās dejas, aizliegumu neievērošana, spe-
ciālu vārdu izrunāšana) it kā ietekmē dabas spēkus un līdz

ar to arī cilvēku turpmākās reālās darbības (medību, labības

audzēšanas, dzimumattiecību) rezultātus. Te vēl nav misti-

kas. Mistika taps vēlāk, līdz ar garu personificēšanu un reli-

ģijas attīstību.
4 Participālās mentalitātes pēdas, kas skaidri saskatāmas

daudzos tautas ticējumos, ir vērtīgs materiāls Joti intere-

santa kultūrvēsturiska fenomena izpētei. Taču tas ir etno-

grāfu un filozofu darba lauks. Bet dabzinātniekus šis feno-

mens interesē kā moderna metodoloģiska problēma, no kuras

atkarīga aktuālu teorijas un prakses uzdevumu sekmīga
risināšana. «Līdzdzīvošanas» problēma kļuvusi sevišķi aktu-

āla ekoloģijā. Vairums ekologu nākuši pie atziņas, ka tiešos

un ilgstošos novērojumus dabā nevar aizstāt ar eksperimen-
tiem mākslīgi radītos apstākļos. Veicot tādus novērojumus,
pētniekam >āprot iedzīvoties izpētes objektā. Šo rindu lasī-

tājs droši vien atceras Fārlija Mouata saistošo grāmatu
«Nevainojiet vilkus». Tas ir stāsts par to, kā autoram izde-

vies izpētīt vilku bara dzīves likumsakarības un pierādīt dažu

izplatīto uzskatu aplamību tikai pēc «iedzīvošanās» vilku

barā. Līdzīgas atziņas izsaka arī citi dzīvās dabas pētnieki.
Turpretim eksperimentālajam racionālismam, kas attīstījās

dabzinātnēs, sākot ar 17. gadsimtu, raksturīgs redukcionisms.

Tas ir uzskats, ka jebkurus objektus un parādības iespējams

izprast, izpētot to elementārās daļas. Viens no ievērojamāka-
jiem zinātniskā racionālisma pamatlicējiem Renē Dekarts

uzsvēra, ka «tikai no visvienkāršākajām un pieejamākajām
lietām jāveido vidziļākās patiesās atziņas».

Racionālajam redukcionismam ir nenoliedzami nopelni
dabaszinātņu (sevišķi fizikas) panākumos. Taču sarežģītu
sistēmu izpētē redukcionisms izrādījies nepietiekošs. Tapec
mūsdienu zinātniski tehniskajā revolūcijā iezīmējusies sistē-

miska pieeja. Uz šo teorētisko pamatu balstās arī moderna

kibernētika. Sistemātiskā pieeja prasa pētīt veselam orga-



nismam raksturīgās īpašības, kas nepiemīt nevienai šī veselā

daļai. Tāpēc arī šādas īpašības nevar noskaidrot, pētot ob-

jekta atsevišķas daļas. Sarežģītā sistēmā nav iespējams izpē-
tīt visas mijiedarbības un saites starp tās elementiem. Te

produktīvāks ir «melnās kastes» princips, kad, neiedziļinoties
sistēmas struktūrā, salīdzina visas sistēmas atbildes kop-
reakciju uz to vai citu iedarbību. Un izraugās tādu integra-
tīvo rādītāju, kurš pietiekami atspoguļo sistēmas kopreakciju.

Ne mazāk sarežģīta problēma, kas kļūst arvien aktuālāka

mūsdienu dabzinātnēs, ir diskrētā (pārtrauktā) un konti-

nuālā (nepārtrauktā) pretrunu risināšana. Sevišķi asi šī

problēma izvirzās sakarā ar mākslīgā intelekta konstruēša-

nas uzdevumiem. Pašreiz vēl nevar uzskatīt, ka elektronis-

kajiem skaitļotājiem piemīt intelekts, jo tie vēl nespēj radīt

atklājumus. Elektronisko skaitļotāju algoritmiskā valoda, tā-

pat kā parastās cilvēku valodas, ir diskrēta. Matemātiskās

darbības pamatojas uz diskrēto loģiku. Taču atklājumi — šī

augstākā intelektuālās darbības izpausme — noris konti-

nuāli, aptverot attiecīgo zināšanu nozari viengabalaini, parti-
cipāli iedzīvojoties tajā. No šī viedokļa izriet, ka arī mākslī-

gajam intelektam, spējīgam veikt atklājumus, jāprot ne tikai

izdarīt racionāli loģiskas operācijas, bet jābūt spējīgam ari

uz participāciju.
Acīmredzot nav īpaši jāskaidro, ka, risinot mūsdienu zi-

nātnes uzdevumus, nevar vienkārši pārņemt tālo senču parti-
cipācijas praksi. Taču šīs prakses izpēte var dot ierosmi

modernas participācijas teorijas un metodoloģijas veidoša-

nai. Domājams, ka senču mentālās participācijas tiešāka

pārmantojamība iespējama dabas estētikā. Mākslai taču

vienmēr pārsvarā ir bijis participāls raksturs. Tāpēc dabas

estētisko resursu novērtēšana un izkopšana ir neatliekams

uzdevums. Komunistiskās sabiedrības cēlāju, vispusīgi at-

tīstītu personību veidošanai nepieciešama arī estētiski piln-
vērtīga apkārtējā vide.

Arturs Mauriņš
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DABA SAVOS RITMOS

UN CIKLOS

BIORITMOLOĢIJA — SENĀ UN MODERNĀ

Priekšstati par ritmiem dabā un dzīvajos organismos bija
izplatīti jau sirmā senatnē. Par dzīvības procesu ritmisko

dabu rakstīja Heraklīts, Aristotelis, Platons un citi antīkās

Grieķijas domātāji. Senās Tibetas un Ķīnas medicīnas grā-
matās aprakstīti ārstēšanas paņēmieni, kuri balstījās uz zi-

nāšanām par organisma ritmiem. Slavenā adatu terapija
balstās uz zināšanām par ķermeņa aktīvākajiem punktiem,
kurus apvieno vairākos meridiānu pāros. Aktivitāte no viena

meridiānu pāra ritmiski pāriet uz nākamo. Citiem vārdiem sa-

kot, senajam adatu terapeitam bija jāzina ne tikai, kur durt,
t>et arī, kad durt. Mācībai par dabas ritmiem ir nozīmīga
vieta Ķīnā izplatītajā konfuciānismā. Svarīgu nozīmi biorit-

miem savā laikā piešķīra Avicenna (Abu Ali Huseins ibn

Abdalah ibn Hasan ibn Ali ibn Sina) savā «Ārstniecības zi-

nātnes kanonā», kas sarakstīts pirms tūkstoš gadiem.
Pēc tam mācība par bioloģiskajiem ritmiem atdzima Rene-

sanses laikmeta mediķu, piemēram, Paracelza, darbos.

1729. gadā astronoms Z. dc Merāns ar speciāliem eksperi-
mentiem pierādīja, ka augiem arī tumsā un nemainīgā tem-

peratūrā saglabājas tāda pati lapu kustības ritmika kā pa-
rastos diennakts (gaismas un tumsas maiņas) apstākļos.
Nedaudz vēlāk K. Linnejs aprakstīja «ziedu pulksteni» —

augu ziediem piemītošo spēju atvērties un aizvērties noteiktā

diennakts laikā. Pēc simt gadiem secinājumu par augu rit-

miskām pārmaiņām eksperimentāli apstiprināja Dekandols

un citi zinātnieki. Čārlzs Darvins publicēja darbu par augu

orgānu kustībām, uzsvērdams kustību periodiskuma iekšējos,
bioloģiskos cēloņus. Darvina laikabiedrs, izcilais vācu zināt-

nieks Jūliuss Sakss, analizēdams savu plašo eksperimentu
rezultātus, secināja, ka periodiskums, ritmika piemīt visiem

augu augšanas un attīstības procesiem.
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1. att. Starptautiski pieņemtā shēma bioritmoloģisko datu attēlošanai.

Kada medikamenta iedarbība uz klīniski veselu māti (A) un meitu (B).
Aploce (360°) atbilst diennaktij (24 stundām). Nogriežņi OA un OB —

iedarbības amplitūda (vidēji); šo nogriežņu iedomātā turpinājuma krust-

punkti ar aploci ( — 215° un —191°) ir perioda vidējā akrofāze, bet apļu
A un B pieskaru krustpunkti ar aploci (-163°, -268° un -132°,
--253

0

) — akrofāzes robežas. letonētā apļa aploce atbilst tumsas perio-
dam diennaktī.

Taču īsta bioritmu pētīšanas renesanse sākās 20. gadsimta
20. gados, kad amerikāņu zinātnieki U. Garners un H. Alards

atklāja augu fotoperiodiskumu, bet vācu biologi E. Binings
un K. Šterns konstatēja dzīvo organismu iekšējo ritmu, kura

perioda garums ir tuvs diennaktij. Šāda veida ritmus Fran-

cis Halbergs 1959. gadā nosauca par cirkādiem ritmiem. Bet

organisma periodisko reakciju sāka dēvēt par bioloģisko
pulksteni. Pētījumi strauji vērsās plašumā. Un jaunā zināt-

nes virziena pārstāvji 1937. gadā apvienojās Starptautiskajā
bioritmu pētīšanas biedrībā. Otrais pasaules karš praktiski

pārtrauca biedrības darbību.

Pēckara gados bioritmu pētījumu tematika kļuva arvien

plašāka. Pētīja šūnas un tās organoīdu, vienšūņu, audu un

šūnu kultūru, daudzšūnu dzīvnieku un augu sugu, popu-

lāciju ritmus. Šajos pētījumos ieviesās jaunas metodes,
ienāca un nostiprinājās priekšstats par specifisku bioloģisko
laiku, par dzīvās dabas organizācijas laika aspektiem. Par



bioloģiskā laika pamatvienību sāka uzskatīt bioritma perioda
garumu. Šādā skatījumā organisma «bioloģiskajam pulkste-
nim» ir daudz rādītāju un arī daudz (jo katram ritmam ir

sava metrika) skalu.
Tā bioritmoloģija kļuva par plašu bioloģijas nozari, kuras

galvenais uzdevums ir noskaidrot dzīvās dabas hronoloģis-
kās organizācijas likumsakarības: kā dzīvības procesi noris

laika gaitā. Un vecais zinātniskās biedrības nosaukums vairs

īsti neatspoguļoja pētījumu vērienu un problēmātikas pla-
šumu. Tāpēc tā, apvienodama vairāk nekā 300 biedru no

30 valstīm, 1971. gadā Litlrokas (ASV) konferencē tika pār-
veidota par Starptautisko hronobioloģijas biedrību (grieķu
«hronos» — laiks).

Šīs biedrības ilggadējais prezidents ir F. Halbergs, ASV

Minesotas Universitātes profesors. Regulāri notiek tās starp-
tautiskie simpoziji un konferences. Pētījumu rezultātus bio-

ritmoloģijā publicē starptautiskajos žurnālos «International

Journal of Chronobiologia» (iznāk Londonā kopš 1973. g.),
«Chronobiologia» (iznāk Milānā kopš 1"974. g.), «Journal of

lnterdisciplinart) of Cycle Research» (iznāk Amsterdamā

kopš 1970. g.) v. c. Tiek publicēti rakstu krājumi un mono-

grāfijas. Publikācijās bioritmoloģisko pētījumu rezultātus

grafiski attēlo pēc vienotas shēmas (1. att.).

Pētījumi bioritmoloģijā plaši izvērsušies ari Padomju Sa-

vienībā. Te jāmin akadēmiķu I. Pavlova, V. Behtereva,

A. Uhtomska, V. Parina, kā arī profesoru A Čiževska, K. Bi-

kova, A. Daņilevska un citu zinātnieku ieguldījums. Šo te-

matiku mūsu zemē periodiski apspriež zinātniskajās sanāk-

smēs. Piemēram, 1981. gada novembrī Maskavā notika

Vissavienības konference par bioritmoloģijas un hronopato-

loģijas jautājumiem. Un PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmi-

jas Vispārējās patoloģijas zinātniskajā padomē darbojas hro-

nomedicīnas komisija. Tāpat hronobioloģijas un hronomedi-

cīnas komisija noorganizēta KPFSR Veselības aizsardzības

ministrijā. Hronoloģiska rakstura pētījumus veic arī Latvi-

jas biologi un mediķi.

Arturs Mauriņš
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DABAS RITMIKA SENAJOS KALENDĀROS

Kad radās pirmie kalendāri, un kādi tie bija?
Ukrainā, Goncu sādžas tuvumā, atrasts 17 tūkstoš gadu vecs ziloņa

ilknis. Tas daļēji apdrupis, taču uz saglabājušās virsmas labi saskatāmas

iegrieztas svītras. Speciālisti atšifrējuši, ka ar svītrām apzīmētas Mēness

fāzes. Atrokot kādu citu agrā akmens laikmeta apmetni Ukrainā, Mezinā

pie Donas upes, atrasta no mamuta ilkņa plāksnītēm darināta aproce.
Uz plāksnītēm redzamas paralēlu svītriņu grupas. Tās cita pret citu atro-

das 90° leņķī. Izrādās, ka svītriņu daudzums katrā grupā atbilst Mēness

fāzes dienu un nakšu skaitam. Pavisam saglabājušies 280 diennakšu ap-
zīmējumi.

Tātad pirmie kalendāri radušies sen pirms tam, kad cilvēki sāka no-

darboties ar zemkopību. Laika skaitīšana bija nepieciešama arī pirmat-
nējam medniekam. Viņa eksistence taču pilnībā bija atkarīga no dabas.

Vajadzēja zināt gaidāmās pāimaiņas zvēru dzīvē, zivju nārstošanas,
ēdamo augļu, sēklu ienākšanās laiku v. tml. Vēl sarežģītāka kļuva dzīve

mezolītā (vidējā akmens laikmetā), kad cilvēki sāka pieradināt un kopt

dzīvniekus, audzēt labību. Vienlaikus ar to pilnveidojās arī kalendāri.

Un tie sāka kalpot ne tikai laika skaitīšanai, bet arī rituāla vajadzībām.
Sajā sakarā interesantus 3.-4. gadsimta rituālos kalendārus atšifrējis

B. Ribakovs. Sie kalendāri ornamenta veidā attēloti uz rituālajiem māla

traukiem, kas atrasti upurvietās seno tivercu (tagadējā Volīnijā) un

poļanu (Cerņigovas apgabals) zemēs. Uz dažiem traukiem attēlots viss

gads, uz citiem
— tikai pavasaris un vasara — zemkopim vissvarīgākā

sezona. Šai sezonai veltīts kalendārs uz 4. gadsimta rituālā trauka, kas

atrasts Cerņigovas apgabala Romašku ciemā (1. att.). Uz trauka virsmas

zīmes izvietotas divās joslās. Augšējā joslā kvadrātiņu grupas pārtrauc

gan viļņotas līnijas, kuras atgādina lietus strūklas, gan koka simbols,

gan krusti — uguns un Saules zīmes, gan ritenis ar sešiem spieķiem —

pērkona un zibens simbols, visbeidzot divu sirpju un labības statiņu sti-

lizēts attēls. Apakšējā joslā izvietotas divas kvadrātiņu rindas, tās pār-
trauktas pret koka, krusta un riteņa zīmēm.

Pēc B. Ribakova domām, katrs kvadrātiņš apzīmē vienu diennakti.

Pavisam attēlotas 96 dienas — no dīgstu parādīšanās 2. maijā līdz ra-

žas novākšanas beigām 7. augustā. Ar pārtraukumiem apzīmēti senslāvu

pagāniskie svētki — Jarilas diena 4. jūnijā, Kupalas diena 24. jūnijā un

Peruna (pareizāk Roda) diena 20. jūlijā. Jarilas diena atbilst senbaltu

vasarassvētkiem — šī diena kalendāra apakšējā joslā atzīmēta ar atse-

višķi novietotu kvadrātiņu. Tic ir briestošo zemes un visas dabas spēku
svētki, kurus simbolizē salapojis bērziņš. Maģiskais rituāls šajā dienā

paredz nodrošināt raženu vasaras sākumu. Kristiānisms pielāgoja šos

svētkus savai liturģijai, noliekot tos septiņas nedēļas pēc lieldienām.

Taču pirms kristīgās ticības ieviešanas mūsu senči svinēja šos svētkus

noteiktā datumā. Cauri kristiānisma gadsimtiem latvieši un baltkrievi

saglabājuši pagānisko rituālu pušķot šajā dienā savu māju ar bērzu

meijām. Kupalas diena atbilst baltu Līgo svētkiem. Tie ir Saules un

debesu valgmes svētki, kad maģiskajām izdarībām ar zemes (maģijā —

vidējā pasaule) ūdeni un uguni jānodrošina druvām pietiekami daudz

lietus un Saules siltuma no augšējās pasaules. 1. attēlā redzam, ka

Kupalas diena noslēdz kādu īpašu sešu dienu posmu, kas apzīmēts ar

kvadrātiņu kāsi. Tā ir Kupalas svētku sagatavošanas jeb «nāru (zāļu?)

nedēļa». Ar plašu pārtraukumu kalendāra apakšējā joslā atzīmēta pēr-
kondieva diena 20. jūlijā. Pērkona ritenis plaši izplatīts austrumslāvu

koka ēku ornamentos. Šīs maģiskās zīmes uzdevums ir pasargāt ēku no
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1. att. a, b — 4. gadsimta rituālais trauks no Cerņigovas apgabala Ro-

mašku ciema; c — kalendāra zīmējuma izvērsums ornamentālā joslā.

zibens. Pērkondieva dienu slāvi atzīmēja sevišķi svinīgi. Lai izlūgtos
bargā un varenā dieva žēlastību, tam bagātīgi ziedoja ne tikai dzīvnie-

kus, bet arī cilvēkus. Ar atsevišķi novietoto 12. jūlija kvadrātiņu atzī-

mēta upuru izraudzīšanas (lozēšanas) diena. Ar diviem sirpjiem apzī-
mēts 24. jūlijs — labibas pļaušanas sākums. Kalendārs nobeidzas ar

vārpu zīmi 7. augustā. Tie ir Ražas svētki. Bet kalendāra sākums

2. maijā simbolizē Dīgstu svētkus.

Lietus strūklu zīmes kalendāra augšējā joslā atbilst sekojošiem perio-
diem: no 20. līdz 30. maijam (pirmais periods), no 11. līdz 20. jūnijam
(otrais periods), no 4. līdz 6. jūlijam (trešais periods) ņn ņo 15. līdz

18. jūlijam (ceturtais periods). Lietus periodu norādēm ir noteikta ma-
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ģiska nozīme, šajos periodos vasarājiem sevišķi nepieciešams lietus. Cer-

ņigovas apgabala klimatiskajos apstāk|os pirmais periods sakrīt ar va-

sarāju stiebrošanu (6. —7. organogenēzes etaps — pēc F. Kupermanes),
otrais — ar vārpošanu (8. organogenēzes etaps), trešais — ar graudu
piengatavību un ceturtais — ar graudu vaskgatavību. šajos periodos
augi patērē ļoti daudz ūdens. Tāpēc nepieciešams lietus. Ukrainā šajos
periodos lietus nereti nelīst un graudu raža krasi samazinās. Otrais pe-
riods attēlots ar trīsstūri, kuram sānu virsotne izbeidzas 20. jūnijā. Ar

1o ir izteikta ļoti svarīga agrotehniska prasība, jo jūnija pēdējā dekādē

sāk ziedēt vasarāji. Tad lietus būtiski traucē ziedu apputeksnēšanos un

apaugļošanos. Pēdējo (ceturto) periodu attēlo lietus strūklas, kas no

augšējās joslas turpinās horizontāli apakšējā joslā, proti, «aiziet zemē».

Tā ir Joti gudra seno zemkopju atziņa: pēc 20. jūlija lietus nav vaja-
dzīgs (labība sakritīs veldrē, pērkona negaisā var aizdegties druva, la-

bību var sakapāt krusa), kaut gan augsnei nepieciešama valgme.
Visas šajā kalendārā norādītās svinamās dienas ir cieši saistītas ar

seno zemkopju rūpēm par nākamās ražas likteni, ar svarīgākajām graud-
augu attīstības fāzēm, ar nepieciešamību nodrošināt druvām pietiekami
daudz Saules siltuma, savlaicīgu lietu, novērst dabas stihiju postījumus.
Kalendārā precīzi norādītas dienas, kad tā vai citādi jāietekmē dievišķās
un dēmoniskās būtnes. Interesanti, ka šeit izceltie datumi ir arī tā sau-

camās prognozējošās dienas, kurās pēc laika zīmēm aptuveni var pare-
dzēt meteoroloģiskos apstākļus uz priekšdienām. Tātad šādu rituāla

dienu izvēle pamatojas uz ilgstošiem vērojumiem ne tikai par labības

kultūru attīstības gaitu, bet arī par laika apstākļu dažādām savstarpē-
jām sakarībām.

Sāds trauks, uz kura virsmas attēlots vasarāju veģetācijas perioda
kalendārs, kalpojis maģiskiem rituāliem, kurus «gudrie zīmju tulki» at-

licrīgās dienās piekopuši svētbirzēs, pakalnos pie Kupalas nakts uguns-
kuriem, pie svētavotiem. Cik zināms, Latvijā šādi pirmskristiānisma laika
kalendāri nav atrasti. Taču seno poļanu rituālā kalendāra raksturs bū-

tībā ir ļoti tuvs seno baltu priekšstatiem. Pat svarīgākās svinamās die-

nas pilnīgi vai daļēji sakrīt. Tāpēc nav izslēgts, ka zīmes uz trauku

lauskām, kuras atrastas Latvijas teritorijā un kuru rotājums līdz šim

tiek uzskatīts par parastu ornamentu, varbūt slēpj sevī vēl kādu citu

iniormāciju.
Arturs Mauriņš

Diennakts

NO SIRDSPUKSTA LĪDZ DIENNAKTIJ

«Katrā dabas izpausmē valda stingra regularitāte un pre-
cīza likumsakarība,» jau 1969. gadā atzina Dž. Vudvorts.

Un cilvēks šo ritmiskumu ir saskatījis kopš senseniem lai-

kiem. Jo interese par dzīvo organismu brīnumaino laika iz-

jutu nav radusies tikai šodien. Kaut arī lielākoties tikai šo-

dien cilvēks to spēj izskaidrot.

Piemēram, 1492.gada 11.oktobra naktī Kristofers Kolumbs,
atgriežoties no Kanāriju salām, stāvot sardzē uz kuģa
«Santa Maria» klāja, redzēja mīklainu mirgojošu gaismu.
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Tikai 1935. gadā žurnālā «Nature» biologs L. Krošejs iz-

skaidroja, ka šo parādību izraisījuši jūras posmainie tārpi
adontosīli (Odoniosyllis). Izrādās, ka šo un arī citu okeāna

iemītnieku nārsta kulminācija iestājas pilnmēness naktī

stundu pirms Mēness lēkta. Nārstu pavada savdabīgs «dzī-

vais feerverks», kas tā mulsinājis Amerikas atklājēju.
Dzīvnieku bioloģiskie ritmi, kas ir organisma pašuzturēts,

autonoms process, pēc ilguma dalās diennakts (perioda

ilgums apmēram 24 stundas), paisuma (perioda ilgums ap-
mēram 12,8 stundas), Mēness (perioda ilgums apmēram 28

diennaktis), gada utt. ritmos. Taču vēlreiz jāatgādina, ka

bioloģisko ritmu nosaka endogēnie, t. i., pašā organismā
esošie, nevis eksogēnie faktori — apkārtējās vides pārmaiņas

ārpus organisma, piemēram, temperatūra vai gaisma dienas

un nakts maiņā. Par to liecina Kalifornijas Universitātes

botānikas profesora K. Hamnera izdarītie pētījumi ar au-

giem un dzīvniekiem Dienvidpolā antarktiskās ekspedīcijas
laikā. Pastāv pat hipotēze, ka katra organisma bioloģisko
ritmu visos tā organizācijas līmeņos — šūnu, audu, or-

gānu, sistēmu un visa organisma līmenī — nosaka šūnās

notiekošie procesi un bioloģiskā laika skaitītāja šūnā ir

DNS dubultspirāle... Dabiski, šī būtiskā visu dzīvo or-

ganismu iekšējā nosacītība ne tikai neizslēdz, bet arī tieši

īsteno saistību ar apkārtējo vidi, ar «fizikālo laiku»
...

Ārsti bija pirmie, kas pievērsa uzmanību īsperioda (infra-

cirkādajiem) ritmiem: sirds ritmiskajai darbībai (cikla jeb

perioda ilgums vidēji 0,8 sek.), elpošanas kustībām (aptu-
veni 18 reizes minūtē), galvas smadzeņu elektriskajai akti-

vitātei — cc ritms elektroencefalogrammā (B—l2 svārstības

sek.), zarnu sieniņu peristaltikai v. c, kā arī ultracirkada-

jiem ritmiem, piemēram, epidēmiju uzliesmojumiem. Un tad

par to ieinteresējās arī citu zinātņu pārstāvji.
Tā, par zviedru ķīmiķa Nobela prēmijas laureāta Svantes

Arēniusa — elektrolītiskās disociācijas teorijas pamatli-

cēja—vaļasprieku kļuva sezonālo ritmu pētījumi medicīnā.

Viņš izteica hipotēzi', ka bronhīta periodiskie uzliesmojumi,

kā'arī epilepsijas lēkmes rodas no pārmaiņām atmosfērā.

Savukārt infracirkādic ritmi ir vienmēr pakļauti arī «dien-

nakts» svārstībām. Ir zināms, ka cilvēka sirdsdarbības ritms

vislēnākais ir nakts otrajā pusē (ap pīkst. 4.00), visstrau-

jākais — vakarā (ap pīkst. 18.00), un tas mainās vai zūd

tikai tad, ja ir bojāts sirds muskulis. Tāpat bioritmiem pa-

kļaujas arī asinsspiediens, kas viszemākais ir no rīta, ap

pīkst. 9.00, un visaugstākais vakarā, ap pīkst. 18.00.



Diennaktī mainās arī sarkano un balto asinsķermenīšu
daudzums: tas ir atkarīgs no asinsrades orgānu — sarkano

kaula smadzeņu — un limfmezglu aktivitātes cikliskuma.

No rītiem asinsrites sistēmā nonāk vairāk jauno eritro-

cītu (sarkano asinsķermenīšu) nekā vakara stundās. Hemo-

globīna (asins sarkanā pigmenta, kas pārnēsā skābekli)
maksimums novērojams laikā no pīkst. 11.00 līdz 13.00, mini-

mums — no pīkst. 16.00 līdz pīkst. 18.00. Leikocītiem (bal-

tajiem asinsķermenīšiem), sevišķi vienai to frakcijai — eozi-

nofilajiem granulocītiem, diennakts ciklā ir divi maksimumi

(pīkst. 17.00 un pīkst. 20.00) un divi minimumi (pīkst. 11.00

un pīkst. 14.00).
Savukārt gremošanas orgānu diennakts ritms lielā mērā

ir atkarīgs no ierastajām ēdienreizēm. Cilvēkam ar parasto,
t. i., dienas, dzīves veidu, kad maltītes ietur trīs reizes

dienā — rītā, pusdienās un vakarā, pirmajā dienas pusē ak-

nas un citi dziedzeri producē visvairāk gremošanas sulas,
kas nodrošina tauku un olbaltumvielu sagremošanu. Priekš-

pusdienā aknās notiek glikogēna noārdīšana, bet pēcpus-
dienā tā krājumi aknās atjaunojas (aknu šūnu izmēri palieli-
nās apmēram trīs reizes). Tātad no pīkst. 3.00 līdz pīkst. 15.00

notiek glikogēna atdošana, no pīkst. 15.00 līdz pīkst. 3.00 —

glikogēna uzkrāšana. Atbilstoši tam maksimālais cukura

līmenis asinīs novērojams pīkst. 9.00, minimālais pīkst. 18.00.

Diennakts izmaiņām pakļautas visas organisma sistēmas,
Viskrasākās pārmaiņas to funkcijās ir rīta un vakara stun-

dās, dienas un nakts fizioloģiskajos rādītājos. Tas nozīmē,
ka fizioloģiska sagatavošanās aktīvai darbībai organismā
sākas jau pirms pamošanās un sagatavošanās miegam —

pirms aizmigšanas. Diennakts cikls ir ļoti nozīmīga parādība
kā cilvēka, ta dzīvnieku pielāgošanās mehānismā.

Gunita Praulīte

ŠĪS DZĪVNIEKU DAŽĀDĀS 24 STUNDAS

Ikvienam dzīvajam organismam ir «iekšējais pulkstenis».
Tāpēc ods izlido «medīt» nevis kā pagadās, bet noteiktā

laikā. Un sikspārnis nekad pēc paša gribas «nevēlas» pa-
mest slēptuvi pirms vakara krēslas iestāšanās.

Daudziem makrodzīvniekiem organisma fizioloģisko fun-

kciju un uzvedības maiņa izpaužas diennakts ritmā, ko ne-

apšaubāmi nosaka kosmiskais diennakts ritms. Šim ritmam

pakļaujas kā augstākie mugurkaulnieki, tā bezmugurkaul-
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nieki, arī odi un bites. Tajā pašā laikā daļai dzīvnieku iz-

teikti fizioloģisko funkciju diennakts cikli praktiski nav no-

vēroti, piemēram, plēsējiem. Turpretī grauzējiem diennakts

ciklā krasi mainās kustību aktivitātes ritmiskums.

Dažu fizioloģisko funkciju spilgtas novirzes novērojamas
arī pērtiķiem. Ķermeņa temperatūras svārstības diennaktī

tiem sasniedz 4—5 °C, svārstās arī elpošanas biežums, asins

un urīna sastāvs, sirdsdarbība, muskuļu darba spējas un

psihiskā darbība līdzīgi cilvēkam.

Sevišķi uzskatāms fizioloģisko funkciju diennakts ritms

ir sikspārņiem. Dienā — miera periodā — daudzām to su-

gām ķermeņa temperatūra pazeminās līdz apkārtējās vides

temperatūrai, pulsa un elpošanas biežums samazinās, atse-

višķu analizatoru uzbudināmība izmainās. Tāpēc, atbildot uz

kairinājumu, sikspārnis nespēj aizlidot uzreiz, bet tikai pēc
iesildīšanās perioda, kura laikā palielinās vielmaiņas inten-

sitāte. Tas izskaidrojams ar to, ka mūsu sikspārņa dzīves

pamatā ir izteikts cirkādais cikls, t. i., spēja «skaitīt laiku»

un atkārtot funkcijas apmēram pēc 24 stundu intervāla,
turklāt — pat bez dienas un nakts maiņas, pilnīgā tumsā.

Ja sikspārni izolē no bara, ievietojot tumšā kamerā, «iesildī-

šanās pirms izlidošanas» tomēr notiek tieši tajā pašā laikā,
kad sākas bara aktivitātes laiks.

Līdzīgu parādību var novērot arī susuriem. Dabiskos ap-

stākļos susuri ir nakts dzīvnieki — dienu tie pavada ligzdā,
kas ierīkota koka dobumā vai putnu būrī. Ja dzīvnieku pār-
nes uz laboratoriju un nepārtraukti tur vai nu gaismā, vai

tumsā, diennakts ritms saglabājas, lai gan aktivitātes sā-

kums katru dienu var nedaudz nobīdīties uz vienu vai otru

pusi. Bet tas acīmredzot izskaidrojams ar šiem dzīvniekiem

piemītošu nemainīgu periodu — nedaudz īsāku vai nedaudz

garāku par 24 stundām. Kad tiek atjaunota normāla dienas

un nakts maiņa, susura aktivitāte atkal atgriežas šim ciklam

atbilstošās robežās. Vides temperatūras maiņa viņa cirkā-

dos ritmus neietekmē.

Vispār diennakts ritmu pamatregulators ir gaisma — tā

kalpo par signālu, kas dzīvniekam ziņo, ka viss apstākļu

komplekss ir mainījies, kaut gan zīdītāji ir samērā autonomi

attiecība pret klimatiskajiem un citiem faktoriem, jo zīdītāju

un vides saistības galvenā forma ir barošanās. Eksistē pat

barības kaloritātcs atbilstība dzīvnieka aktivitātes periodam.
Pārtiekot no kalorijām nabadzīgas barības, strupastēm pēc
2—4 stundām nepieciešams atkal uzņemt barību, tāpēc tās

spiestas būt aktīvas augu diennakti. Peles turpretī barībā iz-
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manto sēklas, augļus, kā ari kukaiņus, tārpus, moluskus,
t. i., kalorijām bagātu barību, un līdz ar to ir aktīvas gal-
venokārt naktī — lai dabūtu diennaktī nepieciešamo barības

daudzumu, tām pietiek reizi vai divas reizes piepildīt kuņģi.
Bet kukaiņēdājiem un plēsējiem cirkādie ritmi ir cieši saistīti

ar viņu upuru aktivitātes ritmiem.

Tikpat lielā mērā diennakts ritms atkarīgs no barības pie-

ejamības. Ja kādu gadu egļu un priežu čiekuru ir maz, vā-

verei ilgi jāmeklē, ar ko iztikt, turpretī ražīgos gados vāveru

aktivitāte samazinās. Līdzīgi — atkarībā no upuru sastopa-
mības biežuma — mainās plēsoņu diennakts ritms: ja grau-

zēju maz — sermulim ilgi jāmeklē barība; dziļā irdenā

sniegā vilkam grūti panākt alni vai briedi, tāpēc viņš ilgi
«aktīvs» klīst pa laukiem un mežiem, meklējot upuri.

Kā dzīvnieki mērī šo savu dzīves, darbības, aktivitātes

laiku? Pašlaik vienota uzskata par bioloģiskā pulksteņa me-

hānismu nav. Eksistē divas hipotēzes. Saskaņā ar vienu no

tām bioloģiskais pulkstenis ir kāda iekšēja sistēma (bioķī-
miskā reakcija šūnās vai arī pārmaiņas endokrīnajā sis-

tēmā), kas spējīga mērīt laiku bez jebkādu ārēju signālu
līdzdalības. Otras hipotēzes piekritēji uzskata, ka organisma
iekšējo pulksteni regulē ārējie signāli, piemēram, Zemes mag-
nētiskā lauka maiņa vai kādi citi faktori.

Cirkādajiem ritmiem ir liela loma dzīvnieku dzīvē. Biolo-

ģiskais pulkstenis saskaņo organisma iekšējos fizioloģiskos
ritmus ar ārējās vides ritmiem.

Bioloģiskā pulksteņa priekšrocība ir arī tā, ka tas laicīgi
«brīdina» dzīvnieka organismu, dod iespēju paredzēt apgais-

mojuma, temperatūras v. c. izmaiņas diennaktī. Tādēļ su-

suris, naktī iznākdams no ligzdas, vai sikspārnis, pamez-
dams slēptuvi, ir pilnīgi sagatavojies jebkurai nejaušībai,
ko slēpj apkārtne.

Ervins Lukševičs

KĀ JĀŅTĀRPIŅA «LATERNA» NOMAINA

SIENĀŽA «DZIESMU»

Mūsu iztēlē džungļi vienmēr ir saistījušies ar kaut ko skaistu un tajā
pašā laikā briesmīgu. Blakus brīnišķīgiem ziediem tur notiek cīņa uz

dzīvību un nāvi, tur ir gan necaurejami biezokņi, gan neredzēti zvēri...

Taču mums nemaz nav jātiecas uz Āfriku vai Dienvidameriku. Ari

pie mums ir noslēpumu pilni džungļi — zāles džungļi. Dažs varbūt ju-
tīsies vīlies, bet tas tikai liecina, ka viņš slikti pazīst šo sarežģīto vai-
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stību. Zāles džungļi ir īpatnēja pasaule, tajos, tāpat kā īstajos džungļos,
verd mums neredzamas cīņas un kaislības, risinās mīlas rotaļas, dzimst

mazuļi, tiek celti mājokļi un meklētas paslēptuves. Te dzīvo gan zālēdāji,
gan plēsēji. «Zāles meža» apdzīvotāji galvenokārt ir kukaiņi. Vai esat

kādreiz apgulušies pagarā pļavas zālē un pavērojuši dzīvās radībiņas sev

apkārt? Neskaitāmi sīkulīši tekalē pa stiebriņiem, pa zemi, pa ziediem

un dzīvo savu īpatnējo dzīvi. Mums tā liekas sveša, jo pārlieku maz

esam ielūkojušies kukaiņu pasaulē. Un tas ir slikti, jo kukaiņu sugu
ir visvairāk un tās dabas procesos veic milzīgu darbu, tāpēc mums kaut

nedaudz kukaiņi tomēr jāiepazīst.
Kad dienu nomaina nakts, zāles biezoknī, tāpat kā īstā mežā, vieni

dzīvnieki dodas gulēt, bet citi sāk medību gaitas. Šoreiz ielūkosimies

tikai divu sugu kukaiņu dzīvē, no kurām viena ir aktīva dienā, bet

otra — naktī. Tie ir sienāzis un jāņtārpiņš. Šķiet, kurš gan nepazīst jau
agrā bērnībā dzirdētos un redzētos sisinatājus un spīgulīšus, taču izrā-

dās, ka daudziem nav īsti skaidrs, kuri ir sienāži un kas tas jāņtārpiņš
īsti ir.

Ja, staigājot pa pļavu, noķeram vienu zaļu lēkātāju, kurš nupat sisi-

nāja, domājam — sienāzis, bet gadījumu vairumā kļūdāmies. Šis dzīv-

nieciņš ir neliels, no sāniem it kā saspiests, taustekļi līdzīgi īsiem radzi-

ņiem izstiepti uz priekšu. Mūsu rokās ir nokļuvis sisenis Izradās, Latvijā
dzīvo 27 sugu siseņi un tikai deviņu sugu sienāži, šos radniecīgos ku-

kaiņus visvieglāk atšķirt pēc taustekļu garuma. Sienāžiem tie ir ļoti
gari, vismaz ķermeņa garumā. Arī sisināšanas mehānisms ir atšķirīgs.
Siseņi «muzicē» ar pakaļkājām, bet sienāži sisina, trinot viena priekš-
spārna pamatu gar otra pamatu. Pie mums biežāk sastopamas divas

sugas: parastais dziedātājsienazis tin pļavu dižsienāzis. Tie abi ir lieli,
3—4 centimetrus gaii kukaiņi, mātītēm vēderiņa galā ir īpašs orgāns —

dējeklis. Parastais dziedātājsienāzis ir zaļš, gandrīz vienkrāsains ar sa-

mērā mīkstiem priekšspārniem. zem kuriem paslēpti labi attīstīti caur-

spīdīgi pakaļējie spārni. Dzīvo mitrās krūmainās vietās, dārzos. Barojas

ar sīkiem kukaiņiem — dažādiem divspārņiem, maziem tauriņiem, to kā-

puriem v. c. Ēd arī augu barību, dažreiz kaitē lauksaimniecības kul-

tūrām.

Rita pusē dziedātājsienāzis «sauļojas». Izmeklējis labi apgaismotu
vietu, tas pārmaiņus guļ te uz viena, te uz otra sana. lai viss ķermenis
saulē labi izsilst. «Dziedāt» sienāzis sāk pēcpusdiena, šim pasākumam
kukains izvēlas kādu lielāku zāļaugu vai krūmu, dažkārt — koku apak-
šējos zarus. Siltā laikā sisināšana ieilgst pat pēc saules rieta un tur-

pinās līdz pīkst. 2.00—3.00 naktī. Izturēšanās un barības ziņā dziedātāj-
sienāzim līdzīgs ir parastais dižsienāzis, tikai tas vairāk mīl saulainas

vietas, tāpēc no krūmājiem izvairās, bet cenšas uzturēties sausas pļa-
vās. Atšķirībā no dziedātājsienāža priekšspārni tam ir nedaudz cietāki

un ķermeņa krāsojumā bez zaļās ietilpst arī brūnā krāsa. Dažreiz tā ir

atsevišķu plankumu veidā, bet dažreiz viss kukainis ir brūngans.

Sienāži, tāpat kā siseņi un circeņi, pieder pie taisnsparņu kārtas. Tā

ir ļoti liela kukaiņu grupa, kurā ir vairāk nekā 20 000 sugu, no kurām

pāri par 700 sastopamas Padomju Savienībā. Taisnspārņi ir plaši izpla-
tīti visā pasaule — no tropiskajiem apgabaliem līdz pat polārajam
lokam. Tie izceļas ar formu daudzveidību un pielāgošanās spējām atšķi-

rīgiem vides apstākļiem Jaunie īpatņi attīstās ar nepilnīgu pārvēršanos
Tas nozīme, ka nav kūniņas stadijas. No olām izšķīlušies kāpuri ir līdzīgi

pieaugušam kukainim, tikai tie ir mazāki un bez spārniem. Taisnspārņi

vairojas, dējot olas. Tā, sienāžiem ir ļoti īpatnēja apaugļošanās. Pāroša-

nās laikā tēviņš piekar mātītei vēdera galā maisiņu — spermatoforu, kam
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ir visai sarežģīta uzbūve. Bez spermatozojiem tas satur īpašu lipīgu
masu, kuru mātīte pēc pārošanās apēd. Šie procesi ir ilgstoši. Piemēram,

zaļo dziedātājsienāžu pārošanās ilgst 45 minūtes, bet spermatofora lipīgo
daļu mātīte turpina ēst 15 stundas. Šim oriģinālajam procesam ir liela

bioloģiska nozīme šo sienāžu dzīvē. Spermatofors traucē mātītei kustē-

ties, neļauj priekšlaicīgi izdēt olas un izslēdz atkārtotu pārošanos. Lai

atbrīvotos no tā, mātītei tas jāapēd, bet tajā esošā īpašā masa prasa no-

teiktu ēšanas ilgumu un pa to laiku sperma nokļūst olvados. Vairums

sugu olas dēj zemē, bet ir f-rī tādas sugas, kuras olas paslēpj augu
lapās vai mizu spraugas. Mūsu sienāži parasti olas dēj vasaras otrajā
pusē. Izdētās olas pārziemo, un kāpuri izšķiļas nākamajā pavasarī. Dzī-

ves laikā tie 4—6 reizes maina savu hitīna apvalku.
Taisnspārņiem ir labi attīstītas pakaļkājas. Tās ir piemērotas lēkša-

nai. Toties priekškājās, bet siseņiem vēderiņa pirmajā posmā atrodas

dzirdes orgāni. Tātad sienāži paši dzird kaimiņu sisināšanu, tāpēc vēl

jo interesantāk ir pavērot zaļos muzikantus. Vasaras vakaros mēģināsim
saskatīt sienāža slēptuvi un palūkosimies, ko dara šis lielais, interesan-

tais kukainis.

Saulei slīdot uz rieia pusi, dienā aktīvie kukaiņi pārtrauc savas gaitas
un dodas uz slēptuvēm. Taču zāles džungļi tukši nepaliek, tajos sāk

darboties «nakts maiņa». Pa zemi sāk tekalēt skrejvaboles, pie ziediem

atlido tauriņi, un, lūk, mežmalā paspīd zaļgana uguntiņa. Vēl otra,
trešā! Tur jāņtārpiņi iedeguši savas laterniņas. Pašķiram zāles stiebrus
un notveram vienu dzīvnieciņu. Pa plaukstu rāpo neliels posmains
16—18 milimetrus garš radījums, kuram viss vēderiņa gals izstaro fos-

forizētu gaismu. Nu tārpiņš kas tārpiņš, tā sešas posmotās kājas mēs

tā īsti nepamanām, nemaz nerunājot par citām taksonomiskām pazīmēm.
Acīgāks vērotājs teiktu, ka tas ir kāpurs, bet arī viņam nebūtu taisniba.

Mūsu rokās ir vabole, pareizāk sakot, kādas spīdvaboļu sugas mātīte.

Tēviņi ir mazāki, ar labi attīstītiem diviem spārnu pāriem, un pēc skata

tie nemaz nelīdzinās mātītēm. Arī gaisma, ko tie izstaro, nav tik spil-
gta, bet gan daudz vājāka. Jāņtārpiņa latīniskais nosaukums ir Lampy-
ris noctttuca, un to varētu tulkot kā «naktsspīduma laterna». Šis kukai-

nis ir viena no divām spīdvaboļu dzimtas sugām, kuras dzīvo Latvijā.
Citas spīdvaboļu sugas (ap 2000) sastopamas gandrīz tikai siltajās ze-

mēs. Spīdvaboles atšķiras no citām vabolēm ar to, ka visu sugu mātītes

spīd noteikti, bet tēviņi tikai dažām sugām. Gaismas orgāni visbiežāk

atrodas vēderiņa galā. Tur zem īpašas caurspīdīgas kutikulas atrodas

lielas fotegēnas šūnas. Zem tam ir gaismas atstarotāji — ar urīnskābes

kristāliem pildītas šūnas. Fotogēnās šūnas satur olbaltumvielu luciferīnu.

Fermenta luciferāzes klātbūtnē luciferīns ar gaisa skābekli oksidējas par
oksiluciferīnu Šis process ir ārkārtīgi ekonomisks, jo 98% enerģijas
pārvēršas gaismā. Salīdzinājumam var minēt, ka parastajā elektriskajā
spuldzē gaismā pārvēršas tikai 4% enerģijas. Daudzām spīdvaboļu su-

gām piemit spēja regulēt gaismas izstarošanu. Tās var palielināt vai

samazināt spīdēšanas intensitāti vai arī nodrošināt spīdēšanu ar pārtrau-
kumiem. Dažu tropisko spīdvaboļu sugas naktīs salasās vienuviet un

reizē «ieslēdz» un «izslēdz» savas laterniņas. Šādas uguņošanas galvenā
bioloģiskā nozīme ir partnera piesaistīšana. Arī mūsu jāņtārpiņa mātīte,
kura pati nelido, ar savu gaismas signālu aicina tēviņu.

Spīdvaboles, tāpat kā citas vaboles, attīstās ar pilnu pārvēršanos. Tas

nozīmē, ka no izdētajām oliņām izšķiļas kāpuri, kuri pēc zināma baro-

šanās laika iekūņojas, bet kūniņā attīstās pieaugusi vabole. Kāpuru gal-
venais uzdevums ir augt, uzkrāt rezerves vielas, tāpēc tiem raksturīga
liela ēdelība. Pieaugušie īpatņi izplatās jaunās dzīves vietās un intensīvi
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vairojas, tāpēc vabolēm noder gan spārni, gan dažām no tām — gaismu
izstarojoši orgāni.

Jāņtārpiņa mātīte mūsu plaukstā vairs nespīd. Sajutusi apstākļu
maiņu, tā cenšas aiztikt projām un paslēpties. Palaidīsim to zālē un

palūkosimies apkārt: visur valda dzīvība, visapkārt pulsē dabas ritmi. Un
mēs kopā ar lielajiem un mazajiem dzīvniekiem, kopā ar zāles džun-

gļiem atrodamies tajā brīnišķīgajā mūsu planētas daļā, kuru sauc par
biosfēru.

Dzintra Rūtenherga

Mēness 7 diennaktis

PAISUMI UN BĒGUMI DZĪVAJĀ DABA

Senatnē Mēness fāžu periodiskā maiņa deva ļaudīm iespēju
izmērīt par diennakti garāku laika posmu. Un cilvēki ar

gandarījumu vēroja debess ķermeņu kārtību, kas pavisam
atšķīrās no viņu apkārtnes katastrofu haosa. Mēness cilvēka

apziņā ietvēra jēdzienu par sākumu un galu, jēdzienu par

turpināšanos un mūžību. Tāpēc arī par laika mēru kļuva «mē-

ness» latīniskais apzīmējums — menzis, no kura vēlāk radās

vārds menzūra (mensura) — mērs.

Mēness fāžu sakritība ar visdažādākajām norisēm dzīvajā
un nedzīvajā dabā — ar paisumu un bēgumu, ar rasas

pārbagātām un aukstām pilnmēness naktīm, tāpat ar augu

pastiprinātu augšanu šajās naktīs — izraisīja cilvēkos lielu

interesi un tos satrauca. Radās Mēness kults. Jauna Mēness

parādīšanos saistīja ar augošiem organismiem labvēlīgiem

apstākļiem. Centrālās Āfrikas ciltīs mātes vēl šodien savus

jaundzimušos parāda jaunam Mēnesim. Sī tradīcija bijusi
izteikta arī senajiem grieķiem, armēņiem, persiešiem. Ir

ticējumi, ka jauns Mēness nodrošina veiksmi visos darīju-

mos, vairo bagātību. Vācijā ilgus gadus valdīja ticējums, ka

kāzas jārīko, māja jāiesvēta, zeme jāpērk — ikviens darbs

jāsāk jaunā Mēnesi. Kad Mēness iegriežas pēdējā ceturksnī,
nedrīkst iet medībās, nedrīkst sākt karu, nedz kādu citu

lielu pasākumu.
Visā pasaulē valdījis uzskats, ka jāsēj tad, kad Mēness

aug, bet jānovāc, kad dilst. Latviešu tautas ticējumos skan —

augļu koki stādāmi augošā vai gandrīz pilnā Mēnesī, tad tie

nesīs bagātu ražu. Savukārt siena un āboliņa pļauja jāie-
kārto jaunā Mēnesī, tad atāls aug daudz lielāks un spēcī-
gāks. Koki jācērt pilnā Mēnesī — tad koksne ir sausāka. Tā



70

tauta savus ticējumus izskaidroja. Savu dzīvi ļaudis centās

iekārtot atbilstoši dabas ritmikai, jo arī cilvēkam kādu dienu

darbs sokas labāk, bet citu dienu — nemaz neiet no rokas.

Jau renesanses laikmeta ārsts Paracelzs uzskatīja ekso-

gēno ritmiku — pārmaiņas vidē — par cilvēka slimību cē-

loni. No attiecīga periodiska režīma nav brīvs neviens —

ne dzīvnieks, nedz augs, nedz arī cilvēka organisms —,

mainīgie organisma režīmi ir visa dzīvā fundamentāla

īpašība. Evolūcijas gaitā notika atsevišķu funkcionālo sis-

tēmu darbības un vielmaiņas sinhronizācija — saskaņošanās
ar apkārtējās vides ritmiku. Bioloģiskie ritmi saglabājas no

paaudzes paaudzē, bet katrā indivīdā tie sāk funkcionēt

tikai tad, kad tos aizsāk kāds ārējās vides kairinātājs —

sinhronizators. Par sinhronizatoriem var būt dažādi fizikāli

kairinātāji — skaņa, gaisma v. c. Ja 20. gadsimta sākumā,

monobioloģijas pētījumu rītausmā, īpašu interesi kā kairi-

nātājs izraisīja gaisma, tad šobrīd lielu interesi izraisa

hēliofizikālie un kosmiskie bioritmu regulētāji. Viens no

visaktuālākajiem mūsdienu dabzinātņu jautājumiem ir

tas, kā Saule, Mēness, planētas un Visums ietekmē Zemes

dzīvi.

No Saules ir atkarīgas pārmaiņas atmosfērā, bet Mēness

galvenokārt regulē Zemes garozas un ūdens apvalka ritmus.

Mēnesim ir divi cikli: 1) Mēness orbitālās griešanās pe-
riods — 27,7 stundas 43 minūtes, 2) laika posms no vienas

pilnmēness nakts līdz otrai, kas ir vienāds ar 29,5 diennak-

tīm. Bet Saule apgriežas ap savu asi 27 dienās. Visi šie

cikli ietekmē Zemes gravitāciju, izraisot jūrās un okeānos

paisumu un bēgumu, kā arī Zemes garozas svārstības. Spe-
ciālisti uzskata, ka 70% paisuma nosaka Mēness, bet

30% — Saule. Debess ķermeņu ietekmi uz Zemi regulē to sav-

starpējās attiecības. Kad izplatījumā Saules, Mēness un Ze-

mes centri atrodas uz vienas līnijas, tad to savstarpējais pie-
vilkšanās spēks summējas un Zemes jūrās un okeānos

ir visstiprākais paisums. Uzskatāms piemērs, kā Mēness un

Saule ietekmē dzīvības norises, ir vērojams gliemežnīcu vei-

došanās procesā — maza paisuma laikā diennaktī gliemež-
nīcā veidojas divas tumšas un divas gaišas joslas, bet stiprā

paisumā — tikai viena plata tumša un viena gaiša josla.
Augšanas fizioloģijā atspoguļojas pārmaiņas vidē — pai-
suma un bēguma zonās likumsakarīgi mainās temperatūra,
silikātu, skābekļa daudzums un līdz ar to vides skābums

(pH). Dzīvnieki evolūcijas gaitā ir pielāgojušies mainīties

līdzi vides apstākļiem. Paisumu cikliskums izpaužas tādos
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fizioloģiskos procesos kā kustību un elpošanas aktivitāte,
krāsas maiņa v. c. 1903. gadā pirmo reizi tika aprakstīta

paisuma ritmu ietekme uz plakanajiem tārpiem, jo bija no-

vērots, ka šīs sugas indivīdi bēguma laikā redzami uz smil-

tīm, bet, kad ūdens līmenis paaugstinās, ierokas tajās.
Vēlāk šo parādību novēroja arī daudzsaru tārpiem, glie-

mežiem un citiem jūras bezmugurkaulniekiem. Aktīnija pai-
suma laikā atveras, bet bēguma — sakļaujas. Austeres pai-
sumā atver gliemežvāku, bet, tuvojoties bēgumam, — aizver.

Jūras krabjiem mainās krāsa — I—3 stundas pirms bēguma
melnā krāsa melanīns izkliedējas un dzīvnieks kļūst gaišāks.
Atbilstoši vides sastāva svārstībām dzīvniekiem mainās arī

audu metabolisma intensitāte — minimāli skābekli patērē

paisuma, maksimāli — bēguma laikā īsi pirms paisuma —

tas nozīmē, ka dzīvnieks jau sāk pielāgoties gaidāmajai ap-

stākļu maiņai. Dzīvnieku vairošanās, it sevišķi jūras un oke-

ānos mītošajiem dzīvniekiem, lielā mērā saskan ar Mēness

cikliem. Šīs parādības bioloģiskā jēga ir skaidra, jo bez šīs

kārtības zivju, gliemju un citu dzīvnieku sīkās dzimumšūnas

pazustu milzīgajos ūdens plašumos un neapaugļotos.
Zinātnieki atklājuši, ka Mēness fāzēm atbilstoši vairoša-

nās cikli ir ne vien ūdens, bet arī sauszemes dzīvniekiem un

tāpat augiem. Šveices Federālajā lauksaimniecības ķimizā-

cijas pētniecības institūtā izstrādāta desmitgadīga pro-

gramma problēmas «Mēness ietekme uz augiem» pētīšanai.
Mēness cikls, proti, 29,5 diennaktis, nosaka augu vielmaiņas
cikliskumu. Šī institūta profesors F. Brauns pēc dažādiem

fizioloģiskās aktivitātes radītājiem secināja, ka augu meta-

bolisms maksimālo aktivitāti sasniedz pilnā, bet minimālo —

jaunā mēnesī. Amerikāņu zinātnieks T. Lejs sešus mēnešus

novēroja fosfora uzsūkšanās intensitāti no augsnes kuku-

rūzā — pilnā mēnesī tā ir maksimāla, jaunā mēnesī mini-

māla. Pilnā mēnesī augi patērē divas reizes vairāk ūdens

nekā jaunā mēnesī.

Mēness fāzēm atbilst arī kukaiņu dzīves ritmi, putnu

riests, daudzu atsevišķu dzīvnieku sugu, piemēram, Malajas

mežažurkas, Indijas bifeļu un citu dzīvnieku, dzimum-

aktivitate.

Arī nebrīvē, laboratorijas apstākļos, bioritmu atkarība no

Mēness fāzēm saglabājas. Krātiņā žurkas kļūst ļoti nemie-

rīgas, kad Mēness aizslīd aiz horizonta, bet, kad tas ir uz-

lēcis, nomierinās. Mēness aptumsumu izjūt arī pērtiķi zoolo-

ģiskajā dārzā — dziļā naktī tie neguļ, spiežas cits pie cita

un pārbijušies klusē.
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Pazīstamais japāņu biologs Tanaka, kurš daudzus gadus
pētīja kosmisko ritmu ietekmi uz dzīvām sistēmām, uzskata,
ka arī cilvēka dzīvi ietekmē Mēness un Saule — cilvēku viņš
nosauca par «dzīvu Saules pulksteni».

Cilvēku uzvedību ietekmē Zemes magnētisms, atmosfēras

jonizācija, ko savukārt regulē debess ķermeņu attiecības.

Visjūtīgākie pret to ir ļaudis ar nelīdzsvarotu nervu sistēmu.

1960. gadā amerikāņu psihiatrs L. Dž. Ravics veica šādu

eksperimentu — garīgi slimiem cilvēkiem katru dienu izda-

rīja elektroencefalogrammu (noteica galvas smadzeņu bio-

elektrisko aktivitāti) un ievēroja svārstības, kuras varētu

saistīt ar Mēness fāžu maiņu. Viņš secināja, ka ne tikai

Mēness fāžu, bet arī Visuma elektromagnētisko spēku sav-

starpējo attiecību maiņa var izraisīt katastrofālas parādības

psihiski nelīdzsvarotiem cilvēkiem. Šajā jomā vēl daudz pē-
tāma, bet, kā uzsver padomju fiziologs A. Presmans un citi

zinātnieki, bioritmu sinhronizācija un to saskaņošanās ar

ģeofizikālajiem un kosmiskajiem ritmiem ir apstiprinājusies.
Jau 1926. gadā V. Vernadskis rakstīja, ka jebkurš organisms
funkcionē kā biosfēras daļa, ka evolūcijas saikni ar laika

gaitu var uzskatīt par kosmiskās informācijas uzkrājumu
biosfērā. Savukārt katrs dzīvs organisms ir individuāla vie-

nība un kosmosa ritmiku, tāpat kā pārējo vides ietekmi, savā

dzīves ritumā atspoguļot var ļoti dažādi.

Livija Rūža

UN TOMĒR FĀZES lETEKMĒ!

Tautas ticējumu bagātajā krātuvē atrodamas ne vien savdabīgas un

interesantas, bet arī loti noderīgas ziņas. Uzmanību īpaši saista daudzie

norādījumi par optimālajiem sējas un ražas novākšanas termiņiem, kas

nosakāmi pēc Mēness fāzēm. Mūsdienās tos parasti neievēro, bet labāk

paļaujas uz zinātniski argumentētiem agrotehniskiem norādījumiem. To-

mēr, būdams zemkopis amatieris, nolēmu savā ģimenes dārziņā veikt

dažus eksperimentus.
Eksperimentiem izvēlējos auzas, linus, zirņus, kartupeļus un sīpolus.

Katrai kultūrai iekārtoju divus lauciņus — vienu sējai pilnā, otru —

tukšā Mēnesī. Lai samazinātu nokrišņu atšķirīgo iespaidu šajos sējas un

stādīšanas laikos, izmēģinājuma lauciņus iekārtoju veca šķūņa pajumtē,
kuru ar grāvi norobežoju no apkārtējo gruntsūdeņu pieplūdes.

Izmēģinājumus uzsāku 1978. gadā: ar auzām un liniem 2 gadus, ar

kartupeļiem 3 gadus, ar zirņiem un sīpoliem 4 gadus. legūtie rezultāti

bija ļoti interesanti un saskanēja ar tautas ticējumiem.
Auzas, kas bija sētas tukšā Mēnesī, ceroja daudz labāk, nekā tajā

lauciņā, kur tās bija sētas pilnā Mēnesī. Turpretī lini izauga garāki tad,

ja tie bija sēti pilnā Mēnesī. Tukšā Mēnesī sētiem liniem pāragri iestājās
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ziedēšanas fāze, tā ka tie nepaspēja izaugt. Tāpat arī zirņi labāk padevās
tad, ja bija sēti pilnā Mēpesī. Ja tie bija sēti tukšā" Mēnesī, tad stipri
ievilkās ziedēšanas fāze, tie nepārtrauca augšanu un līdz ar to novāk-

šanas laiks aizkavējās. Kā liecina senie ticējumi un arī mana pieredze,
novācot zirņus tukšā Mēnesī, tie slikti žūst un uzglabājot pelē. Arī lapu
koku malka, kas sagatavota tukšā Mēnesī, slikti žūst un pelē.

Tāpat kartupeli stādāmi pilnā Mēnesī, tad tie ziemā daudz labāk uz-

glabājas nel<ā tad, ja ir stādīti tukšā Mēnesī.

Arī sīpoli labāk uzglabājas — neizaug, ja tos stāda tukšā, bet novāc

pilnā Mēnesi. Tukšā Mēnesī novākti sīpoli ziemā ātri sāk augt. Sīpoliem

pētīju arī sakņu masas pieaugumu dažādu Mēness fāžu laikā. Sim no-

lūkam ik pa 2 nedēļām novācu 10 augus, pēc kārtas, bez jebkādas iz-

lases un tos nosvēru. Izrādījās, ka tukšā Mēnesī sīpolu sakņu masas

pieaugums ir par 15—25% lielāks neka pilnā Mēnesī.

1979. gada maijā izdarīju nelielu eksperimentu ar avenēm — iestā-

dīju pa 20 atvasēm pilnā un tukšā Mēnesī. Ari šajā gadījumā taulas

novērojumi izrādījās pareizi: no pilnā Mēnesī stādītajām ieauga tikai

3 atvases, bet no tukšā Mēnesī stādītajām gandrīz visas — 19 atvases.

Rezumējot šo eksperimentu rezultātus, var teikt, ka tukšā Mēnesī au-

gos augšanas procesi notiek aktīvāk nekā pilnā Mēnesī. Tātad tukšā

Mēnesī jāsēj augi, kam nepieciešama lielāka masa, turpretī sēklas labāk

nobriest pilnā Mēnesī.

Bruno Biedriņš

MĒNESS UN ČUKČA DZĪVE

MAZLIET SKUMJA SKICE

— Saki, krievu skolotāj, cik mēnešu paies, kamēr tu atgriezīsies?
Melnīgsnējie, kā mūziķim smalkie Ceivutegina pirksti ripina rūpīgi no

drāzto četrstūraino nūjiņu ar caurumiņu galā, kurā ievērta

nerpādas siksniņa. Gani bija lūguši viņam noskaidrot, cik mēnešus es

taisos ciemoties kontinentā. Viņiem jāzina, kad es atgriezīšos, lai sievie-

tes varētu man uzšūt jaunu kerkeru [sieviešu kombinezonu] no plānām
ādām Jaunā Brieža dienai, kas čukču valodā saucas — Vilgikanmat (pēt
čukču tautas kalendāra Jaunais gads tiek svinēts augusta vidū — Jaun;

Brieža mēnesī vairākas dienas no vietas visās apkārtējās nometnes pē;
kārtas), vai arī siltu briežādas kreklu līdz Pegitti — tam laikam, kai

čauču tauta* ar ziemeļbriežu skriešanās sacīkstēm atzīmē cietas sērsna

izveidošanos. Bet varbūt es atgriezīšos pavasarī un kopā ar ganiem pi
ugunskura dejošu ar tamburīnu un ēdīšu jaunos briežu ragus — pantu
par godu Atnešanās laika veiksmīgam noslēgumam — Kiluei svētkiem

Ja mana lidmašīna no kontinenta atlidos pavasarī, gani jau laikus pa
centīsies sadabūt kolhoza noliktavā labākos gumijas zābakus. Tāpēc pa
saki, krievuskolotāj...

Taču es nezinu, ko sacīt vēstnesim no tundras. Laikam gan es vair

nevarēšu atgriezties Čukču pussalā, vismaz tuvāko gadu laikā ne. Va

* Čukči paši sevi dēvē par čaučiom.
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saproti, Ceivutegin, es neesmu kopš bērnības radināta gulēt sniegā četr-

desmit grādu salā, kad suņu pajūgu cejā pārsteidz sniega vētra. Ja man

bērnībā bija mazliet paaugstināta temperatūra, uz skolu, kas atradās

otrpus ielai, mani nelaida, taču te, tundrā, man vajadzēja nedēļām ilgi

klejot ar drausmīgu klepu, kur gan lai nometnē rastos karsts piens ar

medu vai arī visparastākais termometrs, kaut vai aiz tīras ziņkārības

iegādāts. Tas nolādētais Klepus dziļi iestrēdzis krūtīs, un nu man būs

tuvāk jāiepazīstas ar ārstiem. Tici man, tas nebūt nav tas patīkamākais,
ko es varētu darīt, atgriezusies kontinentā. Un turklāt es taču esmu dzi-

musi un uzaugusi Rīgā. Šajā pilsētā palicis galds, pie kura es desmit

gadus esmu gatavojusi stundas un uzrakstījusi savus pirmos sliktos dze-

joļus, palicis grāmatplaukts ar driskās nolasītām grāmatām — labajiem
ločiem, kas izvadījuši mani no bērnības jaunībā, un pagājuši jau gandrīz
divi gadi, kopš uz Rīgas stacijas perona atvadoties palika stāvam mana

pacietīgā māte.

Es nevaru apsolīt Ceivuteginam, ka atgriezīšos, un man pietrūkst vīriš-

ķības pateikt, ka droši vien neatgriezīšos. Mēs sēžam oļainā krastā zem

baltas tundras saules, un, lai slēptu viens no otra tuvās šķiršanās sāpes,
metam Bēiinga jūrā apaļus akmentiņus.

— Esmu uztaisījis tev kalendāru veselam gadam, — Ceivutegins saka

un sniedz man četrstūraino nūjiņu ar daudzām ierobītēm, gan dziļākām,

gan seklākām. — Uz katras šķautnes viens gadalaiks. Skaties! Tas ir

pavasaris — kitkit [īsu brītiņu], tā vasara — elerun, tālāk rudens —

nerger, nu, bet uz ceturtās šķautnes ziema — (elen. Uz šīs nerpādas
siksniņas tu pakārsi kalendā:u savas mājās un katru rītu nosvītrosi
vienu ierobīti. Kad būsi nosvītrojusi divdesmit piecas, starp diviem mē-

nešiem iestāsies trīsdienu atstarpe — jutģir un tad sāksies jauns mēne-

sis, un, ja pēc jūsu kalendā-a («8 būs aprīlis, tad tu zināsi, ka šajā laikā

briežumatēm radies piens, ja oktobris, tad ...
— Tad čukču valoda tas sauksies jarausin — mēnesis, kad brieži met

ragus.
— Ja, krievu skolotāj. Mēs tundrā sāksim gaidīt tavu lidmašīnu, bet

tu, lai atcerētos, ka gani raksta savās burtnīcās tos vārdus, kurus tu

viņiem iemācīji, katru rītu nosvitro vienu ierobīti.

— Bet tagad taču, Ceivutegin, jums būs jauns sarkanās jarangas
skolotājs. Viņš diktēs ganiem jaunus vārdus, ko rakstīt burtnīcās.

— Citam skolotājam mums būs citas burtnīcas. Tu klaiņoji kopā ar

mums daudzus mēnešus, un gani tev uzdāvināja baltus briežus un jaunu
vārdu. Viņi jarangas gaidīs savu Nutek Neuskelkei, un, ja jau tev tagad
tāds vārds, tad noteikti jāatgriežas.

— Tundras meitene. Tas ir skaists vārds, Ceivutegin, taču kontinentā

mani arī gaida draugi, un tur mani sauc citādi.

Virs jūlija sopku sniegotajām virsotnēm spīd balta tundras saule.

Parasti kalna pāreja, kas saucas Burvis, nav redzama, bet šodien to

neaizsedz migla un tā liekas esam pavisam tuvu, kādus pāris kilometrus

no piekrastes. Jāuzkāpj tikai kalna pārejā un no turienes jānokāpj ielejā
un tad nenogurstoši, bez liekas atpūtas, kā to dara čukči, kopā ar pava-
doni jāiet trīs diennaktis. Tad ceturtajā dienā tu nokļūsi trešās brigādes
vasaras ganībās, krišus nokritīsi jarangā uz mīkstajam ādām un vecā-

kais gans Roļtinto apsveiks tevi čukču valodā: tEtlik» — esi atnā-

kusi? — bet platvaidze Tevļanni klusēdama tev guļamtelpā pasniegs
tasi stipras jo stipras tējas, un šīs vienkāršais klejotāju dzēriens nema-

nāmi iclies tavās rokas un kājas jaunus spēkus, un, iestiprinājusies ar

kaltētu gaļu, tu piecelsies un iesi uz ganāmpulku aplūkot briedēnus, kuri

kopš pavasara krietni paaugušies.
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— Es kontinentā skumšu pēc briedēniem, Ceivutegin.
— Imlirim mēnesī, pēc jūsu kalendāra maijā, visi jaunie briedēni jau

būs atskrējuši un iemācījušies lēkt pāri strautiem, bet, kad rota|ādanr<rs
tie būs izsalkuši, viens briedēns atvedīs uzreiz vairākus citus pie savas

mātes. Viņa apostīs savu mazuli un pazinusi Jaus zīst visiem, kas atnā-

kuši kopā ar to. Atceries, tas ir imlirim mēnesī.

Imlirim mēnesi... Ak dievs, cik dīvaini kļūst, iedomājoties, ka konti-

nentā es uzaicināšanu pie sevis draugus un siltā istabā ar centrālapkuri
mēs sveču gaismā dzersim kafiju, un es stāstīšu viņiem par to bries-

mīgo sniega vētru, kas polārās nakts laikā plosījās vairākas diennaktis,
kad neviens nometnē negāja gulēt, jo kuru katru brīdi no spēcīgajām
brāzmām jaranga varēja sagrūt un ar brūkošām karkasa kārtīm nosist

aizmigušos cilvēkus. Lai paliktu nomodā, mēs dzērām stipru tēju un

stāstījām pasakas. Bet, kad pasakas bija izstāstītas, es palūdzu ganiem,
lai viņi man izskaidro čukču kalendāru, un sirmgalvji atzinīgi māja ar

galvu — ehei! — un cieši piebāza ar mahorku savas lielās pīpes.

Tajā naktī pie dūmojoša ugunskura, kurā vāri gailēja ar taukiem ap-
ziesti ziemeļbriežu ragi, gani čukču valodā nosauca vienpadsmit mēnešus.

Viņi man krievu valodā centīgi skaidroja par katru mēnesi atsevišķi, mi-

nēdami, kādi svarīgi notikumi čukču tautas dzīvē tajā risinās. Un tikai

par divpadsmitā mēneša — (orgikai skaidrojumu (pēc mūsu kalendāra

tas atbilst februārim) sirmgalvji nespēja vienoties un dedzīgi strīdējās
cits ar citu, vicinādami apdzisušās pīpes. Strīdēdamies viņi iztukšoja
daudzas tases tējas, un tad Roļtinto beidzot pagriezās pret mani un ar

vecākā tiesībām pavēstīja kopīgu ieskatu: «Saltās sejas mēnesis. Tā lai-

kam būs jūsu valoda, šajā mēnesī pie mums plosās vislielākā sniega
vētra.»

Mēs ar Ceivuteginu, trešās brigādes ganu sūtni, sēžam divatā garajā,
oļainajā Bēringa jūras krastā. Pēc dažām stundām no zivju bāzes pie-
stātnes uz Anadiru dosies liellaiva, uz kuru jau kopš paša rīta aiznesta

visa mana mantība, kas sabāzta mugursomā un nelielā čemodānā.

Es nevaru apsolīt Ceivuteginam, ka atgriezīšos, un man pietrūkst
vīrišķības pateikt, ka droši vien neatgriezīšos. Cik daudz ko es vēl ne-

zinu no tā, kas mani gaida tuvākajos gados Kā gan lai es zinu. ka

kontinentā es uzrakstīšu grāmatu, kas sauksies «Saltās sejas mēnesis»,
ka vairākus gadus veltīgi deldēšu izdevniecības slieksni, ka beidzot kā

sapnī pienāks tā diena, kad uz grāmatas korektūras loksnēm redaktors

uzspiedīs zīmodziņu «lespiest». lespiesti Vai 'ad es varēju iedomāties,

Ceivutegin, ka reiz Rīgā es stāvēšu pie grāmatu veikala kases un ska-

tīšos, kā pavisam svešs cilvēks maksā naudu par manu stāstu. Ka grā-
mata vēlāk vairākas reizes tiks izdota no jauna centrālajās izdevniecībās

un tulkota ārzemēs ...
— Nu, tātad es eju.

Ceivutegins ceļas kājās un bez steigas nopurina zamšādas vasaras

bikses. Viņš saka «es eju» un nevis «ardievu», jo čukču valodā nav vārda

«ardievu». Un tad es palieku gluži viena visā garajā piekrastē, un, aizse-

gusi acis ar delnu no žilbinošās polārās saules, skatos pakaļ savam

skolniekam. Es visu laiku gaidu, ka viņš vēl atskatīsies, pamās ar

roku,'taču gans, kļūdams arvien mazāks un mazāks, nesatricināmā mierā

pa tundru dodas uz kalna pāreju, ko sauc par Burvi.

Jo čauču tauta prot ticēt un gaidīt.

Marina Kosteņecka

Tulkojusi Valentīna Eisule
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Gadalaiki

KĀPĒC KOKAM VAJADZĪGS MIEGS

Visā mērenā klimata joslā, tātad arī Latvijas PSR, kok-

augu gadskārtējais dzīves cikls raksturojas ar diviem at-

šķirīgiem periodiem — ar intensīvu augšanu pavasarī—va-

saras sākumā un «miera» periodu, kas iestājas vasaras ot-

rajā pusē un turpinās līdz nākamajam pavasarim. Par miera

periodu gan varam runāt tikai nosacīti, jo arī šajā laikā

augos norit dzīvības procesi, tikai to intensitāte ir pazemi-
nāta. Ar miera periodu pieņemts apzīmēt tādu stāvokli, kad

nav vērojama auga virszemes daļas augšana.
Mūsu klimatiskajos apstākļos kokaugu miera periods vi-

sumā sakrīt ar auksto gadalaiku un tiek uzskatīts par augu

piemērošanās reakciju augšanai nelabvēlīgiem ārējiem ap-

stākļiem. Lai pārciestu bargo ziemu, kokiem tai iepriekš jā-

sagatavojas. Sī «sagatavošanās» var sekmīgi noritēt tikai

tad, ja izbeigusies augšana un iestājies miera periods. Tā

vasarā koki cieš jau no temperatūras pazemināšanās ne-

daudz zem o°, turpretī ziemā spēj pārciest mūsu ziemas

zemās dabiskās temperatūras, bet eksperimentos mākslīgā
klimata apstākļos — pat — 253 °C. Taču sarežģītie šūnu iek-

šējie bioķīmiskie procesi, kas nodrošina augstu salizturību,
var noritēt tikai miera periodā.

Miera periods augiem novērojams arī tropos, kaut gan kli-

matiskie apstākļi ir vairāk vai mazāk vienmērīgi. Tur miera

periods neiestājas vienlaicīgi vienas sugas visiem eksem-

plāriem un pat viena koka atsevišķiem zariem. Pie mums

miera periods sākas vasarā, labu laiku pirms aukstuma iestā-

šanās un lapu nobiršanas, kad ārējie apstākļi vēl ir labvēlīgi
koku augšanai. Tātad miera periods ir nepieciešams posms

augu attīstībā, un mūsu klimatiskajos apstākļos periodiskā
gadalaiku maiņa nosaka stingri periodisku augu miera un

veģetācijas periodu maiņu. Koki piemērojušies miera perio-
dam augšanai nelabvēlīgos ziemas apstākļos, tajā pašā laikā

izmanto miera stāvokli par aizsargreakciju pret nelabvēlī-

giem ārējiem faktoriem.

Augos miera stāvoklī notiekošo procesu būtība līdz šim

nav pilnībā noskaidrota, bet bez miera perioda augi nav

spējīgi tālāk augt un normāli attīstīties. Par to liecina vai-

rāki mēģinājumi audzēt kokaugus nepārtraukti cauru gadu
augšanai labvēlīgos siltumnīcas apstākļos. Pārnesti rudenī

siltumnīcā, kokaugi pavasarī neplaukst vai ari plaukst tikai
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daļēji un veido nenormālas lapas un dzinumus. Miera pe-

riodā vislielākā nozīme ir pazeminātai temperatūrai. Ja

augus, kas rudenī ienesti siltumnīcā, pēc tam pārvieto pa-

zeminātā temperatūrā, tie vēlāk izplaukst un aug normāli.

Dabiskos apstākļos koki, pārtraukuši augšanu vasaras ot-

rajā pusē, atsāk to tikai nākamā gada pavasarī pēc ziemas

zemo temperatūru iedarbības. Miera periodā katrai sugai

nepieciešams noteikts daudzums dienu ar pazeminātu tempe-
ratūru, sākot no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem.

Katrai sugai raksturīga arī optimālā temperatūra, kādā miera

periods noris ātrāk un pilnīgāk. Vidēji šīs temperatūras svār-

stās no dažiem grādiem zem nulles līdz 10—12 °C. No mūsu

koku sugām ar garu miera periodu izceļas liepa, priede,

apse, bērzs, ar īsu — lapegle, ceriņi v. c. Par miera perioda
ilgumu dabiskos apstākļos var spriest pēc zaru plaukšanas,
tos nogriežot no augošiem kokiem dažādos termiņos. Vairu-

mam koku miera periods izbeidzas jau ziemas vidū, tāpēc,
ienesot zarus siltā telpā, tie drīz vien izplaukst, bet dabiskos

apstākļos neplaukst nelabvēlīgo ārējo apstākļu dēļ.
Pazeminātā temperatūrā augos notiek divējāda veida pār-

maiņas: 1) tādas, kas ir saistītas ar miera perioda norisi un

izraisa augšanas atsākšanos, un 2) tādas, kas ir saistītas ar

salizturības paaugstināšanos, šie bioķīmiskie procesi norit

vienlaicīgi, tāpēc to pētīšana ir apgrūtināta. Ziemas vidū,
kad daba temperatūra ir viszemākā, salizturība visaugstākā,
miera periods šajā laikā daudzām sugām jau ir izbei-

dzies, jo pietiekami ilgu laiku jau ir pieturējusies pazemināta

temperatūra. Augi jau ir spējīgi atsākt augšanu, taču da-

biskos apstākļos tas nenotiek, jo trūkst siltuma. Augi šajā
laika no dziļa miera stāvokļa, ko nosaka iekšējie cēloņi, pār-
iet tā saucamajā piespiedu miera stāvokli, ko nosaka ārējie
apstākļi. Tāpēc, atkušņa laikā temperatūrai paaugstinoties,
pumpuros sakas augšanas procesi, kas strauji pazemina sal-

izturību, bet, temperatūrai atkal pazeminoties, koki cieš no

sala. Piemēram, Sibīrijas lapegle iztur bargās Sibīrijas zie-

mas, bet cieš mīkstajā Rietumeiropas klimatā, jo tai ir īss

miera periods un otrajā ziemas pusē tā apsalst pēc atkuš-

ņiem, kuri raksturīgi Eiropai, bet gandrīz nav vērojami
Sibīrijā.

Par miera stāvokļa un salizturības savstarpējo sakarību
veikti daždažādi pētījumi. Bet svarīgi pētīt miera periodu ka

nepieciešamu posmu kokaugu attīstība, jo tas dod iespēju
mainīt koku augšanas ritmus. Ir bijuši mēģinājumi mākslīgi
radīt un mainīt vairākus miera un veģetācijas periodus vienā
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gadā, turot augus telpā ar pazeminātu temperatūru miera

perioda norisei. Ābelēm un ceriņu stādiem, kas tādā veidā

izgājuši trīs miera un trīs veģetācijas periodus viena gada
laikā, bijis divas reizes lielāks garuma pieaugums nekā kon-

troles augiem, kuri auguši normālos apstākļos.
Ir zināmi vairāki paņēmieni, kā kokaugiem izraisīt miera

perioda iestāšanos un izbeigšanos, iedarbojoties ar dažādiem

ārējiem apstākļiem — barības un mitruma režīmu, tempera-
tūru, gaismu. Izšķiroša nozīme kokaugu augšanas periodis-
kuma regulēšanā ir fotoperiodam.

Fotoperiods ir dienas un nakts garuma attiecība. Ziemā

augi dabā atrodas īsās, vasarā — garās dienas apstākļos.
Fotoperioda režīmu eksperimenta apstākļos iespējams mai-

nīt. Gaismas perioda garumu diennaktī var saīsināt, nose-

dzot augus ar gaismas necaurlaidīgiem pārsegiem un atse-

dzot tos uz noteiktu laiku, piemēram, uz četrām, sešām vai

astoņām stundām. Un otrādi, papildus apgaismojot augus

naktī, varam pēc vajadzības pagarināt dienas garumu —•
līdz pat nepārtrauktam 24 stundu apgaismojumam diennaktī.

Tādā veidā ir noskaidrots, ka koku sugas dažādi reaģē uz

fotoperioda režīma maiņu: lielākajai daļai koku sugu dienas

garuma saīsināšana izraisa augšanas apstāšanos, daļa sugu

uz fotoperioda maiņu nereaģē, taču dažām sugām dienas ga-

ruma saīsināšana veicina koku augšanu. Turklāt, piemēram,
priedei un eglei dienas garuma saīsināšana izraisa ne vien

augšanas apstāšanos, bet ierosina augšanas atsākšanos pēc

fotoperiodiskās iedarbības izbeigšanās un otrreizēju augšanu
vienas vasaras laikā. Jo vairāk īso dienu pārdzīvojusi priede,

jo intensīvāk tai veidojas otrreizējais pieaugums, bet eglei
ir otrādi. Ja saīsinātās dienas režīmā pasliktinās arī auga
barošanās apstākļi, otrreizējais pieaugums pēc tam veido-

jas lielāks. Tātad kokiem, tāpat kā katrai dzīvai būtnei, ne-

pieciešams «miegs», lai tie varētu augt krāšņi un spēcīgi.
Un tā — ik gadus.

Baiba Pelse

NEMIERA PASAULE ZEM LEDUS

Siltās un saulainās vasaras dienās rodam patīkamu atpūtu

upju un ezeru krastos. Tur ar interesi varam novērot, kā

mainās ūdens krāsa, kā pa ūdens virsmu ātri aizslīd gar-

kājains kukainis — ūdensmērītājs, draiskojas virpuļotājvabo-
les, kā pa grunti rāpo maksteņu kāpuri, skraida ūdens ēze-
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līši, aizlokās dēles. Viss kustas, šaudās, virpuļo. Ūdens ir

dzīvības pilns.

; Un tad pienāk brīdis, kad ūdeņi tiek iekalti ledus segā.
Liekas, visa dzīvība pamirusi, sastingusi... Un tomēr tā

nav! Dabā iestājies tikai nosacīts miera periods. Ko šajā laikā

dara ūdens iemītnieki?

Apkārtējās vides temperatūra ir viens no svarīgākajiem
faktoriem ūdens organismu dzīvē. Katrs indivīds var dzīvot

tikai temperatūrā, kas svārstās tam atbilstošās robežās. Ja

šīs robežas tiek pārsniegtas, organisms iet bojā. Arī mūsu

klimatiskajā joslā ūdens dažreiz atdziest tiktāl, ka vienam

otram organismam tā temperatūra jau ir kritiska, sevišķi

ilgās un aukstās ziemās.

Otrs ļoti svarīgs faktors ūdens organismu dzīvē, it īpaši
ziemā, ir skābekļa daudzums ūdenī. Upēs skābekļa daudzums

ūdens straumju dēļ ir samērā vienāds gandrīz visā ūdens

slānī. Bet kāds tas ir ezeros? Dziļos ezeros daudz skābekļa
ūdenī saglabājas visu ziemu. Turpretī seklos ezeros aizsal-

šanai ir nopietnas bioloģiskas sekas. Tur ūdens pasaule tur-

pina dzīvot, patērēt skābekli, bet ledus sega pārtrauc ūdens

kontaktu ar gaisu. Un, ja uz ledus sasnieg sniegs, tad arī

gaisma nenokļūst ūdenī, nenotiek fotosintēze un pārtrūkst

skābekļa krājumu papildināšanās. Tāpēc seklos ezeros bieži

vien rodas daļējs vai pilnīgs skābekļa deficīts, zivis sāk

slāpt, iet bojā daudzi bezmugurkaulnieki.
Tomēr vairums ūdens iemītnieku ir lieliski pielāgojušies

nelabvēlīgajiem ziemas apstākļiem. Pazeminoties ūdens tem-

peratūrai, daļai dzīvnieku samazinās skābekļa patēriņš vai

tie pavisam pārstāj elpot, proti, iecistējas. Tie dzīvnieki, kuri

elpo atmosfēras skābekli (udensvabole), ziemā pāriet uz

ūdenī izšķīdušā skābekļa izmantošanu.

Rudeņos, ūdens virsējo slāņu temperatūrai pazeminoties
līdz nullei, tas sāk aizsalt. Un tam ir savs labums: sa-

sniedzot zināmu biezumu, ledus sega kavē ūdens dziļāko

slāņu sasalumu. Tā kā ūdens temperatūra dziļākajos slāņos
un pie grunts ir samērā pastāvīga (apmēram 4-4°C), ūdens

organismiem veidojas sauērā normāli un stabili pārziemo-
šanas apstākļi.

Nedaudzi ūdens dzīvnieki ziemu pavada ārpus ūdenstilpes,
piemēram, tritoni uz ziemu ierokas sūnās vai ielien kādas

spraugās, ūdensmērītāji un odi paslēpjas sausās lapās, ve-

cajā zālē vai citās slēptuvēs.
Bet dzīvnieki, kas dzīvo tikai vienu sezonu, ejot bojā, zie-

mošanai ūdenī atstāj izturīgas miera stadijas — olas, cistas
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vai atsevišķas ķermeņa daļas. Taču tie dzīvnieki, kuri kādā

dzīves posmā vispār pamet ūdeni, pirms sala iestāšanās at-

stāj ūdens gādībai savus pēcnācējus vai olas. Tā, spāre
Sympetrum vulgatum augustā starp piekrastes augiem uz ze-

mes dēj olas, no kurām nākamajā pavasarī pēc zemes at-

kušanas attīstīsies kāpuri.

Principā dzīvnieki, kuri visu mūžu pavada ūdenī, ir sa-

mērā izturīgi pret zemām temperatūrām. Daļa no tiem zem-

ledus periodā ir darbīgi vai tikai nedaudz mazkustīgāki nekā

vasarā. Tādi ir viendienīšu, strauteņu un maksteņu kāpuri,
kuri neatrodas sastinguma stāvoklī, bet pārvietojas, barojas
un lēnām aug. Tāpat gruntī dzīvojošie mazsaru tārpi, trīs-

suļodu kāpuri turpina funkcionēt. Daži dzīvnieki, piemēram,
sānpeldes Gammarus lacustris, ziemas periodā pat turpina
vairoties. Nelielu aktivitāti ziemas periodā izrāda arī lielie

dīķgliemeži un dzemdētājgliemeži, kas lēni rāpo pa grunti,

augiem vai ledu un mazliet barojas.

Tajā pašā laikā jāatceras, ka piekrastes joslas iemītnieki,

ūdenim sasalstot, bieži nokļūst ledus gūstā. Tomēr tie neiet

bojā, tikai pārstāj aktīvi darboties. Ledū pārziemo daudzi

tādi dīķu, ezeru un upju piekrastes apdzīvotāji kā vienšūņi,
moluski, tārpi. Piemēram, mazsaru tārpi Tubifex tubifex,

Chaetogaster diaphanus, Stglaria lacustris un citi pēc ledus

izkušanas sāk tūlīt aktīvi kustēties.

Elga Parele

LAI IZDZĪVOTU UN SAŅEAATOS SPĒKOS

Mūsu republikas klimatiskajos apstākļos ziemas garums

ir apmēram 5 mēneši. Un visu šo laiku temperatūra ir ze-

māka par augšanai nepieciešamo minimumu. Bet ziemojošie

augi «atrod» izeju arī šādā situācijā: ierobežo savu fiziolo-

ģisko procesu aktivitāti. Un mēs sakām: «Tie pāriet miera

stadijā.»

Viengadīgie augi ziemas miera periodu pārlaiž sēklu veidā.

Sēklās ir uzkrātas visas jaunajam dīgstam nepieciešamās
barības vielas, lai nākamajā gadā varētu izveidot gan sakņu

sistēmu, gan virszemes daļas ar fotosintēzes aparātu vismaz

līdz divām īstajam lapām. Sasniedzis trešās īstās lapas fāzi,

jaunais augs kļūst neatkarīgs no sēklā uzkrātajām rezerves

vielām un pāriet uz autotrofo barošanos — ar gaismas ener-

ģijas palīdzību pats no neorganiskajām vielām sintezē orga-

niskās vielas. •
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Sēklas ienākas iepriekšējā gada rudenī vai vasarā —*.

laikā, kad dīgšanai būtu pilnīgi piemēroti apstākļi — pietiek
gan mitruma, gan siltuma. Tomēr daudziem viengadīgiem
augiem šajā laikā sēklas nedīgst. Turklāt dīgstu veidā šīs

sugas pārziemotu ar lielām grūtībām vai nepārziemotu ne-

maz. Tāpēc dažādu sugu augi sēklu nedīgšanu nodrošina ar

dažādiem mehānismiem. Piemēram, sēklu apvalki var būt

mehāniski ļoti stipri un izturīgi. Tikai pēc tam, kad sēklas

kādu laiku gulējušas zemē un apvalku mehāniskā izturība

mazinājusies, dīglis spēj apvalku pārplēst. Citu sugu augu
sēklām apvalki ir blīvi un gāzu necaurlaidīgi, tāpēc, sēklām

elpojot, izdalījusies ogļskābā gāze paliek turpat sēklās.

Palielinoties tās koncentrācijai, dzīvības procesi, arī dīg-
šana, tiek nomākta. Un tikai tad, ja sēklas kādu laiku ir at-

radušās zemē, to apvalku caurlaidība palielinās, ogļskābās

gāzes daudzums sēklās samazinās un dīgšanas kavēšana iz-

beidzas.

Daudzu augu sēklām dīgšanu kavē ķīmiskas dabas faktori.
Plaši pazīstama ir fitohormonu lielā nozīme augu augšanas
regulācijā. Fitohormoni ir vielas, kas nelielos daudzumos vei-

dojas augos un atkarībā no to koncentrācijas var būt gan
stimulatori, gan inhibitori. Tā, piemēram, (3-indoliletiķskābe
ir stimulators tādās koncentrācijās, kādās tā sastopama
augošos augos, bet nogatavošanās posmā šī viela paaug-
stinātā koncentrācijā sāk virzīt augu uz miera periodu. Dažu

sugu augiem sēklu dīgšanu tūlīt pēc nogatavošanās aizkavē

cits augšanas regulators — abscizskābe, kura sākumā kavē

fizioloģiskos procesus, un tikai vēlāk, pamazām noārdoties,
tās kavējošā ietekme izbeidzas.

Ļoti interesants ir fakts, ka, iestājoties dīgšanai piemēro-
tiem laika apstākļiem, tomēr ne visas sēklas sadīgst vienlai-

cīgi. Visbiežāk tas vērojams tādu sugu augu sēklām, kurām

ir krasi izteikts sēklu ražošanas periodiskums: ja vienā gadā

bijusi laba sēklu raža, tad vairākos nākamajos gados tā ir

slikta. Sājos neražas gados pakāpeniski sadīgst bagātā gada
sēklas — tādējādi daba izvairās no riska zaudēt kādas

augu sugas visu jauno paaudzi.
Turpretī daudzgadīgie augi ziemo veģetatīvā stāvoklī. Arī

tiem šūnu fizioloģiskie procesi ir nomākti, taču tie netiek

pārtraukti, jo tad augs aizietu bojā. Tomēr arī tādā situā-

cija augiem neklājas viegli. Ziemā tiem lielas grūtības sa-

gādā ūdensapgāde. Ūdens iztvaiko arī cietā agregātstāvoklī,
tāpēc nepārtraukta ūdens transpirācija tāpat notiek arī

ziemā. Turklāt nav daudz tādu augu, kuri spētu uzkrāt lie-
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las ūdens rezerves un pārtikt ar tām ilgāku laiku, kā, piemē-
ram, kaktusi un citi tiem līdzīgi augi.

No mūsu savva|as augiem tādas spējas piemīt kokaugiem,
kuriem par ūdens rezervuāru noder stumbrs, bet mūžzaļiem
rododendriem arī vecākās lapas. Daudzgadīgiem lakstaugiem
tādu iespēju nav, tāpēc tie ziemā virszemes daļas nesaglabā.
Koku stumbros mitruma visvairāk ir novembrī — ap 70%,

turpretī martā — tikai aptuveni 50% no koksnes masas. Da-

biski, ziemā ierobežotās mitruma rezerves koku stumbros

nevar nodrošināt tik intensīvu transpirāciju kā vasarā. Taču

tas nav arī vajadzīgs, jo ūdensaizture dzīvajās šūnās ziemā

tiktāl pieaug, ka skuju kokiem transpirācija samazinās tur-

pat vai 300 reizes.

Arī pumpuros ziemošanas periodā notiek īpatnēji fiziolo-

ģiskie procesi. Lēni un nemanāmi notiek tā saucamā slēptā

augšana — jaunveidošanās procesi ģeneratīvajos pumpuros,

orgānu aizmetņu palielināšanās un jaunu aizmetņu veido-

šanās. To visu ziemā gan vēl nomāc trīskāršie «žņaugi» —

jau minētā indoliletiķskābe, abseizskābe un fenolu grupas

augšanas inhibitori. Taču kokaugs klusībā gatavojas: šie

«žņaugi» tiks nokratīti, un pumpuri attiecīgos apstākļos
varēs strauji plaukt, jo dabā ziema būs beigusies.

Helēna Mauriņa

CIRST, NECIRST, KAD CIRST

Jēdzieni «meža izmantošana» un «meža atjaunošana» ir

cieši saistīti. Mežu cērtot, jābūt skaidrībā par nākamo

meža paaudzi, jādomā par to, lai tā būtu vērtīgāka, ražī-

gāka. Tādēļ arī mežcirtējiem seko traktori ar augsnes ap-

strādes ierīcēm, stādāmajām mašīnām vai arī meža at-

jaunotāji ar rokas instrumentiem, kā nu tas attiecīgajos ap-

stākļos nepieciešams.
Taču mūsu apstākļos mežs arī pats, bez cilvēka palīdzības,

spej aizdziedēt tam cirstās brūces, kaut gan tad rezultāts

ne vienmēr ir cilvēkam vēlamais. Ja izcirstās priežu un egļu
audžu platības īsā laikā dabiski atjaunojas ar šīm pašām ver- i

tīgajām sugām, tad tas ir pieņemami, kaut gan mūsdienu

plašie izcirtumi biežāk apsējas ar apsēm, bērziem, balt-

alkšņiem, kas kokrūpniecībai mazāk noderīgi.
Dabiskās atjaunošanās un jaunu platību apgūšanas ziņā
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lielas priekšrocības ir lapu kokiem, kuri šim nolūkam iz-

manto ne tikai sēklas, bet arī atvases, t. i., atjaunojas un

izplatās veģetatīvi. Šajā ziņā sevišķi izce|as divu sugu
koki — apses un baltalkšņi, kuri pēc nociršanas dzen atva-

ses ne tikai no celma, bet lielā vairumā arī no saknēm.

Abas šīs sugas uzskatāmas par noturīgākām aizņemtās vie-

tās un, ja tā varētu teikt, arī par agresīvākām. Šīs pēdējās
īpašības dēļ tās bieži ir nevēlamas, jo traucē mežkopja vai

lauksaimnieka plānus un nodomus. Sevišķi «uzbāzīgs» ne-

reti ir baltalksnis, kurš ir izcili ātraudzīgs un, pareizi audzēts

un kopts, var dot derīgu kokmateriālu, it sevišķi apvidos,
kur mežu ir maz. Bet, ja tas vairumā ieviešas pļavās, ganī-
bās, kādu laiku neapstrādātos tīrumos, novadgrāvju un ka-

nālu malās, tad tas kļūst par traucēkli un pret to jācīnās.
Šāda cīņa nav viegla, jo arī nocirsts baltalksnis ar celma

un sakņu atvasēm sīksti cenšas noturēties reiz ieņemtā vietā.

Bet jācērt vien ir. Un te nu rodas jautājums, kad vislabāk

cirst baltalksni, lai no tā ātrāk atbrīvotos. Ir dažādi uzskati

par ciršanai piemērotāko gadalaiku, arī par varbūtēju veca

vai jauna mēness ietekmi.

Tā kā šis jautājums ir visai nozīmīgs, tā noskaidrošanai

kādreizējā Latvijas Mežu pētīšanas stacijā tika izdarīti spe-
ciāli pētījumi. Gada laikā katru mēnesi noteiktā datumā pie-
cās dažāda vecuma (10 —23 gadu vecās) baltalkšņu audzēs

tika izcirsta zināma platība ar daudziem kociņiem. Pēc tam

vairāku gadu laikā uzskaitīja izdzītās atvases un to garuma

pieaugumu. Izmēģinājumā noskaidrojās, ka visnelabvēlīgāks

baltalkšņa ataugšanai ir jūnija cirtums. Izskaidrojums
šādam konstatējumam ir tīri fizioloģisks. Jūnijā kociņi pil-

nīgi salapo, un šim procesam tiek izmantots vairums veģetā-
cijas periodā saknēs uzkrāto barības vielu. Ja šajā laikā ko-

ciņu nocērt, no saknēs palikušajām niecīgajām šo vielu re-

zervēm attīstās vairs tikai neliels skaits vārgu atvasīšu. Ja

arī tās drīzumā tiek nopļautas, tad baltalksnis attiecīgajā
vietā jau uzskatāms pa likvidētu.

Pēc jūnija ar katru nākamo mēnesi nobriedušās lapas pie-

gādā saknēm arvien vairāk dzīvības norisēm nepieciešamo vielu,

un, izcērtot baltalkšņus laikā no lapu nobiršanas (oktobra

beigās) līdz sulu cirkulācijas sākumam (aprīļa sākumā),
saknes dzen visvairāk arī visspēcīgāko atvašu. Šādi cirtumi,

protams, izdarāmi tur, kur baltalksni grib audzēt, lai no tā

iegūtu vairāk koksnes.

Protams, fizioloģiskie procesi, t. i., sulu cirkulācija, tādā

pašā veidā notiek arī citos lapu kokos un krūmos; tāpēc,
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jādomā, ka to ataugšanu un vairošanos ciršanas laiks

ietekmē līdzīgi.
Mežs un koki ir cilvēka draugi, tomēr to ciršana ir neno-

vēršama nepieciešamība. Jāzina tikai, kad ko cirst.

Arturs Kundziņš

KATRAI ZĀLĪTEI SAVS LAIKS

Mēs dzīvojam zaļā augu okeāna vidū, tāpēc vienmēr jāat-

ceras, ka mūsu labklājība lielā mērā ir atkarīga no šī zaļā
drauga, kas dod enerģiju, pārtiku, apģērbu, tīru gaisu, bet

saslimšanas gadījumā arī ārstēšanai vajadzīgās zāles.

Augiem piemīt apbrīnojama spēja saistīt Saules enerģiju
un dažādās ķīmiskās reakcijās, pievienojot ūdeni, ogļskābo
gāzi, minerālvielas, radīt daudz visādu komplicētu dabas

vielu. Pašlaik pasaulē no augiem ir iegūts pāri par 12000

dažādu biogēnu savienojumu, kuru struktūra un īpašības
mums ir skaidras. Bet cik daudz mēs vēl neesam izzinājuši,
ko slēpj augi! Šajā sakarā interesi izraisa ārstniecības augi,
kuri producē daudz dažādu biogēnu vielu, no kā izgatavo
visādus medikamentus. Arī pašus augus vai to daļas varam

izmantot ka ārstniecības augu drogas.
Var jautāt: kāpēc neizmanto visu augu? Tam var būt vai-

rāki izskaidrojumi. Daudzas augos esošās ārstniecībā lieto-

jamās biogēnas vielas augs pats savās dzīvības norisēs ne-

izmanto, bet uzkrāj tās tajā vai citā orgānā. Dažkārt šīs bio-

gēnās vielas augiem noder par katalizatoriem, kas sekmē,

paātrina dažādu vielu sintēzi augos. Citreiz augos kāda vielu

grupa tiek pārvērsta citos savienojumos. Dažos gadījumos

augi uzkrāj arī rezerves barības vielas, kuras lokalizējas tikai

kādā noteiktā orgānā.
Šos jautājumus pēta dažāda profila ķīmijas speciālisti.

Augu fizioloģiski aktīvo vielu bioģenēzes pētījumos ļoti plaši
izmanto radioaktīvo izotopu metodi, kura ļauj izsekot, kā no

vienkāršiem savienojumiem veidojas komplicētāki vai ari kā

viena dabas vielu grupa tiek pārvērsta citā ar atšķirīgu ķī-
misko struktūru un savādāku iedarbību. Visas šīs pārmaiņas
notiek dzīvos augos, kamēr augu biogēno vielu noārdīšanās

noris galvenokārt to pēcnāves procesos.
Dabā viss atrodas mūžīgā kustībā un mainībā, tāpēc mums

jāzina, kad ievākt un kā sagatavot attiecīgu medicīnā lieto-

jamu ārstniecības augu drogu. Ir augi, kuru biogēnās vielas
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pat ļoti mazā koncentrācijā, nepareizi lietotas, var izraisīt

saindēšanos un pat nāvi. Tādus augus sauc par indīgiem
augiem. Dažus indīgus augus izmanto vērtīgu, standartizētu

preparātu iegūšanai. Pilnīgi nekaitīgu ārstniecības augu

nav, tāpēc tie jālieto tikai vajadzības gadījumā, kad esam

saslimuši. Neierobežoti var lietot vienīgi vitamīnus saturo-

šos augus un drogas, jo ar dabiskajiem produktiem vitamīnu

devas nevar pārdozēt. Turklāt augos bez biogēnajām vielām

ir daudz citu vielu, kuras var bremzēt vai sekmēt tās vai ci-

tas vielas uzņemšanu un asimilēšanu organismā.

FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

(pēc sabiedrisko

Novērojumu? sabiedriskā kārtā veikuši un datus iesūtījuši sabiedriskie

novērotāji: 1. Vērgale — A. Bloks, 2. Pope — E. Reinfelds, 3. Rucava —

J. Laugalis, 4. Dundaga — O. Kalnējs, 5. Engure — A. Liepiņa,
6, Dobele — E. Nonbergs, 7. Matīši — J. Šmits, 8. Lugaži —

V. Mertena, 9. Stučka — V. Krastiņa, 10. Nereta — M. Rullē,
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Sākotnēji cilvēki empīriski noskaidroja, kad un kādas

augu daļas ievācamas, tagad mums ir pietiekami daudz

eksperimentālo datu, lai pareizi noteiktu, kādā augu attīstī-

bas fenoloģiskajā fāzē jāsagatavo ārstniecības augu drogas.

Agri pavasarī no nocirstiem kokiem un krūmiem, no to

resnākajiem zariem var sagatavot mizas. Mūsu republikā
ievāc ozolu, krūkļu un irbeņu mizas. Pavasarī, kad pastipri-
nāti cirkulē sulas, miza pa kambija slāni viegli lobās un

tajā ir uzkrājies visvairāk biogēno vielu. Mizas jāvāc no

jauniem augiem, jo vecās augu mizās, kad sāk veidoties

1981. GADA PAVASARI

novērotāju datiem)

11. Jumurda — V. Odris, 12. Birži — L Brodiņa, 13. Atašiene —

L. Malčanova, 14. Dzelzava — O. Koluss, 15. Lubāna — E. Mālnieks.
16. Mēdzūla — AJ Briedē, 17. Barkava — V. Miška, 18. Zvidziena —

L. Skrebelis, 19. Subate — O. Trošinova, 20. Alūksne — L. Auzii,ia,
21. Dagda — F. Vasiļjeva.
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kreve, biogēno vielu ir maz. Ozolu mizas miecvielu un citu

fenolu saturošu savienojumu dēļ lieto par antibakteriālu,
savelkošu līdzekli pret caureju, apdegumu ārstēšanai, mutes

dobuma sanācijai. Krūkļu mizas īpatnība ir tā, ka svaigā
materiālā ir daudz antracēnatvasinājumu reducētās formās,
kuri kuņģa un zarnu traktā izraisa spēcīgu kairinājumu, kas

izpaužas kā vemšana, spazmas, sāpes. Ja mizu uzglabā ne

mazāk par vienu gadu vai karsē vienu stundu 100°C, tad šie

savienojumi oksiciējas gaisa skābekļa ietekmē un mizu var

lielot par zarnu peristaltikas stimulētāju līdzekli pret vēdera

aizcietējumiem, hemoroīdiem.

Turpretī irbeņu miza satur sveķveida vielas, glikozīdus,
miecvielas, to lieto asiņošanas apturēšanai. Irbeņu augļu
sastāvā ietilpst vitamīni, organiskās skābes, miecvielas. Tos
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ievāc pilnīgi nogatavojušos un lieto vitamīnu tējām, bet tau-

tas medicīnā vēl arī par sviedrētājiem, diurētiskiem līdzek-

ļiem. Kā redzam, viena un tā paša auga dažādos orgānos
esošās vielas ir atšķirīgas un to lietošana ir dažāda.

Agri pavasarī parādās dzeltenie māllēpju ziedi. Tajos uz-

krājas glikozīdi, flavonoīdi, gļotvielas un citas vielas. So

vielu koncentrācija ir vislielākā augu ziedēšanas fāzē, tāpēc
drogai ziedus ievāc šajā periodā. Sī paša auga lapas vis-

vairāk biogēno vielu uzkrāj tad, kad tās ir pilnīgi attīstī-

jušās un izaugušas, proti, vasarā. Māllēpju ziedus un lapas
lieto augšējo elpošanas ceļu iekaisuma un saaukstēšanās ār-

stēšanai.

Dzeltenās kaķpēdiņas zied vasarā, bet drogām to ziedu

kurvīšus jāievāc īsi pirms uzziedēšanas, jo biogēno vielu
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(ffavonoīdu) koncentrācija šajā attīstības fāzē ir visaug-
stākā. Kaķpēdiņu ziedus lieto aknu, žultsvadu un žultspūšļa
slimību ārstēšanai, kā arī aizkuņģa dziedzera sekrēcijas sti-

mulēšanai.

Ļoti iecienīts augs pie mums ir smaržīgā jeb ārstniecības

kumelīte. Ziedēšanas periodā tai biogēnās vielas visvairāk

koncentrējas ziedu kurvīšos, tāpēc drogu ievāc šajā auga

attīstības fāzē. Kumelīšu ziedus lieto kā pretiekaisuma, se-

dzošu, mīkstinošu un antialerģisku līdzekli. Tos plaši lieto

ari kosmētikā. Tautas medicīnā kumelītes lieto ar visiem

lakstiem un ziediem. Lakstos ir maz biogēno vielu, tāpēc tos

var lietot tikai ārīgi. Ir veikti pētījumi par kumelīšu bio-

masas kompleksu izmantošanu, tāpēc jācer, ka drīzumā ap-
tiekās būs dabūjams kāds jauns no kumelītēm iegūts prepa-

rāts.

Mūsu dārzos kultivējamās piparmētras visvairāk ēteriskās

eļļas uzkrāj ziedēšanas laikā, tāpēc arī piparmētru lapas vāc
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šajā fāzē. Piparmētru eļļā ir daudz mentola. Piparmētras
izmanto gremošanas trakta sekrēcijas stimulēšanai.

Zirgkastaņas ir ļoti dekoratīvi koki, taču tajā pašā laikā

atsevišķas to daļas — augļus, sēklas, lapas izmanto ārst-

niecības preparātu ražošanai. Zirgkastaņu sēklās un augļos

biogēnās vielas (flavonoīdi, kumarīni, saponīni v. c.) uzkrā-

jas nogatavošanās fāzē, tāpēc arī droga jāsagatavo šajā
laikā. No šī auga ievāc pilnīgi attīstījušās lapas. No zirg-
kastaņu lapām un sēklām ir izgatavots preparāts esflazīds

(ārzemēs līdzīgi ir eskuzans, venostazīns v. c), kuru lieto

par profilaktisku un ārstniecības līdzekli pret trombozi, trom-

boflebītu, vēnu paplašinājumiem un hemoroīdiem. Tautas

medicīnā šo saslimšanu ārstēšanai izmanto zirgkastaņu zie-

dus, zaru mizu. Drogas ievāc augu ziedēšanas laikā.

Savukārt kreimeņu lapas ievāc īsi pirms auga ziedēšanas

vai ziedēšanas sākumā, bet lakstus un ziedus — auga zie-

dēšanas laikā, jo šajā auga attīstības fāzē atsevišķos auga

Sastādījusi Lūcija Ozola
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orgānos uzkrājas visvairāk biogēno vielu — kardenolīdu

grupas glikozīdu. Standartizētus kreimeņu preparātus lieto

sirds mazspējas ārstēšanai. Atkārtoti drogas no tām pašām
audzēm var ievākt tikai pēc 3—4 gadiem; ievācot tās katru

gadu, augos samazinās biogēno vielu daudzums.

Interesants augs ir kukurūza. Drogai ievāc kukurūzas ir-

buļus ar drīksnām, kad vālītēs graudi sasnieguši piengata-
vību. Sī droga satur eļļu, ēterisko eļļu, saponīnus, vitamīnus

v. c. vielas. Kukurūzas drogu izmanto par žults sekrēcijas
stimulētāju līdzekli. Nobrieduši kukurūzas graudi ir augstvēr-

tīgs uzturlīdzeklis, no to dīglīšiem rūpnīcās iegūst ļoti vēr-

tīgu eļļu, kuru plaši izmanto uzturā, kā arī aterosklerozes

profilaksei, bet graudus izmanto cietes, putraimu un miltu

ražošanai.

Mitrās vietās pie mums plaši izplatīts ir ārstniecības bal-

driāns. Tā ziediem ir patīkams aromāts, un šis augs ir labs
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medus augs. Baldriāna sakņu sistēmā uzkrājas dažādas vie-

las, un tām ir īpatnēja baldriānskābes smarža, kura pastip-

rinās, saknēm vīstot. Svaigās baldriānu saknēs vēl samērā

nesen atrasti nestabili iridoīdu grupas savienojumi, kuriem,
fermentatīvi šķeļoties, atbrīvojas baldriānskābes. Baldriānu

sakņu sastāvā atrasts vairāk nekā 40 dažādu vielu, kuras

sakņu sistēmā visvairāk koncentrējas rudenī, veģetācijas pe-

rioda beigās, tāpēc drogu ievāc šajā laikā. Baldriāna saknes

visefektīvāk lietot svaigas, jo tad tajās visas biogēnās vielas

ir neizmainīta veidā. Baldriāna preparātus lieto par nervu

sistēmas nomierinātāju līdzekli.

šeit minētie nedaudzie piemēri liecina, ka viena un tā

paša auga dažādās daļās atšķirīgās auga veģetācijas fāzēs

uzkrājas atšķirīgas biogēnās vielas, kuras arī nosaka attie-

cīgā auga praktisku izmantošanu.

Helēna Rubine

1981. GADA RUDENĪ

novērotāju datiem)
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Saulgrieži

JAUNGADA EGLĪŠU PROBLEMĀTISKAIS LIKTENIS

Ar katru gadu strauji pieaug pieprasījums pēc Jaungada

eglītēm, un aizvien vēl dzirdama neapmierinātība ar to, ka

eglīšu kvalitāte ne vienmēr ir pietiekami laba. Pārdošanā

nereti nonāk kociņi ar skrajiem un vienpusīgiem vainagiem,
bāli zaļām vai dzeltenzaļām skujām, kuras telpās nobirst

2—3 dienās. Bet Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūp-
niecības ministrijas uzņēmumi ik gadus pāris nedēļu laikā

realizēšanai sagatavo apmēram 200 tūkstošus eglīšu.
Lielākoties tās iegūst meža kopšanas cirtēs, izcērtot tādus

.augšanā atpalikušus eksemplārus paaugas biezākajās gru-

pās, kuru saglabāšana topošajā mežaudzē nav vēlama un

neizraisa tās sastāva pasliktināšanos. Nav atļauts cirst at-

sevišķi augošas eglītes ar labi izveidojušos vainagu, jo tad

audzē rodas tukšas vietas (logi, lauces),tas ir, pazeminās kok-

snes pieaugums. Zināmu skaitu eglīšu iegūst, izretinot pa-

augas grupas zem vecās audzes vainagiem, kā arī kopjot

grāvju un kvartālu stigas.
Tomēr tādējādi labas kvalitātes Jaungada eglīšu problēma

nav atrisināma. Tāpēc jau 70. gadu, sākumā republikas mež-

kopji sāka eglītes audzēt speciālās plantācijās, kuru platība

tagad sasniedz 150 ha. Šajās plantācijās no 1975. līdz

1980. gadam izaudzēts un realizēts ap 350 tūkstošu eglīšu.
To dekoratīvā vērtība, dabiski, ir nesalīdzināmi augstāka
nekā parastajā kārtībā iegūtajām eglītēm un, kas it īpaši

svarīgi, lieiā mērā ir atvieglota to sagatavošana un nogāde
tirdzniecības organizācijām. Šīm eglītēm ir taisns stumbriņš,
simetrisks vainags, iespējami vienmērīgs un ne lielāks par

25—35 centimetriem zaru mieturu attālums. Dažās valstīs,

piemēram, VDR, ir izstrādāti Jaungada eglīšu standarti, sa-

dalot tās 12 klasēs ar 1 metru lielu garuma intervālu.

ledzīvotāji visvairāk pieprasa 1,0—2,0 metrus garas eglī-
tes. Tādēļ arī:plantācijās galvenokārt tiek audzētas šāda lie-

luma eglītes. Šim nolūkam izraugās mežam nepiemērotas
platības — augstsprieguma līniju trases vai lauksaimnieciski

neizmantojamas vidēji auglīgas augsnes, kur kociņi lēni.aug

garumā un neveido skraju vainagu. Un stāda trīsgadīgus
.vai četrgadīgus kokaudzētavā izaudzētus 0,3—0,4 metrus ga-
jtus stādus ar tādu aprēķinu, lai tie varētu brīvi aUgt 8—

10 gadus.
Plantācijā eglītes rūpīgi kopj, mēslo, apkaro nezāles, iz-
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cērt uzmācīgos lapu kokus un krūmus, kas bojā eglīšu dzi-

numus un skujas. Bet, tā kā plantācijā visi kociņi neaug vie>

nādi ātri, tos nākas izcirst — vai nu izlases veidā, vai nogrie-
žot visus katrā otrajā rindā, lai atlikušos varētu vēl kādus

2—3 gadus paaudzēt līdz 1,2—1,5 metru augstuma sasnieg-
šanai. Turpretī, ja nepieciešams iegūt 2,0—2,5 metrus aug-

stas eglītes, tās plantācijā jāaudzē vismaz 10—12 gadus.
Pēdējā laikā mūsu egļu stādījumus aizvien biežāk bojā

meža dzīvnieki, galvenokārt aļņi. Tādēļ ir jādomā par plan-

tāciju aizsardzību, respektīvi, to iežogošanu. Taču ar to vēl

visas problēmas nebeidzas. Ne vienmēr plantāciju ierīkoša-

nai iespējams atrast piemērotas augsnes. Lai ik gadus no-

drošinātu ap 200 tūkstošu līdz 1,5 metra garu Jaungada eg-

līšu, nepieciešama 150—200 hektāru liela platība, kuru arī

nav tik viegli izdalīt. Turklāt ir svarīgi, lai šī platība at-

rastos pēc iespējas tuvāk eglīšu realizācijas vietai, jo to

transportēšana tālāk par 50—60 kilometriem gan ekonomiskā,

gan organizatoriskā ziņā nav izdevīga.

Tāpēc Jaungada eglīšu audzēšanu apvieno ar jauna meža

ieaudzēšanu, ar tā saukto meža kultūru ierīkošanu. Tās stāda

joslās, īpaši sagatavotā augsnē tā, lai attālums starp koci-

ņiem rindā būtu 0,5—1,0 metri. Izmanto tikai labi augušus,
veselīgus kailsakņu stādus vai ietvarstādus «Brika», kurus

ražo mežu pētīšanas stacijā «Kalsnava» un kuri ļauj eglīšu
izaudzēšanu saīsināt par I—21 —2 gadiem. Kad eglītes šādā kul-

tūrā sasniegušas vēlamo garumu, ar motoragregātu rindā

nozāģē katru otro kociņu. Tā no 1 hektāra iegūst 2500—3000

pārdošanai derīgu eglīšu. Savukārt, ja stādu attālums rindā

ir ap 0,5 metriem, B—lo8 —10 gadu laikā no 1 hektāra var izau-

dzēt 6—7 tūkstošus dažāda garuma Jaungada eglīšu, atstā-

jot arī jaunās mežaudzes veidošanai 3—4 tūkstošus iedzim-

tības ziņā vērtīgāko eksemplāru.

Tāpat Jaungada eglīšu audzēšanai var izmantot 80—100

gadus vecas retākas audzes, kur vainaga slēgums ir 0,4—

0,5. Tad stāda tā sauktajos gaismas logos — 1500—2000

kociņu uz 1 hektāru. Tur, zem audzes vainagu klāja, mazas

eglītes saņem izkliedētu gaismu, tur nav pārāk krasu tempe-
ratūras svārstību, augsnē labi saglabājas mitrums, tāpēc ko-

ciņi neapsalst un dod vienmērīgu garuma pieaugumu.

Atsevišķos gadījumos zināmu skaitu Jaungada eglīšu var

iegūt, arī izretinot biezākās dabiski atjaunojušos egļu pa-

augas, tā panākot pietiekami kuplu un simetrisku vainagu
veidošanos. Tomēr šāds pasākums ir ļoti darbietilpīgs un at-

taisnojas tikai tad, ja vienlaicīgi ar Jaungada eglīšu audzē-
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sanu veido topošo mežaudzi. Vēl Jaungada eglītes varētu

veidot, nogriežot jau paaugušai eglei 0,5—1,0 metru aug-

stumā galotni. Tad pēc B—9 gadiem no zariem, kuri būs

ieņēmuši vertikālu stāvokli, izaugs 0,5—1,5 metru garas 1 —

6 eglītes ...
No visa iepriekš teiktā katram kļūst skaidrs, cik lielu

darbu nākas veikt mežkopjiem, cik daudz pūļu un naudas

jāiegulda, lai gadu mijā ikvienu priecētu krāšņa eglīte.
Jaunais gads tiek sagaidīts un aizvadīts, un gadiem ilgi

aprūpētais kociņš tiek izmests pagalmā. Bet no katras šīs

eglītes, ja to saglabātu līdz cirtmetam, varētu iegūt augst-
vērtīgu lietas koku. Ik gadus sagatavojot ap 200 tūkstošus

eglīšu, mēs faktiski izcērtam 50 hektārus augoša meža, kurš

80—100 gadu vecumā dotu ne mazāk kā 10 tūkst, m 3 kok-

snes.

Tas, protams, nenozīmē, ka tāpēc uzreiz jāatsakās no Jaun-

gada eglītēm, tomēr varbūt padomāt derētu gan. Un pa-
domāt šādā aspektā: vai nebūtu vērts parūpēties par tā sauk-

tajām dzīvajām eglītēm, kuras iespējams izaudzēt kā lau-

kos, tā pilsētā. Šim nolūkam kokaudzētavā tik vajadzētu
nopirkt egles stādu, iestādīt to 40X40—60x50 centimetru

lielā un 50 centimetru dziļā kastē vai podā vidēji auglīgā

minerālaugsnē, ko nosedz ar egļu audzes nedzīvo zemsedzi

un izliek pagalmā (laukos), uz balkona vai telpās (pilsētā).
Nocirsta eglīte kalpo tikai dažas dienas, bet traukā audzēta

vairākus gadus.
Bez parastās egles ļoti perspektīva Jaungada eglītēm ir

arī asā egle un tās sudrabotā forma. Asā egle ir augsnes

sastāva un mitruma ziņā mazprasīgāka nekā parastā, tāpēc
to var audzēt mazauglīgās augsnēs, pat meža dzīvnieki to

nebojā un salnas, un stiprs sals tai nav bīstams. Tā gan aug
lēnāk nekā parastā egle, tāpēc apmēram 1 metra garumu
sasniedz tikai pēc 12—15 gadiem, tomēr, pavairojot ar potē-

šanu, audzēšanas laiks saīsinās apmēram uz pusi un lielā-

kajai daļai eksemplāru saglabājas skuju sudrabotā krāsa.

Dažās Rietumeiropas valstis Jaungada eglītēm izmanto arī

dažādu sugu baltegles un duglāziju, bet Ziemeļamerikā —

Veimuta priedi, ciedru priedi, melno priedi un citas gar-

skuju priežu sugas.

Turpmāk paredzēts Jaungada eglīšu plantācijas paplašināt.
Taču tas neizslēdz iespēju Jaunā gada sagaidīšanai eglītes

iegūt arī citādākā, racionālākā veidā.

Imants Mangalis,
Osvalds Cinītis
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Gadi

LAIKA SKAITĪŠANA JAPĀNĀ UN CITUR AUSTRUMOS

Kā senāk, tā arī tagad Japānā laiks tiek skaitīts pēc vairākām sistē-

mām. Viena no vecākajām japāņu laika skaitīšanas sistēmām ninno aiz-

sākas ar 660. gadu pirms mūsu ēras, proti, ar imperatora Dzirnmu

(Sinmu Tenno) valdīšanas sākumu. Sī sistēma jau ir novecojusies, tāpēc

tagad to lielo vairs tikai dažos vēsturei veltītos zinātniskos darbos. Pie-

mēram, 1983. gadam atbiist 2643. Dzirnmu gads.
Otras laika skaitīšanas sistēmas nengo pamatā ir tā saucamie impe-

ratoru «valdišanas gadi» (nengo). Sī sistēma sākas ar 645. gadu —

ar imperatora Kotoku (debesu dēla) «lielo reformu» laiku. Pēc šīs sis-

tēmas, mainoties imperatora «valdīšanas laikam», attiecīgi mainās arī

«valdīšanas gadu» apzīmējumi, kas ietver sevī arī attiecīgā valdīšanas

posma ievērojamākos sasniegumus. Dažkārt viena imperatora dzīves

laikā gadu skaitīšana vairākkārt mainījusies, jo sakarā ar nelabvēlīgiem
ļjt notikumiem kāda imperatora valdīšanas laikā gadi tikuši pārdēvēti vai-

rākas reizes. Ar šādu gadu skaitīšanas maiņu japāņi cerēja nodrošināt

veiksmīgāku imperatora valdīšanu.

Katrs imperators centās savam valdīšanas laikam piešķirt kādu izcilu

apzīmējumu. Piemēram, imperatora Meidzi valdīšanas laiku dēvēja par
«apgaismoto laikmetu», bet imperatora Taisjo valdišanu — par «taisnī-

guma laikmetu». Šada nenoteikta laika skaitīšana radīja jukas un nei-r-

-tības. Nenoteiktību laika skaitīšanā likvidēja imperatora Meidzi reformas

(Meidzi isin), kuras katram imperatoram paredzēja noteiktus gadu apzī-

mējumus visam valdīšanas laikam.

leskatam sniedzam imperatoru «valdīšanas gadu» salīdzinājumu ar

eiropeisko gadu skaitīšanas sistēmu.

Keio ēras 1. gads 1865. gads
2. gads 1866. gads
3. gads 1867. gads

Meidzi ēras 1. gads 1868. gads
2. gads 1869. gads

43. gads . .'.'. 1910. gads
44. gads 1911. gads

Taisjo ēras 1. gads 1912. gads
2. gads 1913. gads

13. gads
. .

.
.1924. gads

> 14. gads 1925. gads

Pašreizējā imperatora
Sjovas ēras 1. gads 1926. gads

2. gads 1927. gads

56.
"

gads ','. '.'/.'.'. 1981. gads
57. gads 1982. gads
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Līdz 1873 gadam Japānā paralēli imperatoru «valdīšanas gadiem»

gadus skaitīja arī pēc Mēness kalendāra. Pēc šīs sistēmas jaunais gads
atbilstoši Zodiaka zīmei un Saules stāvoklim ekliptikā iekrita laikā no

20. janvāra līdz 19. februārim.

Mēness gadā parasti ir divpadsmit mēnešu jeb 354 vai 355 dienas.

Tas ir «parastais gads» (heinen). Tā kā Mēness gadā dienu ir par vien-

padsmit mazāk nekā Saules gadā, tad, starpībai kļūstot pārāk lielai un

Mēness gadam vairs nesakritot ar attiecīgo Zodiaka zīmi, pie tā pieskaita
vienu «iestarpināto» mēnesi (uiūdzuki). Šādā gadā ir 383 vai 384 dienas

un to sauc par «pilno» gadu (urūdosi). Mēness kalendārā mēnešiem ir
29 vai 30 dienas, tāpēc tos attiecīgi dēvē par mazajiem (sjonocuki) un

par lielajiem mēnešiem (dainocuki).
Mēnešus Japānā tagad apzīmē ar skaitļiem no viens līdz divpadsmit,

pievienojot katram skaitļa vārdam vārdu mēnesis (gacu).

MĒNEŠU NOSAUKUMI

/. tabula

Bez iepriekš minētajām sistēmām Japānā gadus skaita arī pēc Zodiaka

cikliskās sistēmas, kura ir izplatīta Tālo Austrumu tautās. Ķīnā to lieto

kopš 2637. gada pirms mūsu ēras, bet Japānā to ieveda mūsu ēras

3. gadsimtā.
Senās Babilonas priesteri novēroja debess spīdekļus, aprēķināja gada

garumu un pazina Zodiaka joslu pie debess sfēras. Senie babilonieši

Zodiaka joslu sadalīja divpadsmit daļās atbilstoši divpadsmit mēnešiem

un katrai iedaļai deva dažādu zvēru vārdus. Zvēru nosaukumus viņi pār-

Vlspārp

mēnešu n

Ieņemtie
osaiikuinl

Vecie Mēn ss kalendfira mēneši

Janvāris

Februāris

Māris

Aprilis
Maijs
Jūnijs

Jūlijs
Augusts

Septembris
Oktobris

Novembris

Decembris

Ičigocu

Ņigacu

Sangacu
Sigacu
Gogacu

Rokugacu

Sičigocu
Hačigacu

Ķugacu
Dzjūgacu
Dzjūičigacu
Dzļūņigacu

Muciiki

Kisaragi
Jojoi
Udzukl
Sacuki

Minadzuki

Fumidzuki

Hadzuki

Kikudzuki

Kaminadzuki

Simocuki

Sivasu

iki

Labo attieksmju mēnesis

Siltāko tērpu mēnesis

Dabas atmodas mēnesis

Zaķu mēnesis

Sējas mēnesis

Bezūdens mēnesis

Zinību mēnesis

Lapu mēnesis

Krizantēmu mēnesis

Bezdievu mēnesis

Baltās sarmas mēnesis

Pēdējais mēnesis

DIENU NO AUKUM1 GADALAIKI

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Gecujobi
Kaļobi
Suijobi

Mokujābi
Kinjobi

Dojobi
Ničijobi

Pavasaris haru

Vasara nacu

Rudens aki

Ziema juju
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ņēma no ēģiptiešu mitoloģijas. Tālo Austrumu tautas ar senās Persijs»
starpniecību no ēģiptiešiem pārņēma Zodiaka sistēmu un savdabīgi
veidoja šo «zvēru dārzu». Japānā un citās austrumu tautās bija izplatī-

jies budisms un, kā teikas stāsta, šīs reliģijas nodibinātājs Būda aicinājis
visus dzīvniekus uz draudzību, bet ieradušies tikai divpadsmit dzīvnieku

valsts pārstāvji. Atzīmējot šo dzīvnieku šķietamo draudzību, Buda tos

gribējis apdāvināt, bet, tā kā citas dāvanas, izņemot barību, dzīvniekus

nav interesējušas, bet tās Budam nav bijis, tad viņš simboliski katra

dzīvnieka vārdā nosaucis kādu gadu. Attiecīgā dzīvnieka gadā dzimušie

cilvēki iegūšot šā dzīvnieka izcilākās īpašības, kas nosaka tā raksturu

un uzvedību. Šādam ticējumam pamatā ir austrumtautu stereotipiskais
antropomorfisms. Piemēram, senie ķīnieši un citas austrumtautas ticēju-
šas, it kā dzīvniekiem esot ne tikai dvēsele, bet arī spēja izjust kaislības,
kā arī labu un Jaunu. Balstoties uz šādiem ticējumiem. Zodiaka daļām
tikuši piedēvēti dzīvnieku nosaukumi.

Seno ķīniešu un japāņu ticējumos uzskaitīti pieci dabas elementi. Katrs

no tiem attēlots divos veidos: 1) kā elementa dabiskais stāvoklis, 2) kā tā

noderīgums cilvēkam.

Elementi ir sekojoši:
1. Koks (ki) augošs, un koks, kuru izmanto cilvēks, t. i., nocirsts un ap-

darināts.

2. Uguns (hi) dabiskā stāvoklī (Saules enerģija, vulkānu izvirdumi), un

mākslīgā uguns, kuru iegūst cilvēks.

3. Zeme (čuči) dabiskā stāvoklī, un zeme, kuru izlieto, piemēram, kera-

mikā.

4. Metāls (karte) dabiskā stāvoklī, un apstrādāts metāls.

5. Tekošs ūdens (ņudzu), piemēram, upēs, un ūdens, aizsprostots vai

miera stāvoklī.

2. tabula

ZODIAKA UN CIKLISKO ZĪMJU KOMBINĀCIJU TABULA

is ;ās zīmes

Nr.

p.k.
Zodiaka

zīmes t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 11

1. Žurka (ne) 1 13 25 37 49

2. Vērsis (usi) 2 14 26 38 51

3. Tīģeris (tora)

Zaķis (u)

Pūķis (tacu)

Čūska (mi)

Zirgs (urna)
Aita (hicudzi)

Pērtiķis (saru)

51 3 15 27 39

4. 52 4 16 28 41

5. 41 53 5 17 29

6. 42 54 6 18

7. 31 43 55 7 19

8. 32 44 56 8

9. 21 33 45 57 9

10. Vista (tori)

Suns (inu)

Mežacūka CO

22 34 46 58

11. 11 23 35 47 59

12. 12 24 36 48
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3. tabula

PAŠREIZĒJAIS 60 GADU CIKLS

Zodiaka ciklisko sistēmu veido atkārtojošies 60 gadu cikli. Katru šīs (
sistēmas gadu apzīmē divas hieroglifu kombināciju grupas. Pirmo hiero-

glifu grupu (ciklisko) veido «desmit debess stumbri» (dzikkan), respek- -

tīvf, 10 cikliskas žīmes. Otro hieroglifu grupu (Zodiaka) veido 12 dzīv-

nieku nosaukumi (dzjūnisi). Kā cikliskās, tā arī Zodiaka hieroglifu '
zīmju kombinācijas iegūst no šo zīmju kombināciju tabulas.

Cikliskas un Zodiaka hieroglifu zīmes 60 gadu cikla tabulā raksta »g
I

blakus. Tā kā Zodiaka zīmju ir par divām vairāk nekā ciklisko, tad pie
vienpadsmitās Zodiaka zīmes atkārtojas pirmā no desmit cikliskajām
zīmēm. Turpinot zīmju kombināciju, pirmā cikliskā zīme ar pirmo Zo-

Cik-

lisko

un Zo-

diaka
zīmju

kombi-

nācijas

Gadu

nosaukumi

Gadi

pēc

Gregora
kalen-

dāra

lisko

un Zo-

diaka

zīmiu

kombi-

nācijas

Gadu

nosaukumi

Gadi

Pēc

Gregora
kalen-

dāra

1— 1

2—2

3—3

4— 4

5—5

6—6
7— 7

8—8

9—9

0—10
1
— 11

2-12

3- 1

4-2
5-3

6-4

7-5

8-6
9-7

0-8

1—9

2— 10

3-11

4— 12

5— 1

6-2

7-3

8-4

9—5

0-6

1. Žurkas

2. Vērša

3. Tiģera
4. Zaķa

5. Pūķa
6. Cuskas

7. Zirga
8. Aitas

9. Pērtiķa
10. Vistas

11. Suņa
12. Mežacūkas

13. Žurkas

14. Vērša

15. Tīģera
16. Zaķa

17. Pūķa
18. Čūskas

19. Zirga
20. Aitas

21. Pērtiķa
22. Vistas

23. Suņa
24. Mežacūkas

25. Žurkas

26. Vērša

27. Tīģera
28. Zaķa

29. Pūķa
30. Čūskas

1924.

1925.

1926.

1927.

1928.

1929.

1930.

1931.

1932.

1933.

1934.
1935.

1936.

1937.

1938.

1939.

1940.

1941.

1942.

1943.

1944.

1945.

1946.

1947.

1948.

1949.

1950.
1951.

1952.

1953.

1-7

2-8

3-9

4
— 10

5— 11

6— 12

7— 1

8—2

9—3

10-4

1—5

2—6

3—7

4—8

5—9

6— 10

7— 11

8— 12

9— 1

10—2

1-3

2-4

3-5

4-6

5-7

6-8

7-9

8-10

9- li

10—12

31. Zirga
32. Aitas

33. Pērtiķa
34. Vistas

35. Suņa
36. Mežacūkas

37. Žurkas ■ 1

38. Vērša

39. Tīģera
40. Zaķa

41. Pūķa
42. Čūskas

43. Zirga
44. Aitas
45. Pērtiķa
46. Vistas

47. Suņa
48. Mežacūkas

49. Žurkas

50. Vērša

51. Tīģe'ra
52. Zaķa

53. Pūķa
54. Čūskas

55. Zirga
56. Aitas

57. Pērtiķa

58. Vistas
59. Suņa
60. Mežacūkas

1954.

1955.

1956.

1957.

1958.

1959.

1960.

1961.

1962.

1963.

1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971,
1972.'

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.•

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.
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diaka zīmi sakritīs tikai pēc seškārtīga atkārtojuma. Zodiaka zīmes šajās
kombinācijās atkārtojas tikai piecas reizes, veidojot piecus mazos 12

gadu ciklus.

Pēc Zodiaka cikliskās sistēmas 1982. gads bija suņa gads, bet 1983.

gads ir cūkas gads. lepriekšējais 00 gadu cikls bija sācies 1864. gadā
un beidzies 1923. gadā.

1983. gadā beidzas pašreizējais 60 gadu cikls, un ar 1984., žurkas

gadu, sākas jauns 00 gadu cikls, kas noslēgsies 2043. gadā.
1873. gada 1. janvāiī Japānā ieveda Gregora kalendāru (jauno stilu),

taču dzīvē tas ieviesās pakāpeniski. Gregora kalendārs Japānā pašreiz
ir noteikts ar likumu, kaut gan vienlaikus ar to vēl lieto imperatoru
«valdīšanas gadu» sistēmu un dažkārt gadus nosauc pēc Zodiaka cik-
liskā kalendāra.

Arnolds Eks-Ēķis

APTUMSUMI 1983. GADĀ

Jūnijā

Pilns Saules aptumsums 11. jūnijā redzams Indonēzijā, Indijas okeānā

un Klusajā okeānā. Kā daļējs tas ir vērojams ari Austrālijā un Āzijas
dienvidaustrumu daļā. Latvijā nav redzams.

Daļējs Mēness aptumsums 25. jūnijā redzams Amerikā. Antarktidā,
Austrālijā, Jaunzēlandē un Klusajā okeānā. Aptumsuma sākumu var no-

vērot ari Atlantijas okeāna rietumu daļā. Latvijā nav redzams.

Decembri

Gredzenveida Saules aptumsums 4. decembri redzams Atlantijas
okeānā un Āfrikā. Kā daļējs tas vērojams arī Eiropas rietumu un dien-

vidu daļā, Āzijas dienvidrietumu daļā, Indijas okeānā un Dienvidameri-

kas ziemeļaustrumu daļā. Latvijā nav redzams.

Pusēnots Mēness aptumsums 20. decembrī redzams F.iropā, Amerikā.

Āfrikā, Grenlandē, Atlantijas okeānā un Ziemeļu Ledus okeāna. Daļēji
tas novērojams arī Āzijā, Indijas okeānā un Klusajā okeānā. Sis ir vie-

nīgais šā gada aptumsums, kr.s redzams arī mūsu republikā. Tā gaita ir

šāda:

Mēness sāk ieiet Zemes pusēnā pl. 25,4G m
,

Vislielākās fāzes moments
„

4 49
,

Mēness iziet no Zemes pusēnas „
6 52 .

Mēness ieiešana un iziešana no pusēnas praktiski nav pamanāma. Ar

neapbruņotu aci vienīgi vislielākās fāzes momenta tuvumā var ievērot

pilnmēness diska daļēju satumšanu.

Matīss Dīriķis
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KOKU GADSKĀRTU

VIĻŅAINAIS RAKSTS

Aplūkojot celmu šķērsgriezumā, redzamas koncentriskas jos-

liņas. Tas ir koka gadskārtu raksts. Normāli katru vasaru

izveidojas viena gadskārta. Tā sastāv no divām daļām —

gaišākas un tumšākas. Pavasara pusē koki resnumā pieņemas

straujāk, koksnes blīvums ir mazāks, tāpēc josliņa ir gaišāka.
Rudenī koksnes pieaugums ir blīvāks un tumšāks — tāpēc
rudenī veidojusies josliņas daļa ir šaurāka, labāk saskatāma

un atrodas gaišās josliņas iekšpusē. īpaši krasas atšķirības
koksnes blīvumā un iekrāsojumā raksturīgas mūsu skujkoku
(priede, egle, īve) un cieto lapu koku (ozols, osis, goba, vīk-

sna) sugām. Tāpēc to gadskārtu raksts ir sevišķi skaidrs un

skaists.

Nav tāda koka, kuram visu gadskārtu platums būtu vie-

nāds: šaurākās gadskārtas allaž mijas ar platākām, tā vei-

dojot ļoti sarežģītu un šķietami nesakarīgu kopainu. Gads-

kārtu platums ir dažāds tāpēc, ka gadu gaitā mainās koku

augšanas apstākļi. Vispirms jau atšķirīgi ir klimatiskie fak-

tori. Sausām un karstām vasarām seko slapjas un vēsas; ir

gadi, kad vēla pavasara dēļ aizkavējas arī veģetācijas peri-
oda sākums, ilgi turpinās stipras pavasara salnas; nokrišņu

sadalījums veģetācijas periodā vairāk vai mazāk atbilst

koku augšanas īpatnībām utt. Līdz ar klimatiskajiem fakto-

riem mainās arī augsnes īpašības. Mežā augu apgāde ar

minerālvielām daudzējādā ziņā ir atkarīga no tā, kā noris

organisko atlieku sadalīšanās. Šī nozīmīgā procesa intensi-

tāte savukārt ir atkarīga no temperatūras un mitruma re-

žīma. Gadu gaitā mežā nemitīgi mainās augu savstarpējās
attiecības, to fitocenotiskā vide. Daļa koku augšanā atpaliek,
nīkuļo un nokalst, tos izcērt kopšanas cirtēs vai tie nokrīt,

pamazām sadalās un tādējādi nonāk pārējo koku «barības

galdā». Tāpēc daudziem palikušajiem kokiem dzīves apstākļi

uzlabojas un ikgadējais koksnes pieaugums līdz zināmam

laikam palielinās. Koki dzīvo ilgi, un to mūžā iespējama arī

pārējo meža komponentu aktivizēšanās, piemēram, kaitēkļu
masveida savairošanās vai sēņu slimību izplatīšanās, kas bū-

tiski pasliktina koku fizioloģisko stāvokli. Koki nav pasar-

gāti arī no vecuma ietekmes. Agrā jaunībā tiem koksnes ra-

žošanas spējas pakāpeniski palielinās, sasniedz maksimumu

un tad pamazām samazinās. Nedrīkst aizmirst, ka koku aug-

šanu krasi ietekmē cilvēka saimnieciskā un rekreatīvā dar-

bība. Tādi pasākumi kā meliorācija, kopšanas cirtes, mine-
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rālā mēslošana augšanas apstākļus uzlabo. Turpretī gaisa
un augsnes piesārņošana ar rūpniecības atkritumiem, aug-
snes sablīvēšana un sakņu atkailināšana pārmērīgas rekre-

atīvās slodzes dēļ ne tikai samazina koku augšanas intensi-

tāti, bet nereti ir cēlonis koku pilnīgai nokalšanai.

Lūk, cik dažādi ir vides apstākļi, kas, nepārtraukti mainī-

damies un mijiedarbodamies, būtiski ietekmē koksnes veido-

šanos. To summārā iedarbība izpaužas attiecīgā gada
gadskārtas platumā. Ne velti saka, ka katra koka biogrāfija
ierakstīta tā gadskārtās. Tikai tā jāprot lasīt, un koki mums

stāstīs par savu «labsajūtu», par to, vai mūsu priekšstati
par viņu dzīves dažādajiem aspektiem atbilst patiesībai, vai

meža apsaimniekošanas pasākumi ir mežam labvēlīgi vai

tādi tie liekas vienīgi pašiem apsaimniekotājiem. Prasmīgam

lasītājam gadskārtu raksts vēsta par sen pagājušo laiku

klimatiskajām īpatnībām, kuru apraksts nav atrodams ne-

vienā pasaules arhīvā. Un ne tikai par sen pagājušajiem lai-

kiem. Pēc gadskārtu raksta var spriest arī par bargām

ziemām, slapjām un sausām vasarām tuvākā un tālākā nā-

kotnē, par pašreizējo un gaidāmo indigo vielu koncentrāciju

gaisā, kuru elpojam.
Zinātnes nozari, kas pēta koku gadskārtu rakstu, sauc

par dendrohronoloģiju. Ir daudz oriģinālu metožu, kuras

izstrādātas dažādās zemēs gadskārtās «ierakstītās» informā-

cijas atšifrēšanai. Dendrohronologi ir sastādījuši tā sauktās

dendroskalas. Tās raksturo gadskārtu platuma vidējās vēr-

tības noteiktā reģionā zināmā laika posmā. Pēc ļoti veciem

vēl zaļojošiem kokiem, kā ari pēc senajās celtnēs iebūvētiem

kokmateriāliem noteiktais atsevišķu dendroskalu garums ir

patiesi apbrīnojams. Tā, ASV publicēta skala, kas atbilst

pēdējiem 10 tūkstoš gadiem.

Izsekojot gadskārtu platuma izmaiņas dendioskalās, ap-

stiprinās dabas procesu cikliskuma fenomens. Tā būtība ir

sekojoša: laika gaitā dažādi procesi likumsakarīgi pastipri-

nās un pavājinās. Dendroskalu var attēlot grafiski ar viļ-

ņotu līniju. Vienlaicīgi pastāv dažāda garuma cikli, kuri pār-

sedz cits citu. Var izšķirt gadsimtu, gadu desmitu un ne-

daudzus gadus ilgus ciklus. Praksē nozīmīgākie ir 30, 22

un 11 gadu cikli. Atkarībā no pētījumu materiāla ievākšanas

ģeogrāfiskās vietas mainās atsevišķu ciklu ilgums.

Tā kā gadskārtu platums un klimatiskie faktori ir sav-

starpēji saistīti lielumi, zinot vienu no tiem, iespējams tuvi-

nāti aprēķināt arī otru. Tāpēc, analizējot dendroskalas, var

noteikt, kā mainījies klimats laikā, kad meteoroloģiskie no-
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vērojumi vēl netika veikti. Šādai informācijai ir nenovērtē-

jama nozīme daudzās dabas un sabiedrisko zinātņu nozarēs.

Vēl jo vairāk — izzinot klimata pārmainu likumsakarības

pagātnē, reāla kļūst to prognozēšana. Kā apliecinājumu tam

var minēt mūsu republikas dendrohronologa E. Špaltes (zi-
nātnes un ražošanas apvienība «Silava») prognozi — viņš

savlaicīgi brīdināja par sevišķi bargajām ziemām 1978. un

1979. gadā. Tagad no dendrohronoloģijas atdalījušās vairā-

kas patstāvīgas nozares. Vienas no tām — dendroklimatolo-

ģijas — kompetencē ietilpst minētās klimata retrospektīvās
asalīzes un klimatisko apstākļu prognozēšanas problēmas.

Ne mazāk nozīmīgs ir cits virziens — dendroekoloģija, kas

pēta vides faktoru ietekmes veidus un mehānismu. Izteiktā

gadskārtu raksta dēļ koki ir pateicīgi modeļobjekti tādu

likumsakarību izzināšanai, kuras ir kopīgas visiem augiem
vai pat dzīvajiem organismiem vispār. Kā piemēru var minēt

aktīvos periodus. Laika gaitā, teiksim, veģetācijas periodā,

jebkura faktora ietekme ir nepastāvīga. Ir tādi periodi, kuros

tā ir niecīga. Pēc tam seko periodi, kad tās nozīme strauji

palielinās, bet pēc tam atkal kļūst nebūtiska. Būtiskās ietek-

mes periodi ir aktīvie periodi. Katram faktoram var būt vai-

rāki aktīvie periodi, turklāt pēc faktora ietekmes rakstura tie

var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Aktīvo periodu laikā

augiem ir paaugstinātas prasības. Ja tās tiek apmierinātas,
koksnes pieaugums vai lauksaimniecības kultūru raža ir

daudz lielāka. Aktīvo periodu ilgums parasti ir neliels —

divas vai trīs dekādes. Tāpēc, piemēram, laistīt kādas kul-

tūras sējumus visā veģetācijas periodā nav lietderīgi, tas

jādara attiecīgajā aktīvajā periodā. Vai arī, lai saglabātu

vērtīgas rekreatīvās mežaudzes, aktīvajos periodos jāpār-
trauc atpūtnieku apmeklējumi. Koku gadskārtās dažādu

vielu, arī cilvēku veselībai kaitīgo smago metālu savieno-

jumu, uzkrāšanās intensitāte ir atkarīga no to koncentrāci-

jas apkārtējā vidē. Tāpēc, analizējot gadskārtu sērijas ķī-
misko sastāvu, iespējams izsekot vides piesārņotības dina-

mikai jebkurā laika posmā. Kā redzam, daba par savu mo-

nitoringu parūpējusies jau ilgi pirms tam, iekams cilvēks

aizdomājās līdz šādai nepieciešamībai.
Gadskārtu platuma pārmaiņas ir labs koku reakcijas in-

dikators. Tieši tāpēc to analīze var noderēt dažādu saimnie-

cisko pasākumu efektivitātes vērtēšanai. Gadskārtu paplaši-
nāšanās norāda, ka dotais pasākums veiksmīgs, ka koku

fizioloģiskais stāvoklis uzlabojies un biomasas ražošana pa-

lielinājusies. Gadskārtu sašaurināšanās liecina par pretējo.
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Dažkārt dendroindikācija dod gluži negaidītus rezultātus.

Piemēram var minēt atziņu, ka cementa putekļi pozitīvi
ietekmē koksnes pieaugumu. Latvijas Lauksaimniecības aka-

dēmijas vecākais pasniedzējs P. Skudra ir konstatējis, ka,

pretēji gaidītajam, Brocēnu cementa un šīfera kombināta ap-
kārtnē pēdējos piecpadsmit gados koksnes pieaugums palie-
linās. Jā, te tomēr koki aug labāk, vismaz pagaidām. Pirms

trim četriem gadiem dogmatiski noskaņotos klausītājos šāds

secinājums izraisīja sašutuma vētru. Tagad tas vairs nav

jaunums. Par to kā par pašsaprotamu parādību raksta arī

citu zemju ekologi. Noskaidrots arī šīs negaidītās parādības
cēlonis — cementa putekļi neitralizē skābo lietu, kas veido-

jas, dūmgāzem izšķīstot atmosfēras ūdenī, aktivizē organisko
atlieku sadalīšanos un piedalās citos procesos, kas labvēlīgi
atsaucas uz koksnes pieaugumu.

Tie ir tikai daži aspekti par koku gadskārtu rakstā

ietvertās informācijas sekmīgu izmantošanu. Vēl varētu rak-

stīt par dendrohronoloģijas saskari ar arheoloģiju, kriminā-

listiku, mākslas vēsturi un daudzām citām ļoti atšķirīgām cil-

vēku darbības sfērām.

Mūsdienās dendrohronoloģisko pētījumu tematiskais loks

un ģeogrāfija ir ļoti plaša. Ārzemēs par dendrohronoloģijas
centru kļuvusi ASV Arizonas štata universitātes Koku gads-
kārtu pētījumu laboratorija (The Laboratory of Tree-Ring

Research). Tās līdzstrādnieki ne tikai piedalās plašas kon-

krētu pētījumu programmas realizēšanā, izveido dendrohro-

noloģisko datu banku utt, bet veic arī nozīmīgu metodisko

un koordinācijas darbu. Tur kopš 1940. gada izdod dendro-

hronoloģijas žurnālu «Tree Ring Bulletin»-

Padomju Savienībā ir divi lielāki dendrohronoloģijas cen-

tri: V. Kuibiševa Arhangeļskas Mežtehnikas institūts un Lie-

tuvas PSR Zinātņu akadēmijas Botānikas institūta Dendro-

klimatoloģijas laboratorija Viļņā.

Latvijā izvērsti ar koku gadskārtu rakstu saistīti pētī-
jumi tiek veikti P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Bio-

loģijas fakultātē. Arī zinātnes un ražošanas apvienībā «Si-

lava» un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā sekmīgi noris

dendrohronoloģiski pētījumi.

Imants Liepa



106

Saules 11 gadi
Šī MAINĪGĀ, MAINĪGĀ SAULE

Vispazīstamākā Saules aktivitātes izpausme ir plankumi,
kas redzami tās aktivitātes centru magnētisko «straumju»

izplūdes vietās. Vissenākās zinas par plankumiem atrodamas

Aristoteļa skolnieka Atēnu Teofrasta izteikumos 4. gadsimtā
pirms mūsu ēras. Kopš 28. gada pirms mūsu ēras daudzi

plankumu novērojumi pieminēti senās Ķinas, Korejas un Ja-

pānas-hronikās. Tajā pašā laikā rietumzemju hronikās un

grāmatās šādu ziņu ir ļoti maz, jo te noteicošā loma bijusi

Aristoteļa uzskatam, ka Saule ir pati pilnība, kurai nekādu

vainu nevar būt. Saglabājušās arī ziņas par arābu novēro-

tajiem Saules plankumiem 9., 10. un 13. gadsimtā, par to

novērojumiem senajā Krievzemē, kur plankumi saskatīti, uz

Sauli raugoties caur bieziem mežu ugunsgrēku dūmiem.

1611. gadā Saules plankumi pirmoreiz novēroti ar tele-

skopu. Tad arī atklājās, ka attiecībā pret novērotāju uz Ze-

mes Saule apgriežas ap savu asi 27 diennaktīs un ka plan-
kumi rodas galvenokārt divās apmēram 40° platās joslās
abpus Saules ekvatoram.

19. gadsimta vidū Desavas pilsētas farmaceits Heinrihs

švābe atklāja, ka Saules plankumu skaits mainās. Pēc 17 ga-

dus ilgiem novērojumiem viņš secināja, ka plankumu skaits

uz Saules mainās aptuveni 10 gadu periodā. Taču Švābes

darbs ieguva pelnīto uzmanību tikai tad, kad par to savā

darbā «Kosmoss» bija pastāstījis prominentais vācu dabas

pētnieks un ceļotājs Aleksandrs Humbolts. Tad Šveices as-

tronoms Rūdolfs Volfs, kas bija apveltīts ar milzu pacietību
un darba spējām, pedantiski izpētīja visus arhīvos atroda-

mos datus par Saules plankumu novērojumiem kopš tele-

skopa izgudrošanas un precizēja Saules aktivitātes cikla ga-

rumu — tas bija aptuveni 11 gadi. Volfs Saules aktivitātes

raksturošanai ieveda tā saukto relatīvo plankumu skaitu, kas

satur informāciju par plankumu un to grupējumu skaitu uz

Saules. Šo skaitli jo plaši lieto vēl šodien, lai raksturotu

Saules aktivitātes līmeni, un to sauc par Volfa skaitli. 1. at-

tēlā parādīti gada vidējie Volfa skaitļi no 1611. līdz 1980.

gadam. Kā liecina līknes, Saules aktivitātes 11 gadu ritms

nav stingri periodisks, bet gan to veido atsevišķi cikli.

Volfa skaitļu virknes matemātiska analīze liecina, ka šis

cikls nav vienīgais — Saules aktivitātei piemīt arī citi mai-

ņas periodi, respektīvi, novēroto plankumu skaits liecina par

vairāku mainīgu procesu pārklāšanos.
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1. att. Vidējie Volta skaitļi pa gadiem kopš teleskopu ēras sakuma

1925. gadā amerikāņu astronomi G. Heils un S. Nikolsons

publicēja ļoti nozīmīgu darbu par Saules plankumu magnē-
tiskā lauka pārmaiņām. Izrādījās, ka Saules plankumu
magnētiskais lauks, kas katrā Saules puslodē ir savs, ik pa

11 gadiem mainās uz pretējo polaritāti, respektīvi, plankumu
sākotnējā magnētiskā polaritāte atkārtojas tikai pēc 22 ga-

diem.

Vēl garākus ciklus nav iespējams izdibināt no Saules no-

vērojumiem, jo virkne tādam nolūkam diemžēl ir par īsu.

Taču dabā ir atrodams Saules aktivitātes maiņu atspulgs —

vecu koku gadskārtas. To pētījumi liecina, ka eksistē arī ga-

rāki — 80, 169, 190 un pat 600 gadu gari — cikli.

Pētot vēsturiskus dokumentus, ir izdevies atklāt, ka Sau-

les aktivitātes 11 gadu cikls ne vienmēr bijis tik izteikts kā

mūsdienās. No 1460. līdz 1550. gadam un no 1645. līdz

1715. gadam valdījis aktivitātes minimums. No 1611. līdz

1645. gadam novēroti tikai divi aktivitātes maksimumi, kas

sekojuši viens otram ar 15 gadu atstarpi. Pēc tam veselus
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70 gadus Saules aktivitāte bijusi zema. Plankumi tad no-

vēroti ļoti reti, tāpat reti bijušas redzamas polārblāzmas un

reti izcēlušās magnētiskās vētras. Ari koku gadskārtu gre-

dzeniem, kas veidojušies 17. gadsimta otrajā pusē, nav iz-

teiktu ciklisku platuma atšķirību. Tāpat Ķīnas, Japānas un

Korejas hronikās šajā laikā nav reģistrēti Saules plankumu

novērojumi. Pat Saules vainags, kas pilna aptumsuma laikā

redzams kā spožs oreols, šajā laika posmā bijis tik tikko pa-

manāms.

Tāpēc radās pat doma, ka 11 gadu ciklam nemaz nav

tik izcila nozīme Saules procesos, ka tas varbūt izveidojies

tikai pēdējā laikā. Tomēr padomju astronoms J. Vitinskis

konstatēja, ka 11 gadu cikla pazīmes ir samanāmas ari

iepriekš minētajos minimumos, tikai tas bijis vāji izteikts.

Un Getingenes universitātes astronoms A. Vitmens pēc 11

g.idu cikla likumībām aprēķināja maksimālās aktivitātes ga-

dus līdz pat 5. gadsimtam pirms mūsu ēras. Šie gadi precīzi
atbilda hronikās minētajiem augstas Saules aktivitātes peri-
odiem. Bet pavisam nesen Austrālijas ģeologs Dž. Viljamss

konstatējis 11 gadu maiņperiodu pirmskembrija nogulumu
slāņos kāda sena ezera vietā. Tātad ari pirms apmēram 700

miljoniem gadu uz Saules plankumu skaits mainījies 11

gadu ritmā.

Vienpadsmit gadu cikla universālais raksturs izraisa ne-

pieciešamību to fizikāli interpretēt, meklējot tam cēloņus. Jau

sen noskaidrots, ka Saules aktivitātes pārmaiņas nebūt ne-

liecina par kodoltermisko reakciju izmaiņām mūsu zvaigznes
dzīlēs. Pēdējās noris samērā vienmērīgi, mainoties tikai mil-

joniem gadu ilgos posmos. Parādības, ko saucam par Saules

aktivitāti, ir saistītas tikai ar Saules konvektīvo zonu, kura

sākas apmēram 500 kilometru dziļumā.

Teorijas par aktīvo veidojumu cēloņiem iedalāmas divās

lielās grupās: 1) aktivitātes cēloni meklē Saules konvektī-

Vajā zonā vai 2) ārpus Saules, apkārtējā kosmosā. Tās dēvē

par endogēnām un eksogēnām Saules aktivitātes teorijām,
Endogēno teoriju pamatā ir divi svarīgi faktori: tā sauk-

tais Saules vispārējais magnētiskais lauks un tās diferen-

ciālā rotācija. Pašos pēdējos gados Saules vispārējam mag-
nētiskajam laukam sāk pievērst arvien lielāku uzmanību. Iz-

radās, ka tas ir apmēram divas reizes intensīvāks nekā
Zemei un tam ir komplicēta struktūra. Tā izmaiņas notiek

šķietami neatkarīgi no plankumu magnētiskajām izmaiņām,
tomēr plankumi veidojas vispārējā magnētiskā lauka īpašos
punktos. Visi aktīvie veidojumi, kas rodas uz Saules, ir pa«
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kļauti tās diferenciālajai rotācijai: dažādi Saules slāņi griežas
ar dažādu ātrumu, attiecībā pret Zemi veicot pilnu apgriezienu
27 diennaktīs (Saules ekvatora apgabali) — 41 diennaktī

(Saules polu apgabali). It kā ar katru kāju stāvot dažāda

ātruma joslās, jebkurš plazmas veidojums izstiepjas, de-

formējas. Saules plazmai piemīt augsta elektrovadītspēja,

tāpēc, plazmas veidojumiem pārvietojoties, tajos rodas strā-

vas un ap to savukārt veidojas magnētiskais lauks.

Apstākļos, kādi ir uz Saules, plazma un magnētiskais
lauks nespēj pārvietoties šķirti, bet pakļaujas magnētiskās
hidrodinamikas likumiem. Diferenciālās rotācijas dēļ Saules

vispārējā magnētiskā lauka spēka līnijas satinas ap Sauli,
savā starpā tuvinās, un tā rezultātā rodas pastiprināta mag-
nētiskā lauka veidojumi — plankumi. Šāds modelis labi iz-

skaidro Saules aktivitātes izmaiņu galvenās pazīmes, tomēr

virkne parādību vēl joprojām paliek neizprasta. Tāpēc pēt-
nieki arvien no jauna pievēršas eksogēnajām Saules aktivi-

tātes teorijām, kas Saules plazmas deformācijas saista ar

ārējiem spēkiem — ar planētu ietekmi.

19. gadsimtā, kad bija tikko atklāts 11 gadu cikls, to lūkoja
saistīt ar Saules sistēmas masīvākās planētas — Jupitera —

apriņķošanas periodu, kas ir 11,86 gadus garš. Kopš tā

laika ļoti daudzi pētījumi liecina, ka starp planētu iz-

vietojumu telpā ap Sauli un plankumu veidošanos pastāv
noteikta sakarība. Ir atklātas vairākas analoģijas planētu
pozīciju un plankumu ritmos. Tomēr vēl arvien nav atklāts

šo analoģiju fizikālais pamatojums. Jo, ja aprēķinām, kā-

diem vajadzētu būt planētu izraisītajiem paisumiem uz Sau-

les, tad konstatējam, ka tie nepārsniedz 2 milimetrus. To-

mēr padomju astronomi P. Romančuks un A. Hlistovs uz-

skata, ka jāievēro rezonanses parādības Saules konvektīvajā
zonā. Tur Jupitera izraisītais paisuma efekts var sasniegt
600 metrus. Šāds lielums jau ir gluži nozīmīgs un var mo-

dulēt plazmas kustību uz Saules.

Protams, nav nekāda pamata aprobežoties ar kādu vienu

Saules aktivitātes teoriju. Dabas parādības vispār ir cieši

savstarpēji saistītas, tāpēc arī dižā Saule nevar- būt neat-

karīga no savas saimes locekļiem. Tomēr to ietekme nevar

būt noteicošā, jo Saules lielajā ķermenī notiek arī auto-

nomi procesi, kas ir vāji saistīti ar ārējām iedarbēm. Patie-

sība, kā allaž, acīmredzot meklējama dialektiskā procesu
vienotībā — ārējo un iekšējo spēku mijiedarbībā.

Guntis Ozoliņš,
Natālija Cimahoviča
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LIELA DIRIĢENTE UN PAKLAUSĪGAS ZIVIS

Saules aktivitātes ietekme uz Zemes klimatiskajiem ap-

stākļiem un hidroloģiskajiem procesiem tagad vairs netiek

apstrīdēta. Tāpēc gluži reāls ir secinājums, ka arī zivis —

Zemes hidrosfēras iemītnieces — reaģē uz Saules aktivi-

tātes pārmaiņām, kas izraisa ūdens temperatūras un hidro-

loģiskā režīma izmaiņas. Nav izslēgts, ka realizējas arī

tieša zivju atkarība no Saules aktivitātes.

Zivju daudzuma izmaiņas Saules aktivitātes periodos ir

konstatētas gan Kaspijas, Azovas un Melnajā jūrā, gan

Tālo Austrumu jūrās un Donavā. Ļoti interesanta sakarība

starp Saules aktivitāti, hidrosfēru un zivju skaitu konsta-

tēta Tālajos Austrumos. Pēc statistikas ziņām, kopš 20. gad-
simta sākuma Amūras ketlašu lomu lielums ik gadus mai-

nījies tāpat kā Dienvidsahalīnas siļķu nozveja. Tas liek do-

māt, ka abu šo sugu zivis ir vienādi atkarīgas no minētā

reģiona hidroloģiskā režīma maiņām, kuru tur nosaka siltā

Kurosio straume. Tajos gados, kad Kurosio straume ne-

sniedzās tālu ziemeļos un aizņēma mazāku akvatoriju, sa-

mazinājās arī nozveja. Taču, straumei kļūstot spēcīgākai un

ūdeņiem — siltākiem, ketlaši un siļķes atkal stipri savai-

rojās. Bet Kurosio straume reaģē uz Saules aktivitāti. Tā-

pēc arī Saules aktivitātes maksimumos — 1937., 1946. un

1957. gadā — PSRS Klusā okeāna piekrastē iegūti lielāki

zivju lomi.

Saulei klausa arī nēģi, turklāt tieši savas dzīves pirmajā
gadā: Saules aktivitātes kāpumā un maksimumā dzimst ra-

žīgas nēģu paaudzes, bet minimuma gados — vājas, skait-

liski nelielas.

Ļoti zīmīgs ir fakts, ka Saules aktivitātes 11 gadu cikls

zivju nozvejā nereti izpaužas daudz spilgtāk nekā hidrolo-

ģijā, tāpēc ari radusies doma par iespējamo Saules aktīvo

starojumu tiešo iedarbību uz jūras iemītniekiem.

Daudzu gadu novērojumi un pētījumi ļāva zinātniekiem

dot ari praktiskus ieteikumus zivju krājumu saglabāšanā
un palielināšanā.

Arī prognozējot Baltijas jūras baseina zivju atražošanas

dinamiku, tagad tiek ņemti vērā ne vien hidroloģiskie un

klimatiskie faktori, bet arī Saules aktivitātes pārmaiņas.
Paredzamajos mazražīgajos gados nosakot stingrus nozve-

jas limitus, iespējams saglabāt rūpnieciskajai zvejai nepie-
ciešama līmenī daudzu vērtīgu zivju krājumus.

Ņina Rjapolova
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EPIDĒMIJAS NĀK UN IET

Cilvēces likteņgaitas veidojas sabiedrisko parādību un dabas spēku
mijiedarbībā. Sis process ļoti uzskatāmi izpaužas lielo epidēmiju vēs-

turē. Epidēmiju izcelšanos un izplatīšanos nosaka kā sociālie, tā biolo-
ģiskie cēloņi. Kopš 20 gadsimta sākuma zinātnieki pēti frī epidēmiju
atkarību no Saules aktivitātes. Sīs zinātnes nozares — helioepidemiolo-
ģijas — pamatlicējs ir padomju zinātnieks Aleksandrs Ciževskis (1897—
1964). Sākotnēji nodarbodamies ar vēsturi, viņš bija daudz studējis seno

autoru darbus un savācis bagātīgus datus par dažādām epidēmijām
ilgstošā laika posmā. Epidēmiju šķietamajā stihiskumā zinātnieks pama-
nīja kādu interesantu likumsakarību — saistību ar Saules aktivitātes

cikliem.

Ļoti raksturīgs piemērs te ir holēra. Izrādās, ka holēras vibrioni savai

izplatībai izvēlas galvenokārt tādus laika posmus, kad uz Saules ir

daudz plankumu. No 1766. līdz 1901. gadam Saule pārdzīvoja 12 aktivi-

tātes maksimumus, un katrreiz vai nu pašā maksimumā, vai ap to laiku

atzīmētas arī holēras epidēmijas. Protams, epidēmiju izplatību nosaka,
pirmkārt, sociālie faktori — iedzīvotāju higiēnas līmenis, pilsētu labiekār-

tojums, iedzīvotāju migrācija kara laikā. Otrkārt, bakterioloģijas sasnie-

gumi ļauj veikt plašus profilaktiskus pasākumus. Un tomēr holēras pan-

dēmiju laikā pat tajos rajonos, kur holēras nebija, masveidā novēroti

gremošanas funkciju traucējumi.
Tātad dažādos laika posmos dabā valda kāds fizikāls faktors, kas sti-

mulē kādas noteiktas slimības izplatīšanos. Saistība ar Saules aktivitāti

liecina, ka šī faktora darbību vada mūsu zvaigznē notiekošie procesi.
lespējams, ka Saules aktivitātes pieauguma posmos uz apkārtējo vidi

iedarbojas ne vien viens, bet vairāki fizikālie faktori. Tāpēc to iedarbība

ir daudzveidīga: no vienas puses, samazinās cilvēka organisma imunālie

spēki, no otras — tiek stimulēta baktēriju un vīrusu darbība.

Saules aktivitātes ietekme uz visām infekcijām nav vienāda. Pretstatā

holēras saistībai ar Saules plankumu skaita maksimumu difterija uz-

liesmo galvenokārt plankumu skaita minimumos. 1. attēlā redzama šīs

slimības gaita Dānijā no 1860. līdz 1910. gadam. Zīmīgi, ka kopš 1894.

gada, kad tika ieviesta serumterapija, Saules aktivitāte pārstāja būt par
šīs saslimstības noteicošo faktoru. Tomēr ietekme paliek. Pat vēl 20. gad-
simtā, kad saslimstība ar difteriju ir krasi samazinājusies, atsevišķi sa-

slimšanas gadījumi atzīmēti galvenokārt Saules aktivitātes minimumos.

Infekciju atkarība no Saules plankumiem konstatēta arī dzīvniekiem.

Tie ir daudz ciešāk saistīti ar apkārtējo dabu nekā cilvēki, tāpēc ciešāka

ir arī to atkarība no Saules aktivitātes. Pat mūsu dienās, kad ir plaši

izplatīti profilaktiskie pasākumi, veterinārajiem darbiniekiem nākas rēķi-

nāties ar kosmiskajiem spēkiem. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas

profesore A. Nicmane. pētīdama cūku infekciozā atrofiskā rinīta izplatību,
konstatēja, ka šo slimību, kas īpaši saasinās nelabvēlīgos laika apstāk-

ļos, dažkārt ietekmē vēl kādi citi faktori (2. att.). Dažu labu gadu, kad,

šķiet, veikti visi nepieciešamie sanitāri profilaktiskie pasākumi, bet Sau-

les aktivitātes līmenis ir augsts, rodas daudz jaunu infekcijas perēkļu.
Jādomā, ka apkārtējās vides fizikālo parametru krasas pārmaiņas paze-

mina mājlopu pretestības spējas un tie saslimst ātrāk nekā mierīgas

Saules gados.

Un, ja atkāpjamies vēl tālāk no civilizētās vides — savvaļas dabā,

tad izrādās, ka tur saistība ar Saules aktivitātes cikliem ir vēl ciešāka.

Tā, Piekaspijas, Kazahijas un Vidusāzijas tuksnešos dzīvnieku mēra cpi-
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1. att. Saslimstība ar difteriju Dānijā (1) un Saules aktivitāte (2). Aug-
šējā līkne par 6 gadiem nobīdīta pa kreisi.

2. att. Ar., mfekciozo atrofisko rinītu 1968. gadā saslimušo cūku skaits

(1) Saules'aktivitātes (2) pieauguma posmā palielinājās tikai nedaudz,
taču strauji pieauga jaunu infekcijas perēkļu skaits (3).

zootiskic perēkļi stipri aktivizējas tieši mierīgas Saules gados. Jo tieši

tad šajos rajonos dominē meridionālā atmosfēras cirkulācija, kad cikloni

dreifē tālāk uz dienvidiem nekā citos gados. Sakarā ar to minētajos
tuksnešos nolīst bagātīgs lietus, attīstās stepju augi, un visi šie faktori

stipri veicina stepju grauzēju skaita pieaugumu. Bet grauzēji ir mēra

baciļu nēsātāji, kas nodod infekciju mājlopiem.
Tātad Saules aktivitātes ietekme realizējas ar Zemes atmosfērā no-

tiekošo procesu starpniecību. Tāpēc arī konkrētā saistība ar Saules cikla

dažādām fāzēm dažādos ģeogrāfiskos rajonos var izpausties dažādi.

PSRS Zinātņu akdēmijas Sibīrijas nodaļas Bioloģijas institūtā

A. Maksimovs analizēja vairāku pētnieku šķietami pretrunīgos secināju-
mus par epizootiju atkarību no Saules aktivitātes. Viņš secināja, ka no-

teicošās te ir attiecīgo rajonu ģeogrāfiskās un klimatiskās īpatnības.
Turklāt tur, kur cilvēka ietekme ir vāja, kā tas ir ūdensžurku dzīves vie-

tās, Saules aktivitātes cikla ietekme izpaužas krasāk, bet lauku peļu
epizootijas lielā mērā ir atkarīgas arī no antropogēnajiem faktoriem, kas

realizējas ar laukkopības starpniecību.
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Var rasties jautājums: kāds labums no tā, l<a ir zināma Saules

ietekme, kuru novērst taču nespējam? Par laimi, Saules aktivitāte tkš.irh

nav pak|auta cilvēka neaprēķināmajām iegribām Bet, zinot dabā pastā-
vošās saites, savlaicīgi, tuvojoties trauksmes periodam, varam sagatavo-
ties epidēmiju uzbrukumam. Kosmisko sakarību izpratne ir arī |oti sva-

rīga zinātniskiem pētījumiem. Epidemiologi ir sprauduši sev par mērķi
infekciju likvidēšanu, bet šo cildeno uzdevumu varēs veikt tikai tad, ja
būs pilnīgi izprasta infekcijas izraisītāju un potenciālo slimnieku atka-

rība no fizikālās vides variācijām.

Natālija Cimahoviča

Laikmeti

SUGU MAIŅA SKUJU KOKU MEŽA

Mežs ir dižākais dzīvās dabas veidojums, kas spēj pielā-
goties ļoti atšķirīgiem klimata un augtenes apstākļiem, ilg-
stoši nodrošināt ne vien dažādu koku sugu, bet arī daudzu

citu augu un dzīvnieku eksistenci. Mežā, tāpat kā visās citās

pašregulējošās sistēmās, pielāgošanās vides pārmaiņām un

atsevišķu sastāvdaļu ekoloģiskā samēra izveidošanās nori-

sinās atgriezenisko saišu ietekmē. Parastos apstākļos šāda

regulācija ir pietiekama, bet, rodoties stihiskiem postījumiem
un krasām vides izmaiņām, tā nespēj saglabāt sistēmas no-

turību. Tāpēc vairākās mežu formācijās ilgstošā evolūcijas

gaitā ir izveidojies īpašs «remonta mehānisms», kura kodolu

veido specifiskas koku pioniersugas. Tropiskajos mežos, kur

augšanas apstākļi un klimats ir labvēlīgs daudzām koku,

citu augu un dzīvnieku sugām, izveidojas ļoti sarežģītas da-

bas «saimniecības» jeb ekosistēmas. Sarežģītā meža ekosis-

tēmas struktūra nevis garantē tās stabilitāti nelabvēlīgos vi-

des apstākļos, bet otrādi — vienīgi labvēlīgos apstākļos
izveidojas sarežģītas ekosistēmas (bioģeocenozes). Jo tālāk

uz ziemeļiem virzās mežs, jo vienkāršāka kļūst audžu būve

un palielinās stabilizējošo mehānismu loma.

Latvijas PSR teritorija ietilpst skuju koku mežu (Acicu-
lisilvae) zonā, kur galvenās koku sugas ir priede un egle.

Skuju koku mežs ir visvērtīgākais mežu masīvs, ar to kok-

snes ražā un tās kvalitātē lapu koku un jauktie meži nevar

sacensties. Ozolu un ošu audžu platība mūsu republikā ir

niecīga, un arī šo sugu piemistrojums skuju koku audzēs ir

neliels. Nabadzīgākās augtenēs dabiskos sausieņu mežos iz-

veidojas priežu tīraudzes, vietumis ar egļu piemistrojumu vai

otro stāvu, bet auglīgākās — egļu tīraudzes. Pirmatnējos
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skuju koku mežus veido vecas vienstāva audzes. Tajās sa-

stopami tikai atsevišķi bērzi, apses un baltalkšņi, kas «gaida
savu stundu». Tā pienāk, kad skuju koku audzi iznīcina vēj-

gāze, ugunsgrēks vai kaitēkļu invāzija. Pēc galvenās mež-

audzes nopostīšanas ekosistēmas līdzsvars atjaunojas pakā-

peniski, secīgās augtenes un veģetācijas pārmaiņās (sukcesi-

jās). Pirmajā pārmaiņu stadijā panīkst sīkkrūmi un citi

augi, kas veido zemsedzi zem skuju koku audžu vainagu
klāja. To vietā uz dažiem gadiem skraju zelmeni izveido

viengadīgi un divgadīgi augi, kas vairojas ar sēklām: šaur-

lapu ugunspuķe (kazroze), parastā krustaine, Kanādas sīk-

jānītis, asā usne un tīrumu usne, parastais aklis un šķeltais

aklis, mazā skābene v. c.

Nākamajā stadijā blīvu zelmeni veido graudzāles, sevišķi
ciesas (niedru, smiltāju, purvāju), kā arī meža zirdzene,

meža suņburkšķis un citi spēcīgi augi. Trešajā stadijā zāl-

augus pakāpeniski sāk izspiest krūmi un koku pioniersugas,
kas ceturtajā sukcesijas stadijā izveido sekundāros lapu koku

mežus. Sevišķi prāvas platības mūsu republikā aizņem
bērzi — kārpainais bērzs un purva (pūkainais) bērzs, auglī-

gākās augsnēs sastopamas arī apšu un baltalkšņu audzes.

Koku pioniersugas ir pielāgojušās asai konkurences cīņai, šo

sugu koki strauji sagrābj plašu augšanas telpu, nomāc ne

vien krūmus un zālaugus, bet arī saglabājušos galveno koku

sugu paaugas kociņus. Aizņemto augšanas telpu mīkstie lapu
koki pilnvērtīgi izmanto vienīgi jaunībā, bet, audzēm nove-

cojot, tās kļūst retākas, koku dzīvīgums un koksnes produk-
cija samazinās. Lapu kokus pakāpeniski izspiež galvenās
koku sugas — priede un egle. Izveidojas pēdējā sukcesijas
stadija — skuju koku audzes. Sugu maiņas cikli egļu mežā

shematiski parādīti 1. attēlā.

Sugu maiņas cikla ilgums dabiskos egļu mežos ir 100—

300 gadi. Vienā mežu masīvā vienlaikus ir novērojamas da-

žādas sukcesiju stadijas, tāpēc sugu maiņas ciklus nevar

mehāniski saistīt ar dažiem vienkāršotiem kosmisko pro-

cesu mērījumiem, piemēram, ar Saules aktivitātes cikliem

utt. Sugu maiņa skuju koku mežā ir sarežģīts varbūtīgs pro-

cess, kuru nevar ticami izskaidrot ar kāda atsevišķa faktora

ietekmi.

Vērtīgs skuju koku mežs samērā lēni «atveseļojas» ne

vien pēc stihiskiem postījumiem, bet arī pēc kailcirtēm. Se-

kundārie bērzu meži un mistrotās skuju un lapkoku audzes

nav stabilu, dabisku mežu pazīme, bet gan diezgan ilgstoša
pārejas stadija, kurā mežs dziedē savas brūces. Lai saīsinātu
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Sukcesijas galvenās stadijas: /
—

skrajš sazclums, straujf noārdās jēltrūds; 2 — blīvs sazēlums, turpinās
trūda noārdīšanās; 3 — zālaugus izspiež krūmi un koku pionicrsugas
turpinās trūda noārdīšanās- 4 — izveidojas sekundārie lapu koku meži

trūda sadalīšanās stabilizējas; 5 — izveidojas egļu tlraudzes, uzkrājas
jēltrūds.

vērtīgās skuju koku koksnes atražošanas periodu, mežkopībā
plaši izmanto priežu un egļu stādījumus un sējumus. Pie-

mērotā augtenē ierīkotie skuju koku apmežojumi ir ne vien

tautsaimnieciski nepieciešami, bet arī ekoloģiski pamatoti.
Koku sugu dabisko mainas ciklu tātad var mērķtiecīgi mai-

nīt.

Kaspars Bušs

LEDUS LAIKMETI UN TO CĒLOŅI

Jau vairāk nekā 200 gadu tiek pētīti seno ledāju atstātie nogulumi,

un jēdziens par ledus laikmetu arvien paplašinās. Kādreiz ar šo vardu

apzīmēja tikai atsevišķus apledojuma periodus pleistocēna un tāpēc sil-

tākā klimata periodu starp diviem apledojumiem nosauca par starpledus-
laikmetu. Sādā nozīmē jēdzienu ledus laikmets bieži lieto arī tagad.

Taču par ledus laikmetu tāpat sauc kvartāra perioda visu vecāko

epohu — pleistocēnu, kam raksturīga vairākkārtēja loti plašu kontinen-

tālo apledojumu izveidošanās (1. att.). Ir aprēķināts, ka šis apledojuma
laikmets sācies pirms 0,7—1 miljona gadu. Pēdējā laikā daudzi, it īpaši
amerikāņu ģeologi, iesaka šo ledus laikmetu vēl pagarināt un nosaukt

par vēlā kainozoja ledus laikmetu. Sāda doma varēja rasties tāpēc, ka

vēsāka klimata iestāšanās pazīmes ir konstatētas jau miocēnā (pirms
9—lo mij), gadu) un pliocēna vidū. Miocēna ledāju nogulumi atrasti

AJaskā Vrange|a kalnos. Savukārt Ziemeļu Ledus okeānā ledāji radušies

pirms 4,5—4,8 miljoniem gadu, bet pirmie kontinentālie apledojumi zie-

1. att. Sugu maigas cikli egļu mežā.
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M
K. markova): / — juras ledu izplatības roDeža mūsdienas; 2 — jūras
ledu senā izplatības robeža; 3 — sauszemes ledāji mūsdienās; 4

— se-

nais maksimālais kontinentālais apledojums; 5 — ilgstošā sasaluma ro-

beža mūsdienās.

mc|u puslodē — pirms 3 miljoniem gadu, respektīvi, pliocēnā. Dienvidu

puslodē apledojuma laikmets sācies par vairāk nekā 20 miljoniem gadu
agrāk nekā ziemeļu puslodē. Kontinentālais apledojums Antarklidā radies

pirms 25—30 miljoniem gadu, kaut gan klimats tur, ka liecina pētījumi,
sācis kļūt vēsāks jau pirms 40 miljoniem gadu.

Tomēr kainozoja ledus laikmets nav vienīgais aukstais laiks, kad lielas

platības uz Zemes klājušas gan jūras, gan kontinentālie ledāji. Par se-

nāko apledojumu lieciniekiem uzskata tillitus — pārakmeņotas morēnas.

Ledāju nogulumi atrasti jau rifeja iežos (Āfrikā un Austrālijā) un pat

agrajā proterozojā — iežos, kuru vecums pārsniedz 2 miljardus gadu.
Loti plašu apledojumu pēdas konstatētas vendā pirms 600 miljojiiem
gadu (Norvēģijā, Spicbergenā. Anglijā, Francijā, Urālos, Sibīrijā, Tjan-
šanā). Jaunākie apledojumi atklāti ordovika beigās—silūra sākumā pirms

440 miljoniem gadu. Sevišķi ilgstošs ledus laikmets bijis karbona bei-

gās—perma sākumā pirms apmēram 285 milj. gadu. Šāda vecuma ledāju

nogulumi atrasti Āfrikā, Austrālijā un Indijā (2. att.).
Ir ļoti daudz hipotēžu, kas cenšas izskaidrot ledus laikmetu un atse-

višķu apledojumu rašanās cēloņus. Tacu samērā vienprātīgi ir konsta-

tēts, ka ledus laikmeti ieņem likumsakarīgu vietu Zemes garozas attīs-

tības lielajos ciklos un ka tie sākušies tūlīt pēc kalnu veidošanās gal-

1. att. Pleistocēna ledāju maksimālā izplatība zieme|u puslodē
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2. att. Senie apledojumi perma perioda sākumā (pēc V. Hamiltona nn

D. Krinslija); 1 — ledāju nogulumi (tillīti); 2 — ledāju pārvietošanās
virzieni.

vēnās fāzes. Zemes ģeoloģiskajā vēsturē lielie ledus laikmeti ritmiski

atkārtojušies ik pēc 180—200 miljoniem gadu (tāpat kā kalnu veidoša-
nās fāzes). Bet šis cikls, kā zināms, atbilst Galaktiskajam gadam!...
Ledus laikmetu periodiskums .cīmredzot ir saistīts gan ar pašas Zemes

garozas attīstību, gan ar kosmiskajiem procesiem.
Turklāt Joti bieži vēl tiek minēts 40—45 tūkstošus gadu ilgs atse-

višķu pleistocēna apledojumu atkārtošanās cikls, kas atbilst Zemes grie-
šanās ass slīpuma svārstību periodam attiecībā pret ekliptikas asi. Ir

konstatēts, ka šīs ass svārstības var samazināt Saules radiācijas dau-

dzumu, ko saņem polārie apgabali, pat par 12%- levērojamais amerikāņu
kvartārģeologs R. Flints. pamatojoties uz ilgstošiem meteoroloģiskiem
novērojumiem Norvēģijas kalnos starp Oslo un Bergenu, norāda, ka

Zemes vidējās gada temperatūras pazemināšanās tikai par 3°C ilgstošā
laika posmā būtu pietiekama, lai mūsdienās izraisītu tādas ledāju veido-

šanās izmaiņas, kuru rezultātā sāktos jauns Eiropas apledojums.
Tomēr vairums klimatologu un ģeologu uzskata, ka mēs patlaban

dzīvojam starpledus laikmetā, kuram jābeidzas apmēram pēc 10—20 tūk-

stošiem gadu, kad atkal sāksies jauns apledojums.

Aija Ceriņa
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KATASTROFAS - EVOLŪCIJAS FAKTORS?

Zemes dzīvās dabas likteņgaitas ir atkarīgas ne vien no vides apstākļu
pakāpeniskām izmaiņām, bet arī no pēkšņām katastrofām — milzu plū-

diem, viesuļvētrām, radiācijas līmeņa krasa pieauguma. Savas zinātniskās

pozīcijas sen jau zaudējis primitīvais katastrofisms, kas visu attīstību

reducēja tikai uz kataklizmu virkni, tomēr nav nekāda pamata ari otrai

galējībai — pēkšņo vides izmaiņu svarīguma noliegumam.
Padziļinoties mūsu izpratnei par dabas parādibu vispārējo saistību,

arvien lielākas pilsoņa tiesības iegūst uzskats, ka Zemes dzīvība ir atka-

rīga no kosmosā notiekošajiem procesiem. Sākam saprast, ka allaž jā-
cenšas analizēt notikumus pilnā to secībā: kosmoss -> Zeme —• dzīvība.

Vispirms jau interesanti atzīmēt, ka visas mūsu planētas izcelsme

acīmredzot ir saistīta ar lielu kosmisku katastrofu Zvaigznes un to

planētu saimes veidojas no izkliedētas kosmiskās matērijas, tai konden-

sējoties. Pirmszvaigžņu kondensāti var būt atrodami daudzās vietas kos-

mosa plašumos, bet, lai tie pārtaptu par zvaigznēm un planētām, vaja-
dzīga vēl papildu ārēja iedarbība. Piemēram, eksplodējot kādai zvaig-
znei — pārnovai. tās radītais triecienvilnis saspiež ceļā gadījušos kos-

miskās vielas puskondensātus un paātrina cieto kompleksu veidošanos.

Tā tas notika arī apmēram pirms 4,6 miljardiem gadu, kad kāda pār-
novas uzliesmojuma triecienvilnis uzdrāzās virsū kosmiskās gāzes un

putekļu mākonim, kas bija izveidojies mūsu Galaktikas vienas spirāles
nomalē. Un, lūk, tagad tur pastāv Saules sistēma ar planētu Zemi, uz

kuras eksistē ļoti reta matērijas forma — dzīvība.

Dzīvības evolūcija jau no sa'da gala bija pakļauta valdošajiem fizi-

kālajiem faktoriem: temperatūrai, atmosfēras spiedienam, elektriskajiem

un magnētiskajiem laukiem, iežu radioaktivitātei 'm kosmisko staru plūs-
mai. Pavisam neliela šo faktoru novirze — un veidojas gluži citādas

dzīvības formas. Arktikas ledājos labi jūtas baltie lāči, bet homo sa-

pieris pundurciltis spēj eksistēt tikai tropiskajos džungļos. Tāpēc arī

dažkārt krasas apkārtējās vides izmaiņas radīja lielas pārmaiņas visā

dzīvās dabas ainā. Piemēram, vēl joprojām strīdīgs ir jautājums, kādi ir

cēloņi dinozauru izmiršanai krīta laikmeta beigās. Līdztekus daudziem

pārspriedumiem par klimata pārmaiņām un citu ģeogrāfisko faktoru

ietekmi uz lielajiem reptiļiem visā pasaulē ar lielu interesi tika uzņemta
padomju zinātnieka J. Sklovska hipotēze par dinozauru bojā eju kos-

miskā apstarojuma dēļ. J. Sklovskis uzskata, ka pārnovas eksplozija
mūsu Saules sistēmas tuvā apkaimē (atkal pārnova!) varēja tik stipri

paaugstināt jonizējošās radiācijas līmeni uz Zemes, ka radušās mutāci-

jas noveda dižos reptiļus līdz izmiršanai.

Bet kosmiskie spēki var iedarboties uz Zemes biosfēru arī ar ģeolo-

ģisko procesu starpniecību. Ļeņingradas zinātnieks V. Kožančikovs pē-
tīja augu formu pārmaiņas dažādos ģeoloģiskajos periodos. Pastāv uz-

skats, ka ģeoloģiskie periodi mainās atkarībā no tā, kur atrodas Zeme

attiecībā pret Galaktikas un Metagalaktikas centru. Dažādās kosmiskās

situācijās Zeme saņem atšķirīgu kosmiskās radiācijas daudzumu, pieaug
arī Zemes seismiskā aktivitāte. Pēc V. Kožančikova domām, šādos ap-
stākļos, kas būtībā uzskatāmi par katastrofiskiem, augu valsts tiek pa-
kļauta tik drastiskām apstākļu pārmaiņām, ka kritisko situāciju pārcieš
tikai tie augi, kuri ir pietiekami plastiski, lai ātri piemērotos jaunajiem

apstākļiem. Zinātnieks atzina, ka šādi nelabvēlīgi periodi uzskatāmi par

filtriem, kas atsijā dzīvotspējīgos organismus, kuru metaboliskie procesi
spēj mainīties pietiekami ātri atbilstoši vides apstākļu pārmaiņām.
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Ka jau minēts, šajos kritiskajos periodos palielinās arī seismiskā akti-

vitāte. V. Kožančikovs uzskatīja, ka senie maiji bija atklājuši šo periodu
atkarību no planētu stāvokļiem un tāpēc izveidojuši tādu kalendāru, lai

varētu aprēķināt nākamos kritiskos periodus. Lai varētu izmantot seno

maiju hronikās ietverto informāciju, zinātnieks iedziļinājās maiju kalen-

dāra sistēmā un atrada tajā līdz tam nezināmas likumības. Izrādījās, ka

maiju kalendāru veido sešas savā starpā paralēlas dienu skaitīšanas

sistēmas un katra no tām pamatojas savā astronomisko parādību grupā.
Mūsu civilizācija ir samērā jauna, ziņas par senajām kataklizmām

nonākušas līdz mums labi ja senu teiku veidā. Tā, bībeles stāsts par

grēku plūdiem, pēc ģeologu atzinuma, ataino milzīga ledus gabala iekri-

šanu Atlantijas okeānā un tam sekojošo gigantisko ūdens vilni, kurš aiz-

skalojis visu, kas gadījies ceļā. Mūsu republikas astronomijas amatieris

V. Ivanovs savācis ļoti daudzu tautu teikas par lielajiem plūdiem un

konstatējis, ka patiešām tās tautas, kas dzīvojušas Atlantijas okeāna

piekrastē, plūdus apraksta daudz baismīgākus nekā tautas, kas dzīvoju-
šas tālākos apvidos, — tur «grēku plūdu» ūdeņi sniegušies tikai līdz

koku zariem, kamēr okeānam tuvāk tie cēlušies augstāk par koku ga-
lotnēm.

DA2I PĀRNOVU UZLIESMOJUMI MOSU GALAKTIKA

Mums trūkst informācijas, kas jautu spriest par lielo kataklizmu perio-
diskumu un tādējādi paredzēt kritiskos momentus. Taču jāievēro, ka šādi

spriedumi var izrādīties gluži aplami, jo pašreizējā tehnoloģijas attīstības

posmā cilvēks tik stipri pārveido planētas atmosfēru, ka veidojas pavi-
sam jaunas klimatiskās likumības. Līdz ar to veidojas jauns priekš-
stats par katastrofiskām situācijām: tās vairs nav īslaicīgi periodi, pēc
kuriem Zemes dzīve ieiet mierīgās sliedēs, bet gan jauns posms planētas
biosfēras evolūcijā, kura sekas ir pilnīgi nepārredzamas. Piemēram, pat-
laban cilvēce ļoti neapdomīgi izrīkojas ar mums tik svarīgajām ozona

molekulām, kuras aizsargā mūs no kosmiskā ultravioletā starojuma.
Aerosolos izmantotā freona un citu faktoru ietekmē ozona daudzums

atmosfērā arvien samazinās, līdz ar to neizbēgami pienāks brīdis, kad

mēs tīri fiziski atrādīsimies uz Visuma sliekšņa. Pār mums plūdīs ultra-

violetais starojums, un mums nāksies steidzīgi risināt problēmu, kā aiz-

sargāties pret to. lespējams, ka virkne Zemes floras un faunas pārstāvju
nespēs šai situācijai piemēroties un iznīks. Un tad mūsu tālie pēcteči

veiks komplicētus pētījumus, lai noskaidrotu šīs bioloģiskās katastrofas

cēloņus. ,.
Natālija Cimahoviča

va onā ;oor inB es

Gads Zvaigznājs
Redzamais

spožums

054. Vērsa -5m 05h31m ,5 +2T59'

604. Cūskneša -2ra ,5 17 h27 m ,6 -21°26'

572. Kasiopejas -4m 0h21 m ,9 -f-63°52'
885. Andromēdas +6ra ,5 0h40m ,0 +40°59'

Piezīme: senajās hronikās vēl atrodamas fragmentāras ziņas par pār-

lovām, kas uzliesmojušas mūsu ēras 185., 393., 1006. un 1181. gadā.
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DABA SAVĀ

KONTAKTĀ AR CILVĒKU

Mēs iedarbojamies uz dabu

AUTOCEĻŠ UN AINAVA

Pie mums ceļu tīkls kjūst arvien biezāks. Šobrīd grūti sa-

meklēt vietu, kur tuvumā nebūtu autoceļa. Un ceļus būvēt

taču nepārstāsim, tāpēc nākotnē ainava bez ceļa Latvijā diez

vai būs sastopama.
Autoceļš ainavu ietekmē būtiski un neatgriezeniski. Pat

esošā ceļa pārbūve ienes apkārtnē visai jūtamas izmaiņas.
Bet jauns ceļš rada jaunu ainavu.

Jaunu, bet ne sliktāku par veco — tāds ir uzdevums. Ceļu
speciālistiem tas nozīmē papildu atbildību jau tā sarežģītajā
paša ceļa veidošanas darbā. Un ne tikai ceļu projektētājiem
un būvētājiem. Autoceļš netop bez lauksaimnieku, biologu,

dendrologu, mežsaimnieku un citu speciālistu līdzdalības.

Ainavu arhitektiem un visiem, kam apkārtnes veidošana ir

tiešais darbs, noteikti jārēķinās ar ceļu. Citādi viņu pūles
būs veltīgas.

Jāsadarbojas daudziem speciālistiem, un katrai nozarei ne-

būt nav vienkāršas prasības. Turklāt mūsdienu autoceļi ir sa-

režģīta inženierbūve, kam vēl pievienojas dienesta un apkal-

pes ēkas, stāvlaukumi, informācijas iekārtas, apstādījumi un

aprīkojums. Ceļi ir dažādi pēc nozīmes un tehniskajiem rādī-

tājiem. Ja piedevām ņem vērā, ka daba ir daudzveidīga, tad

problēmu summa kļūst visai iespaidīga.
Var rasties pat šaubas par sekmēm. Taču nav iespējams

darbu atlikt, jo apkārtējai videi ceļa veidošanā ir ļoti liela

nozīme.

Ceļnieki ainavisko projektēšanu kā neatņemamu sastāv-

daļu savā darbā iekļāvuši jau sen. Ir uzkrājusies zināma pie-

redze, izveidojušies principi, metodes un izstrādāti atbil-

stoši noteikumi. Tas viss, protams, vēl stipri jāpilnveido, bet

ainavas izvērtēšanā un izmantošanā jau ir iespējama objek-
tīva pieeja.
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Ceļa un ainavas savstarpējo saistību ceļnieki apskata di-

vos aspektos: 1) ainava no autovadītāja vai vispār ceļa lie-

totāja viedokļa; 2) ainava no ikviena novērotāja jebkuras
pozīcijas ārpus ceļa. Pirmajā (gadījumā ceļu un tam piegu-
lošo apkārtni vērtē pēc tā, kā tas ietekmē ceļa izmantotāju —

kādas ir braukšanas ērtības un estētiskais pārdzīvojums. Ot-

rais aspekts ir ar tīri ainavisku nozīmi un uz ceļa funkcijām
it kā neattiecas. Taču ceļnieki ir ieinteresēti uzlabot apkārtni,

jo netiešā veidā tā autovadītāja darbu tomēr ietekmē.

Rūpes par ainavu, protams, nedrīkst pretstatīt transporta
ekspluatācijas apstākļu nodrošināšanai. Ainaviskā projektē-
šana, kas kļuvusi par pašmērķi, ir nelietderīga un neloģiska.

Autoceļam kā arhitektoniskam veidojumam izšķir «iekšējo»
un «ārējo» harmoniju. Tās abas jāņem vērā, vienalga, no kā-

das pozīcijas ceļu un ainavas analizē. «lekšējā» harmonija
attiecas uz paša ceļa (arī tilta) formu. Ceļa lenti var izlocīt

dažādi, piemēram, plūstoši vai lauzīti. Novērotājam no ma-

las tas ietekmēs estētisko pārdzīvojumu. Autovadītājam —

turklāt arī optisko uztveramību un orientāciju. Ar «ārējo»
harmoniju saprot ceļam piegulošo apkārtni un autoceļa sa-

skaņu ar to. Braucot pa ceļu, mēs virzāmies caur vizuāli

telpisku koridoru, kur reljefa formas, augājs, mežu masīvi,

ēkas, norakumu nogāzes un atklāti lauki veido ceļa telpu.
Veiksmīgi atrisināta «ārējā» harmonija nodrošina labsajūtu
šādā telpā. Vērojot ceļu no malas, skatītājs «ārējo» harmo-

niju vērtē pēc objekta un fona saderības.

Stājoties pie jauna ceļa projektēšanas, jau pašā sākumā

izvirzās problēma, vai ceļš pakļaujas ainavai vai otrādi —

ainava ceļam. Izšķirties nebūt nav vienkārši. Katrā kon-

krētā gadījumā jābūt individuālam risinājumam. Ceļš var

palikt par vienkāršu ainavas elementu, var arī kļūt par tās

organizējošo asi.

Kad būvētāju rīcībā nebija spēcīgas tehnikas, ceļu pilnīgi
piemēroja reljefam. Baltie Latvijas lielceļi reizēm izskatās

visai gleznaini. Taču to asie līkumi nav piemēroti šodienas

autotransportam. Veicot pārbūvi, no romantiskās ainavas jā-
atsakās un jāmeklē skaistums citā kvalitātē. Autoceļš nevar

sekot katrai sīkai apvidus izmaiņai. Dabai un būvei ir atšķi-

rīgi ritmi, tikai jāpanāk, lai atšķirības būtu saskanīgas.
Latvijā sastopami arī pilnīgi taisni ceļi, kas būvēti tad,

kad tādus vēl uzskatīja par ideāliem. Tie apkārtnē joprojām
izskatās kā svešķermeņi, kaut gan pagājuši jau gadu desmiti.

Šajā gadījumā daba nav spējusi izlabot cilvēku kļūdas, lai

gan, kā tas novērots, ainava var ar laiku pielāgoties būves
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radītām pārmaiņām un zināmās robežās sākotnējo nesaskaņu
izlīdzināt. Ceļa trasēšana pēc lineāla tomēr ir bijusi pārāk
smaga iejaukšanās. Šodien ceļnieki jau ir vispār atzinuši, ka

taisnie ceļi nebūt nav veļami ne no transporta režīma, ne

no estētiskā viedokļa.

Ceļu pabeidz izbūvēt samērā ātri, ainavas pārveidošanās
turpinās daudz ilgāk. Šis process attīstīsies pareizā virzienā,

ja, ceļa trasi nospraužot, tiks ievērotas ainavas struktūras

likumsakarības. Latvijā tās ir visai mainīgas, kas projek-
tēšanu savā ziņā gan atvieglo, gan zināmā mērā sarežģī:
nedraud vienmuļība, bet ainavas analīze ir darbietilpīgāka.

Ap esošu, jau agrāk izbūvētu ceļu var pārveidot ainavu, to

aktīvi pilnveidojot. 'Ainavas rekonstrukcijas projekti, kurus

autoceļiem Pļaviņas—Madona, Švāni—Lubāna, Ragana—
Krimulda izstrādājis Latvijas Valsts autoceļu un transport-

uzņēmumu projektēšanas institūts, ir pierādījuši šādu pa-

sākumu lietderību.

Ainava ir visdažādāko parādību kopums. Taču vēl arvien

ir izplatīts maldīgs, vienpusīgs priekšstats par ainavu kā

tikai veģetāciju jeb augāju. Runāt par augāju nozīmē ap-
skatīt visai nelielu ainavas daļu. Tomēr pie viena šīs daļas
elementa, kas nodarbina daudzus, proti, pie Latvijas alejām,
jāpakavējas sīkāk.

Vispirms, kas ir aleja? Šādam nosaukumam atbilst tikai

tāds veidojums, kur ceļa abās pusēs esošās koku rindas at-

rodas pietiekami tuvu viena otrai, lai novērotājs no ceļa tās

uztvertu kā savstarpēji saistītas un tādējādi gūtu atbilstošu

emocionālu un estētisku pārdzīvojumu. Mūsdienās autoceļa
klātnes platums nedod iespēju tā satuvināt pat lielākus ko-

kus. Katra rinda ir uztverama atsevišķi, un tad nevar runāt

par aleju, bet gan vienkārši par koku stādījumiem rindās gar

ceļu. Tātad alejas var būt tikai gar šauriem zemākas katego-

rijas ceļiem.
Vai ceļus vajag izveidot par alejām? Te nu jāatgādina

aleju trūkumi: redzamības ierobežojumi, sevišķi ceļa līknes

iekšpusē, bīstams optiskais efekts no ēnu režģa, kas krīt uz

braucamās daļas saulainās dienās, avārijas iespējas, uzbrau-

cot kokiem, ceļa seguma slīdamības palielināšanās nobirušo

lapu dēļ rudeņos, ceļa žūšanas pasliktināšanās, apgrūtināta

ceļa mehanizēta kopšana un sniega novākšana ziemā, palie-
lināta apledošanas iespējamība. Tas viss runā par sliktu

aleju izmantošanai autosatiksmei. Liela daļa no aleju trūku-

miem, kā viegli saprotams, piemīt arī koku stādījumiem rin-

dās vispār.



123

Kopš 60.—70. gadiem ceļnieki koku rindas nestāda un tās

nejauj stādīt ne. tikai tāpēc, ka tās, kā jau minēts, negatīvi
ietekmē ceļa funkcijas, bet galvenokārt tāpēc, ka tās estētiski

nesaderas ar šodienas autoceļu parametriem un Latvijas
ainavas raksturu.

Gar ceļu paralēli, ar vienādām atstarpēm sastādīti koki

pastiprina ceļa ģeometriskumu, ko, tieši otrādi, jācenšas sa-

mazināt, jo tas nepatīkami kontrastē ar dabas brīvajām for-

mām.

Koku rindu augstums nav optiski samērīgs ar vairākjoslu
autoceļa platumu. Rindu stādījumi bieži vien atstāj dekoratī-

vas piedevas iespaidu, bet nedarbojas kā ceļa organisks ele-

ments, tātad nesaskan ar apstādījumu šodienas prasībām.
Gara koku rinda ir vienveidīga, kompozicionāli neatbilst ce-

ļam, kas, virzoties caur apkārtni, nonāk ar to mainīgās attie-

cībās un tāpēc atšķirīgā veidā iekļaujams ainavā, sevišķi

Latvijā, kur dabas apstākļi izceļas ar dažādību pat nelielās

teritorijās. Turklāt rindu stādījumi traucē uztvert apkārtnes
īpatnības.

Ceļu organiskāk iekļaut dabā palīdz grupveida stādījumi.
Brīvās stādīšanas princips ir elastīgāks. Tas kompozīciju
ļauj piemērot apstākļiem un izvirzītiem uzdevumiem. Bez

tam visas pozitīvās īpašības, kas raksturīgas stādījumiem
rindās, vismaz tādā pašā merā piemīt arī grupveida stādī-

jumiem. Tāpēc pēdējiem parasti tiek dota priekšroka.
Retos izņēmuma gadījumos rindu stādījumus tomēr iz-

manto. To dara, ja līdzenumos, kur apkārtējā ainava ir ģeo-
metrizēta, ceļa josla ir šaura.

Esošie stādījumi rindās, šabloniski gar ceļu ierīkoti, neievē-

rojot apkārtnes īpatnības, veido neglītu, pat kroplīgu ainavu

un tāpēc nepelna nekādu saudzību.

Vecām alejām ar vērtīgiem kokiem jāpievērš pienācīga
uzmanība, lai neaizlaistu tās postā. Parasti ceļnieki meklē

iespējas kokus saglabāt, protams, nonākot pretrunā ar ceļa
tehniski ekonomiskajām prasībām. Visvēlamākais risinājuma

variants, liekas, ir jauno autoceļu trašu pietiekama attālinā-

šana no alejas, lai būve nemainītu koku augšanas režīmu un

lai netiktu traucētas arī ceļa funkcijas. Tad bijusī aleja no

ceļa būs redzama kā savdabīgs koku grupējums, kuru, iespē-

jams, vajadzēs ainaviski uzlabot ar izlases cirtēm un papild-

stādījumiem. Koki lielākoties atradīsies ārpus jaunā ceļa jos-
las un nonāks citu īpašnieku uzraudzībā. Reizēm veco aleju

iespējams piemērot vietējai satiksmei vai izmantot par lauk-

saimniecības ceļu.
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Ceļinieks, pašam to apzinoties vai ne, veido apkārtējo vidi,
kas savukārt ietekmē pašu cilvēku. Un mūsu ainavas labā ir

vērts darboties. Taču tas jādara prasmīgi.

Skat. ielīmi. Vilnis Vasalis

KĀ PABEIGT MŪŽU ALEJĀM?

Par alejām sauc ceļus, kas no abām pusēm apstādīti ar

kokiem vai'krūmiem, kā ari ceļus parkā vai dārzā. Un Lat-

vijā tādi sastopami gan pilsētās, gan laukos.

Sistemātiski pētījumi par alejām mūsu republikā līdz šim

nav veikti, tikai tūrisma ceļvežos parasti aprakstītas krāšņā-
kās un garākās alejas, kas iekļaujas attiecīgajos maršrutos.

Tāpēc mūsu republikā pagaidām alejas nav kļuvušas par pat-

stāvīgu dabas aizsardzības objektu, tikai dažkārt, raksturojot

republikas nozīmes aizsargājamos parkus, tiek minētas tajos
esošās alejas.

Alejas sastopamas visos Latvijas dabas rajonos. Braucot

pa šoseju vai lielceļu, jau iztālēm var saskatīt garākas vai

īsākas koku stādījumu rindas, kas norāda, ka ceļš tuvojas ap-

dzīvotai vietai — lauku sētai, nelielam centram vai pat pil-
sētai.

Visbiežāk šādi koku stādījumi sastopami senu apdzīvotu
vietu — muižu — apkārtnē, novados, kur daba ir gleznaina
un augsne piemērota lauksaimnieciskai izmantošanai. Šādi

centri bieži sastopami Vidzemē — Valmieras, Patīšu, Rūjie-

nas, Siguldas apkārtnē un Trikātas pacēlumā; ap Kuldīgu,

Kazdangu un citur. Turpretī mitrākās, zemākās teritorijās,
kur dabas apstākļi ir nelabvēlīgāki, alejas stādītas retāk, jo
tur tās augušas sliktāk. Alejas galvenokārt stādītas 19. gad-
simta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā.

Visas lauku ainavā sastopamās alejas var iedalīt četrās

pamatgrupās: 1) alejas pie zemnieku mājām, 2) alejas pie
bijušajām muižām, 3) alejas pie sabiedriskajām ēkām, 4) šo-

seju un lielceļu apstādījumi. Šajās grupās vērojamas lielas

atšķirības gan aleju vecumā un garumā, gan koku sugu sa-

stāvā.

Visvecākās alejas ir ap bijušajiem muižu centriem un to

tuvākajā apkārtnē. Tās stādītas galvenokārt pagājušā gad-
simta vidū. Bieži vien ar kokiem apstādīti visi ceļi, kas satek

kopā pie muižas centrālajām ēkām. Tā, piemēram, ir bijušajā
Lizdēnu un Rencēnu muižā Valmieras rajonā, ap Rundāles
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pili Bauskas rajonā, Elejā un citur. Sajās alejās koki bieži

vien iet bojā vecuma dēļ. Garākās muižu alejas izvirzās tālu

ārpus bijušajiem muižu centriem, savā laikā tās saistījušas
muižas ar lielajiem ceļiem. Pie tām pieskaitāma arī pagai-
dām garākā zināmā aleja no Līzespasta līdz Trapenei, kas

stiepjas piecu kilometru garumā.
Zemnieku māju alejas ir jaunākas, tās stādītas gadsimtu

mijā — laikā, kad sāka veidoties un attīstīties turīgo latviešu

saimniecības. Samērā bieži kādā apvidū ceļi pie visām lauku

mājam ir apstādīti ar kokiem, piemēram, pie Rūjienas—Vt-
landes ceļa Igaunijas PSR pierobežā — tur nelielā ceļa

posmā ir sešas alejas uz visām tuvumā esošajām lauku

mājām.

Visjaunākās ir šoseju un lielceļu alejas. To vecums svār-

stās plašākās robežās — tās stādītas gan pirmspadomju
laikā, gan mūsdienās. Bieži sastopamas 20—30 gadus vecas

alejas.

Visgarākās ir šoseju un lielceļu alejas. Ar kokiem parasti

apstādīti vienmuļākie ceļa posmi, turklāt alejas nereti beidzas

kādā lielākā apdzīvotā vietā vai pat pilsētā — tādas ir alejas
pie Valmieras, Rūjienas, Ādažiem, Carnikavas, Siguldas.

60.—70. gados aleju skaits gar šosejām nepieaug, bet gan

samazinās, jo vecākās alejas dažādu iemeslu dēļ iet bojā, it

īpaši šoseju rekonstrukcijas rezultātā, piemēram, bērzu aleja

Berģos pie Rīgas. Jaunu aleju stādīšanu ceļu apzaļumotāji
uzskata par neperspektīvu. Taču ir daudz tādu ceļa posmu,
kuros apkārtnes labiekārtošana vēl nav veikta, un tur alejas

aizsegtu nepilnīgi izveidoto ainavu, arī norobežotu šosejas
no lielākiem rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumiem.

Visbiežāk alejās sastopami Latvijai raksturīgie platlapji —

ozoli, liepas, kļavas. Republikas dienvidu un rietumu rajonos

alejās visai bieži sastopamas arī zirgkastaņas. Atsevišķos

gadījumos stādīti arī skuju koki — egles. Bez iepriekš mi-

nēto sugu kokiem bijušo muižu alejās nereti ir arī introdu-

cēto sugu koki, visbiežāk lapegles. Jaunākajās alejās gar šo-

sejām bieži stādīti šaurlapji — bērzi, pīlādži, vītoli, arī augļu

koki, galvenokārt ābeles. Viena no garākajām augļu koku

alejām ir pie Pūres. Šīs alejas priecē braucēju acis ar krāš-

ņajiem ziediem pavasarī, taču jāatceras, ka rudenī augļus,
kas nogatavojušies gar lielākajām maģistrālēm, nevajadzētu
lietot uzturā, jo tajos ir daudz veselībai kaitīgu ķīmisko
vielu. Tāpēc augļu koku stādīšana gar ceļiem ir problemā-
tiska.
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Mūsu republikas vadošie ainavu arhitekti uzskata, ka ale-

jas mūsdienu pilsētu un lauku ainavā savu nozīmi nav zau-

dējušas, vēl vairāk — to uzdevumi stipri paplašinājušies:

alejas aiztur maģistrāļu un rūpniecības objektu kaitīgo pie-

sārņojumu un putekļus, apslāpē trokšņus, pasargā no Saules

tiešās radiācijas, radot ielās īpašu mikroklimatu. Turklāt tām

ir arī liela dekoratīva nozīme. Alejas pilsētās un apdzīvotās
vietās atdala brauktuvi no ietves. Gājējus šādās ielās mazāk

nogurdina nepārtraukti garām braucošās mašīnas, turklāt

palielinās arī drošība, jo zaļā josla, it īpaši, ja to papildina
zemu krūmu stādījumi, ļauj cilvēkiem izkļūt uz ielas tikai

īpaši norādītās vietās. Latvijas PSR Komunālās saimniecības

projektēšanas institūta darbinieki izstrādā pilsētu un pilsēt-
ciematu kompleksās apzaļumošanas projektus. Viņi alejas
iekļauj apzaļumošanas sistēmā, lai apvienotu citus zaļo stā-

dījumu elementus. Pašlaik šādi projekti izstrādāti 52 pilsē-
tām un pilsētciematiem: Balviem, Jēkabpilij, Siguldai, Jūr-

malai v. c. Alejām, it īpaši vecākajām un krāšņākajām, būtu

jāpievērš lielāka uzmanība, lai pasargātu tās no iznīcināša-

nas un bojāšanas. Bet, lai alejas varētu aizsargāt, vispirms
nepieciešams tās uzskaitīt un izpētīt. Un to varētu darīt Lat-

vijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pirmorga-
nizāciju biedri, it īpaši skolēni. Savācot pietiekami daudz

datu, būtu iespējams izvirzīt jautājumu par alejām kā aiz-

sargājamiem dabas objektiem.

Skat. ielīmi.
Māra Zeibole

DZĪVEI ATDOTIE HEKTĀRI

Mūsu zaļo mežu un lauku ainavā griezīgu disonansi ne

viena vien vietā rada dažādi «izgrauzumi» — cilvēka saim-

nieciskas darbības rezultāts. Te pēdas atstājusi derīgo iz-

rakteņu ieguves rūpniecība — lauzts dolomīts, rakta grants,
mali un smilts, iegūta kūdra. Tās ir izejvielas, bez kurām

nevaram iztikt. Taču jādomā arī par to, lai ainavā nepaliktu
šie neglītie «robi». Vēl vairāk — bijušajiem karjeriem jākļūst
par ražojošam platībām.

Dabas bagātību mērķtiecīga un saprātīga izmantošana, to
atražošanas iespējas un apkārtējās vides aizsardzība ir kļu-
vušas par ļoti nozīmīgām mūsdienu problēmām visā pasaulē.
Šo jautājumu praktiskā risināšanā daudz tiek darīts arī pie
mums. Celtniecības materiālu un kūdras ieguves platības tiek
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obligāti rekultivētas: noteiktā termiņā tiek veikta bioloģiskā
rekultivācija visās platībās, kurās izstrādāšana ir pabeigta.

Mūsu republikā minerālo celtniecības materiālu (grants,
smilšu, dolomīta, mālu, kaļķakmens, ģipšakmens) un kūdras

ieguve aizņem relatīvi nelielas platības (ap 0,7% no kopē-

jās teritorijas). Taču no zemes racionālas izmantošanas ap-
svērumiem izstrādāto platību nodošana lauksaimnieciskai vai

-mežsaimnieciskai apguvei ir obligāta un atbilst tautas saim-

niecības interesēm.

Kūdras ieguves platība republikā pārsniedz 35 000 hektāru,
no kuriem vairāk nekā 14 000 hektāru jau ir izmantoti un no-

doti rekultivācijai. Pēc frēzkūdras izstrādes parasti paliek
10—90, bet visbiežāk 10—30 centimetru biezs organiskais
slānis. Pamatni veido nabadzīga smilts, kurā barības vielu

ir maz. Tā kā smilts pamatnes filtrācijas spējas ir pietie-
kamas, nosusināšanas pakāpe šajās platībās parasti ir ap-
mierinoša un gruntsūdens līmenis nepaceļas līdz augsnes
virskārtai. levērojot augsnes agroķīmisko raksturu, pēc at-

tiecīgiem meliorācijas pasākumiem (mēslošanas, pH regulē-

šanas) šīs platibas atkarībā no to atrašanās vietas var iz-

mantot galvenokārt mežsaimniecībā, retāk lauksaimniecis-

kajā ražošanā. Republikas lielākajā kūdras ieguves objektā
Sedas tīrelī veikti plašāki pētījumi, lai izstrādātu izmantoto

frēzkūdras platību apmežošanas racionālākos paņēmienus, iz-

vēlētos atbilstošas koku sugas un agrotehniskos pasākumus.

Platībās, kur organiskā slāņa biezums nepārsniedz 25 centi-

metrus, ļoti labi aug priede, bērzs, apse, papeles, lapegles.
Izmantoto smilts un grants karjeru platību rekultivācija

sagādā lielākas grūtības. Karjeros atsegtā pamatne ir neaug-

līga, augiem izmantojamo barības vielu daudzums tajā ir

izteikti disproporcionāls, parasti trūkst vairāku augiem ne-

pieciešamo makroelementu, it sevišķi slāpekļa un fosfora;
būtiski ir izjaukts hidroloģiskais režīms, gruntsūdenī izšķīdu-
šie minerālelementi nereti atstāj toksisku ietekmi uz augiem.
Atkarībā no ģeoloģiskās izcelsmes karjeros atsegtie ieži ir

atšķirīgi pēc mehāniskā, ķīmiskā un mineraloģiskā sastāva.

Grants karjeros pamatne parasti ir nedaudz labāk apgādāta
ar augu barības vielām nekā smilšu karjeros, taču kā vienos,
tā otros neatbilst augiem nepieciešamajam līmenim. Tāpēc
daži karjeri gadu desmitiem neaizaug ar zāli un ir pakļauti
stiprai ūdens un vēja erozijai. Neaizaugušie un pusaizaugu-
šie erodētie karjeri atstāj postažas iespaidu un liecina par

zemu saimniekošanas kultūru. Šīs neproduktīvās platības

aizņem apmēram 7400 hektāru, no tiem aptuveni 3500 hekt-
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āru pakļaujamas bioloģiskai rekultivācijai. Taču tas prasa
lielu sagatavošanās darbu: jāizdara tā sauktā tehniskā re-

kultivācija — nogāžu planēšana līdz tādam slīpumam, lai

augsni varētu apstrādāt un lai līdz minimumam samazinātos

erozijas iespējas.
Darbietilpīgākā un dārgākā tehniskās rekultivācijas daļa

ir augsnes auglīgā slāņa veidošana, to uzvedot un vienmē-

rīgi izlīdzinot visā platībā. Tas prasa daudz līdzekļu (1200—

1500 rbļ. 1 ha rekultivējamās platības) un lielas augsnes

auglīgā slāņa rezerves rekultivējamās platības noklāšanai

(600 —1000 m
3/ha). Parasti ekonomisku apsvērumu dēļ no

šādiem pasākumiem jāatsakās, respektīvi, jāatsakās no šādu

platību lauksaimnieciskas izmantošanas. Tāpēc karjeru pla-
tību apgūšanā par racionālāku jāuzskata to apmežošana.
Saprotams, arī tad nepieciešami diezgan lieli kapitālieguldī-

jumi un darba spēka patēriņš, taču, ņemot verā kokaugu ma-

zāku prasīgumu pret augšanas apstākļiem un to relatīvi

reto izvietojumu, nav nepieciešama vienlaidus augsnes iela-

bošana un mēslošana. Vienreizēja augsnes ielabošana no-

drošina kokaugu augšanu vairākus gadus vai pat gadu des-

mitus, zem jaunaudzes sāk veidoties stabila nobiru kārta, kas

kļūst par barības vielu krātuvi gan kokaugiem, gan zemse-

dzei, turklāt novērš eroziju un dod pirmsākumu dabiskajam

augsnes veidošanas procesam.

Principiāli jaunu pieeju neproduktīvo smilts un grants kar-

jeru platību apmežošanā paver kokaugu stādmateriāls ar

substrātā ieslēgtu sakņu sistēmu, tā sauktie ietvarstādi. Tie

sevišķi noderīgi grūti apmežojamu platību apgūšanā, tāpēc
to ražošana un lietošana pēdējos gadu desmitos strauji pie-

augusi ne tikai visās Eiropas valstīs, ASV un Kanādā, bet

arī Āzijā, Āfrikā un Austrālijā.

Latvijas Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības
institūta zinātnieki izstrādājuši oriģinālu ietvarstādu ražo-

šanas paņēmienu, proti, kokaugu saknes tiek ieslēgtas kūdras

substrātā un par apvalku izmantota polietilēna plēve. Ar

šo paņēmienu mežu pētīšanas stacija «Kalsnava» ik gadus
saražo 2—5 miljonus ietvarstādu «Brika».

letvarstādiem ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ir kail-

sakņu stādiem. letvarstādu ieaugšana stādījumos ir mazāk

atkarīga no augšanas apstākļiem, augsnes auglības pakāpes
un, pateicoties stādus ietverošā kūdras substrāta augstajai
ūdens uzsūkšanas spējai, — arī no ūdens apgādes. Bez bio-

loģiskām priekšrocībām ietvarstādiem ir arī tehniska un or-

ganizatoriska rakstura priekšrocības (stādu transports, uz-
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glabāšana, stādīšana un stādīšanas perioda pagarināšana).
Smilts un grants karjeru apmežošanā izmantojot ietvar-

stādus «Brika», nedaudz palielinās ražošanas izmaksas, taču

ekonomiski nepārvērtējams ir fakts, ka šādā gadījumā iespē-
jama sekmīga meža atjaunošana pat sevišķi nelabvēlīgos
augšanas apstākļos, kur citas pazīstamās meža atjaunošanas
metodes vispār nedod pozitīvus rezultātus, ja neveic radikālu

un dārgu augsnes ielabošanu, iestrādājot pietiekami daudz

organisko vielu.

Karjeru platību rekultivācijā perspektīva var būt arī citāda

to izmantošana. Tas vispirms attiecas uz lieliem un dziļiem

karjeriem. Atsevišķos gadījumos ekonomiski izdevīgi šādās

vietās ierīkot ūdensbaseinus. Labvēlīgos apstākļos tos var

izmantot zivsaimniecībai. Odensbaseinā savairojušies ūdens-

augi radītu nogulas, kuras pēc baseina nosusināšanas veidotu

nepieciešamo organisko vielu slāni tālākai rekultivācijai.
Ūdensbaseini vienlaicīgi var kalpot arī kā medību faunas

bagātinātāji, kā medību ūdensputnu apmešanās un ligzdoša-
nas vietas.

Zenons Danilāns

Daba prasa mūsu saprātīgumu

LAI NEESAM VIENAS DIENAS SAIMNIEKI

Ūdeņu aizsardzība un racionāla izmantošana ir sarežģī-
tākā un resursietilpīgākā problēma dabas aizsardzības pasā-
kumu kompleksā, kuras risināšanai republikā tiek veltīta liela

uzmanība — ik gadus šajā nolūkā tiek izlietoti vairāk nekā

20 miljoni rubļu. Ik gadus ekspluatācijā tiek nodotas jaunas
modernas notekūdeņu attīrīšanas stacijas un ūdens atgrieze-
niskās izmantošanas sistēmas. Paredzams, ka līdz vienpa-
dsmitās piecgades beigām republikā būs nodrošināta visu or-

ganizēti novadāmo notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana pirms
to ieplūdināšanas dabīgajās ūdenstilpēs (upēs, ezeros, jūrā).

Tagad ūdeņu piesārņojuma līmenis vairs nepaaugstinās,
daudzu ūdenstilpju hidroķīmiskais režīms pat sācis uzlabo-

ties. Lielupes lejtecē, kur pirms Slokas celulozes rūpnīcas un

Olaines ķīmiskās rūpniecības kompleksa notekūdeņu moderno

attīrīšanas iekārtu izbūves tikai nedaudzām visizturīgākajām
zivīm pavasara palu laikā izdevās izlauzties uz nārsta vietām

upes augštecē, tagad cauru gadu sēž makšķernieki. Ja senāk

teica «zivs meklē, kur dziļāks, makšķernieks — kur zivs»,
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tad zivs tagad meklē, kur tīrāks, taču attiecībā uz makšķer-
nieku gan nekas nav mainījies. Makšķernieks, teiksim, meldē,

kur forele vai ālata? — un bieži vien vairs nevar atrast.

Tātad ūdens mazajā upītē vairs nav pietiekami tīrs, kaut

gan ne pilsēta, ne rūpnīca savus notekūdeņus tajā neieplū-
dina. Taču visu organizēti novadāmo notekūdeņu attīrīšana

vien šīs mazās upītes hidroķīmisko režīmu neuzlabos. Bet re-

publikas mazo upju ūdeņu kvalitāte visumā nosaka lielo upju
ūdeņu piesārņojumu. Tāpēc daudzās attīstītās valstīs, arī

Padomju Savienībā, kur organizēti novadāmo notekūdeņu
attīrīšanas jautājums ir atrisināms pārskatāmā perspektīvā,
uzmanības centrā izvirzās daudzu sīko piesārņoto notek-

ūdeņu avotu un neorganizētās noteces kaitīgās ietekmes no-

vēršana. Nosacīti pie sīkajiem piesārņojuma avotiem var

pieskaitīt kūtsmēslu un vircas krātuves pie fermām, degvie-
las un smēreļļu noliktavas, tehnikas mazgātuves, indīgo ķi-

mikāliju un minerālmēslu noliktavas, pat atsevišķu labiekār-

totu dzīvojamo māju komunālos notekūdeņus, kā arī visas

republikas teritorijas neorganizētās noteces — sniega kuša-

nas un lietus ūdeņu straumju nesto piesārņojumu.
levērojot mazo upju lielo nozīmi ūdens resursu kvalitatīvo

un arī kvantitatīvo parametru veidošanā attiecīgajā terito-

rijā, 1980. gadā PSRS Ministru Padome pieņēma lēmumu

par mazo upju aizsardzības pastiprināšanu pret piesārņo-
šanu un izsīkšanu, kā arī par to resursu racionālu izmanto-

šanu. Mazo upju piekrastē izvietoto nelielo objektu notek-

ūdeņu attīrīšanai paredzēts izbūvēt attīrīšanas iekārtas ar

kopējo jaudu ap 50 tūkstošiem kubikmetru diennaktī, šīm

vajadzībām izlietojot ap 16 miljoniem rubļu. Mazo upju no-

teces sezonālai izlīdzināšanai paredzēts izbūvēt 16 ūdenskrā-

tuves, apgūstot ap 2 miljoniem rubļu. Šīs ūdenskrātuves dos

iespēju akumulēt pavasara paLu ūdeņus un vēlāk vasarā maz-

ūdens periodā optimizēt mazo upju caurteci. Turpināsies arī

republikas upju ūdens resursu kompleksās izmantošanas un

aizsardzības shēmu izstrāde, ko veic Latvijas Valsts Melio-

rācijas projektēšanas institūts. Pašlaik šādas shēmas jau

aptver aptuveni 75% republikas teritorijas.
1979. gadā Latvijas PSR Ministru Padome ar speciālu

lēmumu apstiprināja nolikumu «Par piekrastes ūdensaizsar-

dzības joslu noteikšanu ap republikas ūdeņiem». Šo joslu
funkcionālā nozīme ir daudzveidīga — tās nodrošina nepie-
ciešamos apstākļus tautsaimnieciskai darbībai, kas ir tieši

saistīta ar ūdens objektu (kuģniecība, rūpnieciskā zveja, gul-
tnes padziļināšana v. c); tās lielā mērā veicina "ūdeņu aiz-
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sardzību pret virszemes noteces piesārņojumu, novērš vai

samazina krastu eroziju; tās novērš ūdeņu tiešu piesārņo-
šanu avārijas rezultātā, kas var rasties lauksaimniecības

un rūpniecības uzņēmumos vai citos objektos ekspluatācijas
režīma neievērošanas dēļ. Piekrastes joslas uzlabo apstāk-

ļus, kas nepieciešami zivju krājumu atjaunošanai, kā ari

rada labvēlīgus apstākļus ūdeņu un piekrastes teritorijas
rekreatīvai izmantošanai.

Piekrastes joslas ir noteiktas abos upju un kanālu krastos,
sākot no vietas, kur to sateces baseins sasniedz 25 kvadrāt-

kilometrus, kā ari apkārt ezeriem, kuru platība nav mazāka

par 10 hektāriem. Piekrastes joslas ir iezīmētas visos repub-
likas saimniecību zemes ierīcības plānos.

Latvijas PSR noteiktas divas piekrastes joslu pamatkate-
gorijas:

1) 10 metrus plata stingrā režīma piekrastes josla;

2) 200 metrus plata ierobežotas saimnieciskās darbības

josla.
Stingrā režīma piekrastes joslā aizliegta jebkādu objektu

celtniecība un izvietošana, izņemot objektus, kuri tieši saistīti

ar ūdens objekta izmantošanu — sūkņu stacijas, hidroteh-

niskās būves, peldētavas, laivu stacijas, kuģu piestātnes un

citas celtnes un iekārtas, kas nodrošina kuģošanu. Stingrā
režīma piekrastes joslā aizliegts ierīkot nožogojumus, kas

var traucēt brīvu piekļūšanu pie ūdens, te aizliegts mazgāt
automašīnas un citu tehniku, aizliegts lietot indīgās ķimikā-
lijas un šķidros mēslošanas līdzekļus. Šajā joslā ieteicams

ierīkot koku un krūmu stādījumus, lai novērstu krastu ero-

ziju.
lerobežotas saimnieciskās darbības joslā aizliegts izvietot

objektus, kas ir potenciāli bīstami ūdeņiem: naftas produktu

noliktavas, lopkopības kompleksus un fermas, kūtsmēslu un

vircas krātuves, mehāniskās darbnīcas, autotransporta un

citas tehnikas mazgātuves. Te aizliegts izsēt minerālmēslus

no lidmašīnām, kaisīt tos uz sasalušas zemes un sniega, kā

arī augsnes laistīšanai izmantot notekūdeņus. Piekrastes

joslā aizliegts iekārtot izgāztuves.
Bez jau minētajiem ierobežojumiem 50 metrus platā joslā

aizliegts izcirst mežu, izņemot sanitāro cirti. Nepiecieša-
mības gadījuma piekrastes joslas platums var tikt palielināts
un tūja var tikt noteikti papildu ierobežojumi.

Vērojot musu republikas ļoti. blīvo hidrogrāfisko tīklu, pa-

matoti rodas jautājums, ka darīt ar tiem objektiem, kas

ietilpst aizliegto kategorija un atrodas piekrastes joslā? Un
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šādu objektu republikā ir daudz. Jau izsenis, sargājot kūti

un pagalmu no applūšanas ar vircu, zemnieks to cēla nogā-
zes augšmalā. Nereti, izvietojot fermas un pat kompleksus,
princips palicis tas pats, tikai ekoloģiskās sekas vairs nav

salīdzināmas — tāpat kā nav salīdzināmas viensētu kūtis un

modernās lielfermas ar vairākiem simtiem govju vai dažiem

desmitiem tūkstošiem cūku vienuviet.

Minētais republikas Ministru Padomes lēmums paredz, ka

visām organizācijām un saimniecībām, kuru attiecīgie objekti
atrodas piekrastes joslās, laikā no 1979. līdz 1981. gadam
jāsaskaņo ar valsts ūdeņu aizsardzības orgāniem šo objektu
tālākais liktenis: vai nu tie jāpārceļ ārpus piekrastes joslas,
vai, ja tas ir iespējams, jāveic visi nepieciešamie papildu pa-

sākumi, lai novērstu upes vai ezera piesārņošanu (jāparedz
arī avārijas situācijas). Protams, apstākļos, kad republikā
tiek realizēta Pārtikas programma, svarīga ir katra iespēja
palielināt lopkopības produktu ražošanu, tāpēc fermu likvidē-

šana un pārcelšana ārpus piekrastes joslas ir mērķtiecīga
tikai fermu fiziskas amortizācijas gadījumos, kad jāizšķiras

starp kapitālu pārbūvi vai jaunbūvi. Pārējos gadījumos pie
fermām jāizbūvē un pareizi jāekspluatē noteikumiem atbil-

stošas mēslu un vircas krātuves, jāorganizē piesārņoto ražo-

šanas notekūdeņu (barības virtuves, trauku mazgāšanas
ūdeņu) attīrīšana visvienkāršākajās bioloģiskās attīrīšanas

iekārtās — smilšu un grants filtros, ko jebkuras saimniecības

buvbrigāde var ierīkot bez speciāliem līdzekļiem dažu dienu

laikā. Piekrastes joslās atrodošos fermu paplašināšana ir aiz-

liegta.
Citādi ir ar degvielu, indīgo ķimikāliju, minerālmēslu no-

liktavām. Siern objektiem piekrastes joslās nav vietas. Valsts

ūdeņu aizsardzības inspekcijām uzdots stingri kontrolēt Šo

objektu likvidācijas grafiku izpildi, kas ir saskaņots ar saim-

niecībām. Atsevišķos gadījumos, kad, piemēram, katlu mājas
šķidrā kurināmā noliktavu nav iespējams pārcelt ārpus pie-
krastes joslas, valsts ūdeņu aizsardzības darbinieki pēc

iepazīšanās ar apstākļiem uz vietas var atļaut šāda objekta

saglabāšanu ar noteikumu, ka kurināmā cisternas tiek ievie-

totas hidroizolētā baseinā, kura tilpums nav mazāks par ci£

ternu kopējo tilpumu. Visas degvielas un amonjakūdens cis*

ternas un mucas, kas nereti ir nekārtīgi izmētātas šur tur

grāvmalās un ceļmalās, novācamas nekavējoties. Arī mehā-

niskajās darbnīcās tehnikas remonta un konservācijas, bet

jo sevišķi dekonservācijas laikā rodas stipra un bieži vien

nekontrolēta naftas produktu noplūde, tie iesūcas grunts-
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ūdeņos vai kopā ar lietus vai sniega kušanas ūdeņiem aiz-

plūst uz upēm un ezeriem. Šie objekti jāapgādā ar efektīvām

naftas produktu uztvērējiekārtām, tās pareizi jāekspluatē.
Tehnikas laukumiem jābūt ar cieto segumu un lietus ūdeņu

kanalizāciju, kas tos novada uz attīrīšanas iekārtām.

Par visrupjāko dabas, tātad arī ūdeņu, aizsardzības no-

teikumu pārkāpumu jāuzskata aizliegtā, taču vēl šur tur

piekoptā prakse, kad neizdarīgākie saimniecību vadītāji un

speciālisti organizē minerālmēslu izsēju uz sasalušas aug-

snes, uz sniega. Pavasarī, sniegam kūstot, zeme vēl ir sasa-

lusi un sniega ūdenī izkusušie minerālmēsli plūst uz grāvi
.vai upīti, bagātīgi mēslojot tās atkusušos krastus un pēc tam

uzkrājoties kādā ezerā. Intensīvs biogēno sāju — slāpekļa
un fosfora — piesārņojums strauji pasliktina ūdeņu hidro-

ķīmisko stāvokli, izraisa tā saukto ūdens ziedēšanu, strauju
dūņu slāņa uzkrāšanos, skābekļa deficītu. Ezers eitrofizejas,
aizaug, pārpurvojas. Vaļējie grāvji un arī upes strauji aiz-

aug, samazinās to caurlaides spēja, liekais ūdens nespēj sav-

laicīgi notecēt, pārliekā mitruma dēļ laukus izmantot ir grūti.
Tā kā visus minerālmēslus faktiski aiznesis ūdens, krietna

raža nav gaidāma. Izniekoti vērtīgie minerālmēsli, piesārņoti

ūdeņi, aizauguši grāvji un niecīga raža — un tikai tāpēc,

ka, lūk, ziemai sākoties, esot brīvākas darbarokas? Un tad

nu šis saimniekotājs neražā vaino visu un visus — gan laiku,

gan tehniku, gan talciniekus, tikai savā neizpratnē un neiz-

darībā vainu meklēt neiedomājas.

Republikas ūdeņu un, pirmkārt, mazo upju tīrības sa-

glabāšana un hidroķīmiskā režīma uzlabošana ir visai sa-

režģīts uzdevums. Tā izpilde atkarīga arī no pareizi orien-

tētas sabiedrības attieksmes pret šo svarīgo pasākumu.

Tāpēc 1982. gadā Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsar-

dzības biedrība kopā ar Latvijas PSR Meliorācijas un ūdens-

saimniecības ministriju visā republikas teritorijā organi-

zēja sabiedrisku reidu, lai kontrolētu piekrastes joslu stā-

vokli, pārbaudītu paredzēto ūdens aizsardzības pasākumu

izpildi un ar valsts ūdeņu aizsardzības inspekciju starpnie-
cību administratīvi sodītu tos saimniecību vadītājus un

amatpersonas, kuri ignorē ūdeņu likumdošanas prasības. Ir

jau taisnība — vairumam uzņēmumu un saimniecību vadī-

tāju un speciālistu nav ekoloģiskās izglītības (šajā ziņā jau-

najiem speciālistiem ir būtiska priekšrocība), taču no vien-

tiesīgā priekšstata par dabas resursu neizsmeļamību ir jāat-
brīvojas. Un — jo ātrāk, jo labāk!

Pēteris Ziediņš
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ODENS IR VĒRTĪBA — CIENIET UN MAKSĀJIET!

Straujā rūpniecības un lauksaimniecības attīstība, pilsētu

un apdzīvotu vietu izaugsme un to labiekārtošana krasi pa-

lielināja ūdens resursu ekspluatāciju. Ja viduslaikos uz 1 cil-

vēku diennaktī tika izlietoti 25 litri ūdens, tad 20. gadsimta
vidū dzīvokļos ar ūdensvadu, kanalizāciju, gāzi un silto

ūdeni — 200—300 litru un vairāk.

Sevišķi liels ūdens patēriņš ir rūpniecībā. Piemēram, 1 ton-

nas papīra ražošanai nepieciešams 36 m 3 ūdens, tāda paša
daudzuma slāpekļskābes ražošanai — 300 m 3un sintētiskās

šķiedras ražošanai — 3500 m
3.

Lauksaimniecībā, lai iegūtu
1 tonnu graudu, nepieciešams 500 m 3 ūdens. Turklāt katrai

tautsaimniecības nozarei nepieciešams noteiktas kvalitātes

ūdens.

Pavirši vērtējot, liekas, ka ūdens krājumi uz Zemes ir ne-

izsmeļami. Patiesībā ūdens daudzums un tā tīrība gadu no

gada ikvienā mūsu planētas reģiona izraisa pamatotu sa-

traukumu. Un tas arī saprotams, jo no visiem Zemes ūdens

resursiem tikai niecīga daļa — 2% — ir saldūdens.

Mūsu republika ar ūdens resursiem ir nodrošināta, bet to

teritoriālais izvietojums nav vienmērīgs. Ūdeņu izmantošana

stingri jāregulē, it īpaši lauksaimniecībā. Tā, piemēram,
lauksaimniecības zemju laistīšanai Lielupes baseina mazās

upes bez regulēšanas nevar izmantot, jo to caurtece maz-

ūdens periodā ir tikai daži litri.

Ļoti aktuāla ir notekūdeņu attīrīšana, lai saglabātu ūdens

baseinu tīrību. Kā zināms, visi notekūdeņi — komunālie, rūp-
nieciskie, lauksaimnieciskie — ieplūst upes un ezeros. Un

1m3 neattīrītu notekūdeņu spēj piesārņot 10—60 m 3 tīra

ūdens.

Ir visai svarīgi nodrošināt pasaules iedzīvotājus ar kvali-

tatīvu dzeramo ūdeni. No tā, cik sekmīgi tiks risināti šie

jautājumi, atkarīga cīņa pret daudzām infekcijas slimībām.

Netīrs, piesārņots ūdens taču izraisa tādas slimības kā di-

zentēriju, tīfu, paratifu un daudzas citas.

Lai sekmīgi risinātu iedzīvotāju apgādi ar labu dzeramo

•ūdeni, pievērstu pasaules valstu vadītāju un sabiedrības uz-

manību šiem jautājumiem, ANO Ģenerālās Asamblejas
35. sesija izsludināja dzeramā ūdens desmitgadi, kas aptver
laika periodu no 1980. līdz 1990. gadam. Alūsu valstī jau
tiek veikti vairāki juridiska un ekonomiska rakstura pasā-
kumi ūdens resursu racionālai izmantošanai un aizsardzībai.

Tā, ar 1977. gada Latvijas PSR Ministru Padomes lē-
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mumu «Par kārtību,, kādā saskaņojama ūdeņu speciālā lieto-

šana un izsniedzamas attiecīgas atļaujas» noteikts, ka iestā-

dēm un organizācijām, kuru bilancē atrodas būves ūdens

ieņemšanai no atklātām ūdenstilpēm un no pazemes, kā arī

notekūdeņu novadīšanai, tāpat dambji un citas ūdenslīmeņa
uzstādiru:-anas un regulēšanas būves un cilā darbība, kas

ietekmē ūdeņu stāvokli, jādabū atļauja ūdeņu speciālai lie-

tošanai.

Musu republikā šīs atļaujas atkarībā no patērējamā ūdens

daudzuma, speciālā ūdens lietošanas veida izsniedz Latvi-

jas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrijas
Ūdeņu izmantošanas regulēšanas un aizsardzības galvenā
pārvalde un tai pakļautās teritoriālās valsts inspekcijas. At-

ļauja ūdeņu speciālai lietošanai jāsaņem gan esošajiem, gan

ceļamiem objektiem — ūdeņu lietotājiem. Atļaujā ir norādīts

tīrā ūdens patēriņš, notekūdeņu apjoms un pieļaujamais

sārņvielu daudzums tajos; paņēmieni, ar kādiem jāveic pa-
tērētā un novadāmā ūdens un sārņvielu uzskaite, ūdenssaim-

niecisko sistēmu un ūdenskrātuvju ekspluatācijas režīms.

Bez atļaujas ūdeņu speciālai lietošanai netiek finansēti at-

tiecīgie celtniecības darbi. Līdz ar to ūdeņu lietotajiem, ap-

ejot valsts uzraudzības iestādes, zūd iespēja patvaļīgi palieli-
nāt ūdens patēriņu bez vienlaicīgas notekūdeņu attīrīšanas.

Atļaujās minētie ūdeņu lietošanas noteikumi uzliek par pie-
nākumu racionalizēt ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanu,

lai, modernizējot ražošanu, nepārsniegtu noteiktos rādītājus.
Turklāt tas attiecas uz jebkuru saimnieciskās darbības formu,

kas rada ūdens patēriņa un notekūdeņu apjoma palielināša-

nos, ūdens objekta hidroloģiskā un hidroķīmiskā režīma pa-
sliktināšanos. Tādā gadījumā ūdens lietotājam noteiktā kār-

tībā jāsaņem jauna atļauja. Atcerēsimies — šī atļauja ir

juridisks dokuments, kas regulē attiecības starp ūdeņu lieto-

tāju un valsts uzraudzības iestādēm.

Svarīgs ekonomisks pasākums ir maksa par virszemes

ūdens lietošanu. Ar 1982. gada 1. janvāri rūpniecības uzņē-

mumi, kas lieto virszemes ūdeni (upju, ezeru v. c), par izlie-

toto ūdeni attiecīgu summu ieskaita valsts budžeta. PSRS

Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrija mūsu republi-
kai noteikusi triju upju — Daugavas, Gaujas un Lielupes —

baseinus, kur lietotāji par ūdeni maksā.

Šie pasākumi ļaus samazināt vai uzturēt pašreizējā līmenī

ūdens patēriņu un vienlaicīgi palielināt saražotās produkci-
jas apjomu.

Ints Reinfeids
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ŪDENSKRĀTUVE — GAN VAJADZĪBA,

GAN SKAISTUMS

Latvija ir bagāta ar nelielām, cilvēka roku veidotām

ūdenstilpēm — bijušajiem dzirnavu ezeriem un cita veida

mazajām ūdenskrātuvēm, kas no seniem laikiem ir neatņe-
mama mūsu ainavas sastāvdaļa. Tā kā laika gaitā bojātās,

nolietojušās hidrotehniskās būves netika savlaicīgi atjauno-
tas vai remontētas, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzī-

bas biedrības Centrālā valde kopā ar Latvijas PSR Meliorā-

cijas un ūdenssaimniecības ministriju, Latvijas PSR Mednieku

un makšķernieku biedrības un Latvijas PSR Dārzkopības un

biškopības biedrības centrālajām valdēm, lai rosinātu sabied-

risko domu šajā jomā, no 1974. līdz 1981. gadam organizēja
konkursus «Saglabāsim un ierīkosim mazās ūdenskrātuves».

1981. gada nogalē beidzās trešais no šiem konkursiem, kurā

atsevišķi tika vērtētas atjaunotās un no jauna ierīkotās

ūdenskrātuves. Un, lūk, — rezultāti.

No 1974. gada ir atjaunotas un no jauna ierīkotas 172 ma-

zās ūdenskrātuves. Tā, Cēsu rajonā atjaunotas un no jauna
ierīkotas 25, Alūksnes rajonā — 21, Bauskas un Gulbenes

rajonos — pa 15, Limbažu rajonā — 14, Rīgas rajonā — 12

ūdenskrātuves, bet tajā pašā laikā Ludzas un Preiļu rajonos
nav atjaunota neviena. Kāpēc?! . ..

Vispār trešajā konkursā piedalījās 64 Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības pirmorganizācijas, kuras atjaunojušas
un ierīkojušas 77 ūdenskrātuves. Biedrības rajona nodaļas
konkursa otrajai kārtai izvirzīja 12 atjaunotās un 10 jaun-
ierīkotās ūdenskrātuves. Pirmā vieta un naudas prēmija

(750 rbļ.) tika piešķirta Rīgas rajona Jūrmalas Mežrūpnie-
cības saimniecības pirmorganizācijai par Beberbeķu ūdens-

krātuves atjaunošanu.
Šī ūdenskrātuve pie Rīgas—Kalnciema šosejas kļuvusi par

iecienītu darbaļaužu atpūtas vietu. Tā ir arī vienīgā lielākā

ūdenskrātuve plašākā apkārtnē. Beberbeķu ūdenskrātuve ne-

atbilda izmantošanas prasībām, tā bija stipri piesērējusi un

aizaugusi. No tās 10 hektāru lielās platības 50% bija aiz-

auguši. 1978. gadā Latvijas Valsts meliorācijas projektēša-
nas institūts izstrādāja ūdenskrātuves rekonstrukcijas pro-

jektu. To pakāpeniski realizējot, tika izsmeltas dūņas un

153000 m 3 augstvērtīga sapropeļa, ko izmantoja Rīgas un

Jūrmalas apstādījumu augsnes uzlabošanai. Ūdenskrātuves

notekā izbūvēja aizsprostu — regulatoru, vienlaicīgi pagari-
not un paaugstinot esošo dambi. Pēc ūdenskrātuves rekon-
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strukcijas tika labiekārtota tās apkārtne — apmeklētāju va-

jadzībām iekārtoja transportlīdzekļu stāvvietu 50 automašī-

nām, uzbūvēja kājnieku tiltiņu ūdenskrātuves šaurākajā
vietā, iekārtoja laivu piestātni, kur laivas var izīrēt makšķe-
rēšanai un atpūtai, ierīkoja un labiekārtoja pludmali. Ūdens-

krātuvē ielaisti 9000 zivju mazuļu. Beberbeķu ūdenskrātuves

labiekārtošana un apzaļumošana turpinās arī tagad. Sabied-

riskā kārtā labiekārtošanas darbos nostrādātas vairāk nekā

800 stundas.

Otrā vieta un naudas prēmija (500 rbļ.) tika piešķirta
Valkas rajona kolhoza «Uzvara» pirmorganizācijai par Nig-
ras ūdenskrātuves atjaunošanu saimniecības centrā. Ūdens-

krātuvē sabiedriskā kārtā ierīkotas divas peldētavas — viena

bērniem, otra pieaugušajiem, nolīdzināti un ar zāli apsēti
ūdenskrātuves krasti, iestādīti kociņi, izveidotas nelielas sa-

las ar tiltiņiem. Ūdenskrātuve bagātināta ar zivīm. Atjauno-
šanas darbos piedalījās 60 cilvēki, nostrādājot 7250 stundas.

Trešo vietu un naudas prēmiju (350 rbļ.) ieguva Talsu ra-

jona Stendes selekcijas izmēģinājumu stacijas pirmorganizā-
cija par Dzirnavu dīķa atjaunošanu saimniecības centrā. Tur-

klāt tiks atjaunoti Centra un Baznīcas dīķi. Kopā ar Centra

parku tie veidos vienotu dabas ansambli. No atjaunojamās
ūdenskrātuves uz apkārtējiem laukiem mēslojumam izveda

113 000 m 3 kūdras, dūņu un sapropeļa. Ūdenskrātuvē ierī-

kota saliņa ūdensputnu piesaistīšanai, kā ari ielaisti karpu
un līņu mazuļi.

Jaunizveidoto ūdenskrātuvju grupā pirmo vietu un naudas

prēmiju (750 rbļ.) ieguva Cēsu rajona J. Sudrabkalna Jaun-

piebalgas vidusskolas pin..organizācija par ūdenskrātuvju
ierīkošanu skolas teritorijā. Liels nopelns skolas apkārtnes
labiekārtošanā ir latviešu literatūras skolotājam Pēterim

Knāķim. Darbs galvenokārt veikts ar skolēnu rokām. Sīs

ūdenskrātuves tagad izdaiļo skolas parku, tās noder zivju

audzēšanai; slidotavas ierīkošanai ziemā; ugunsdzēsības va-

jadzībām; laistīšanai; turklāt ir likvidētas purvainās vietas

tiešā skolas tuvumā.

Otro vietu un naudas prēmiju (500 rbļ.) saņēma Madonas

rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas pirmorgani-
zācija par jaunizveidoto ūdenskrātuvi Madonas pilsētas cen-

trā. Te liels nopelns izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniekam

Antonam Jankovskim. Sabiedriskā kārtā pirmorganizācijas
biedri nostrādājuši 396 stundas, izcērtot liekos kokus, izvei-

dojot celiņus, ierīkojot apgaismojumu, izveidojot strūklaku,
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kas vakaros tiek apgaismota. Ūdenskrātuve labi iekļaujas
Madonas pilsētas ainavā.

Trešo vietu un naudas prēmiju (350 rbļ.) dabūja Lim-

bažu 18. pilsētas profesionāli tehniskās celtnieku skolas

pirmorganizācija par ūdenskrātuves izveidošanu skolas teri-

torijā. Šī darba iniciators un organizators hija skolas direk-

tors Jāzeps Valeinis. Novadgrāvis-dīķis tur bija izrakts

1978. gadā. Ūdenskrātuvi kā atpūtas zonu sāka ierīkot

1981. gada aprīlī, pabeidza jūnijā. Tika izcirsti krūmi, ūdens-

krātuves lejasgals paplašināts, izveidota sala, izlīdzināta

izraktā zeme, uzbūvēts tiltiņš uz salu, izveidoti celiņi, atpū-
tas vietas, iesēti zālāji, iedēstīti dekoratīvie augi, ūdens-

krātuvē ielaisti zivju mazuļi.
Veicināšanas prēmiju saņēma 13. Jelgavas pārvietojamās

mehanizētās kolonnas pirmorganizācija par Ozolnieku ūdens-

krātuves izveidošanu veco karjeru vietā. Pirms tam karjeri
bija pārvērsti par atkritumu izgāztuvi. Ūdenskrātuves un ap-

kārtnes labiekārtošanā piedalījās 13. Jelgavas pārvietojamās
mehanizētās kolonnas sabiedriskās organizācijas, Jelgavas
remonta mehāniskā rūpnīca un Ozolnieku 8-gadīgā skola.

Darbus augstā inženiertehniskā līmenī ar labu ainavas vei-

došanas prasmi sabiedriskā kārtā vadīja Gunārs Barups. Lai

ierīkotu ūdenskrātuvi, nācās pievest grunti nogāžu uzpildī-

šanai, izveidot tas apmēram 30° leņķī, noklāt ar melnzemi

un apsēt ar zāli. No karjera dibena seklākām vietām izraka

un izveda grunti. Ainaviski piemērotākajās vietās iestādīja
kokus. Nogāzēs ierīkoja lietus ūdeņu notekdrenas. Ar segta

cauruļvada palīdzību ūdenskrātuvē uztur optimālo ūdens

līmeni. Tajā ir ielaistas zivis. Gar ūdenskrātuves krastiem

ierīkoti asfaltēti gājēju celiņi. lerīkota peldētava, tās terito-

rija norobežota, lai tur nevarētu iebraukt automašīnas. lerī-

kotas divas automašīnu stāvvietas. Ūdenskrātuves un tās ap-
kārtnes labiekārtošana turpinās.

Otra veicināšanas prēmija tika piešķirta Jēkabpils rajona
Zasas vidusskolas pirmorganizācijai par skolas- dīķa atjau-
nošanu. Darbus veica 9. un 10. klašu audzēkņi, darbmācības

prakses laikā nostrādājot 560 stundas. Darbus vadīja darbmā-

cības skolotājs Gunārs Kiops. Ūdenskrātuve atrodas dabīgā
terasveida ieplakā. Dīķa restaurēšanu saka ar gultnes attīrī-

šanu no lūžņiem un dūņām. Dīķa nogāze līdz ūdens virsmai

un nedaudz zem tās tika noklāta ar dolomīta plāksnēm.
Vienā dīķa galā izbūvēja kāpnes līdz ūdens virsmai. Dīķa

vidū ierīkota strūklaka, kuru vakaros izgaismo. Dīķim pie-
gulošajā teritorijā tika iestādīti vairāki skuju koki, nogāze
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uz skolas pusi ierīkoti puķu stādījumi. Dīķis ar apstādīju-
miem labi iekļaujas Zasas skolas parka teritorijā un nodeT

par atpūtas vietu.

Sabiedrības interese par mazo ūdenskrātuvju lietderību nu

ir saasināta. Atjaunotas un no jauna ierīkotas daudzas

ūdenskrātuves, labiekārtotas ūdenskrātuvēm piegulošās teri-

torijas. Aizsākts liels un vajadzīgs darbs. Un tas ir ieprieci-
noši.

Skat. ielīmi.
Imants Du'be

IR HARMONISKI ATTĪRĪŠANAS CEĻI

Mūsu republikā rūpniecisko notekūdeņu īpatsvars pašreiz sas!icta

66% no visiem notekūdeņiem. Neattīrītu rūpniecisko notekūdeņu iepludi-
nāšana ūdenskrātuvēs ir bīstama, jo ražošanas atkritumos ir daudz

kaitīgu vielu, kas postoši iedarbojas uz mikroorganismiem un stipri
kavē ūdenskrātuvju dabisko pašattīrīšanos. Rūpnieciskos notekūdeņus
attīrīt ir sarežģītāk nekā komunālos, jo to sastāvs ir ļoti dažāds. Tāpēc
katrā konkrētā gadījumā jālieto individuālas metodes.

Mūsu republikā tiek daudz darīts, lai ūdenskrātuves pasargātu no

piesārņošanas. Nevienu rūpniecības uzņēmumu nepieņem ekspluatācijā,
kamēr nav nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Efektīgi darbojas Rīgas vagonu rūpnīcas notekūdeņu attīrīšanas iekār-

tas. Rūpnieciskie notekūdeņi tiek attīrīti atsevišķi no komunālajiem. To

attīrīšanu veic neitralizācijas stacija, kas nodota ekspluatācijā 1973.

gadā. Šo iekārtu celtniecība izmaksājusi 228 000 rubļu. Tās spēj attīrīt

200 m 3 notekūdeņu diennaktī.

Visvairāk notekūdeņu te dod galvaniskais cehs. un to sastāvā ietilpst
cianīdi, varš, hroms un citas indīgas vielas lielā koncentrācijā (vairāk
nekā 10 mg/1). Bet cilvēkam nāvšējoša deva ir 1 miligrams uz 1 kilo-

gramu ķermeņa masas

Atkarībā no galvaniskā procesa veidojas notekūdeņi, kas satur pa-

rastos un kompleksos cianīdus, notekūdeņi ar skābu reakciju un notek-

/. tabula

RĪGAS VAGONU ROPNICAS NOTEKŪDEŅU NEITRALIZĀCIJAS

STACIJAS DARBA EFEKTIVITĀTE

Elementa dau zums, mg/i
Notekūdeņu attīrīšanas

līnija ! cianīdiCr N'i Zn

iroma, pirms attīrīšanas

-iroma, pēc attirišanas

Cianīdu, pirms attīrīšanas

Cianīdu, pēc attīiīšanas

ikābie notekūdeņi pirms
attīrīšanas

ikābie notekūdeņi pēc

73,6
0

265

0

2,4 1,04

0 0
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Gdeņi, kas satur hromskābi. Tāpēc rūpnīcā šo notekūdeņu savākšanai

un attīrīšanai iekārtotas trīs atsevišķas attīrīšanas līnijas ar atsevišķu
attīrīšanu un izlaidi. Šāda sastāva notekūdeņus saplūdināt kopā nedrīkst,

jo tas apgrūtina attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju un apdraud apkalpo-
jošā personāla veselību. Sevišķi bīstami ir cianīdus saturošus notek-

ūdeņus saplūdināt ar skābiem notekūdeņiem, jo tad veidojas zilskābe.

Attīrīšanas iekārtas pareizi ekspluatējot, notekūdeņi tiek attīrīti ļoti

efektīgi. Attīrīšanas iekārtās kaitīgie savienojumi tiek pārveidoti nekai-

tīgos un pēc tam no notekūdeņiem izgulsnēti.
Liels rūpniecības uzņēmums ir Ogres trikotāžas kombināts, kas pa-

matoti var lepoties ar notekūdeņu attīrīšanā paveikto. Kombināta at-

tīrīšanas iekārtās tiek attīrīti gan kombināta, gan pilsētas notekūdeņi.

Kombināta notekūdeņiem ir samērā augsta organiskā piesārņojuma pa-
kāpe. Pēc mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas Daugavā ieplūst par
90—95% attīrīti notekūdeņi.

Mūsu republikā ir samērā daudz piena pieņemšanas punktu, pienotavu,
krejotavu un piena kombinātu. Pienotavās rodas trejāda veida notek-

ūdeņi: stipri piesārņoti ražošanas, saimnieciskie un nosacīti tīrie konden-

sācijas un dzesēšanas notekūdeņi. Piesārņotie ražošanas notekūdeņi ro-

das, mazgājot iekārtas, traukus, telpas utt. Tie ir piesārņoti galvenokārt

2. tabula

OGRES TRIKOTĀŽAS KOMBINĀTA BIOLOĢISKAS ATTĪRĪŠANAS

lEKĀRTU DARBA EFEKTIVITĀTE

ar pienu. leplūdinot tos ūdenskrātuvēs, sākas to bioloģiskā sairšana, kas

patērē daudz ūdeni izšķīdušā skābekļa. Jo vairāk piena iekļūst notek-

ūdeņos, jo to sairšanai nepieciešams vairāk skābekļa. Republikā labus

panākumus notekūdeņu attīrīšanā guvusi Stelpes pienotava. Kā redzams

no 3. tabulas datiem, notekūdeņi te tiek attīrīti par 94—98%. Notek-

ūdeņus attīra ciikulatīvajos oksidācijas kanālos, ar sekojošu pēcattīrīšanu
bioloģiskajos dīķos.

Labi rezultāti notekūdeņu attīrīšanā sasniegti arī lecavas putnu fab-

rikā. Te tie tiek attīrīti mehāniski, pēc tam bioloģiski. Putnu fabriku

notekūdeņos ir daudz suspendēto vielu un augsta organiskā piesārņojuma
pakāpe. Odenskiatuvē iepludināt suspendētās vielas nav vēlams tāpēc,

iesārņojuma ;omponen , nīg,

Radītāji suspen-

dētās
vielas

skābekļa
biolo-

ģiskā
vaja-
dzība

bihro-

māta

oksidē-

jamība

perman*

ganāta
oksidēja-

mība

Kombināta notekūdeņi

pirms attīrīšanas

Pilsētas notekūdeņi

pirms attīrīšanas

Pēc pirmējās nogulsnēšanas
tvertnēm

Pēc bioloģiskās
attīrīšanas

Pēc kontaktbaseina

64 224 528 122

125 84,9 415 49,6

46 74,3 358 57,6

17 13,5 82,7 20,8

13 12 66,3 12
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3. tabula

STELPES PIENOTAVAS CIRKULATIVO OKSIDĀCIJAS KANĀLU

ATTĪRĪŠANAS EFEKTIVITĀTE

ka suspendētā stāvoklī neizšķīdušās daļiņas neļauj gaismai iekļūt ūdens-

tilpes dziļuma un tādējādi kavē bentosa mikroorganismu attīstību. Tur-

klāt, šīm vielām daļēji nosēžoties ūdenskrātuves dibenā, tā pakāpeniski
aizsērē. Fabrikas attīrīšanas iekārtās notekūdeņi attīrās par 83—94%,

4. tabula

lECAVAS PUTNU FABRIKAS BIOLOĢISKO ATTĪRĪŠANAS lEKĀRTU

DARBA EFEKTIVITĀTE

Irisa Pūliņa

VISAS RĪGAS NOTEKŪDEŅU GALASTACIJA

Problēmu virknē, kas saistītas ar Latvijas PSR ūdenskrātuvju tīrības

nodrošināšanu, viena no svarīgākajām jau ilgu laiku ir Rīgas notek-

ūdeņu attīrīšana. Te uzreiz jāpaskaidro, ka 50% Latvijas notekūdeņu
rodas tas galvaspilsētā. Bet tikai 4,5% Rīgas notekūdeņu tagad iegūst

normatīvos noteikto tīrības pakāpi Bolderājas koksnes kompleksās pār-

strādes kombināta bioloģiskās attīrīšanas iekārtās. Pārējie 95,5% notek-

Piesārņojuma komponenti, m<z/l

Rādītāji suspen-

dētās
vielas

skābekļa
biolo-

ģiskā

vaja-
dzība

bihro-

māta

oksidē-

ja mība

perman-

ganata
oksidē-

ja rniba

Pirms attīrīšanas

Pēc attīrīšanas

324

20

800

17,3

2435

92

538

22,2

Attīrīšanas pakāpe, % 93,8 97,7 96,2 95,8

•iesārņo urna omponcn i. mg

Rādītāji suspen-
dētās

vielas

skābekļa
bioloģiskā

vajadzība

biliro-

mata

oksidē-

ļamfbi

perrr.an-

ganāta

oksidējamib

Ieattīritie notekūdeņi
'ēc emšerakām

'ēc aerofiltriem

'ēc otrreizējas nogul-
snēšanas tvertnēm

'ēc kontaktbascina

273—519

124—131

58-69

28-41

167—208 195—503 104—149

43,5

27,2-33,4
17,9

42,7

17-33 18,6-31,1 71-76 17,9-24,9
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ūdeņu tiek tikai apstrādāti mehāniskās attīrīšanas ietaisēs un dezinfi-

cēti, tātad — ieplūst ūdenskrātuvēs nepietiekami attīrīti.

No tā izriet, ka, atrisinot jautājumu par Rīgas notekūdeņu attīrīšanu

atbilstoši normatīviem, divas reizes samazinātos piesārņoto ūdeņu ieplū-
dināšana republikas ūdenskrātuvēs. Turklāt pakāpeniski atjaunotos Dau-

gavas un Ķīšezera senākā tīrība.

Projektējot attīrīšanas iekārtas, vispirms jāatrisina jautājums par to,
kur un kā ievadīt attīrītos notekūdeņus Daugavā lejpus Rigas pilsētas
robežām, lai tie labi sajauktos ar ūdenstilpes ūdeņiem un īeplūdināša-
nas vietā piesārņojums nepārsniegtu pieļaujamo koncentrāciju. levērojot
šos apsvērumus, pēc vairāku variantu apspriešanas tika pieņemts galī-

gais lēmums — būvēt attīrīšanas iekārtu komplesu Buļļu salā, kas

atrodas starp Daugavas un Lielupes ietekām, starp Buļļupi un Rīgas
jūras līci.

Projektā paredzēta bioloģiski attīrīto notekūdeņu izkliedēta dziļūdens

ieplūdināšana Rīgas jūras līci 2—2,5 kilometru attāluma no krasta. Ap-
rēķini un attiecīgo procesu modelēšana liecina, ka jebkuros laika ap-
stākļos notekūdeņi Rīgas jūras līcī nenonāks tuvāk par kilometru no

krasta līnijas. Notekūdeņu aizplūšanu no krasta sekmēs arī tas, ka tos

ieplūdinas jūrā starp Daugavas un Lielupes ietekām. Upju straumes tā-

tad aiznesīs tālāk arī notekūdeņus līcī, neļaujot tiem atgriezties pie-
krastē. Tādējādi no to ietekmes būs pasargāts arī kūrortpilsētas Jūrmalas

liedags.
Ir paredzēts celt Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu

175000 m? diennaktī.

Daļu Rīgas notekūdeņu paredzēts apstrādāt Bolderājas koksnes kom-

pleksās pārstrādes kombināta bioloģiskās attīrīšanas iekārtās. Patlaban

to jauda ir 44 000 ma notekūdeņu diennaktī. Te tiek attīrīti ne vien kom-

bināta, bet arī Vetmīlgrāvja un daļēji Bolderājas notekūdeņi. Nākotnē

paredzēts šai sistēmai pieslēgt Jaunciema un dažu citu rajonu objektus
un attīrīšanas iekārtu jaudu palielināt līdz projektētajai — 66 000 m'

diennaktī. Kad Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būs nodotas eks-

pluatācijā, mēs lielā mērā tuvosimies tam stāvoklim, kad Rīga pārstās

ieplūdināt ūdenstilpēs notekūdeņus un Daugava posmā no republikas
galvaspilsētas līdz ietekai atgūs ūdeņu senāko dzidrumu.

Josifs čerņlns

TĀ DZĪVĪBA, KAS ŪDENS PILIENĀ

Odenstilpju pašattīrīšanās. Kā šis process norisinās, kas to veic?

Notekūdeņi (bieži vien daļēji attīrīti) vairumā gadījumu tiek iepludināti
upēs, retāk ezeros. Ūdenstilpē tie atšķaidās, cietās daļiņas nosēžas, un

tie sāk noārdīties — notiek ķ'miskas un bioloģiskas pārvērtības. Notek-

ūdeņi ieslēdzas ūdens organismu (hidrobiontu) barības ķēdē, kas būtībā

ari ir bioloģiska pašattīrīšanās.
Barības ķēdes sākuma posms ir mikrobi, kas organiskās vielas uzkrāj

savā organisma un līdz ar to padara tās pieejamas pārējiem hidrobion-

tiem. Un nākamais posms ir vienšūnas dzīvnieki, par kuru izplatību,
dzīves veidu, lizioloģiju interese pieaug ar katru gadu.

_

Lūk, infuzorijas — viena vienšūņu klase. Taču, kaut arī tos veido viena

Šuna, tie ir fizioloģiski veseli, patstāvīgi organismi. Pašas lielākas infu-

zorijas garums nepārsniedz vienu milimetru, tas ir ļoti maigs, caurspī-
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dīgs, grūti saskatāms ķermenītis. Tomēr tā veic lielu darbu. Infuzorijas
droši var saukt par ūdeņu sanltārēm, visefektīvākajām ūdeņu attīrītājām.
Kaut gan tie ir dzīvnieki, kas mērāmi mikronos — 50—800 mikronu ga-
rumā, piesārņotas grunts 1 m 2 tās atrodas apmēram 4 miljonus lielā

«karapulkā» un tāpēc ir varens spēks.
Parasti ar dzīvniekiem sanitāriem saprotam kraukļus, lapsffs un citus

labi zināmus putnus un zvērus, kuri vai nu pilnīgi, vai daļēji pārtiek tio

bojā gājušiem dzīvniekiem un līdz ar to pasargā mūsu dzīves telpu no

nevēlamām sekām. Tieši tāpat, tikai mikropasaulē, darbojas infuzorii is.

Ūdens pilienā, skatoties mikroskopā, redzam virpotāju, kas jau daļēji
sācis sadalīties, un tam visapkārt infuzorijas — kolepšus, kuri sal
rībā izmanto atmirušos dzīvnieku audus. Šis skats stipri atgādina aina-

vas no filmām par Āfriku, kur šakāļi vai hiēnas plēšas ap savu guvumu.
Infuzorijas ir kosmopolīti. Tās sastopamas visos kontinentos, gan

saldūdeņos, gan jūtās, gan augsnē. Tik plašas izplatības pamatā ir t;:m
piemītošā spēja veidot ap sevi cistu jeb apvalku, iestājoties nelabvēlīgiem
apstākļiem (piemēram, pazeminoties apkārtējās vides temperatūrai). ':n

spēja šo apvalku ātri nomest, mainoties apkārtējās vides faktoriem (pa-
mērām, pieaugot mitrumam augsnē, palielinoties skābekļa daudzumam

ūdenī).

Infuzorijas nav anaerobi dzīvnieki, jo to dzīvības procesiem nepiecie-
šams skābeklis. Taču visai bieži tās arī nelabvēlīgos apstākļos attīra

ūdeni. Piemēram, lēni tekošos upju posmos, kur ieplūdina organiska m

vielām bagātus notekūdeņus, pieģrunts slānī veidojas anaerobi apstākļi,
jo organisko vielu apskābļošanai tieķ patērēts viss ūdenī izšķīdušais skā-

beklis. Tā rezultātā aiziet bojā planktona un bentosa organismi, kas ir

ļoti jutīgi pret gāzu daudzuma izmaiņām ūdenī, veidqjas tā sauktā

taksobā zona. Taču Paramecium, Frontonia un Prorodon ģints infuzori-

jas simbiozē ar zoohlorellām izdzīvo. Zoohlorellas apgādā infuzorijas
ar skābekli, sakarā ar ko infuzorijas stipri savairojas, sasniedzot pat
vairākus miljonus uz 1 m2, jo ūdenī ir attīstījusies bagāta mikroflora,
kas tām noder par barības bāzi, un līdz ar nepiemērotajiem apstākļiem
pilnībā izzūd infuzoriju patērētāji. Tā infuzorijas iegūst svarīgu lomu

ūdens pašattīrīšanas procesā.
Tādā pašfa veidā bezskābekļa vidē, kad, organiskām vielām noārdo-

ties, izdalās sērūdeņradis, kas ir viens no lielākajiem dzīvo ūdens orga-

nismu ienaidniekiem, infuzorijas tiek galā ar ūdens attīrīšanu. Metopus

un Caenotnorpha ģints infuzorijas barībā patērē sēra baktērijas, kuru

šādā vidē ir daudz.

Labvēlīgos apstākļos (pietiekama barības bāze, temperatūra, vides

skābums utt.) infuzorijas spēj vienā diennaktī veidot vairākas paaudzes.
Tāpēc tās izmanto par eksperimentāliem dzīvniekiem, lai pārbaudītu da-

žādu sārņvielu ietekmi uz dzīvnieku organismiem.

Kā zināms, aerotankos notekūdeņi tiek attīrīti bioloģiskā ceļā. Te eko-

loģiskajā sistēmā ietilpst dažādi heterotrofie organismi: baktērijas, vien-

šūņi, virpotāji un citi, kas veido tā sauktās aktīvās dūņas. So dūņu vei-

došanās procesā vienšūņi cits citu nomaina noteikta secībā: sākuma

stadijās pārsvarā ir vicaiņi, tad seko brīvi peldošās infuzorijas, bet

nobriedušās aktīvduņās jau sastop galvenokārt piestiprinājušās zvaniņ-

infuzorijas — visai reti sastopamus heterotrofus dzīvniekus, kas organis-
kās vielas savā organismā spēj uzņemt tieši no apkārtējās vides.

Taču neaizmirsīsim: pildīdamas šo atbildīgo sanitāra funkciju, Infuzo-

rijas veic arī otru lielu misiju — tās kļūst par barību makroorganis-

miem, tātad arī zivju mazuļiem, it īpaši attīstības sākumposmā.
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Tāpēc nepieciešami tālāki pētījumi par īnfuzoriju nepārtrauktu kultivē-
šanu. Zinātnieki pat ieteic noslēgtā bioloģiskā sistēmā ražot infuzoriju
masu cilvēka uzturam. Krasnojarskā L. Kirenska Fizikas institūta zināt-

nieki ieguva dzeltenbaltu paramēciju (tupelīšu) masu. kas satur 50%
olbaltumvielu ar visām nepieciešamajām aminoskābēm. Degustējot domas

dalījās — pēc garšas tā atgādinājusi gan vistas gāju, gan sausu biez-

pienu, gan saulespuķu sēklas.

Bet tā tomēr ir tālas nākotnes problēma.., Šodien vairāk domāsim

par To, kas 1r tie vienkāršie darbarūķi, kuri strādā, lai katrs ūdens

piliens būtu tīrs un noderētu visai citai dzīvajai radībai.
Rasma Liepa

Mēs jautājam dabai

KĀ DZĪVNIEKI DOMĀ?

Pirms atbildēt uz šādu jautājumu, būtu jānoskaidro, kas ir

domāšana un kā domā cilvēks.
Jēdzienam domāšana vēl nav definīcijas, jo atbilstošie nei-

rofizioloģiskie mehānismi nav pietiekami izpētīti. īsumā do-

māšanu acīmredzot varētu raksturot kā «rīcību modelī».

Pirms mērķa sasniegšanai nepieciešamās darbības uzsākša-

nas indivīds domās it kā izmēģina vairākus rīcības variantus

un paredz to iespējamās sekas. «Rīcībai modelī» nepiecie-

šams, lai domāšanas sistēmā būtu ietverti gan rīcības mērķi,
gan arī reālo objektu un notikumu simboli (kodi).

Tā kā cilvēka un dzīvnieku bioloģiskā radniecība ir daudz

ciešāka un komplicētāka, nekā parasti uzskata, saprotams, ka

arī domāšanas procesi pamatā tiem ir kopīgi.
Kādas īpatnības piemīt dzīvnieku augstākajai nervu dar-

bībai, un cik lielā mērā tā atbilst domāšanai.

Dzīvnieku pasaule sastāv no ļoti daudzām sugām ar da-

žādu attīstības līmeni. Tāpēc dažāds ir arī šo dzīvnieku

nervu darbības līmenis. Kā zināms, pašas elementārākās

augstākās nervu darbības sastāvdaļas — nosacījuma re-

fleksi — veidojas arī pašiem primitīvākajiem dzīvniekiem.

Taču šo refleksu attīstības ātrums dažādām dzīvnieku gru-

pām ir ļoti dažāds. Ja, piemēram, sunim iztrādā nosacījuma
refleksu uz kādu skaņu, nepieciešami ļoti daudzi atkārto-

jumi — daudzas reizes jāsaista šī skaņa ar barošanu, lai

skaņa kļūtu par barības došanas signālu. Turpretī, dresējot
delfīnus, pietiek tikai vienu reizi saistit svilpienu ar zivs pa-

sniegšanu, lai dzīvnieki jau reaģētu uz nākamo svilpienu kā

barošanas signālu. Tāpēc gribot negribot rodas vēlēšanās

šādu neparasti ātru refleksa veidošanos izskaidrot ar to, ka

delfīns saprot situāciju,
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Šādas saprašanas lēnāku rašanos var novērot, eksperimen-

tējot ar žurkām tā sauktajā Skinnera kastē. Sādā kastē dzīv-

nieks var saņemt barību tikai pēc tam, kad tas nospiež spe-
ciālu virs barotavas piestiprinātu atsperīgu pedāli. Sākumā

žurka sakarību starp pedāļa nospiešanu un barības parādīša-
nos trauciņā uziet tīri nejauši, negaidot pieskaroties pedā-
lim. Kādu laiku žurka barību saņem tikai pēc šādiem nejau-
šiem pieskārieniem tam. Pamazām pedālis tiek nospiests
arvien biežāk, līdz beidzot žurka ir sapratusi sakarību. No

šī brīža tā tikmēr spaida pedāli un saņem barību, kamēr ir

pilnīgi paēdusi.
Tātad pašreizējo situāciju spēj izprast arī dzīvnieki.

Viņiem šī izpratne parasti balstās uz pagātnes pieredzi. Sa-

stopoties ar šķēršļiem vai grūtībām kāda mērķa sasnieg-
šanā, dzīvnieki atceras līdzīgas situācijas pagātnē un cen-

šas lietot tos pašus paņēmienus, kādi devuši vēlamo rezul-

tātu iepriekš.
Dzīvnieku dresēšana nereti liecina, ka dzīvniekiem piemīt

izcilas spējas dažādu priekšmetu krāsas, lieluma, pat skaita

atšķiršanā. Piemēram, zivis var iedresēt izvēlēties no diviem

apļiem lielāko, turklāt neatkarīgi no apļu absolūtā lieluma.

Vēl vairāk — zivis spēj izvēlēties lielāko pat no divām dažā-

dām figūrām (aplis un trīsstūris). Putnus (baložus, vārnvei-

dīgos) var iedresēt atvērt kārbiņas, kam uz vāciņa ir uzzī-

mēts noteikts skaits punktu.
Sos putnus var iedresēt arī knābt tikai noteiktu skaitu

graudu, piemēram, no kaudzītēm ar 3, 4, 5, 6 graudiem katrā

izvēlēties kaudzīti ar 5 graudiem. Šādu reakciju panāk, ja
dresūras laikā visu pārējo kaudzīšu graudus pielīmē pie pa-
matnes un putni tos nespēj paņemt.

Šādu eksperimentu rezultāti jāvērtē ļoti uzmanīgi, jo dzīv-

nieks savas īstās spējas parāda tikai piemērotos apstākļos.
Ne katrs eksperiments atbilst visam dzīvnieku sugām. Pie-

mēram, suņus ir ļoti grūti piespiest izvēlēties no divām atšķi-

rīgām kastēm to, kurā tāpat kā iepriekš ir ielikta barība.

Taču tas nebūt neliecina, ka suņi šis kastes neatšķirtu. Vien-

kārši sunim ir daudz vieglāk apskatīt tās abas, nekā mēģināt
atcerēties derīgās kastes pazīmes.

Izvēles eksperimentos bieži vien var vērot, kā veidojas tā

sauktā dzīvnieku hipotēze. Balstoties uz iepriekšējo pieredzi,
dzīvnieks it kā novērtē pašreizējo situāciju: «tā kā iepriekš
kaste ar barību atradās pa labi, vispirms jāpieiet pie labās

puses kastes» vai arī «meklēšana katrreiz jāsāk ar pretējās
puses kasti, nevis ar to, kur barība bija iepriekš,» v. tml.
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Te jau vērojama stipra līdzība ar cilvēka domāšanas zemā*

kājām formām, ar vienkāršāko hipotēžu veidošanas paņē-
mieniem.

Tomēr līdz būtiskajām lietu un parādību likumsakarībām

šādā. veidā ir grūti nonākt. To rāda vienkāršs piemērs ar

apkārtceja iemācīšanu sunim. Ja suni iemāca apiet sētu pa

labi, tad tas turpina iet pa labi arī tad, kad sēta ir pārbīdīta
un jau pa gabalu redzams, ka brīvs ceļš ir tikai kreisajā
pusē. Jaunais apkārtceļš sunim no jauna jāiemācās. Šāds

izturēšanās veids novērojams arī pavisam maziem bērniem.

Viena no būtiskām atšķirībām starp cilvēka un dzīvnieku

domāšanu ir tā, ka cilvēks spēj paredzēt savas rīcības rezul-

tātus, dzīvnieks turpretī spēj vadīties tikai no savas rīcības

rezultātiem pagātnē. Arī cilvēka rīcībā, protams, ir diezgan
daudz automātisku sastāvdaļu, kas, tāpat kā dzīvniekiem,
balstās uz pagātnē iemācītām shēmām — parastas, automā-

tiskas kustības, kas notiek «bez domāšanas». Tiklīdz ieras-

tajā apkārtnē kaut kas negaidīti mainās, ierastās kustības

rada kļūdas. Taču šādi cilvēks rīkojas tikai mazsvarīgās situ-

ācijās. Protams, inženierim, kas projektē kādu rūpnīcu vai

iekārtu, ir ļoti labi jāparedz dažādas šī darba sekas nākotnē,
turklāt visdažādākajos apstākļos. Dažādu parādību vai

rīcibas likumsakarīgās sekas cilvēks apsver domās, un šīs

iespējamās nākotnes sekas nosaka viņa darbību tagadnē.
Dzīvniekiem turpretī katrs rīcības rezultāts iepriekš jāiz-

mēģina.
Tomēr zināmi rīcības seku paredzēšanas iedīgļi saskatāmi

arī augstāk attīstīto dzīvnieku — pērtiķu — uzvedībā. Pērtiķi
būros izmanto sarežģītus paņēmienus un pat izgatavo ne-

pieciešamos rīkus, lai dabūtu rokā kādu tiešā veidā neaiz-

sniedzamu augli. Bieži vien turklāt nav novēroti nekādi

iepriekšēji mēģinājumi. Pērtiķis, «izpratis situāciju», rīkojas
atbilstoši gaidāmajām sekām (ja auglis pakārts par augstu,

pērtiķis sakrauj tam apakšā kastes un uzrāpjas uz tām, lai

augli sasniegtu; ja auglis ir pārāk tālu no būra, pērtiķis
sameklē vai pat sagatavo pietiekami garu priekšmetu, lai

augli pievilktu tuvāk, v. tml.).
Pati svarīgākā atšķirība starp cilvēka un dzīvnieku do-

māšanu ir tā, ka cilvēks domā jēdzienos, abstrakcijās, šāda

domāšana nav iespējama bez īstas valodas. Dzīvnieku do-

māšana turpretī ir tēlaina, bez jēdzieniem. Tomēr visos cil-

vēka abstraktās domāšanas kompleksos piedalās arī tādi

procesi, kas sastopami jau dzīvniekiem,

Ieva Vilka
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KĀDAS ŪDENSROZES AUG MŪSU ŪDEŅOS?

Ūdensrozes sastopamas visā republikas teritorijā, dažos

apvidos tās dēvē arī par baltajām lēpēm, baltajām ezerro-

zēm, laiskiem, gaigalēm v. tml. Parasti ūdensrozes aug stā-

vošos vai lēni tekošos ūdeņos, strauji tekošos ūdeņos to ir

daudz mazāk vai pat nav nemaz. Vietām, it īpaši purvainos

ezeros, dīķos, vecupēs, ūdensrozes veido plašas audzes, tā ra-

dot iespaidu, ka tās ir bieži sastopamas, jo lielās lapas un

ziedi mirklī pievērš sev uzmanību. Daudz to ir tikai tur, kur

cilvēka darbība maz izteikta un ūdenskrātuves nav piemēro-
tas saimnieciskiem uzdevumiem.

Ezeros, upēs un citās ūdenstilpēs lielu pilsētu un apdzī-
votu vietu tuvumā ūdensrožu daudzums pēdējos gadu desmi-

tos ir strauji samazinājies. Viens no iemesliem ir minēto

ūdenstilpju izmantošana iedzīvotāju atpūtai. Skaistie, baltie

ūdensrožuziedi vasaras dienāsvilināt vilina atpūtniekus. Rau-

jot ziedus, tiek izkustināts saknenis, un tāpēc augs iznīkst.

Turklāt cilvēki nemaz nepadomā, ka ūdensrozes, tāpat kā

visi ūdensaugi, ātri vīst un nav ilgstoši saglabājamas.
Spilgts piemērs tam ir Ķīšezers pie Rīgas. Ja 50. gadu

sākumā ūdensrozes tajā nebija nekāds retums, tad tagad, pēc
30 gadiem, tās saglabājušās galvenokārt tikai ezera aus-

trumu piekrastes klusākajos līcīšos. Taču arī tur vasaras

pēcpusdienās var sastapt ļaudis, kuri atgriežas mājup ar pil-
nām rokām ūdensrožu ziedu.

Ūdensrožu {Nymphacaceae) dzimtā ietilpst četras ģintis ar

apmēram 60 sugām. Latvijas republikā sastopamas divas

ūdensrožu ģintis: lēpes {Nuphar) un ūdensrozes \Nytnphaea).
Ūdensrožu ģints ir pati lielākā dzimtā ar apmēram 40 su-

gām, no kurām mūsu republikā sastopamas divas: baltā

ūdensroze (Nijmphaea alba L.) un sniegbaltā ūdensroze

(Nt/mphaea candida J. et C. Presi). Mazā ūdensroze

(Nymphaea tetragona Georgi) kopš 50. gadiem republikā
nav atrasta, vienīgi sastopami tas krustojumi ar abām

iepriekš minētajām sugām.
Ūdensrozes sakņojas ūdenstilpē I—2 metru dziļumā (reti

dziļāk). Ja ūdensrozes aug vietās ar strauji tekošu ūdeni,

peldošās lapas var neattīstīties,, tad veidojas tikai salātiem

līdzīgas zemūdens lapas. Dažreiz ūdenstilpes ievērojam tikai

peldošas lapas, bet ziedu nav. Tādos gadījumos iespējams

sajaukt ūdensrozes ar lēpēm, kurām ziedi vienmēr dzelteni.

Lai atšķirtu abas ģintis, jāapskata lapu apakšpuse. Atšķirī-
bas ir stipri izteiktas. Ūdensrožu lapām lapas malā dzīsliņas



I — peldoša lapa; 2 — ziedpumpurs; d — uzplau-
cis zieds; 4 — drīksna; 5 — iekšējās putekšnlapas; 6 —

puleksnis.

1. att. Baltā ūdensroze (Nyniphaea alba L) un sniegbaltā
ūdensroze (NutnDhaea candida J. et C. Presi.1 fno kreisās

puses):
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savienojas, bet lēpēm tās nekad nav savienotas. Turklāt

lēpju lapas ir gaišākā zaļumā, nav iesarkanas, lapu forma

ovāli sirdsveidīga.

Izplatītākā ir sniegbaltā ūdensroze (Nymphaea candida J.

et C. Presi) ar lielām ādainām, ovālām, galā noapaļotām,

peldošām lapām 10—30 centimetru diametrā, lapu pamat-
daivas vidusdzīsla lokveidā izliekta. Ziedi lieli, balti, 6—15

centimetru diametrā. Raksturīga pazīme ir tāda, ka uzziedot

tie paliek pusatvērti (kauslapas atveroties nepieskaras ūdens

līmenim). Kausa pamats četrstūrains, kauslapas olveida. Ne-

uzziedējušam pumpuram neizteikta trīsstūrveida forma. Zieda

drīksna iedobta, sarkana (retāk dzeltena), drīksnai 6—16

stari. lekšējo putekšņlapu kātiņi lancetiski, platāki par pu-
tekšnīcām. Putekšņi eliptiski, vairāk vai mazāk klāti ar kārp-
veida papilām. Sēkla eliptiska, 3—4 milimetrus gara.

Mūsu ūdeņos retāk sastopama baltā ūdensroze (Nijmphaea
alba L.). Arī šai sugai peldošās lapas lielas, ādainas, ovālas,
10—30 centimetru diametrā, lapu pamatdaivas vidusdzīsla

gandrīz taisna. Ziedi lieli, balti, 6—15 centimetrus diametrā,
viegli smaržīgi. Sugai raksturīgs pilnīgs ziedu atvērums zie-

dēšanas laikā (kauslapas pieskaras ūdens līmenim). Kausa

pamats apaļš, kauslapas iegarenas, pie pamata sašaurinātas.

Pumpuram iegarena forma. Zieda drīksna plakana, dzeltena,
drīksnai 8—24 stari. lekšējo putekšņlapu kātiņi lineāri, tik-

pat plati kā putekšnīcas. Putekšņi apaļi, lodveida, klāti ar

garām rīkstveida papilām. Sēkla eliptiska, 2—3 milimetrus

gara.
Bez šīm abām sugām bieži sastopami arī baltās un snieg-

baltās ūdensrozes hibrīdi. Šādiem eksemplāriem piemīt abu

sugu pazīmes.
Mūsu republikā ar likumu aizsargājama baltā un snieg-

baltā ūdensroze, bet, tā kā ir grūti atšķirt sugas no hibrī-

diem, tad nepieciešama saudzīga attieksme pret jebkuru
ūdensrozi.

Skat. ielīmi.

Zigrīda Eglīte

KĀPĒC KOKIEM NE KATRS IR SĒKLU GADS?

Katrs no mums ir ievērojis, ka ir gadi, kuros bagātīgi
ražo ābeles, priežu un egļu zaros briest daudz čiekuru, bet

nākamajā gadā koki ražo ļoti maz vai neražo nemaz. Kā-

pēc tā?

Visus faktorus, kas ietekmē kokaugu sēklu ražošanu, no»
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sacīti var iedalīt divās lielās grupās. Pirmajā ietilpst fak-

tori, kurus nosaka paša koka individuālās bioloģiskās īpat-
nības, bet otrajā — daudzveidīgie ekoloģiskie apstākļi.

Tomēr seklu veidošanās procesā visiem kokaugiem iT vai-

rāki kopīgi posmi — no ģeneratīvo orgānu aizmešanās un

attīstības Irdz apaugļošanās un sēklu tālākās attīstības un

nobriešanas periodam. Bet ģeneratīvo pumpuru veidošanās

gaitā vairāki autori izdala trīs galvenos periodus. Pirmo —

sagatavošanās periodu, kas ilgst no rudens līdz otrajam, ta

sauktajam kritiskajam periodam, kurā notiek šūnu dalīšanās

augšanas konusā, kad tās atkarībā no apstākļiem veido ģe-
neratīvo orgānu aizmetņus vai paliek veģetatīvas. Un

trešo — zieda diferencēšanās periodu, kas turpinās līdz ģe-
neratīvo orgānu pilnīgai attīstībai. Gan no auga šūnsulas

koncentrācijas pakāpes (no sagatavošanās periodā šunsulā

uzkrāto vielu daudzuma), gan no tā, vai koks attiecīgajā
laika posmā ražo vai ne, ir atkarīgs, vai šūnas dos aizsā-

kumu ģeneratīviem vai veģetatīviem pumpuriem. Gadā, kad

koks bagātīgi ražo, barības vielas liela daudzumā tiek izlie-

totas čiekuru vai augļu veidošanai un ļoti maza to daļa tiek

izmantota jaunu ģeneratīvo pumpuru ienešanai, tāpēc arī to

aizmetas nedaudz vai pat nemaz. Seklu ražošana ir atkarīga
arī no koka vecuma. Kvalitatīvas un bagātīgas sēklu ražas

dod vidēja vecuma koku stādījumi. Jauni stādījumi dod la-

bas kvalitātes seklas, taču ražo ne visai bagātīgi, turpretī
veci koku stādījumi dod sliktākas kvalitātes sēklas un tur-

klāt mazā daudzumā. Ražas intensitāti nosaka koku aug-

stums, caurmērs, vainaga lielums.

Tā kā koks aug noteiktā ekoloģiskā vidē, tad visus tā bio-

loģiskos procesus, arī sēklu ražošanu, nosaka augšanas ap-

stākļi. Svarīga loma ir augsnes auglībai un meteoroloģiska-

jiem apstākļiem. No pēdējiem lielāku ietekmi uz sēklu ražo-

šanu atstāj gaisa temperatūra, it īpaši ģeneratīvo pumpuru

un ziedputekšņu veidošanās laikā, — jo siltāks ir laiks šajā

periodā, jo labāka sēklu raža gaidāma. Mūsu pētījumos, pie-
mēram, par Kanādas hemlokegles sēklu ražošanu, gaisa tem-

peratūra visbūtiskāk ietekmēja gaidāmo ražu laikā no iepriek-
šējā gada jūlija otrās dekādes līdz augusta otrajai dekādei.

Tieši šajā periodā notiek ģeneratīvo pumpuru determinā-

cija.
Temperatūras pazemināšanās zem nulles vēlu pavasarī,

kad koki zied, var stipri samazināt sēklu ražu, jo vēlās pa-

vasara salnas var nobeigt jau attīstīties sākušos ģeneratīvos

pumpurus. Taču nevajadzētu pārspīlēt salnu ietekmi, jo, pie-
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mēram, mūsu republikā augošie introducētie kokaugi jau ir

pielāgojušies mainīgiem pavasara apstākļiem un tikai ļoti
vēlas un spēcīgas salnas var masveidā iznīcināt sēklu ražu.

Tāpat nelabvēlīgu ietekmi uz sēklu attīstību atstāj bieži

un ilgi atkušņi ziemā, jo zināmā mērā tie pārtrauc miera

periodu. Tomēr koki ne vienmēr cieš zīemas salā, tas atka-

rīgs no tā, kādā pumpuru attīstības stadijā kokaugi pār-
ziemo, kā arī no tā, kādi ir bijuši meteoroloģiskie apstākļi

iepriekš. Ja pavasaris un vasara nav bijuši sevišķi silti, bet

rudens ir vess un sauss, tad ziemas nelabvēlīgie apstākļi
mazāk iedarbojas uz kokiem, jo tajos ir uzkrājies pietiekami
daudz cukura, kas palielina koku ziemcietību.

Arī nokrišņu daudzums un gaisa mitrums iedarbojas uz

kokaugiem. Šī ietekme saistāma ar termisko faktoru. Dažādos

ģeogrāfiskajos rajonos dažādām koku sugām šā faktora

ietekme izpaužas atšķirīgi. Kā liecina A. Mauriņa pētījumi,
bagātīgi nokrišņi kopa ar zemu gaisa temperatūru vasarā

stipri aizkavē introducēto kokaugu sēklu ienākšanos. Arī

Rietumsibīrijas sausajos rajonos pārmērīgi nokrišņi ir sēklu

ražošanu ierobežojošs faktors.

No pārējiem ekoloģiskajiem apstākļiem būtisks ir arī ap-

gaismojums, vēja (sevišķi svešapputes augiem) un dažādu

kaitēkļu ietekme. Taču jāievēro, ka neviens faktors neiedarbo-

jas atsevišķi, bet gan ciešā saistībā, kompleksi.

Astrīda Skudra

KURŠ IR LATVIEŠU NACIONĀLAIS AUGS?

Sāksim ar pretjautājumu: kas tas vispār ir — nacionālais augs? Acīm-

redzot tas ir augs, kuram ir sevišķa nozīme tautas dzīvē un saimniecībā

un tāpēc tas ir bieži minēts folklora (tautasdziesmās) vai arī kura da|as

(ziedi, augļi, lapas) redzami valsts ģerbonī, emblēmās utt. Tas var būt

arī augs, kurš kādā tautā ir sevišķi populārs un tiek bieži audzēts. Pa-

jautājiet jebkuram lietuvietim, un viņš pateiks, ka lietuviešu nacionālais

auRS ir lūta, kura atrodama katrā puķu dārziņā; igauņiem tads augs

ir zjlā rudz<upiiķe, krieviem — baltais bērzs, kanādiešiem — kļava.
«Britu enciklopēdija» sniedz datus par ASV atsevišķu štatu augiem,

faktiski par štatu puķēm (state flowers), štatu putniem, štatu kol:iem,

apliecinot, piemēram, ka Aļaskas štata puķe ir neaizmirstule, Arkanza-

sas — ābeles ziedi, Luiziānas — magnolija, Ņujorkas štata — roze utt.

Bet ka lad ir ar latviešiem?

Uz šo jautājumu dažādi cilvēki atbild visai dažādi. Viens no. šādos

gadījumos minētajiem augiem (faktiski augu daļām) ir Uģendarais «pa-

pardes zieds». Viss jau būtu labi, taču papardes zk'du meklē ne tikai

latvieši. Tikpat populārs tas ir arī lietuviešiem, igauņiem un citām

tautām.

Kādreizējais Latvijas Universitātes profesors A. Zameiis 1928. gadā
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•Latvju tautas dainu» pirmajā sējumā publicēja rakstu «Augi latvju
dainās». Studēšot mūsu tautasdziesmas, viņš nonācis pie atziņas, ka tajās
minēts vairāk nekā 200 dažādu augu sugu nosaukumu, taču visbiežāk —

baltais āboliņš jeb baltābols (Trifolium repens). Piemēram:

«Baltābola p|avu bridu,
Rokā nes j vainadziņu;
Lai tie mani neierauga
Baltābola pļāvējiņi.»

Vai arī:

«Dziedādama es uzkāpu
Baltābola kalniņā,
Lai līst manas greznas dziesmas

Baltābola ziediņos.»

Sarkanais āboliņš dainās minēts daudz retāk nekā baltais. No sav-

vaļas augiem bieži minētas purenes, šo vārdu attiecinot gan uz purva
pureni, silpurenēm un citiem augiem. Tāpat bieži minēta ari baltā pīpene
(pļavas pipene — Leucanthemum vulgnre), kura vairāk dēvēta par balto

puķi.
Līdz sr to jāatzīst, ka pēc tautasdziesmām latviešu nacionālais augs,

ja par tādu šodien vispār varam runāt, varētu būt baltais āboliņš.
Bet kā, lasītāji, domājat jūs?

Skat. klinti.

Edgars Vimba

Daba stāsta mums

BRĪDINA UN MIERINA — ĶĒRPJI

Esam pieraduši piesārņojuma pakāpes noteikšanai izman-

tot gan ķīmiskas, gan fizikālas metodes, kas sniedz ziņas

par SO2 (sēra dioksīda), C0
2 (oglekļa dioksīda) un citu

gāzu daudzumu gaisā noteiktā vietā noteiktā dienas, nedējas,
mēneša laikā. Sādi mērījumi kopā ar hidroloģiskām un aug-

snes analīzēm ļoti nepieciešami arī apkārtējās vides tīrības

novērtēšanai.

Taču šīs metodes bieži vien ir darbietilpīgas, samērs dār-

gas un ierobežotas telpā un laikā. Tās nespēj raksturot ap-

kārtējo vidi kopumā, atsevišķas «mikrovides» utt. Tāpēc vien-

laikus ar šīm metodēm ļoti nozīmīga kļūst bioindikācija —

vides izvērtēšana pēc tajā sastopamo dažādo organismu dau-

dzuma un to dzīvīguma pakāpes, jo katrai sugai ir sava spe-

cifiskā ekoloģiskā amplitūda, kuras robežās tā spēj eksistēt.

Vispār bioindikācijai plaši izmanto dažādus augus. Taču

kopš 60. gadiem ļoti plašu ievērību guvuši ķērpji. Kā kom-

pleksi organismi (sastāv no sēnes un aļģes) tie spēj augt

visdažādākajos ekoloģiskajos apstākļos un uz dažādiem sur>
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strātiem — uz augsnes, koku mizas, koksnes, klintīm, akme-

ņiem v. c. Ķērpji barības vielas uzņem ar visu laponi. Tā-

pēc ķērpju laponis ļoti ātri uzkrāj dažādas vielas, tātad art

kaitīgās, kas savukārt nosaka ķērpju eksistenci, augšanu no-

teiktā vidē. Tā, pilsētās un mikrorajonos ar spēcīgāk attīs-

tītu rūpniecību, kur gaiss ir vairāk piesārņots, nabadzīgāka
ir arī ķērpju flora. Palielinoties gaisa piesārņojumam, pirmie
izzūd krūmu ķērpji, pēc tam — lapu un visbeidzot — krevu

ķērpji. Izpētot ķērpju izplatību, var sastādīt kartes pat par

atsevišķu rūpniecības uzņēmumu un apdzīvotu vietu apkār*
tnes gaisa tīrību.

Ķērpjus visvairāk ietekmē sēra dioksīds. Eksperimentāli
noskaidrots: ja SO2 koncentrācija gaisā sasniedz o,o×

0,10 mg/m3
,

tad tas sāk kaitīgi iedarboties uz daudzām ķēr-

pju sugām — lapoņos esošo aļģu hromatoforu šūnās parādās
brūni plankumi, sākas hlorofila sairšana, panīkst augļķer-
meņi, tiek traucēts fotosintēzes process.

Vietās, kur SO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 0,3 mg/m3
,

ķērpju praktiski nav, un tas liecina, ka šādās vietās gaiss ir

ļoti piesārņots. Ja S0
2 koncentrācija gaisā svārstās no 0,05 līdz

0,2 mg/m3
,

tad vēl aug dzeltenais sienas ķērpis (Xanthoria

parietina), dažādās fisciju sugas {Plujscia orbicularis, P, pul-
verulenta v. c), skropstainā anaptihija {Anaplichia ciliaris),
lekanoras (Lecanora varia. v. c), un tas liecina, ka šādās

vietās gaiss nav stipri piesārņots. Ja S0
2 koncentrācija gaisā

ir mazāka par 0,05 mg/m3
, gaiss praktiski ir tīrs, un šādās

vietās labi aug hipogimnijas (Hypogymnia physodes), par-

mēlijas (Parmelia sulcata, P. olivacea), usnejas (Usnes co-

mosa, U. dasypoga v c).
Taču uz ķērpjiem iedarbojas ne tikai sēra dioksīds, bet arī

slāpekļa oksīds, oglekļa oksīds, fluora savienojumi un citas

indīgas vielas, šo vielu kaitīgo ietekmi vienkārši var noteikt

pec 15—20 ķērpju sugām.
Bieži vien, lai noteiktu gaisa piesārņojumu, ķērpjus pār-

stāda. Parasti izvēlas 2—3 sugu ķērpjus to dabiskajā vidē

un pārvieto tos uz noteiktām vietām pilsētā. Visvienkāršākais

veids ir šāds: ķērpjus piestiprina pie dēlīša, kuru novieto ap-

tuveni 1,5 metru augstumā vai iekar koku zaros. Pēc zināma

laika var aplūkot, kā ķērpji aug, un spriest par apkārtnes
gaisa tīrību. Bez šīs metodes gaisa tīrības noteikšanai tiek

izmantoti dažādi indeksi un matemātiskas formulas, kas bal-

stās uz ķērpju sugu sastopamības biežumu. Tādējādi ķērpji,
būdami komplicēti organismi ar savdabīgu uzbūvi un baro-

šanos, var augt visdažādākajos apstākļos, taču tie ir ļoti
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cieši saistīti ar noteiktu substrātu un ārkārtīgi jutīgi pret
apkārtējas vides pārmaiņām (vides piesārņojums v. c. fak-

tori). Tāpēc tie savlaicīgi var brīdināt cilvēku par piesārņo-

juma pieaugumu apkārtējā vidē. Un cilvēkam šos signālus

vajadzētu uzklausīt.

Alfons Piterāns

PIRMS VISIEM KOKIEM — GINKS

«5i lapa manā dārzā no tāliem austrumiem...» Ar šādām rindām

J \ Gēte sāk dzejoli «Glnkgo biloba». Dzejnieku saista neparastā lapas
forma, kura* tikai zinošai acij atklājot savus noslēpumus.

Jā, ginka lapas patiešām ir |oti īpatnējas — tās ir vēdekļveida, ar

divdaļīgu dzislojumu un garu kātu, vairums
— ar šķēlumu sadalītas

div;is daivas. Lapu forma arī devusi sugas zinātnisko nosaukumu (la-
tīņu valodas vārds biloba nozīmē divdaivaina). Vai te dzīva būtne sada-

lījusies divas daļās, jautā dzejnieks, jeb tieši otrādi — tā ir divu būtņu
vienotība? Paleobotaniķi noskaidrojuši, ka līdzīgas lapas (un arī stumbra

uzbūve) bijušas dažiem seklpaparžu priekštečiem (Progumnosperme), kas

auguši vairāk neka pirms 300 miljoniem gadu. Ļoti īpatnēja ir arī ginka
vairošanās, jo tā olšūnu apaugļo kustīgi spermatozoīdi. Šis apaugļošanās
process un ģeneratīvo orgānu uzbūve saglabājusi daudzas pirmatnējo
sēklaugu pazīmes.

Par pirmatnējiem sēklaugiem varam spriest tikai pēc to fosilajām at-

liekām 250—300 miljoniem gadu vecos nogulumos. Arī ginks filoģenētiski
Ir ļoti vats. Šīs ģints (tāpat kā citu Ginkgoatae klases ģinšu) pārstāvji
plaši izplatījušies iau pirms 150—200 miljoniem gadu — paleozoja bei-

gās un mezozoja sākumā. Taču kopš tiem tālajiem laikmetiem apstākļi
uz Zemes daudzkārt mainījušies, radušās arvien jaunas augu filoģenē-
tiskas grupas, kuras bija labāk piemērotas dzīves apstākļiem un ātrāk

vairojas. Ta, karbona (akmeņogļu) perioda beigas (apmēram pirms 230

miljoniem gadu) izveidojās skuju koki, kuriem raksturīgas daudz šaurā-

kas lapas (skujas) un evolucionāri progresīvāka vairošanās sistēma nekā

ginkiem. Šīs evolucionārās pārmaiņas padarīja skuju kokus mazāk atka-

rīgus no ekoloģisko faktoru Svārstībām un ļāva tiem augt daudz pieticī-
gākos apstākļos. Skuju koku «ziedu laiks» iestājās mezozoja vidū (ap-
mēram pirms 150 miljoniem gadu); tad sāka izplatīties arī ziedaugi, kuri

dominē mūsdienu florā Klimata maiņas un konkurentspējīgāku sugu

pieaugoša spiediena ietekmē ginka izplatība arvien sašaurinājās un sa-

mazinājās ginku klases taksonu (dzimtu, ģinšu, sugu) skaits.

Un, lūk, kādreiz plašo ginku klasi mūsdienās pārstāv vairs tikai vie-

nas dzimtas vienas ģints viena suga — divdaivu ginks. Šīs sugas sav-

vaļas areāls aizņem vairs tikai dažus desmitus hektāru Dienvidaustruin-

ķina, Temusa kalna nogāzē, apmēram 90 kilometru attālumā no Han-

džovas.

Ginku jau sen kā svētu koku audzē pie budistu tempļiem Ķīnā un

Japānā. Eiropiešus ar šī koka aprakstu iepazīstināja ārsts E. Kemfers
1712. gadā. Taču Eiropas dārzos un parkos to sāka kultivēt tikai 18. gad-
simta otrajā pusē — Gētes dzīves laikā. Kā lielu retumu dzejnieks to

iestādīja sava ārpilsētas mājas dārzā pie Vcimāras. Krievijā ginku ieviesa

19-. gadsimta sakuma — Dicnvidukrainā, Krimā un Kaukāza. Melnas
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jūras piekrastē. Baltijas guberņās ar šo austrumzemju viesi pirms simts

gadiem sāka nodarboties Rīgas dārzu un parku direktors Georgs Ku-

falts Vācu dendroloģijas "biedrības gadagrāmata (1932. g.) viņš pa-
stāsta, ka prrmajos gados pēc ginka iestādīšanas parkā katru rudeni to

tinuši salmu segā un saknes noseguši ar lapām. Ar laiku, līdz ar brie-

dumu, .ginks kļuvis ziemcietīgāks Tas pārcietis veiksmīgi pat ļoti ne-

labvēlīgo 1928.'29. gada ziemu, kad daudzi citzemju •kokaugi izsala, un

50 gadu vecumā sasniedzis piecu metru augstumu. Sevišķi bargajās
1939./40, 1955./56. un 1978./78. gada ziemās šis koks praktiski nav cie-

tis. Ceļā no Latvijas PSR Operas un baleta teātra uz Latvijas Valsts

universitātes galveno ēku — aiz tiltiņa, celiņa kreisajā pusē arī šobrīd

varam apskatīt ginku, kura -augstums ir ap 14 m un stumbru apkārt-
mēra — gandrīz divi metri Tas ir vecākais — simtgadīgais — im lietā-

kais šīs sugas eksemplārs Baltijas republikās. Periodiski, ik pēc 2—4 ga-

diem kokam veidojas plūmēm līdzīgi «augļi». Būtībā tās ir ar sulīgu
apvalku -klātas lielas seklas. Taču ginks ir divmājnieks — siovfšķio un

vīrišķie sporofili («ziedi») tam veidojas uz dažādiem kokiem. Tāpēc Rīgas

sievišķā eksemplāra sēklas nedīgst, jo bez apaugļošanas dīglis neattīstās.

Rīgas kanālmalas apstādījumos un Komunāru parkā aug daži jau-
nāki 3—6 metrus augsti .ginka -kociņi. Domājams, ka tie ir lielā koka

veģetatīvie pēcteči. Kā zināms, gin&u var pavairot ar dzinumu un sakņu
spraudeņiem. Veģetatīvi pavairotiem eksemplāriem gan ir īsāks mūžs un

tie sasniedz labi ja trešdaļu tio maksimālā augstuma (40 m), kas rak-

sturīgs sēkla idžiem. Taču, pavairojot ar sēklām, jāpatur prātā, ka tas

nedrīkst iežāvēt un pirms pavasara sējas tās nepieciešams stratificēt.

Pirmajos gados sējeņu ziemcietība ir zema. Acīmredzot tāpēc mūsu re-

publikas botāniskajos dāTzos ginka atkārtota introdukcija pagaidām nav

devusi vēlamos rezultātus.

Ginks ir ļo'i skaists un oriģināls apstādījumu koks, visai izturīgs
pret pilsētas gāzēm, dūmiem un putekļiem. Taču vē' lielāka nozīme tam

ir kā ekskursiju objektam. Ginks taču ir dinozauru laikabiedrs, izcils uz-

skates līdzeklis par evolucionāro tematiku, izmirušās floras pārstāvis,
īsts «dzīvais izraktenis».

Arturs Mauriņš

RĪKSTNIEKI DOMĀ UN DARA

Kā zināms, 1979. gada 25. oktobrī A. Popova Radioelektronikas un

sakaru zinātniski tebniskas biedrības Latvijas republikāniskajā padomē
tika izveidota Bioelektronikas sekcija, kura nodarbojas ar biolokācijas
efekta (BLE) jeb ūdens āderu izpēti. Un līdz ar to rīkstnieki entuziasti

un interesenti varēja juridiski legalizēties, apvienoties vienā biedrībā,

kas nodarbojas ar izsenis pazīstamo, bet vēl līdz pat šim laikam neno-

skaidroto rīkstītes griešanās mehānismu dažu cilvēku rokās.

Šajā laikā veikts organizatoriskais darbs. Ar «Dabas un vēstures ka-

lendāra» starpniecību uzskaitīta daļa mūsu republikas rīkstnieku praktiķu,
kuri atsaukušies uz 1981 un 1982. gada kalendāros publicētajiem uzaici-

nājumiem. Pavisam atsaucās apmēram 80 rīkstnieku, un pieteikumi vēl jo-

projām pienāk.
Lai izpētītu rīkstītes griešanās mehānismu, vajadzīgi gan rīkstnieki

praktiķi ar lielu praktisko pieredzi, gan iesācēji, kuri tikko apguvuši dar-

bošanos ar rīkstīti, metāla cilpu, rāmīti, 1.-veida stiepli, svārstekli v. tml.
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Sevišķi noderīgi šajā ziņā ir skolēni un bērni, kuru prātu vēl neno-

slogo praktiskās pieredzes nasta.

Ar pirmajiem var skaidrot praktiskos jautājumus, piemēram, tehniskos

paņēmienus, darbošanos ar dažādiem instrumentiem vai indikatoriem, pa-
zemes ūdens dziļuma noteikšanu, rīkstītes rādījumu noteikšanu virs pil-
nām un virs tukšām āderēm. Kā atšķirt pēc rīkstītes rādījumiem dotajā
situācijā meklējamas rūdu iegulas no pazemes ūdens lēcām, elektrības
kabeli no ūdensvada caurules, apakšzemes tukšumu no vecas sienas at-
liekām zem zemes utt.? Te rodas daudzas pretrunas, jo nav saprotams,
kā tas var būt, ka rīkstīte griežas visās šādās vietās, bet rīkstnieks uz-

rāda tikai meklējamo? Saprotams, šāda rīkstītes «visēdelība» ir strīdus
ābols kā zinātnieku, tā arī praktiķu vidū. Vieni uzskata, ka manipulācijas
ar rīkstīti ir tīrie māņi, bet citi liek pretī praktiskos rezultātus, kādus
tie samērā viegli iegūst ar rīkstītes palīdzību.

lespējams, ka rīkstniekam praktiķim ar stāžu ir izveidojies nosacījuma
reflekss uz kādu noteiktu meklējamo objektu. Varbūt tāpēc viņš atradīs

tieši to, kas attiecīgajā vietā tiek meklēts: vietu akas rakšanai, rūdas

iegulas, elektrības kabeli, ūdensvada cauruli utt. Tomēr ar rīkstīti uzrā-

dīto objektu identificēšanas mehānisms paliek neskaidrs.

Cilvēks ar rīkstīti ir pakļauts kā iekšējiem, tā ārējiem faktoriem, kuri

var ietekmēt viņa darbību. lekšējie faktori ir pašiedvesma, pašsuģestija,
kā arī neapzināta pielāgošanās citu rīkstnieku rādījumiem, ja tādi ir.

Kā ārējos faktorus var minēt nelabvēlīgus laika apstākļus (lietu, sniegu,
miglu v. tml.), daudzo liecinieku klātbūtni. Tās var būt arī bailes no

iespējamās neizdošanās. Jo rīkstnieks ir un paliek cilvēks ar savām vis-

pārcilvēciskām vājībām, kura garastāvokli un noskaņu var ietekmēt

daudzi un dažādi objektīvie un subjektīvie faktori. Tas savukārt var

ietekmēt rīkstnieka rādījumus.
Otra grupa rīkstnieku iesācēju var noderēt par modeli rīkstnieku pie-

redzes izskaidrošanai.

Bērni un skolēni var noderēt par bezkaislīgiem tiesnešiem, pārbaudot
pirmo divu rīkstnieku grupu rādījumus.

Pagaidām nav zināms, ar ko rīkstnieks atšķiras no citiem cilvēkiem

medicīniskā, bioloģiskā, fizikālā aspektā. Kādi parametri tiem ir kopīgi
un kādi atšķirīgi. Sos jautājumus pagaidām neviens nav pētījis.

Bioelektronikas sekcijas locekļi, dažādu specialitāšu pārstāvji, darbo-

jas sabiedriskā kārtā, tas nozīmē — ārpus sava pamatdarba laika.

Sekcija ik gadus rīko divus seminārus, vienu pavasarī, otru ziemā. Pa-

vasara semināra apspriež un pieņem darba plānu kārtējam gadam, jo
darbošanās galvenokārt notiek siltā laikā vasara, bet otrajā seminārā

izvērtē paveikto. Kā apliecina vairāki praktiķi, ziemā ar rīkstīti darbo-

ties ir neērti, kaut gan āderes uziet var arī sniegā.
Lai varētu veikt kolektīvos mērījumus, Bioelektronikas sekcijas dalīb-

nieki izveidojuši īpašu poligonu. Pateicoties Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Radioastrofizikas observatorijas vadības atbalstam, tās teritorijā

pie Liliju ezera Baldones apkaimē izveidots poligons apmēram 1,2 hekt-

āri! platībā.
Seit pārbaudāmais rīkstnieks, pārstaigājot poligonu, uz kartes atzīmē

indikatora pagriešanās vai biofizikālo anomāliju vietas. Pēc tam visus

šos rādījumus pārnes uz vienas kartes. Tas dod iespēju salīdzināt da-

žādu rīkstnieku mērījumus un parāda biofizikālo reakciju vietas. Kad būs

savākts pietiekami daudz statistiski ticamu mērījumu, šajās reakciju vie-

tās un blakus tām paredzēts ierīkot urbumus un tos pārbaudīt ar ģoo-
fizikālām metodēm. Tādējādi varēs noteikt korelatīvās sakarības starp
rīkstnieku un objektīvajiem tradicionālo ģeofizikālo mērījumu rādījumiem.
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/ — nepilnu gadu veca

Dunisa stāvvieta, tas sāka nīkt un

kristies svarā, palika kropls uz kājām,
tam piemetās stīvums un tāpēc tas ar

grūtībām pārvietojās. Lai bullītis ne-

nobeigtos, to nodeva gaJas kombinā-

tā; 2 — govs stāvvieta, arī govs nī-

kuļoja, norāva pienu. Kādu dienu tā

nostiepās ķēdes galā un visu nakti

nostāvēja kājās. Kad veterinārārsts to

izmeklēja un atlaida no ķēdes, govs
nokrita zemē un vairs necēlās augšā.
Veterinārārsts atzina, ka govs nav

glābjama, un tāpēc govi nokāva. Sek-

cijā nekādas slimības pazīmes netika

konstatētas.

Pieteikušies rīkstnieki, proti, tie, kurī Izpildījuši un atsūtījuši mums

anketas, darbojas katrs savā dzīves vietā, bet semināros dalās pieredzē,
pastāstot par saviem novērojumiem citiem. i

Bioelektronikas sekcijas darba plānos Ir paredzēts Izstrādāt vienotu

mērījumu metodiku, kuru izsūtīs visiem apsekotajiem rikstniekiem, lai tie

varētu strādāt mērķtiecīgāk. legūtos rezultātus atkal varēs apspriest
semināros, no kā iegūs visi.

Bet tagad pastāstīsim īsumā par aktīvākajiem rikstniekiem un rīkstnie-

cības entuziastiem.

Viens no visaktī/ākajiem biolokācijas efekta Izpētes entuziastiem bijis
P. Reinfelds no Talsiem. Viņam pašam rīkstīte neklausījusi, bet viņš no-

pietni pievērsies šai problēmai pēc saslimšanas. Viņam bijušas stipras
galvassāpes, pirms iemigšanas un miegā raustījušās kājas un rokas, kā-

jas pietūkušas, miegs bijis nemierīgs, no rītiem viņš juties kā salauzts.
Ambulatoriskā ārstēšana nedevusi rezultātus. Tad viņš uzaicinājis rīkst-

nieku A. Gercu no Valdemārpils, un tas pārmeklējis viņa dzīvokli ar

rīkstīti. Izrādījies, ka gulta atrodas virs āderes. Pārvietojot gultu ārpus

tās, pēc kāda laika slimības pārgājušas. Kopš tā laika P. Reinfelds de-

dzīgi, reizēm pat fanātiski brīdinājis cilvēkus izsargāties no āderēm, ku-

ras izraisot slimības. Viņš tuvākajā apkārtnē zinājis daudzus (ap 20)
rīkstniekus. Kopā ar rikstniekiem, galvenokārt ar A. Gercu, viņi apseko-
juši kā dzīvojamās mājas, tā kolhozu fermas un personīgās lopu kūtis

un atraduši, ka slimību izraisītājas ir ūdens āderes. Kā pierādījumu tarri

viņš uzskicēja dzīvojamo māju un lopu novietņu plānus, kur norādīja
ūdens āderes (1. att.). Lai viņu veikums būtu ticamāks, pēc mūsu

ieteikuma viņš sastādīja ari protokolu jeb aktu, kur norādīja stāvokli

pirms apskates, pievienojot dzīvokļa vai kūts shēmu, kurā atzīmēja āderu

virzienus un to platumu. Uz šādi sastādīta dokumenta parakstījās lieci-

nieki, rīkstnieks un pats P. Reinfelds: Visus šos dokumentus un savus

novērojumus viņš novēlēja Bioelektronikas sekcijai. Tas ir pirmais iegul-
dījums Latvijas praktiskajā rīkstniecībā.

1. att. P. Reinfelda un A. Gerca ap-

sekotā mājloDU kūts. kuru šķērso

ūdens ādere:
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Aktīvs semināru dalībnieks ir arī Daugavpils rajona sovhoza «Cīņa»
' is Jāzeps Orbidāns. Viņš iesaka šādu ūdens dziļuma noteikšanas

metodi ar rīkstītes palīdzību (2. att.). Āderes atrašanās dziļums H ir

«fenāds ar ai =a2= a3
= a 4. Vispirms viņš atrod āderi un nosaka tās pla-

/, pēc tam konstatē «lauzto staru» 2 un 3 projekcijas, kas, pēc
visa pieņēmuma, atrodas 45° leņķī pret vertikāli. Pēc viņa paša apgal-
vo .rna, praktiskie rezultāti apstiprina šāda pieņēmuma pareizību.

J. Orbidāns arī novērojis, ka cilvēki un dzīvnieki savā praktiskajā
daEbībā rīkojas saskaņā ar ūdens āderēm. Viņš novērojis vairāk nekā

desmit cilvēku saslimšanu ar vēzi un citām slimībām, ja to gultas atra-

di s s virs- āderēm un to krustpunktiem, uzņēmis šo māju plānus un

goitu atrašanās vietas attiecībā pret āderēm. Cilvēks savā praktiskajā
daibībā, piemēram, uz lauka, neapzināti pakļaujas āderu tetefcrnei. Ja ir

iespēja brīvi izvēlēties vietu kartupeļu vai biešu lakstu kaudzei, tās lielā-

koties met virs āderēm. Tas pats attiecas uz siena gubām vai vārtiem.

Tbfcas, kuras ieminis cilvēks laukā, arī vairumā gadījumu sakrīt ar

āderēm. Mājas zosis pēc ligzdas izpostīšanas atšķirībā no citiem māj-
putniem izvēlas jaunu ligzdas vietu tieši āderu krustpunktā. Noteikta sa-

kanba pastāv ari starp āderu vietām un govju izvēlētām ganību un at-

ptrtas vietām.

Veterinārijas zinātņu kandidāts Jānis Ligers veic pētījumus par āderu

ietekmi uz govīm. Viņš konstatējis, ka rezistence pret nelabvēlīgiem ap-

stākļiem tām govīm, kuru stāvvietas atrodas virs āderēm, ir daudz zē-

ni, ka nekā tām, kas atrodas vienādos apstākļos ārpus āderēm. Tāpat
ari rtistoļogjskā analīze rāda patoloģiskas pārmaiņas audos tiem dzīvnie-

ki» n, kas ilgstoši uzturas virs āderēm. Novērotas izmaiņas lizozīma dau-

dzumā pienā un asinīs, kā arī leikocītu fagocitārajā indeksā tiem dzīvnie-

2. att. Āderes dziļuma noteikšanas shēma (pēc J, Orbidāna): 1, 2, 3 —

ūdens āderes; H — āderes dziļums.
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3. att. Kuldīgas rajona Kabiles ciema «Norkalnu» mājas plāns.

kiem, kuri atrodas virs āderēm, salīdzinājumā ar tiem, kuri atrodas ār-

pus tām.

Sekcijas darbā un semināros aktīvi piedalās Latvijas Valsts universi-

tātes Bioloģijas fakultātes studenti docenta Edgara Vimbas vadībā. Stu-

denti vasarā botānikas praksē apsekojuši augus un atraduši, ka virs āde-

rēm labi aug parastā māllēpe (Tussilago farfara L.), zilganais grīslis
(Carex flacca Schreb.), dzelzszāle (Carex nigra (L.) Reinchard), parastā
zalktene (Daphne mezereum L.), maura platkājiņš (Potcntilla anserina

L.) un citi augi.
Bioloģijas fakultātes students Arnis Bērziņš veicis interesantus no-

vērojumus par sikspārņiem. Pēc viņa novērojumiem, sikspārņi un odi

pārziemo pagrabos vai nojumēs virs āderēm. Savvaļas dzīvnieku izvē-

lētās guļas vietas parasti sakrīt ar biofizikālo anomāliju zortām. Baltie

stārķi taisa ligzdas āderu krustpunktos, tas pats attiecas arī uz vāveru

ligzdām un skudru pūžņiem.
Jau sen zināms, ka ūdens āderes postoši iedarbojas uz koka bū-

vēm. Piemēram, Oskars Ciemiņš no Līvbērzes par savām dzimtajām
mājām Kuldīgas rajona Kabiles ciema «Norkalnos» pastāsta, ka 4., 5. un

6. telpā ir betona, pārējās telpās — dēļu grīdas. Māja celta 1922. gadā.
Līdz 1940. gadam 3. telpā grīda nomainīta jau divas reizes. 1964. gadā
tā atkal kļuvusi nelietojama, jo to nopostījis brants. Pārējās telpās, kur

ir koka gr>das un kur apakšā nav āderes, grīdas ir veselas un ne reizi

nav mainītas.

Interesantu novērojumu par āderu ietekmi uz cilvēku pēdējā seminārā

1981. gada decembrī pastāstīja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizi-

kas institūta līdzstrādnieks V. Ņižņiks. Pēc specialitātes būdams ģeo-
fiziķis, viņš savā laikā strādāja ģeoloģiskajās ekspedīcijās Turkmēnijā,
kur reiz atgadījās, lūk, kas. Ejot pa tuksnesi un tuvojoties kādai akai,



viņu pēkšņi pārņēma nepatīkama sajūta. Galvā radās spiediena sajūta,
galva reiba. Sajūta bija tāda, it kā pie katra soja kājām līdzi celtos

visa zemeslode. Uzmācās bailes, un ķermeni pārņēma drebuļi. No bailēm

viņš metās bēgt projām. Attālinoties visas šīs neparastās sajūtas izzuda.

Izbrīnījies par šādu negadījumu, viņš vēlreiz tuvojās šai vietai, un atkal

atkārtojas tas pats. Pēc vairākiem gadiem, kad viņš bija atbraucis uz

Rīgas Jūrmalu atpūsties, kādā agrā rīta pastaigā Majoru liedagā atkār-

tojās tas pats nepatīkamais piedzīvojums. Un tad viņš saprata, ka tam

vis nav gadījuma raksturs. Vēlāk no Latvijas rīkstniekiem viņš uzzi-

nājis, ka vainīgās bijušas ūdens āderes.

Seminārā ar interesantu stāstījumu uzstājās Vladimirs Ploskihs —

inženieris ģeofiziķis no Liepājas. Ar rīkstniecību viņš nodarbojas kopš
1969. gada. Par indikatoru viņš izmanto metāla rāmīti. Strādājot par

ģeofiziķu grupas vadītāju, viņš piedalijies Kaļiņingradā Dzintara istabas

meklējumos. Tiesa, to viņiem atrast neizdevies, taču ekspedīcija ar rīkstī-

tes palīdzību atradusi daudzus pazemes tukšumus un ieroču noliktavas.

Viņš pastāstīja, kā ar rīkstītes palīdzību var atrast vietu, kur iepriekš
bijis nolikts kāds metāla priekšmets vai arī ar koka vairogu nosegts
kāds metāla gabals.

Ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāte Lija Bērziņa izteica

savas hipotēzes par ūdens āderu veidošanos. Pēc viņas domām, rīkstīte

reaģē uz plaisām Zemes iežos, kuras dabā veido noteiktu sistēmu. Rīkst-

nieks nevar fiksēt Zemes garozas tektoniskos lūzumus, bet var noteikt

tikai mikroplaisas. Šādās plaisu zonās ir mazāks iežu blīvums, sakarā

ar ko tur radušās gravitācijas lauka anomālijas. Tas savukārt var ietek-

mēt kosmiskā starojuma sadalījumu uz Zemes virsmas. Zemes iežu lū-

zuma zonas absorbē arī seismisko enerģiju. Ja pieņem, ka ūdens āderu

izraisītais efekts veidojas Visuma ietekmē, tad tas var radīt anomālijas
kosmiskā starojuma sadalījumā.

Cita viņas hipotēze ir šāda: ja ūdens āderu vietās ir augstāka radio-

aktivitāte nekā citur, tad tas varētu nozīmēt, ka no iežu plaisām izdalās

vairāk hēlija. Pēc L. Bērziņas domām, hēlijs varētu iedarboties uz cil-

vēka vielmaiņu, ko nosaka iekšējās sekrēcijas dziedzeru un hormonālās

sistēmas darbība.

Pirmo reizi šajā seminārā piedalījās bitenieki, kuri pastāstīja par sa-

viem novērojumiem. Izrādās, bites ļoti tiecas uz āderēm, virs tām ir ne-

salīdzināmi veselākas un ražīgākas.
Tātad fakti pamazām krājas, ūdens pa āderēm plūst, rīkstnieki domā,

rīksinieki darbojas.

Jānis Dolacis



KĀDAS ŪDENSROZES AUG MŪSU ŪDEŅOS?

Bieži vien baltajai ūdensrozei blakus atrodama otra skaistule—leknā un

smaržīgā dzeltenā lēpe.

Alberta Sabja fofo

KURS IR LATVIEŠU NACIONĀLAIS AUGS?

Parasta strauspaparde.

Mira Kundziņa foto



KURS IR LATVIEŠU NACIONĀLAIS AUGS?

Parasto pīpeņu lauks

Mira Kundziņa foto

Parastās pīpenes un zilās rudzupuķes.

Jura Krūmiņa foto



Eiropas saulpureņu pļava.

Mira Kundziņa foto

Eiropas saulpurenes.

Mira Kundziņa foto



Purva purenes.

Gaidas Ābeles foto

Sķeltlapu silpurenes.

Māra Kundziņa foto



Baltais āboliņš.

Haralda Birznieka foto

Sarkanais āboliņš.

Gaidas Ābeles foto



LAI DI2AIS JŪTAS DI2S

Dageru (dižkoku atbrīvotāju grupas) atbrīvotais dižozols un izveidotā

mikroainava Limbažu rajona Umurgas ciema Augstrozē.

Gunta Eniņa foto

Dageru izkoptā Simtiņa pļava un kopā ar tēlnieku Induli Ranku uzstādītais

Simtiņa akmens pie Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Stučkas rajona Neretas ciema

Riekstiņos.

Gunta Eniņa foto



Dageri un vietējie skolēni Cēsu rajona Araišos stāda Aleksandra Caka ozolu

birzi.

Gunta Eniņa foto

Pēc lielā darba Limbažu rajona Umurgas ciema Augstrozē: pirmajā rindā no

labās puses Staņislavs Saliņš, Māra Zālīte, Imants Ziedonis u. c.

Gunta Eniņa foto



AUTOCEĻŠ UN AINAVA

Kā stīgas laikmeta arfā — ceļi mūsu dzimtenes ainavā. Rīgas—Pleskavas
maģistrāle.

Alberta Sabļa foto



Kā lentes cauri pakalniem un lejām vijas lauku ceļi. Ceļš Krāslavas rajonā pie
IIzas ezera.

Gunta Eniņa loto

Ceļš Gulbenes rajonā pie Tūjas.

Gunta Eniņa loto



KĀ PABEIGT MŪŽU ALEJĀM?

Aleja Krāslavas rajonā ceļā uz Sauleskalnu.

Gunta Eniņa foto

Aleja Siguldas pusē ceļā uz Silzem-

niekiem.

Gunta Eniņa foto



Aleja Alūksnes rajonā Gaujiena.

Gunta Eniņa foto

Ziemas mierā spēkus briedē jauna aleja.

Artura Dubrovska foto



ŪDENSKRĀTUVE — GAN VAJADZĪBA, GAN SKAISTUMS

Pie vecās Straupes pils.

Māra Kundzina foto

Skrīveru zinātniskās pētniecības
saimniecības laukos.

Imanta Kaluma foto

Aumeisteru muižas parka galā.

Māra Kundzina foto



Siguldā pie Gūtmaņalas

Māra Kundzia foto

Rūjas aizsprosta ūdeņos.

Gunta Eniņa foto



PARTIZĀNU SOĻI NEDZIEST

I. Latvijas partizānu brigādes štāba nometne «Apšu kalns» —
Alūksnes ra-

jona Žīguru mežniecības 216. kvartālā.

Andra Biedrfņa foto

Slieteņi 1. Latvijas partizānu brigādes 5. vienības nometne «Druvkalnos» —

Alūksnes rajona Palsmanes mežniecības 250. kvartālā.

Andra Biedriņa foto



Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizā-
niem Balvos.

Andra Biedriņa foto

Piemiņas akmens 1. Latvijas partizānu
brigādes 3. vienības nometnē —

Balvu rajona Katlešu mežniecības

129. kvartālā.

Andra Biedriņa foto

Slieteņi 1. Latvijas partizānu brigādes 3. vienības nometne
—

Balvu rajona

Katlešu mežniecības 129. kvartālā.

Andra Biedriņa foto



PIEMINEKĻI GAIDA ĪSTU SAIMNIEKU

Andreja Jurjana memoriālā māja Meņģeli, kuras atjaunošanā iniciatīvu, lī-

dzekļus un pūles netaupa Madonas rajona padomju saimniecība «Ērgļi».

Gunf-a Enina foto

Jau atjaunotā klētiņa tajos pašos

Meņģētos.

Gunta Enina foto

Un Pēterlauku vējdzirnavas Jelga-
vas rajonā, kuras atjauno LLA Ag-

ronomijas fakultātes studenti.

Jāņa Āboliņa foto
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VĒSTURE UN PIEMINEKĻI
STĀSTA

Pirms 40 gadiem

LATVIEŠU PARTIZĀNS SAVĀ ZEMĒ

Pie Latvijas austrumu robežas 1942. gada decembrī nostiprinājās At-

sevišķā latviešu partizānu vienība V. Samsona vadībā. 1943. gada jau-
vān pie šīs vienības sāka bāzēties LK(b)P CX Operativ4 grupa — anti-

fašistiskās pagrīdes un partizānu kustības vadošais cemfs Latvijā. Tā

paša gada martā Latgalē izveidojās Latvijas partizānjjf Drjgāde, Ziemeļ-
austrumlatvijā un pie Abrenes — divas partizānu vienīoa|L $ayukārt Mas-

kavā 1943. oada janvārī partizānu kustības vadīšanai tika noorganizēts

Latvijas partizānu kustības štābs.

Tāpēc šogad īpaši pievēršamies šīm cīņām. Un Padomju Savienības

Varonis akadēmiķis Vilis Samsons ar līdzdalībnieka un vadītāja tiešumu

un pārdžīvojuma precizitāti mūs ievada pašā šo cīņu sākuma.

Ir 1942. gada 4. decembris. Tuvojas pusnakts. Vairāk

skrienam, nekā ejam, aizgūtnēm elpu ievilkdami. Jātiek tālāk

no priekšējām līnijām, no Nasvas un Leknas. Tur vācu spoku

mazāk, tādēļ lielākas cerības izturēt pirmo sadursmi, no ku-

ras viss atkarīgs. Kolonnas maršruts neiedomājami līkumots.

Kompasa adata rāda, ka ejam ne tikai uz rietumiem, bet

bnžam uz zieme]iem, tad uz dienvidiem. Cilpojam kā zaķi:
metam līkumus ap sādžām, kurās ir vācieši. Raķetes uzmir-

guļo gan priekšā, gan sānis, gan aizmugurē. Lielā lokā lido

trasējošo ložu spieti. Drīz aprodam — tās tomēr nebūs mums

dčmātas. Purvi, tīrumi, pļavas, krūmāji, un atkal viss no sā-

kuma
~.

Ējam jau sesto stundu. Nogurums milzīgs, jo tās desmit mi-

nūtes atelpas, kas nāk pēc katrām divām stundām, vairs nepa-
līdz. Petja (Pēteris Bogoļņikovs) un Lapiņu Janka (Antonijs
Bungā) atrodas pie manis un uztur sakarus ar brigādi un

vienības grupām. Palaižam vienību garām un vērojam gājē-
jus. Vispār turas, tikai dažiem solis kļuvis nedrošs, sperot

kāju dziļajā vagā, ko sniegā ieminuši iepriekšējie. Paiet ga-

rām komisārs, mūs redzot, viņš saslejas vēl brašāks un iro-
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rriski nokr.emšlļuna, sak, turieties- tikai paši man līdz. «Vecais»

nevar aizmirst un piedot mums ar Laiviņu neseno «apsū-
dzību» partijas Centrālajā Komitejā. Un mēs esam ar mieru

izpelnīties nosodījumu, ja tikai viņš izturēs.

Visgrūtāk, zināms, Andreja Macpāna grupai, kam irdenajā

sniegā jābrien pirmā stiga. Janka, atgriezies no kolonnas

priekšgala, ziņo: kurzemniekiem sīkstuma pietikšot, tie nežē-

lojoties. Pats šis plecīgais Latgales jaunietis ir apbrīnojami

izturīgs. Galvu nedaudz plecos ierāvis, viņš paspēj vairākas

reizes apiet visu kolonnu.

Uz rīta' pusii sāk skaidroties, piesalst. Draud jauna ne-

laime — slapjās drēbes un apavi apledo. Esam ģērbti sa-

mērā silti — visiem uro garie kirzas- zābaku Ir; bažas

par Kajiņinas brigādes jauniešiem — daudzi apģērbušies pa-

visam, plānii, pil sētnieciskii. AYrJi laucinieku: pieredzes, viņiem

nav, kā vajag: salai izturēties. UJm visam tam Māti nogurums-,

milzīgs noguruma. ...

lestājas kritiskākais brīdis- v.isāī reina vēsturē:. Eļarrn jpui
desmita stundu. Grūtii — tas-. bū& par maz sacīts-. Spēki i seni

izsīkušu Tikai1 un vēl vārgi; cilā1 kāja* Ja art

dzinējspēki izplēnēs un. uznāks apātija»- tfefli — rjeajpfjrsh. Ta

zinām no. iepriekšējās-* vasaras.. Bīstamais- mirklis dažiem: jpui
tuvojas, viņii arvien biežāks ktūpj. ceļas*, taiL nokrit

un bez citu palīdzības nav kājps uzdabūjarni. Dodu rīko-

jumu: sadalīt nesamo starp spēcīgākajiem, vājāttos atbalstīt.

Meiteņu1 somas vīri; jau sen uzvēluša sev plecos. Stidmalim

kopā ar Āriņa grupu uzdodu noslēgt gājienu un neļaut ne-

vienam atpalikt.
Izturēt, izturēt, vajag izturēt! . ..
Arī ceļvedis sācis jaukt. Pāris reižu pavisam tuvu iznirst

ēku silueti, un mēs strauji metamies sānis. Bet vēl tikai otrie

gaiļi, vācieši nomiegojušies un mūs nepamana: Tlas giābj arī

Āriņa partizānus. Atbalstīdama atpalikušos,, viņa: grupa pati
atraujas no kolonnas, kādā straujā pagriezienā nozaudē pē-
das un ieskrien sādžā, kur izvietota vācu tarrku' daļa. «Ska-

tāmies — tanki visapkārt. Bet mūs nemanīja. Laikam pos-

tenis bija iegājis kafiju dzert,» otrā dienā stāstīja noklīdušie.

Imants, kā vienmēr nezaudējot aukstasinību, licis- atiet pa-

vecajām pēdām, līdz atkal uzkūlušies kolonnas iemītajai slie-

dei. Āriņa grupai vēl ilgi būs jādzird zobgalības par to, ka

«gājuši pie fričiem kafiju dzert».

Pēdējās divas stundas pirms rītausmas ir drausmīgas. Cil-

vēki krīt no kājām, zaudē samaņu, daži vairs nav piecejami.
Arī uzkavēties pie viņiem ilgi nevaram: kolonna neiedomā-



jami izstiepusies un draud satrūkt gabalu gabalos. Gājiena

temps jāiztur visiem, kas var. Nav arī tādu, kas vēl spētu

pakritušos pacelt un nest kolonnai līdzi; visi streipuļojam kā

noreibuši
...

Tā daži arvien tālāk atpaliek no kolonnas...

Varbūt tomēr atžirgs un pa pēdām panāks pārējos?
Šausmīgi pamest biedrus? Bet ko darīt? Varbūt palikt

kopā ar nogurušajiem un rīt pieņemt kauju tepat laukā —

lai notiek kas notikdams? Bet prāts nepielūdzami pierāda: ja
paliksim atklātā laukā, kaujas vispār rīt nebūs. Jau tagad
esam kaujas manevra nespējīgi, varam tikai atšaudīties. Zem

klajas debess līdz vakaram neizturēsim — sastingsim ledū,

ja vācieši ar ložmetējiem un mīnmetējiem mūs jau no tālie-

nes nenoslaucīs.

Siltums! Partizāniem vajag kaut pāris stundu apsildīt sa-

stingušos locekļus, atvilkt elpu, tad varēs kauties. Bet sādža,

kurā varētu apmesties, vēl gabalā. Tādēļ jāiet, jāiet, citādi

draud katastrofa.

No kolonnas vidus nāk vienīgais pareizais rīkojums — ap-
stāties aizliegts, tikai uz priekšu!

Daži iet bez somām. Vienīgais, par ko vēl vērts brīdināt,

tas ir — nešķirties no ieročiem. Tie paliek arī Laimonim Al-

nim un Dmitrijevam, kad pēdējā pieturas vietā nevaram vi-

ņus piecelt kājās. Jauni zēni, bet sirdis netur. Un te mēs ar

Oškalnu pieļaujam kļūdu, grēkodami pret skaidro saprātu.
Abu palikušo jauniešu mēmā poza ir tik satriecoša, ka mēs

neizturam
...

un norīkojam viņiem palīgos Leonīdu Reizinu,

kas beidzis feldšeru skolu, un Viktoru Krainānu. «Atpūtieties
un tad tikai pa mūsu pēdām. Kartes jums paliek.» Vēl ir

maza cerība, ka četratā viņi izkulsies. Un varbūt tiešām viņi
un citi no tiem desmit jauniešiem, kuri atpalika no brigādes,
vēlāk būtu mūs panākuši, ja neuzkristu jauna liksta.

Rita krēslā, kad šķērsojam Opočkas ceļu dienvidu virzienā,
mūs no kalna pamana hitleriešu postenis. Ložmetējnieks
trakā skubā šauj garām kārtām mūsu izstiepušās kolonnas

virzienā. Upuru gan nav, jo attālums krietns, bet apkārtnē
sacelta trauksme, un, tikko esam ceļam pāri, vāciešu ķēde

pārejas vietu ielenc un nobloķē.
5. decembra rītā, gaismai austot, esam sasnieguši Podub-

jes sādžu. Kā neticams murgs liekas noietie 60 kilometri...

Arestējam vācu iecelto stārastu, izliekam visapkārt sādžai

posteņus, iedzīvotājiem aizliedzam iziet no sādžas. Jo ilgāk
vācu divīzijas priekšnieks būs neziņā par mūsu atrašanās

vietu, jo labāk: vēlāk sāksies kauja, no kuras izvairīties nav

iespējams.

163
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Tādēļ kaut nedaudz apsildīties, nosnausties! Zēni sakrīt

kolhoznieku istabās uz kailas grīdas un acumirkli aizmieg.
Arī mani nogurums gāž no kājām zemē, tomēr vēl jāapskata
apkārtne, jāiezīmē sādžas aizsardzības pamatposmi. Mūsu

vienība atrodas sādžas vidū, abos galos kaļiņinieši, ar kuriem

šonakt kopā izgājām izturības pārbaudi. Uz ziemeļaustrumu

stūri, kur ievijas cejš no piefrontes lielceļa puses, aizsūtu pa-

stiprinājumam Macpāna automātistus, pārējām grupām
ierādu aizsardzības iecirkņus sādžas vidū — trauksmes gadī-

jumam. Rezervē — Ariņa grupa. Mūsu riņķa aizsardzībai

jāiztur līdz vakaram.

Vāciešu uzbrukums sākas 13.00. No murgainā miega mūs

uzrauj kājās dežurants. Kad pusakli no spožās gaismas sa-

klūpam aiz kupenām un malkas grēdām sādžas nomalē, lo-

des jau svelpj pāri galvām. Jā, friči bez izlūkošanas nāk

negarā ķēdē no ziemeļu puses, tieši uz mūsu vienības aizsar-

dzības sektoru. Sev aizmugurē pieputinātajā tīrumā viņi at-

stājuši smago ložmetēju. Tas metodiski apšauda sādžu visā

garumā, lai segtu savējo triecienu.

Tagad var aplēst pretinieka spēkus: vairāk par rotu nebūs.

«Nošķaudīties,» blakus man mēģina jokot Āriņš. Guļu starp
viņa puišiem neliela paugura virsotnē zem slaidiem krievu

bērziem. «Nešaut, pielaist tuvāk, pavisam tuvu.» Imants lie-

tišķi nostāda savu ložmetēju aiz celma, pārbauda, kā balsts

ieguļ plecā. Rīkojas uzsvērti mierīgi, un, kad pagriež acenes

uz šo pusi, liekas, viltīgi mums pamirkšķina. Partizānu -tak-

tikas jautājumos «Andersons» nav nekāds iesācējs. Liekas,
tieši viņš bija tas, kas noformulēja mūsu uguns principu un

vēlāk to gleznaini skaidroja jaunpienākušo apmācībās: «Ne-

kautrējies! Pielaid frici pavisam klāt — līdz acu krāsu var

atšķirt. Un tad dod uguntiņu — piesmēķēt...»
Vāciešu ložmetēja kārtas arvien ciešāk gulstas ap mums:

viņi koncentrē uguni pret iecerēto pārrāvumu centrā. Lodes

klakšķēdamas sitas bērzu stumbros. Puiši godam iztur. Pre-

tinieka ķēde, pārvarējusi līdzenumu, laižas pa nogāzi gravā,
kas cieši gar uzkalna piekāji aizlokās uz rietumiem. Vasarā

pa to droši vien tek sīka urdziņa ... Tad piepeši friču ķēde

apstājas, it kā iestieg. Jocīgi! Palikuši kādi simt metri līdz

klusējošajai sādžai, bet viņi sāk rāpot. «Kāpēc?» nespēju iz-

domāt līdz galam, kad no sādžas austrumu gala atskan at-

sevišķs šāviens. Kāds jaunietis nebūs izturējis! Komanda ta-

gad lieka. Visos stūros sāk sprēgāt mūsu ieroči. Sudmalis

ņem uz grauda vācu «trijkāji»; tas apklust uz laiciņu, tad

atsāk no jauna. Kritušo ložmetējnieku, redzams, nomainījis
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cits. Imants divkauju turpina, viņa pozīcija pārāka: vācietis

guļ uz atklāta lauka — kā uz delnas. Tādēļ pretinieka lož-

metējs arvien biežāk aizrijas, līdz apklust pavisam.
Laiks! Pretinieks pārsteigts, piespiests pie zemes un, kamēr

nav attapies, jāsatriec. Partizānam katra patrona uzskaitē, un

mūsu kara gudrība šādos brīžos pavisam vienkārša: vai nu

«laidies», vai celies triecienam! Šoreiz «laisties» nevaram,būs

jāiet triecienā. Sie 60—80 rāpojošie ārieši mums ir pa spē-
kam. Dodu komandu.

Ko tādās reizēs kliedzis komandieris, neviens pēc kaujas
neatceras. Bet sapratuši ir: kad nokalnē pametu skatienu at-

pakaļ, gandrīz visa Vienība, ellišķīgi aurojot, skrien lejup.
No nakts gājiena sakrājies milzīgs niknums. Abi ložmetēji
no kalna mūs labi sedz, pretī nosvelpj retas lodes. Friči

lejā, kupenās, nervozē un nevienam netrāpa. Neticami! Izrā-

dās, dūša šiem ātri saplakusi, un tur jau viņi rāpo atpakaļ
kā vēži. Izņemot desmit stāvus, kas paliek nekustīgi guļot,

pārējie, tikuši aiz uzkalniņa, dod kājām vaļu. Te mūsu uguns

viņus neskar. Neizspruksiet! Niknuma mums iekšā vēl pie-
tiekami daudz. Tikai tikt līdz uzkalnam, tad pacienāsim. Bet

tad — visi pierimst un viss noskaidrojas: gan tas, ka fričus

nepanāksim, gan arī tas, kāpēc viņi te pērās uz vietas. Grava

pieputināta līdz malām. Pēc varena lēciena iegrimstu irde-

nāja sniegā līdz krūtīm un bezspēcīgi ķepurojos. Lielais Vi-

lis, kas no sādžas vērojis mūsu triecienu, pēc kaujas saka:

«Bet tad novēlies gan. Es jau nodomāju — nu būs trāpī-
juši.»

Kad izrokamies cauri gravai, friči ir lielā gabalā. Viņiem
aiz ceļa līkuma atstāti pajūgi; sakrāvuši ievainotos un kritu-

šos, vācieši auļo projām. «Pat trijkāji paķēruši līdz,» mūsējie
sūkstās.

Savācam trofejas: divus automātus, divas «Parabellum»

pistoles, šautenes, granātas, dokumentus, kartes. Šautenes

atdodam kaimiņiem. Tās viņiem der, jo brigāde bruņota gal-
venokārt ar trofeju ieročiem. Uz lauka saskaitām kritušos

fričus. Nav daudz — desmit, toties gadījušies kvalificēti karo-

tāji: divi virsnieki, divi inženieri, pāris artilēristu. Vairākiem

ir dzelzs krusti, citiem «Ostmedaille» un līdzīgi karuļi. Rē-

ķinām, ka vismaz tikpat ievainoto vācieši būs aizveduši sev

līdzi, kā ari pāris no tiem, kurus mūsu ložmetēji noguldīja
tīrumā. Smagi ievainotu radiotelegrāfistu puiši uz teltenes

atnes sādžā. Noskaidrojas, ka mums uzbrukusi tā saucamā

marša rota, kas sūtīta uz frontes daļām, bet pārgājienam sa-

formēta Opočkā no dažādu ieroču šķiru pārstāvjiem, kuri
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atgriezušies no atvaļinājuma vai hospitāļiem. Daļēji noskaid-

rojas arī mūsu atpalikušo biedru liktenis. Viens no trofeju
automātiem ir mūsējais —

uz diska Viktora Kraināna vārds.

Virsnieka somā atrastās Latvijas kartes liecina, ka viņu ro-

kās kritis arī grupas komandiera Jāņa Dāldera vietnieks

Dmitrijevs. Dzīvi vai miruši — tā ari neuzzinām. Radiotele-

grāfists nezina vai negrib stāstīt...

Kaimiņi pastāsta citu bēdu vēsti: naktī bojā gājusi arī

brigādes štāba radiste, kas atpalikusi kopā ar citiem. Tagad
Lisovska radiogrammas pārraidīs mūsu radisti.

Poc kaujas varen der siltā maltīte, kuru ceļ galdā vies-

mīlīgās krievu sievietes, kas jau atžirgušas no izbīļa. Mūsu

saimniece kļuvusi visai valodīga, jo kauja pārliecināja, ka

esam «savējie», lai arī runājam citā mēlē. Kaut nu tikai hit-

lerieši, atriebdamies par sakāvi, nenopostītu sādžu!

Pēcpusdienā tālumā dzirdama tanku motoru rūkoņa. Moto-

rizētos fričus tomēr nesagaidām, nenāk arī kājnieki, kaut

gan līdz priekšējām līnijām kilometru divpadsmit. Sapro-
tam: otrreiz ar maziem spēkiem uzbrukt būtu muļķīgi. Tagad

viņi zina, ka frontes pārnācēji būs ciets rieksts. Bet lielākus

spēkus pa īso dienu savilkt nespēj — hitleriešiem vairs nav

to rezervju, kādas bija vēl šovasar.

Vakaru sagaidām teicamā noskaņojumā, pat necilvēciskais

nogurums piemirstas, sāpes par zaudētajiem biedriem pieri-
mušas. Vienā diennaktī esam izauguši par veselu galvas
tiesu, esam saliedējušies par īstu kaujas vienību. Tagad zi-

nām — tas, kas spēja izturēt 5. decembri, kaujā nekad nepie-
vils. Jā, drosmes un neprāta šajā dienā netrūka ...

Vilis Samsons

ZEMNĪCAS SIKSNU ME2Ā

Par padomju tautas varonīgo cīņu Lielajā Tēvijas karā vēsti ne tikai

dokumenti, vēsturiski apcerējumi un mākslas darbi, bet arī piemiņas vie-

tas. Kā liecina J. Lismaņa apkopotais materiāls šā gada kalendārā,

partizānu cīņu atcerei mūsu republikā iekārtots desmitiem piemiņas vietu,

no kurām viena atrodas Alūksnes rajona Virešu ciema teritorijā. Tur

Sikšņu mežā Druvkalnu apgaitā atjaunotas vecās partizānu mītnes un

uzstādīts piemineklis .. .
Pamati šī partizānu darbības rajona apgūšanai tika likti jau 1942.

gada rudeni, kad Palsmanes mežos kādu laiku uzturējās Voldemāra

Ezernieka un Mārtiņa Matulēna (Krieviņa) vadītās partizānu grupas.

Bija izlūkota apkārtne, «odibināti sakari ar uzticamiem cilvēkiem —

iespējamiem partizānu atbalstītājiem. 1943. gada 28. novembrī cz Pal-

smanes—Sikšņu mežiem tika nosūtīta 4. vienības partizānu grtipa Jāņa
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Putāna vadībā. Ta šajos mežos pārlaida bargo ziemu. Par spīli vaja
šanām un sliktajiem laika apstākļiem, partizāniem izdevās ne tikai izdzi

vot, bet arī sagatavot bāzi plašākai darbībai šaja teritorijā. Palsmanes

apkārtnē bija noorganizēts plašs partizānu atbalstītāju tīkls. Partizāni;

kustības attīstībai šajā apvidū bija radušies labi priekšnoteikumi, jo ap-

kārtējās mājās un mežos slēpās vīri un jaunekļi, kuri izvairījās no

iesaukšanas vācn armijā, turklāt vairums iedzīvotāju, ja arī tieši parti-
zānus neatbalstīja, tad vismaz simpatizēja tiem. Pārtrūkušo sakaru at-

jaunošanai ar J. Putāna grupu uz Palsmanes mežiem 1944. gada aprīli
tika nosūtīts M. Matulēns ar 15 vīriem. īsā laikā sameklējis J. Putāna

ļaudis, Matulēns ar sakarnieka palīdzību varēja ziņot 1. Latvijas par-
tizānu brigādes štābam, ka uzdevums veikts.

Maija sākumā 1. brigādes komandiera Viļā Samscna vadībā 4. vienībā

tika speciāli sagatavota grupa, kuru ar Pēteri Strautiņam priekšgalā
nosūtīja uz Palsmanes—Sikšņu mežiem. Tur no J. Putāna, M Matulēna

un P. Strautmaņa grupām tika noorganizēta 5. partizānu vienība. Par

vienības komandieri tika iecelts Pēteris Strautmanis, par štāba priekš-
nieku Antons Cakstiņš, bet komisāra pienākumi tika uzticēti Jānim

Bietāgam. Lai nostiprinātu jaundibināto vienību, 1. Latvijas partizānu bri-

gādes štābs maija—jūlijā uz Palsmanes—Sikšņu mežiem vēl nosūtīja
vairākas grupas pieredzējušu komandieru A. Cekuliņa, Alberta Gaiļa,

Jāņa Trupa (Džona) un Augusta Jansona vadībā. 5 vienībā ieskaitīja ari

Rūdolfa Lejiņa vadīto apakšvienību, kuras vasaras mītne atradās taga-
dējā Virešu ciemā Troņu purvā

P. Strautmaņa vadītās vienības «pārziņā» bija Rīgas—Pleskavas šo-

seja starp Api un Cēsīm, kā arī dzelzceļa līnijas Gulbenes virzienā. Par-

tizāni visiem iespējamiem līdzekļiem traucēja ienaidnieka atkāpšanos, sa-

gādājot lielus tehnikas un dzīvā spēka zaudējumus, kā arī sniedza

3. Baltijas frontes štābam nepieciešamo informāciju par stāvokli ienaid-

nieka aizmugurē. Vietējo iedzīvotāju vidū tika veikts arī nozīmīgs ideo-

loģisks darbs, kuru vadīja nelegālās partijas un komjaunatnes organizā-

cijas.
1944. gada 19. septembrī 5. vienības partizāni satikās ar Sarkanās

Armijas karavīriem. Daļa partizānu brīvprātīgi iestājās Sarkanis Ar-

mijas rindās, daļa tika norīkoti partijas un padomju darbā atbrīvotajā

teritorijā.

Pagāja vairāk nekā divi gadu desmiti, un 1966. gada 3. septembrī
5. partizānu vienības nometnes vietā tika iedegts pirmais draudzības

ugunskurs. Novadpētniekiem kopā ar bijušajiem partizāniem bija izdevies

precizēt nometne? atrašanās vietu, tāpēc tika pieņemts lēmums atjaunot

nometni, kāda tā bija bijusi toreiz — Lielā Tēvijas kara pēdējā vasarā.

1968. gada 7 maijā. Uzvaras dienas priekšvakarā, Druvkalnos notika

pirmā talka, kurā piedalījās vairāku Alūksnes, Gulbenes un Valkas ra-

jonu skolu pionieri un komjaunieši bijušo partizānu A. Baloža un

J. Ruško vadība. Skolēni ne tikai centīgi strādāja, bet arī ar lielu inte-

resi klausījās partizānu atminu stāstījumā. Kopā ar bijušo 5. vienības

spridzinātāju nodaļas komandieri A. Balodi jaunie novadpētnieki atrada

kara laikā paslēpto radiouztvērēju, ar kuru partizāni bija klausījušies
Maskavu. Šo dārgo relikviju nodeva Lizuma 8 gadīgās skolas muzejam.
Nākamajā talkas reizē darbus pabeidza. Meža vidu tika uzcelti septiņi

slieteņu bet pie štāba mītnes atjaunots galdiņš, pie kura brīvajos brīžos

sēdējuši partizāni un klausījušies radioziņas.
Skolēnu veikumu vērtēja 25. maijā, kad kopa ar jauniešiem agrākajā

nometnes vietā pulcējas kādreizējie cīnītāji. Bijušais 5. vienības koman-

dieris P. Strautmanis un komisārs J. Bietāgs pieņēma novadpētnieku
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ziņojumu par veikto darbu. Spoži dega partizānu ugunskurs, raisījās at-

miņu pavedieni un skanēja partizānu iemīļotās dziesmas.

Kopš 1968. gada Druvkalnos regulāri notiek partizānu salidojumi, ku-

ros vienmēr piedalās arī pionieri un komjaunieši.
1971. gadā bijušās partizānu nometnes teritorijā tika atklāta balta

marmora piemiņas plāksne, bet 1978. gada 20. maijā uzstādīts piemiņas

akmens, kurā izkalts lakonisks uzraksts: «Druvkalni. 1. Latvijas parti-
zānu brigādes 5. vienības nometne 1944. gada.»

Andris Biedriņš

PARTIZĀNU SOĻI NEDZIEST

ALŪKSNES RAJONA

1. 1943./44. gada ziemā nelālu no Alsviķu ciema Rezakas mežā at-

radās 1. Latvija' partizānu brigādes 4. vienības atsevišķā vada (koman-
dieris Mārtiņš Matulēns (Kricviņš)) partizānu apmetne. Te 1968. gadā
Strautiņu 8 gadīgās skolas skolotāji un audzēkņi atjaunoja trīs partizānu
mītnes — slieteņus.

2. Alsviķu ciemā Rezakas—Ādamu ceļa malā ir neliels granīta piemi-
neklis, kas vēsta, ka tur 1944. gada 15. janvārī 1. Latvijas partizānu bri-

gādes 4. vienības atsevišķā vada partizāni komandiera M. Matulēna

(Krieviņa) vadībā sakāva 300 vīru lielu fašistu soda ekspedīciju.
3. Liepnas ciemā Vi|akas mežrūpniecības saimniecības Žīguru mežnie-

cības Kupravas meža izstrādāšanas iecirkņa 216. kvartālā atrodas tā

sauktais Āpšu kalns, kur no 1944. gada 17. marta līdz 28. jūlijam at-

radās 1. Latvijas partizānu brigādes štābs un izlūku vads. Tagad no-

metnes teritorijā restaurētas 11 mītnes—slieteņi un uzstādīts 1,5 metrus

augsts pelēks laukakmens ar baltu marmora piemiņas plāksni.
4. Mālupes ciemā Annas mežniecības 77. kvartālā ir pelēks granīta

piemineklis ar šādu iekaltu tekstu: «Sūnu saliņa. Seit 1942.—1944. g.
atradās Ziemellatvijas partizānu vienības štābs, LKP Valkas apriņķa un

Vidzemes apgabala komitejas.»
Ziemeļlatvijas partizānu vienība (komandieris V. Ezernieks, komi-

sārs A. Raškevics) izveidojās jau 1942. gada vasarā no partizānu vie-

nības «Par Padomju Latviju» 3. vienības cīnītājiem un vēlāk, kļuvusi

par 1 Latvijas partizānu brigādes 4. vienību (ar 1944. gada 17. martu

komandieris A. Savickis), «Sūnu saliņā» ar pārtraukumiem bāzējās divus

gadus.
5. Meijera ciemā pie «Gorbānu» mājām piestiprināta balta marmora

plāksne ar tekstu: «Hugo Meijera mājas. Seit 1943.—1944. atradās LKP

Annas pag. partijas un komjaunatnes pagrīdes organizācija.» 1959. gadā
te vienā istaba iekārtots piemiņas muzejs.

6. Meijera ciemā pie «Mežteku» māju šķūņa piestiprināta piemiņas

plāksne, kura vēsta, ka tur 1944. gada 24. februārī fašisti noslepkavoja
LKP Annas pagasta pagrīdes pirmorganizācijas sekretāru Hugo Meijeru.

7. Trapenes ciemā aiz «Mērliņu» mājām, vietā, kur 1943. gada naktī

no 6. uz 7. decembri kaujā ar fašistiem tika smagi ievainots un bezsa*

maņas stāvoklī sagūstīts komjaunietis partizāns Harijs Mukstiņš, iekār-

tota piemiņas vieta — balta ķieģeļu siena ar granīta plāksni.
8. Virešu ciema Druvkalnu apgaitā no 1944. gada 19. maija atradās

1. Latvijas partizānu brigādes 5. vienības nometne. Uz turieni, uz Pal-

smanes—Sikšņu mežiem jau 1943. gada rudenī devās J. Putāna grupa.



169

1944. gada maija sākumā uz Palsmanes apkārtni pārcēlās P. Straut-

maņa vadītā štāba grupa, izveidojot tur brigādes 5. vienību (komisārs
J. Bietāgs, štāba priekšnieks A. Cakstiņš, izlūku komandieris M. Matulēns

(Krieviņš)).
1968. gada 25. maijā notika atjaunotās nometnes atklāšana (sk. rak-

stu 166. lpp.), bet 1978. gadā tika atklāts piemiņas akmens.

9. Virešu ciema Troņu purvis 1944. gada februārī sāka darboties Tra-

penes mežniecības mežsarga Rūdolfa Lejiņa nodibinātā partizānu grupa,
vēlāk — 1. Latvijas partizānu brigādes 5. vienības atsevišķais vads.

1968. gada 12. oktobrī Gaujienas vidusskolas audzēkņi partizānu no-

metnes vietā atjaunoja vienu slieteni.

BALVU RAJONA

1. Balvos centrālajā skvērā uzstādīts divfigūru šūnakmens piemineklis
Lielā Tēvijas kara partizāniem. Autors — tēlnieks L. Kristovskis, arhi-

tekts A. Holcmanis. Piemineklis atklāts 1961. gada 11. jūnijā.
2. Medņevas ciemā apmēram kilometru no ciema padomes pa Balti-

navas ceju tā labajā pusē ir neliela brūna granīta plāksne, kma vēsta,

ka šajā vietā 1944. gada jūnijā 1. Latvijas partizānu brigādes 2. vie-

nības partizāni uzspridzināja fašistu munīcijas noliktavu.

3. Susāju ciema Žīguru mežrūpniecības saimniecības Egļavas med-

niecības 539. kvartālā, tā sauktajā Stampaku mežā (7 km no Vijakas)

bāzējās 1. partizānu vienības J. Bietāga apakšvienība (komisārs P. Der-

gačs), kuras pamatrajons bija Viļakas, Šķilbēnu un Purmalas pagasti.
Kad 1944. gada 17. martā izveidoja 1. Latvijas partizānu brigādi, Bie-

tāga apakšvienība kļuva par šīs brigādes 2. vienību.

Tagad partizānu nometnes vieta Stampaku mežā apzīmēta ar piemiņas
akmeni, pie kura piestiprinātā marmora plāksne vēstī, ka tur no 1943.

gnda septembra līdz 1944. gada martam atradās 1. Latvijas partizānu
brigādes 2. vienības nometne.

4. Susāju ciemā mežā pie bijušajām «Apšuleju» mājām 1943. gada
maijā nevienlīdzīgā kaujā ar fašistiem gāja bojā partizānu kustības da-
lībniece M. Marcinkēviča.

M. Marcinkēvičas bojā ejas vieta apzīmēta ar piemiņas plāksni.
5. Tagadējā Tilzas ciema Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības Rus-

kulovas mežniecības 351. kvartālā bāzējās 1. partizānu vienības A. Poča

apakšvienība (ar 1944. gnda 17. martu — 1. Latvijas partizānu brigādes
1. vienība). 1944. gada 11. martā nometnē pulcējās jaundibināmās brigā-
des komandieri, bet jau 19. martā A. Poča partizāniem vajadzēja ar

kauju izlauzties no fašistu soda ekspedīcijas ielenkuma.

Par šiem notikumiem stāsta 1977. gada 29. oktobrī Rusktilovas mežā

atklātais 5 metrus augstais belona piemineklis (arhitekts O. Ostenbergs).
6. Tagadējā Tilzas ciema Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības Rus-

kulovas mežniecības 326. kvartālā kaujā ar fašistu soda ekspedīciju
1944. gada 5. jūnijā krita 1. Latvijas partizānu brigādes 1. vienības

komandiera vietnieks A Balodis.

Viņa bojā ejas vietā Tilzas vidusskolas skolēni un ciema ledzīvotāji
uzstādījuši piemiņas zīmi.

7. Vīksnas ciema Ukrainas «Borisovu» mājas Lielā Tēvijas kara laikā

bija Ziemeļlatvijas partizānu vienības atbalsta un sakaru punkts. P. Bo-

risova mājās partizāni atrada atbalstu jau 1942. gada vasarā. 1943. gada

janvārī un februārī Borisovu rijā dzīvoja V. Ezernieka partizāni. Netālu

no mājām mežmalā atradās tā sauktais partizānu pasts, kas darbojās
no 1943. gada 15. marta līdz 25. augustam.
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Bi rieta tagad atzīmēta ar pieminas plāksni.
8. Viļakā centrālajā skvērā atrodas piemineklis Lielā Tēvijas kara

partizāniem. Tēlniece Z. Zvāra smilšakmenī atveidojusi partizāna figūru
ar šauteni. Piemineklis uzstādīts 19G2. gadā.

9. Žīguru pilsētciematā pie Žīguru 8 gadīgās skolas atrodas obelisks

Lietajā Tēvijas karā kritušajiem Latvijas partizānu brigādes cīnītājiem.

10. Žīguru pilsētciemata Katlešu mežniecības 129 kvartālā, tā sauca-

majā Skaistajā silā, no 1943. līdz 1944. gadam atradās 4. partizānu vie-

nības A. Otaņķa apakšvienība, vēlāk (no 1944. gada 17. marta) —

1. Latvijas partizānu brigādes 3. vienība.

Tagad nometnes vietā uzstādīts piemiņas akmens un atjaunoti septiņi
slieteņi.

GULSFNES RAJONA

1. Beļavas ciema «Letēs» (tagad Gulbenes zvērkopības saimniecība)

1943. gada 18. jūlijā krita un bija apglabāti Ziemeļlatvijas partizānu
vienības komandieris V. Ezernieks un 4 partizāni. 1947. gadā viņu mir-

stīgās atliekas pārvestas uz Gulbenes Brāļu kapiem. Bijušajā apbedīšanas
vietā 1968. gada 18. jūlijā uzstādīts neliels granīta piemineklis

2. Stāmerienas ciema «Lūru» māju pirtiņā no 1943. gada septembra
līdz 1944. gada jūlijam darbojās nelegālā tipogrāfija, kurā Ziemeļvtdze-

mes partizāni iespieda uzsaukumus un laikrakstu «Mūsu Zeme». 1943.

gada novembrī pēc sprādziena Doma laukumā Rīgā bijušā Kalncempju
pagasta «Lūru» mājās pie jaunsaimnieka A. Solka no Rīgas ieradās
I. Sudmalis, lai pēc pāris nedēļām dotos tālāk uz Latvijas partizānu

brigādi Baltkrievijā.
19G8. gadā pirtiņa-tipografija restaurēta.

JĒKABPILS RAJONA

1. 1969. gada 5. novembrī Jēkabpilī, Komjaunatnes laukumā atklāts

Padomju Savienības Varoņa partizānu komandiera Otcmara Oškalna

krūšutēls (tēlniece M. Lange, arhitekts E. Sēnbergs).
2. Salas ciema teritorijā Jēkabpils mežrūpniecības saimniecības Oš-

kalnu mežniecības 98. kvartālā no 1944. gada 25. februāra līdz 10. au-

gustam atradās 3. Latvijas partizānu brigādes štābs. Tā paša gada
19. aprīlī agri no rīta nometnei, kas atradās paugurā, uzbruka fašisti.

Kaujas gaitā partizāni bija spiesti atiet. Mīnētajā nometnē ienaidnieks

cieta lielus zaudējumus. Pēc kaujas šo pauguru nosauca par Minu kal-

niņu. Bijušās nometnes teritorijā, kā ari tās pieejās ir vairākas piemiņas
plāksnes vietās, kur krituši partizāni. Atjaunoti ari trīs sl;et'*ņi.

KRĀSLAVAS RAJONA

1. Trīs kilometrus no Ezernieku ciema Altimeku sādžas tuvumā pie
Ezernieku—D-<gdas vecā ceļa 1975. gada 5. maijā atklāja pieminekli vietā,
kur 1943. gada 5. maijā cīņā pret fašistiem krita partizāns J. Baško, kas

kopā 3T I. Sudmali un J. Pakūli atgriezās pēc kaujas uzdevuma veik-

šanas.

2. Šķaunes ciemā Brāļu kapos ir apglabāti latviešu partizāni, kuru uz-

vārdi iekalti kapakmenī Seit pat ir piemiņas plāksne latviešu un bat-!-

krievu partizānu kaujas operācijai, kura notika 1942. gada nukti no

13. uz 14. jūniju, kad baltkrievu partizānu vienība, kuru komandēja
P. A\ašerovs, ieņēma Šķaunes pagasta centru, iznīcinot iapsardzi. izve-

damo cilvēku sarakstus un policijas iecirkņa arhīvu. Kauja piedalījās
1. Sudmalis un A. Groma grupa.
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KULDĪGAS RAJONA

L Gudenieku ciema teritorijā Alsungas mežrūpniecības saimniecības

Ēdoles mežniecības 204. kvartālā, ta sauktajā Šķupcles mežā, 1945. gada
februāri bija apmetusies A. Macpāna partizānu vienība, un 11. februārī

tā atvairīja fašistu soda ekspedīciju. Tagad apmetnes vietā ir atjau-
noti zaru slieteņi, pie kuriem piestiprinātas koka plāksnes ar uzrakstiem,

kas vēsti, kura slietenī atradusies A. Egfiša, F. Lazdērriekaj grupa,
A. Strautmaņa apakšvienības štābs...

2. GtidftileHu ciemā Ēdoles—Apriķu un Alsungas—Aizputes- krus-

tojumā atrodas liels laukakmens ar uzrakstu: «Šinī rajonā no 1944.—

1945. g. darbojas Rietumktirzemes partizānu vienība.»

3. Rendns ciema «Ozolos», 4,5 kilometrus sāņus no Rīgas—Kuldifjns

šosejas Kuldīgas kūdras fabrikas ceļa malā 1974. gada 14. septembrī tika

atklāts piemiņas akmens, kas vēstī, ka šajā rajonā no 1944. gada oktobra

līdz 1945. gada maijam darbojās partizānu vieniba «Sarkanā bulta» un

frontes izlūku grupa.
4. Rendas ciemā pie «Rijaskalnu» mājām, tā sauktajā Novadnieku

mežā, kur 1944 gadā no jūlija līdz oktobrim bāzējās Nikolaja Kapus-
tina vadītie frontes izlūki, uzstādīta piemiņas plāksne.

LIEPĀJAS RAJONA

1. Aizputē. Misiņkalna parka malā 1944. gada 30. decembrī fašisti

nošāva un apraka partizānu sakarnieku E. Kājiņu un trīs viņa
Tagad viņi apbedīti pilsētas Brāļu kapos, bet parkā uzstādīts neliels

mākslīgā akmens piemineklis.
2. Aizputē Brāļu kapos apglabāti vairāki partizāni: Z Actiņš, V. Ba-

rons, O. Jansone-Mintāle (Aina), Z. Kaupiņš, T. Vents v. c.

3. Lažas ciemā Liepājas mežrūpniecības saimniecības Apriķu mežnie-

cības 237. kvartāla 28. nogabalā vieta, kur 1945. gada februārī atradīs

A. Macpāna partizānu vienības apmetne un 26. februārī sadursmē ar

fašistiem tika ievainots vienības komandieris A. Macpāns, atzīmēta ar

koka plāksnīti.
4. Lažas ciemā Liepājas mežrūpniecības saimniecības Apriķu mežnie-

cības Gobzemu iecirkņa 280. kvartāla 4. nogabalā vietā, kur 1945. gada
27. februārī cīņā pret fašistiem gāja bojā Rietumkurzemes partizānu vie-

nības komandieris A. Macpāns, uzcelts mākslīgā akmens piemineklis ar

marmora plāksni
5. Lažas ciemā Liepājas mežrūpniecības saimniecības Apriķu mežnie-

cības Rīvas iecirkņa 189. kvartāla 16. nogabalā (2,2 kilometrus pa labi

mežā no Salienas—Labraga ceļa), kur 1944. gada 16. decembrī kaujā ar

Salienā izvietotajiem vācu tankistiem krita partizānu vienības koman-

diera vietnieks V. Barons, atrodas no baltiem ķieģeļiem veidots piemi-
neklis ar marmora plāksni.

6. Lažas ciemā Liepājas mežrūpniecības saimniecības Apriķu mežnie-

cības Sarkanvalka iecirknī 150. kvartāla 18 nogabalā vietā, kur 1945.

gada 25. janvārī notika kauja starp fašistiem un A. Macpāna partizānu
vienības cīnītājiem, uzcelts aptuveni 2 metrus augsts piemineklis nr

melnu pulētu plāksni. Te Puļas mežā partizāni trīs dienas gaidīia lid-

mašīnu. Kaii|ā krita radiste Aina — O. Jansone-Mintāle, Z. Actiņš,
Z. Kaupiņš un 2. Baltijas frontes izlūks V. Jakovļevs.
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LUDZAS RAJONA

1 Golišcvas ciema M. Datos pļavas vidū uzstādīta melna granīta
plāksne ar uzrakstu: «Seit 1944. g. 29. febr., cīnoties fašistu ielenkumā,

varoņu nāvē krita Padomju Armijas izlūka majora Cugunova grupas
12 cīnītāji».

2. Tagadējā Malnavas ciema Briežaukas ceļa 10. kilometrā, bijušā
Kārsavās pagasta Briežaukas mežā 1943. gada marta vidū apmetās tikko

izveidojusies partizānu vienība «Liesma» (komandieris F. Larionovs, ko-

misārs D. Kaupužs). Jau 1. aprīlī jaunajai partizānu vienībai uzbruka

vācu fašistu un šucmaņu soda ekspedīcija. Par šo kauju vēsta divas

piemiņas plāksnes (latviešu un krievu valodā), kuras atklātas 1967. gada
9. maijā.

3. Pasienes ciema īstras mežniecības 183. kvartālā triju brālīgo repub-
liku robežu satekā 1959. gada 4. jūlijā tika atklāts partizānu piemiņas
uzkalns — «Draudzības kurgāns», kas tika uzbērts, cildinot kaujas drau-

dzību, kas krievu, baltkrievu un latviešu partizānu asinīm nostiprināta
Lielā Tēvijas kara gados.

Turpat blakus atrodas piemiņas akmens Padomju Savienības Varonim

I. Sudmalim, kurš te 1942. gada 10. maijā sāka savas partizāna gaitas

4. Pasienes ciemā 1,8 kilometrus no «Draudzības kurgāna», vietā, kur

1942. gada 17. oktobrī krita Osvejas partizānu brigādes vienības ko-

mandieris V. Simackis, uzcelts neliels piemineklis.

5. Rundēnu ciema Kļešeevā 1963. gada 3. novembrī tika uzstādīts

granīta piemineklis vietā, kur 1942. gada 4. maijā, izlaužotios no hitle-

riešu ielenkuma, krita seši partizānu speciālās nodaļas «Uzvara» cī-

nītāji.

6. Salnavas ciema Nūmiernes mežniecības tā sauktajā Meiteņu kalniņā,

vielā, kur 1944 gada 2. jūnijā, izlaužotics no fašistu soda ekspedīcijas
lelenkuma, gāja bojā 1. Latvijas partizānu brigādes 1. vienības jauno
partizānu grupa, arī vairākas radistes un sanitāres, paceļas granīta pie-
tnineklis.

7. Zilupē, Brīvības ielā, parkā atrodas Lielajā Tēvijas karā kritušo

padomju partizānu Brāļu kapi.

MADONAS RAJONA

1. Pie Cesvaines pilsētciemata Olgas purvā (6 kilometrus no «Piet-

nieku» mājām) restaurētas trīs partizānu mītnes, kur laikā no 1943 gada
novembra lidz 1944. gada jūniiam bāzējās 2. Latvijas partizānu brigāde

(komandieris P. Ratiņš).

OGRES RAJONA

1. Birzgales ciemā mežā netālu no dzelzceļa stacijas «Lāčplēsis» atro-

das zemnīca, kur laikā no 1943. g. oktobra lidz decembrim uzturējās
() Oškalna partizānu grupa.

2. Jumpravas ciemā mežā Die «Dabes» mājām (3,5 km no Rigas—
Daugavpils šosejas) atrodas bunkurs, kur 1943. gada 14. maijā nevien-
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līd/.igā kaujā ar fašistiem varoņa nāvē krita komjaunietis pagrīdes orga-

nizācijas vadītājs V. Jauntirans. 1969. gadā pie buukura uzstādīta pie-

miņas plāksne.
3. Ķeguma pilsētciematā pie Tomes 8 gadīgās skolas atrodas varens

laukakmens ar šādu tekstu: «Mūžīga slava Padomju Armijas l/lūkiem

Tomē 1944. 28. Vl!—2o. IX». Šis pieminas akmens' A. Rozes vadītājai
izlūku grupai atklāts 1975. gada 7. maijā.

4. Ķeguma pilsētciemata apkaimē, 2 kilometrus no «Silīšu» mājām,
mežā. Ogres mežrūpniecības saimniecības 93. kvartālā pie koka staba

piestiprinātas divas plāksnes, no kurām viena vēsta, ka 1044. garlā no

28. jūlija lidz 20. septembrim te atradusies pazīstamā izlūka A. Rozes

vadītās izlūku grupas apmetne un 19. septembrī šeit varoņa nāvē kritis

radists, komjaunietis J. Zuravjovs; otra plāksne vēsta, ka 1944. gada
20. septembrī te kritis izlūku grupas komandieris A. Roze.

5. Tagadējā Suntažu ciema «Glāznieku» mājās 1943. gada 18. maijā
notika V. Ezernieka vadīti partizānu reida dalībnieku sadursme ar vācu

Inšistiem. Par to stāsta pie «Glāznieku» mājas piestiprinātā piemiņas
plāksne un vienā telpa iekārtotais piemiņas stūrītis.

6. Suntažu ciemā, 0,5 kilometrus no «Glāznieku» mājām, 1981. gada
novembrī mežmalā uzstādīts piemineklis (tēln. J, Karlovs. arhit. K. Alk-

snis) partizānam M. Rudzītim, kurš, 1943. gada 18. maijā sadursmē ar

fašistiem ievainots, te 19. maijā gājis bojā.
7. Suntažu ciema (Kastrānē) «Jauniešos» 1943. gada maijā apmetās

V. Ezernieks ar savas vienības partizāniem. Te viņš kādu laiku ārstējās
pēc sadursmē «Glāzniekos» dabūtā vieglā ievainojuma rokā.

Pie mājas piestiprināta balta marmora piemiņas plāksne.

RĒZEKNES RAJONA

1. Audriņu ciemā, kuru fašisti 1942. gada 2. janvāri nodedzināja, bet

ledzīvotājus par sadarbibu ar partizāniem 2.—4. janvārī nošāva, 1973.

gada 2. janvārī atklāja labradorītā veidotu pieminekli (tēlniece A. Vem*

baha, arhitekts G. Asaris, mākslas zinātnieks J. Kaksis).

2. Rikavas ciemā bijušo «Asniņu» māju vietā, kuras 1944. gada
23. marta kaujā vācieši nodedzināja, uzcelts piemineklis ielenkumā bojā
gājušajiem 12 padomju partizāniem.

RĪGAS PILSĒTA

1. Lielajā Tēvijas karā kritušo partizānu apbedījumi Rīgas Brāļu
kapos. No 1958. gada 22. jūlija līdz 1964. gada oktobrim uz Rīgas
Brāļu kapiem tika pārvesti un tur apglabāti partizāni no Aizputes, Balvu,
Gulbenes, Alūksnes un citiem rajoniem, piemēram, Rietumkurzemes par-
tizānu vienības komandieris A. Macpāns, Ziemeļlatvijas partizānu vie-

nības partizāns M. Rudzītis, partizānu sakarniece E. Austriņa, partizāna
izlūku komandieri P. Bogomoļņikovs un J. Niedra, 1. partizānu vienības

komandiera vietnieks A. Balodis v. c.

2. Raiņa kapos apglabāts latviešu partizānu 3. brigādes komandieris

Padomju Savienības Varonis O. Oškalns (1904 — 1947) un Rīgas komu-

nistiskās pagrīdes vadītājs partizānu kustības dalībnieks Padomju Savie-
nības Varonis I. Sudmalis (1916—1944).
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STUČKAS RAJONA

V Daudzeses ciema Jūgu purvā 1944. gada 16. aprīlī notika kauja

starp 1. fiažukova vadito partizānu apakšvienību un fašistu soda ekspe-

..u. Par šo kauju stāsta purvā uzstādīta piemiņas plāksne.
Otra plāksne šajā purvā vēsta, ka tajā pašā dienā te varoņa nāvē

gājusi bojā šīs vienīoas radiste L. Eglīte.
2. Daudzeses ciema pie Daudzeses 8-gadīgās skolas 1969. gada 16. ap-

rīlī skolas kolektīvs uzstādījis piemiņas akmeni 1944. gada 16. aprīlī
kritušajam partizānu komandierim 1. Bažukovam.

8. Daudzeses ciemā, vienu kilometru no Daudzeses 8 gadīgās skolas,
Sarkano izlūku laukumā atrodas liels piemiņas akmens kritušajiem un

dzīvajiem Sarkanās Armijas karavīriem, lidotājiem, Oškalna brigādes
partizāniem, kas kaldināja uzvaru.

TALSU RAJONA

L Virbu ciemā bijušajā Mazstrazdes siena šķūnī Rīgas—Ventspils šo-

sejas malā 1944. gada nakti no 28. uz 29. martu hitlerieši ielenca Zie-

meļkurzemes antifašistiskas pagrīdes organizācijas vadītāja LKP Talsu

rajona komitejas sekretāra K. Paldiņa vadito rzhltra grupu. Varonīgā,
nevienlīdzīgā kaujā X- Paldrņš un viņa cīņas biedri krita. Viņu piemiņai
notikuma vietā uzstādits neliels piemineklis.

VALMIERAS RAJONA

1. Mazsalacā, Salacas trpes labajā krastā, TCpmrfī Skaņajamkalnam
atrodas padomju izlūka partizāna V. Grozīša kaps. 1942. gada rudenī

V. Grozīti zvērīgi noslepkavoja latviešu buržuāziskie nacionālisti.

2. Skaņkalnes ciemā Mazsalacas mežrūpniecības saimniecības Mazsa-

lacas mežniecības 139. kvartālā uzceltais piemineklrs vēsta, ka šajā
meža rajona 1942. gada 31. maijā gājis bojā izlūks B. Slosmanis. Pie-
mineklis uzstādīts 1975. gada 9. maijā.

3. Valmierā, tagadējā V. Krūtaiņa ielā 2, 1942. gada 25. jūlijā pēc
varonīgas pretošanās krita Sarkanās Armijas izlūki V. Krūtainis un

P. Bāliņš. Te pie jaunceltās mājas piestiprināta memoriālā plāksne.

VENTSPILS RAJONA

1. Piltenē, Lielajā ielā, atrodas Lielajā Tēvijas karā kritušo parti-
zānu kapi, kur uzstādīta piemiņas plāksne.

2. Piltenes apkaimē Zūru mežniecības teritorijā atrodas vairākas pa-
domju izlūku apmetnes vietas. Vienā no tām, kas atrodas 5 kilometrus
no Zūru mežniecības uz Zambes pusi, pie priedes piestiprinātā plāksne
vēsta, ira ie, partizānu nodaļas nometnē, 1945. gada L janvārī notikusi

asiņaina kauja pret vācu fašistiem.

3. Popes kapos ir guldīti daudzi Lielajā Tēvijas karā kritušie par-
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tizāni Daļa no vīniem krituši Ances mežos un uz Popi pārvesti 1959.

gadā.
4. Tārgales ciemā pie ciema padomes ēkas atrodas pieminas* akmens

1945. gada janvārī nošautajiem Sniedziņa grupas partizāniem un viņu.
atbalstītājiem.

5. Usmas ciemā mežā pie «Pluču» mājām 1980. gida 8. maijā atklāta

piemiņas plāksne vietā kur 1945 gada 1. maijā «Svarkanāa btritas» par-
tizāni atsita hitleriešu uzbrukumu.

6. Zlēku ciemā Abavas upes labajā krastā, vietā, kur paiti/āmi vie-

nība «Sarkanā bulta» 1945. gada 7. martā sakāva fašistu soda ekspe-
dīciju, paceļas 3 metrus augsts laukakmens.

Skat. ielīmi.

Apkopojis Jānis Lismanis

UN BIJA RĪGAS PARTIZĀNU CENTRS

Antifašistiskās pagrīdes organizācija «Rīgas partizānu
centrs» izveidojās 1943. gada vasarā Rīgā tm Rīgas apriņķī.
Tās organizētājs un vadītājs bija Sergejs Ņemcovs, kura

personība vēl nav pilnīgi noskaidrota. Taču jau iegūtās ziņas
liecina, ka viņš ir bijfs padomju virsnieks, komunists. Ar

uzvārdu Ņemko uzdodamies par gūstā kritušu sarkanarmieti,
kas palaists brīvībā, viņš strādājis Rīgā, Šķirotavas stacijas
darbnīcās. «RTgas partizānu centra» vadītajā tuvākais palīgs
ir bijis Citā dzimušais Nikolajs Mihaļkevičs, kas pagrīdē
darbojies ar Vasilija Viblo vārdu. Viblo kā brīvlaists pa-

domju karagūsteknis dzīvojis un strādājis Rīgas apriņķa
Skrīveru pagasta «Muceniekos», no kurienes bieži braucis uz

Rīgu, lai virzītu pagrīdes darbu. Šādi braucieni bija iespē-

jami tāpēc, ka viņš oficiāli bija precējies ar sava saimnieka

Lejnieka meitu Elzu. Ņemcova (Ņemko) un Mihaļkeviča

(Viblo) vadībā «Rīgas partizānu centra» darbībā iekļāvās
daudzi brīvlaistie un no kara gūstekņu nometnēm izbēgušie
padomju virsnieki un kareivji. Kopā ar viņiem «Rīgas parti-
zānu centra» rindās aktīvi darbojās vairāki desmiti strād-

nieku un darba jauniešu. To vidū īpaša vieta ir dzelzceļnie-
kam Ivanam (Jānim) Šabašam. 1943. gada augustā pēc sa-

karu nodibināšanas ar Latvijas partizānu brigādes izlūkiem,
kuri bija apmetušies Ludzas apriņķa Istras pagastā Lauderu

ciemā (tur dzīvoja viņa ģimene), viņš saistīja «Rīgas pant-

zanu centru» ar Latvijas partizānu brigādes štābu. Trcši

pēc šo sakaru nodibināšanas Sergeja Ņemcova (Ņemko) rī-

dītie pagrīdnieki savu grupu sāka saukt par parti-
zānu centru» un izvērsa ļoti aktīvu darbību. Tika rzstrādats
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tin pieņemts organizācijas biedru svinīgā zvēresta teksts, iz-

fatavo'ts organizācijas zīmogs, iespiestas un izplatītas lapiņas
n uzsaukumi latviešu un krievu valodā. Organizācijā sākās

straujš jaunu biedru pieplūdums. Vienlaicīgi tika izveidots

plašs konspiratīvo dzīvokļu tīkls, kur līdz nosūtīšanai pie

partizāniem slēpās no gūsta izbēgušie padomju karavīri. In-

tensīvi tika izvērsta ieroču, kā arī izlūkošanas rakstura ziņu
vākšana par hitleriešu militārajiem objektiem Rīgā, par

kara transportiem Rīgas ostā un dzelzceļa mezglā.

Ļoti aktīvi «Rīgas partizānu centra» darbībā iekļāvās
strādnieces Anna Bērziņa, Jekaterina Ivanova, Anastasija

Zurova-Pastore, viņas dēls Voldemārs Pastors un meita Zoja

Pastore, Marija Sorokina-Talka, viņas meita Irēna Talka,

Stasanija Dolgovska, Valentīna Desmitniece, viņas māsa

Vera un citi patrioti.
Sevišķi spraigu darbību «Rīgas partizānu centrs» izvērsa

1943. gada septembrī un novembrī. Šajā laikā tika attiecīgi

sagatavotas, daļēji apbruņotas ar pistolēm un rokas granā-
tām un nosūtītas uz Latvijas partizānu brigādes bāzi Os-

vejas mežos trīs pagrīdes kaujinieku grupas, kopskaitā 60—

70 cilvēku. To vidū bija vairāk nekā pussimts no gūsta Iz-

bēgušu padomju virsnieku un karavīru un kādas desmit

jaunās strādnieces un strādnieki. Viņiem visiem biļetes
un braukšanas atļaujas pa dzelzceļu līdz Zilupei bija sagā-
dājis Šabašs. Viņš arī personīgi pavadīja visu triju grupu
dalībniekus līdz Zilupei. No turienes viņi Šabaša pavadībā
devās uz viņa mātes mājām Istras pagasta Lauderu ciemā,
kur bēgļus savā ziņā pārņēma Latvijas partizānu brigādes
izlūki A. Kravčenko, A. Bauka un Fjodors Ravinskis. No

Lauderiem pretestībnieku tālākais ceļš veda tieši uz Osvejas
mežiem... Pēc dalībnieku skaita vislielākā biiusi pirmā pa-

grīdnicku bēgļu grupa. Tajā bijuši 20—30 cilvēki, kuri Os-

vejas mežus sasniedza oktobra pirmajās dienās. Otrā grupa
18 cilvēku sastāvā Osvejā ieradusies 13. oktobrī, bet trešā —

22 cilvēku sastāvā Osvejas mežos nokļuvusi 31. oktobrī.

Līdz ar šīs grupas ierašanos Osvejā bēgļu straume no Rīgas

aprāvusies kā pēc burvja mājiena ...

Tikai gandrīz pēc 40 gadiem izdevās atklāt šīs burvestības

cēloņus. legūto materiālu analīze liecina, ka «Rīgas parti-
zānu centra» aktīvā darbība jau 1943. gada septembrī nokļu-
vusi drošības policijas un SD aģenta provokatora Ragozina
(Pančenko) redzeslokā. Gestapo kabinetos Reimersa ielā

tika izstrādāts ļoti viltīgs operācijas plāns. Saskaņā ar to

I- Ragozinam (Pančenko) kopā ar aģentiem provokatoriem



177

S.Gudlovski (Jurčenko) un I.Cuvikovu (Petronko) zem «cīņas
alkstošu padomju patriotu» maskas driz vien izdevies iekjut

«Rīgas partizānu centra» pagrīdnieku rindās. Taču gestapo
mērķi šoreiz, izrādījās, bija daudz tālejošāki. Visiem trim

aģentiem pēc «Ostlandes» drošības policijas un SD koman-

diera SS ģenerāja Pancingera pavēles izdevās iekļūt kārtējās,

pēc skaita trešās, pagrīdnieku bēgļu grupas sastāvā, kas

1943. gada 25. oktobrī devās uz Latvijas partizānu brigādes
bāzi. Pēc nedējas viltus pagrīdnieki I. Ragozins, S. Gudiov-

skis un I. Cuvikovs jau atradās Osvejas mežos...

Latvijas partizānu brigādes izlūkošanas un pretizlūkoša-
nas darbiniekiem neizdevās atmaskot šos trīs «aktīvos pa-

grīdniekus». Notika tieši pretējais. Noticējuši Ragozina,
Gudlovska un Cuvikova izklāstītajām «apmetņa un dunča»

speciālistu sacerētajām «leģendām» par viņu plašajiem sa-

kariem patriotiski noskaņoto padomju karagūstekņu un Rī-

gas strādnieku vidū, partizānu izlūkdarba vadītāji savukārt

tos visus trīs nosūtīja atpakaļ uz Rīgu par partizānu sakarnie-

kiem .. . Ragozins un Gudlovskis, gestapo priekšnieku Lan-

ges, Teidemaņa un Pūriņa urravu sagaidīti, atgriezās Rīgā
1943. gada 20. novembrī. Un tieši tajā pašā dienā ar abu šo

nodevēju palīdzību gestapovieši arestēja «Rīgas partizānu
centra» vadītāju Sergeju Ņcnicovu (Ņemko) un viņa tuvāko

pailgu Vasiliju Viblo (N. Mihaļkeviču), Annu Bērziņu, Sta-

saniju Dolgovsku un vēl apmēram desmit citus pagrīdniekus,
kuru vārdus līdz šim vēl nav izdevies noskaidrot. Gestapo-
vieši iesākumā domāja, ka 13. novembra sprādzienu Doma

laukumā ir organizējuši «Rīgas partizānu centra» locek|i,

tāpēc tik ļoti steidzās arestēt Sergeju Ņemcovu un viņa bied-

rus. Visus arestētos, it īpaši Sergeju Ņemcovu, gestapovieši

mežonīgi spīdzināja. Tomēr drosmīgais padomju patriots

Sergejs Ņemcovs atrada sevī spēku klusēt. Viņu nošāva

1944. gada augusta sākumā.. .
Taču aģentiem provokatoriem Ragozinam un Gudlovskim

nebija pieticis ar Sergeja Ņemcova un viņa biedru nodo-

šanu gestapoviešu rokās. Jau 1943. gada decembrī abi viltus

partizānu izlūki savu gestapo saimnieku uzdevumā bija ziņo-

juši Latvijas partizānu brigādes izlūkdarba vadītājiem, ka

Rīgā viņiem nav izdevies uzņemt sakarus ar «Rīgas parti-
zānu centra» vadītāju Sergeju Ņemko, jo tas esot izrādījies

par afēristu — naudas izkrāpēju no tiem, kuri gribējuši ar

viņa palīdzību nokļūt pie partizāniem. Ragozins un Gudlovskis

vēl paskaidrojuši, ka Sergejs Ņemko, dabūjis zināt, ka viņi
kā «partizānu izlūki» ieradīsies Rīgā, tūlīt esot aizbēdzis
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nezināmā virzienā. Kopā ar Ņemko esot aizlaidušies lapās
arī viņa drauģeļi — pāris tādu pašu afēristu. Tie tad arī esot

veidojuši visu fiktīvā «Rīgas partizānu centra» aktīvu. Pēc

Ragozina un Gudlovska nelietīgā ziņojuma Latvijas parti-
zānu brigādes izlūkdarba vadītāji sastādīja «dokumentu»,

kurā, pamatojoties uz Ragozina un Gudlovska liecībām, bija
nomelnoti pašaizliedzīgie padomju patrioti Sergejs Ņem-

covs, Vasilijs Viblo un viņu cīņu biedri.

Gestapo un tās aģenti provokatori bija darījuši visu iespē-

jamo, lai Sergeja Ņemcova kristāltīrais vārds un viņa vadītā

«Rīgas partizānu centra» antifašistiskās cīņas veikums uz

mūžu mūžiem pagaistu no tautas atmiņas. Taču «Rīgas parti-
zānu centra» darbības 40. gadskārtas priekšvakarā tika at-

klāta gan pati šis patriotiskās pagrīdes organizācijas eksis-

tence, gan arī tās darbības un bojā ejas noslēpums. Vienlaikus

ar to Rīgas pilsētas partijas orgāniem izdevās atmaskot arī

kādu Ragozina un Gudlovska nelietīgu drauģeli — Padomju
Dzimtenes nodevēju, kurš visus pēckara gadus bija uzdevies

par padomju patriotu. — Rīgas pagrīdnieku, kurš darbojies
Ivana Sabaša vadībā. Pats I. Šabašs šos melus nevarēja at-

maskot, jo jau atbrīvotajā Latvijas PSR teritorijā viņu 1945.

gada marta beigās—aprīļa sākumā kāds nezināms noziedz-

nieks sašāva un 15. aprīlī viņš nomira.

Tā pēc daudziem gadiem Vasilija Viblo sieva Elza Viblo

un viņu dēls tagad pirmo reizi ar lepnumu var runāt par

savu varoņa nāvē kritušo vīru un tēvu.

Jānis Dzintars

Pirms 80 gadiem

AR JAUNU CĪŅAS KAROGU

Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas II kon-

gresam Padomju Savienības Komunistiskās partijas vēsturē

ir īpaša vieta. Pirms desmit gadiem PSKP CX 1973. gada
4. aprija lēmumā «Par PSKP II kongresa 70. gadadienu»
jau tika norādīts sekojošais: «Kongresa pasauJvēsturiskā no-

zīme ir tāda, ka šajā kongresā beidzās Krievijas revolucio-

nāro marksistisko organizāciju apvienošanas process un

tika nodibināta strādnieku šķiras partija, kas pamatojās uz

V. I. Ļeņina izstrādātajiem idejiski politiskajiem un orga-

nizatoriskajiem principiem.»
Jā, šajā kongresā radās jauna tipa proletāriskā partija —

boļševiku, partija, dižā Ļeņina partija.
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Bet jaunā tipa partijai vajadzēja pašos pamatos atšķirties
no II Internacionāles partijām, kuru līderi izrādījās nespē-
jīgi stāties pretī oportūnisma spiedienam un mēģināja mie-

rīgi sadzīvot vienā partijā ar reformistiem, kas strādnieku

kustībā ienesa un sludināja buržuāzisko ideoloģiju. Un

V. I. Ļeņins bija pirmais no Krievijas un starptautiskās
strādnieku 'kustības darbiniekiem, kas saprata un zinātniski

pierādīja, ka imperiālisma apstākļos strādnieku šķirai vaja-

dzīga sociālās revolūcijas un proletariāta diktatūras partija.
Šai partijai bija jāvada proletariāts šķiru cīņā par sabiedrī-

bas revolucionāru pārveidošanu, jābūt vadošam spēkam re-

volucionārās pārejas periodā no kapitālisma uz sociālismu

un komunismu .. .

KSDSP II kongress notika 1903. gadā no 17. jūlija līdz

10. augustam Briselē un Londonā. Kongresā piedalījās 43

delegāti ar 51 lēmēja balsstiesību un 14 delegāti ar padom-

devēja balsstiesībām, kuri pārstāvēja 26 partijas organizā-

cijas. Kongresa darba kārtībā bija paredzēti 20 jautājumi,
no tiem svarīgākie bija: partijas Programmas pieņemšana,
KSDSP Statūtu apstiprināšana, Centrālās Komitejas un cen-

trāla orgāna redakcijas vēlēšanas.

Kongnesa izvērsās nikna ciņa starp revolucionārajiem
marksistiem, kas Ibija saliedējusies ap Ļeņinu, un «ekonomis-

tiem», bundistiem, centristiem un nekonsekventajiein, svārstī-

gajiem iskriešiem — L. Martova piekritējiem. Ļeņina domu

biedri sīksti cīnījās par monolītu un kaujiniecisku partiju,
kas būtu cieši saistīta ar strādnieku masu kustību, cīnījās

par to, lai radītu partiju, kas būtu strādnieku šķiras apzi-

nīgs organizēts priekšpulks, bruņots ar revolucionāro teoriju,
sabiedrības attīstības un šķiru likumu zināšanu un revolucio-

nāras kustības pieredzi.
KSDSP II kongresā pieņēma partijas Programmu, kura

tika apspriesta asā savstarpēja cīņā. Ļeņins un vrņa domu

biedri aizstāvēja revolucionāro programmu: proletariāta dik-

tatūras ideju, strādnieku šķiras un zemniecības savienību, nā-

ciju pašnoteikšanās tiesības un proletārisko internacionā-

lismu. Cīņa par proletariāta diktatūru šajā kongresā tika

izvirzīta par strādnieku šķiras partijas galveno uzdevumu.

Programmā bija uzsvērts: «Aizstājot privātīpašumu uz ra-

žošanas un apgrozības līdzekļiem ar sabiedrisko īpašumu
un nodibinot sabiedriskā ražošanas procesa plānveidīgu or-

ganizāciju visu sabiedrības locekļu labklājības un vispusīgas
attīstības nodrošināšanai, proletariāta sociālā revolūcija iz-

nīcinās sabiedrības dalīšanos šķirās un ar to atbrīvos visu
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apspiesto cilvēci, jo darīs galu visiem ekspluatācijas veidiem,
kādos viena sabiedrības daļa ekspluatē otru.

Sīs sociālās revolūcijas nepieciešams nosacījums ir prole-
letariāta diktatūra, t. i., proletariātam jāiekaro tāda politiskā
vara, kas tam dos iespēju apspiest katru ekspluatatoru pre-
testību.»

Cīņa ar oportūnistiem Programmas jautājumos beidzas ar

Ļeņina un viņa domu biedru uzvaru. Programmā atspoguļo-

jās V. I. Ļeņina norādījums, ka krievu marksistiem ir ār-

kārtīgi svarīgi cīņu par sociālismu saistīt ar cīņu par demo-

krātiju. Tāpēc Programmā bija formulētas tiklab proletāris-
kās partijas sociālistiskās, kā arī demokrātiskās prasības.
Saskaņā ar šo Programmu partija darbojās līdz 1919. ga-
dam (iīdz KK(b)P VIII kongresam).

Dedzīgi strīdi aizsākās, apspriežot partijas Statūtus, se-

višķi apspriežot Statūtu pirmo paragrāfu, kurā bija noteikts,

kas var būt par partijas biedru. Statūtu pirmais paragrāfs

Ļeņina formulējumā skanēja šādi: «Par partijas biedru uz-

skatāms ikviens, kas atzīst tās programmu un atbalsta par-

tiju tiklab ar materiāliem līdzekļiem, kā arī ar personīgu
piedalīšanos vienā no partijas organizācijām.»

Pret šo Ļeņina principu par piederību pie partijas uzstājās
visi oportūnistiskie un svārstīgie elementi. Viņi visi uzska-

tīja, ka partijas biedrs varētu arī nebūt partijas organizā-
cijā, pietiktu, ja viņš kādas partijas organizācijas vadībā

regulāri sniegtu tai materiālu atbalstu. Kongress ar sešu

balsu vairākumu pieņēma Martova formulējumu. Izņemot

pirmo paragrāfu, visas partijas Statūtu projekta tēzes kon-

gress pieņēma Ļeņina formulējumā. (KSDSP 111 kongress
1905. gada aprīlī Londonā pieņēma arī Statūtu pirmo para-

grāfu Ļeņina formulējumā.)

Sīva cīņa iedegās kongresā partijas vadošo centru vēlē-

šanās. Uzvaru guva Ļeņina piekritēji. KSDSP centrālā or-

gāna redakcijā ievēlēja V. I. Ļeņinu, G. Pļehanovu, L. Mar-

tovu, Centrālajā Komitejā — G. Kržižanovski, F. Lengniku
un V. Noskovu.

Saskaņā ar KSDSP II kongresā pieņemtajiem Statūtiem

par augstāko partijas iestādi atzina Partijas kongresu, kon-

gresu starplaikos — Partijas padomi, kuras uzdevums bija

saskaņot un apvienot Centrālās Komitejas un centrālā or-

gāna redakcijas darbu. Partijas padomē ietilpa pieci locekļi:
divi no centrālā orgāna redakcijas un divi no Centrālās Ko-

mitejas. Piekto locekli ievēlēja kongresā, viņš bija arī
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Partijas padomes priekšsēdētājs. V. I. Ļeņins ietilpa Padomē

no «Iskras» redakcijas.
Kopš tā laika konsekventos revolucionārus, ko vadīja

Ļeņins un kas partijas centrālo orgānu vēlēšanās bija iegu-
vuši balsu vairākumu, sāka saukt par boļševikiem, bet opor-

tūnistus, kuri palika mazākumā, — par meņševikiem.
KSDSP II kongress sekmēja arī sociālistisko organizāciju

veidošanos Latvijā. KSDSP Rīgas boļševiku organizācijas

komiteja ar īpašu lēmumu atbalstīja V. I. Ļeņina izstrādātos

partijas organizatoriskos principus. Baltijas latviešu sociāl-

demokrātiskās strādnieku organizācijas ārzemju orgāns, ko

vadīja F. Roziņš, uzsvērdams kongresa milzīgo nozīmi visas

Krievijas strādnieku kustībā, norādīja, ka partijas «Program-

mas pieņemšana mums jāuzlūko kā lielākais 20. gadu sim-

teņa notikums Krievijas politiskā vēsturē».

Tāpēc KSDSP II kongresa pieņemtā Programma kļuva arī

par LSD vadošo programmas dokumentu.

Skat. att. 264. lpp.
Dzidra Paeglīte

Pirms 65 gadiem

PIRMS SAVAS ZINĪBU BIEDRĪBAS

1918. gada ziema Fēterpiiī. Tikko nograndusi Lielā Oktobra sociā-

listiskā revolūcija. Pilsētā nav gaismas, siltuma, maizes. To pārpildī-
juši bēgli no valsts rietumu rajoniem, ko okupējuši vācieši. Starp bēg-
ļiem daudz latviešu, jo arī Latvija ir vācu okupantu rokās. Te ir

latviešu inteliģence, kas strādāja Pēterpilī jau pirms pirmā pasaules
kara, studējošā jaunatne, kas šajos smagajos apstākļos tāpat turpina

studijas, strādnieki, zaldāti. Jaunatni spārno grandiozie revolūcijas Iz-

virzītie uzdevumi un darbošanās iespējas. Latviešu jaunatne, inteliģence,
aktīvi piedalīdamās revolūcijas aktuālajos notikumos, neaizmirst, ka

viņiem jādomā ari par savas tautas nākotni.

Tā, 1918. gada 24. februārī strādnieku klubā «Ausma» iniciatoru

grupa sasauc sapulci, kurā apspriež jautājumu par Latvijas pētīšanas vei-

cinātāju pulciņa «Daba un kultūra» dibināšanu. Uz sapulci aicinātas per-
sonas, kuras varētu interesēt Latvijas dabas un kultūras pētīšana. lera-

dušies 14 cilvēki: skolotājs, novadpētnieks Z Lancmanis, mākslinieks

un J. Lūsis, ģeogrāfs P. Starcs, students R. Drills, bioloģe M. Tilmane

(Taujā) v. c. Pirmajā sēdē nolemj dibināt Latvijas dabas un kultūras

pētnieku pulciņu. Pulciņa turpmākā darba plānošanai izveido pagaidu
biroju, kurā ietilpst Z. Lancmanis, R. Drills, P. Starcs, T. Liepiņš,
E. Biese un J. Mežsēts. Un turpmāk regulāri katru nedēļu notiek pa-
gaidu biroja sēdes un reizi mēnesī pilna biedru sapulce.

Latvijas pētīšanas veicinātāju pulciņa statūtos ir noformulēti tā

galvenie uzdevumi un norādītas metodes, ar kurām šos uzdevumus reali-

zēt. Statūtos ir rakstīts:

«Pulciņa mērķis ir veicināt Latvijas dabas un kultūras pētīšanu.
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Pulciņš par saviem uzdevumiem sprauži
1) iepazīstināt visplašākās tautas- masas ar zinātni urr viņas pētī-

šanas paņēmieniem,

2) vākt un apstrādāt zinātniskus materiālus,

3) nropaganiēt. dabas un kultūras pieminekļu saudzēšanu,

4) veicināt zinātnes ieguvumu izmantošanu praktiskajā dzīvē.

Lai sekmīgi spētu izvest dzīvē spraustos uzdevumus, pulciņš stājas
sakaros ar latviešu akadēmiskiem spēkiem, sarīko ekskursijas, kursus,

lekcijas, referātus, izdod periodiskus izdevumus, periodiskus rakstu krā-

jumus, kā ari cenšas veicināt to sarakstīšanu, nodibināt bibliotēku,
lasāmu galdu zinātnes izziņu biroju; sastāda kā ceļojošos, tā vietējo*

muzejus, izstrādā instrukcijas priekš dažādiem novērojumiem un ekskur-

siju maršrutus, izplata anketēs, ņem dalību bērnu dzimtenes nodaļā un

veic citus darbus, kas stāv sakarā ar pulciņa mērķiem un uzdevumiem.»'

Iznāk ari ši pulciņa izdevuma «Ziņotājs» divi numuri. Tur ievietoti

pagaidu biroja, ko vēlāk pārdēvēja par pulciņa centru, sēžu un arī

pilnsapulču protokoli. Pirmajā «Ziņotāja» numurā ievietoti pulciņa sta-

tūti, L. Bleses- ziņojuma «Par tagadnes krievu valodas iespaidu latviešu

valodā» atreferējums, terminoloģijas komisijas pieņemto latviešu zināt-

nisko terminu saraksts, kases pārskats un biedru saraksts. Abi «Ziņo-

tāja» numuri ir rakstīti ar J. Lūša un J. Mežsēta roku un pavairoti
ar šapirogrāfu. Tāpat iznāk divi Latvijas pētīšanas veicinātāju pulciņa
žurnāla numuri, kas arī rakstīti ar roku un pavairoti ar šapirogrāfu.
Pirmajā numurā ievietoti šādi raksti un informācija: R Drills «Latvijas
dabas un kultūras pētīšanas priekšdarbi»; Z. Lancmanis «Dažas ziņas
zinātnes darba demokratizēšanas plānam»; E. Blese «Sis tas par valod-

niecību un viņas nozīmi»; R Drills «Vidzemes meteoroloģijas tīkls»;
Z. Lancmanis «Stāvu koku namiņi»; Z. Lancmanis «Par Kokneses un

Siguldas jaukumu celšanos»; Līdumnieks «Lejasciema vietējās dabas un

dzīves izstāde no 5. lidz 7. augustam 1917. g.»; Informācijas nodaļa;

Bibliogrālija.
Pulciņa sapulcēs tās locekļi un pieaicinātie lektori lasīja referātus

par dabu un kultūru, piemēram, J. Mežsēts «Par dzimtenes pētīšanu
Polijā un Somijā», J. Dišlers «Kūdras izmantošana Latvijas rūpnie-
cībā», P. Starcs «Par Latvijas iedzīvotājiem», «Par Latvijas zemturības

attīstību». Pulciņš organizēja kursus fotografēšanā un mērniecibā, kā

arī statistikas ziņu vākšanā un apstrādē. Z. Lancmanis sastādīja in-

strukcijas dabas novērotājiem, kurās dotas ziņas par pētāmā priekšmeta
svarīgumu un nozīmi, tā pētīšanas vēsturi un tiem faktiem, kas jau
iegūti, un beidzot, īsi un saprotami minēti jautājumi, uz kuriem instruk-

cijas saņēmējam jāatbild.
Pulciņa sanāksmēs tika apskatīts jautājums par latviešu zinātniskās

literatūras attīstības veicināšanu sevišķi gādājot par tam zinātnes noza-

rēm, par kurām latviešu valodā nav nekādu rakstu (piemēram, «par
iedzimtības teoriju, kuras novērošanai un pētīšanai pie latviešu māj-
kustoņiem un augiem ir tik labvēlīgi apstākļi»), un par latviešu skolu

grāmatām. Tiek organizēts- bērnu svētku dzimtenes nodaļas ceļojošais

muzejs un pieņemts lēmums sniegt palīdzību latviešu bēgļu apgādāšanas
centrālkomitejas arhīva saglabāšanā. Darbā čakli iekļaujas pazīstamais
skolotājs J. Greste, literatūrzinātnieks R. Egle un citi.

Pulciņš beidza pastāvēt 1918. gada rudenī, kad daudzi tā dalībnieki

devās uz pilsoņkara frontēm, citi atgriezās Latvijā, kura tikko bija atbrī-

vota no vāciešiem. Lai gan pulciņa darbs vēlāk netiek atjaunots, vairāki

tā dalībnieki turpmākajā darbībā vadās no pulciņa darba principiem.
Tā, Z. Lancmanis izdod mācību grāmatas un raksta par ģeogrāfiju un
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novadpētniecību, J. Greste organizē muzejus, kuros apkopo nedzīvas

un dzīvās dabas materiālus, J Lūsis un T Liepiņš kļūst par ievēro-

jamiem dabzinātniekiem ģenētikiem, M. Tīlmane (vēlāk M. Taujā) ir

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docente.

Sos materiālus un ziņas par Latvijas pētīšanas veicinātāju pulciņu

«Daba un kultūra» es ieguvu no profesora J. Lūša (1897—1979), kurš

bija šī pulciņa sekretārs un pie kura glabājās «Ziņotāja» un daži žur-

nāla numuri. Tagad šos profesora J. Lūša materiālus gatavojamies nodot

Latvijas PSR ZA ī bibliotēkā.

Jēkabs Raipulis

Pirms 120 gadiem

NIKA ŠLhBERGS CIŅA PRET DUNDAGAS BARONU

Visai interesanta ir Dundagas zemnieku, it īpaši jūras piekrastē
dzīvojošo zvejnieku, neatlaidīgā cīņa pret Dundagas muižas īpašnieku
fon Osteni'-Zakenn 1859.—1860 gadā Trīspadsmit ciemos dzīvojošie lī-

bieši enerģiski nretojās un nebija ar mieru pieņemt Dundagas muižas

īpašnieka diktētos noma* noteikumus. Tāltuka literatūrā šo pretošanos
dēvēja par «lībiešu dumpi» Nesen Latvijas PSR Valsts vēstures arhīvā
atrasta nemieru vadonim Nikam Sūbergam 1863. gada oktobrī apcieti-
nāšanas laikā atņemtā dokumentu mape. Tajā ir Sūberga rakstīts sū-

dzības irzmctums caram. Sūbeigam uz Pēterburgu rakstītās viņa draugu
un piekritēju vēstules un paša sacerētais Dundagas zemnieku nemieru

apraksts ar nosaukumu «Se ir patiesīgs notikums, ko muižnieki ir darī-

juši ar vienu mazu tautu no 2000 dvēselēm, kas dzīvoja Kurzemes

jūrmalā iekš Dundagas muižu. Tani 1859./60. gadā tas ir noticis». Sis

apcerējums uzrakstīts pārāk radikāli, lai noderētu par uzmetumu sū-

dzībai vai iespiešanai «Pēterburgas Avīzēs» Acīmredzot tas bija domāts

izplatīšanai rokrakstā. Pagājušā gadsmita 60. gadu revolucionārā pa-
cēluma laikā latviešu tautības inteliģenti un arī rakstītpratēji zemnieki

nereti sacerēja pamfletus vai draudu vēstules muižniekiem, un tās cirku-

lēja rokrakstos.

N. Sūbergs nepiederēja pie inteliģences. Viņš bija Kolkas ciema <-Sār-

nastu» māju zvejnieka 1832. gadā dzimušais dēls. Jādomā, viņš bija
mācījies Miķe|torņa skolā p*e skolotāja Princjāņa. N. Sūbergs bija kļuvis

par nesamierināmu ienaidnieku fon Ostenu-Zakenu dzimtai, kurai pie-
derēja milzīgais Dundagas mežu un lauku masīvs ar jūrmalas kāpām

un mazHiiglīgiem tīrumiem, kuru paaudžu paaudzēs kopa abpus Kolkas

ragam dzīvojošie iibieši. Par tīrumiem, kas nespēja apgādāt zvejnieku
ģimenes pat ar maizi, Ostens-Znkens prasīja lielāku nomu un klaušas,
nekā rieva kroņa zemnieki auglīgajā Zemgalē. Muižnieks paturēja prātā
m\ to, ka viņa nomnieki zvejoja jūrā zivis un vairāk vai mazāk no-

pelnīja transportdarbos ar pašu būvētām laivām, no kurām lielākās

varēja pārvadāt pat 20 tonnu labības. Izdarīgākie zvejnieki un viņu
dēli, to vidū arī N. Sūbergs, veda kaltētās zivis uz Rīgu un pat uz

Pēterburgu, pārvadāja malku utt.
1859. gada 10. novembrī barons paziņoja piekrastes zemes nonmlc-

kiem, ka turpmāk savas mājas varēs paturēt "tikai tie, kas parakstīs
jaunus nomas noteikumus ar vēl lielākām klaušām Visi 77 zvejnieki
nolēma jaunos līgumus neparakstīt. Barons viņiem uzteica mājas un

pavēlēja izvākties 1860. gada Jurģos (23. aprīlī).
Zvejnieki, sevišķi jaunais, drosmīgais laivinieks Nika Sūbergs, ne-
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gribēja atdot mantkārīgajam Ostenam-Zakenam sūri grūti pelnītos gra«
šus, uzskatīdami, ka par jūrā nozvejotajām zivīm kungam noma ne-

nākas. Zvejnieki no sava vidus izvēlēja četrus delegātus sūdzības iesnieg-
šanai Baltijas ģenerālgubernatoram A. Suvorovam. Tie bija nemiernieku

iedvesmotājs Nika Sūbergs un trīs vecāki zvejnieki — Pēteris Leimanis,

Kārlis Rckbergs un Klāvs Brenkopfs. Suvorovam tika iesniegtas divas

latviešu valodā uzrakstītas sūdzības. Pirmajā zvejnieki prasīja novērtēt

viņu laukus un noteikt nomu pēc to vērtības, otrajā viņi lūdza, lai

kronis, t. i., valsts, atpērk jūras piekrasti un izdod viņiem mājas kā

kroņa ļaudīm. Dundagas zvejnieki uzskatīja sevi zināmā mērā par
kroņa ļaudīm, jo viņi glāba pie Kolkas raga grimstošos kuģus, cilvēku

dzīvību un mantu, riskējot paši ar savu dzīvību. Turklāt viņi apgādāja
ar malku robežsargus un bākas uzraugus. Ar pēdējiem viņiem bija
it cieši sakari.

lesniegtās sūdzības pret Dundagas baronu iedarbināja parasto «izmek-

lēšanas» mašīnu un sūdzētāju sodīšanu. Kurzemes gubernators l. Bre-

verns iecēla izmeklēšanas komisiju no Ventspils novada muižniekiem,
Suvorovs atsūtīja savu adjutantu. Komisija 1860. gada 7. martā apcie-
tināja četrus sūdzības iesniedzējus.

Suvorova adjutants grāfs Kellers aprīļa sākumā paziņoja spriedumu:
trim sūdzētājiem mājas ir atņemamas uz bērnu bērniem; visiem četriem

sūdzētājiem paredzēto sodu paziņos vēlāk; visi saimnieki, kuri nepie-

ņems barona diktētos nomas noteikumus, 23. aprīlī tiks izlikti no mā-

jām.
N. Sūberga «Patiesīgs notikums...» liecina, kā to uztvēra zemnieki.

Par gubernatora ieceltās komisijas darbību Sūbergs raksta: «...un tad

tur cauru nedēļu tiesu turēja un nabaga livniekus pūlējās līdz nāvei

pazudināt, ar kungu dzēra vīnu un šampaneru un turēja prieka dienas

ar līvnieku asinīm; sestās dienas vakarā sauca kreismaršalks [Apriņķa
maršals, muižnieku ievēlēta amatpersona — AI. S.] mani savā priekšā,
kur mēs divi bijām, un sacīja tā: kungs tevim tavu māju dod par velti,

paliec tu mierīgs, atstāj no tiem citiem; uz to es atbildēju: es esmu

mierīgs, lai ir pēc taisnības sprieduma jeb tā, kā kungs apsolīja priekš
astoņiem gadiem — to kroņa taksi (zemes vērtību); kad nevarēja pēc
sava prāta mani dabūt, tad ar dusmām mani atraidīja un ieslēdza
dzelžu ķēdēs un nosūtīja cietumā. Augstais J. Ģ. [ģenerālgubernators —

AL S.] kungs Suvorovs neticēja kumisiones blēdībai un meliem, atsūtīja
savu lielu adjutantu grāfu Kelleru, kas līvnieku asinis un asaras iedzēra

līdz ar Dundagas kunga vīnu un šampaneru.»
Četri apcietinātie 1860. gada martā tika saslēgti dzelžos un svēt-

dienas rītā kājām dzīti uz Ventspils cietumu garām kuplam baznīcēnu

skaitam. Tādā pašā veidā viņi atkal tika atgriezti Dundagā un beidzot

nogādāti Kuldīgas cietumā. Tikai jūlijā apcietināto stāvoklis pēkšņi tika
atvieglots: dzelžos nesaslēgtus, pasta ratos viņus aizveda atpakaļ uz

Dundagu, kur pagasta tiesas uzraudzībā viņiem bija jāgaida spriedums.
Ļoti ticams, ka īslaicīgais atvieglojums bija Krišjāņa Valdemāra audien-

ces rezultāts pie Baltijas ģenerālgubernatora A. Suvorova sakarā ar

inspekcijas braucienu pa Kurzemes jūrmalu, kura laikā viņš satikās ar

Kolkas zvejniekiem un uzzināja par notikumiem Dundagā (daiļliteratūrā
vairākkārt aprakstīta Kolkas zvejnieku ceļos krišana «Pēterburgas krievu

kunga» priekšā).
Pirms stāstīt par saviem un pārējo apcietināto pārdzīvojumiem, Sū-

bergs «Patiesīgajā notikumā...» pievēršas drūmajai Jurģu dienai, kad

apriņķa maršala Drahenfelsa vadībā zaldāti, muižas ļaudis un pagasta
skrīveris padzina no mājām zvejnieku ģimenes, kuras tur bija dzīvo-
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tušas «līdz deviņiem augumiem». Sūbergs stāsta, ka mātes ar maziem

bērniem «tapa no gultas izrautas, ar nažiem šiipuļa valgi sagriezti un

[visi] pusmiruši novesti [muižā]. Un citi cietumā mesti, kur bija acu

mazgājamu ūdeni jādzer un ar fierendelinārciņu (apmēram 100 g) mai-

zes bija jāpārtiek kādas trīs dienas. Un citi no tiem izsviestiem tapa

Dundagas cietumā turēti, kamēr utis pusmēr bija noēdušas, un citi,

mežā iedzīti, dzīvoja kartupeļu pagrabos»
Tikai pēc gada, 1861. gadā 3. martā, Kurzemes guberņas tiesas un

gubernators bija vienojušies, kāds sods pienākas zemniekam, kas uzdro-

šinās sūdzēties par Kurzemes muižnieku korporācijas locekli. Noraidot

jebkuru likumā paredzēto pārsūdzību, N. Sūbergs tika sists ar 50, bet

Pēteris Leimanis ar 40 rikšu pāriem. Diviem vecajiem lībiešiem miesas

sodu aizstāja ar cietumu. Sūbergs raksta: «Un tad vēl mēs par to, ka

priekš citiem gājām žēlastību lūgties, tapām 36 jūdzes dzelzs ķēdēs
vadāti kā jakts suņi un četrus mēnešus cietumā turēti. Un tad vēl

ar rīkstēm lielu strāpi dabūjām, tā ka asins strome [straume] pludoja;
mēs prasījām: par ko? Viņi atbildēja, ka viņi nezinot; mēs prasām, lat
dod to spriedumu mums, bet to nedod neparko.»

Asiņainā izrēķināšanās nemainīja Sūberga un viņa piekritēju domas,
ka cars ir taisnīgs, bet nekrietni un slikti cara pavalstnieki ir mantrau-

sīgie muižnieki. Vairums zvejnieku vēl arvien uzstāja, ka cīņa jāturpina.
Ostenam-Zakenam bija izdevies atšķelt no sūdzētājiem vagarus un mež-

sargus, Kellers bija guvis «panākumus» pie diviem zemniekiem. Pēc

brūču sadziedēšanas Sūbergs iesniedza vēl vienu sūdzību ģenerālguber-
natoram Rīgā, divas sūdzības nogādāja caram Aleksandram II Pēter-

burgā. Ģenerālgubernatora atsūtīto samierinošo atbildi Sūbergs komen-

tēja šādi: «Saprotiet nu, kristīgie brāļi, viņi mūs moca līdz nāvei un

paši lūdzas, lai mēs par to pie augstām tiesām nelūdzamies (vai tie

nav buntavnieki? Tie ir slepkavu dzimums!).»
Pirmo reizi Sūbergam izdevās nokļūt Pēterburgā, ceļa pirmo posmu

līdz Daugavpilij noejot kājām. Rīgas stacijā viņa vietā aizturēja citu

Kurzemes zemnieku. Otrreiz, 1861. gada 30. novembrī, Sūbergam izdevās

aizbraukt no Rīgas.
1862.—1863. gadā Sūbergs uzturējās Pēterburgā. Ar bākas uzrauga

J. Cerbočkina starpniecību viņš saņēma vēstules no Dundagas — no

Pitraga ciema zvejnieka Heinriha Antmaņa un no Talsu skolotāja Frid-

riha Feldmaņa. Abi informēja Sūbergu par notikumiem Dundagā un

piesūtīja izlikto zemnieku sūdzības nodošanai valsts iestādēm. Padzītie

saimnieki lūdza padomu Sūbergam un Krišjānim Valdemāram, ko darīt

tālāk, ja Ostens-Zakens atkai piedāvās nomas līgumu. Vēstis no Dun-

dagas bija izmisīgas. Vētru dēļ 1862. gadā zveja bija slikta, maizes

nebija, cilvēki cieta badu. Zemnieku lopi stāvēja zem klajas debess.

Sūbergs darīja, ko varēja. Ar kāda pie hernhūtiešiem piederīga ģenerāla
Neimaņa (varbūt ari Nērmaņa) starpniecību viņš piekļuva pie Pēter-

burgā iebraukušā jaunieceltā Baltijas ģenerālgubernatora V. H. Līvena,
pie Pēterburgas ģenerālgubernatora A. Suvorova un pat pie paša troņ-
mantnieka. Taču visi Sūberga pūliņi bija neveiksmīgi, jo likums bija
Ostena-Zakena pusē — ar 1817. gadā parakstīto Kurzemes zemnieku

likumu zeme bija nodota muižniekiem, viņi ar to varēja rīkoties pilnīgi
pēc saviem ieskatiem. Jādomā, ka pēc šīs rūgtās pieredzes Sūberga paļā-
vība uz «taisnīgo» caru sabruka.

1863. gada oktobrī Sūbergs ieradās Dundagā salaulāties ar savu sa-

derēto līgavu B. Launicu. Te viņu apcietināja un viņam atņēma jau
lepriekš minētos personīgos papīrus. Beidzot Ostens-Zakens uzzināja,
kas ziņo aizbēgušajam Sūbergam par notikumiem Dundagā. Guberna-



186

tors Rreverns tomēr uzskatīja par pareizāku noklusēt H Antmaņa un

F. Feldmaņa kritiskos izteicienus par Kurzemes muižniecību un saukt

Sūbergu pie atbildības par neatļautu ziedojumu vākšanu braucienam

uz Pēterburgu. Tomēr Sūbergam izdevās aizbēgt uz Pēterburgu, kaut

bez dokumentiem un bez sievas. Ar Krišjāņa Valdemāra gādību viņš

dabūja darbu kādā degvīna dedzinātavā. Sūbergs ar ģimeni nodzīvoja

lekškrievijā līdz 1881. gadam. Tad atgriezās Rīgā un pēc dažiem gadiem,
proti, 1884. gadā, nemira, būdams 52 gadus vecs.

Daļa padzīto Dundagas zvejnieku atguva savas mājas, bet citi aiz-

klīda projām no dzimtās puses tāpat kā Nīka Sūbergs.

Melita Svarāne

PIEMINEKĻI GAIDA ĪSTU SAIMNIEKU

Nenoliegsim: pēdējā laikā vērojama aizvien plašāka sa-

biedrības līdzdalība arhitektūras pieminekļu remontā un re-

staurācijā. Kaut arī Latvijas PSR Kultūras ministrijas sistē-

mas specializēto organizāciju — Kultūras pieminekļu restau-

rēšanas projektēšanas kantora un Zinātniskās restaurēšanas

pārvaldes — darba apjoms pēdējos desmit gados ir trīskār-

šojies, gūti ievērojami panākumi vairāku objektu atjauno-
šanā, tomēr vēl līdz šim pieminekļu restaurācijas tempi nav

apmierinoši. Pašreiz nav iespējas jebkuru laika zoba bojātu
arhitektūras pieminekli savest kārtībā speciālistiem — restau-

ratoriem. Tāpēc jāmēģina vienkāršus remontus tomēr veikt

ar vietējiem spēkiem, bez šaubām, tikai pēc konsultēšanās

ar speciālistiem.

Tāpēc būtu atbalstāma Latvijas PSR Kultūras ministrijas
arhitektūras pieminekļu konservēšanas un restaurēšanas

1981.—J990. gada plānā ietvertais noteikums par celtniecī-

bas un remonta organizāciju iesaistīšanu pieminekļu re-

monta un restaurēšanas darbos ar norādījumu, ka šo darbu

veikšana notiek saskaņā ar pastāvošiem arhitektūras piemi-
nekļu aizsardzības un ekspluatācijas noteikumiem.

.vidas darba metodes jau izmantotas Rīgas un Kuldīgas
vēsturisko centru atjaunošanā. Labā nozīmē var minēt arī

Ventspils rajona pieredzi. Republikas nozīmes arhitektūras

pieminekļa Ugāies baznīcas remontēšanā palīdzību sniedza

kolhozs «Uzvara», starpkolhozu celtniecības organizācija,
29. pārvietojamā mehanizētā kolonna un citas organizācijas.

Popes muižas apbūves ansambļa restaurācijas organizēšanā
palīdzību sniedza kolhozs «Sarkanā bulta». Talsu rajona

Ļeņina kolhozs un padomju saimniecība «Lubezere» kopīgiem

speķiem veic remontu vietējās nozīmes arhitektūras piemi-
neklī — Nogales pilī. Ne vienreiz vien slavēts Ļeņina kol-
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hoza priekšsēdētājs Nopelniem bagātais lauksaimniecības

darbinieks Imants Brauers par atsaucību un palīdzību piemi-

nekļu atjaunošanā. Bet Rēzeknē tiek risināts jautājums par

vietējo celtniecības organizāciju izmantošanu pilsdrupu no-

stiprināšanā. So un citu jautājumu risināšanā lieli nopelni
ir arī attiecīgajām Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrī-

bas nodaļu padomēm.
Tāpat lielu palīdzību var sniegļ sabiedrība. Veseli kolek-

tīvi, iestādes, organizācijas, atsevišķi cilvēki piedalijās vis-

savienības nozīmes arhitektūras pieminekļa Rundāles pils at-

jaunošanā. Ansambļa pagalma un apkārtnes bruģēšanai ne-

pieciešamos noteikta lieluma un formas akmeņus piegādāja
saimnieciskās organizācijas un skolas no Bauskas, Dobeles,

Jelgavas, Ogres un citiem rajoniem. Pirmo akmeņu kravu no

Jelgavas rajona kolhoza «Avangards» atveda pats priekšsē-
dētājs Jānis Užulis.

Mūsu republika ir bagāta ar dažāda vecuma tautas celt-

niecības objektiem, kuru saglabāšana nereti ir ļoti problemā-
tiska. Taču tieši šo objektu atjaunošanā var izmantot vietējos
spēkus. Piemēram, Jelgavas rajona Starpkoltoozu celtniecības

organizācija rūpējas par Mūrmuižas ūdens dzirnavu sagla-
bāšanu; par savā teritorijā esošo pieminekļu atjaunošanu

rūpējas arī Valkas rajona kolhozs «Oktobris».

Turklāt ļoti aktuāls ir jautājums par veco amatnieku pie-
redzes izmantošanu. Pašreiz ir grūti atrast meistarus, kuri

uzmūrētu krāsni, uzliktu salmu jumtu, restaurētu klona grīdu,
veiktu namdaru darbus. Neatliekams uzdevums ir atrast šādus

meistarus, pārņemt viņu pieredzi. Jo laiks negaida. To sapra-
tusi Bauskas rajona kolhoza «Uzvara» vadība, ar kuras at-

balstu izveidota veco amatnieku brigāde tautas celtniecības

pieminekļu kompleksa — Zemgales lauku sētas — atjauno-
šanai. Tādējādi top neliels brīvdabas muzejs.

Varam lepoties ar studējošas jaunatnes līdzdalību piemi-

nekļu atjaunošanā. Daudz darījusi studentu celtnieku vienība

«Vecrīga», kā arī topošie arhitekti Araišu ezerpils rekon-

strukcijā. Bet cik daudz entuziasma, pacietības, enerģijas

bija vajadzīgs Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas
fakultātes profesoriem Laimonim Jurševskim un Jānim Ābo-

liņam, lai apmācītu studentus Pēterlauku vējdzirnavu atjau-
nošanai. Konsultantus nācās meklēt pat pa visu republiku.
Un guvums ir ne tikai praktiskas dabas — studentos

ieaudzināta mīlestība pret tautas kultūras mantojumu.
Arī pieminekļu restaurācijai nepieciešamo būvmateriālu

sagādē daudz var darīt sabiedrība. Biedrības pirmorganizāci-



jas, kolektīvie biedri, atsevišķi aktīvisti tiek aicināti organi-
zēt dakstiņu savākšanu no vecām, nojaucamām ēkām un to

izmantošanu arhitektūras pieminekļu jumta segumu atjauno-

šanai, tāpat organizēt kokmateriālu un citu materiālu sagādi.
Bieži vien kāda pieminekļa restaurācija tiek pārtraukta būv-

materiālu trūkuma dēļ, bet turpat netālu tiek nojaukts vai

atrodas kāds pamests objekts, kas nav piemineklis, bet kurā

nepieciešamie būvmateriāli ir. Atliek tikai noorganizēt to

sagādi. Lielāka uzmanība jāpievērš arī pieminekļu izmanto-

tāju attieksmei pret to ekspluatācijas noteikumu ievērošanu,

lai objekts ilgāk saglabātos un nenonāktu līdz avārijas stā-

voklim.

Tomēr jāatceras, ka jebkuri remontdarbi pieminekļos jāsa-
saskaņo ar attiecīgajām pieminekļu aizsardzības iestādēm.

Pašdarbība te nav pieļaujama. Zinātniski pamatota pieeja

pieminekļu atjaunošanai ir un paliek galvenais noteikums,
lai saglabātu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Pagaidām nevaram lepoties ar sabiedrības masveidīgu
līdzdalību pieminekļu restaurācijā. Mūsu kaimiņi igauņi un

lietuvieši, par kuru arhitektūras pieminekļiem tā jūsmojam,
tikuši daudz tālāk. Arī mūsu republikas pieminekļu izmanto-

tājiem jāizpilda savs pilsoniskais pienākums pret kultūras

vērtibām.

Maija Kravinska
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VĒSTURE ATGĀDINA

Pirms 300 gadiem

DIBINĀTAS PIRMĀS LATVIEŠU SKOLAS

17. gadsimta 80. gadi Vidzemē iezīmēja latviešu zemnieku skolu

sākotni. To noteica laikmeta vēsturiskie apstākļi: 1629. gadā saskaņā

ar zviedru-poļu pamiera līgumu Vidzeme tika pakļauta zviedru admi-

nistrācijai. Tās uzdevums bija apkarot katolicismu, nostiprināt luterismu

un pakļaut zemniekus jaunajiem kungiem. Un te redzamu vietu valsts

vara ierādīja baznīcai un skolai.

Par zemnieku skolu dibināšanu bija izdots daudz rīkojumu, taču

centrālās varas vājums kavēja to īstenošanu. Pret skolām nostājās arī

vācu mācītāji, kas latviešus nicināja. Stāvoklis mainījās tikai Kārļa XI

valdīšanas laikā, kurš Vidzemē, atsavinot vācu muižnieku sagrābtos īpa-
šumus, ierobežoja muižniecības nozīmi. % muižu pārgāja valsts rokas.

Nākamais pasākums bija baznīcas autoritātes nostiprināšana, jo baz-

nīcas galva bija karalis. Izvirzot tēzi, ka ceļam uz baznīcu jāved caur

skolu, karalis pavēlēja pie katras valsts baznīcas nodibināt draudzes

skolu zemnieku bērniem. Vienlaicīgi tika sagatavotas skolas grāmatas:
ābece, katķisms un baznīcas dziesmu grāmata. Lai tās varētu lietot, bija
nepieciešams iemācīt lasīt, un tas bija skolas uzdevums

Precizēt, kad un kur nodibinātas pirmās skolas, ir grūti. Balstoties

uz E. Glika 1699. gada ziņojumu ģenerālgubernatoram, buržuāziskās

Latvijas vēsturnieki radīja leģendu, ka pirmās draudzes skolas IWj3.

gadā nodibinājis E. Gliks Alūksnes, Zeltiņu un Apukalna draudzēs. Šie
dati iekļuva arī skolu mācību grāmatās. Lai gan jau toreiz bija atro-

dami norādījumi, ka 1680. gadā «jau kādas [skolas] darbojās». Pat Glika

apgalvojumu, ka viņš vienlaicīgi nodibinājis trīs skolas, pēdējā laikā

vērtējam kritiski, jo arhīvu materiāli rāda, ka Zeltiņu skolotājam pirmā
alga izmaksāta 1685., bet Apukalna skolotājam — 1687. gadā.

Līdz šim apzinātie arhīvu materiāli ļauj secināt, ka vecākās bijušas
Daugavgrīvas, Rubenes, Matīšu, Lielsalacas un Vietalvas skolas. Daugav-
grīvas skolai mācītājs grāmatas saņēmis 1678. un 1679. gadā, Rubenes

draudzē baznīcai piederošais dzimtcilvēks Gribiešu Jānis savā mājā
bija sācis mācīt zemnieku bērnus 1679. gadā. 1678. gadā, līdz ar Matīšu
draudzes izveidošanu, valsts skolai iedalīja zemi —

XU arkla no Burt-
nieku muižas Vēdzeļu mājām, un to saimnieks Kaspars kļuva par pirmo
skolotāju. Sajā pašā gadā tika atvērta skola Vietalvā.

Tomēr par draudzes skolu sākotni uzskatāmi 17. gs. 80. gadi. \ro
17. gs. beigās esošajām 68 skolām pagaidām apzinātas 43. lespējams, ka
skolu bija vairāk, tomēr tas vēl jāpierāda. Pavēiot, lai «būtu skolas istaba

un skolotāja atalgošanai ierādītu nedaudz zemes, bet tā, lai nenodarītu



190

zaudējumus valstij-», karalis norādīja, «lai mācītos jauni un veci... lasī-

šanā un dieva lūgšanā nevācu valodā, lai viņi netiktu atrauti no

zemnieku nodarbošanās», un noteica, ka mācībām seko mācītājs, kas

izrauga ari skolotāju, bet to ieceļ un atcel, kā arī visus materiālos jau-
tājumus kārto valsts iestāde — Vidzemes Ekonomijas pārvalde.

Skolas darbojās ļoti grūtos apstākļos. Karaļa noteiktā zemes dotā-

cija bija parastas zemnieku mājas, turklāt skolām piešķīra neauglīgāko
zemi, lai nenodarītu zaudējumus valstij, tāpēc ne jau velti skolotāji

žēlojās par grūtajiem apstākļiem. Neapmierinošas bija arī skolu telpas:
skolai atvēlēja to, kas nebija izmantojams saimniecībā, — vecu krogu,

pussakritušas zemnieku mājas, nelietojamu muižas saimniecības ēku.

Nepiemēroti bija arī skolotāji, galvenokārt vācieši, bijušie muižas kalpo-
tāji, amatnieki, invalīdi, kas vāji prata latviešu valodu, bieži vien tie

bija dzērāji un kaušļi. Tomēr zināms, ka bijuši vairāki skolotāji latvieši.

levērojot zemnieku lielo nabadzību, mācību grāmatas — ābeci, katķismu
un dziesmu grāmatu — Vidzemes Ekonomijas pārvalde izsniedza bez

maksas.

Skola bija pilnīgi jauna parādība latviešu zemnieku dzīvē. Zemnieki

uzskatīja to par baznīcas klaušām, un vairākās vietās viņu nostāja bija
atklāti naidīga: Cesvainē skolu vairākkārt nodedzināja, citur noganīja

skolotāju -sējumus. Bērni bieži bēga no skola6. E. Gliks Alūksnē bija
noteicis, ka tēvam vtu draugam, pie kā bērns aizbēdzis, viņš tūlīt jāatved
atpakaļ uz skolu, pretējā gadījumā bērns sodāms ar rīksti, bet tēvs ar

pātagu.
Dati par skolēnu skaitu saglabājušies ļoti fragmentāri: Araišu skolā

laikā no 1684. līdz 1707. gadam mācījušies 67, Smiltenē 1690.—1696.

gadā — 57, 1698. gadā Gulbenē — 25, Vējavā — 19, Straupē — 20,
Suntažos — 10 skolēni. Daļēju ieskatu par skolēnu skaitu sniedz ari

administrācijas pārskats par 26 skolām izsniegtajām mācību grāmatām
laikā no 1684. līdz 1690. gadam. Izsniegtas 1349 ābeces, 1122 katķismi,
441 dziesmu grāmata. Raksturīga ir katķismu skaita samazināšanās un

|oii lielais dziesmu grāmatu skaita kritums, kas liecina, ka daudzi bērni

pēc pirmajiem soļiem lasīt prasmes apguvē skolu pameta.
Kaut arī bērni baznīcas lūgsnas iekala, tomēr skola deva lasīt pras-

mes iemaņas, kas bija tālākas izglītības pamats. Tieši tā arī ir pirmo
Vidzemes zemnieku skolu vēsturiskā nozīme.

Skat. attēlus 266.-267. lpp.
Arvīds Salmiņš

Pirms 230 gadiem

DIBINĀTS RĪGAS ANATOMIKUMS

Pirmās ziņas par Rīgas anatomisko teātri attiecas uz

1736. gadu, kad žurnālā «Medizinal Ordnungen» minēts, ka

pil ietas ārstam jeb tā sauktajam fiziķim jāiekārto kāda

gaiša telpa un tur laiku pa laikam jādemonstrē līķu secē-

šana ķirurgu un vecmāšu apmācībai. 1753. gadā Rīgas at-

raitņu namā jeb tā saucamajā Nīenstedes konventā Lielaļā
Kalēju ielā 36 (agrāk — 34) tika atklāts anatomiskais te-

ātris — «Theatrum anatomicum».
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Konvents, ko 1594. gadā par ziedojumiem bija cēlis pil-
sētas burgomistrs Francis Nīenstede, bija domāts vecajām
un trūcīgajām pilsētnieku atraitnēm, kuras turpināja dzīvot

tā pirmajā stāvā arī pēc anatomiskā teātra iekārtošanas.

Teātra auditorija bija vietas 40—60 klausītājiem, blakus

telpā, kā tas tolaik bija pieņemts, atradās anatomisko pre-

parātu izstāde. Teātra telpās no 1773. līdz 1791. gadam at-

radās arī Rīgas ārsta Nikolaja Himzeļa (1729 —1764) naturā-

liju kolekcija, kas bija pieejama vispārējai apskatei.
Arhīva materiāli liecina, ka teātra uzturēšanai vākti ziedo-

jumi, turklāt Rīgas- rāte šim nolūkam piešķīrusi speciālus

līdzekļus no pārcēlāju cunftes ienākumiem. Šīs summas iz-

maksāja pilsētas ārstam anatomiskā teātra uzturēšanai un

spirta iegādei jaunu preparātu izgatavošanai un veco atjau-
nošanai. Ārsts savukārt sīki atskaitījies rātei par līdzekļu iz-

lietošanu. Par paredzamajām sekcijām tika ievietoti paziņo-

jumi avīzē «Rigisclie Ameigen». Tā, 1770. gada 11. janvāra
numurā pilsētas ķirurgs ziņo, ka anatomiskajā teātrī atro-

doties sievietes līķis?, pie kura tad nu viņš ieteic izglītot «kā

apmācāmās, tā arī dienestā esošās vecmātes».

18. gadsimta beijgās teātris zaudē mācību iestādes nozīmi.

Tā telpas turpmāk izmantoja tiesu medicinas sekcijām.
1824. gadā anatomiskai teātris beidza pastāvēt, un cietok-

šņa ārsts pieprasīja rātes pilnvaras anatomiskā teātra inven-

tāra pārvešanai no Nīenstedes konventa uz cietumu citadelē,

minot, ka pārvedami kauli, preparātu trauki, galdi, soli tin

cita iekārta-.

Tālākā anatomiskā teātra' vēsture jau saistās ar 20. gnd-
simtu un medicīnai fakultātes organizēšanu Latvijas Augst-
skolā.

Aija Diihe

Pirms 200 gadiem;

JELGAVA SĀKUSI LŪKOTIES KOSMOSĀ

Rit 18. gadsimta pēdējais ceturksnis. Pavasara šķīdonī

pa dziļu mālainu dubļu klāto Rīgas—Jelgavas ceļu, smagus

jo smagus vezumus vilkdami, klumzā pārmocīti zemnieku zir-

dziņi. Tie ved Anglijā izgatavotus dārgus astronomijas in-

strumentus .. . Latviešu zemnieks vēl smok dzimtniecības

jūgā, taču apgaismības ideju atblāzma jau nokļuvusi- arī līdz

Baltijai. 1775. gadā Kurzemes hercogistes galvaspilsētā Jel-
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gava ir nodibināta Pētera akadēmija (Academia Petrina) —

nozīmīgs izglītibas un zinātnes centrs Latvijā.

Akadēmijas struktūrā bija paredzēta arī astronomiskā ob-

servatorija. Instrumenti tās vajadzībām tika pasūtīti Anglijā
jau 1773. gadā. Matemātikas profesors V. G. F. Beitlers

(1745 —1811), kura pienākumos ietilpa observatorijas pār-
ziņa un kalendāra sastādīšana, no Vācijas bija ieradies

1774. gadā. Astronomiskie instrumenti Jelgavā nonāca tikai

1778. gadā. To apraksts saglabājies Berlīnes akadēmiķa
J. Bernulli (1744 —1807) dienasgrāmatā. 1778. gada vasarā,

ceļodams cauri Kurzemei uz Pēterburgu, J. Bernulli iepazi-
nies ar Pētera akadēmiju. Viņa dienasgrāmatas 11. jūlija
ierakstā lasāms: «.. . pār ēku paceļas vispirms četrstūrains,
tad astoņstūrains tornis, kas paredzēts observatorijai. No

turienes man atklājas patīkams skats uz pilsētu un tās

skaisto apkārtni. Instrumentu te vēl nav, jo tornis vēl nav

noslēdzams un nav arī vēl iekārtots viss vajadzīgais novē-

rotāja ērtībai.» Instrumenti toreiz atradušies kādā istabā.

J. Bernulli minējis kvadrantu ar 15 collu rādiusu, Gregora
sistēmas 2 pēdu tālskati, ekvatoriālinstrumentu no Dollonda

optiskās darbnīcas ar ahromatisku 17 collu tālskati v. c.

Tā paša gada rudenī vēl tika saņemti vairāki instrumenti

no Augsburgas, bet 1779. gadā pienāca jauns sūtījums no

Anglijas. Observatorijas iekārtošana atbilstoši hercoga no-

rādījumiem, «... lai katrs instruments atrastos savā vietā un

ar tiem varētu sākt novērojumus... un lai visas observatori-

jas izskats būtu elegants un ērts un liecinātu par pil-
nību ...», ilga vēl vairākus gadus. Tā atradās akadēmijas bē-

niņos tieši zem stāvā dakstiņu jumta ēkas dienvidu pusē,
nevis tornī. Instrumentu uzstādīšanā profesoram V. Beitle-

ram neatsverams palīgs bija viens no viņa pirmajiem skol-

niekiem, izcili apdāvinātais latviešu dzimtcilvēka dēls Er«

nests Johans Bīnemanis (1753—1806). Tikai 1783. gadā Jel-

gavas observatorijā sākās novērojumi un tika izstrādāts pir-»
mais zinātniskais darbs — pēc Saules meridionalā augstuma

mērījumiem noteikts observatorijas ģeogrāfiskais platums,
lietojot Sisona 3 pēdu kvadrantu ar ahromatisku tālskati.

Kopš šī ievērojamā notikuma un tātad arī kopš Jelgavas ob«

servatorijas darbības sākuma šogad aprit 200 gadu.
Jāatzīmē, ka tolaik astronomiskā observatorija bija visai

reta parādība. Tagadējā PSRS teritorijā kopš 1725. gada
observatorija pastāvēja vienīgi Pēterburgas Zinātņu akadē*

mijas ietvaros un, sākot ar 1753. gadu, — Viļņas akadēmijā.
Ne velti pēdējais Kurzemes hercogs ar Jelgavas observato-
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riju loti lepojās un rādīja to ievērojamiem viesiem kā kaut ko

sevišķu.
Jelgavas observatorijas darbība vairāk vai mazāk aktīvi tur-

pinājās gandrīz 100 gadu. Sākuma posmā V. Beitlera novēro-

jumi kā precizitātes, tā aktualitātes ziņā atbilda tā laika zi-

nātnes līmenim. Tos izmantoja un uz tiem atsaucās ievēro-

jami astronomi: Z. Lalands un Z. Delambrs Parīzē, Dž. Pjaci
Palermo, J. E. Bode Berlīnē, F. Šuberts un S. Rumovskis

Pēterburgā. Arī nākamā Jelgavas astronoma M. G. Paukera

(1787—1855) darbus publicēja Pēterburgas un Berlīnes zi-

nātņu akadēmiju izdevumos. Taču 19. gadsimta 20. gados
M. G. Paukers novērojumus pārtrauca. Pirms pusgadsimta
iegādātie instrumenti jau bija morāli novecojuši. Ar tiem

vairs nebija iespējams iegūt laikmetam atbilstošas precizitā-
tes novērojumus. M. G. Paukers cerēja dabūt līdzekļus jau-
nas observatorijas celšanai, bet tādi neatradās. 40. gadu sā-

kumā Jelgavas guberņas ģimnāziju (tā kopš 1836. gada

sauca agrāko akadēmisko, bet no 1806. gada «cildeno» ģim-

nāziju) pārbūvēja. Stāvā dakstiņu jumta vietā uzlika lēzenu

skārda jumtu un līdz ar to agrāko observatoriju likvidēja.
Jaunās vajadzībām torni pārbūvēja, ierīkojot grozāmu kupolu.
Diemžēl tornis joprojām nebija piemērots astronomijas in-

strumentu uzstādīšanai, jo tiem nepieciešams stabils pamats.
M. G. Paukers atteicās ierīkot tornī observatoriju, tāpēc in-

strumenti turpmāk atradās matemātikas un fizikas kabine-

tos. M. G. Paukers pievērsās teorētiskiem pētījumiem. Viņš

publicējis daudz nozīmīgu darbu ne vien astronomijā, bet

arī ģeodēzijā, matemātika, fizikā un metroloģijā. M. G. Pau-

kers ir viens no matemātiskās statistikas pamatlicējiem. Viņa

loti rosīgā zinātniskā un sabiedriskā darbība (pēc M. G. Pau-

kera iniciatīvas 1815. gadā Jelgavā nodibināja Kurzemes lite-

ratūras un mākslas biedrību) labvēlīgi ietekmēja sabiedrības

kultūras līmeni Latvijā.
M. G. Paukera pēctecis Jelgavas ģimnāzijā bija A. Nap-

jerskis (1823 —1885), ievērojamā Baltijas novadpētnieka
K. Napjerska (1793—1864) dēls. Viņa darbības laikā obser-

vatorijā iezīmējās jauns, bet neilgs aktīvu novērojumu pe-
riods. Ģimnāzijas pagalmā uzcēla nelielu observatoriju ar

dziļu un stabilu pamatu instrumentiem un 1864. gadā iegādā-

jās modernu Reihenbaha un Ertela firmas pasāžinstrumentu
(objektīva diametrs 76 mm, fokusa attālums 114 cm), kuru

varēja izmantot arī kā zenītteleskopu. A. Napjerskis instru-

mentu rūpīgi izpētīja un noteica ar to jaunās observatorijas

ģeogrāfisko platumu.
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1877. gadā A. Napjerskis pārgāja darbā uz Centrālo fizi-

kālo observatoriju Pēterburgā. Kopš tā laika zinātniski as-

tronomiski novērojumi Jelgavas observatorijā vairs netika

izdarīti. Augstākās skolu instances bija atzinušas, ka no-

darbošanās ar astronomiju Jelgavas guberņas ģimnāzijā nav

vajadzīga. Pirmā pasaules kara laikā ģimnāzija evakuējās uz

Taganrogu, bet skolas telpas kopā ar inventāru nodedzināja
Avalova-Bermonta un fon der Golca bandas, atkāpjoties no

Jelgavas 1919. gada 21. novembrī. Līdz ar to pirmā obser-

vatorija Latvijas teritorijā bija beigusi eksistēt.

Jelgavas astronomiskā observatorija un tās astronomu

V. Beitlera un M. G. Paukera darbi lielā mērā sekmēja tur-

pmāko astronomisko pētījumu attīstību Latvijā.
Skat. attēlus 265. Ipp.

Ilga Daube

Pirms 200 gadiem

SLOKAS APVIDUS «MAINA PAVALSTNIECĪBU»

Bija 18. gadsimta otrā puse. Rīgā, kas ietilpa Krievijas

impērijas sastāvā, plauka tirdzniecība. Toreiz Lielupe iete-

cēja Daugavā netālu no tās ietekas jūrā pie Bolderājas. Pa

Lielupi veda labibu, linus un citas preces ne vien no Kur-

zemes un Zemgales hercogistes, bet arī no Lietuvas un Poli-

jas. Pretējā virzienā pa upi transportēja sāli, amatniecības

izstrādājumus un citas preces. Krievijas impērijai piederošās

Bolderājas muitnīcas kā no izvedprecem, tā no ievedprecēm

ņēma prāvu muitu. Šādos apstākļos kaimiņvalstu uzmanību

sev pievērsa Slokas apvidus.
Pirmkārt, tāpēc, ka ar 18. gadsimta 60. gadiem ienākumi

no tirdzniecības kravu pārvadāšanas pa Lielupi Bolderājas
muitā samazinājās. Jo Lielupe 1758. gadā mainīja gultni un

turpmāk ieplūda Rīgas jūras līcī pie Dubultiem. Un tagadējā
Jūrmalas teritorija toreiz atradās jau citas valsts — Kurze-

mes hercogistes pakļautībā, tāpēc nu muitas ienākumi ieplūda

hercoga Pētera Birona kabatā.

Otrkārt, Kurzemes hercogi pretēji 1615. gadā ar Rīgu no-

slēgtā tirdzniecības līguma noteikumiem savus ražojumus
centās izvest caur Liepājas un Ventspils ostām, lai muitas

ienākumi paliktu hercoga, nevis Krievijas impērijas kabatā.

Treškārt, Rīgas pilsētai, kas Krievijā bija ievērojams ad-

ministratīvs, tirdzniecības un militārs centrs, no dienvidiem
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piekļāvās cita valsts — Kurzemes hercogiste. Kā liecina vēs-

ture, Kurzemes hercogistes teritoriju bieži vien ārzemju ka-

raspēks izmantoja par placdarmu, lai uzbruktu Rīgai. Tāpēc

Krievijas valsts robeža pēc iespējas bija jāatbīda tālāk uz

dienvidiem un rietumiem.

Ceturtkārt, Kurzemes hercoga attiecības ar Krieviju
18. gadsimta 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā paslikti-
nājās. 1778. gadā hercogs Pēteris Bīrons izšķīrās ar savu

otro sievu kņazieni Jevdokiju Jusupovu, un sakarā ar to

Krievijas ietekme Kurzemē samazinājās. Tajā pašā laikā

pieauga Prūsijas interese par Kurzemes hercogisti: 18. gad-
simta otrā gadu desmita sākumā Jelgavu vairākkārt apmek-

lēja Prūsijas sūtņi, un beidzot tur nodibinājās Prūsijas sūt-

niecība, lai ar laiku Kurzemes hercogisti ļ par Prūsi-

jas sastāvdaļu, jo abās šajās zemēs bija aptuveni vienāda

sociālā struktūra, kultūra, reliģija.
1782. gadā Vidzemes ģenerālgubernators grāfs G. Brauns

iesniedza Kurzemes hercogam Pēterim Bīronam Krievijas
valdības priekšlikumus par tirdzniecības attiecību uzlabo-

šanu. Krievijas valdība saskaņā ar 1615. gada līgumu pra-

sīja, lai tirdzniecība ar Kurzemes precēm notiktu tikai caur

Rīgas ostu. Krievijas valdība pieprasīja, lai Kurzemes her-

cogiste neņem muitu no Polijas un Lietuvas precēm, kas caur

hercogistes teritoriju tika nogādātas uz Rīgu, turklāt prasīja
ierobežot tā sauktās hercoga krasta tiesības, ierobežot kon-

trabandu caur Slokas apvidu uz Rīgu, pievienojot šo apvidu

Krievijai. Kurzemes hercogs un muižniecība savā protestā no-

rādīja, ka tad preces no Dienvidkurzemes tiks vestas uz Klai-

pēdas ostu, kur muita ir zemāka nekā Rīgā, un Kurzemes

ekonomika cietīs. Jautājuma izlemšanai nodibināja jauktu

komisiju, kas grāfa G. Brauna un grāfa A. Voroncova vadībā

1783. gada 23. aprīlī sanāca Rīgas pilī. Kurzemes muižnie-

kus komiteja bija uzpirkusi, tāpēc tie vāji aizstāvēja herco-

gistes intereses. Tādējādi 1783. gada 4. maijā komisija norai-

dīja visus Kurzemes hercogistes iebildumus un pieprasīja, lai,
balstoties uz 1615. gada līgumu, nekavējoši tiktu noslēgts

jauns līgums. Komisijas sēdē tika nolasīti Jelgavas, Vents-

pils un Liepājas pilsētu lūgumi saglabāt tām tirdzniecības

aizmuguri un ienākumus, taču «Kurzemes komisijas kungiem

labpatikās šos lūgumus paņemt atpakaļ».
G. Brauna un A. Voroncova komisijas sastādītā «tirdznie-

cības un robežu konvencija starp viņas augstību Viskrievijas

ķeizarieni un imperatori un viņa gaišību Kurzemes hercogu
un Kurzemes un Zemgales hercogistes valdību» tika pārak-
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stīta 1783. gada 10. maijā. Pēc šī līguma Slokas apvidus ar

Lielupes grīvu tika pievienots Vidzemei, bet no Kurzemes la-

bību un citas svarīgākās preces vajadzēja izvest caur Rīgu.

Liepājas un Ventspils tirdzniecībai bija jāaprobežojas vienīgi
ar Kuldīgas un Tukuma virspilskunga tiesām. Visas caur Kur-

zemi vedamās preces atbrīvoja no muitas un tilta naudas.

Ar šo līgumu Krievijas valdībai izdevās palielināt Rīgas no-

zīmi Baltijas tirdzniecībā, kaut gan līdz ar to Liepājas un

Ventspils tirdzniecība sašaurinājās. Tagad Slokas apvidus,
tāpat kā tam tuvējā Rīga,.ietilpa vienā valstī, un tas veici-

nāja gan šā apvidus, gan pilsētas ekonomisko attīstību.

Heinrihs Strods

Pirms 150 gadiem

NODIBINĀTA VECĀKĀ HOMEOPĀTISKĀ APTIEKA

PADOMJU SAVIENĪBĀ

Kopš 1796. gada, kad vācu ārsts Zamuels Hānemanis

(1755—1843) formulēja homeopātijas pamatprincipus, par
tiem lauzts ne mazums šķēpu. Homoios nozīmē līdzīgs, pa-

thos — ciešanas, Hānemaņa teorijas pamatdoma ir bijusi
šāda: simiiia similibus curantur — līdzīgais jāārstē ar

līdzīgu. Homeopāti lieto tādu zāļu minimālas devas, kuras

lielākā daudzumārada ārstējamās slimības simptomiem līdzī-

gas parādības. Laika gaitā homeopātija pārdzīvojusi visne-

žēlīgāko kritiku, kura arī pašreiz nav apklususi. Tās de-

dzīgie aizstāvji tomēr panākuši, ka homeopātija drīkst pa-

stāvēt kā dziedniecības palīgpaņēmiens. Ar homeopātiju at-

ļauts nodarboties kvalificētiem speciālistiem. Homeopātiskās
metodes aizliegts lietot smagāku slimību (vēža, tuberkulo-

zes, sifilisa v.c.) dziedniecībā. Tā kā homeopātija nav vispār-

atzīta, dažu cilvēku acīs tā ieguvusi īpašas iedarbības oreolu,
kas reizēm veicina psihoterapeitisku efektu hronisku slimību

ārstēšanā. Šoreiz norobežosimies no strīda par homeopātijas

lietderību, jo katrs interesents ar speciālistu viedokļiem var

iepazīties literatūrā, kura ir pietiekami plaša. Parunāsim par

mūsu vecāko homeopātijas iestādi, kurai pienākusi 150 gadu

jubileja.
Plašāku izplatību Krievijā homeopātija ieguva 19. gad-

simta pirmajā pusē. Likumdevēji tai ceļā cēla dažādus šķēr-

šļus, un tikai 1857. gadā tika atļauts ierīkot divas homeopā-
tiskās centrālaptiekas Pēterburgā un Maskavā, kurām ar zā-
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lēm vajadzēja apgādāt visus valsts homeopātus. Taču

homeopātiskā aptieka Krievijā pastāvēja jau pirms tam —tā

bija pirmā valstī, dibināta 1833. gadā un atradās Rīgā.

Rīgas homeopātiskās aptiekas vēsture pagaidām ir maz iz-

zināta. Krievijas impērijas oficiālajos medicīnas sarakstos ir

norādīts, ka to dibinājuši visi Rīgas aptiekāri, t. i., Rīgas
ķīmiķu-farmaceitu biedrība, kurai arī aptieka piederējusi. No

1848. gada tās pārvaldnieks bijis provizors Ferdinands Nī-

derlaus (1814—1888). Aptieka atradusies aptuveni tajā vietā,
kur tagad ir Centrālais universālveikals, bet 1907. gadā pār-
cēlusies uz ēku Vaļņu ielā 26, kur mājo līdz pat mūsdienām.

Šo namu 1880. gadā cēlis pirmais latviešu arhitekts Jānis

Baumanis.

Ilgu laiku Rīgas homeopātiskā aptieka ar medikamentiem

apgādāja ne tikai trīs Baltijas guberņas, bet arī plašus Krie-

vijas novadus. Pavērsiens aptiekas darbībā iezīmējās ar

1888. gadu, kad par tās pārvaldnieku kļuva dedzīgs homeo-

pātijas aizstāvis un popularizētājs provizors Arturs Jungers
(1851 —1927). Pēc dažiem gadiem viņš kļuva par aptiekas
nomnieku, bet 1895. gadā to no biedrības atpirka. Jungeram
un viņa pēcnācējiem aptieka piederēja līdz pat 1940. gadam,

pa vidām — 1933. gadā — nosvinot 100 gadu jubileju.
Otra homeopātiskā aptieka Rīgā tika atvērta 1898. gadā,

turklāt 1905. gadā homeopātisko aptieku nodibināja Rūjienā.
1939. gadā Latvijā bija piecas homeopātiskās aptiekas —

četras Rīgā (Jungera, Centrālā, Skorpiona un Zvaigznes) un

viena Liepājā. Pēc Lielā Tēvijas kara Rīgā darbojās divas

homeopātiskās aptiekas, bet kopš 1947. gada tikai viena —

visvecākā. No 1940. līdz 1956. gadam to sauca par 1. ho-

meopātisko aptieku, pēc tam — par 44. aptieku.
Laika gaitā homeopātisko aptieku skaits pie mums ir sa-

mazinājies, kaut gan, no otras puses, vienīgās aptiekas darba

apjoms-šodien vairākas reizes pārsniedz visu pirmskara ho-

meopātisko aptieku kopējos rādītājus gan darbinieku skaita,

gan arī preču apgrozījuma ziņā. Turklāt 44. aptieka ar ho-

meopātiskām zālēm nodrošina ne tikai mūsu, bet arī kaimiņ-

republiku — Igaunijas, Baltkrievijas un Lietuvas pacientus.

Aptiekas izaugsmi pēckara gados raksturo šādi skaiti*.

1950. gadā tajā strādāja 12 darbinieki un tika izsniegti medi-

kamenti pēc 16 tūkstošiem recepšu. 1980. gadā aptiekā jau

bija 33 darbinieki, kuri ik dienas apkalpoja vismaz 1000 cil-

vēku.

Atšķirībā no citām aptiekām homeopātiskās aptiekas darbā

ir daudz īpatnību. Praktiski visi medikamenti tiek sagatavoti
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uz vietas aptiekā, kas prasa lielu darba patēriņu. Aptieka
gada laikā iepērk aptuveni 5 tonnas ārstniecības augu, no

kuriem daļu pārstrādā pašu spēkiem. No aptiekas kopējā ap-

grozījuma 95% veido homeopātiskie medikamenti, no kuriem

savukārt aptuveni 50% tiek izsniegti pēc Rīgas 5. poliklī-
nikas homeopātijas nodaļas ārstu parakstītajām receptēm.
Plašākai darbībai telpas ir pašauras, tāpēc tiek gatavota

jauna homeopātiskās aptiekas mājvieta I. Sudmaļa ielā 6. Šī

ir otrās kategorijas aptieka, tajā strādā augsti kvalificēti un

pieredzējuši speciālisti. Daudz ir ilggadēju darbinieku, pie-
mēram, aptiekas vadītāja M. Ozoliņa te strādā no 1947. gada,
bet receptāre E. Everse darba gaitas uzsākusi pat 1917. gadā.

Senatnes liecību aptiekā ir saglabājies maz. Medicīnas

vēstures muzejā vietu jau nopelnījušas tablešu mašīna un

tinktūru spiede, kuras joprojām darbojas teicami. Aptiekā

glabājas arī divas homeopātijas pamatlicēja Zamuela Hāne-

mana bistes un 100 gadu jubilejas izkārtne, kas darināta

1933. gada.
Arnis Vīksna

Pirms 150 gadiem

IZDARĪTS PIRMAIS URBUMS LATVIJA

Pirmie sistemātiskie ģeoloģiskie pētījumi Baltijā sākās

17. gadsimtā, kad cariskas Krievijas Finansu ministrija or-

ganizēja ģeoloģiskās ekspedīcijas uz Lietuvu, Kurzemi un

Vidzemi, Ekspedīcijās piedalījās Kalnu inženieru korpuss.
Tomēr šoreiz mēs gribam atgādināt ekspedīciju, kuras

ietekmē Vidzemes Ekonomiskā biedrība izdarīja pirmos urbu-

mus, lai atrastu vārāmās sāls iegulas vai stipras koncentrā-

cijas sāls avotus. Pēc mūsu rīcībā esošām ziņām, pirmais
šāds urbums, kura profils saglabājies lidz pat mūsdienām,
ticis izdarīts Allažu apkārtnē (40 km uz ziemeļaustrumiem
no Rīgas).

Ka redzams no Kalnu inženieru korpusa priekšnieka ziņo-

juma, urbšana sākta 1833. gada 1. jūnijā. Vidzemes Ekono-

miskās biedrības uzdevumā urbjus pagatavojusi kāda Rīgas
mehāniskā darbnīca. Šis pirmais urbšanas eksperiments vie-

tējos apstākļos bijis saistīts gan ar piemērotas tehnikas,

gan ar pieredzes trūkumu, tāpēc pirmajās četrās nedēļās ur-

bums sniedzies tikai 10,36 metru dziļumā. Tad notikušas

vairākas avārijas, jo urbis divas reizes nolūzis. Triju nedēļu
laika no urbuma neizdevies izcelt nolūzušos urbja galus. Sa-
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karā ar to blakus aizsākuši otru urbumu. Urbšana, strādā-

jot vairākās maiņās, t. i., visu diennakti nepārtraukti, tur-

pinājusies septiņas nedējas. Kad urbums jau sasniedzis

18,29 metru dziļumu, sākušas iebrukt nenostiprinātās ur-

buma sienas, un atkal notikusi avārija — salūzis urbis.

Avārija likvidēta divu mēnešu laikā, tad, atbrīvojot urbumu

no nolauztajām urbja daļām un nosedzot sienas ar koka cau-

rulēm, darbus izdevies atjaunot. Padziļinot urbumu vēl par

6 metriem, atkal tā sienas sākušas iebrukt, un, lai tās no-

segtu, nācies iegremdēt urbumā jaunus metāla cauruļu pos-

mus. Un tā apmēram 24 metru dziļumā uziets dolomīts.

Parastais urbis vairs nederējis, tāpēc tikusi konstruēta kal-

šanas ierīce. Primitīvais kaļamais urbis, ko darbinājuši divi

zirgi un apkalpojuši divi strādnieki, varējis izdarīt vienu

kalta uzsitienu sekundē.

Turpmākos 18,29 metrus izdevies izurbt četrās nedēļās, bet

42,70 metru dziļumā urbumā sākušas no apakšas ieplūst

smiltis, ko pazemē cirkulējošais ūdens izskalojis pa iežu plai-
sām. Un atkal zemē gremdēti jauni cauruļu posmi. Tālāku

urbuma padziļināšanu drīz vien apgrūtinājusi kalta iesprie-
šanās iežos, līdz beidzot 70,75 metru dziļumā urbjamā ierīce

galīgi iesprūduši, kaut gan urbums daudzkārt paplašināts un

tīrīts.

Mūsdienās, kad ģeologiem jau uzkrājusies bagāta urbša-

nas pieredze, dzīļu izpēte vairs nesagādā tādas grūtības.
Ik gadus mūsu republikā tiek izurbti vairāki simti urbumu.

Un neviens nejutīsies pārsteigts, ja arī Rīgas centrā ierau-

dzīs uzstādītu urbšanas iekārtu, jo sākta metro projektēšana.
Un pirmais vārds te nu jāsaka ģeologiem, sniedzot informā-

ciju par dzīļu uzbūvi zem mūsu pilsētas.

Biruta Gudakovska

Pirms 100 gadiem

DIBINĀTA PĒTERBURGAS ĀRRĪGAS DZIEDĀŠANAS

BIEDRĪBA

19. gadsimta vidū Rīga bija izveidojusies par lielu mūzikas

centru ar daudznacionālu mūzikas dzīvi. Taču tajā joprojām
dominēja vācu mūzika stingri ierobežotos sociālos ietvaros,
bet latviešu mūzika vēl lielā mērā bija beztiesiska. Latviešu

mūzikas izaugsme sākās reizē ar cīņu par latviešu tautas
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politisko, sociālo un kultūras atbrīvošanos 19. gadsimta 60.

gados.
Latviešu mūzikā pirmā ceļu lauza kordziedāšana, kas aiz-

sākās jau 19. gadsimta 20. gados Vidzemes un Kurzemes

lauku centros. Tomēr sevišķi intensīvi tā attīstījās kopš
19. gadsimta 60. gadiem, kad jaunlatviešu kustības ietekmē

nodibinājās pirmās latviešu dziedāšanas biedrības, kas drīz

vien k]uva par latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves cen-

triem ārēji vēl vāciskajā Rīgā.

Rīgā 1873. gada notikušo pirmo vispārējo latviešu dziesmu

svētku rosināti 70.—80. gados izveidojās vairāki kori, ku-

riem bija nozīmīga vieta tālaika Rīgas mūzikas dzīvē. Tāpat

pēc otrajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, kas notika 1880.

gadā Rīgā, turpināja augt kori un veidoties dziedāšanas

biedrības. Tāpēc 1883. gadā Pēterburgas Ārrīgā, t. i.,
priekšpilsētas daļā, nodibinājās koris, kura dalībnieki iesnie-

dza valdības iestādēm lūgumu atļaut viņiem dibināt Rīgā
dziedāšanas biedrību «Līgo». Un 1884. gada 10. novembrī

tika apstiprināti biedrības statūti. Biedrība sāka aktīvi pro-

pagandēt dziedāšanu un mūziku. 1887. gadā biedrībai tika

iedalītas astoņas vietas Vīgneru Ernesta kordziedāšanas kur-

sos, kuros talantīgākie dziedātāji apguva vokālo mākslu.

Biedrībā darbojās jauktais un vīru koris, kuru dziedāšanas

māka tika novērtēta visai augstu. Par piedalīšanos trešajos

vispārējos dziesmu svētkos 1888. gadā «sacensībā par labu

dziedāšanu» jauktais koris ieguva godalgu — zīda karoga
lenti. Koris ieguva balvu arī nākamajos, ceturtajos, vispārē-

jos dziesmu svētkos, kas notika 1895. gadā Jelgavā.
20. gadsimta sakumā dziesmu svētku rīkošanas iniciatīvu

savās rokās gribēja pārņemt Rīgas progresīvās mūzikas or-

ganizācijas, arī Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība.

Tās uzaicinājumam 1901. gadā Rīgā sarīkot piektos dziesmu

svētkus atsaucās ap 5000 dziedātāju. Taču cara valdība šā-

dus masu svētkus neatļāva rīkot.

Turpmākajos gados svarīgs notikums Rīgas mūzikas dzīvē

bija daudzie pilsētas apvienoto koru koncerti, no kuriem vai-

rākus vasaras koncertus E. Melngaiļa vadībā 1911. gadā iz-

devās sarīkot arī Pēterburgas Ārrīgas dzjedāšanas biedrībai.

19. gadsimta 90. gados Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas

biedrība visai cieši bija saistīta ar Jauno strāvu, jo 1890.—

1891. un 1893. gadā tās priekšsēdētājs bija P. Stučka, bet

1894. gadā — J. Pliekšāns (Rainis). Šo faktu cara valdība

biedrībai vēl ilgi nevarēja piedot. Tas stipri atsaucās arī uz

biedrības 25. gadadienas jubilejas svinībām 1908. gadā, kad
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policija neatļāva citām biedrībām un iestādēm sveikt gavil-
nieci. Ar priekšsēdētāja X- Riekstiņa biedrības darbības pār-
skatu beidzās svētku akts un sākās biedrības koru un dziedā-

tājas M. Vīgneres-Grīnbergas koncerts.

Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrības kori pieredzēja
vairāku talantīgu latviešu koru diriģentu un komponistu iz-

augsmi. 1887. gadā pirmo diriģentu O. šepski nomainīja
Straumes Jānis, daudzpusīgs un rosīgs sabiedriskais darbi-

nieks, mūzikas publicists, rakstnieks un mūziķis. Pēc viņa

aiziešanas uz Jelgavu šajā amatā nāca Vīgneru Ernests, vis-

vairāk suminātais trešo dziesmu svētku diriģents, kurš bied-

rībā darbojās līdz 1893. gadam. Viņu savukārt nomainīja
komponisti E. Dārziņš, J. Reinholds, diriģents B. Muiž-

nieks v. c.

Latviešu kora mūzikas uzplaukumu un kora mākslas at-

tīstību, ko zināmā mērā sekmēja arī Pēterburgas Ārrīgas
dziedāšanas biedrības veiktie pasākumi, pārtrauca pirmais

pasaules karš. Daudzi diriģenti un mūziķi devās svešuma,

apsīka koru un dziedāšanas biedrību darbība.

Brigita Brlgere

Pirms 90 gadiem

DIBINĀTA BOSTONAS LATVIEŠU STRĀDNIEKU

BIEDRĪBA

Nodibinājusies 1893. gada 21. janvārī, tā sākumā bija
skaitliski neliela, bet vēlāk, pēc Jaunās strāvas sagrāves,
latviešu emigrantu skaits Amerikā pieauga un arī biedru

skaits biedrībā palielinājās. Tāpēc tā aizvien labāk varēja
pildīt savu misiju — sniegt biedriem materiālo palīdzību
slimības un darba nespējas gadījumos, kā arī zināmā mērā

propagandēt marksisma idejas un audzināt emigrantus revo-

lucionārā garā.
Līdz ar to 1905. gadā biedrības biedri aktīvi piedalījās or-

ganizācijas «Latviešu sociāldemokrāti» darbībā un 1907. gadā
Amerikas latviešu sociāldemokrātu koporganizācijas dibinā-

šanā, palikdami koporganizācijas sastāvā visu laiku, izņe-
mot 1910.—1914. gadu, kad tās vadība atradās oportūnistu
rokās. Turklāt no 1909. līdz 1919. gadam biedrība bija arī

Amerikas Sociālistiskās partijas nozare, bet 1919. gadā reizē

ar koporganizāciju iestājās Amerikas Komunistiskajā par-
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tijā un 1935. gadā kļuva par Amerikas Latviešu strādnieku

vienības sastāvdaļu.
Biedrības locekļi ne tikai propagandēja marksismu, orga-

nizēja un audzināja strādniekus, bet arī cīnījās pret oportū-
nistiem. Pirmā pasaules kara laikā biedrības biedru skaits

bija vislielākais — vairāk nekā 400. Tajā dažādos laikos

darbojās D. Bundža, D. Beika, S. Berģis, J. Bērziņš (Zieme-
lis), Fr. Roziņš (Azis), K. Salniņš un citi ievērojami latviešu

revolucionārās kustības dalībnieki. Pēc Februāra revolūcijas
1917. gadā daļa biedrības biedru atgriezās dzimtenē.

1940. gadā biedrība apsveica padomju varas atjaunošanu
Latvijā, Lielā Tēvijas kara laikā materiāli atbalstīja latviešu

strēlniekus cīņā pret vācu okupantiem. Pēc Lielā Tēvijas kara

biedrība cīnās par demokrātiju, progresu un kultūras saka-

riem starp tautām, propagandē Amerikas Savienotajās Val-

stis Padomju Latvijas sasniegumus, latviešu klasisko un pa-

domju literatūru un mākslu.

Bostonas Latviešu strādnieku biedrības arhīvu rūpīgi gla-

bāja šīs biedrības aktīvisti, un 60. gadu beigās tas tika at-

sūtīts uz Rīgu un nodots glabāšanā kadā no republikas ar-

hīviem. Šie materiāli plaši atspoguļo latviešu revolucionāro

sociāldemokrātu darbību Amerikas Savienotajās Valslis,
Amerikas latviešu koporganizācijas izveidošanās vēsturi, tā-

laika masu politiskas audzināšanas pasākumus, liecina par

nesavtīgo palīdzību, kādu revolucionārie emigranti sniedza

Latvijas Sociāldemokrātijai. Kādā revīzijas komisijas priekš-

sēdētāja Dāvida Bundžas ziņojumā par Bostonas latviešu

strādnieku biedrības darbību 1899. gadā atspoguļoti biedrības

uzdevumi un panākumi: «-Strādnieku organizācijas, ja viņas

tiek celtas uz cilvēku sabiedrība nenoliedzamas šķiru cīņas

pamatiem un apzinīgi uzstājas kā savas šķiras interešu aiz-

stāves tagadējā valsti, patiešām spēj darīt lielas lietas.

Viņas spēj izaudzināt strādniekos nepārspējamo varu, ko

nosauca par šķiras apziņu un solidaritāti, viņas paaugstina
strādnieku garīgo un materiālo vērtību... Modernajai ver-

dzībai pretim pacejas katra apzinīga strādnieku organizācija.
Tā uzsauc saviem šķiras biedriem: mostieties un cīnieties ko-

pēji ar mums pēc laimes un labklājības. Droši cīņā, jums
nav ko pazaudēt kā tikai savas ķēdes, bet iemantot jūs varat

visu pasauli! Un mums šķiet, ka Bostonas latviešu strādnieku

biedrība arī sapratusi šī sauciena vērtību priekš strādnieku

atsvabināšanas. Un ne tikai sapratusi vien, bet arī ar pašu
saucienu modinājusi šejienes latviešu strādniekus.»

Antons Ivulāns
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Pirms 75 gadiem

F. CANDERS DIBINA GAISKUĢNIECĪBAS BIEDRĪBU

«Uz Marsu!» — tāda bija Candera devīze, kuras piepildī-
šanai viņš veltīja visu savu mūžu. Tāpēc, jau mācoties Rīgas
pilsētas reālskolā, jaunais censonis kāri tvēra katru ziņu, kas

saistījās ar vilinošo lielo pasauli. Reālskolas pēdējā klasē

skolotājs iepazīstināja audzēkņus ar rakstu «Pasaules telpas

pētīšana ar reaktīvajiem aparātiem», ko 1903. gadā bija

sarakstījis K. Ciolkovskis. Sajā rakstā bija parādītas reālas

iespējas, kā nodrošināt lidojumu bezgaisa telpā ar reaktīvā

dzinējspēka palīdzību. Un tā pamazām Candera ieceres sāka

gūt arvien reālākus apveidus.
Tolaik Rīgas Politehniskā institūta pasniedzēji īpaši in-

teresējās par tikko dzimušo aviāciju. Pierādījums tam ir

kaut vai tas, ka institūta dibināšanas 50. gadskārtā par in-

stitūta goda biedru tika ievēlēts «krievu aviācijas tēvs» pro-

fesors N. Zukovskis. Tas, protams, nevarēja neietekmēt

Canderu. Jau 1908. gadā, būdams students, viņš ar privāt-
stundām sapelnīja naudu un nopirka nelielu teleskopu. Un

1910. gadā vietēja avīzē viņš publicēja rakstu par Halleja
komētas novērojumiem, bet 1913. gadā publicēja rakstu par
Saules aptumsumu.

Taču novērojumi vien Canderu neapmierināja, viņš sāka

domāt par pulciņa vai biedrības dibināšanu, kas varētu no-

darboties ar starpplanētu lidojumu problēmām. Un viņam iz-

devās savus biedrus ieinteresēt. Šajā sakarā 1908. gadā kopā

ar citiem studentiem viņš griezās pie institūta direktora ar

sekojošu lūgumu:
«Lūgumam pievienojot: 1) «Rīgas Gaiskuģniecības un lido-

juma tehnikas studentu biedrības» statūtu projektu un 2) to

studentu sarakstu, kas vēlas dibināt šo biedrību, mums ir

tas gods lūgt Jūsu Augstību iesniegt šo lūgumu apstiprinā-
šanai RPI Mācību komitejā.»

Pēc kāda laika notika lūguma apspriešana, un 1909. gada
8. aprīli biedrības statūti tika apstiprināti. Tajos bija no-

teikts, ka biedrības darbība aptver divas daļas: teorētisko un

praktisko. Teorētisko daļu veido referātu lasīšana un zināt-

niskas debates, bet praktisko — planieru, lidojošu ierīču un

citu šīs nozares aparātu būve un izmēģināšana.
Biedrība darbojās ārpus institūta. Katra biedrības locekļa

pienākums bija izpildīt tam uzdotos uzdevumus un stingri
ievērot statūtus. Nepieciešamos līdzekļus veidoja ikmēneša
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1. att. Starpplanētu kuģa zīmējums, kas kopā ar aprakstu 1924. gadā
iesniegts Izgudrojumu komitejai.

biedru naudas, kuru lielumu noteica ģenerālā sapulce, kā arī

iestāšanās maksa, labprātīgie ziedojumi un naudas sodi, ku-

rus iekasēja par biedrības noteikumu pārkāpšanu. legūtos

līdzek|us izlietoja telpu izīrēšanai, planieru būvei, nepiecie-
šamo piederumu iegādei un biedrības bibliotēkas vajadzībām.
Turklāt statūtos bija teikts, ka biedrība likvidējama, ja tās

biedru skaits ir mazāks par astoņi.
1909. gadā tika uzsākta planiera būve. Ar to biedrības

locekli veica ap 200 lidojumu. Tajos piedalījās arī F. Can-

ders. Lidojumi ar planieri, kā arī publiskās lekcijas populari-
zēja aviācijas sasniegumus. Candera un citu biedrības jauno
entuziastu īpašu interesi izraisīja Marsa opozīcija 1909.

gada 24. aprīlī, kuras laikā Marss pietuvojās Zemei līdz vis-

mazākajam iespējamam attālumam — 56 miljoniem kilo-

metru (vislielākais attālums sasniedz 400 miljonus kilo-

metru). 1910. gadā biedrība noorganizēja pirmo lidaparātu
izstādi Rīgā.

Šajā laikā Canders uzsāka arī teorētiskus pētījumus tieši

par kosmiskiem lidojumiem. No viņa atstātajiem rokrakstiem

redzams, ka jau kopš 1908. gada viņš veicis dažādus aprē-
ķinus, kas svarīgi astronavigācijā, — aprēķinājis gāzu izplū-
des ātrumu no degkameras, mēģinājis projektēt reaktīvos dzi-

nējus, noteicis Zemes pievilkšanas spēku.
Jau studiju gados Canders nonāca pie divām loti svarīgām

atziņām. Pirmkārt, raķešu dzinējiem jābūt tā iekārtotiem, lai

starpplanētu kuģa tālākajā cejā par degvielu varētu izman-

tot arī nevajadzīgos raķešu konstrukcijas elementus,-piemē-
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ram, tukšās degvielu tvertnes. Tātad jāizstrādā tādi raķešu

dzinēji, kuros varētu sadedzināt metāla detaļas. Tas dzinējus

padarītu ļoti ekonomiskus, jo metāliem ir liela siltumspēja.
Un šī ir viena no kosmonautikas pamatproblēmām. Otrkārt,

svarīgi konstruēt Saules buras. Tā bija doma par Saules

gaismas spiediena izmantošanu kosmiskā kuģa pārvietošanai
starpplanētu telpā.

Tā redzam, ka jau studiju gados F. Canders prata izvē-

lēties galvenās pamatproblēmas, kuru risinājums saistīts ar

gluži jaunu ceļu meklējumiem. Canders saprata, kāda no-

zīme viņa izvēlētajā dzīves ceļā ir dziļām un pamatīgām
zināšanām, tāpēc allaž labi mācījās. 1914. gadā viņš ar izci-

lību beidza Rīgas Politehnisko institūtu, iegūdams inženiera

tehnologa diplomu. Institūta profils bija plašs, un zināša-

nām, ko F. Canders tur ieguva, bija liela nozīme viņa tur-

pmākajā zinātnieka un inženiera darbā.

Inese Mālniece

Pirms 70 gadiem

DIBINĀTA VISSAVIENĪBAS AUGU AIZSARDZĪBAS

INSTITŪTA BALTIJAS FILIĀLE

Tā ir vecākā augu aizsardzības iestāde Baltijā, kurai šā

gada 1. aprīlī ir pamats svinēt savu jubileju. Sākotnēji tā

saucās par Baltijas bioentomoloģisko staciju un atradās Prie-

kuļos, bet tās dibinātājs bija Jānis Bickis (1877 —1933). Tas

pats J. Bickis, kurš strādājis par skolotāju Priekuļu lauk-

saimniecības vidusskolā un par docentu Latvijas Universitā-

tes Lauksaimniecības fakultātē un gudri ievadījis savus

audzēkņus sarežģītos augu aizsardzības noslēpumos, iepotē-
jot tiem mīlestību pret dabu. Viņš arī sarakstījis pirmo augu

noteicēju latviešu valodā (1920. g.).
Kā tagad šī iestāde ir attīstījusies, lai liecina kaut vai

šādi fakti: sākotnēji J. Bickis tajā bija vienīgais kadru dar-

binieks, bet pašreiz tajā direktora J. Circeņa un tā vietnie-

ces M. Mičenes vadībā strādā vairāk nekā 100 darbinieku.

Kopš 60. gadiem filiālē pārbaudīti daudzi simti Padomju Sa-

vienībā un ārzemēs sintezētu augu aizsardzības līdzekļu, jo tā

ir valsts pesticīdu toksikoloģiskās pārbaudes tīkla atbalsta

vieta visām Baltijas republikām. Savukārt pesticīdu pētīju-
mos atzīstamas sekmes gūtas, nosakot šo preparātu atliekas



augos un apkārtējā vidē. Tāpat gadu gaitā nopietni strādāis,

apkarojot kaitēkļus, slimību izraisītājus un nezāles graud-

augu, kartupeļu, cukurbiešu un kāpostaugu sējumos un augļu

dārzos, šim nolūkam izstrādājot pasākumu kompleksus ar

visracionālākajiem agrotehniskajiem paņēmieniem, pesticīdu
saprātīgāku izmantošanu un maksimālu derīgās faunas sau-

dzēšanu.

So atziņu propagandā daudz dara ceļojošā augu aizsardzī-

bas izstāde «Apkarot kaitīgos organismus, saudzējot apkār-
tējo vidi un nekaitējot cilvēka veselībai», kas regulāri tiek

eksponēta augu aizsardzības izbraukuma sesiju laikā repub-
likas rajonos. Līdzigā kārtā par īstiem propagandas objek-
tiem kļuvuši arī lauka izmēģinājumi, kas kopš 60. gadiem
galvenokārt koncentrēti pirmrindas saimniecībās — Bausk;is

rajona kolhozā «Uzvara», Dobeles rajona sovhozā «Šķibe»,

Jelgavas rajona kolhozā «Avangards», Rīgas rajona kolho/a

«Ādaži», Preiļu rajona kolhozā «Sarkanais Oktobris» un fili-

āles eksperimentālajā laboratorijā Carnikavā. Te liela vērība

pievērsta augu aizsardzības ekonomikai un kaitīgo orga-
nismu ekonomiska kaitīguma sliekšņa noteikšanai, piemēram,
nezālēm un labības laputīm. Tas ļauj novērst pesticīdu ne-

vajadzīgu lietošanu. Sākti pētījumi arī par kultūraugu šķirņu
imunitāti pret kukaiņiem, it īpaši kāpostu kultūrā (E. Rapo-

ports).
Filiāles pastāvēšanas laikā tās darbinieki publicējuši pāri

par 1000 rakstiem un daudzas grāmatas. Viņu pētnieciskas
intereses ir visai plašas.

Jau no sakta gala, sekojot vēl J. Bicka iedibinātajai tradī-

cijai, filiāles speciālisti īpaši nodevušies Latvijas faunas un

floras izpētei. Piemēram, mikologi J. Smarods (1884 —1956)
un M. Lglitis (1892—1974) dziļi izzinājuši mikrofloru, it se-

višķi parazitāro sēņu floru, entomologi E. Ozols (1899 —

1967) un J. Zirnītis (1893—1960) — kukaiņu parazītus jāt-
nieci nus un laputis, K. Starcs (1897—1953) un A. Rasiņš

(dz. 1916) — augstāko augu (jo sevišķi nezaļu) floru.

Kopš 60. gadiem turpinās augļu dārzu mikrofloras (I.Zer-
bele, V. Kalniņa, M. Eihe), bruņutu faunas (B. Rasina), aug-
stāko augu floras (A. Rasiņš) un citi pētījumi. Tāpat liela

vērība pievērsta lauksaimnieciska rakstura izmēģinājumu me-

todikai, kaitīgo un citu savvaļas organismu izplatībai, kā ari

nezāļu, kaitīgo un derīgo kukaiņu un ērču racionālu uzskai-

tes metožu izstrādāšanai (A. Rasiņš). Šajos pētījumos kon-

statēts, ka dzīvo organismu izplatībai dabā piemīt noteiktas

likumsakarības (binomialais negatīvais sadalījums). Tas

206
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ļāva izstrādāt un ieteikt praksei pilnīgi jaunas vienkāršas
uzskaites metodes, kad tiek reģistrēta tikai organismu sasto-

pamība. Izstrādātas jaunas nezāļu kartēšanas metodes un uz-

sākta Latvijas segetālo, t. i., lauka nezāļu, sugu sastāva no-

skaidrošana atbilstoši mūsdienu lauksaimniecības kultūru

tehnoloģijai (A. Rasiņš, M. Tauriņa).
Bet, interesējoties par Latvijas senāko vēsturi, tikuši pē-

tīti arheoloģiskajos izrakumos atrastie pārogļotie graudi, pie-
mēram, ticis pētīts, vai tajos nav konstatējami noliktavu kai-

tēkļu bojājumi (E. Ozols) un kāda ir atrasto graudu un

sēklu botāniskā piederība. Apstrādājot visus datus par ar-

heoloģiskajos izrakumos atrastajiem kultūraugiem un nezāļu
sēklām, ir sagatavots un nodots iespiešanai A. Rasina un

M. Tauriņas darbs «Latvijas kultūraugu un nezāļu vēsture»,
kas aptver 3500 gadu ilgu periodu (līdz 18. gs. sākumam).

Alfrēds Rasiņš

Pirms 30 gadiem

SĀCIS IZNĀKT «ASTRONOMISKAIS KALENDĀRS»

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijā sācis iznākt «Astrono-

miskais kalendārs». Un no tā laika katru rudeni grāmatu
veikalos un kioskos var iegādāties šo Latvijas PSR ZA Ra-

dioastrofizikas observatorijas un Vissavienības astronomijas
un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļas kopējo izdevumu.

Astronomiskos kalendārus izdod tikai nedaudzās padomju
republikās nacionālajās valodās, piemēram, Igaunijā (3000

eks.), Ukrainā (9000 eks.). Maskavā iznāk astronomiskais ka-

lendārs krievu valodā 80000 eksemplāru. Rīgas astronomisko

iestāžu bibliotēkas saņem astronomiskos kalendārus arī no

citām valstīm, piemēram, no Rumānijas (metiens —

1250 eks.), Cehoslovakijas (metiens — 5600) v. c. valstīm.

Salīdzinot metienus, varam secināt, ka mūsu «Astronomis-

kais kalendārs», ievērojot mūsu republikas iedzīvotāju skaitu,
ir visai populārs. Domājams, zināmā mērā tāpēc, ka mūsu

kalendārā bez tabulām ir plaša literārā dala ar interesantiem

rakstiem par astronomijas, kosmonautikas, ģeodēzijas jaunu-

miem, par svarīgiem not'kumiem Vissavienības astronomijas
un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļas dzīvē. Saistoši ir

dati par jubilejām un atceres dienām, kas tiek doti pa mēne-

šiem. Arvien vairāk ir rakstu par ģeodēziju. Tas viss ir pa-

līdzējis stipri celt «Astronomiskā kalendāra» popularitāti.
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Ja pirmais izdevums 1953. gadā tika iespiests 1500 eksem»

piāros, tad pašlaik metiens jau sasniedz 6000 eksemplāru.
Ln tomēr jau drīz pēc iznākšanas kalendāru iegādāties ir

grūti. To ir iecienījuši vidusskolu skolotāji, augstskolu mā-

cību spēki, studenti, skolēni, astronomijas amatieri.

«Astronomiskajam kalendāram» ir nozīmīga vieta zinātnes

atziņu propagandā republikā.

Juris Francmanis

Pirms 25 gadiem

SĀKUSI IZNĀKT «ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS»

1958. gada septembrī iznāca pirmais «Zvaigžņotās debess»

numurs. Un no ta laika četras reizes gadā grāmatu veikalos

parādās kārtējais Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Radio-

astrofizikas observatorijas populārzinātnisko rakstu krājums.
Sā gada vasarā varēsim lasīt simto, proti, jubilejas, numuru.

Izdevuma mērķis ir sistemātiski un operatīvi ziņot par astro-

nomijas un tai radniecisko zinātņu, kas ir saistītas ar priekš-
statiem par pasaules un Visuma uzbūvi, attīstību (elementār-

daļiņu fiziku, dzīvības rašanos un izplatīšanos), iepazīstināt
ar zinātnes par Zemi (ģeodēzija, ģeofizika, ģeoloģija, klima-

toloģija), zinātņu vēstures un filozofijas jaunākajām atzi-

ņām.

Katrā «Zvaigžņotās debess» numurā ir pārskata raksti par
aktuālām zinātniskām problēmām, īsas ziņas par zinātnes

jaunumiem un nodaļas, kas katrā atsevišķā numurā var arī

neatkārtoties. Kosmosa pētījumi, Observatorijas un astro-

nomi, Konferences un sanāksmes, Skolā, Vēsture, Filatēlis-

tiem utt. Katrs numurs beidzas ar zvaigžņotās debess un

interesantāko debess parādību aprakstu attiecīgajā periodā.
Rakstu autori ir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas, Latvi-

jas Valsts universitātes, Rīgas Politehniskā institūta un citu

republikas zinātnisko un mācību iestāžu zinātniskie līdzstrād-

nieki un pasniedzēji, kā arī vadošie zinātnieki no citu repub-
liku astronomijas iestādēm.

Interesants ir fal.'s, ka ilgus gattuš, kamēr Maskavā

sāka iznākt žurnāls h EceJiefitiafl», «Zvaigžņotā de-

bess» bija vienīgais periodiskais astronomiskais izdevums

mūsu valstī.

«Zvaigžņotajā debesī» tiek publicēti oriģinālraksti, kas var

interesēt visus tos, kuri labprāt lasa par savas dzimtenes
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vēsturi. Piemēram minēšu tikai dažus: J. Stradiņš «Otto

Smita pēdas Latvijā» («Zvaigžņotā debess» 1974./75. gada

ziema), J. Stradiņš, L. Cerfase «Rīgas dzejnieka Bazila Plī-

nija veltījums astronomam Tiho Brahem 1600. gadā» (1979./
80. gada ziema), A. Svelpis «G. F. Stenders — astronomijas
zināšanu propagandētājs latviešu vidū 18. gs.» (1980. gada

rudens), J. Kožankova, L. Roze «Astronomiskā informācija
18. gadsimta Jelgavas latviešu kalendāros» (1980./81. gada
ziema), R. Zandberga «Mēri un mērnieki Latvijas pilsētās
13. gadsimtā», J. Klētnieks «Flāmu astronoma Jana Portan-

cija Livonijas karte (1981. gada pavasaris).
1978. gadā sakarā ar šī izdevuma 20 gadu jubileju redko-

lēģija izsūtīja republikas vidusskolām aptaujas lapas ar lū-

gumu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Un apmēram pusē no

saņemtajām atbildēm bija teikts, ka tuvākajā grāmatnīcā

«Zvaigžņoto debesi» var iegādāties tikai ļoti reti vai vispār
nekad. Lūk, daži ierosinājumi: «lerosinām izdot lielākā

tirāžā, vairāk apgādāt provinci, rast iespēju abonēt tāpat kā

pārējos preses izdevumus» (skolotāja V. Tīruma no Kuldī-

gas), «Ļoti vajadzīgs lielāks eksemplāru skaits, lai populari-
zētu astronomiju vidusskolas klasēs astronomijas stundās un

lai šis izdevums būtu pieejams plašākām interesentu masām»

(skolotāja N. Maksimova no Ludzas), «Allaž būt jaunāko
kosmosa apgūšanas problēmu centrā. Paldies par astronomi-

jas jaunumiem, palīdzību astronomijas mācīšanā, mūsu inte-

rešu paplašināšanā» (M. Martinsone no Lubānas).
1978. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un

izdevumu padome pieņēma lēmumu «par populārzinātniskā
rakstu krājuma «Zvaigžņotā debess» tematikas un lasītāju
loka paplašināšanu». Lēmums visumā ir izpildīts, «Zvaig-

žņotā debess» ir iekarojusi zināmu autoritāti ne tikai repub-
likā, bet arī aiz tās robežām. Pienāk pieprasījumi pēc tās arī

no citu valstu astronomijas iestādēm.

Juris Francmanis

Pirms 25 gadiem

DIBINĀTA LATVIJAS DABASZINĀTŅU UN TEHNIKAS

VĒSTURNIEKU APVIENĪBA

Zinātnei ieņemot aizvien lielāku vietu mūsu dzīvē, pieau-

gusi arī sabiedrības interese par to. Palielinājusies nepiecie-
šamība pētīt pašas zinātnes attīstības ceļus un tās likum-
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sakarības. Zinātnes vēsture ir viena no šādām pašas zinātnes

pētniecības jomām, un tajā strādā visdažādāko zinātnes no-

zaru speciālisti. Mūsu republikā zinātnes vēsturei pievērsu-
šies aptuveni 90 pētnieki, kas organizēti Latvijas PSR Dabas-

zinātņu un tehnikas vēsturnieku apvienībā, kas pastāv pie re-

publikas Zinātņu akadēmijas. Apvienības biedru vidū ir as-

toņi akadēmiķi un korespondētājlocekļi, 58 zinātņu doktori

un kandidāti. Republikāniskā apvienība ir viena no Padomju
dabaszinātņu un tehnikas vēsturnieku un filozofu nacionālās

apvienības nodaļām, bet minētā vissavienības organizācija
ietilpst zinātņu vēsturnieku un filozofu starptautiskās savie-

nības ietvaros.

Šī gada 30. janvārī aprit 25 gadi kopš Latvijas PSR Da-

baszinātņu un tehnikas vēsturnieku apvienības nodibināša-

nas. Tās priekšsēdētājs visu aizvadīto gadsimta ceturksni

bijis akadēmiķis Pēteris Valeskalns. Apvienība šajā laikā kļu-
vusi par autoritatīvu republikas zinātnes un tehnikas vēstur-

nieku darba koordinācijas un radošo spēku centrēšanas or-

ganizāciju, kas ar mērķtiecīgu darbību stipri sekmējusi
zinātnes un tehnikas vēstures pētījumu attīstību.

Ir izdotas vairāk nekā 60 monogrāfijas: akadēmiķa P. Va-

leskalna «Oktobra revolūcija un zinātne» (1967. g.), «Ļeņins
un zinātne» (1969. g.); akadēmiķa J. Strādina un H. Stroda

apjomīgā monogrāfija «Jelgavas Pētera akadēmija»

(1975. g.), A. Anteina «Melnais metāls Latvijā» (1976. g.)
un V. Deruma «Tautas veselība senajā Baltijā» (1978. g.).
I. Tālbergas aizstāvētā zinātņu kandidāta disertācija veido-

jusi pamatu 1982. gadā izdotajai monogrāfijai «Latvijas PSR

zinātniskā darba inteliģence (1946—1980)». Atzīstamu vē-

rienu guvusi zinātnes vēstures popularizācija. Daudzu lasī-

tāju interesi piesaistīja J. Strādina grāmatas, it īpaši «Lielā

zinātnes pasaule un mes» (1980. g.), «Etīdes par Latvijas

zinātņu pagātni» (1982. g.), tāpat arī K. Lūša «Vēsture un

vēstures filozofija». Šīs grāmatas zinātnes vēsturi padarīja
sabiedrības plašām aprindām tuvāku.

Rūpējoties par ievērojamu zinātnes un tehnikas darbinieku

pētnieciskā mantojuma saglabāšanu, izdoti onkologa un

ķirurga medicīnas zinātnes organizatora P. Strādina, valod-

nieka J. Endzelīna, padomju raķešu būves pioniera, Rīgas
Politehniskā institūta absolventa F. Candera, šī institūta bi-

ju:-'a profesora matemātiķa P. Bola darbu krājumi. Publicēta

rakstu krājumu virkne, kas veltīti ievērojamo Latvijas zi-

ūLthes darbinieku piemiņai (A. Kirhenšteins, P. Stradiņš,

J. Zutis, G. Vanags, A. leviņš, J. Peive, A. Ķešāns, S.Hillers).
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Apvienības biedri aktīvi piedalījušies arī republikas redza-

māko zinātnieku biobibliogrāfiju sastādīšanā. Līdz šim iz-

nākuši 24 šādi krājumi. Biobibliogrāfijas ir-ne vien plašākai
lietošanai noderīgs izziņu materiāls, bet arī avots dziļākai
zinātnes attīstības ceļu pētīšanai, republikas zinātnes fak-

tisko sakaru izsekošanai, tās vai citas zinātņu nozares nozī-

mīguma izvērtēšanai kopīgajā zinātnes struktūrā.

Izdotas arī vairākas plašu lasītāju loku ieguvušas zināt-

niskās biogrāfijas: J. Strādina grāmata par elektroķīmijas un

fotoķīmijas pamatlicēju T. Grothusu (Maskavā, 1966. g.),
A. Vīksnas un E. Platkāja biogrāfisks sacerējums par ievē-

rojamo Latvijas PSR ķirurgu, ortopēdu un pētījumu organi-
zētāju šajās nozarēs A. Bieziņu (1980. g.) v. c.

Apvienības darbā nozīmīga vieta ir kopīgi ar Igauni-

jas PSR un Lietuvas PSR apvienībām regulāri sasauktajām
Baltijas zinātnes vēsturnieku konferencēm. No 13 notikuša-

jām konferencēm četras bija organizētas Rīgā. Te 1984. gadā
sanāks arī 14. konference. Katrai konferencei ir sava tema-

tika. No pēdējām — 10. (Rīgā, 1975. g.) bija veltīta PSRS

Zinātņu akadēmijas 250. un Jelgavas Pētera akadēmijas
200. gadadienai; 11. (Tallina—Tartu, 1977. g.) — Lielās Ok-

tobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un 175 gadu
atcerei kopš Tartu universitātes darbības atjaunošanas

(1802. g.); 12. (Viļņā, 1979. g.) — Viļņas universitātes dibi-

nāšanas 400. gadadienai; 13. (Tartu, 1982. g.) — 350 gadiem
kopš Tartu universitātes (Acadetnia Guslaviana — 1632)
dibināšanas; 14. Rīgā, notiks 1984. gadā — par pamattēmu
«Zinātnisko organizāciju un personības loma zinātniskajā

jauniadē». Konferencēs notiek ne tikai domu apmaiņa par

veiktajiem pētījumiem. Siem zinātnes vēsturnieku forumiem

ir nozīme arī dažādās pamatspecialitates strādājošo zinātnes

vēsturnieku konsolidācijā, viņu darba kolektīvo formu attīs-

tībā un zinātnes tālāka demokratizācijā.

Šīs pozitīvās tendences vēl pastiprina regulāri (ik pēc
2—3 gadiem) iznākošie zinātnisko rakstu krājumi. No 1959.

līdz 1964. gadam izdoti seši sējumi «No Latvijas PSR teh-

nikas vēstures» (krievu vai.) un no 1959. līdz 1968. gadam
seši sējumi «No Latvijas PSR dabaszinātņu un tehnikas vēs-

tures» (krievu vai.). Kā krājuma turpinājums kopš 1968.

gada Rīgā iznāk «No Baltijas dabaszinātņu un tehnikas vēs-

tures» (iznākuši 6 sēj.). Medicīnas vēsturnieki, kuru darbības

centrs ir P. Strādina Rīgas Medicīnas vēstures muzejs un

Latvijas PSR Medicīnas vēstures biedrrba, kopš 1957. gada
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jau izdevuši 12 sējumus rakstu krājuma «No medicīnas vēs«

turēs» (krievu vai.). Šie rakstu krājumi guvuši atzīstamu

ievērību mūsu valstī un ārzemēs, pozitīvas atsauksmes par
tiem bieži lasāmas pasaules zinātniskajos izdevumos.

Balstoties uz apvienības biedru pētījumiem, kā arī uz viņu

sniegtajām konsultācijām un organizatorisko aktivitāti,
veikta virkne nozīmīgu praktisku pasākumu zinātnes vēstures

pieminekļu apzināšanā, saglabāšanā un memoriālo vietu iz-

veidošanā. Tā, akadēmiķa J. Strādina zinātnisko meklējumu
rezultātā bija iespējams ierīkot izcilā ķīmiķa T. Grothusa

memoriālās vietas Gedučos (Lietuvas PSR, netālu no mūsu

republikas robežas) un uzstādīt memoriālo akmeni pazīsta-

majam ģeofiziķim, Arktikas pētniekam O. Šmitam kādreizē-

jās Trepes muižas vietā Jēkabpils rajonā, saglabāt bijušā
Tartu universitātes rektora rīdzinieka D. Grindeļa ģimenes

kapliču Mārtiņa kapos Rīgā. Atklātas piemiņas plāksnes pie
namiem, kur dzīvojuši Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
akadēmiķi J. Endzelīns, A. Kirhenšteins, J. Zutis, P. Stradiņš
v. c. Akadēmiķa J. Peives vārdā nosaukta iela Rīgā, P. Stuč-

kas Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē iekārtota

profesora P. Valdena memoriālā auditorija, notiek priekš-
darbi F. Candera un republikas Zinātņu akadēmijas pirmā
prezidenta P. Lejiņa memoriālo māju iekārtošanai.

Izcila vieta kā zinātnes vēstures pētīšanas avotiem vien-

mēr bijusi arhīviem, kā arī citām dokumentu krātuvēm. To

papildināšana ar zinātnieku personālfondiem vienmēr noti-

kusi ar apvienības biedru dzīvu līdzdalību. Piemēram, sa-

kārtoti akadēmiķu A. Kirhenšteina un J. Peives personāl-
fondi Zinātņu akadēmijas Centrālajā arhīvā (J. Jākabsons,
A. Noilendorfs). Medicīnas vēstures muzeja fondos iekļauta
I. Mečņikova kolekcija (A. Dirbe). Daudziem izciliem repub-
likas zinātniekiem iekārtoti personālfondi Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas, kā arī V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu
nodaļās.

Tuvākajos gados paredzēti vairāki lielāki izdevumi: Lat-

vieši Tartu universitātē, Medicīnas vēstures pieminekļi Latvi-

jas PSR, Paula Valdena zinātniskā biogrāfija v. c. Apvie-
nības darbības ietvaros sākušies sekmīgi pētījumi zinātnie-

cibā. Aug sociālais pieprasījums pēc zinātnes vēstures pētī-

jumiem. Latvijas PSR Dabaszinātņu un tehnikas vēsturnieku

apvienība ir pierādījusi, ka spēj to sekmīgi apmierināt.
Skat. att. 272. lpp.

Tālivaldis Vilciņš



213

ŠOGAD ATCERAMIES

Revolucionāram

Kārlim Landeram 5. aprīlī — 100

MAZĀK ZINĀMA LAPPUSE VIENĀ DZĪVĒ

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 229. lpp.

Vēsturē Vērgales pagasta nabadzīgā zemnieka dēls Kārlis

Landers pazīstams kā aktīvs revolucionārās kustības dalīb-

nieks, padomju darbinieks un arī vēsturnieks. 1917. gadā —

Rietumu frontes strādnieku un zaldātu deputātu padomes un

Minskas guberņas padomes priekšsēdētājs, tad — KPFSR

valsts kontroles tautas komisārs, vēlāk KK(b) P CKun VCIK

pilnvarotais Smoļenskas un Minskas guberņās, VCK speciālais
pilnvarotais Ziemeļkaukāzā un Donas apgabalā. Kārlim Lan-

deram tika uzticēti atbildīgi uzdevumi arī saimnieciskajā,

diplomātiskajā un izglitības jomā. Viņš pamatoti uzskatāms

par vienu no Latvijas marksistiskās vēstures zinātnes pamat-
licējiem.

Plašs ieskats šā daudzpusīgā cilvēka dzīvē sniegts žurnāla

«Voprosi istorii» 1971. gada 1. numurā. Mans nolūks šoreiz

ir aplūkot tikai vienu, mazāk zināmu lappusi viņa dzīves gā-

jumā, lappusi, kas ir saistīta ar viņa čekista darbību
...

Manu uzmanību piesaistīja daži ieraksti V. I. Ļeņina bio-

grāfiskajā hronikā, kur minēts K. Landera vārds.

1920. gads. Ne vēlāk par 16. aprīli.

Ļeņins runā ar Kaukāza frontes sevišķās da]as priekšnieku
un VCK un VCIK sevišķo pilnvaroto Donas apgabalā un

Ziemeļkaukāzā K. Landeru par stāvokli Donas apgabalā, par
nepieciešamību pašā aizsākumā apspiest baltgvardu sazvē-

restības un iztīrīt Donas kooperācijas iestādes no kontrrevo-

lucionāriem,

1920. gads. Jūlijs.

Ļeņins iepazīstas ar K. Landera telegrammu par padarīto
darbu Kaukāzā un Azerbaidžānā un par stāvokli, kāds tur

izveidojies.
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1920. gads. 26. augusts.
Uz Ļeņina un Tautas Komisāru Padomes Lietu pārvaldes

adresi pienāk K. Landera telegrammas no Armaviras, kurās

ziņots par liela baltgvardu desanta izcelšanos, par Kaukāza
frontes 9. armijas zaudējumiem un neveiksmju cēloņiem.

1920. gads. 3. oktobris.

Ļeņins runā ar K. Landeru par stāvokli Ziemeļkaukāzā,
par iedzīvotāju noskaņojumu, labības sagādes gaitu, par

iespējām palielināt pārtikas nodokli un iesaka viņam saga-

tavot Centrālajai Komitejai ziņojumu par stāvokli Ziemeļ-
kaukāzā.

1920. gads. 4. oktobris.

Ļeņins iepazīstas ar Kaukāza frontes sevišķās daļas

priekšnieka un pilnvarotā pārstāvja Donas apgabalā un Zie-

meļkaukāzā 1920. gada 4. oktobra ziņojumu Centrālajai Ko-

mitejai «Pašreizējais stāvoklis Ziemeļkaukāzā» un uzraksta

«Arhivā (Landers par Ziemeļkaukāzu 1920. X)».

Ļeņins pieraksta adresi: «Landers «Nacionāle» 418».

Par Kārļa Landera čekista darbu šodien nav zināms tikpat
kā liekas. Arī pats viņš par to raksta it kā garāmejot.

■ Notikumu gaitai Krievijas dienvidos vērīgi sekoja Ļeņins.

Viņš uzmanīgi lasīja Landera ziņojumus un telegrammas.
Ļeņins lūdza izsaukt Landeru uz Maskavu, lai personīgi no

viņa dzirdētu, kāds ir stāvoklis dienvidos. Arhīvā saglabājies
tikai šāds Landera pieraksts par sarunu ar Ļeņinu:

«.. . Pastāstīju par stāvokli Donas apgabalā, balstoties'uz

iespaidu no pirmā brauciena, es norādīju uz to, ka staņicās
un pilsētās tur sagrupējies liels daudzums baltgvardu, kas

aizbēguši no Deņikina armijas, un ka no materiāla, kas sa-

krāts pirmā brauciena laikā, var secināt, ka tur tiek gatavota
sacelšanās.

Uz to Vladimirs Iļjičs atbildēja, ka šādas sacelšanās jā-

apspiež pašā iedīgli, bet to organizatori, aktīvi baltgvardi,
sazvērnieki un tās personas, kuras viņus slēpj un aktīvi pa-
līdz deņikiniesiem, stingri jāsoda, par ko plaši jāinformē

iedzīvotāji. Tāpat jārīkojas ar aktīviem Deņikina armijas va-

dītājiem, kuri palikuši uz vietas un varētu izveidot balt-

gvardu organizācijas kodolu.

Vladimiram Iļjičam es paziņoju par to, ka Donas apga-

balā, piemēram, Rostovā, ir spēcīgs meņševiku centrs ar Va-

siļjevu un Pleskovu priekšgalā, kuram ir liela ietekme, jo arī

Deņikina laikā šie kungi cīnījās pret boļševikiem, tagad viņi

mums var izrādīties ļoti bīstami. To pašu es teicu par labē-

jiem sociālistiem — revolucionāriem.
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Vladimirs IJjičs paziņoja, ka meņševikus un labējos eserus

Rostovā nekādā gadījumā atstāt nevar un, ja pret viņiem ir

materiāls, tad nepieciešams viņus nosūtīt uz šejieni, centru,
un nodot tiesai, izveidojot lielu politisku procesu. Ja mēs vi-

ņus atstāsim tur, viņi var mums nodarīt lielu ļaunumu.

Jautājumā par Donas apgabala' kooperāciju, kurā slēpās
daudz ārzemnieku un kontrrevolucionāru, Vladimirs Iļjičs iz-

teicās, ka nepieciešams izdarīt visstingrāko šo organizāciju
tīrīšanu, pamatojoties uz tiem materiāliem, kuri atmasko

viņu kontrrevolucionāro raksturu.

Lai radītu drošu balstu cīņas periodā par mūsu varas no-

stiprināšanu, Vladimirs IJjičs uzskata par nepieciešamu no-

sūtīt strādnieku nodaļas, galvenokārt no bada pārņemtajām

guberņām, kamdēļ, pēc viņa vārdiem, vajadzēs ņemt strād-

niekus arī no Pītera, Maskavas, Ivanovovozņesenskas.»
Pēc kāda laika sakarā ar V. I. Ļeņina ierosinājumu Mas-

kavā un citās pilsētās sāk formēties sevišķās nozīmes ko-

munistiskās nodaļas nosūtīšanai uz Dienvidiem.

Ar Kaukāza frontes Revolucionārās kara padomes sevišķā
pilnvarotā G. Atarbekova, Donas Ārkārtējās komisijas priekš-
sēdētāja V. Savinova un citu čekistu komunistu palīdzību
Kārlis Landers veic lielu darbu, lai nostiprinātu padomju
varu un sagrautu kontrrevolūciju. Vienā no nozīmīgākajām
čekistu operācijām tiek likvidēta ģenerālštāba pulkveža De-

ņikina pretizlūkošanas nodaļas priekšnieka V. Hartulari va-

dīlā baltgvardu pagrides organizācija.
Pēc Deņikina atkāpšanās Hartulari izstrādāja plānu, kā

atjaunot čekistu sagrauto baltgvardu pagrīdes organizāciju
«Nacionālais centrs» un izveidot sazvērnieku organizāciju
visas Krievijas mērogā. Aģentūras tīkls aptvēra Maskavu,
Novočerkasku, Rostovu, Jekaterinodaru un daudzas citas pil-
sētas. Baltgvardu organizācijai bija sakari ar Krimu, ar

Mahno bandītiem un ārvalstu izlūkdienestiem, bija izstrādā-

tas leģendas, pieņemtas paroles, sagatavoti dokumenti un

noteiktas konspiratīvās satikšanās vietas. Šis organizācijas,
kas saucās «Krievijas dienvidu virspavēlnieka Deņikina

kunga Viskrievijas iekšējā un aizrobežu izlūkošanas nodaļa»,
priekšnieks bija V. Hartulari.

Viņš pārvērta ārieni, pieņēma Volkova uzvārdu un ap-

metās nelielā mājiņa Jekaterinodaras nomalē. Kad Deņikina

armija atkāpās uz dienvidiem un pilsēta ienāca Sarkanā Arr

mija, Ārkārtējā komisijā ieradās bijušais jūras virsnieks un

Deņikina izlūkdienesta darbinieks Kondratjevs un paziņoja
paroli un vietu, kur paslēpies Hartulari.
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Pēc Kārļa Landera rīkojuma čekisti izdarīja pārbaudi un

Hartulari arestēja. Sākumā viņš visu noliedza, apgalvoja, ka

esot Volkovs un nekas cits. Nākamajā dienā viņš izdarīja
pašnāvību, bet pirms nāves uzrakstīja vēstuli, kurā, starp
citu, bija teikts: «Es esmu ģenerālštāba pulkvedis Vladimirs

Hartulari. Ar mani izbeidzas Deņikina kunga pagrīdes dar-

bība ...»

Kārlis Landers nolēma neizpaust, ka Hartulari ir miris, un

sūtīt ar parolēm Kondratjevu, kurš tādējādi nokļuva pie sa-

zvērnieku rezidenta un sagaidīja Deņikina kurjeru ... Drīz

pēc tam Kārļa Landera čekisti sagrāva baltgvardu aģentu
tīklu Rostovā, Novočerkaskā, uzzināja deņikiniešu satikšanās

vietas Maskavā. Operācija «Vilks» tuvojās noslēgumam.
Par šo, kā arī par citām operācijām, tāpat kā par Kārļa

Landera tuviniekiem, var sīkāk uzzināt, izlasot apakšpulk-
veža N. Gubernatova rakstu «Viena ģimene», kurš publicēts
laikraksta «Nedēļa» 1968. gada 21. aprīļa numurā.

Viens no tuvākajiem Viskrievijas Ārkārtējās komisijas
priekšsēdētāja Fēliksa Dzeržinska palīgiem un cīņu biedriem

Mārtiņš Lācis reiz rakstīja, ka katram komunistam būtu ne-

pieciešams kādu laiku pastrādāt Ārkārtējā komisijā. Tik

smags pilsoņu kara un ārvalstu intervences apstākļos bija
šis neredzamās cīņas lauks.

Kārlis Landers, partijas mobilizēts, Ārkārtējā komisijā

strādāja Padomju republikai visnozīmīgākajā laikā. Un tur,

tāpat kā citos atbildīgos posteņos, parādīja, ka ir enerģisks
un gudrs darbinieks.

Lūk, kādēļ man gribējās šoreiz ielūkoties tieši šajā, pagai-
dām mazāk zināmajā viņa biogrāfijas lappusē.

Jānis Riekstiņš

Revolucionāram

Eduardam Zvirbulim 1. novembrī — 100

CIENIJAAAS UN VĒRTĪGS SOCIĀLDEMOKRĀTS

Par jubilāru ~ LME, 3. sēj., 782. lpp

«Nesen satiku kādu ļoti cienījamu un vērtīgu s.-d. latvieti,

kas man pastāstīja par tā dēvēto «kreiso opozīciju» latviešu

partijā... Gribētu zināt Jūsu un Jūsu draugu rīdzinieku,

4. rajona un citu domas.

Spiežu roku. Sirsnīgākais sveiciens!

Jūsu Ļeņins.»
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Tā rakstīja proletariāta vadonis 1914. gada 26. jūlijā vēs-

tulē latviešu boļševikam J. Ģipslim (Rūdim). Sajā vēstulē

minētais «vērtīgais sociāldemokrāts» bija tajā pa
?ā gadā

notikušā LSD IV kongresa delegāts Eduards Zvirbulis, kas

LSD Centrālās Komitejas uzdevumā uzturējās ārzemēs

Poroņinā, lai tiktos ar V. I. Ļeņinu, norunātu par LSD

pārstāvju piedalīšanos KSDSP kongresā un ciešākiem LSD

sakariem ar KSDSP. Tas bija solis uz apvienošanos

ar KSDSP boļševikiem. Sajā tikšanās reizē notika vēstulē

minētā saruna. 4. rajons toreiz bija visboļševistiskākais
LSD Rīgas organizācijas rajons. To sauca ari par Alek-

sandra vārtu rajonu, tur atradās lielas metālapstrādes fab-

rikas un bija visapzinīgākie strādnieki.

Kas īsti bija E. Zvirbulis (Putns)? Kāpēc V. I. Ļeņins viņu
tik augsti vērtēja?

E. Zvirbuļa cīņu līdzgaitnieks E. Veiss (Baltiņš) savās at-

miņās rakstīja: «Eduards Zvirbulis uzsāka savu revolucio-

nāro darbību 1902. gadā, strādādams Rīgā, Sarkandaugavā,
Provodņika fabrikā par atslēdznieku un vakaros apmeklē-
dams Rīgas amatnieku biedrības skolu. Viņš bija Sarkan-

daugavas rajona slavenā revolucionāro strādnieku pulciņa
«Krustneši» biedrs.»

1905. gada cīnītājs, kaujinieks Eduards Medne rakstīja:
«Nekad neaizmirsīšu, ar kādu pašaizliedzību Zvirbulis un

Borovskis (arī 1905. gada kaujinieks) man reiz izpalīdzēja

izsprukt no policijas nagiem. Es toreiz strādāju Provodņikā

par gravieri, bet Zvirbulis par atslēdznieku. Tas bija 1904.

gada pavasarī. Kāds meistars ieraudzīja mani kaisām pro-

klamācijas un sāka vajāt. Cik jaudas, iedrāžos atslēdznieku

darbnīcā un pačukstēju par to Zvirbulim. Pāris acumirkļos

biju pārģērbts. Zvirbulis sadabūja cepuri un svārkus, bet

Borovskis mēteli. Bet manu naģeni un drēbes Zvirbulis ar

Borovski turpat noglabāja.»
Viens no boļševiku pārstāvjiem LSD J. Hermanis (Ausek-

lis) rakstīja: «Uz partijas IV kongresu 1914. gada janvārī
no LSD Rīgas organizācijas Aleksandra vārtu rajona tika

izvēlēti četri boļševiki: E. Zvirbulis (Putns), J. Šilfs (Cieku-

rītis), J. Lencmanis (Griķis) un R. Eihe (Andrejs). Kon-

gresā ar referātu par CX darbību un partijas stāvokli uz-

stājās Zvirbulis (Putns), viņš bija vārtiešu delegācijas līde-

ris. Pamatīgā runā viņš atsedza visas CX nepareizības par-

tijas vadīšanā. Savu kritiku un slēdzienus E. Zvirbulis ilus-

trēja ar faktiem un datiem. Viņš kopā ar citiem delegātiem

bija viens no iesniegto boļševistisko rezolūciju autoriem.»



IV kongresa ievēlētās jaunās LSD CX sastāvā bija arī

E. Zvirbulis.

V. I. Ļeņins atstāja lielu ietekmi uz E. Zvirbuli jau viņu

pirmajā tikšanās reizē — KSDSP V (Londonas) kongresā,
kur E. Zvirbulis, kongresa delegāts, pauda boļševiku uzska-

tus. E. Zvirbulis bija izturēts boļševiks arī tad, kad LSD no-

tika asas cīņas pret meņševikiem likvidatoriem, kas gribēja
likvidēt nelegālo partiju Latvijā. Proletariāta vadonis

V. 1. Ļeņins savos rakstos asi kritizēja LSD CX meņševis-
tiski likvidatorisko politiku. Vienlaicīgi viņš atzinīgi izteicās

par LSD ierindas biedru cīņu pret oportūnismu. 1912. gada
martā V. I. Ļeņins rakstīja, ka «latviešu boļševiki iet karā

pret savu Centrālo Komiteju».
1913. gadā latviešu boļševiki uzsāka enerģisku cīņu par

LSD IV kongresa sasaukšanu, cerēdami tajā dot meņševi-
kiem likvidatoriem un samierinātājiem izšķirošu triecienu.

LSD IV kongresa sagatavošanā un darbā ļoti aktīvi piedalī-
jās V. I. Ļeņins. Viņš darīja visu iespējamo, lai palīdzētu
latviešu boļševikiem iznīcināt oportūnismu LSD. Ļeņins pats
uzrakstīja platformas projektu kongresam. Ļeņins referēja
jautājumā par LSD attiecībām ar KSDSP. Tas bija kongresa

svarīgākais jautājums. J. Hermanis rakstīja: «levērojot šī

jautājuma izšķirošo nozīmi, kongresā sākās tik karsta cīņa,
kāda laikam nav piedzīvota nevienā mūsu partijas kongresā.»

LSD IV kongresā boļševiki guva lielu uzvaru pār meņše-
vikiem likvidatoriem un samierinātājiem. Ari par jaunās CX

locekļiem ievēlēja boļševikus. Pēc kongresa CX nodibināja
ciešus sakarus ar Ļeņinu, KSDSP CX un «Pravdu».

Drīz sākās pirmais imperiālistiskais karš. E. Zvirbulis dzī-

voja Berlīnē, nekādu dokumentu viņam nebija. Ātrumā tādus

sadabūt un policijā pierakstīt neizdevās. Vispār bija neiespē-

jami tāda šovinisma uzpliīdu brīdī ierasties policijā ar

krievu dokumentiem. Tam tūdaļ sekotu arests, kā sekas bija
grūti paredzēt. Arī izceļot nebija iespējams. Tāpēc E. Zvir-

bulis sēdēja «mājas arestā» J. Hermaņa dzīvoklī, uzaudzi-

nāja lielu bārdu un kuplus matus. Uz ielas rādities nedrīk-

stēja. Beidzot izdevās sadabūt kāda uz Ameriku izbraukuša

latvieša pasi un dabūt izbraukšanas atļauju. Sākās garš

ceļojums: caur Vācijas pilsētu Zasnieu Rigenes salā, tad ar

prāmi uz Zviedrijas pilsētu Trelleborgu, tad uz Somijas pil-
sētu Raumu un uz Petrogradu, un beidzot uz Rīgu. Taču

arī te viņu vajāja. Viņš devās uz Vologdu, kur tika arestēts.

Savu dzīvi E. Zvirbulis nobeidza Butirku katorgas cietumā.

Mirdza Millere
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Zootehniķim
Paulim Lejiņam 26. februāri — 100

ZINĀTNES UN PRAKSES VĪRS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 330. lpp.

1911. gadā īsi pirms Jāņiem Vestienā bija svarīgs noti-

kums: liela lauksaimniecības izstāde. Tā ilga tikai trīs die-

nas — no 18. līdz 20. jūnijam —, bet vestienieši tai bija

gatavojušies ilgi. Uz atklāšanu no Pēterburgas atbrauca

pat zemkopības ministra biedrs ... Tur es, tolaik tikai 11 ga-
dus vecs zēns, arī pirmoreiz redzēju agronomu Pauli Le-

jiņu.
Izstādes burzma un kņadā, kur dažs bagātāks centas diž-

manīgi ar savu maku izrādīties, viņš izcēlās vienīgi ar savu

kompetenci kā organizētājs un rīkotājs. Viņš bija vēl pa-

jauns cilvēks, vidēja auguma, bet stalts, varētu pat teikt —

skaists vīrs, ar kuplu melnu bārdu. Ļaudis zināja un teica:

tas — agronoms Lejiņš no Lustes muižas. Viņš bija joti

kustīgs: te kopā ar pārējiem izstādes vadītājiem atradās pie
tribīnes lielās ēkas priekša, te — pie lopu novietnēm un

stāstīja, un rādija, un visu izrīkoja, nemitīgi ar rokām žes-

tikulēdams . ..

Bet tad nāca kara un revolūcijas gadi, es studēju un strā-

dāju Padomju Savienībā, un par Pauli Lejiņu negadījās
vairs dzirdēt. 1940. gada vasarā mani iecēla par Latvijas
Tautas valdības izglītības ministra biedru, un izglītības mi-

nistrs, izrādījās, bija profesors Paulis Lejiņš.
Kad tikāmies ministra kabinetā plašajā Izglītības ministri-

jas namā Vaļņu ielā 2, atgādināju profesoram šo mūsu

pirmo tikšanos Vestienā. Tagad viņš jau bija daudz vecāks —

mati gluži sirmi, bārdā balti pavedieni. Taču augums jopro-

jām bija stalts. Un, tāpat kā toreiz Vestienā, kustības bija
dzīvas, spraigas un acu skatiens zem kuplajām melnajām
uzacīm — ass un ļoti izteiksmīgs.

P. Lejiņš uzreiz saprata, ka demokrātijas atjaunošana
Latvijā paver jaunatnei plašu ceļu uz izgtītību. Oficiāli Lat-

vijā gan arī pirms tam bija obligāta pamatskolas (sešu
klašu) izglītība, bet ne visiem bija iespējas to beigt. Tāpēc
ministrs P. Lejiņš ļoti bieži runāja ar skolotajiem un aicināja
viņus jo aktīvi iekļauties visai nozīmīgajā turpmākajā darbā.

Tāda pati bija viņa attieksme pret zinātniskajiem darbinie-

kiem, kurus P. Lejiņš labi pazina no ilggadējā darba Latvi-

jas Universitātē un vēlāk — Lauksaimniecības akadēmijā.
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Ar P. Lejiņu vairākkārt pārrunājām arī to, ka plašais
celtniecības darbs visās jomās Latvijā radīs ne tikai iespē-

jas, bet izraisīs nepieciešamību drīzākajā laikā organizēt
savu Zinātņu akadēmiju. Un viņš ar dziļu degsmi iestājās

par šo ideju un atgādināja, ka doma par Zinātņu akadēmijas
veidošanu cilāta jau 1919. gadā.

Bet tad atkal nāca kara gadi. P. Lejiņš palika Latvijā, un

viņam vajadzēja pārlaist vācu okupācijas laika grūtības un

pazemojumus. Kad atgriezos Latvijā, mani iecēla par jaundi-
bināmās Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas organizācijas ko-

misijas priekšsēdētāju. Es vācu ziņas par to, kādi zinātnieki

palikuši Latvijā un kur katrs strādā. Un, kāds prieks, —

starp viņiem bija ari profesors Paulis Lejiņš. Tūliņ ar viņu

sazinājos, un sākām jaunu sadarbību. Viņš ļoti labi pazina
Latvijas zinātniekus un varēja kompetenti spriest par zināt-

niskā darba tuvākajām iespējām mūsu republikā. Tāpēc arī

nevienam sevišķu pārsteigumu nesagādāja Pauļa Lejiņa iz-

virzīšana par kandidātu akadēmijas pirmā prezidenta ama-

tam.

Pirmajos piecos Zinātņu akadēmijas darba gados, kad

P. Lejiņš bija prezidents, mēs tikāmies gandrīz katru dienu.

Bez daudzajām sēdēm un apspriedēm, kuras P. Lejiņš vadīja,
bija bezgala daudz jautājumu, kurus nācās izlemt vai kārtot

kopā ar prezidentu. P. Lejiņš bija ļoti aktīvs, strādāja no

visas sirds. Viņš nekad nespēja būt mierīgs vērotājs, stāvēt

malā un ļaut citiem rīkoties: kur vien viņš piedalījās, tur

bija aktīvs darītājs, projektu izstrādātājs, debatētājs. Aka-

dēmijas Prezīdija sēdēs viņš nebija tikai oficiāls sēdes vadī-

tājs, bet dzīvi piedalījās katra jautājuma apspriešanā.
Arī kā prezidents un kā cilvēks P. Lejiņš bija ļoti taktisks

un smalkjūtīgs. Ar P. Lejiņu bija patīkami kopā strādāt, jo
vienmēr varēja būt drošs, ka viņš atbalstīs katru pasākumu,
par kura lietderību bija pārliecināts. P. Lejiņš bija cilvēks

ar augstu morāli, viņš mīlēja taisnību un atklātību, un viņa
vārdi vienmēr saskanēja ar darbiem.

Reiz biju viesos pie P. Lejiņa un viņa dzīvesbiedres mājī-
gajā dzīvoklī Friča Gaiļa ielā. Atceros, P. Lejiņš sēdēja

lielā, mīkstā atzveltnes krēslā, un pie sienas bija daudz

gleznu. Starp tām arī kāda vasaras ainava, par kuru profe-
sors teica, ka tās saulainais prieks viņam dodot spēku, kad

esot noguris un satraukts.

Reiz biju arī P. Lejiņa dzimtajās «Rimeikās». Tas bija va-

sarā pirms viņa nāves. «Rimeikas» toreiz jau bija Zinātņu
akadēmijas izmēģinājumu saimniecība. Profesors rādīja paša
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izveidoto raibaļu ganāmpulku. Atmiņā palikuši lieliski kop?
tie lauki un zālāji, kuriem profesors bija licis pamatu ar

lietpratīgu meliorāciju. P. Lejiņš lepni rādīja mums ar auzu

un pupu mistru apsētu lauku. Šādu mistru pēc viņa ieteikuma

audzēja augstvērtīgas lopbarības iegūšanai.
Pēc saimniecības apskates P. Lejiņš nāca mūs pavadit.

Viņš balstījās uz spieķa, kas bija viņa neatņemams pavado-
nis, kaut gaita profesoram vēl bija vingra ...

Tā bija mūsu

pēdējā tikšanās ...

Pēteris Valeskalns

Domājot par PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa un Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa Pauļa Lejiņa zinātnisko

un praktisko devumu, mantojuma vācēji atraduši kādu visai Interesantu

viņa sacerējumu, kas nosaukts par «Zirga lūgšanu». Autora pozīcijā,

situācijā, intonācijā mēs katrs droši vien sajutīsim Leva Tolstoja «Kāda

zirga stāsta» motīvu par Holstomeru, taču tas nemazina interesi. Un,
kaut arī «Zirga lūgšana» nav oficiāli parakstīta ar Pauļa Lejiņa vārdu

(to kā lapiņu izdevusi Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrība), zinātāji

un fakti neapgāžami liecina: to rakstījusi viņa roka un sirds.

ZIRGA LŪGŠANA

Es esmu tikai zirgs, bet mana sirds ir silta un patiesa. Es gribu
strādāt visgrūtāko darbu tev par prieku. Labas auzas, siens un svaigs
ūdens ir viss, ko es vēlos, un siltu, sausu guļas vietu, kur varētu

atpūsties, kad esmu beidzis dienas darbu.

Pirms jūgšanas labi apskati, vai man nav no agrākā darba kāitt

ievainojumi plecos vai uz kakla. Ja braucot novēro, ka pagriežu galvu
uz vienu pusi, tad sakās ir kāda kļūda. Esi tik labs un izlabo tūliņt

Parūpējies, lai iejūgs man derētu un mana galva varētu brīvi kus'

lēties, lai darbā es savus spēkus varētu brīvi pielietot.

Kad kliboju, tad man pakavi nav kārtībā. Pārbaudi, vai esmu kārtīgi

apkalts, un ved mani pie kalēja, kurš savu arodu labi prot un neaiz-

mirst maniem pakaviem piestiprināt slidenā laikā radzes, lai nepakristu,
smago vezumu velkot.

Būtu labi, ja tu katru ritu manu spalvu pamatīgi izsukātu, jo tas

man tikpat veselīgi kā mēriņš auzu.

Pārbaudi manus zobus, ja nevaru ēst. Varbūt manas smaganas iekai-

sušas, kuras, kā tu labi zini, ir ļoti sāpīgas. Nenogriez man asti, kas

mani aizsargā pret mušām un knišļiem. Nerausti grožus un nesit mani

nevajadzīgās dusmās, ja esmu kūtrs saprast, bet uzmudini manu no-

skumušo prātu ar maigu balsi un roku. Neaizmirsti, ka pātagas sitieni

nepavairo manus spēkus, bet gan dara mani nespēcīgāku aiz sāpēm.
Vai tad tevi ar kāds tūliņ sit un plēš lūpas, kad tu, cilvēks būdams,

kļūdies?
Ja tev ir taisna un līdzjūtīga sirds, tad, kalnā braukdams ar vezumu,

nokāp no tā un pieliec ari savu roku pie vezuma! Nekrauj man pār-

mērīgu vezumu, bet pagriez mani uz ceļa nost no akmeņiem un gram-
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bātn. Tāpat nelieto braucot mutes dzelžus, kuri mani apgrūtina, bet

ziemā saldē muti un zobus. Mani atpūtinādams, uzmeklē aizvēju un

aizliec barību. Vasarā neatstāj mani karstā saulē, bet vējā un salā

pienācīgi apsedz. Es griežos pie katra līdzjūtīga cilvēka ar lūgumu:

ja redzi, ka esmu nokļuvis nežēlīga cilvēka rokās, kurš mani veltigi
moca un nodzen līdz nāvei, nomērdē badā un slāpēs, sasit klibu, ar

jēli noberztām krūtīm un kaklu dzen smagā darbā, piekraujot pārmē-

rīgus vezumus, un dauza mani ar rungām un pātagām, tad savaldi

šo necilvēku un paziņo viņa rīcību kārtības sargiem.
Beidzot, mans mīļais draugs, ja mana veselība un spēki izsīkuši un

es palieku vecs un vārgs, un mans garais mūža darbs ir padarīts,

nepārdod mani svešam un nežēlīgam cilvēkam, kurš mani nokalpinās
līdz manam pēdējam elpas vilcienam, bet dod man pelnīto iespēju —

viegli un bez sāpēm nomirt. Jo, kā tu mani vienmēr redzēji kā pacie-

tīgu un uzticamu draugu, palīgu un maizes pelnītāju, tā es pateicībā

par manu uzticamo kalpošanu sagaidu kā atlīdzību mierīgu un vieglu
nāvi. Es lūdzu to tā Kunga vārdā, kurš pats ir piedzimis kūti un

kurš pazīst un mīl mūs visus.

Arī citi radījumi lūdz to pašu no cilvēka, pēc cilvēcīgas apiešanās
un ātras un bezsāpīgas nāves.

Hidrotehniķim

Antonam Kursišam 10. jūlijā — 100

LUBĀNA, SEDAS UN CITU ATMIŅĀ

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 196. lpp.

Viņa tēvs Jāzeps bijis strādnieks Daugavpils dzelzceļa mezglā un

izcēlies ar lielu fizisku spēku — varējis viens pats panest dzelzceļa
sliedi. Varbūt tēva profesija devusi dēlam ierosmi 1902. gadā iestāties

Satiksmes ceļu inženieru korpusa institūtā Pēterburgā. Viņš to nobeidz

1906. gadā ar izcilām sekmēm.

Viņš vispirms strādā mācibu praksē Tallinas ostas būvdarbos, Kamas

un Daugavas krāčaino posmu izpētē. 1905. gadā, kad viņš ir pēdējā
kursa students, viņu uzaicina par jaunāko tehniķi Bada stepes apūde-

ņošanas darbos Vidusāzijā. Tur viņš paliek arī pēc institūta beigšanas,
aizvadīdams raibus un grūtībām piesātinātus darba gadus līdz pat 1914.

Te viņš iegūst tehnisku, organizatorisku, politisku un diplomātisku rūdī-

jumu un nonāk tuvos kontaktos ar sava laika ievērojamām autoritātēm

(akadēmiķiem A. Kostjakovu, Madisonu, ģenerāli 2ilinski, profesoru Ri-

zenkampfu, dāņu melioratoru Veldiki v. c).
Kad viņš ir uzrakstījis plašu monogrāfiju par Bada stepi (1913. g.),

Krievijas Zemkopības un valsts īpašumu ministrija viņu uz diviem ga-

diem komandē uz ārzemēm papildināties irigācijas un hidrotehnikas būv-

darbos. Tā atkal rodas iespēja mācīties — iepazīties ar hidrotehniskām

būvēm Francijā, Šveicē tkur viņu pārsteidza pirmais pasaules karš),

Spānijā un ASV. Spānijā viņš pavada astoņus mēnešus, iemācās spāņu
valodu, bet ASV — veselus 11 mēnešus, iepazīstoties ar daudzām hidro-

būvēm. ln dzimbnē atgriežas caur ziemeļiem — Norvēģiju, Zviedriju,
Somiju.
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1917.—1921. gadā A. Kursišs atkal piedalās plašos pārceļojumos —*

viņš strādā Milas stepē, Mevras oāzē, Krasnodarā (agrākajā Jekaterino-

darā), Kubaņas zemienē un Ziemeļkaukāzā. Tad atgriežas Latvijā.
Te sākumā A. Kursišs pilda Liepājas dzelzceļa iecirkņa pārziņa pie-

nākumus dzelzceļa virsvaldē. Bet kopš 1922. gada pārgāja Zemkopības
ministrijas Kultūrtehniskās daļas dienestā meliorācijas darbos, kur vis-

pirms piedalījās Sedas tīreļa izmeklēšanā.

Taču sakarā ar 1920., 1922. un 1924. gada pavasara plūdiem sabied-

rība asi pieprasīja melioratoriem sniegt palīdzību Lubānas zemienei. Un

Zemkopības ministrija kopā ar Jūrniecības departamentu 1922.—1925.

gadā veica hidromefioratīvo izmeklēšanu Lubānas zemienē, kopš 1923.

gada par darbu vadītāju nozīmējot A. Kursišu. Un 1926. gadā noorga-
nizēja īpašu Lubāna ezera regulēšanas darbu pārvaldi un par tās priekš-
nieku iecēla A. Kursišu.

Lubāna ezera ūdenslīmeņa pazemināšanai tika izstrādāti divi projekta
varianti — viens A. Kursiša vadībā, tā sauktais Aiviekstes variants, un

otrs P. Stakles vadībā, tā sauktais Meirānu kanāla variants. Upes
variants bija lētāks, un tas tika pieņemts. Lai gan, kā vēlāk pierādīja
dzīve, abi studiju biedri bija izstrādājuši vienlīdz racionālus priekšliku-
mus, un tie abi šodien ir Fealizēti...

Bet tolaik Lubāna ezera līmeņa pazemināšana ieilga — tā ttrrpinājās
no 1925. līdz 1939. gadam. Un, tā kā īpašs saimniecisks efekts tūlīt

nesekoja, buržuāziskā valdība 1939. gadā Lubāna ezera regulēšanas
darbu pārvaldi likvidēja, meliorācijas darbus pārtrauca un pašu A. Kur-

sišu aizlaida pensijā.
1940. gadā, atjaunojoties padomju varai, atkal aktuāla kļuva Lubāna

problēma. Taču sākās Lielais Tēvijas karš. Vācu okupācijas laikā A. Kur-
sišs gan vadīja Zemes bagātību pētīšanas institūtu, kaut 1944. gada
septembrī okupācijas varas iestādes par pretošanos institūta inventāra
izvešanai uz Vāciju viņu apcietināja. Tomēr A. Kursišam palaimējās
palikt dzīvam.

1944.—1945. gadā A. Kursišs strādāja Enerģijas pārvaldē, bet pēc
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas nodibināšanas pārgāja akadēmijas
sistēmā. 1946.—1949. gadā viņš vadīja Purvu zinību institūta Hidroģeo-
loģijas sektoru un izstrādāja tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju
(1949), kurā vispārināja un matematizēja racionatreācijas priekšlikumus

par cietas grunts mehānisku un hidraulisku irdināšanu daudzkausu eks-

kavatorā, ko agrāk pats bija labi pārbaudījis Aiviekstes regulēšanas
darbos. Kad 1949. gadā Purvu zinību institūtu reorganizēja par Melio-

rācijas institūtu, A. Kursišs tajā sāka vadīt Hidromeliorācijas sektoru.

Tomēr, gan veikdams kārtējo darbu, gan arī pēc aiziešanas pensijā,
A. Kursišs turpināja apkopot materiālus un idejas par Lubāna problēmu.
Un rezultātā Zinātņu akadēmijas izdevniecībā 1959. gadā iznāca mono-

grāfija «Lubānas zemiene», kas uzskatāma par A. Kuisiša mūža darbu.

...
Un tad ilgstošas slimības dēļ A. Kursišs bija spiests 1953. gadā

aiziet pensijā. Tomēr viņa nesavtīgais mūžs beidzās tikai 1968. gadā
un ilgi saglabāja ievērojamas personības gaismu. Savā ģimenes dzīvē

viņš bija internacionālists. Mājās ar piederīgajiem viņš runāja trijātf
valodās: latviešu, krievu un poļu. Tāda tradīcija jau bija bijusi viņa
mātes laikā. Studiju laika un darba dzīvē viņš iemācījās arī angļu,
franču, spāņu un vācu valodas. Bet līdzstrādnieki atceras A. Kursišu kā

daudzpusīgu speciālistu, cilvēku ar demokrātiskiem uzskatiem, kā humā-
nistu, kā iecietīgu priekšnieku un darba biedru.

Jānis Uiska

Kazimirs Vanags
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Biologam un mediķim
Gastonam Bakmanim 11. jūlijā — 100

ANATOMIJAS IZPĒTES AIZSĀCĒJS LATVIJA

Medicīnas studijas tradicionāli sākas ar cilvēka anatomijas apguvi.
Pirmā tikšanās ar anatomijas profesoru spilgtā atmiņā iegūlusi ikvienam

ārstam. Kopš augstākās medicīniskās izglītības centra izveidošanās Rīgā
1919. gadā līdz pat mūsdienām anatomijas profesori bijuši seši. Bet šī

priekšmeta celmlauzis Latvijā bija zviedru zinātnieks Gastons Bakmanis,

kura vārds laika gaitā gan vairāk vai mazāk piemirsies, arī biogrāfisko
datu par viņu saglabājies pamaz, jo Latvijā aizritējuši tikai piecarpus
gadi no zinātnieka darbīgā mūža.

1919. gada 7. martā Latvijas Augstskolas padome pieņēma lēmumu

par Medicīnas fakultātes dibināšanu, taču tā praktiskā realizācija sadūrās

ar daudzām grūtībām. Plosījās pilsoņu karš, bads un epidēmijas. Nodro-

šināt iedzīvotājiem medicīnisko palīdzību bija padomju varas neatliekams

uzdevums. Tuvējā Tērbatas (Tartu) Universitātē apmācību gaita bija
pārtraukta. Rīgā tobrīd bija diezgan daudz medicīnas studentu, kuri

labprāt turpinātu izglītību. Medicīnas fakultātes izveidē grūtības mazāk

saistījās ar klīnisko priekšmetu apmācības nodrošināšanu, jo Rīgā bija
vairākas laikmetam atbilstošas, kaut arī karā papostītas slimnīcas, tāpat
strādāja daži izcili ķirurgi, terapeiti un citu klīnisko specialitāšu pār-

stāvji. Galvenās grūtības saistījās ar teorētisko priekšmetu apmācību
pirmajos kursos, jo trūka gan atbilstošu mācības bāzu, gan profesoru
un pasniedzēju kadru. Tomēr mācības tika uzsāktas jau 1919. gada
28. aprīlī. Rīgā tolaik uzturējās bijušais Harkovas Universitātes anato-

mijas profesors Alfrēds Zommers, kurš sāka lasīt lekcijas Ķīmijas fakul-

tātes ekā, praktiskajam nodarbībām izmantojot 1. slimnīcu. Taču pēc
dažām nedēļām padomju vara krita, un mācību darbs apstājās līdz

vēlam rudenim. Profesors Zommers pa to laiku saņēma izdevīgu uzaici-

nājumu darbā uz Tartu Universitāti un Rīgu pameta. Bija atkal jāsāk
no gala.

Medicīnas studijām universitātē līdz 1919. gada rudenim bija pietei-
kušies 339 studenti, no viņiem 261 pirmajā kursā. Fakultātes organizā-

cijas komisija tomēr nespēja nodrošināt jaunuzņemtajiem studentiem ap-
mācības anatomijā un fizioloģijā un atlika tās uz nenoteiktu laiku. Tad

vēlēšanos strādāt universitātē izteica Gastons Bakmanis. Viņš ieradās

Rīgā 1920. gada 21. janvārī un jau 3. februārī nolasīja pirmo lekciju.
No Zviedrijas viņš bija paņēmis līdz daudzus preparātus osteoloģijā un

histoloģijā, kurus bija palīdzējuši sagādāt zinātnieka brālis profesors
Eižens Bakmanis un Hugo Hammars (par to abi 1924. gadā tika ievē-
lēti par Latvijas Universitātes goda doktoriem).

Anatomikumu ierīkoja ēkā Puškina (Kronvalda) bulvārī 9, kura bija
uzcelta 1879. gadā pareizticīgo garīgā semināra vajadzībām. Gastona

Bakmaņa enerģiskajā vadībā tur notika remonts, pārbūve, iekārtošana,
un jau 1920. gada septembrī ēka bija sagatavota studentu apmācībai.
Bija ierīkotas divas klausītavas

— 150 un 100 studentiem, preparēšanas
zāle ar 23 galdiem, muzejs agrākās semināra baznīcas telpās (tajā
izvietoja profesora bagātīgo kolekciju), laboratorijas, kabineti, līķu
pagrabs v. tml. Anatomikuma ēku greznoja tradicionālais uzraksts «7/īc

ločus est, übi mors gaudet succurrere vitae» («šeit ir vieta, kur nāve

labprāt palīdz dzīvībai»).
Profesoram G. Bakmanim šajā laikā bija 37 gadi. Viņa mūža ritē-
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jums īsumā bijis šāds. Dzimis Reijmirā, beidzis Kalmaras ģimnāziju,
1901. gadā iestājies slavenajā Upsalas Universitātē, kurā 1907. gada
ieguvis medicīnas kandidāta, 1912. gadā licenciāta un 1913. gadā medi-

cīnas doktora grādu. Bijis anatomijas asistents Upsalā, strādājis Valsts

muzeja antropoloģijas nodajā Stokholmā un psihiatrijas klīnikā Upsala.
Studiju nolūkos apce|ojis vairākas Eiropas valstis, publicējis daudzus

zinātniskus darbus un izrakumos. Bez dzimtas

pārvaldījis septiņas valodas (vēlāk daļēji arī latviešu valodu, kaut gan
lekcijas Latvijas Universitātē G. Bakmanis lasīja vācu valodā).

Rīgā pavadīto laiku pats profesors iedalījis divās dajās: pirmie trīs

gadi veltīti galvenokārt organizatoriskiem pasākumiem, turpmākie divar-

pus gadi — zinātniskiem pētījumiem. Paveikts šajā laikā patiešām ļoti
daudz.

Vispirms straujos tempos ar ārkārtīgu enerģiju un darbaspējām tika

radīta mācību bāze anatomikumā, kura tādā pašā veidā visumā sagla-

bājusies līdz mūsdienām. Turklāt ar pasniedzēju un studentu spēkiem
tika organizētas daudzas zinātniskas ekskursijas, kurās vāca attiecīgus
materiālus praktiskām studijām. Nedaudzu gadu laikā studentu apmā-
cībai jau bija savākts 700 galvaskausu, 1500 mīkstu audu preparātu,
200 pašizgatavotu mulāžu un modēju, 200 korozijas preparātu, 150 0!) )

dažādu kaulu, 15 000 histoloģisko un embrioloģisko preparātu, sakom-

plektēta plaša bibliotēka, iegādāti nepieciešamie instrumenti un apara i.

Sajā laikā profesors G. Bakmanis piedalījās arheoloģiskajos izrakumos

Lodē, Pālē, Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā un Rigas apkārtnē. Senkapos
iegūtie materiāli noderēja latviešu antropoloģijas salīdzinošām studi-

jām.
Medicīnas fakultātē profesors G. Bakmanis lasīja anatomijas un histo-

loģijas kursus, tātad faktiski bija divu katedru vadītājs. So kursu ietva-

ros viņš pasniedza arī topogrāfisko anatomiju un embrioloģiju. Ta kā

sakumā palīgu trūka, profesors tos sagatavoja no jauno ārstu un stu-

dentu vidus, daudziem zinātkāriem jauniešiem paverot ce|u uz pētnie-
cisko darbu. Medicīnas fakultātes darbības sākumā visvairāk zinātnisko

publikāciju nācis tieši no profesora vadītā kolektīva.
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No profesora daudzajiem zinātniskajiem darbiem šeit minēti tie, kuri

izstrādāti Rīga. Tie iedalāmi divās daļās: antropoloģiskie un cilvēka

anatomijas pētījumi.
Profesors G. Bakmanis pirmais uzsācis plašus latviešu antropometriskos

pētījumus. Viņš vācis datus par dažāda vecuma latviešu ķermeņa ārējām

pazīmēm dažādos apvidos, lai noteiktu latviešu antropoloģiskos tipus.
Profesors izmērījis augumu 11415 latviešu karavīriem un konstatējis,
ka 1920.—1922. gadā vīriešiem augums 20—34 gadu vecumā vidēji bijis
171,34+0,06 centimetri. Vislielākie vīrieši bijuši Liepājas, vismazākie —

Rēzeknes apvidū. Citā plašā pētījumā G. Bakmanis apkopojis datus .par
10 896 pieaugušu latviešu matu krāsu un formu. Blondi mati konstatēti

59,3%, brūni — 36,1%, melni — 4,4% latviešu, un tikai visai reti

sastopami iesarkani mati. Vairumam latviešu ir taisni mati un tikai

7% — sprogaini. Tāpat kā ķermeņa garums, arī matu krāsa un forma

pa novadiem atšķiras.

Vispārējās antropoloģijas jautājumiem veltīti profesora pētījumi par

ķermeņa garuma izmaiņām diennakts laikā, cilvēka augšanas likumsa-

karībām un korelatīvo traucējumu elimināciju.
Cilvēka anatomijā šajā laikā G. Bakmanis publicējis darbus par pus-

skriemeļiem, sirds pārvietošanos dīglim, batrocefālijas un kinocefālijas

iespējamo atavistisko nozīmi, plaušu asinsvadiem, dubultveidojumiem
muskulatūrā, krūšu kaula asimetriju un dažus citus.

Līdztekus darbam universitātē profesors G. Bakmanis darbojās piecās
vietējās zinātniskajās biedrībās (bioloģijas, ģeogrāfijas, dabas pētnieku,
senatnes pētnieku un tuberkulozes apkarošanas), kā arī sekmēja Lat-

vijas 1. ārstu kongresa sanākšanu 1925. gadā. Nozīmīgākais profesora
veikums saistās ar Latvijas Bioloģijas biedrību, kuru kopā ar profesoriem
A. Kirhenšteinu, N. Lebedinski un N. Maltu viņš nodibināja 1921. gadā
un trīs gadus bija tās prezidents. Biedrība sekmēja zinātniskus pētī-
jumus bioloģijā un stiprināja Latvijas zinātnieku starptautiskos kon-

taktus. G. Bakmanis bija viens no aktīvākajiem biedrības locekļiem, četru

gadu laikā nolasīja 12 referātu.

A. Kirhenšteins savās atmiņās raksta, ka kādreiz sastapis profesoru
G. Bakmani kanālmalā pie anatomikuma sadrūmušu, nodurtu galvu, uz

muguras sakrustotām rokām. Vaicāts, kā klājas, Bakmanis atmetis ar

roku — šeit strādāt esot grūti; kāpēc? — neesot, ar ko apmainīties
domām. Tobrīd zinātniskā gaisotne Latvijā patiešām bija visai pieticīga,
tāpēc arī saprotams, ka izcilajam zinātniekam vienkārši trūka elpas,
trūka domubiedru, diskusiju un kritikas, kas sekmētu pētniecības izvēr-

šanos. Acīmredzot- tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc 1925. gada
vasarā profesors G. Bakmanis atstāja Rīgu un pārcēlās uz Stokholmu,
lai gan kādā intervijā pirms aizbraukšanas viņš bija izteicies, ka pie

Latvijas esot pieradis kā pie savas dzimtenes.

Profesora veikums Rīgā aizvadītajos gados: izveidota krietna mācību

bāze studentu apmācībai, sagatavoti spējīgi skolnieki un nodrošināta

sekmīga turpmākā pedagoģiskā un zinātniskā darbība cilvēka anatomijā.
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, «par

- intensīvo un pašaizlie-
dzīgo darbu» 1925. gada 4. maijā Gastonam Bakmanim piešķīra medi-

cīnas goda doktora grādu, bet Latvijas Bioloģijas biedrība 22. maijā
viņu ievēlēja par savu pirmo goda biedru, atvadām pasniedzot simbo-

lisku velti — «Latvju dainu» sējumus.
Par turpmāko profesora G. Bakmaņa dzīvi, kura aizritējusi dzimtajā

Zviedrijā un beigusies sirmā vecumā 1964. gadā, zināms mazāk, taču

nav jāšaubās, ka tā, tāpat kā pie mums, bijusi pildīta ar enerģisku un

pašaizliedzīgu pētniecības darbu.



Simtgades reizē gribas pieminēt arī dažas profesora G. Bakmaņa

piemiņas vietas mūsu pusē. Rīgā viņš dzīvojis namos 1. Ganību dambī

(Sverrilova ielā) 4, dz. 3, Eksporta (V. Lāča) ielā 5, dz. 9 un Antonijas
(L. Paegles) ielā 14, dz. 20. Vislabāk profesora piemiņa saglabāta anato-

mikumā: muzeja ekspozīciju, kurā ir daudzi viņa savāktie preparāti,
ievada liels G. Bakmaņa portrets. Pašreiz anatomikuma muzejs ir kļuvis

par Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiāli un līdz ar to

ir pieejams ne tikai medicīnas studentiem, bet ari visiem pārējiem inte-

resentiem.

Arnis Vīksna

P. S. Tomēr par G. Bakmaņa zinātnisko veikumu pēc atgriešanās
Zviedrijā arī varētu stāstīt daudz un plaši. Viņa interese iziet tālu

ārpus medicīnas un antropoloģijas. Viņa pētāmo objektu lokā ietilpa

peles, zivis, dafnijas, auzas, kukurūza, parastā priede, dižskābardis,
0z015... Tā nebūt nav zinātnisko interešu maiņa. Visi pētījumi kon-

centrējās vienā pamatvirzienā — uz dzīvo būtņu augšanas vispārējo
likumsakarību noskaidrošanu. Viņam ir vairāk par simt zinātnisku pub-
likāciju, un nozīmīgākā starp tām grāmata «Augšana un organiskais
laiks», kura iznāca 1943. gadā. «Dzīvības pamatā ir augšana,» raksta

G. Bakmanis šīs grāmatas pēcvārdā, «un droši var apgalvot, ka lā

izsaka arī dzīvības iekšējo būtību.» Pētot augšanas procesa likumsaka-

rības, viņš nonāca pie organiskā (bioloģiskā) laika izpratnes. Minētās

grāmatas priekšvārdā G. Bakmanis raksta, ka viņa «mēģinājumos mate-

mātiski izteikt organismu augšanas un dzīvības procesus... svarīgs

palīglīdzeklis ir bijis organiskā laika matemātiskā formulējuma un orga-

nismu īpatnējā laika meklējumi». Viņš izstrādāja matemātiskas formulas

organiskā laika pārrēķināšanai fizikālajā (planetārajā) laikā, organismu
bioloģiskā vecuma salīdzināšanai un to fizikālā laika akcclerācijas (no-
vecošanas gaitas) noteikšanai. So formulu pārveidojumus var izmantot

organisma maksimālā pieauguma laika, ilgmūžības (mūža garuma),
galīgo izmēru un citu svarīgu rādītāju prognozēšanai. Tā bija zinātnes

vēsturē pirmā konstruktīvā pieeja bioloģiskā laika pētīšanai. Sava laika

situāciju šajā problēmā viņš raksturoja šādi: «Daudzi zinātnieki, kuri

nodarbojas ar augšanas pētījumiem, uzmanību pievērš tikai augšanai,
kas pati par sevi ir svarīgs pētīšanas objekts, taču par organismu laika

problēmu viņiem, šķiet, nav sevišķas intereses. Daudziem zinātniekiem

liekas, ka šajā jautājumā vispār nav nekādu problēmu».
Ar to var arī izskaidrot, kāpēc vairums laikabiedru viņa darbus neiz-

prata. Mūsdienās situācija ir mainījusies. Strauji pieaug dabzinātnieku

un filozofu interese par specifiskā laika problēmu, kuru tagad risina

no dažādiem viedokļiem. Taču Gastona Bakmaņa daudzpusīgi un rūpīgi
izstrādātais darbs līdz šim nav pārspēts. Zinātnieku sanāksmēs, kur

apspriež bioloģiskā laika problēmu, tas izskan moderni un ierosinoši.

Arturs Mauriņš
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Hidrologam
Arvīdam Pastoram 7. janvārī — 75

MŪSU ŪDEŅU PULSA PĀRZINĀTĀJS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 746. lpp.

Darbīgs, atsaucīgs un kluss — tās ir pirmās rakstura īpa-
šības, kas paliek atmiņā ikvienam, kurš tiekas ar viņu — ar

mūsu republikas izcilo hidrologu un okeanologu. Ar cilvēku,
kas nemainīgi visu mūžu palicis uzticīgs vienam darbam:

sākumā Latvijas Jūrniecības departamentā (1928. —1944. g.),
kopš 1944. gada — Latvijas Hidrometeoroloģijas dienesta

pārvaldē, kur vada Jūras un upju prognožu daļu. Vienlaikus

viņš dažus gadus strādājis arī Latvijas Hidrotehnikas un

meliorācijas zinātniskās pētniecības institūtā.

Darba mīlestība, prasīgums pret sevi, prasme darbu veikt

savlaicīgi un mērķtiecīgi — lūk, Arvīda Pastora darba augļu
zelta atslēga. Tāpēc ari publicēto un nepublicēto darbu kop-
skaits jau ir lielāks par 70. Un tajos risināti visai plaši zi-

nātniski un praktiski jautājumi, uzrādot Latvijas PSR lielo

un mazo upju, kā arī ezeru hidroloģiskā režīma raksturoju-
mus un īpatnības, zinātniski izvērtējot faktorus, kas ietekmē

šo ūdeņu hidroloģisko režīmu.

Viņš ir daudz pētījis arī ūdens līmeņa režīmu Daugavas un

Lielupes lejtecēs, it īpaši nozīmīgi ir pētījumi par ūdens

līmeņa svārstību dina-

miku Daugavā lejpus Rī-

gas HES. A. Pastors pir-
mais izstrādāja hidrolo-

ģisko prognožu metodiku

mūsu republikas apstāk-

ļiem, risināja hidroloģisko
elementu rajonēšanas pro-

blēmas. Liels ir viņa iegul-
dījums Rīgas jūras līča un

Baltijas jūras hidroloģisko

problēmu izpētē: līča ūdens

apmaiņa ar Baltijas jūru;

vēja uzplūdu un atplūdu
režīms, ledus, temperatū-

ras, sāļuma un straumju
režīms Rīgas jūras līcī.

Sastādīti vairāki atlanti...
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Vārdu sakot, aktuālu hidroloģisku problēmu, kas gaida risi-

nājumu, netrūkst.

Ikdienas darbs no viņa ik brīdi prasa modrību, notiekošo

procesu un parādību zinātnisku vērtējumu un, kā vienmēr, —

prognozi, ielūkošanos gan tuvāku, gan tālāku notikumu gaitā.
Kad televizora zilajos ekrānos vai pa radio atskan diktora

balss, kas vēstī par dažādu stihisku parādību cēloņiem un

sekām, mēs daudzi nemaz nezinām, ka Arvīds Pastors ar

saviem ļaudīm dienu un nakti dežurējuši, lai visam sekotu,
lai visu vērtētu un lai mūs savlaicīgi brīdinātu.

Arvīda Pastora plašās zināšanas un pieredze, erudīcija
un atsaucība piesaista daudzu speciālistu un zinātnieku uz-

manību. Kopējā sadarbībā atklājas vēl daudzas interesantas

jubilāra darbības sfēras un rakstura īpašības.

Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūta gal-
venais hidrologs J. Rieksts atzīst, ka «Arvīds Pastors —

viens no visizcilākajiem Latvijas PSR h»drologiem. īpašu
vietu viņš ieņem hidrologu praktiķu vidū. Ar viņa aktīvu

līdzdalību tiek risināti hidroenerģētikas jautājumi, piemēram,
hidroloģiskie jautājumi, izstrādājot Daugavas HF.S kaskādi,

ikdienā viņš ir sniedzis Daugavas noteces prognozi, lai mak-

simāli lietderīgi varētu plānot Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas
HES darbību PSRS Ziemeļrietumu energosistēmā.»

Latvijas PSR Ģeogrāfijas biedrības prezidents ekonomisko

zinātņu kandidāts V. Pūriņš ir teicis: «Patīkami strādāt ar

šo cilvēku, kas kompetents visos hidroloģijas jautājumos,
kam plašas zināšanas meteoroloģijas, klimatoloģijas un ģeo-
grāfijas jautājumos. Disciplinētība, atsaucība un vienkār-

šība — vienmēr bijusi kopsolī ar jubilāru. Tāpēc Zinību bied-

rība droši zina, ka ieplānotos izdevumus «Daugava — ener-

ģētikas avots», «Gauja — dabas pieminekļu rekreācijas upe»

lasītāji saņems laikā, labā kvalitātē un interesantus.»

Latvijas PSR Hidrometeoroloģijas un apkārtējās vides

kontroles dienesta pārvaldes jūras un upju prognožu daļas
vecākā inženiere Ausma Rudene un inženiere Irēna Nikoluš-

kina: «Mūsu vadītājs? Saprotošs, labestīgs, ar savu darbu

paraugs pārējiem darbiniekiem. Nemaflāmi, ieinteresēti dod

ievirzi jebkuras tēmas risināšanā. Prasme strādāt veikli, sis-

temātiski, prasme radīt kolektīvā mierīgu darba atmosfēru,

pat kritiskos apstākļos — lūk, kur meklējams nodaļas kadru

nemainīgums.»
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakul-

tātes docents K. Ramans: «Ilgstošā sadarbība Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Ģeogrāfijas
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zinātņu terminoloģijas apakškomisijas sēdes dod iespēju
raksturot jubilāru kā darbīgu, erudītu, zināšanām bagātu

cilvēku, kurš prot strādāt sistemātiski, ar augstu darba kul-

tūru un augstu darba produktivitāti.»
Acīmredzot viņa erudīcijas un cilvēcisko īpašību dēļ tik

ilgus gadus savu veidotāju pulkā Arvīdu Pastoru aicinājis
arī Dabas un vēstures kalendārs. Lai mēs, lasītāji, kļūtu
bagātāki.

Anita Kalniņa

Ģeologam
Kārlim Spriņģim 13. janvārī — 80

PIRMATKLĀJĒJA TAKU SKAISTUMS

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 403. lpp.

Tālas ir Kārla Spriņģa jaunības dienu ģeologa takas —

pēc Maskavas Ģeoloģiskās izpētes institūta beigšanas viņš

strādāja Tālajos Austrumos Verhojanskas kalnu grēdā, In-

digirkas, Kolimas un Gižigas baseinos. Sešpadsmit gados

(no 1931. līdz 1947. g.) viņš iegūst gan lauka ģeologa rūdī-

jumu kartēšanas, derīgo izrakteņu (galvenokārt zelta un al-

vas) atradņu meklēšanas un izpētes darbos, gan ģeoloģisko

pētījumu vadītāja pieredzi Tālo Austrumu Celtniecības tresta

organizācijās. «Baltie plankumi» mazpētītā reģiona ģeoloģis-
kajās kartēs pārklājas ar dažāda vecuma nogulumu krāsām,

parādās spilgti intrūziju masīvi un lūzumzonas, bet galve-
nais — tiek noskaidrotas derīgo izrakteņu izplatības likumī-

bas, atrastas, izpētītas un nodotas ekspluatācijā lielas atrad-

nes, tiek būvēti ciemati, ierīkoti karjeri un ceļi, strauji aug
tautsaimniecibai tik nepieciešamo rūdu ieguve . .. K. Spriņģa

pūliņus un enerģiju, viņa ieguldījumu šajā nozīmīgajā darbā

augsti novērtē valdība, piešķirot divus Darba Sarkanā Ka-

roga ordeņus un ordeni «Goda Zīme».

1948. gadā K. Spriņģis sāk strādāt Latvijā par ģeoloģijas
sektora vadītāju nesen nodibinātajā Zinātņu akadēmijā, kā

arī lasa lekcijas PSRS ģeoloģijā LVU Ģeoloģijas un aug-

snes fakultātes studentiem. Šis lekciju kurss ar plašo pro-
blēmu loku un bagāto faktu materiālu vienlaikus ar pa-

sniedzēja — pieredzējuša lauka ģeologa — prasīgumu bija

nopietna pārbaude studentu darba spējām un interesei par
izvēlēto specialitāti. Gribas apgalvot, ka tieši viņa dēļ ne

viens vien fakultātes absolvents nolēma par savu pirmo prak-
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tiskā darba skolu izvēlēties

Tālo Austrumu Celtniecības

trestu vai ģeoloģiskās ekspe-
dīcijas citos PSRS rajonos.

No 1952. gada K. Spriņģis
vada Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Ģeoloģijas un

derīgo izrakteņu institūtu.

Tas bija 50.—60. gados, kad

mūsu republikā strauji attīs-

tījās ģeoloģiskie pētījumi,

gan saistīti ar praktisku jau-

tājumu risināšanu (de/īgo

izrakteņu atradņu meklēšanu

un izpēti, ģeoloģisko kartē-

šanu, inženiertehnoloģiskiem

pētījumiem), gan ar zināt-

niskiem darbiem par Zemes

garozas uzbūvi un derīgo iz-

rakteņu sadalījuma likumī-

bām. Viss šis problēmu loks

vienmēr bija K. Spriņģa redzes laukā. Apspriežot teo-

rētisko pētījumu plānus un jau paveiktos darbus, K. Spriņģis
mudināja pētījumu rezultātus plašāk izmantot ģeoloģiskajā
izpētē, nodibinot ciešus radošus kontaktus ar izpētes ģeolo-
giem. Šie radošie kontakti kelā mērā bagātināja institūta

darbu, ļāva pozitīvi ietekmēt ģeoloģiskās izpētes darbu vir-

zienus un savlaicīgi pārbaudīt praksē līdzstrādnieku teorētis-

kās atziņas.
Vienlaikus ar administratīvajiem pienākumiem K. Spriņģis

atrada iespēju personīgi piedalīties vairāku Latvijas tekto-

nikas, ģeoloģiskās izpētes vēstures un kvartārģeoloģijas

problēmu risināšanā. Institūta darbinieki vienmēr augsti vēr-

tēja sava direktora darba spējas, pašdisciplīnu, enerģisku
katras radošas iniciatīvas atbalstu. Nelielajā kolektīvā val-

dīja darbīga atmosfēra, un jau 50. gadu beigās un 60. gadu
sakumā tika pabeigti vairāki nozīmīgi pētījumi. Auga insti-

tūta darbinieku zinātniskā kvalifikācija. Augstu novērtējumu

guva arī K. Spriņģa zinātniskais un organizatoriskais
darbs: 1958. gada viņu ievēlēja par Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas korespondētājlocekli, bet 1968. gadā viņam pie-
šķīra Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka

goda nosaukumu.

1967. gadā K. Spriņģis tika iecelts par Rīgā nodibinātā
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Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūta direk-

toru. Zinātniskās pētniecības darba organizācija jaunajā
tautsaimnieciski ļoti nozīmīgajā nozarē prasīja daudz rūpju
un enerģijas, jo darba apjomi ar katru gadu stipri pieauga.
Līdz 1973. gadam, kad K. Spriņģis aizgāja pensijā, sarež-

ģītais organizatoriskais darbs galvenajos vilcienos jau bija
paveikts. Stabilizējās darbinieku kolektīvs, kļuva redzami

pirmie nozīmīgie darba rezultāti. K. Spriņģis, būdams insti-

tūta zinātniskās padomes loceklis un konsultants, joprojām
aktīvi piedalās jūras ģeoloģijas problēmu risināšanā. Viņa

zinātniskajā vadībā tiek gatavotas izdošanai monogrāfijas
par Latvijas PSR ģeoloģisko izpēti, turklāt lielu atzinību

izpelnījušies X- Spriņģa nesen iznākušie zinātniski populārie
izdevumi par jūras ģeoloģiju un minerālizejvielu problēmām.

Visvaldis Ķuršs

Higiēnistam

Augustam Lietavietim 18. februārī — 90

DAUDZU VIRSOTŅU SASNIEDZĒJS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 372. lpp.

Kad pirms 90 gadiem Bērzaunes pagasta «Sēnuļos» tika

kārts šūpulis Augustam Lietavietim, noteikti var apgalvot:
neviens neparedzēja, ka viņš sasniegs tik daudzas augstas
virsotnes. Augusts Lietavietis ir Ļeņina prēmijas un PSRS
Valsts prēmijas laureāts, PSRS Medicīnas Zinātņu akadē-

mijas akadēmiķis, profesors un zinātņu doktors. Viņš apbal-
vots ar trijiem Ļeņina un trijiem Darba Sarkanā Karoga or-

deņiem. Turklāt šis izcilais, starptautisku atzinību ieguvušais
zinātnieks ir PSRS Nopelniem bagātais sporta meistars alpī-
nismā.

Augusts Lietavietis dzimis zemnieka ģimenē. Jau no agras
bērnības vecāki zenu radināja darbam un patstāvībai, ieau-

dzināja viņā neatlaidību un sīkstumu. Augusts Lietavietis

mācījās vietējā pagasta un draudzes skolā, pēc tam Pleska-

vas ģimnāzijā. Viņa skolas gadu tuvākie biedri un draugi

bija Rēzeknes ārsta dēls Jurijs Tiņanovs, vēlāk pazīstams
rakstnieks, literatūrzinātnieks, un Ļevs Zilbers, vēlāk akadē-

miķis, vēža vīrusu teorijas izveidotājs. Bet par A. Lietavieti

jaunākā klasē mācījās topošais rakstnieks Venjamins Kave-

rins.

Ar zelta medaļu absolvējis Pleskavas ģimnāziju, 1912. gadā



233

A. Lietavietis iestājās Pēter-

burgas Kara medicīnas aka-

dēmijā, kuru pēc trim gadiem
nācās atstāt sakarā ar līdz-

dalību studentu nemieros.

Viņš turpināja studijas Mas-

kavas Universitātes Medicī-

nas fakultātē un ārsta dip-
lomu saņēma 1917. gadā.

Jaunais ārsts dienēja ar-

mijā, pēc tam devās novērst

epidēmijas Kurskas guberņā
un 1919. gadā atgriezās Mas-

kavā. Viņš strādāja par Dar-

ba komisariāta inspektoru,

pārbaudīja rūpniecības uzņē-
mumu sanitāro un higiēnisko
stāvokli. Jaunā Padomju
valsts uzņēma straujus m

dustrializācijas tempus, cita pēc citas radās jaunas rūp-
niecības nozares, visās malās sāka augšup slieties jaunu

rūpnīcu korpusi. Reizē ar to plašs darba lauks pavērās divas

specifiskās medicīnas nozarēs — darba higiēnā un arodpa-

toloģijā. A. Lietavietis pievērsās zinātnei, kur viņu gaidīja
strauji panākumi, — dienas kārtībā izvirzījās daudzas pro-

blēmas, kuras pirms tam nebija pētītas.
A. Lietavietis saka ar sanitāro apstākļu izpēti ādas rūpnie-

cībā, pēc tam pievērsās gāzes rūpniecībai. Tehnisko progresu

bija nepieciešams saistīt ar darba apstākļu uzlabošanu uz-

ņēmumos un ar arodslimību profilaksi. Pētījumiem izvēršo-

ties, daudzsološā zinātnieka uzmanības lokā nokļuva jaunas
darba higiēnas problēmas gan saistībā ar krāvēju un veļas

mazgātāju darbu, gan, vēlāk, ar termoregulācijas, darba fi-

zioloģijas un darba zinātniskās organizācijas jautājumiem.

Pilnīgi jauna un ļoti svarīga nozare bija radiācijas higiēna,
kuras pētījumi Padomju Savienībā tika uzsākti un daudzus

gadus veikti A. Lietavieša vadībā.

Kļuvis par medicīnas zinātņu doktoru un profesoru, 1935.

gadā A. Lietavietis sāka vadīt Darba higiēnas un arod-

slimību institūta rūpniecības mikroklimata laboratoriju, bet

no 1948. līdz 1971. gadam bija šī institūta direktors. Viņa
vadībā institūts izauga par lielāko šāda profila iestādi pa-

saulē ar aptuveni 800 darbiniekiem. Vienlaikus no 1938.

līdz 1955. gadam A. Lietavietis bija Centrālā ārstu kvalifi-



234

kācijas celšanas institūta rūpniecības higiēnas katedras va-

dītājs. Viņš sekmēja darba higiēnas un arodpatoloģijas at-

tīstību, bija daudzu simtu un pat tūkstošu speciālistu un

zinātnieku audzinātājs. No 1957. gada A. Lietavietis ir vis-

savienības žurnāla «Turuena Tpy,na h npodpeccHOHajībHbie 3a-

6o.neDaHHH» galvenais redaktors. A. Lietavietis publicējis pāri

par 200 zinātnisku darbu, starp tiem vairākas monogrāfijas,
kā arī pirmo rokasgrāmatu Padomju Savienība par darba

higiēnas jautājumiem.
Akadēmiķa zinātniskie pētījumi veltīti vispārīgās un spe-

ciālās darba higiēnas jautājumiem, rūpniecības mikroklima-

tam, silikozes profilaksei, rūpniecības toksikoloģijai. īpaši

nozīmīgs ii A. Lietavieša ieguldījums radiācijas kaitējumu
klīniskajā izpētē un profilaksē. Viņa darbs guvis atspoguļo-
jumu likumdošana — A. Lietavietis piedalījās rūpniecības
strādnieku sanitārās aizsardzības pirmo likumu sastādīšanā

un kaitīgo faktoru higiēniskajā normēšanā.

Tomēr pats nozīmīgākais A. Lietavieša veikums nav uz-

skaitāms ar zinātnisko darbu daudzumu un plašo tematiku

vien. Tas ir redzams dzīvē. Zinātnieka teorētiskie atzinumi

veicinājuši augsta sanitārā un higiēniskā līmeņa nodrošinā-

jumu mūsdienu rūpniecības uzņēmumos, stipru arodslimību

un traumatisma samazināšanos. Tas arī ir bijis pamats viņa

daudzajiem apbalvojumiem, prēmijām, goda nosaukumiem un

augstajiem akadēmiskajiem grādiem.
Pelnītu atzinību Augusts Lietavietis iemantojis arī ārpus

mūsu valsts robežām. 1961. gadā viņš tika ievēlēts par Starp-
tautiskās, arodmedicīnas organizācijas viceprezidentu, bet

1972. gadā — par goda biedru. Viņš ievēlēts, arī par vairāku

ārvalstu zinātnisko biedrību un organizāciju locekli un goda
biedru.

Ikdienas dzīvē A. Lietavieti raksturo neizsīkstošs opti-
misms, darba mīlestība, nemitīga interese par visu jauno,

progresīvo. Viņa dzīve ir cēls paraugs, kā kalpot cilvēkiem.

Virsotņu Augusta Lietavieša dzīvē ir bijis daudz — gan

tiešā, gan pārnestā nozīmē. Bez zinātnes kalngaliem viņš
sasniedzis arī daudzu augstāko kalnu virsotnes. A. Lietavie-

tis ir viens no pirmajiem un izcilākajiem padomju alpīnis-
tiem.

Zinātnieka pirmais kāpiens, saprotams, notika bērnībā un

mūsu pašu necilajā Gaiziņkalnā, kurš atrodas netālu no

«Sēnuļiem». 1927. gadā A. Lietavietis pirmoreiz ieradās Kau-

kāzā un dažās nākamajās vasarās pakjāva tā augstākās
virsotnes. Tiecoties pēc vēl augstākām smailēm, viņš pieda-
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lījās divās ekspedīcijās uz Pamiru un desmit ekspedīcijās uz

Tjanšanu. Ekspedīciju dalībnieki bija izcilākie padomju alpī-

nisti, piemēram, Jevgeņijs Abalakovs v. c. 1937. gadā Tjan-
šanā A. Lietavieša vadītā ekspedīcija atklāja Uzvaras

smaili (7439 m) un pēc gada uzkāpa tajā. Tas bija viņa
dižākais sasniegums alpīnismā.

Ekspedīciju laikā A. Lietavieti interesēja arī zinātniski jau-
tājumi. Līdztekus aklimatizācijas problēmām augstkalnu ap-

stākļos dažas viņa publikācijas veltītas, piemēram, ģeomor-
foloģijai un glacioloģijai. Augusts Lietavietis aizrāvās ar

kalnu fotografēšanu un arī šeit guva labus panākumus —

balvas vairākās fotoizstādēs. Zinātnieka vārds atrodams ģeo-
grāfiskajās kartēs: Tjanšanā ir Lietavieša smaile, bet Pa-

mirā — Lietavieša kalnu pāreja. Tā godināts akadēmiķa vei-

kums alpīnismā. Vēl viens apliecinājums tam — 1974. gadā
Maskavā izdotā Jevgeņija Sirnonova grāmata ar nosaukumu

«Lietavieša smaile».

Nodarbošanās ar kalnos kāpšanu akadēmiķim Jāvusi sa-

glabāt možu prātu, mundrumu un veselibu līdz pat sirmam

vecumam. Ik pa laikam viņš ierodas Rīgā uz dažādiem zi-

nātniskiem pasākumiem, reizēm aizbrauc pasērst dzimtajā
Bērzaunē. Vaicāts par grūtāko maršrutu sava dzīve, Augusts
Lietavietis atbild:

— Tas bija cejš no baskāja ganuzēna «Sēnuļos» līdz aka-

dēmiķim.
Izcilais zinātnieks to nostaigājis godam.

Arnis Vīksna

Horeogrāfam

Harijam Sūnām 23. martā — 60

SALA KUSTĪGAJĀ DEJAS OKEĀNĀ

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 446. lpp.

Jau par aksiomu pārvērtusies ķecerīga atziņa: latvieši ir

dejotāja tauta. Tikai pirms 60 gadiem likti pamati profesio-
nālajam baletam, pirms nepilniem 40 gadiem — latviešu

profesionālajai skatuviskajai dejai, bet šodien Latvijā dzi-

mušu un mācījušos dejotāju kontā skaitām spožas uzvaras,

visdažādāko kalumu medajas starptautiskajos konkursos,

skatēs, festivālos un salidojumos. Laureātiem fonā — līdz

pat desmit tūkstošiem deju mākslas amatieru Padomju Lat-
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vijas ciemu un pilsētu, skolu un rūpnīcu, kolhozu un sov-

hozu klubos un kultūras namos. Tāds ir dzīvais, zaļojošais
dejas apīnis. Dejas prakse, kas, gadiem aizritot, kļūst par
daļu no mūsu kultūras vēstures. Bet, būsim paškritiski, —

par visai pavirši apzinātu, rakstos tikai daļēji fiksētu, likum-

sakarības un kopējā attīstības procesā mazpētītu daļu. Lai

gan musu pirmā un vecākā dejas kritiķe un vēsturniece sa-

vos turpat vai 90 gados joprojām nezaudē dzīvu ieinteresē-

tību latviešu baleta un tautas deju daiļrades likteņos. Starp
viņas paveikto un šodienas prasībām un vajadzībām atrodas

robežšķirtne — būtībā satrūkusī paaudžu pārmantojamības
ķēde dejas zinātne, dejas vēsturē, dejas saglabāšanā.

Tāpēc Harija Sūnas vieta mūsu dejas mākslas pasaulē ir
unikāla un stabila. Tajā, tagad vairs neatminamajā mirklī,
kad jaunais arhitekts pamatīgo, gadu simtiem spītējošo arhi-

tekta veikumu ziedoja vējainajai tautiskajai Terpsihorai, viņš
sāka celt kaut ko daudz vērtīgāku un paliekošāku, nekā jeb-
kad būtu paveicis, namus projektēdams.

Nu jau gandrīz 40 gadus (tos pašus gandrīz 40, cik ilgi
pastāv latviešu skatuviskā deja) H. Sūna ir ražīgs un

savdabīgs dejas praktiķis. Šim titulam savukārt ir tik daudz-
slāņains saturs, ka tas prasīt prasās pēc sistematizēta atšifrē-

juma.
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A. Tautas deju ansambļu dibinātājs, vadītājs, iedvesmo-

tājs. «Dancis», «Kalve», arodskolu jauniešu deju ansam-

blis — tas ir viņa veikums, kam komentāri nav vajadzīgi.
B. Skatuvisko deju repertuāra, jaundeju veidotājs, no ku-

rām ne viena vien gadu gaitā gandrīz vai folklorizējusies.
«Audēju deja», «Pie Daugavas», «Sudmaliņas», «Es biju mā-

miņai» ...
un tā joprojām — līdz pat mūsdienām, līdz «Kur-

zemei», līdz baleta «Staburags» kāzu cēlienam. Ar vārdu sa-

kot, dejas visiem vecumiem, visiem izpildītājiem.
C. Deju svētku un festivālu virsvadītājs. Visplašākajā dia-

pazonā — no skolēnu svētkiem, arodskolu deju pašdarbības

sarīkojumiem līdz kaleidoskopiski krāšņajiem zīmējumiem
lielo dziesmu un deju svētku laukumos un estrādēs.

D. Pedagoģiskais darbs. Dejotāju — latviešu un cittautu

deju izpildītāju — stājas, horeogrāfisko iemaņu un personī-
bas veidošana. Gan «gargabala distancēs» kā «Dancī», kon-1

servatorijā vai baletskolā, gan «dejas sprintā» — atsevišķā'-
darba stundā ar kādu bezvārda, vēl neslavenu kolektīvu. Sū-

niskais hiperbolizētais žests., asā mēle, reljefie salīdzinājumi,'
mērķa izjūta iespiežas prātā jau ar vienu kopus darba mirkli.

Likumsakarīgi, ka Sūna spējis «saindēt» ar mīlestību pret
deju tik daudz jaunu ļaužu kā neviens cits.

Uz šiem ABCD pamatpunktiem kā uz četrām valzivīm

stās Harija Sūnas zinātnieka pasaule un būtība, kurai arī ir

daudz izpausmju. Krāt un apzināt mūsu tautas dejas, uz tā

bāzes pētīt un saprast dejas attīstības virzošos spēkus, spe-
cifiskos momentus, ieguvumus un zaudējumus. Radīt tautas

horeogrāfijas pētīšanas metodoloģiju, iesaistīt pētniecības
darbā jaunus un strādātgribošus cilvēkus. 1966. gadā iznāk

viņa pirmais kapitālais darbs «Latviešu dejas un rotaļdejas».
Monogrāfija rezumē ceļu, kas noiets uz mākslas zinātņu kan-

didāta grādu (pirmo mūsu deju mākslā!). Bez tam — raksti

un apceres par citām tēmām, kas H. Sūnām šķitušas svarī-

gas un interesantas: dejas folkloristu zinātnisko ekspedīciju
darba pieredze, horeogrāfiskās folkloras sistematizācija, sa-

līdzinošā horeogrāfija, anketēšanas metode deju folkloras ap-
zināšanā, 70. gadu Rīgas baleta vērtējums v. c.

Bijuši brīži, kad licies neticami, kā to visu var savienot,
kā var paspēt izdarīt. Bijuši brīži, kad pilnīgi droši seci-

nāts — Sūna sāks atkārtoties, Sūna aprims. Bet Sūna allaž

un negaidīti atbildējis ar jaunu darbu. Rāmāki un konserva-

tīvāki dejas meistari nonākuši šokā, bet domājoši un mek-

lējoši ļaudis rosināti pievērsties pavisam jaunai, novatoriskai

idejai, pieņēmumam, tēzei, virzienam, varbūtībai.
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izdevniecībā «Zinātne» klajā laistais it kā nelielais darbs

«Dejas notācija». Te Sūna droši metas cīņā ar pasaules mē-

roga horeogrāfijas zinātniekiem. Metas ne klajas cīņas pēc
(lai gan maza bravūras pieskaņa, sūniska savā būtībā, te

neapšaubāmi saskatāma), bet gan tādēj, lai palīdzētu at-

risināt vienu no vissmagākajām problēmām pasaules horeo-

grāfijas mākslā — dejas pieraksta problēmu. Ir vērts pie tās

pakavēties. I vēsture, i šodiena liecina: deja tiek nodota no

rokas rokā «dzīvā veidā». Parādot un iemācot soļus, kombi-

nācijas, zīmējumus, atainojot stilu un manieri. Šim «dzīvajam
veidam» piemīt tendence lēnām, nemanot mainīt horeogrāfisko

tekstu, līdz kamēr mazās kvantitatīvās pārmaiņas dod kvali-

tatīvu lēcienu
— zūd horeogrāfijas autentiskums. Jau kopš

15. gadsimta dejas speciālisti mēģina atrast kādu visaptve-
rošu horeogrāfisko «nošu sistēmu», kas ļautu precīzi uz laiku

laikiem saglabāt deju. H. Sūna radījis oriģinālu sistēmu,
kurā atšķirībā no visām citām sistēmām noteiktu un lielu

saturisku slodzi nes pati partitūras veidlapa. Izmantojot 99

dažādas pieraksta zīmes, lapa tiek aizpildīta, fiksējot ne tikai

atsevišķa dejotāja kustības, bet arī tā vietu zīmējumā, pašu
zīmējumu, kā ari visu horeogrāfisko kontekstu, šim nolūkam

paredzēts izmantot speciālas rakstāmmašīnas pieraksta pa-

ātrināšanai un tīrībai; tāpat iespējams partitūru bez lieliem

sarežģījumiem nodot ESM, panākot uz tās ekrāna attiecīgā
materiāla vizuālu attēlu.

Speciālisti prognozē Harija Sūnas darbam lielu nākotni.

Atliek gaidīt viņa Notācijas ieviešanos praksē — tautas deju,
sarīkojuma deju, baleta utt. pierakstos. Bet pa to laiku

H. Sūna jau noteikti būs mūs pārsteidzis ar kaut ko jaunu
šajā it kā tik labi pazīstamajā tautas deju pasaulē. 60 gadi

horeogrāfam un zinātniekam ir paši spēka gadi, it sevišķi

Harijam Sūnām, kad atrasts savs stils, sava koncepcija
dzīvē, mākslā un zinātnē. Sūnas audzēkņi konservatorijā (at-
kal jāpiebilst — pirmie akadēmiski izglītotie mūsu tautas

deju vēsturē) gan saka, ka viņš ir līdzīgs vientuļai salai

okeānā, ka Sūna —tā ir ne katram pieejama un izprotama pa-
saule. Ja izteikumi ir patiesi, tad tajos tomēr apliecināta liela

un darboties rosinoša vientulība, un līdz nākamajai paaudzei
horeogrāfijas zinātnē mums noteikti nebūs jāgaida tik ilgi
kā lidz šīgada jubilāram.

Ēriks Tivums
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Astronomam

Matīsam Dīriķim 7. augustā — 60

VIŅA VĀRDS RAKSTĪTS PLANĒTU PASAULĒ

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 390. lpp.

Šogad aprit 60 gadu, kopš dzimis astronoms Matiss Dīri-

ķis, pirmais cilvēks Latvijā, kura vārds iemūžināts Visumā —

mazā planēta ar 1805. kārtas numuru jau kopš 1973. gada
saucas par Dīriķi. (Vēl vienīgi dižā Raiņa vārds 1976. gadā
piešķirts vienam no planētas Merkura krāteriem.) Sajā sa-

karā TASS korespondents tolaik rakstīja:
««Cebotarjovs» un «Dīriķis» — ar šādiem nosaukumiem

pasaules mazo planētu katalogos tika ierakstīti divi jauni de!-

bess ķermeņi, ko atklājuši padomju astronomi. Šie vārdi tiem

doti par godu pazīstamajiem debess mehānikas speciālis-
tiem — PSRS Zinātņu akadēmijas Ļeņingradas Teorētiskas

astronomijas institūta direktoram profesoram G. Cebotarjo-
vam un Latvijas Valsts universitātes Astronomiskās observa-

torijas līdzstrādniekam M. Dīriķim. Vēsts par to Ļeņingradā

saņemta no Starptautiskā planētu centra, kas atrodas Ame-

rikas Savienotajās Valstīs. Ziņojumā uzsvērts, ka šāds lē-

mums pieņemts, atzīstot padomju zinātnieku izcilos nopelnus
debess mehānikas teorijas izstrādāšanā un Saules sistēmas

planētu kustības likumu pētīšanā.»
Ikviena mazā planēta, kuras orbītas elementi ir noteikti

pietiekami precīzi, iegūst savu kārtas skaitli un nosaukumu.

Tos piešķir pēc planētas atklājēja un orbītas aprēķinātāja

priekšlikuma Starptautisko mazo planētu pētījumu koordinā-

cijas centrs. Tā, 1933. gadā mazā planēta, kurai precīzu or-

bītu bija noteicis Kārlis Šteins (tagad LVU profesors), reizē

ar 1284. kārtas numuru pēc viņa priekšlikuma ieguva nosau-

kumu — Latvija. 1971. gadā līdzīgā kārtā pēc Matīsa Dīriķa

priekšlikuma reģistrēja 1796. mazo planētu — Rīga. Astero-

īdu Dīriķis 1970. gadā atklāja Nikolajs Cernihs Krimas As-

trofizikas observatorijā, kur mazās planētas tiek sistemātiski

fotografētas un noteiktas to precīzas pozīcijas. lerosinot no-

saukt Matīsa Dīriķa vārdā mazo planētu, Krimas Astrofizi-

kas observatorija, Ļeņingradas Teorētiskās astronomijas in-

stitūts un LVU Astronomiskā observatorija pelnīti augstu

novērtēja M. Dīriķa ilgo raženo darbu.

Matīss Dīriķis dzimis Rīgā 1923. gada 7. augustā māk-

slinieku ģimenē. Viņa tēvs Augusts Dīriķis (1894—1941) bija
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gleznotājs un skolotājs, māte — Natālija Dīriķe (1895 —

1963), Maskavas Augstāko sieviešu kursu matemātikas pro-
fesora Aleksandra Gatliha meita, — tēlniece (mācījusies arī

konservatorija čella spēli), ilgus gadus bija Valsts Latviešu

un krievu mākslas muzeja galvenā fondu glabātāja.
M. Dīriķis 1941. gadā absolvē Rīgas 2. vidusskolu,

1946. gadā beidz astronomijas studijas LVU Fizikas un ma-

temātikas fakultātē, 1953. gadā, būdams Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Fizikas institūta Astronomijas sektora

zinātniskais līdzstrādnieks, Pulkovas observatorijā aizstāv

kandidāta disertāciju par komētu orbītu pirmatnējā rakstura

noteikšanu. Disertācijai seko jauni pētījumi par ilgperioda
komētu pirmatnējo orbītu noteikšanu un mazo planētu orbītu

elementu precizēšanu.
1962. gadā M. Dīriķis pāriet strādāt uz Latvijas Valsts uni-

versitātes Astronomisko observatoriju. Toreiz LVU Skait-

ļošanas centrā bija sācis darboties elektroniskais skaitļotājs
IS3CM-2M. M. Dīriķis ir viens no pirmajiem latviešu astro-

nomiem, kas apgūst programmēšanas māku un sāk izmantot

moderno skaitļošanas tehniku darbietilpīgajos teorētiskās as-

tronomijas aprēķinos, tā iegūstot daudz precīzākus rezultātus

un palielinot darba apjomu. M. Dīriķis noteicis precīzus or-

bītas elementus vairāk nekā 120 mazajām planētām. Tām vi-

sām aprēķinātas arī efemerīdas (atrašanās vieta un laiks pie
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debess sfēras) daudziem turpmākiem gadiem. Sīkāki pētī-
jumi veikti par mazajām planētām, kam ir lielas orbītu eks-

centricitātes, kā arī par apgabaliem asteroīdu gredzenā, kur

planētu apriņķošanas periodi ap Sauli ir vienkārši samēro-

jami ar Jupitera apriņķošanas periodu. Daudz darba iegul-
dīts tā saukto nenumurēto planētu pētīšanā (mazā novēro-

jumu skaita dēļ to orbītas vēl nav precīzi nosakāmas). Kopā
ar V. Magoni pierādīts, ka vairāki par dažādām planētām uz-

skatīti objekti ir identiski.

Mazo planētu pētījumi nav M. Dīriķa vienīgais darba

lauks. Daudz laika, pacietības un neatlaidības viņš veltījis
Vissavienības astronomijas un ģeodēzijas biedrības (VAĢB)

Latvijas nodaļas izveidošanai un izaugsmei. Kopš tās dibinā-

šanas 1947. gada 18. novembrī viņš nepārtraukti darbojies

nodaļas padomē, ilgu laiku būdams tās atbildīgais sekretārs

un astronomijas sekcijas vadītājs, bet no 1961. gada — pa-
domes priekšsēdētājs. Pateicoties M. Dīriķa spējām arvien

pulcināt ap sevi jaunatni, Siguldā iekārtota biedrības obser-

vatorija, kurā uzstādīts un darbojas Padomju Savienībā lie-

lākais amatieru izgatavotais teleskops (spoguļa diametrs

50 cm). Kopš Starptautiskā ģeofizikālā gada (1957. —

1958. g.) biedrības biedri M. Dīriķa vadībā ik vasaru sek-

mīgi piedalās sudrabaino mākoņu novērošanā un izpētē.
Biedrības entuziasti vairākkārt devušies tālās ekspedīcijās,
lai novērotu pilnus Saules aptumsumus. Šo ekspedīciju inici-

ators un vadītājs vienmēr bijis M. Dīriķis.
Reizi mēnesī M. Dīriķa vadībā notiek biedrības astronomi-

jas sekcijas sanāksmes, kuru daudzpusīgā un aktuālā tema-

tika vienmēr pulcina plašu klausītāju saimi. Pateicoties

M. Dīriķa atsaucībai, daudzi astronomijas amatieri ir veikuši

zinātnei derīgu darbu gan mazo planētu kustības noteikšanā,

gan astronomijas instrumentu būvē, gan citās nozarēs. Ne-

žēlodams savu dārgo laiku, viņš ar lielu pacietību un peda-
goģisku taktu māca gan studentus, gan gados jaunus un ve-

cus astronomijas draugus. Tāpēc M. Dīriķa darba istabā

LVU Astronomiskajā observatorijā reti var sastapt viņu
vienu. Arī speciālisti bieži vien griežas pēc padoma pie
M. Dīriķa, jo viņam ir plašas zināšanas astronomijā un tai

radniecīgās nozarēs, kā arī svešvalodās, turklāt viņam rak-

sturīga bezgalīga nesavtība. Viņš vienmēr un pret visiem

ir laipns, atsaucigs un izpalīdzīgs. Ja M. Dīriķis būtu iero-

bežojis savu lielo labestību, viņš sen jau būtu zinātņu dok-

tors. Zinātne būtu kļuvusi bagātāka ar jaunām atziņām, bet

vai sabiedrība tādēļ būtu kļuvusi laimīgāka? Atcerēsimies
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austrāliešu rakstnieces Dimfnas Kjūsakas vārdus: «Laip-
nība ir reta un skaista īpašība . . . nekam pasaulē nav vērtī-

bas, ja cilvēki nav laipni cits pret citu. Ne tā saucamajai kul-

tūrai, ne talantam, ne slavai. Itin nekam.»

Matīsa Dīriķa lolojums ir Astronomiskais kalendārs (to
izdod VAĢB Latvijas nodaļa kopā ar Latvijas PSR ZA Ra-

dioastrofizikas observatoriju kopš 1953. gada, M. Dīriķa at-

bildīgā redakcijā kopš 1971. gada). Viņa vadībā skaitļotas

visas kalendāra tabulas un astronomiskās parādības ne tikai

Astronomiskajam kalendāram, bet arī Dabas un vēstures un

visiem citiem Latvijā izdodamiem kalendāriem.

Visi, kas pazīst Matīsu Dīriķi, sirsnīgi vēlētos, kaut viņš
arī pēc 60. dzimšanas dienas joprojām atrastos darba ierindā

un kaut viņa dzīves saturs un vienīgais vaļasprieks arī tur-

pmāk būtu astronomija un tās popularizēšana tautā.

Ilga Daube

Fiziologam un etnogrāfam
Aleksandram Lipšicam 28. augustā — 100

CĪLES ZINĀTNIEKS NO LATVIJAS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 389. lpp.

«Cik daudznozīmīgs un ietilpīgs ir dzimtenes jēdziens, lietojot to

Aleksandra Lipšica sakarā, attieksmē pret viņa likteni, cik neierobežoti

daudz tas ietver sevī!» Tā par viņu izteikusies ievērojamā padomju
rakstniece M. Aligere. Par viņu, kas uzskatāms par Latīņamerikas inte-

liģenta, zinātnieka, humānista simbolu, par augstu ētisku ideālu nesēju
Cīlē, kura kļuvusi par viņa otro dzimteni, un Kubā, kur viņš tik bieži

mīlējis uzturēties un skatīt savu ideālu piepildījumu.
Viņš piedzima Rīgā. tipogrāfijas īpašnieka ģimenē. Mācījās Rīgas

Nikolaja ģimnāzija un beidza to 1901. gadā. Jau vecākajās klasēs Alek-

sandrs uzņēma sakarus ar revolucionāri noskaņotiem Politehniskā insti-

tūta studentiem, bet vistuvāk — ar A. Edelmani, kurš viņu pirmais

iepazīstināja ar marksismu. Ģimnāzijas dokumentos, kas tagad glabājas
Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā, atrodami ģimnāzijas
izlaiduma eksāmenu atzīmju saraksti un sacerējumi par tematu «Krievu

rakstnieki un viņu attieksme pret dzimtbūšanu». A. Lipšics savā sace-

rējumā raksta par N. Cerniševski un viņa darbiem, kuros atmaskota

carisma zemniekiem naidīgā politika sakarā ar 1861. gada reformu. Uz

lapas malas lasāma skolotajā piezīme: «Autoru aizved sānis prātojumi

par jautājumu loku, kas nav pieejams viņa saprašanai».
Bet tieši šim jautājumu lokam ar visu sirdi un prātu nodevās jaunais

Getingenes Universitātes medicīnas students, kurš 1905. gada februārī

atgriezās Krievijā, lai piedalītos revolucionārajā kustībā. KSDSP uzde-

vumā viņš Liepājā un Rīgā organizēja mītiņus fabrikās, pats runāja
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laukumos, aicinādams strādniekus neuzticēties cara 17. oktobra mani-

festam. Pēc decembra bruņotās sacelšanās Maskavā, kad pāri zemei vēlās

jauns melnsimtnieku reakcijas vilnis, A. Lipšics partijas uzdevumā at-

stāja Krieviju. Varšavā viņš saņēma ārzemju pasi un... policijas
ierēdņa nevērības dēļ kļuva par Lipšucu. Tāda uzvārda rakstība sagla-
bājās arī pēc tam. 1907. gadā, pabeidzis universitāti, viņš ieguva medi-

cīnas doktora diplomu un Bernē nodevās zinātniskiem pētījumiem Far-

makoloģijas un fizioloģijas institūtā, pēc tam strādāja Bonnā un Bernē

talantīgā fiziologa M. Fervorna vadībā.

Visus šos gadus Lipšics draudzējās ar A. Edelmani un viņa sievu

M. Malihu — šajos cilvēkos viņš atrada sev intelektuālu atbalstu. Viņu

izdevniecībai, ar kuru sadarbojās V. I. Ļeņins, N. Krupskaja. G. Pļelia-
novs un V. Vorovskis, Lipšics 1906. gadā tulkoja P. Lafarga darbu

«Abstraktu ideju izcelšanās». Un šajā laikā veidojās arī zinātnieka revo-

lucionāra marksistiskais pasaules uzskats.

Kopš 1919. gada Lipšics bija Tērbatas Universitātes profesors un

Fizioloģijas institūta direktors. Viņš uzrakstīja vairāk nekā 40 darbu

endokrinoloģijā, fizioloģijā, eksperimentālajā medicīnā. Līdztekus zināt-

niskajiem darbiem viņš rakstīja arī populārzinātniskas grāmatas. Tās

bija lieliskas ne tikai no zinātniskā viedokļa — ļoti saistošas, ar asprā-
tīgi izklāstītām sarežģītām bioloģijas un medicīnas problēmām. Pie-

mēram, viņa brošūra «Kāpēc mēs mirstam?» bija viena no pirmajām,
kur plašām lasītāju aprindām saprotamā veidā izskaidroti dzīvā šūnā
notiekošie vielmaiņas procesi un formulēts hemostāzes likums. Pirmais
šīs brošūras izdevums nāca klajā Stutgartē 1914. gadā vācu valodā, bet

vēlāk tā tika tulkota desmit Eiropas tautu valodās (latviešu valodā tā

iznāca 1925. g.). Vācijā līdz Hitlera nākšanai pie varas tā piedzīvoja
17 izdevumus.
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Priekšvārdā grāmatas latviešu izdevumam autors rakstīja: «Liktenis

bija man lēmis pirms 25 gadiem atstāt dzimto Latviju. Un nebija iespē-
jas citādi kā vien garāmejot te ielūkoties.» 1926. gadā, pieņemdams uz-

aicinājumu strādāt Konsepsjonas Universitātē, Lipšics droši vien nedo-

māja, ka Rīgu neredzēs ilgus gadus. Tomēr tālajā Latīņamerikā, jau
būdams zinātnieks ar pasaules vārdu, viens no mūsu laikmeta izcilā-

kajiem imunologiem un onkologiem, viņš nekad nebeidza interesēties

par visu, kas notika Krievijā, Latvijā un Igaunijā, aktīvi sarakstījās
ar daudziem zinātniekiem, rakstniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem. Arī

ideja par eksperimentālās medicīnas institūta izveidošanu Santjago
pirmoreiz bija izteikta vēstulē lielajam krievu fiziologam I. Pavlovam,
ar kuru Lipšics bija personīgi pazīstams. Tādu institūtu viņš nodibināja
1937. gadā un bija tā direktors līdz pat 1960. gadam. Tāpat viņš bija
viens no Cīles—Padomju Savienības kultūras institūta dibinātājiem 1944.

gadā un tā pirmais direktors.

Lipšica sakari ar Latviju pārtrūka pēc 1941. gada, kad vācu fašistu

okupācijas laikā Rīgā gāja bojā viņa tuvinieki. Jaunu lappusi zinātnieka

attiecībās ar dzimto pilsētu pāršķīra Pauls Stradiņš, izcilais zinātnieks
un ārsts, medicīnas zinātnes un veselības aizsardzības organizators mūsu

republikā. Medicīnas vēstures muzeja iekārtošanai bija vajadzīgi mate-

riāli no Jaunās pasaules, un tāpēc P. Stradiņš griezās ar lūgumu pie
A. Lipšica, lai palīdz sagādāt eksponātus. Diemžēl atbilde un Temukas

indiāņu etnogrāfiskā kolekcija Rīgā pienāca jau pēc muzeja dibinātāja
nāves 1958. gadā. Sarakstīšanos turpināja P. Strādina dēls Jānis Stra-

diņš, tagad ķīmijas zinātņu doktors, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
akadēmiķis, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, zinātnes vēsturnieks

un talantīgs tās popularizētājs. (Sajā sakarā pievienojam rakstam divas
vēstules: Jānis Stradiņš — Aleksandram Lipšicam un Aleksandrs Lip-
šics — Jānim Stradiņam — red.).

Atbraukt uz Rigu Lipšicam izdevās tikai 1962. gadā. Ar sajūsmu viņš
runāja par pārmaiņām, kas Latvijā notikušas piecos gadu desmitos, atce-

rējās 1905. gada notikumus. Pabijis zvejnieku kolhozos, viņš jokoja:
senāk Latvijā mēdza teikt — nabadzīgs kā zvejnieks, bet tagad — ba-

gāts kā zvejnieks.
Visi, kas sastapušies ar Lipšicu viņa ilgajā, skaistajā mūžā, ievēro-

juši viņa neatslābstošo interesi par sociālisma celtniecību mūsu zemē,

par nacionālā jautājuma risināšanu Padomju Savienībā, kuras pieredzi,
viņš uzskatīja, vajadzētu ievērot, risinot etniskās un rasu problēmas
Latmamerikas zemēs.

Savos darbos par indiāņu kultūras vēsturi un Amerikas pamatiedzī-
votāju sociāli tiesisko stāvokli Lipšics daudzās lappusēs aplūkojis arī

latviešu un igauņu stāvokli vācu baronu kundzības laikos, bet 13. gad-
simta notikumus, kad Zobenbrāļu ordenis iekaroja lībiešu, kuršu, zem-

gaļu, igauņu zemes, — salīdzinājis ar konkistadoru nežēlībām Jaunajā
pasaulē.

Pēc fašistiskā apvērsuma 1973. gadā Pinočeta režīma piekritēji repre-
sēja. 90 gadus veco profesoru, kurš pirms gada savu dzīvi oficiāli bija
saistījis ar Komunistisko partiju, izdemolēja viņa māju, izlaupīja biblio-

tēku un atstāja abus ar sievu bez iztikas līdzekļiem. Taču zinātnieka

autoritāte bija tik liela, ka pat Pinočeta režīms galu galā bija spiests
likt mierā «sarkano profesoru» un ļaut viņam 1974. gadā doties uz Kubu,
lai saņemtu Kubas Kultūras institūta («Casa dc las Americas») starp-
tautisko prēmiju, kas viņam bija piešķirta par darbiem indianoloģijā un

marksisma propagandā. Un arī pēc 1973. gada Lipšics nezaudēja saka-
rus ar draugiem Padomju Savienībā. Vēstules gan nācās sūtīt caur
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Kolumbiju. J. Stradipa arhīvā ir pēc apvērsuma rakstītās A. Lipšica
vēstules, kuras, bez šaubām, būtu interesanti publicēt.

Nobeigumā gribu citēt lielā čīliešu dzejnieka. Aleksandra Lipšica tuvi

drauga, Pablo Nerudas vārdus: «Manas zemes ievērojamākais cilvēks

dzīvo vecā mājā Kordiljeru pakājē. No sava dārza dziļumiem viņš mii

noraudzīties uz milzīgo, sniega klāto akmens sienu, kas mūs nošķir —

un tādā kārtā dara mums labu. Manam draugam ir balta galva un

sniegbalta bārda, bet pats viņš ir viegls un trausls, kā no sniegotajām
virsotnēm atlidojusi ziedlapiņa...

Cīles ievērojamākais cilvēks nekad nav komandējis pulkus, nekad nav

vadījis ministrijas un nevienu nav piespiedis strādāt, toties pats ir strā-

dājis, netaupot spēkus, provinces universitātē. Un mūsu priekšstatos viņš
ir domas Ģenerālis, nacionālās tapšanas Ministrs, Nākotnes universitātes

Rektors.»

Ludmila Garaņina

Kopš 1958. gada Jānis Stradiņš no Aleksandra Lipšica saņēmis ap-
mēram trīs desmitus vēstuļu (pēdējo, laikam ar draugu starpniecību, —

no Meksikas). Citējam abu zinātnieku saraksti profesora Lipšica 90 gadu

jubilejas sakarā, kas tika atzīmēta ar lielu cieņu un sirsnību: svinības

piedalījās Čīles Komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Luiss Korvalans

un citi jubilāra cienītāji, vēstuli atsūtīja draugs — Cīles Republikas
prezidents Salvadors Aljende un neskaitāmi citi pasaulslaveni cilvēki.

Vēstuli aizsūtīja arī Jānis Stradiņš (tulkojums no krievu valodas).

J. Stradiņš — A. Lipšicam

Rīgā, 1973. gada 25. augustā

Dārgais Aleksandr Aronovič,

atgriezies no atvaļinājuma, ievēroju, ka kalendārs uzrāda Jūsu 90-gadl,
kas iestājas šajās dienās. Nepaļaudamies, ka mana vēstule pagūs pa

šīm dienām veikt ceļu no Jūsu dzimtās Rīgas lūdz tālajai Čīlei, gribu,
lai jūs kaut vai ar nokavēšanos uzzinātu, ka Jūsu svinīgajā dienā ari

Rīgā ne mazums ļaužu domās bija ar Jums. Mūs sajūsmina Jūsu patiesi

leģendārais dzīves ceļš, mūs sajūsmina zeme [šeit un turpmāk — autora

izcēlumi], kuras lielais Pilsonis Jūs esat, zeme, kurā varonība un

humānisms iet roku rokā (mūsdienās tas nav nemaz tik bieži!). Ar

savu darbību Jūs devāt atbildi ne tikai uz jautājumu «Kāpēc mcs

mirstam», bet arī uz jautājumu — kāpēc mēs dzīvojam. [Seit mēģināts

apspēlēt A. Lipšica populāro zinātnisko brošūru par šūnu un organismu
bojāejas fizioloģiju — «WARUM WIR STERBEN», kas Iznākusi somu,

Igauņu, latviešu, spāņu un portugāļu valodās — J. S.l.

Bet, ja no augstiem jubilejas vārdiem atgriežamies ikdienā, gribētos
Jums novēlēt gan laimi, gan veselību, gan vēl daudzus pilnvērtīgas
dzīves gadus, gan Jūsu zinātnisko un sabiedrisko ideālu piepildījumu.

Apsveicu Jūs, apskauju Jūs deviņdesmitajā dzimšanas dienā.

Patiesi Jūsu

Jānis Stradiņš
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A. Lipšics — J. Strādinām

Santjago dc Cile,

Ilamburgas avēnijā 366, 8. IX 1973.

[Tātad trīs dienas pirms fašistiskā valsts apvērsuma! — Red\

Dārgais biedri un draugs, no visas sirds pateicos Jums par Jūsu

lielisko vēstuli. Saņēmu Jūsu vēstuli aizvakar, t. i., ne pārāk vēlu pec

svinībām. Neparedzēju nekādas «svinības», taču pavisam negaidot sāku

saņemt vēstules un telegrammas. Patīkami un nomierinoši, bet tajā pašā
laikā kļuva kaut kā neveikli. Jo visi mani ģimnāzijas, universitātes un

pārējie biedri miruši; bet es, lūk. te, milzīgā pilsētā (vairāk nekā

3,5 milj.) un ārzemju zinātniskajās iestādēs, dzīvoju, draugu apņemts.

Tiesa, es arī ciešu — slima mana mīļā dzīvesbiedre. Es viņai pārtulkoju
Jūsu mīļo vēstuli, un viņa bija ļoti priecīga. 1974. gada maijā būs

sešdesmit gadu, kopš mēs esam precējušies.
Jūsu «joks»: «Kādēļ mēs mirstam» + «Kādēļ mēs dzīvojam» ir lielisks

joks! \Skat. piezīmi J. Strādina vēstulē — Rcd.ļ Taču es neesmu pilnīgi

pārliecināts par savas atbildes pareizību uz jautājumu «kāpēc mēs dzī-

vojam». Es pārāk daudz dzīvē esmu strīdējies, un to nožēloju.
Esmu saglabājis visnotaļ mīļas atmiņas par savu dzimteni. 1962. gadā

divu dienu laika varēju pārliecināties, cik daudz Latvija «vinnējusi»,
kļūdama par PSRS Federativo [precīzāk, Savienoto — Red.] republiku.
Sis acīmredzamais apstāklis man palīdzēja daudz labāļi saprast La'.lņ-
amerikas sabiedriskās problēmas. Tāpēc atkārtoti iestājos par to, kad

sarunas sākās par mūsu divdesmit Latiņamerikas republiku attīstības

līnijām! Ari mēs visas pārvērtīsimies par Federat.\īvajām] republikām,

un mūsu indiāņi radīs «autonomās republikas». Atzīstos, es tagad iz-

vēršu īstu propagandu šajā aspektā. Tik diemžēl mūsu «labējie» abso-

lūti nav spējīgi saprast lietu būtību. Viņi Izvērš īstu karu pret mūsu

prezidentu un viņa līdzstrādniekiem. Taču es esmu pārliecināts, ka mēs

uzvarēsim, un Cilc, tāpat kā Kuba un Peru, būs sociālistiska republika
[par pēdējo gan tā būtu pārsteidzīgi teikt — Red.]. «Labējiem» visnekaut-

rīgākā veidā palīda Amerika* Sav.[ienotās] Valstis! Beidzu vēstuli ar

«politiku» — taču politika, lietpratīga politika, ir tikpat laba lieta kā

prakse, kā zinātne.

Patiesi Jums uzticīgais — A A. Lipšics

1980. gada janvārī turpat 97 gadu vecumā Cīles galvaspilsētā pārstāja
pukstēt šī nerimtīgā patriota sirds.

Novadpētniekam
Zelmaram Lancmanim 20. oktobri — 100

TAUTAS IZGLĪTOŠANAS LĪDUMNIEKS

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 228.-229. lpp.

Zelmars Lancmanis, kurš pazīstams arī ar pseidonīmu Līdumnieks,
viņa skolnieku un darba biedru atmiņā palicis kā bezgala darbīgs, ieros-
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mes un enerģijas pārpilns cilvēks un gaiša personība. Uz viņu pilnā
mērā var attiecināt Tautas dzejnieka J. Raiņa vārdus:

«Nekad tam darba nebija par daudz.

Viņš darbā auga, darba sadega, —

Bet viņa uguns sildīs daudzas audzes...»

Tiešām, Z. Lancmaņa dziļākā pārliecība bija tā, ka «cilvēka dzīve ir

tik vērtīga, cik viņš to aizpilda ar darbu». Ne velti Lancmani viņa

draugi mēdza saukt par darba fanātiķi, kurš mēdzis uzsvērt, ka «velti

ir runāt skaistus un sajūsmas pilnus vārdus, ja tos «uz karstām pēdām»

nepārvērš darbos». Kā aizrautīgu darba entuziastu viņu iepazina ari

Vidzemes Malienas novada ļaudis, kad viņš 1911. gadā ieradās Lejas-
ciemā, lai veltītu savas zināšanas un pieredzi dzimtās puses jaunat-

nes skološanai un audzināšanai.

Nepārspīlējot var teikt, ka Z. Lancmaņa proreālskolas nodibināšana

Lejasciemā ievadīja jaunu garīgās dzīves pacēlumu, kuru pēc tam ilgus

gadus dēvēja par «Lancmaņa laiku». Lejasciems no atpalikuša' miestiņa
izvērtās par plašākas apkārtnes garīgās dzīves un izglītības centru, jo
Lancmanis neaprobežojās tikai ar skolas darbu, bet nodibināja svētdienas

skolu pieaugušajiem, darbojas, vietējā labdarības biedrībā, noorganizē-
dams bezmaksas bibliotēku, lasīdams populārzinātniskas lekcijas ar to-

laik vēl maz redzētiem «miglas bilžu» demonstrējumiem.
Kā skolotājs Z. Lancmanis bija izcils metodiķis un jaunu ceļu meklē-

tājs, ko es, būdams viņa skolnieks, spilgti izjutu. Mums skola nebija
vienmuļa mācību uzdošanas un atprasīšanas iestāde. Nē, mūsu skola

bija pasaule pati par sevi, kolektīvs ar pilnskanīgu dzīvi, ar darbu un

pienākumiem, bet ari ar svinīgiem brīžiem, priekiem un izklaidēšanos.

Grūti bija pateikt, kur mēs vairāk guvām, — stundās vai ārpus tām.

Tikai vēlākā dzīvē īsti sapratām, ko mums katram bija devis Lancmaņa
skolas gars.

Skolas mācībās iegūtās zināšanas papildinājām par Lancmaņa perso-
nīgiem līdzekļiem iegādātajā skolas bibliotēkā, kur bija ikkatram vecu-

mam piemērotas grāmatas. Skolotājs ik nedēļas tās izdalīja tā, ka ne-

viena grāmata nepalika plauktā. Tāpat katru trešdienu viņš organizēja
vakarēšanu ar nopietnu referātu ievadam un sekojošiem skolēnu priekš-
nesumiem — deklamācijām, «dzīvām bildēm», kora dziesmām un seko-

jošām rotaļām, kas sakausēja visus vienā saimē. Rudeņos un pavasa-

ros skolēnu uzmanību saistīja tuvās un patālās ekskursijas, ko Lancma-

nis prata meistariski organizēt un vadīt. Tās bieži izvērsās par nelielam

zinātniskām ekspedīcijām, kas savaldzināja un aizrāva mūsu briestošos

prātus. Lancmanis mūs veda uz Gaujas, Tirzas un Sudaliņa nogruvuša-

jiem krastiem ar atsegtiem nogulumu slāņiem, iepazīstināja mūs ar

zemes vēsturi. Pētījumu objekts bija ari lielās iekšzemes kāpas — Brū-

maņa un Kamanu kalni, kur mācījāmies uzmērīt kalnu profilu, bet ci-

tur — veikt topogrāfiskus uzmērījumus. Ekskursijās papildinājām skolas

minerālu kolekciju, vācām pārakmeņojumus. Sastopot kādu interesantu

floras vai faunas pārstāvi, pārvērtamies botāniķos vai zooiogos.
Skolā bija akvārijs, terārijs, herbāriji, kukaiņu un putnu olu, kā ari

augu anomāliju kolekcija. Kolekcijas sāka vākt arī skolēni. Nebija
nevienas dabzinātņu nozares, kuru mums Lancmanis nebūtu atklājis, uz-

skatot, ka vislabākā grāmata ir daba un apkaitne. Viņš asināja musu

novērošanas spējas, mēs uz visu sākām skatīties ar vaļējām acīm.

Ekskursiju laikā Lancmanis mūs iepazīstināja ar etnogrāfiski intere-

santām celtnēm un darbarīkiem, mācīja ikdienišķā priekšmetā saskatīt

senču pieredzi un dzīves gudrību. Viņš rosināja mūs vākt tautas folklo-
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ras un valodniecības materiālus, un

pats bija centīgs to vācējs. Lanc-

maņa uzmanības lokā ietilpa ar!

senie kultūras pieminekli un to aiz-

sardzība. Viņš rīkoja ekskursijas

uz akmens krāvuma kapiem — «ak-

mens kuliem», uz tā sauktajiem
zviedru kapiem pie Viģubiem, uz

dziedniecības avotiem, kur mesta

«zieda nauda», un vēl citur.

Dzīvi un uzskatāmi vadītās dab-

zinātņu stundas, novērojumi ekskur-

sijās, populārzinātnisku grāmatu
lasīšana rosināja aizvien jaunus

jautājumus, l»z kuriem Lancmanis

centās atbildēt īpašās jautājumu iz-

skaidrošanas pēcpusdienās. Netika

aizmirstas arī dažādas praktiskās
iemaņas — Lancmanis mācīja grā-
matu iesiešanu, dažādu priekšmetu
izgriešanu no finiera v. c. Grūti

aprakstīt visu bagātīgo ierosmi, ko

Lancmaņa skolnieki paņēma sev

dzīvē līdzi un par ko viņi ir pateicīgi
savam iemīļotajam skolotājam un

audzinātājam līdz sirmam vecumam.

leguvis izglītību grūtā pašmācības ceļā, pelnot sev iztiku jau no

14 gadiem, Lancmanis augstu vērtēja zināšanas, neatlaidīgi tās pats

papildināja un nenoguris dalījās savās zināšanās un pieredzē ar citiem.

Apveltīts ar asu zinātnieka prātu un lielisku atmiņu, viņš ātri apguva
katrā nozarē visu jaunāko, progresīvāko un steidzās likt to lietā gan
skolā, gan lekcijās, gan zinātniskajās sanāksmēs un rakstos. Dzimtenes

dabas un kultūras pētīšanā viņš iegūst tādu pieredzi, ka kļūst par la-

bāko mācību un ģeogrāfijas metodiķi plašā apkaimē, saraksta mācību

grāmatas, lasa lekcijas skolotāju metodiskajos kursos, konsultē jaunos
darbabiedrus ar dzīvām, rosinošām vēstulēm, no kurām, kā teicis

J. Greste, iznāktu vairāki biezi sējumi metodisku pamācību.
Tomēr visspilgtāk Z. Lancmaņa zinātnieka gars izpaudās dzimtās

zemes ģeomorfoloģijas pētījumos un sevišķi derīgo izrakteņu atklājumos,
ko viņš veica ciešā sadarbībā ar profesoru E. Rozenšteinu. Z. Lancmaņa
atzinumus Latvijas kvartārajā ģeoloģijā augstu novērtējuši arī citu zemju

ģeologi. Rūpējoties par uzskates līdzekļiem, viņš nofotografējis tūksto-

šiem ģeogrāfiski, ģeoloģiski un etnogrāfiski vērtīgu objektu un mūža galā
ļoti nožēlojis, ka nav paspējis šos materiālus apkopot.

Z. Lancmaņa personiskā arhīva materiāli ir stipri izkaisīti un daļēji
gājuši bojā. Un tomēr V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto

grāmatu un rokrakstu nodaļā glabājas krietni liels Z. Lancmaņa rok-

rakstu fonds. Tajā ietverts arī plašais viņa darbabiedru sarakstītais at-

miņu un materiālu kopojums «Zelmārs Lancmanis darbā un dzīvē».

Sis smalkjūtīgais cilvēks, lieliskais pedagogs, dabas mīļotājs un pēt-
nieks, tautas garamantu krājējs palicis visgaišākā atmiņā visiem, kam ar

viņu bijusi saskare. Mēs lepojamies, ka esam Lancmaņa skolnieki, visu

mūžu esam pateicīgi savam audzinātājam un skolotājam.

Jānis Zemzaris
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Ķīmiķim
Gunāram Čipēnam 8. novembrī — 50

CILVĒKS AR LIELU TICĪBU

Par jubilāru — LPE, 2. sēj., 357. lpp.

Katram cilvēkam piedzimstot, debesīs iedegoties sava

zvaigzne. Akadēmiķim Gunāram Cipēnam acīmredzot pirms

piecdesmit gadiem ir iedegusies spoža zvaigzne. Lielas akti-

vitātes, fanātisma zvaigzne, kurai klāt vēl nācis Skorpiona

zodiaks, kas saviem cilvēkiem dodot arī ārkārtīgu mērķtie-

cīgumu, stipru gribu, spēcīgu raksturu...
Tā vai citādi, bet Gunāra Cipēna ceļš no vecāka laboranta

līdz akadēmiķim un profesoram rāda, ka tas noiets ar savu

zinātnisku domu, ar lielu darba mīlestību un nerimtīgiem
centieniem realizēt savas idejas dzīvē. Tās idejas, kuru Gu-

nāram Cipēnam ir tik daudz un kuras ģenerējas nepārtraukti
un lielās devās.

Bet kāpēc lai tās nerastos, ja viņa galvenais dzīves sa-

turs ir darbs, kas dod gandarījumu, ierosmi un kļuvis pat

par vaļasprieku!
Un tā — no 1965. gada viņa darbs un vaļasprieks ir pep-

ticīdu hormoni. Tās ir dabas vielas, kas atrodas cilvēka un

dzīvnieku organismos un piedalās absolūti visos dzīvības

procesos. Kā norit šī peptīdu plašā regulējošā darbība, kādas

ir iespējas novērst hormonālos traucējumus — šie un vēl

daudzi jo daudzi jautājumi tiek risināti Gunāra Cipēna izlo-

lotajā un vadītajā institūta peptīdu un olbaltumvielu biore-

gulatoru nodaļā, kurā apvienoti ķīmiķu, biologu, farmako-

logu, biofiziku un kibernētiku spēki un zināšanas. Šķiet,
Gunārs Cipēns viens no pirmajiem institūtā saprata, ka Šāda

kompleksa pieeja zinātnisko problēmu risināšanā ir visopti-

mālākā, un jau savlaikus lūdza toreizējo institūta direktoru

akadēmiķi Solomonu Hilleru iekļaut ķīmijas laboratorija
bioķīmiķu un farmakologu grupu.

šodien darbi, kas tika veikti vienā laboratorijā, ir izvēr-

sušies plašumā — tagad darbojas nodaļa, kuras sastāvā ir

trīs pastāvīgas vienības: peptīdu ķīmijas un peptīdu biolo-

ģijas laboratorijas un biofizikas grupa. Un institūta ekspe-
rimentālajā rūpnīcā ir radīts Padomju Savienībā pirmais
peptīdu cehs, kurā peptīdu sintēzes apjomi nodrošina jauno
savienojumu pārbaudi klīnikās.

Tā šī kompleksā darba ideja ir sevi attaisnojusi un nesusi
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bagātus augļus: ir radīti jau-
ni peptīdu hormonu preparāti

(angiotenzinamīds, dezami-

nooksitocīns, pentagastrīns
v. c.), ir atklātas peptīdu
struktūras un funkcijas sa-

karības, rasti pamati mērķ-

tiecīgai tādu jaunu savieno-

jumu sintēzei, kuri spēj re-

gulēt gan asinsspiedienu, gan

imunoloģiskās v. c. reakcijas.

Tādējādi dzīvās dabas paši
būtiskākie regulējošie prin-

cipi, paši precīzākie organis-
ma darbības mehānismi no-

darbina akadēmiķa Gunāra

Cipēna prātu. Taču vienlai-

kus — ja arī viņam aizņem-
tības dēļ maz iznāk pabūt

pie dabas tieši, ja viņš nemakšķerē, nemedī un nesēņo — tas

vēl nebūt nenozīmē, ka . viņš būtu indiferents pret dabu

vispār.
Un tomēr — vispirmām kārtām viņš ir darba cilvēks.

Varbūt tāpēc ap viņu arī nav pārāk plaša draugu pulka?
Un vēl: viņš ir dotā vārda cilvēks — akadēmiķa Cipēna

vārdam var ticēt. Tāpat kā viņš cenšas ticēt citu vārdiem.

Tic pārbaudītiem cilvēkiem, tiem, kuriem svēta institūta un

peptīdu lieta.

Viņš tic savām idejām un ar suģestējošu pārliecību liek

tās izprast un tām ticēt arī citiem. Jo bez ticības jau nevar

strādāt.

Vija Zaiga Klīda

Vesturniecei

Martai Āboiiņai t. decembri — 85

KLUSS, BET DEVĪGS MŪŽS

Rīgā Kuldīgas ielas 1. tramvaja pieturā braucienam uz

pilsētas centru rītos pīkst. 8.00 gadu desmitiem bija redzama

sieviete ar iesirmiem matiem. Viņa mēroja ceļu uz Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Feodālisma
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vēstures daļu. Taču reizēm viņa izkāpa Kalnciema ielas pie-
turā, lai strādātu Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures

arhīvā vai devās uz Vēstures terminoloģijas apakškomisiju,
bibliotēku vai biedrības PSRS —Zviedrija Latvijas nodaļu,
vai citur.

lepazīsimies: tā ir PSRS Zinātņu akadēmijas akadēmiķa
R. Vipera skolniece un akadēmiķa J. Zuša tuva līdzstrād-

niece, republikā pazīstama vēsturniece, vēstures zinātņu kan-

didāte Marta Āboliņa. 1919. gada 19. septembrī iesniegumā
Latvijas Augstskolas rektoram Marta Āboliņa rakstīja: «Pie-

liekot še klāt apakšminētos dokumentus, lūdzu uzņemt mani

Latvijas Augstskolas Valodnieciski filozofiskās fakultātes

Vēstures nodaļas hospitantu skaitā.»

Dzimusi Rīgā strādnieka ģimenē. 1916. gadā M. Āboliņa

beigusi Valmieras sieviešu ģimnāziju un tajā pašā gadā

iestājusies uz Tartu evakuētās Rīgas Lomonosova sieviešu

ģimnāzijas pedagoģiskajā klasē, par specialitāti izvēloties

krievu valodu un vēsturi. Šajā ģimnāzijā M. Āboliņa 1917.

gada maijā saņēma mājskolotājas grādu.
Teicamā sagatavotība vēsturē, kā arī latviešu, vācu un la-

tīņu valodās neradīja nekādas grūtības iestājeksāmenos uni-

versitātē. Tāpēc fakultātes pagaidu dekāns Jānis Endzelīns

droši uzlika rezolūciju: «Šķēršļu nav.» Un studijas to ap-

stiprināja.

Studijas M. Āboliņa 1932. gadā beidza ar pētījumu «Matīšu

draudze zviedru laikos» docenta Jāņa Bērziņa vadībā. Šajā
darbā viņa, balstoties uz arhīvu materiālu, kā pilsone un

zinātniece droši uzstājās pret toreiz populārā profesora
A. Švābes teoriju par tā sauktajiem «labajiem zviedru lai-

kiem», kurus vēl šodien slavē pārbēdzēji Rietumos. M. Ābo-

liņa apšaubīja domu, ka zemnieku stāvokļa uzlabošanos

17. gadsimta beigās Vidzemē «var uzskatīt vienīgi par

zviedru valdības nopelnu, ka to ļoti bieži nākas dzirdēt», un

norādīja, ka zemnieku stāvoklis «Vidzemē bija radies pēc
60—70 gandrīz pilnīgā mierā nodzīvotiem gadiem». M. Ābo-

liņa kritizēja A. Švabes uzskatu, ka «zviedru laikos» dzimt-

būšana «bija zaudējusi visu savu smagumu», pierādīja, ka

zviedru absolūtisms «neatbalstīja pat to vismazāko latviešu

zemnieku tiekšanos pēc personīgās brīvības», un brīdināja
vēsturniekus «krist otrā ekstrēmā un ņemties pārmērīgi

viņu [zviedru laikmetu] slavināt». Doc. J. Bērziņš, novērtējot
M. Āboliņas darbu ar atzīmi «Ļoti sekmīgi», pilnīgi pievie-

nojās autorei. Tātad M. Āboliņa jau pirms 50 gadiem pauda

uzskatus, kurus pamatā pauž šodien padomju historiogrāfija.



Taču buržuāziskajā iekārtā šīs atziņas un nopietnais pie-
teikums zinātnē nevienam nebija vajadzīgs. Lai nodrošinātu

eksistenci, visu studiju laiku bija jāstrādā par stenogrāfisti

Saeimā, vēlāk laikraksta «Jaunākās Ziņas» redakcijā par ār-

zemju preses referenti un tulkotāju, dažkārt kopā ar izcilo

lietuviešu revolucionāru Justu Paļecki.
Jauna dzīve M. Āboliņai sākās pēc padomju varas atjau-

nošanas, jo viņas zināšanas bija vajadzīgas padomju vēs-

tures zinātnei.

Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā lasītāju
personiskajām lietām ir numuri. Tagad to skaits sniedzas

tūkstošos. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures insti-

tūta zinātniskās līdzstrādnieces M. Aboliņas personiskajai
lietai ir sestais numurs, un tā ir diezgan bieza. Tas tāpēc,
ka daudz strādāts, lai uzrakstītu kandidāta disertāciju par

tēmu «Klaušu saimniecība un šķiru cīņa Vidzemē 18. gad-
simta beigās», lai vāktu materiālus un pārbaudītu arhīvos

profesora J. Zuša hipotēzes. M. Āboliņa ir vienīgā vēstur-

niece, kas izlasījusi un izkonspektējusi Vidzemes muižniecī-

bas landtāga protokolus un citas aktis, lasījusi zemnieku

sūdzību sējumus un dokumentus, izskatījusi daudzus jo dau-

dzus simtus arhīva lietu (un, tāpat kā šodien, bez brillēm!).
Akadēmiķis J. Zutis nereti teica: «Ja Āboliņa ir skatījusies,
tad man tur nav ko darīt!»

Būdama Vēstures institūta Feodālisma sektora darbiniece

un akadēmiķa J. Zuša tuvākā līdzstrādniece un sekretāre,
M. Āboliņa kārtoja visus svarīgākos feodālās Latvijas pēt-
niecības jautājumus, sākot ar Latvijas PSR vēstures kursa
I sējuma sagatavošanu izdošanai (iznāca 1952. gadā), aka-

dēmiķa J. Zuša monogrāfijas «Baltijas jautājums XVIII gs.»
izdošanu latviešu valodā un beidzot ar «Feodālo Rīgu»
1978. gadā. Atbildīga un spriega darba posms no 1963. līdz

1970. gadam bija Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas Vēstu-

res nozares redakcijas zinātniskās sekretāres pienākumi aka-

dēmiķa A. Drīzuja vadībā.

M. Āboliņa lasa un runā latviešu, krievu un vācu, lasa

zviedru, latīņu un angļu valodās. Terminoloģijas komisijas
locekļi, vēstures bibliogrāfi ir pilnīgi pārliecināti: ja kādu

darbu uzņemas M. Āboliņa, tas tiks veikts ļoti labi. Darba-

biedri zina, ka viņai ir teicama atmiņa, enciklopēdiskas zi-

nāšanas, savi uzskati, augsta taisnības apziņa un prasme,
kā ar: griba savus uzskatus aizstāvēt. Tāpat kā pirms gadu
desmitiem, arī šodien darbabiedri labprāt uzklausa viņas tak-

tiski izteiktās un taisnīgās piezīmes par topošajiem pētīju-
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miem, lūdz viņai padomu Par visu vairāk M. Āboliņa necieš

nepārdomātas piezīmes, iziešanu ārpus akadēmiskiem rām-

jiem disputā, ar zinātni maskētu cīņu par maizi.

Kāds ir Martas Aboliņas veselības un ilgu darba spēju
noslēpums? Šķiet, tas ir sistemātisks, nepārtraukts darbs

iemīļotajā nozarē, kurai atdota dzīve. Darbs kolektīvā arī šo-

dien, kad tajā aizvadīti turpat vai četri gadu desmiti. Arī

pēc tam, kad oficiāli aiziets atpūtā. Darbs ierastajā nelielajā,
ar grāmatām piekrautajā istabiņā Augstceltnes 12. stāvā.

Kontakts ar sava kolektīva dzīvi un darbu. Tā ir pienākuma
apziņa un augsta darba disciplīna, bez paniskas steigas, bet

arī bez kavēšanās, lietderīgi izmantojot katru minūti.

Darbabiedri zina, ka M. Āboliņa jūt dziļu nepatiku kā pret
savu jubileju atzīmēšanu, tā vispār pret skaļu publisku su-

mināšanu, taču šoreiz izlūdzamies ņemt vērā mūsu vainu

mīkstinošus apstākļus, jo šādu apaļu gadu skaitli ar teicamu

atmiņu un labām darba spējām sagaida tikai retais.

Pārejot devītā gadu desmita otrajā pusē, novēlēsim visu

cienītajai vēsturniecei tikpat labu veselību kā līdz šim, labu

atmiņu, gaišu optimismu un, tāpat kā līdz šim, visus spēkus
veltīt vēstures zinātnei un savam kolektīvam.

Heinrihs Strods

Ķīmiķim un dabaszinātņu vēsturniekam

Jānim Strādinām 10. decembrī — 50

GRĀMATAS, KURĀS ARĪ PAŠA DZĪVE

Par jubilāru — LME, 3. sēj., 424. lpp.

Apcerot zinātnieku piemiņas vietu stāvokli Latvijā, akadē-

miķis Jānis Stradiņš pirms četriem gadiem mūsu kalendārā

rakstīja: «Salīdzinājumā ar rakstniekiem, gleznotājiem, ak-

tieriem un režisoriem zinātnieku piemiņas vietas ir pabērna
stāvoklī. Varbūt tāpēc, ka zinātnieku darbs augstskolu la-

boratorijās vai pētniecības institūtu kabinetos parasti rit or-

ganizētāk nekā mākslas darbinieku mūžs. Turklāt pētniecis-
kais darbs plašākām aprindām ir mazāk saprotams un līdz

ar to arī mazāk populārs, zinātnieki ir internacionālāki, šķie-
tami mazāk saistīti ar nacionālo kultūru. Nav brīnums, ka

piemiņas plāksnes zinātniekiem mūsu republikā saskaitāmas

uz roku pirkstiem ...»
Un plašāka sabiedrība arī viņu pazīst galvenokārt kā pras-

mīgu un dedzīgu pagātnes un šodienas zinātnes sasniegumu
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pētnieku, vērtētāju un popularizētāju. lepriekš citētais

J. Strādina izteikums netieši attiecināms uz viņu pašu, uz

diviem plašiem lokiem viņa darbibā: no vienas puses, uz pē-

tījumiem fizikālajā ķīmijā, kuri nespeciālistam uztverami

grūtāk un bieži ir pat nesaprotami, un, no otras puses, uz

pētījumiem dabaszinātņu vēsturē, kuri, pateicoties spožam
literāram izklāstam, ļauj akadēmiķi piepulcināt mākslas pa-
saulei.

Tāpēc, liekas, vismaz šeit būtu vietā kaut dažos vārdos

pieminēt arī viņa sasniegumus fizikālajā ķīmijā, jo tieši tie

J. Strādinām pavēruši ceļu uz augstākajām akadēmiskajām
virsotnēm. Zinātnieka mūžam ļoti agri, jau 35 gadu vecumā,

viņš kļuvis par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespon-

dētājlocekli, 40 gadu vecumā — par akadēmiķi. Kopš 1961.

gada J. Stradiņš ir Organiskās sintēzes institūta Fizikālorga-
niskās ķīmijas laboratorijas vadītājs, kopš 1975. gada —

vissavienības žurnāla «Heterociklisko savienojumu ķīmija»

galvenais redaktors (žurnālu pilnībā tulko un atkārtoti iz-

dod ASV). Jānis Stradiņš devis krietnu ieguldījumu orga-
nisko savienojumu elektroķīmijā. Izmantojot polarogrāfijas
metodi, viņš noskaidrojis daudzu organisko savienojumu
struktūru un reakciju mehānismu, izstrādājis jutīgu metodi

medicīnas preparātu mikrokoncentrācijas analīzei bioloģiskās
vidēs, izveidojis brīvo radikāļu elektroķīmiskās ģenerēšanas
metodiku. Zinātnieks pētī elektronu un protonu pārnesi he-

terociklisko un aromātisko savienojumu rindās, jonradikāļu
ģenerēšanu un citus jautājumus. Šīm problēmām veltītas

sešas ķīmijas zinātņu doktora profesora akadēmiķa J. Strā-

dina monogrāfijas, turklāt viena no tām tulkota un izdota

ASV. 1980. gadā zinātnieks kļuva par Latvijas PSR Valsts

prēmijas laureātu . ..
Taču vienlaikus ar mūsu kalendāru pie lasītājiem uzsāk

ceļu arī Jāņa Strādina cita tipa grāmata «Etīdes par Lat-

vijas zinātņu pagātni». Tā lielās līnijās rezumē uzcītīgā pēt-
nieka līdzšinējo darbu, ir jauns pakāpiens Latvijas zinātņu
vēstures apguvē un arī pirmais daudzmaz sistematizētais

darbs par Latvijas zinātņu vēsturi.

Zinātnieks Jāņa Strādina grāmatās vienmēr ir cilvēks, cil-

vēks ar visām savām cilvēciskajām vājībām. Zinātnē, tāpat
kā dzīvē, līdzās nopietnajam ir nenopietnais, kuriozais, pat

aplamais. Mākslinieka dīvainības katram liekas saprotamas.
Bet zinātniekam tās šķiet nepieļaujamas. Taču cildenums

labāk saskatāms maldos, un Jānis Stradiņš to lieliski pa-

rāda, nevairoties no tādu notikumu aprakstīšanas, kuri arī



nekvalificētam lasītājam Jauj
pilnīgāk saskatīt dižu personību.
Dižgaru destilācijas centieni,

kādi, piemēram, sastopami skolu

literatūras grāmatās, būtībā

taču ir aplami un pat kaitīgi.
Jaunās grāmatas «Etīdes par

Latvijas zinātņu pagātni» pir-
mais apcerējums saucas «Dab-

zinātnes Baltijā 17. un 18. gad-
simtos». Raksta tapšanas laikā

tā autoram bija 22 gadi, taču

parādību dziļais aplūkojums un

daudzu pamatpostulātu izvirzī-

jums ir saglabājis savu aktuali-

tāti līdz pat šim. Jānim Strādi-

nām raksturīgā objektivitāte
(kaut pats viņš pieļauj arī sub-

jektivitātes nepieciešamību šā-

dos apcerējumos) rakstu pat
kaut kur padarījusi par kla-

sisku — šodien grūti te kaut ko pielikt vai atņemt, vērtēt

savādāk. Tiesa, autora rakstības maniere ir mainījusies, lite-

rārais stils jaunākos apcerējumos izkopts lidz spožas be-

letristikas līmenim, taču domas skaidrība, konsekvence un

principialitāte ir vienkārši apskaužama.
Kopā ar savu tēvu akadēmiķi Paulu Strādinu un vēl vairā-

kiem mūsu un kaimiņrepubliku zinātnes vēstures entuzias-

tiem J. Stradiņš 50. gadu beigās bija to celmlaužu pulkā,
kuri uzsāka veidot Baltijas zinātņu marksistisko historio-

grāfiju.
Pirmā J. Strādina grāmata par zinātņu pagātni saucas

«Cilvēki, eksperimenti, idejas» un iznāca 1964. gadā. Tā kā

lasītāju atsaucība bija liela un metiens nepietiekams, pie
gada iznāca tās otrs izdevums. «Katras zinātnes ceļā iezī-

mējas idejas, eksperimenti un cilvēki,» J. Stradiņš rakstīja
grāmatas ievadā un turpmākajās lappusēs pievērsās sešu iz-

cilu fizikālķīmiķu mūžiem: Mihailam Lomonosovam, Dmitri-

jam Mendeļejevam, Teodoram Grothusam, Svantem Arēni-

usam, Vilhelmam Ostvaldam un Paulam Valdenam. Cik

atšķirīgi šie cilvēki bijuši savos likteņos, tik vienoti centienos

izdibināt patiesību un likt tai kalpot cilvēcei. Jānim Strādi-

nām uz daudzpusīgu, interesantu un vienreizēju faktu fona

veiksmīgi izdevās atklāt ne tikai šo pētnieku zinātnisko
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darbu, bet sniegt ari lieliskus šo personību portretus, nevai-

roties no jautājumiem, kurus tolaik (un arī šodien) dažkārt

uzskata par aprakstīšanas necienīgiem (piemēram, negatī-

vas rakstura īpašības, ģimenes likstas, nespēju saprast līdz-

cilvēkus). Cilvēka dižumu rada paveiktais darbs, bet mīļš un

saprotams viņš kļūst savā ikdienībā. Turklāt J. Stradiņš
katrā no šiem zinātniekiem atklāja vēl ko mums svarīgu un

nozīmīgu — saites ar Latviju, ilgstošāku vai īsāku darbības

posmu Rīgā, tiešus vai netiešus zinātniskus sakarus. Līdz ar

to viņi kļuva tuvāki latviešu lasītājiem. Sī grāmata apstipri-

nāja J. Strādina kā nopietna un vispusīga zinātņu pagātnes
vērtētāja reputāciju.

No sešiem J. Strādina aplūkotajiem fizikālķīmiķiem vis-

mazāk pazīstams un nepelnīti piemirsts bija Teodors Grot-

huss (1785—1822), kura dzīve noritējusi Latvijas pierobežā
un kurš zinātniskām saitēm bijis cieši vienots ar Jelgavu.
Teodora Grothusa traģiskās dzīves un zinātniskās darbības

izzināšanai J. Stradiņš nodevās ar lielu aizrautību. Mono-

grāfija «Teodors Grothuss» iznāca 1966. gadā Maskavā PSRS

Zinātņu akadēmijas izdotajā zinātnisko biogrāfiju sērijā.
Līdz ar to Teodors Grothuss pelnīti atguva savu vietu pa-
saules zinātnes vēsturē kā viens no elektroķīmijas un foto-

ķīmijas pamatlicējiem. No jauna pētnieku redzes lokā no-

kļuva Grothusa elektrolīzes teorija, Grothusa fotoķīmijas
likumi, fosforescences un sēravotu rašanās izskaidrojumi un

citi vērtīgi pētījumi. Pateicoties J. Strādinām, Teodors Grot-

huss ieņēma saviem zinātniskajiem atklājumiem atbilstošu

vietu pasaules vadošajās enciklopēdijās, dažādās monogrā-
fijās un citās zinātnes vēsturei veltītās publikācijās.

Pēc gada Rīgā iznāca apjomā neliela, bet saturā ļoti pie-
sātināta J. Strādina grāmata «Ķīmiķi, kuru vārdi jāzina».
Autors to adresēja ķīmijas skolotājiem, studentiem un sko-

lēniem, taču grāmata atrada daudz plašāku lasītāju loku gan
zinātnieku, gan pārējo interesentu vidū. Grāmatā skaidri un

saprotami izklāstītas 29 ķīmijas pamatlicēju un virzītāju (sā-
kot ar Robertu Boilu) un 13 ievērojamāko Latvijas ķīmiķu

(nobeidzot ar J. Strādina skolotāju Solomonu Hilleru) dzīves

gaitas un zinātniskie sasniegumi, pielikumā saraksta veidā

uzrādīti Nobela prēmijas laureāti ķīmijā. Šī grāmata aplieci-
nāja J. Strādina zinātnes popularizētāja talantu. Atliek vie-

nīgi nožēlot, ka citi mūsu zinātnes vēsturnieki nav sarak-

stījuši līdzīgus darbus.

Nākamajai J. Strādina grāmatai bija lemts kļūt par izcilu

kultūrvēsturisku pieminekli. 1975. gadā izdotā «Jelgavas Pē-
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tera akadēmija» sarakstīta kopā ar vēsturnieku profesoru
H. Strodu un veltīta akadēmijas 200 gadu atcerei. J. Strādi-

nām pieder nodaļas par Jelgavas zinātni un zinātniekiem,
kā arī par ģimnāzijas (kurā akadēmija laika gaitā pārtapa)
izcilākajiem audzēkņiem. Grāmatā Jelgava atklājas kā nozī-

mīgs zinātnes centrs 18. gadsimta pēdējā ceturksnī un

19. gadsimta pirmajos gadu desmitos. Jelgavas zinātnes

dzīvi un vietējo pētnieku darbību J. Stradiņš iekļauj pasaules
zinātnes izaugsmes procesos, ideju apmaiņā un valstu sav-

starpējos sakaros (tas ļoti raksturīgs arī pārējām viņa pub-
likācijām). Grāmatai ir liela izziņas vērtība. Tā skaidrāk

ļauj apjaust mūsu pirmo zinātnieku veikumu, kurš pēcteču

atmiņā jau bija stipri pabālējis.
Nesen, 1980. gadā iznākusī J. Strādina grāmata «Lielā zi-

nātnes pasaule un mēs» izraisīja visplašāko rezonansi sa-

biedrībā. Tā veltīta astoņu zinātnes dižgaru: Nikolaja Ko-

pernika, Tiho Brahes, Urbāna Jērnes, Mihaila Lomonosova,
Rūdolfa Virhova, Ivana Pavlova, Oto Šmita un Alberta Ein-

šteina dzīves un domu virzībai, maldiem un atklājumiem. Vai-

rāk vai mazāk katrs no viņiem ir bijis saistīts ar Latviju.
J. Stradiņš to pārliecinoši pierādījis arī tajos gadījumos, kad

kāds no viņiem pat soli nav spēris uz mūsu zemes. Grāmata

tika plaši komentēta un ļoti atzinīgi novērtēta presē, godal-

gota konkursos. Rakstnieks Z. Skujiņš savu recenziju no-

sauca «par aplausiem rakstniekam» (nevis zinātniekam,

zinātnes vēsturniekam) un tajā rakstīja: «Ja īsos vārdos

jānosauc Jāņa Strādina grāmatas spilgtākās iezīmes, tad jā-
runā par atziņu blīvumu, autora personības visur jūtamo
klātbūtni un vēl kādu īpašību, kas, bez šaubām, ir mākslas

kvalitāte, — uzskatāmību. Abstraktais mūsu acu priekšā no-

stājas skaidri ieraugāms, teorētiskais kļūst cilvēcisks, vēs-

turiskais laikmetīgs.»
Sešām J. Strādina grāmatām par dabaszinātņu vēsturi

jāpievieno vēl aptuveni 20 citas — rakstu krājumi, izlases,
dažāda rakstura grāmatas, kurām viņš bijis galvenais redak-

tors, viens no redaktoriem, sastādītājs, rakstu un ievadap-

cerējumu autors. Ļoti nozīmīgs materiāls koncentrēts krāju-

mos «No Baltijas dabaszinātņu un tehnikas vēstures». 1961.

gadā iznāca mūsu republikas ievērojamākajiem zinātniekiem

veltītās apceru un atmiņu krājumu sērijas pirmais darbs

«Profesors Pauls Stradiņš dzīvē un darbā». Ar J. Strādina

vistiešāko līdzdalību vai pēc viņa iniciatīvas sērijas turpinā-

jumā iznāca grāmatas par Gustavu Vanagu, Alfrēdu leviņu,
Augustu Ķešānu, Jāni Peivi, ceļu pie lasītājiem uzsākušas
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grāmatas par Pauli Lejiņu un Solomonu Hilleru. Tāpat jā-
atzīmē Baltijas zinātņu vēstures konferences — Jānis Stra-

diņš ir vienīgais no mūsu republikas zinātniekiem, kurš visās

tajās ir piedalījies. Maskavā iznāk vairāksējumu «Vispasau-
les ķīmijas vēsture», kurā J. Stradiņš ir redakcijas loceklis

un vairāku nodaju autors. Ar viņa līdzdalību tapusi zināt-

nieka tēva Paula Strādina darbu izlase trijos sējumos un

vairāki citi izdevumi. Dabaszinātņu vēsturei turklāt veltīta

aptuveni puse no vismaz tūkstoš J. Strādina publikācijām, kā

arī ļoti daudzi viņa raksti enciklopēdijās.
Dabaszinātņu vēstures izpētē J. Stradiņš pievērsies trim

svarīgākajiem virzieniem: Latvijas zinātņu pagātnei pamat-

vilcienos, pasaules zinātnes sakariem ar Baltiju un caur to,
kā arī fizikālās ķīmijas ģenēzei.

Ko ceram sagaidīt no Jāņa Strādina nākotnē? Akadēmiķis

nelabprāt atklāj savus nodomus. Tomēr gribas ticēt, ka taps
Latvijas ķīmijas vēsture divos sējumos, grāmatas par Paulu

Valdenu, Paulu Strādinu v. c. Apbrīnojamā pašatdeve, ar

kādu strādā J. Stradiņš, ir drošs pamats tam.

Arnis Vīksna

Fiziķim
Alfonam Kroģerim 24. decembri — 60

PAŠAM DEGOT PUSVADĪTĀJU NOZARĒ

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 166.—167. lpp.

Ir tādas nepopulāras, šodien drusku no modes izgājušas
zinātnes nozares, par kuru pārstāvjiem grūti runāt un rak-

stīt. Tos neapņem slavas un noslēpumainības oreols kā

ķirurgus vai biomehāniķus un nav arī vairs lielu jaunatklā-

jumu kā biologiem vai kibernētiķiēm. Ko, piemēram, Šodien

var jaunu pateikt tādā jau vairāk nekā 100 gadu vecā un

ar praksi cieši saistītā zinātnes nozarē kā elektrotehnika?

Taču izrādās, ka var. Viss atkarīgs no cilvēkiem un viņu
zināšanām. Protams, šodien nepietiek labi pārzināt savu

šauro specialitāti vien, jāorientējas visās zinātnes nozarēs,

ar kurām saskaras elektrotehnika, jājūt praktiskās dzīves pra-
sības, jo elektrotehnika ir un paliek praktiska zinātne.

Ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un tieši ar Fizikāli ener-

ģētisko institūtu akadēmiķis Alfons Kroģeris saistīts jau
37 gadus. 1946. gadā, vēl studējot LVU Mehānikas fakultā-



259

tes elektrotehnikas nodaļā, viņš sāka savas darba gaitas
šajā institūtā kā laborants. Laborants, tad inženieris, aspi-

rants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zināt-

niskais līdzstrādnieks, laboratorijas vadītājs, direktora viet-

nieks, direktors. No laboranta līdz direktoram, no studenta

līdz akadēmiķim — tāds ir Alfona Kroģera noietais ceļš.
Mēdz sacit, ka cilvēka likteni nosaka talants un darbs.

Tikai gribētos piebilst — tāds darbs, kādu prasa laiks, kurā

dzīvojam, un ari skolotāji, skolotāji šī vārda visplašākajā
nozīmē, cilvēki, kuri mūs aizrauj un māca ar savu darbu

un personību.
Pirmais lielākais darbs, kurā piedalījās A. Kroģeris, bija

dzelzceļa pasažiervagonu jaunā elektroapgādes sistēma, par

kuras izstrādāšanu un ieviešanu tās radītājiem 1958. gadā
tika piešķirta Latvijas PSR Valsts prēmija. A. Kroģera va-

dītajai grupai bija uzticēta elektrisko taisngriežu izstrādā-

šana, un tas jau iezīmēja darbu turpmāko virzienu. Tehnika

attīstījās ļoti strauji, selēna taisngriežus nomainīja ģermā-

nija, vēlāk silīcija taisngrieži, tika radīti tiristori, un radās

iespējas veidot arvien sarežģītākas shēmas. A. Kroģera va-

dītā grupa izauga par laboratoriju ar plašu tematiku visās

lieljaudas elektronikas nozarēs un tās vadītājs — par ievēro-

jamu speciālistu pusvadītāju pārveidotāju tehnika visas

mūsu zemes mērogā. A. Kroģeris ir loceklis PSRS Zinātņu

akadēmijas un PSRS Ministru Padomes specializētajās zi-



natniskajās padomēs par pusvadītāju ķīmiju, fiziku un teh-

niku. 1970. gadā viņš aizstāv doktora disertāciju par pār-

veidošanas tehnikas teorētiskajiem jautājumiem, un 1971.

gadā viņu ievēl par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas aka-

dēmiķi.
Ja runājam par skolotājiem, noteikti jāpiemin Fizikāli ener-

ģētiskā institūta organizētājs un ilggadīgais direktors,

vēlākais Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas prezidents

akadēmiķis Kārlis Plaude. Vienmēr saskatīt jauno, augošo,

paredzēt, kādas prasības zinātnei dzīve izvirzīs rīt. Pakārtot

savas intereses laboratorijas interesēm, savas laboratorijas
intereses institūta interesēm un sava institūta intereses zi-

nātnes interesēm. Sīs īpašības un prasme organizēt un radoši

vadīt tik plaša profila institūtu, kāds ir Zinātņu akadēmijas
Fizikāli enerģētiskais institūts, raksturo akadēmiķa Kārļa
Plaudes skolu. Un vēl — nekad nezaudēt saites ar bāzi, ar

tiešo, radošo zinātnisko darbu savā nozarē.

A. Kroģeris ir 85 zinātnisko darbu autors, un šis skaitlis

nemitīgi aug. Viņa iecerē ir rakstu sērija par tiristoriem,

grāmata par teorētiskās elektrotehnikas jautājumiem un dau-

dzi citi plāni. Jāatrod tikai laiks. Laiks ir visdārgākā manta.

Laiks jāatrod visam, gan lai vaditu Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Pusvadītāju zinātnisko padomi un Zinību bied-

rības republikas nodaļu, gan ārzemju komandējumiem, gan

aspirantiem un laboratorijas semināriem.

Pēc seno austrumnieku atzinuma, zinātnieka mūžs dalās

trijās daļās: divās pirmajās trešdaļās jāmācās un jāceļo, bet

pēdējā — jāmāca un jāstrādā. Akadēmiķim A. Kroģerim šis

darba posms tātad tikai sākas.

Roberts Viltnanis

ATVADU DOMAS PAR ARSENIJU MENNIKU

1921. g. 23. novembris—l9B2. g. 13. maijs

Īpatnēja, neaizmirstama noskaņa toreiz valdīja jubilejas vakarā — ne

tik sen, pirms gadiem diviem. Nebija ierasto «oficiālo» apsveikumu —

bija labi, izjusti vārdi, kas nāca no sirds. Jubilārs 60 gadu vecumā

bija saglabājis gan jauneklīgu, dedzīgu sirdi, gan kautrīgumu un īsta

komunista vienkāršību. Apsveicēju vārdos Arsēnijs Menniks saņēma at-

pakaļ to neviltoto, īsto sirsnību, mīlestību, ko pats bija dāvājis līdzcil-

vēkiem gan karavīra gaitās frontē, gan komjaunatnes un partijas darbā.
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1982. gada 18. martā visi viņu vēl sveica kā Latvijas Dabas un pie-
minekļu aizsardzības biedrības Centrālās Padomes Prezidija priekšsēdē-
tāja vietnieku.

Diemžēl ilga mūža un labas veselības vēlējumi nepiepildījās. 1982.

gada 13. maijā A. Mcnnika sirds stāja pukstēt. Taču spilgtās personības

aizraujošais paraugs joprojām ietekmē tos, kuri pazina A. Menniku. Kā

viņš prata uzmundrināt, atbalstīt, palīdzēt! Nav nāvei varas pār dar-

bīgu, pašaizliedzīgu mīlestību. Tā ir stiprāka par nāvi. Tā ievada ne-

mirstībā. Atbildot daudzajiem apsveicējiem, savā 60. gadadienā A. Mei;-

niks aizkustināts neviļus atklāja sava neizsīkstošā spēka, optimisma,

garīgā skaistuma avotu: kaut jel drīzāk pienāktu laiks, kad cilvēku sav-

starpējās attiecībās varētu nedalīti valdīt mīlestība! Viņa vārdos izska-

nēja tā pati doma, ko savā laikā pauda kristālskaidrais revolūcijas bru-

ņinieks F. Dzeržinskis: «Bezgala skumji būtu dzīvot, ja nebūtu šīs pār-

liecības ka atnāks taisnības, mīlestibas un laimes valstība.»

Komunista pārliecība par to, ka cilvēka mūžs ir nemitīga, pašaizlie-
dzīga ciņa par labāku dzīvi, bija A. Mcnnika personības garīgais kodols.

Ciņa par cilvēcību sevī un līdzcilvēkos, nešaubīga pārliecība par to,

ka komunisma cēlāju morāles kodeksa principi nav tikai skaisti skanoši

tikumiski baušļi, bet uzvedības norma šodienai, vērta A. Menniku par
uzticamu, dārgu, neaizmirstamu draugu, biedru un brāli, cīnītāju par
komunisma ideāliem.

Kad pirms diviem gadu desmitiem iepazinu A. Menniku, mani pār-
steidza tas, cik ātri viņš apguva un dziļi izprata vienu no vissarežģītā-
kajām komunistiskās audzināšanas jomām — ateistisko audzināšanu.

Tikai krietni vēlāk sapratu, ka bez augstas atbildības sajūtas par uzti-

261



cēto darba iecirkni komunistam A. Mennikam palīdzēja komjaunatnes un

partijas darba ilggadējās pieredzes mācītā uzticēšanās cilvēkam un cieņa

pret to, neiecietība pret visu, kas pazemo, nomāc, paverdzina cilvēka

garīgo būtību. A. Menniks izprata un mīlēja cilvēku, prata saskatīt un

izkopt labo, īsti cilvēcisko, bija pārliecināts, ka katrs cilvēks spēj nemi-

tīgi mainīties uz augšu, pilnveidoties. *>ī pārliecība sakņojās ne vien

marksisma-ļeņinisma teorijā, bet izauga arī no paša dzīves pieredzes,
no izkoptas jaunā izjūtas, no uzticības nākotnei, jaunatnei.

A Menniks nenovecoja. Viņš dzīvoja, strādāja ar nākotnes domu sirdī,
darīja visu, lai vērstu īstenībā savu komunista sapni, visu labas gribas
un goda prāta cilvēku kopējo sapni. Kā prasmīgs, nenogurstošs dārznieks

viņš nemitīgi kopa, pilnveidoja cilvēku savstarpējās attiecības, viņu at-

tieksmi pret darbu, dabu un vēsturi, kultūras pieminekļiem. Savus die-

nesta un sabiedriskos pienākumus A. Menniks veica pēc labākās sirds-

apziņas. Nevīžība, nolaidība, paviršība, seklums — diemžēl vēl neiz-

skaustas parādības — smagi ievainoja dedzīgo komunista sirdi, ku-a

nespēja, ncorata vienaldzīgi uztvert sociālistiskā dzīves veida visniecī-

gākos izkropļojumus, bezatbildības, aprobežotības, prāta kūtruma izpaus-
mes. Bet no sadursmes ar tām A. Menniks — Latvijas Dabas un pie-
minekļu aizsardzības biedrības Centrālās padomes Prezidija priekšsēdētāj
vietnieks, republikāniskās Ateistu padomes priekšsēdētāja vietnieks, LKP
CX ārštata lektors — nevairījās. Viņš nenogurstoši cīnījās par to, lai

dzīve, kuru mīlēja ar jauneklīgu aizrautību, kļūtu skaistāka, pilnvērtī-
gāka, apgarotāka

Nav vairs mūsu vidū lieliska cilvēka, uzticama biedra. Palicis viņa
un mūsu kopigais sapnis. Palicis spilgts pilsoniskās aktivitātes paraugs,
kurš palīdz īstenot dzīve darbīgas, revolucionāras cilvēkmīlestības apga-
rotus komunisma ideālus A. Menniks — partijas ideju kaismīgs propa-

gandists — šos ideālus apliecināja ar savu darbu, ar savu dzīvi.

Zigmunds Balevičs

PALIEKOŠAIS

Atvadu vārdi Viktoram Zariņam

1982. gada vasarā mēs aizvedām uz kapsētu Viktoru Zariņu. Cilvēku,
kurš mūža pēdējos gadus bija saistīts ar dabu algas darbā. Bet kurš
visu dzīvi bija bijis dabas draugs. Vienmēr ar makšķeri — ari tad, kad
zivis varēja smelšus smelt.

Viktors Zariņš bija caurcaurēm žurnālists. Paliekošie gadi — Liepājā
un Rīga. Rediģēja, interesantumā un vērienīgumā atraisīja laikrakstu
«Komunists». No jauna izveidoja un populāru darīja žurnālu «Lauku
Dzīve».

Viktors Zariņš prata iesildīt darbošanās priekā. Priecājās, ja citiem
labi gāja. Un ari bēdu ņēma uz pusēm.

Mums, kam Viktors Zariņš bija pirmais redaktors, nekad negadījās
dzirdēt bārienu. Tā vieta bija draudzīga saruna.

lestājās par bitiem, pats it kā ēnā palikdams. Sevi nesaudzēja, nu
nemaz. Atmeta ar roku: bus jau labi.

Frontes cilvēks, kas nekad nedižojās ar karotāja pagātni. Tik par to
skarbo posmu kadu omulību vai anekdotisku gadījumu reižu reizēm
iepina.
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Man saglabājusies vēstule,

kura rakstīta Stučkā 1979.

gada 23. februārī. Viktora

Zariņa vēstules parasti bija
mundrinošas un galveno-
kārt — par darbu. Bet šo-

reiz
— no slimnīcas rakstī-

tā — ir vaļsirdīgāka un ap-

cerīgāka. Viena no retajam,

kad Viktors Zariņš runā arī

par sevi:

«Tā tas allaž iznāk, ka

mani izšķirošos brīžos, kad

vajadzētu būt ierindā, aizvāc

uz slimnīcu. Tā tas bija
PSRS Žurnālistu savienības
I kongresa laikā, kad citi de-

legāti aizbrauca uz Maskavu,
bet es paliku Liepājā, jo
daktere Vernere pēc infarkta

pateica kategorisku nē.

Arī šoreiz, protams, ne tik izcils notikums, taču man — pietiekami

nopietns. Viss bija aprēķināts pa dienām un pat stundām, gatavojot un

vācot dokumentus. Taču slimība noguldīja slimnīcas gultā. ...

Bet tā

kā gluži beigas vēl nav, tad jārunā par darbu un nodomiem.

...
Kādreiz jaunībā man bija tāds bonapartisks sapnis — nodzīvot

līdz 2000. gadam. Visumā reāls. Bet karš, ievainojumi un daudz kas

cits padarījuši manus sapņus krietni pieticīgākus... Un tagad pat mani

gaidītie 60 pēkšņi bezcerīgi slīd ārā no pirkstiem. Lūk, tas mani dzen

izmisumā...

Man ir sakrājies milzīgs lērums piezīmju bloknotu, kuriem ne reizi

neesmu nopietni ķēries klāt. Man ir daudz pavisam konkrētu ieceru, no

kurām daudzas ari šajā stadijā paliks. Tagad es pa īstam saprotu, kas

ir laika trūkums. Viens gudrs vīrs «Krokodilā» izteicās: «Kamēr tu esi

jauns, tu esi nemirstīgs.» Tam vīram velnišķīgi liela taisnība.
Tomēr divus lielus parādus man vajadzētu nolīdzināt. Vispirms mana

paaudze ir to pelnījusi, lai par viņu pastāstītu godīgi un atklāti, jo
visumā pati tā bija godīga un atklāta. Var iebilst, ka par to diezgan
daudz jau pateikts. Taisnība. Bet par viņu vajag pateikt sirsnīgi, jo tā

bija neatkārtojama, kā neatkārtojama ir katra, jo rā dzīvoja lielu pār-
baudījumu laikā. Un tā varētu būt paraugs nākamām paaudzēm...

Un otrs uzdevums — pastāstīt par latviešu žurnālistikas (padomju)
pirmsākumiem, no pirmajiem bandītu nošautajiem zemniekiem — lauku

korespondentiem — līdz mūsdienu sazarotajai periodikai. Bez šaubām,
neapejot arī delverības. Materiālu ir uzkrājies lērums...»

Tā vien liekas — atkal atskanēs zvans un tik pazīstama balss:
— Kā tad visā \isumā iet pa dzīvi? ...
Tāds bija viņa drastisks sākums nopietnai sarunai. Ar kādu jautru

piesitienu. Pa vidām — stāstījums par to, kuras avīzes un kuri autori

vinnējuši konkursā par dabas aizsardzību. Un pārdomas par Dabas ka-

lendāru...

...Tu esi ierauts dialogā, un pat nepavaicā, kā Viktoram Zariņam ar

veselību
...

Ēriks Hānbergs
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JELGAVA SĀKUSI

LŪKOTIES KOSMOSA

V. G. F. Beitlera raksta publikācija

par Jelgavas ģeogrāfisko
koordinātu noteikšanu.

Jelgavas observatorijas
pasāžinstrumenis.



DIBINĀTAS PIRMĀS LATVIEŠU SKOLAS

Salas pagastskola. 19. gs. 60. g.

Raiskuma pagastskola. 19. gs. sāk.
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Bijusi Cesvaines draudzes skola. Pēc pārbūves 20. gs. sāk.

Liepas pagastskola. 19. gs. sak.
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DARBA ROBEŽPOZĪCIJĀ — KONGRESA

Ziedi un visa labākā vēlējumi Latvijas Dabas un pieminekļu aizsar-

dzības biedrības Centrālās Padomes Prezidija priekšsēdētājam Lat-

vijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam

Rūdolfam Verro ...

...un Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālās
Padomes Prezidija priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Arturam Kat-

lapam.



Biedrības aktīvisti kongresa starpbrīdī: Latvijas PSR Augstākas Pa-

domes Dabas aizsardzības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs Ogres

rajona kolhoza «Lāčplēsis» priekšsēdētājs Žanis Holšteins, LKP Ma-

donas rajona komitejas pirmais sekretārs Leo Bērziņš un biedrības

pirmais vadītājs akadēmiķis Pēteris Valeskalns
...

un Latvijas PSR Dabas muzeja direktors Vilis Krūmiņš ar Lat-

vijas PSR Revolūcijas muzeja direktora vietnieku Hugo Lapiņu.
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LAI FOTO KĻŪST DOKUMEMS
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Fotogrāfiskās dokumentēšanas paraugs. Vietējās nozīmes arhitektūras

piemineklis — bijušās Pedeles muižas klēts — magazina. Būvēta 1871.

gadā. Valkas rajons.



Fotogrāfiskās dokumentēšanas shēma ar objekta galvenajiem izmēriem
(1—

4
— fotografēšanas vietas).

DIBINĀTA LATVIJAS DABASZINĀTŅU
UN TEHNIKAS VĒSTURNIEKU APVIENĪBA

Latvijas PSR Zinātnes vēsturnieku apvienības vadība un aktīvs (1982. g.).

Pirmajārindātrešais nokreisās aPvienĪDas priekšsēdētājs akadēmiķis
P. Valeskalns.
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DABAI UN VĒSTUREI

VELTĪJAM SEVI

DARBA ROBEŽPOZĪCIJĀ — SAVĀ KONGRESĀ

NO KONGRESA HRONIKAS

Atcerēsimies: 1982. gada martā Rīgā, Politiskās izglītības vecajā
namā notika Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

VII kongress. Tas atskatījās uz iepriekšējos piecos gados paveikto, lika

grodāk apzināties mūsu valsts un sabiedrības rūpes par dabas aizsar-

dzību, kam desmitajā piecgadē izlietoti 670 miljoni rubļu, un noteica

biedrības turpmākos darbus.

Kongresā ieradās 501 delegāts, kas pārstāvēja 316 tūkstošus indivi-

duālo un 3500 kolektīvo biedru, kā arī ap 200 īpaši lūgtu dabas un

pieminekļu aizsardzības aktīvistu, tāpat viesi no Maskavas, Baltkrievijas
un Lietuvas.

Pret pasākumu ar lielu uzmanību un cieņu izturējās republikas
vadība. Kongresā piedalījās PSKP CX loceklis LKP CX pirmais sekre-

tārs Augusts Voss, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsē-
dētājs Pēteris Strautmanis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdē-

tājs Jurijs Rubenis, LKP CX sekretārs Imants Andersons, LKP

Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs Jānis Vagris, Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja vietnieks Latvijas PSR ZA

viceprezidents akadēmiķis Aleksandrs Drīzulis, Latvijas PSR Ministru

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Krūmiņš, daudzi ministri, mi-

nistru vietnieki, partijas un sabiedrisko organizāciju vadītāji. LKP CX

vārdā kongresu sveica Imants Andersons, starp citu, arī norādot: «Bied-
rībai un tās biedriem pilnīgāk jāliek lietā savas zināšanas, pieredze un

iespējas dabas un pieminekļu aizsardzībā, mērķtiecīgāk jāveic darbs, kas
saistīts ar dabas resursu efektīvāku izmantošanu. Liels ieguldījums

darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā jādod vēstures un kultūras pie-
minekļu — šl mūsu tautas pagātnes atstātā nenovērtējamā mantojuma —

pētīšanas un aizsardzības propagandas darba tālākai pilnveidošanai.»
Kongresu atklāja un pārskata referātu nolasīja Latvijas Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālās padomes Prezidija priekšsē-
dētājs Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Rūdolfs Verro. Debatēs runāja: Rīgas izpildkomitejas priekšsēdētāja viet-
nieks Kārlis Līcis, Latvijas PSR veselības aizsardzības ministra pirmais
vietnieks republikas galvenais sanitārais ārsts Kārlis Bergmanis, Latvi-

jas PSR ZA Bioloģijas institūta direktors Gunārs Andrušaitis, zinātnes

un ražošanas apvienības «Silava» Mežsaimniecības problēmu institūta

daļas vadītāja Aija Mclluma, Latvijas PSR Augstākās Padomes Dabas

aizsardzības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs Ogres rajona kolhoza
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«Lāčplēsis» priekšsēdētājs 2anis Holšteins, LKP Alūksnes rajona komi-

tejas sekretārs Edmunds Temps, LĻK.IS CX sekretārs Genadijs Ščukius,

RPI Arhitektūras katedras docents Jurijs Vasiļjevs. Balvu vakara vidus-

skolas direktore Anna Kudrjavceva, PSRS Civilās aviācijas ministrijas
85. rūpnīcas galvenais inženieris Vitālijs Ječkalovs un Valsts Daugavpils

rajona zonālās ūdens resursu izmantošanas un aizsardzibas inspekcijas

priekšnieks Leopolds Zilinskis.

Kongresa beigās tika ievēlēta jauna 117 cilvēku liela biedrības Cen-

trālā padome, kas savā pirmajā plēnumā ievēlēja Centrālās padomes

prezidiju 17 cilvēku sastāvā, to skaitā — Centrālās padomes prezidija

priekšsēdētājs Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirunis
vietnieks Rūdolfs Verro, Centrālās padomes prezidija priekšsēdētāja pir-
mais vietnieks Arturs Katlaps, vietnieki Arsēnijs Menniks un Anatolijs
Zaruks, zinātniskā sekretāre Inta Albrehta un locekļi — Latvijas PSR

ZA Bioloģijas institūta direktors bioloģijas zinātņu kandidāts Gunārs An-

drušaitis, Latvijas PSR kultūras ministra vietnieks Ilgvars Ratrags, Lat-

vijas PSR veselības aizsardzības ministra pirmais vietnieks Kārlis Bvrg-

manis, Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūta sektora

vadītājs Igors Daņilāns, Latvijas PSR Augstākās Padomes Dabas aizsar-

dzības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs Ogres rajona kolhoza «Lāčplē-
sis» priekšsēdētājs Žanis Holšteins, Latvijas Dabas muzeja direktors Vilis

Krūmiņš, Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Kārlis

Licis, LKP CX lauksaimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Vladimirs

Rimaševskis, Latvijas PSR lauksaimniecības ministra pirmais vietnieks

Kārlis Sproga, LĻKJS CX sekretārs Genadijs Sčukins, Latvijas PSR me-

liorācijas un ūdenssaimniecības ministra vietnieks Nikolajs Valters un

Latvijas PSR mežsaimniecīL is un mežrūpniecības ministra vietnieks

Jānis Vanags.

Skat. att. 268.-269. lpp.

NO KĀRĻA LĪČA RUNAS

Apkārtējās vides aizsardzība ir sarežģīts uzdevums, kas prasa lielus

materiālos resursus un komplicētus inženiertehniskus risinājumus. Tāpēc
tā jau sen vairs nav tikai sabiedrisko organizāciju un institūtu rūpe, bet

visas valsts lieta. Tas skaidri uzsvērts PSKP XXVI kongresa dokumentos

un fiksēts pēdējos gados pieņemtajos likumdošanas aktos, uz kuriem mēs

balstāmies savā darbā.

Piemēram, gaisa baseina stāvokli pozitīvi ietekmējusi rūpniecības uz-

ņēmumu un kaitīgo ražotņu plānveidīga pārcelšana no pilsētas centra

uz citām vietām. Tādējādi pilsētas nomalēs, Maskavas un Ļeņina rajo-

nos, izveidojušās divas jaunas rūpniecības zonas, ko no dzīvojamiem
rajoniem šķir attiecīgā sanitārā distance.

Joprojām turpinās vietējo katlu māju likvidēšana. Pārskata periodā
no tām slēgtās 66, taču vairāk nekā 300 katlu mājas joprojām vēl pie-

sārņo Rīgas gaisu. Stāvokli vēl vairāk pasliktina automobiļi, kuru skaits

nemitīgi pieaug. Automobiļi rada 40% no visām atmosfērā izplūstošām
kaitīgām vielām.

Lai samazinātu automobiļu kustības intensitāti pilsētas centrālajā
daļā, Rīgas pilsētas izpildkomiteja izstrādājusi transporta kustības shēmu

ar loka ceļiem un ceļiem, kas dublēs maģistrālās ielas. Tuvākajos gados
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jāizbūvē vairāki tādi ceļi: Austrumu maģistrāle, Pērnavas loks ar via-

duktu Suvorova ielas rajonā, Krasta ielas turpinājums pa Daugavas
krastmalu no Maskavas tilta līdz V. Lāča ielai, Ļeņina ielas dublētāj-
iela no Juglas līdz Pērnavas lokam utt. Projektētāji jau izstrādā teh-

niski ekonomisko pamatojumu Ziemeļu tiltam Hanzas ielas rajonā.

Rīgai ir plaša zaļumsaimnieciba —
13 parki, 17 dārzi, 140 skvēri un

6200 hektāru meža pilsētas teritorijā, proti, kopumā 75 m 2 apstādījumu

uz katru rīdzinieku. Tas it kā nebūtu maz, tomēr apstādījumu stāvoklis

nav apmierinošs. Krietni vairāk jārūpējas par parku uzturēšanu kārtībā

un atjaunināšanu. Kā zināms, jaunie dzīvojamo namu masivi — Imanta,

Purvciems, Mežciems
— atrodas mežu tuvumā. Taču diemžēl šo masīvu

projektos nav paredzēta pat elementāra niežu labiekārtošana, tajos tiek

izmīdīta augsne, cieš bioloģiskie procesi.
Tātad steidzami nepieciešams izstrādāt pilsētas zaļumsniinniecības at-

tīstības ģenerālplānu. Un šis uzdevums uzticēts Latvijas PSR Komunā-

lās saimniecības uzņēmumu projektēšanas institūtam.

Tajā pašā laikā Rīgas pilsētas izpildkomiteja jau vairākus gadus rū-

pējas par Vecrīgu. Ik gadus tiek izremontētas un nokrāsotas aptuveni
100 ēkas. Kompleksi būs savestas kārtībā ēkas Gorkija ielas tilta ra-

jonā, L. Pils ielā, Jaunielā U. c. Likvidēta automobiļu stāvvieta 17. Jūnija

laukumā, noorganizēta sadzīves atkritumu izvešana bez konteineriem.

Tomēr ar šiem pasākumiem vien Vecrīgu glābt (vārda tiešā nozīmē)

nav iespējams. Tas nav izdarāms arī, par katru ēku uzliekot atbildību

tam vai citam uzņēmumam, jo tie neko nespēs izdarīt, kamēr nebūs at-

risināti vairāki principiāli jautājumi.

Mūsuprāt, pirmkārt, nepieciešami dzīvokļi, kur uz laiku pārvietot
remontējamo māju iedzīvotājus. Vecrīgas namu tehniskais stāvoklis lie-

lākoties ir tāds, ka tos remontēt, neizliekot iedzīvotājus, nav iespējams:
ēku pārsegumi satrunējuši, pamati sadrupuši, nesošās sienas saplaisāju-
šas. Bet kur lai ņem dzīvokļus? Liekas, pareizi būtu šim nolūkam no-

teikt īpašus atskaitījumus no visu uzņēmumu iemaksām.

Otrkārt, Rīgas pilsētas izpildkomitejai jāpiešķir tiesības izlikt no tel-

pām visas ražotnes un noliktavas, kuras nav paredzētas Vecrīgas
reģenerācijas plānā, nepiešķirot telpas citur, jo tādu mums gluži vien-

kārši nav. Tas nozīmē, ka vajadzīgās telpas jāatrod attiecīgajiem reso-

riem pašiem.
Un, treškārt, no visas republikas jāmobilizē kapitālremonta līdzekļi

Vecrīgai, turklāt katrai ministrijai, katram resoram jāuzliek par pienā-
kumu konkrētu objektu restaurēšana ar savu remonta un celtniecības

organizāciju spēkiem, bet iesākumā — jāizremontē kaut vai pašu no-

mātās ēkas.

Sādā virzienā strādā pilsētas izpildkomiteja, bet jautājumi, par kuriem

vajadzīgi valdības lēmumi, iesniegti apspriešanai Latvijas PSR Ministru

Padomē.

NO ŽAŅA HOLŠTEINA RUNAS

Dabas aizsardzības pamatā mūsu republikā ir likums «Par dabas

aizsardzību Latvijas PSR», kas pieņemts Augstākās Padomes sesijā
1969. gada 20. decembrī. Tieši uz šī likuma pamata mūsu republikā gadu

gaitā tika tālāk izstrādāta un detalizēta dabas aizsardzības likumdošana.
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Tā ar Dabas aizsardzības komisijas līdzdalību Latvijas PSR Augstākās
Padomes sesijās ir pieņemts ūdeņu kodekss, zemes dzīļu kodekss un citi

dokumenti, kas šodien detalizē un nosaka mūsu dabas bagātību tiesiskās

aizsardzības galvenos virzienus, bet sesijā, kas notika 1981. gada de-

cembrī, tika izskatīti Latvijas PSR likumprojekti «Par atmosfēras gaisa
aizsardzību» un «Par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu», kuri stājās
spēkā ar 1982. gada 1. aprīli.

Tomēr Augstākās Padomes Dabas aizsardzības komisijas darbs neap-

robežojas tikai ar likumdošanas jautājumu izstrādāšanu. Komisija ik ga-
dus kontrolē republikas ekonomiskās un sociālās attīstības valsts plāna
un budžeta izpildes gaitu, sistemātiski noklausās ministriju un resoru

vadītāju ziņojumus par to, piedalās jauno plānu izstrādāšanā un caur-

skatīšanā ...

Vienlaikus, izmantojot kongresa tribīni, es dažos vārdos gribu da-

līties arī pieredzē par to, kas tiek darīts mūsu kolhozā, lai propagan-
dētu, saglabātu un vairotu sava novada vēstures un kultūras piemi-
nekļus.

Galvenā loma šajā darbā ir Andreja Pumpura Tautas muzejam, kas

nesen saņēma jaunas, kapitāli izremontētas telpas. Te cilvēki vāT iepazīt
mūsu novada vēsturi, uzzināt par cīnītājiem, kas atdevuši savu dzīvi

tautas labā, par mūsu kolhozu un tā labākajiem ļaudīm, par E. Kauliņu

un viņa mūža darbu... Un klausītāju netrūkst. Ik gadus muzeju ap-
meklē pāri par 10 000 cilvēku no tuviem un tāliem novadiem.

Taču visi kolhoznieki ir ieinteresēti dziļāk izpētīt un iepazīt zemi, uz

kuras mēs strādājam un dzīvojam. Tāpēc saimniecība neskopojas ar

līdzekļiem un atbalsta zinātniskos pētījumus — vēsturnieces A. Zariņas
vadītos arheoloģiskos izrakumus, kam ir liela vēsturiska un zinātniska

vērtība.

Lielvārdes novads ir bagāts ar tautas gara mantām. Sajā apvidū ir

savākts vairāk nekā 7000 folkloras vienību, daudz etnogrāfisku priekš-
metu. Lielu sabiedrības interesi radīja igauņu zinātnieka Vinta un mūsu

režisora Epnera izveidotā dokumentālā filma «Lielvārdes josta».
Šādi darbi aizkustina cilvēku sirdis Katru gadu cilvēki tāpēc arvien

sūta mums daudz jaunu, ļoti vērtīgu eksponātu, kas papildina ziņas par
Ausekļa, Andreja Pumpura, Kārļa Pētersona, Jāņa Tauriņa un Kārļa
Griguļa dzīvi un darbu, stāsta par 1905. gada revolucionāriem, to dienu

un Lielā Tēvijas kara gadu spilgtākajiem notikumiem. Tas, bez šaubām,

ļoti bagātina mūsu šodienu, iedvesmo aktīvistus un skolu jaunatni.
Tāpēc jau tuvākajā laikā mēs centīsimies savest kārtībā savu dabas

un vēstures pieminekli — Lielvārdes parku Daugavas krastā, kur atro-

das senās Lielvārdes pilsdrupas. Pašreiz tiek izstrādāta projekta doku-

mentācija. Vienlaikus kaut kas jādara, lai pilsdrupas saglabātu. Tāpēc
lūdzam Kultūras ministriju gan ar padomu, gan ar speciālistiem nākt

palīgā.

NO EDMUNDA TEMPA RUNAS

Jau ilgus gadus Alūksnes rajonā plaši apzinām vēstures pieminekļus,
ņemot uzskaitē revolucionāro notikumu, pilsoņu kara un Lielā Tēvijas
kara kauju vietas, vietas kur darbojušās pirmās partijas un komjaunatnes

organizācijas, dibināti pirmie kolhozi. Par katru no šiem objektiem gadu
gaitā uzkrātas biezas materiālu mapes, kurās glabājas gan oriģināldo-
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kumenfi, gan fotogrāfijas, gan atmiņu pieraksti, gan publikācijas perio-
diskajos izdevumos.

Raksturīgi, ka dažādas organizācijas šajā jomā cieši sadarbojas. Rei-

zēm grūti pateikt, kam ir lielāki nopelni — Dabas un pieminekļu aiz-

sardzības biedrības pirmorganizācijām, skolu sarkano izlūku vienībām,

rajona pionieru namam, komjaunatnes pirmorganizācijām, Lielā Tēvijas

kara veterānu padomēm, rajona novadpētniecības un mākslas muzejam,
DOSAAF pirmorganizācijām vai citām sabiedriskajām organizācijām.

Mēs kapsētās ņemam uzskaitē arī kapu kopiņas, kur atdusas pirmo
kolhozu vadītāji, darba pirmrindnieki. Kolhozā «Zarja» uzskaitē tiek

ņemtas mājas, kur ir dzīvojuši vai dzīvo nopelniem bagātie kolhoznieki.

Pašlaik šo darbu forsējam, jo gan paaudžu maiņa, gan sociālās izmaiņas
laukos notiek tik strauji, ka varam zaudēt daudzus vērtīgus, neatjauno-

jamus materiālus, kuru nozīmi šodien vēl nespējam īsti novērtēt.

Liepnas iedzīvotājus un jo sevišķi Liepnas internātskolas un Liepnas
vidusskolas skolēnus bieži vien iesakām par paraugu citiem vēstures

pieminekļu aprūpēšanā. Viņi iesākuši veidot arī pirmp lielāko jauno

parku rajonā. Ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas un tās Botāniskā

dārza darbinieku atbalstu izstrādāts projekts 10 hektāru lielai platībai;
jau ir iestādīta daļa no tām 170 koku un krūmu sugām, kuras paredzēts
dēstīt šajā parkā, kas nosaukts 1. Latvijas partizānu brigādes vārdā.

Pirmos kociņus te iestādīja partizānu kustības veterāni ar Padomju Sa-

vienības Varoni Vili Samsonu priekšgalā kopā ar Alūksnes rajona pio-
nieriem un komjauniešiem.

Cenšamies izmantot darba aktīvās formas. Esam pārliecinājušies, ka

tikai tad izdodas atrast, saglabāt un pareizi izmantot jebkura veida pie-
minekli, ja šajā darbā iesaistītas visplašākās iedzīvotāju masas, visda-

žādāko sociālo grupu un visdažādākā vecuma pārstāvji. Tādējādi rodas

paaudžu saikne. Tā jaunā maiņa iepazīstas, konkrēti saskaras, izjūt tēvu

un vectēvu sūro cīņu elpu. Tā tas notiek Brāļu kapos, kurus, starp citu,
vasaras periodā nākas apkopt ne retāk kā reizi nedēļā, tā — Alūksnes

rajonam tik raksturīgajos kaujas slavas pieminekļos — pirmatnējā iz-

skatā atjaunotajās partizānu mītnēs Liepnas Āpšu kalniņā, Mālupes Sūnu

saliņā, Gaujienas Torņa purvā un Virešu «Druvkalnos». Katra talka te

pārvēršas par nozīmīgu svētku dienu, kurā piedalās bijušie partizāni,
skolu jaunieši, kolhoznieki, kā arī sovhozu un mežrūpniecības saimniecību

strādnieki un citi aktīvisti.

NO LĒMUMA KONKRĒTĀS DAĻAS

Par dabas aizsardzību

1. Sadarbībā ar valsts iestādēm organizēt reidus — pārbaudes par
dabas resursu racionālu izmantošanu un dabas aizsardzības prasību
ievērošanu visās tautas saimniecības nozarēs, apkopot šos materiālus un

iesniegt priekšlikumus attiecīgām valsts iestādēm.

2. Turpināt valsts aizsargājamo dabas objektu apzināšanu un sekmēt

to aizsardzību.

3. Piedalīties «Latvijas PSR Sarkanās grāmatas» augu un dzīvnieku

saraksta pilnveidošanā un papildināšanā.
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4. Sadarbībā ar Latvijas PSR Lauksaimniecības ministriju un zināt-

niskās pētniecības iestādēm sagatavot priekšlikumus par augsnes resursu

racionālu izmantošanu un aizsardzību un iesniegt tos attiecīgajām valsts

iestādēm.

5. Kopā ar Latvijas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības minis-

triju, Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministriju un Baltijas baseina

zivju aizsardzības, zivju krājumu papildināšanas un zvejniecības regulē-
šanas pārvaldi organizēt reidu par republikas ūdenstilpju piekrastes joslu
aizsardzības prasību ievērošanu.

6. Turpināt apstādījumu veidošanu ciematos un rūpniecības centros.

7. Plaši izvērst mācību taku veidošanu.

8. Sadarbībā ar attiecīgajām ministrijām, resoriem un zinātniskās pēt-
niecības iestādēm organizēt zinātniski praktiskas konferences par šādām

tēmām: apstādījumu veidošana pilsētās un pilsētciematos: ūdenskrātuvju
ekspluatācija un aizsardzība; atmosfēras gaisa aizsardzība; augsnes aiz-

sardzība intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos; floras un augu
resursu apzināšana un aizsardzība.

Par pieminekļu aizsardzību

1. Kopīgi ar Latvijas PSR Kara komisariātu un Latvijas PSR Kul-

tūras ministriju, atzīmējot 40. gadadienu kopš Padomju Armijas un visas

padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā, veikt pasākumus vēstures

un kultūras pieminekļu aizsardzībā.

Sadarbībā ar valsts pilnvarotajām un zinātniskās pētniecības iestā-

dēm turpināt revolucionāro cīnītāju un Lielā Tēvijas kara piemiņas vietu

apzināšanu un izpēti un aktivizēt biedrības pirmorganizāciju darbu šo

pieminekļu apkopšanā un labiekārtošanā.
Sadarbībā ar Latvijas PSR Kultūras ministriju, LKP CX Partijas vēs-

tures institūtu un Latvijas PSR Tautas kontroles komiteju organizēt

ekspedīcijas un reidus vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības stā-

vokļa pārbaudei, kā arī aktīvi iekļauties to pieminekļu aizsardzības un

izmantošanas jautājumu risināšanā, kuri iekļauti jaunajā Latvijas PSR

aizsargājamo pieminekļu sarakstā.

2. Sadarbībā ar Latvijas PSR Kultūras ministriju, LKP CX Partijas
vēstures institūtu un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtu

apzināt ar sociālisma celtniecību saistītās vietas un iesaistīt biedrības

pirmorganizācijas šo vietu un attiecīgo pieminekļu apkopšanā un lab-

iekārtošanā.

3. Sadarbībā ar Latvijas PSR Kultūras ministriju un Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtu organizēt tautas celtniecības pie-

minekļu apzināšanu, fiksāciju, aizsardzību, izmantošanu, kā arī veikt

zinātnes un tehnikas vēstures pieminekļu apzināšanu un uzskaiti.

4. Sadarbībā ar Latvijas PSR Kultūras ministriju, Latvijas PSR Māk-

slas muzeju un T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju

organizēt iestāžu, organizāciju, kā arī pilsoņu personīgajā īpašumā esošo

mākslas pieminekļu apzināšanu uzskaiti, saglabāšanu.
5. Kopīgi ar Latvijas PSR Kultūras ministriju un Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Vēstures institūtu sekmēt vēstures un kultūras piemi-
nekļu izpēti un aizsardzību Daugavpils HLS applūdināmajā zonā.

6. Piedalīties krājuma sagatavošanā par PSRS tautu vēstures un kul-

tūras pieminekļiem un piešķirt šim nolūkam biedrības līdzekļus.
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NE DARBS, BET PĀRLIECĪBA

«Dabas aizsardziba nav mans darbs, bet visciešākā pār-

liecība,» kādā biedrības pirmorganizāciju sarīkojumā teica

Jānis Užāns, kura ikdiena jau vairāk nekā septiņus gadus ir

saistīta ar Baltijas baseina zivju aizsardzības, zivju krājumu
papildināšanas un zvejniecības regulēšanas pārvaldi, jo
J. Užāns ir šīs pārvaldes Salacas rajona valsts inspekcijas
rajona inspektors.

Kā liecina pats iestādes nosaukums, tās darbības lauks

šķiet vienpusējs un ar dabas aizsardzību plašākā nozīmē

nesaistīts. Taču J. Užāns — un nu jau to var teikt par visu

inspekcijas kolektīvu — savu darbu izjūt kā visa dabas sar-

gāšanas kompleksa sastāvdaļu. Pirms vairāk nekā desmit

gadiem, ieradies strādāt Salacgrīvā, viņš pats aizgāja uz

Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības rajona nodaļu
un izteica vēlēšanos kļūt par šīs organizācijas biedru.

Toreiz J. Užāns vēl strādāja vidusskolā par bioloģijas sko-

lotāju. Bet vai tagad viņa profesija krasi mainījusies? Kā

komunistam viņam tāpat jābūt audzinātājam. Un dabas aiz-

sardzībā krietni vien noder Bulduru dārzkopības tehnikumā

gūtās zināšanas, ikdienas gaitās — arī Fizkultūras institūtā

gūtais rūdījums. lesākumā gan jutis aicinājumu būt atkal

bērnu vidū. Bet tagad?

«Nē, tagad savu kolektīvu pret citu vairs nemainītu un

arī darbu — ne. Protams, par vislabāko auditoriju lekcijām
un pārrunām es joprojām uzskatu skolu jaunatni. Jaunie —

tie taču ir nākamie dabas sargātāji, viņiem vajadzīgas zinā-

šanas un pārliecība. Un mēs galvenokārt strādājam viņu
labā,» bilst J. Užāns.

Savs kolektīvs. Pēdējos gados Jāņa Užāna entuziasms in-

spekcijas kolektīvu jūtami nostiprinājis. Salacas inspekcija
deviņu radniecīgo republikas kolektīvu sacensībā jo bieži ir

triju labāko skaitā. Bet vērtējuma kritēriji te daudzpusīgi:

gan atklāto pārkāpumu skaits, gan propagandas darbs. Tā-

pēc veiksmi te var gūt tikai vispusīgi izglītots, erudīts ko-

lektīvs, sirdsapziņas cilvēki, kā par savējiem medz teikt

kolektīva vadītājs. Visiem 15 inspekcijas darbiniekiem te ir

vismaz vidējā izglītība, lielākai daļai — vidējā speciālā un

augstākā izglītība. Par patiesiem kolektīva patriotiem kļuvuši
Indra Krūmiņa, Ildze Lakste, Aigars Pūsilds. Piemēram,

Aigars pašā Salacas krastā «Uplejās» cītīgi turpina savas

dzimtas tradīcijas jau trešajā paaudzē: viņa vectēvs Augusts
Pūsilds jau 20. gadsimta sakumā te strādājis Latvijā pir-
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majā lašu audzētavā. Eka tagad rekonstruēta, un tās logi
kā agrāk spoguļojas Salacas ūdeņos, kas tomēr, šķiet, vairs

ne vienmēr ir tik tīri un dzidri kā pirms gadu desmitiem.

Bet tieši tālab cīņa par dabas aizsardzību jāvērš plašumāl
Un tas jādara visiem kopīgi. Tāpēc J. Užāns ir nodibinājis
ciešas saites ar Valmieras, Valkas un Limbažu rajona Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības, Mednieku un makšķer-
nieku biedrības nodaļu, ar Ūdeņu izmantošanas, regulēšanas
un aizsardzības valsts teritoriālo pārvaldi un citām iestādēm

un organizācijām.
Malu zvejnieki, kuri kaut reizi sastapušies ar Salacas ra-

jona inspekcijas darbiniekiem un viņu pāri par 100 sabiedris-

kajiem palīgiem, otrreiz šādu tikšanos vairs nekāro. Visu

triju rajonu ūdenskrātuvēs organizētie reidi ir sistemātiski

un pamatīgi. Kādā pirms trim gadiem notikušā reidā Salacā

pie Staiceles aizsprosta vienā naktī notvēra pāri par 15 zvej-
niecības noteikumu nezinātāju. Rajona laikrakstā ievietotais

šīs kompānijas fotouzņēmums atgādināja futbolkomandu —

tiesa, it kā pēc sevišķi smaga zaudējuma.
Te trijos rajonos gadā vidēji atklāj aptuveni 250 pārkā-

pumu. Vainīgajiem jādzird nepatīkami vārdi un arī jāatdara
maks. Gadā soda naudu summa sniedzas turpat vai «Žiguļa»
vērtībā. Smiltenietim A. Klemperim vien makšķerēšana kol-

hoza zivju dīķī «izmaksāja» 100 rubļu. Sods it kā nebūtu

liels, taču par katru noķerto karpu vēl nācās valstij piemak-
sāt trijnieku un tad nu iznāca krietna summa.

Visu triju rajonu iecirkņu zivju aizsardzības inspektori
strādā saskaņoti. Viņi ir apgādāti ar nepieciešamo tehniku —

automašīnām, motorlaivām, binokļiem, fotoaparātiem. Arī šī

nodrošinātība panākta galvenokārt pēdējo gadu laikā, kopš
kolektīvu vada J. Užāns.

— Viņam piemīt apbrīnojama prasme visu labiekārtot, visu

izdarīt pamatīgi, mudināt piebiedroties citus.

— Stingrība un prasīgums viņā cieši saistīts ar rūpēm par
katra darbu un sadzīvi.

Tā par Jāni Užānu saka viņa tuvākie kolēģi. Sēžot mājīgi

iekārtotajās inspekcijas telpās, skatoties tās darbinieku uz-

ņemtos krāsainos diapozitīvus — ainavas, kurās atviz jūra,

Salaca, skaistie Vidzemes ezeri, nevaram nedomāt par to,
cik skaista un bagāta šī daba būs pēc gadu desmitiem.

Kāds Limbažu rajona atbildīgais darbinieks vēl tagad,
80. gados, atļāvies izteikties, ka 750 gadus Limbaži pastāvē-

juši bez notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kāpēc tad tās jā-

būvējot tagad! J. Užāns uzskata, ka nevērība, neizpratne,
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pārlieka aizņemtība tiešajā darbā traucē pilnā mērā izman-

tot milzīgos līdzekļus, ko mūsu zemē atvēl dabas aizsardzī-

bai. Turklāt vēl par maz ir īstu entuziastu, vēl nopietnāk ša-

jos procesos jāiedziļinās saimnieciskajiem vadītājiem, vairāk

šajā ziņā jāizglīto nākamie speciālisti jau augstskolā, tehni-

kumā.

— Lūk, jaunajos ciematos daudzās mājās krāsu televizors,

garāžā automobilis, bet sētā nav apstādījumu, cilvēki nejūt

aicinājumu radīt skaistumu. Taču vai tas nav savstarpēji
saistīts: tāds cilvēks īpaši neuztraucas arī par vircas ieplū-
šanu no fermas ezerā, par nekārtīgām degvielu glabātuvēm

upītes krastā.

Par šīm problēmām Jānis Užāns daudzkārt runājis Latvi-

jas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības rajona no-

daļas prezidija sēdēs, biedrību plēnumos — visus šos gadus
viņš ir prezidija loceklis, apkārtējās vides aizsardzības sek-

cijas priekšsēdētājs.
Par nopietnākiem pārkāpumiem tiek ierosinātas krimināl-

lietas, tāpēc jāpiedalās arī tautas tiesas sēdēs. Visbiežākie

pārkāpumi ir ūdeņu piesārņošana. Piemēram, Valmieras ga-

ļas kombināts piesārņoja Gaujas atteku un nodarīja zaudē-

jumus aptuveni 570000 rubļu vērtībā. Salīdzinot ar šādu bez-

atbildību, Kauguriešu kolhoza 4000 rubļi par vircas ieplūdi-
nāšanu Miegupē liekas jau tīrais sīkums. Taču patiesībā
sīkumu dabas aizsardzībā nav un nevar būt. Tikai ar tādu

nostāju strādājot, var gūt rezultātus.

Katrs gads inspekcijas ļaudīm un rajona inspektoram
J. Užānam atnāk ar iepriekš skaidri zināmiem spraigiem
darba periodiem — tic saistīti ar atsevišķu sugu zivju nār-

stu, ar malu zvejnieku aktivizēšanos šajos mēnešos, ar rū-

pēm par zivju bagātību saglabāšanu ziemā, ar zilo patruļu
un sabiedrisko inspektoru apmācīšanu. Bet netrūkst arī jaunu

rūpju — nu uzsākta vēžu mākslīga audzēšana kādā ezerā.

Tomēr, lai kādas arī būtu šīs rūpes, J. Užāns ar tām tiek

galā.
Ilga Taimiņa

LAI SIRMIE OZOLI SENĀS TEIKAS STĀSTA

1977. gadā tika publicēts saraksts «Valsts aizsargājamie
dabas objekti Latvijas PSR teritorijā». Tajā ietverti 14 da-

žādu kategoriju objekti: rezervāti, liegumi, ģeoloģiskie ob-

jekti, parki, dzīvnieki, dižkoki utt. Sāds plašs un daudzvei-
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dīgs aizsargājamo objektu saraksts pagaidām ir vienīgais

Padomju Savienība, un tam ir svarīga nozime republikas da-

bas aizsardzības turpmākajā attīstībā.

Nozīmīga vieta aizsargājamo objektu vidū ir dižkokiem —

1977. gadā aizsardzībā ņemti 818 dižkoki, bet faktiski to ir

krietni vairāk. Šos kokus kā dzīvās dabas neatkārtojamus

pieminekļus mums atstājuši mūsu senči. Tāpēc tie jāsaudzē
arī nākamajām paaudzēm. Dižkokiem ir liela zinātniska,
ainaviska, estētiska un kultūrvēsturiska nozīme. Tie veicinā-

juši jauno zinātnes nozaru — dendrohronoloģijas, dendro-

klimatoloģijas — rašanos.

Daba ar savu neatkārtojamo, mūžīgi mainīgo skaistumu,

ar savu harmoniju sniedz, cilvēkam garīgu un fizisku atpūtu.
Dažādi ir dabas aizsardzības pasākumi, un dažādi izpaužas
katra cilvēka līdzdalība tajos. Ikviens var sniegt palīdzīgu
roku laukam, dārzam, kopt parkus, nozīmīgas bērzu un ozolu

birztalas, aprūpēt dižkokus. Var audzēt jaunus mežus, stādīt

kokus vai izdaiļot apkārtni.
Jau apritējuši pieci gadi, kopš Tautas dzejnieks Imants

Ziedonis sāka īstenot kādu nozīmīgu ideju — vrņŠ noorgani-
zēja «dižkoku atbrīvošanas grupu», kas dižkokus attīra no

mazvērtīgajiem kokiem un krūmiem, lai izceltu to skaistumu.

Un Imants Ziedonis iet vēl tālāk, uzsverot, ka «Lielu cil-

vēku atceres vietas ir kā tādas laika pieturas. Te it kā apstā-
jas laiks. Un vecie koki ir tā liecinieki.

... Tāpēc mēs izkop-
jam savus dižos kokus, kā lieciniekus, kā sakarniekus, kā

arhīvus, kā kultūrspēka baterijas.»
Laika gaitā darbs paplašinājies. Bez dižkoku apkopšanas

uzsākta parku, birztalu, atsevišķu meža nogabalu izkopšana,
ainavu veidošana, jaunu dižkoku meklēšana, dabas aizsar-

dzības propaganda. Šim darbam ir arī kultūrvēsturiska no-

zīme, jo kopjamais objekts parasti tiek saistits ar kāda iz-

cila novadnieka vardu. Skaistais, apkoptais dižkoks, pras-

mīgi attīrītā birztala tad kļūst par dzīvo dabas pieminekli.
Sajā darbā piedalās rakstnieki, dzejnieki, mākslinieki, zināt-

nieki, augstskolu pasniedzēji, ārsti, skolotāji, studenti un citi

dabas draugi. Notikuši vairāk nekā 60 izbraukumi, vidēji 10

reizes gadā (uz divām dienām — sestdienu un svētdienu —

dažādos rajonos). Pirmais izbraukums notika 1976. gada
16. oktobrī uz Cēsu rajona Unguru parku, kur atrodas Kū-
duma astoņgadīgā skola — tās ēka ir arhitektūras piemi-
neklis. Reti kur Latvijā var atrast tik daudz dižkoku tik

ierobežotā platībā. No apkoptajiem dižkokiem viens tika

izraudzīts par godu novadniekam profesoram ķīmiķim ar
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pasaules vārdu Paulam Valdenam (1863—1957) un nosaukts

viņa vārdā.

Aizputes apkaimē vecajā Dzintares pilskalnā ozoli aug
retāk. Tomēr turpat Alokstes upes krastā apkopts 400—500

gadus vecs dižozols, kas ieguvis mūsu pirmā ievērojamākā
dziesminieka Neredzīgā Indriķa (1783—1828) vārdu.

Liepājas rajonā Dzērves skolas parkā apkopts dižkoks, kas

veltīts skolotājam Andrejam Bergmanim (1810 —1869), kurš

vadījis Ciravas-Dzērves skolu — pirmo skolotāju sagatavo-
šanas iestādi Kurzemē.

Ērgļi un Braki ir saistīti ar Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un

darbu. Izteiktais reljefs, Ogres upe un daudzie dižkoki Ērgļu

apkārtnei piešķir savdabīgu skaistumu. Braku mežā atkār-

toti izdarīta ainaviskā cirte. Apkārtnē apkopti vairāki diž-

ozoli, dažiem aizplombēts dobums.

levērojamam latviešu gleznotājam akadēmiķim Kārlim Hū-

nam (1830—1877) par godu Ogres rajonā Madlienas tuvumā

izkopta mistrota mežaudze un veikti citi labiekārtošanas darbi.

Vairākkārt izbraukumi veltīti Baltās un Zaļās grāmatas
autoram Jānim Jaunsudrabiņam (1877—1962). Uzkopta
mežmala pie «Mūsmājām». Sakarā ar rakstnieka simtgadi
tika atvests un nolikts laukakmens «Simtiņš», kura pamatnē
iemūrēts Māras Zālites veltījums ar dižkoku atbrīvošanas

grupas dalibnieku parakstiem. Atklāšanas ceremonijā Pēteris

Cakanovskis (nu jau nelaiķis) teica: «Paldies, ka jūs atcerē-

jāties manu draugu.» Pretī «Simtiņam» atrodas tīrums, bet

aiz tā — ar baltalkšņiem aizaudzis grāvis. Izcērtot platāku
«logu», savienotas divas ainavas, kas tagad iepriecina skatu.

Atzīmējot Tautas rakstnieka Andreja Upīša (1877 —1970)
simto dzimšanas dienu, Dīvajas senkrasta nogāzē tika at-

segts skatam ap 400 gadu vecs skaists dižozols. Skrīveru

vidusskola uzņēmusies šo ozolu sistemātiski apkopt. Pie me-

moriālā muzeja Skrīveros zaļo paša rakstnieka stādītie koki,

piemēram, 1908. gadā stādītais ozols, ko rakstnieks ar brāli

atnesuši no meža. Turpat aug rakstnieka mīļākais koks —

osis.

Raiņa dzimšanas vieta Tadenava atrodas mežu vidū, pa-
tālu no galvenajiem ceļiem, tomēr cilvēki tur iegriežas bieži,

apciemo rakstnieka memoriālo muzeju un Varslavānus, kur

vēl tagad kuplo (lai gan ļaunu roku dedzināts) dižozols. Ar

mežsaimnieku palīdzību koka dobums tagad aizplombēts.
Tuvumā — Eglones upes krastā — aug vēl četri vareni «Za-

niņa» ozoli, kas, saudzīgi apkopti, glabās gaišu piemiņu par

dižo dzejnieku.
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'Akadēmiķa tēlnieka Teodora Zaļkalna (1876—1972) dzim-

tajā vietā — Allažos, kur mežā atrodas Rīgas rajona lielākais

laukakmens, uzkopta mežaudze.

Imanta Ziedoņa grupa arī Piebalgas «Kalna Kaibēnos»

apkopusi Matīsa un Reiņa Kaudzīšu stādītos kokus un to ap-

kārtni.

Augstroze izceļas ar saviem teiksmainajiem pilskalniem,
lielo ezeru, paugurainajiem mežiem, ar parku, kurā aug va-

renas simtgadīgas lapegles un dižozoli. Agrāk ozolu te bijis
krietni vairāk un tos pirkt šurp braucis pat Andrejs Pumpurs.
Apkārtnē daudz pateicīgu vietu ainavas izkopšanai un veido-

šanai, un pirmie darbi šeit jau sākti.

Ogres upes senlejā Aderkašu tuvumā (pie bijušās baznī-

cas) rūpīgi apkopta ainaviski izteiksmīga ozolu grupa. At-

vesti un nolikti daži laukakmeņi. Padarītais darbs veltīts

rakstnieka Sudrabu Edžus (1860 —1941) piemiņai.

Nīgrandas «Kalna Krīcmanos» Jēkaba Janševska (1865—

1931) dzimtenē apkopti skaisti dižozoli. Tuvajā pakalnā iz-

kopta neliela bērzu birzs, kas ar laiku var kļūt par patīkamu

atpūtas vietu nīgrandiešiem. Ventas krastos plešas kolhoza

«Jaunais komunārs» labi koptie lauki, plašs vēriens ir celt-

niecībai; Ventas līcī uzcelta skaista, īpatnējas arhitektūras

estrāde, kuru ietver ar veģetāciju bagāti noauguši krasti.

Te ainavu nepieciešams izkopt, un to kolhoza čaklajiem ļau-
dīm arī esam apsolījuši.

Plaši un bagāti ir Kuldīgas meži. Gan Ventas krastos,

gan citur ir daudz dižkoku. Un pie Riežupes, kur tiek veidots

dabas parks, talcinieki vienmēr ir gaidīti. Atzīmējot redzamā

latviešu mežzinātnieka Kriša Meldera (1880—1942) nopelnus
un viņam par godu šajā parkā apkopti četri ozoli, Abavas

senkrasta Rendas ciema «Strēlos» apkopts dižozols pazīsta-

majam komponistam, diriģentam un pedagogam Ernestam

Vigneram (1850—1933) par godu. Sis ozols, kura stumbra

apkārtmērs sasniedz 7,5 metrus un vecums ap 600 gadu, ir

vislielākais no mūsu koptajiem dižozoliem.

Ligutu parks Durbes ezera krastā Liepājas rajonā ir ba-

gāts ar simtgadīgiem, slaidiem stādītiem ozoliem. Novad-

niekam rakstniekam Atim Kronvaldam (1837 —1875) par godu
arī izvēlēti un uzkopti daži dižozoli. Netālu no Durbes at-

rodas Vecpils parks, kurā aug izcilas simt gadus vecas Eiro-

pas baltegles ar vērtīgu paaugu, kas tagad atbrīvota no

nomācošajiem lapu kokiem. Kopšana, lai gan stipri nokavēta,
turpmāk regulāri atkārtojama.
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Sevišķi bagāta ar mežiem ir Dundagas puse. Tur Kubeles

skolā ir strādājis skolotājs, rakstnieks, tulkotājs Ernests

Dinsberģis (1816 —1902). Bijušajā skolā viņam iekārtots ne-

liels muzejs. Saglabājušies rakstnieka stādītie koki —

kļava un ozols. Sakopts arī skaists meža stūrītis, kur uz lielā

laukakmens kā cieņas apliecinājums iekalts rakstnieka vārds

un uzvārds. Kapa vietas tuvumā izraudzīts piemiņas ozols.

Latviešu kultūras dzīvē plaši pazīstams Krišjāņa Barona

(1835 —1923) veikums. Jaunību viņš aizvadīja Strutelē, kur

tagad ir Krišjāņa Barona astoņgadīgā skola ar parku. Sis

parks tika kārtīgi uzkopts. Taču darbs vēl jāturpina. Sajā
parkā aug mūsu republikā skaistākais piramidālais ozols.

Blakus parkam savrup aug varens dižozols (stumbra apkārt-
mērs 5,16 metri, vecums ap 400 gadu), kas veltīts šim diža-

jam kultūras darbiniekam. Pie ozola tika atvests un nolikts

liels laukakmens. Jāatzīmē, ka darba gaitā laukakmeņi at-

vesti un nolikti arī pie daudziem citiem objektiem.
Valdemārpils tā nosaukta var godu ievērojamam kultūras

un politiskajam darbiniekam Krišjānim Valdemāram (1825 —

1891), pirmās jūrniecības biedrības dibinātājam Krievijā un

ievērojamam jūrniecības zināšanu propagandētājam. Pilsētai

piekļaujas Sasmakas ezers, kura krastā atrodas 150—200

gadu veca birzs ar 157 ozoliem. Tā tikusi vairākkārt apkopta.
Šis darbs veltīts krietnajam novadniekam. Visi ozolu uzskai-

tes materiāli nodoti Valdemārpils vidusskolai, kas turpmāk
būs par birzi nomodā.

Izkopta apkārtne un dažas birztalas arī dzejnieka Friča

Bārdas (1880—1919) dzimtajā vietā Limbažu rajona «Rum-

biņos», dzejnieka Ausekļa (1850 —1879) tēva mājās Madonas

rajonā, latviešu pirmā etnogrāfa Miķeļa Skruzīša (1861 —

1905) dzimtajā vietā Stučkas rajona Neretas ciema «Stanā-

nos». Pirmā pasaules kara laikā latviešu strēlnieki nikni

cīnījušies ar vāciešiem Ložmetējkalnā un tā apkārtnē. Sis

kauju vietas saistītas ar ievērojamo militāro darbinieku Ju-

kumu Vācieti (1873—1938). Tagad tur meži ir uzkopti.

Uzkopts arī Kazdangas parks. Tas ir ne tikai lielākais

parks republikā (130 ha), bet arī visai bagāts ar vērtīgām
koku sugām. Turpmāk paredzēts parka sakopšanā plaši
iesaistīt sabiedrību, jo tas ir nozīmīgs koku introdukcijas
centrs.

Latviešu tautai ir laba sena tradīcija — svarīgus notiku-

mus atzīmēt ar koku stādīšanu. Pēdējā laikā šī tradīcija
sāk atdzimt. Arī Imanta Ziedoņa talcinieki jau iestādījuši ko-

kus vairākās vietās. Viena no pirmajām ozolu stādīšanām
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tika izdarīta gleznotāja Eduarda Brencēna (1885 —1929)

dzimtajā vietā Ogres rajona Madlienas «Brencēnos». Pie

Drabešu astoņgadīgās skolas, kur par skolotāju strādājis

dzejnieks Aleksandrs Čaks (1901 — 1950), iestādīta ozolu pie-
miņas birzs, par kuru turpmāk rūpēsies vietējie skolotāji un

skolēni.

Dzejnieka Jāņa Poruka (1871 —1911) dzimtās vietas tu-

vumā (Gulbenes rajona «Prēdeļos») tā sauktajā Pērļu sila

apkopta priežu audze, atvests un nolikts laukakmens, bet

«Silmačos» iestādīti bērzi. Kultūras darbinieka Pītera Migli-
nīka (1850—1883) dzimtajā vietā Ludzas rajonā iestādīti

parastie ozoli un sarkanie ozoli.

Ir stādīts arī mežs, bet jūras piekrastē stādīti vītoli un

kārkli. Vītolu stādīšana pēdējā laikā tā kā būtu piemirsta,
bet žēl. Mums ir daudz labu, skaistu vītolu stādījumu, un tie

noderīgi dažādā veidā. Tāpēc ir atbalstāms Imanta Ziedoņa

aicinājums — «stādīt pūpolus šogad, nākamgad, neatlaidīgi

un sistemātiski».

Vērtējot paveikto, jāatzīst, ka padarīts daudz. Pēc katra

izbraukuma kāds mūsu dzimtenes ainavas stūrītis kļuvis jau-
kāks. Tas ir ļoti labi, taču viena talcinieku grupa nevar pār-
veidot visu republiku. Vēl lielāka ir šī pasākuma mobilizē-

jošā loma, jo šī grupa nekur nedarbojas izolēti, bet ciesā

kontaktā ar vietējam rajona organizācijām, dabas aizsardzī-

bas biedrības nodaļām, kolhoziem, padomju saimniecībām,

skolām un mežrūpniecības saimniecībām. Tas rāda, ka mūsu

inteliģence ir gatava ķerties pie cirvja, zāģa un lāpstas, ja
to liek sirdsapziņa. Jo mērķis ir viens — likt apzināties da-

bas krāšņumu, bagātību, lielumu.

Skat. ielīmi.

Staņislavs Salinš

LAI FOTO KĻŪST DOKUMENTS

Dabas, vēstures un kultūras pieminekļu aktīva aizsardzība

nav iespējama bez to uzskaites, dokumentēšanas, bez to kul-

tūrvēsturiskās vērtības apzināšanās un izpētes.
Lielu ieguldījumu šajā darbā var dot jebkurš fotoamatieris,

fotografējot ar parasto aparātu, ja vien tas tiek darīts mērķ-

tiecīgi un tiek izmantota speciāla fotografēšanas metodika.



287

Fotogrāfiskās dokumentēšanas mērķis ir fiksēt raksturī-

gāko par dokumentējamo objektu gan ar labi uzņemtiem ār-

skatiem un iekšskatiem, gan arī ar atsevišķām īpatnējām de-

taļām no nozīmīgākiem fragmentiem tuvplānā.

Ļoti svarīgi ir nodrošināt attēla ģeometrisko atbilstību ob-

jektam, ko var panākt ar noteiktiem fotografēšanas paņēmie-
niem. Galvenais no tiem — fotografēšanas momentā kameras

optiskajai asij jāatrodas pēc iespējas horizontālā stāvoklī

un jābūt perpendikulārai objekta frontālajai plaknei. Tad at-

tēlam ir minimāli perspektīvas sagrozījumi. Kameras optisko
asi 'var ātri nostādīt horizontālā stāvoklī, ja kamerai pie-
vieno nelieki sfērisku līmeņrādi. Lai kameras optisko asi

orientētu perpendikulāri objekta frontālajai plaknei, izmanto

skatu meklētāja rāmi, paralēli kuram nostāda objekta hori-

zontālos un vertikālos elementus, piemēram, fotografējot ēku,
skatu meklētājā palodzēm un dzegām vajadzētu atrasties ho-

rizontālā stāvoklī, bet ēkas stūriem vertikālā. Lai kameras

orientējums būtu stabils, ieteicams kameru novietot uz sta-

tīva.

Objekts būs pilnīgi dokumentēts tikai tad, ja fotouzņēmu-
mus papildinās apraksts. Tajā jāietver šādas ziņas: 1) pie-
minekļa (objekta) nosaukums; 2) atrašanās vieta; 3) īpaš-
nieks un izmantošanas veids; 4) ziņas par pašu pieminekli —

materiāls, veids, konstrukcijas raksturojums, vecums, kā

piemineklis saglabājies v. tml.; 5) pieminekļa uzmērījumi ar

shēmu un skicēm, kur norādīts tā garums, platums, aug-
stums, dziļums, orientācija (jānosaka ar kompasu); 6) pie-
minekļa kultūrvēsturiskais raksturojums: vietējo iedzīvotāju

sniegtās ziņas, dati no literatūras, īpaši pētījumi; 7) priekš-
likumi par pieminekļa saglabāšanu; 8) dokumentēšanas

datums un autors. Tās ir visnepieciešamākās ziņas, kuras,

protams, var papildināt ar daudziem citiem datiem — gan

tehniskiem, gan ekonomiskiem.

Dokumentējamo objektu vēlams fotografēt no diviem

punktiem, kuri viens no otra atrodas nelielā attālumā (2—

10 m). Šādus fotouzņēmumus var ērti aplūkot stereoskopā,
kas dod objekta un apkārtējās ainavas telpisku attēlu. Šādas ob-

jektu dokumentēšanas paraugi sniegti attēlos 270.—272. lap-

pusē.
Fotografēšanas shēmā uzrādīti objekta galvenie izmēri.

Svarīgākie ēkas ārskati iegūti, fotografējot no diviem pun-
ktiem. Frontāli fotografēta ēkas priekšpuse un viena sānu

siena. Viens ēkas stūris fiksēts perspektīvā. Tuvplānā, tāpat
no diviem punktiem, uzņemts viens no raksturīgākajiem ēkas
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arhitektoniskajiem elementiem — palieveņa arka. Pavisam

iegūti 8 uzņēmumi, bet, protams, fotogrāfiskais dokumentē-

jjums būtu pilnīgs tikai tad, ja būtu fotografēta arī ēkas aiz-

mugure, otra gala siena un pārējie ēkas stūri, tātad pavisam
būtu izdarīti 14 uzņēmumi. Tomēr tas ne vienmēr ir nepiecie-

šams, jo iepriekšējie 8 attēli jau pietiekami labi raksturo

ēkas ģeometrisko uzbūvi un ārējo izskatu fotografēšanas mo-

mentā. Turklāt uzņēmumu pilnu sēriju bieži vien konkrētā

situācijā nevar iegūt, jo objektu, iespējams, var aizsegt koki,

krūmi, reljefa pacēlumi v. tml. un var trūkt nepieciešamā iz-

gaismojuma. Tāpēc pie dokumentējamā objekta dažkārt jā-

atgriežas citā gada laikā un citos apgaismojuma apstākļos.
Lai tik daudz darba veltītu pieminekļu dokumentēšanai,

katram šī darba veicējam iepriekš jāzina, ko dokumentēt.

Lietderīgi savas intereses mērķtiecīgi virzīt, izvēloties no-

teiktu tematiku. Tad būs iespējams ar laiku izveidot perso-
nisku kolekciju.

Sākumā šim mērķim noderēs vēstures un kultūras piemi-
nekļu saraksts, kas sniedz ziņas par mūsu republikas aizsar-

gājamiem arheoloģijas, vēstures, arhitektūras, mākslas un

dabas pieminekļiem. Aizsargājamos pieminekļus var tema-

tiski grupēt un dokumentēt viena veida pieminekļus, rodot

iespēju pat papildināt iepriekš minēto sarakstu ar jaunatra-
dumiem.

No dabas objektiem fotogrāfiskai dokumentēšanai var iz-

vēlēties šādas objektu grupas: uzkalnus, upurkalnus, elku

vietas, pilskalnus, alas, avotus, upju līčus, ezerus, dīķus,
smilšakmens un dolomīta atsegumus, klintis, lielus atseviš-

ķus akmeņus, akmeņu krāvumus, parkus, mežu ainavas, diž-

kokus, revolucionāro notikumu piemiņas vietas utt.

No būvobjektiem vislielākā uzmanība jāpievērš vecām cel-

tnēm, to paliekām. Laukos vēl pa retam ir sastopamas koka

ēkas, kas būvētas 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. No šā

laika celtnēm galvenokārt saglabājušās klētis, rijas, retāk

dzīvojamās mājas, pirtis, kūtis, pagrabi. Interesanti objekti
ir ari akas ar koka grodiem un vindām ūdens smelšanai.

Mūsu republikā ir saglabājies samērā daudz no koka būvētu

sabiedrisko ēku — skolu, klubu, retumis ir atrodami arī senie

saiešanas nami. Fotogrāfiski nepieciešams dokumentēt arī iz-

cilu revolucionāru dzīves vietas, tāpat arī dzirnavas, vecu

ceļu vietas, tiltus utt.

Dokumentējami ari dažādi sadzīves priekšmeti: zemkopju
darbarīki, vecā tehnika, mājsaimniecības piederumi, amat-
nieku darbarīki, apģērbi, rotaslietas v. tml.
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Fotogrāfiskai dokumentēšanai ieteicams izraudzīties tādus

objektus, kas tuvākā vai tālākā nākotnē varētu iet bojā vai

tikt iznicināti. Tādas, piemēram, laukos ir daudzas vecās

tkas ar apkārtējo ainavu, kas, veidojoties lauku ciematiem

un plašumā vēršoties meliorācijas darbiem, iet bojā. Līdzīga
situācija ir ar atsevišķiem kokiem vai koku grupām v. tml.

Tāpēc dokumentēsim šos objektus pirms to bojā ejas vai pār-
veidošanas!

legūtais fotodokumentālais materiāls paplašinās ne tikai

darba darītāja redzes loku, bet, pareizi noformēts, kļūs par
kultūrvēsturisku dokumentu. Šādi materiāli jānodod pilsētu
(rajonu) tautas deputātu padomju izpildkomiteju pieminekļu
aizsardzības inspektoriem vai Latvijas Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības pirmorganizācijām.

Jānis Klētnieks

DAIĻRUNĪGAIS ĢENEALOĢIJAS KOKS

VALDENU DZSMTAS SAKNES UN ATVASES

Mēs ne vienmēr novērtējam, no kurienes nācis cilvēks un kādu vielu

paaudžu vidū ar savu dzivi viņš ieņēmis. Bet tas jādara. Tā ir ne vien

daiļrunīga, bet bieži vien pat nepieciešama informācija. Tā ir savas

tautas sakņu apziņa.
Tādēļ šoreiz, izcilā Rīgas ķīmiķa Paula Valdena 120. dzimšanas gadā,

nedaudz ielūkosimies vienā šādā — Paula Valdena — dzimtas kokā...

Pirms 120 gadiem 1863. gada 26. (14.) jūlija pievakarē toit-izējā
Rozbeķu pagasta «Pīpēnu» saimnieku Jāņa un Annas Valdenu ģimenē
piedzima pastarītis Pauls, kurš pēc gadiem kļuva par slavenu ķīmiķi,
nozīmīgu atklājumu autoru organiskajā un fizikālajā ķīmijā, PSRS Zi-

nātņu akadēmijas goda locekli, vairāku zinātņu akadēmiju īsteno locekli

un universitāšu goda doktoru.

19. gadsimta 60. gados zinātnieka dzimtajā Rozbeķu pagastā viņa
tēva Jāņa Valdena ģimene bija vienīgā ar šādu uzvārdu. Kā veido-

jušies tās locekļu likteņi? Kāpēc viņi ir vienīgie Valdeni visā pagastā?
Kur meklējamas Valdenu dzimtas saknes?

Atbildi sniedz Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva doku-

menti.

1884. gada 25. aprīļa 1 «sasaukšanas rullī priekš Rozbeķu-Ruckas pa-
gasta» (t. i., obligātajā karadienestā iesaucamo sarakstā) ar 13. numuru

ierakstīts Paulis Jāņa dēls Valdens, kuram dzimtā valoda ir latvju un

kurš patlaban skolojas Rīgas Politehnikumā. lesaucamais izvilcis 109. lo-

zes numuru, un viņa iesaukšana tiek uz sešiem gadiem, t. i., līdz studiju
beigšanai, atlikta.

Pauļa tēvs tajā laikā jau guldīts Straupes kapsētā (miris 1867. gada
7. martā), māmuļai rit 67. mūža gads. No divpadsmit bērniem, kuriem

viņa devusi dzīvību, pieci miruši agrā bērnībā, meitas Kristīne (dzimusi

1 Turpmāk datējums dots pēc vecā stila.
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1840. gada 13. decembri) un Anna (dzimusi 1844. gada 18. augustā)

izprecētas, vecākais dēls Jānis (dzimis 1843. gada 19. janvāri), kurš

pēc tēva nāves bijis saimnieks «Pīpēnos», kopš 1875. gada dzīvo Rīgā

un nodarbojas ar tirdzniecību, dēls Krišs (dzimis 1847 gada 8. aprīlī)
1868. gadā aizgājis no Rozbeķiem uz Stalbi, bet Brencis (dzimis 1853.

gada 10. augustā), pabeidzis Cēsu apriņķa skolu, 1874. gadā brīvprātīgi
iestājies karadienestā. Dēla Spriča (dzimis 1848. gada 17. oktobri) dzīves

gaitas arhīva apzinātajos dokumentos diemžēl liecibu nav atstājušas.
Pats Valdens no saviem brā|iem vislabāk atmiņā patuiējis vecāko —

Jāni — un jaunāko — Brenci (P. Valdens sauc viņus attiecīgi par
Johanu un Borisu), pie kuriem viņš Rīgā atradis pajumti pēc Cēsu

apriņķa skolas beigšanas. Jānis bijis labs, jutīgs, apveltīts ar šarmantu

nekonsekvenci. Viņš varējis spējās dusmās uzliesmot, bet vēlākais pēc
stundas jau sniedzis roku un teicis: «Patiesībā jau nemaz nebija vērts

par to runāt.»

Brencis, P. Valdenam pats tuvākais brālis, cara armijas virsnieks,

bijis vienkāršs, skaidrs un mierīgs kā pati daba.

No visiem divpadsmit Jāņa un Annas Valdenu bērniem Rozbeķu «Pī-

pēnos» (tag. Kūduma ciemā) pasaulē nācis tikai Pauls.

Pārējiem šūpulis kāits tālāk uz ziemejiem, proti, bijušā Ēveles pa-
gasta «Vecgutuļos», kurus zinātnieka senči vairāk nekā simt gadu sau-

kuši par savām mājām.
Pašu Ēveles pagastu varētu uzskatīt par phšās Valdēnu d/.imtas*.

mājām. Pagasta dokumentos 19. gadsimtā saskaitāmi aptuveni 130 Val-

dēni (dokumentu komplekti saglabājušies nepilnīgi, tāpēc precīzu skaitli

nav iespējams nosaukt).
Valdēni bijuši saimnieki «Vecgutu|os», «Jaungutujos», «Būdās», «Vīņ-

audos», «Ziediņos», «Pāvulēnos» un «Paliepās», kalpojuši Ēveles un

Ķcmpēnu muižās, «Sucenos», «Rukšos», «Paukās», «Ģeros», «Pietos»,
«Bāros», «Bisitēs», «Zaltēs» un «Bērtulīšos».

Ēveles un Ķempēnu muižās par kalēju 19. gadsimta 30 un 40 gados

strādājis Juris Valdēns, bet par Indriķi Valdēnu pagasts maksājis gal-
vas naudu, lai viņš «to kalēja amatu iekš pirmiem nākamiem trīs gadiem
no Jurģa 1856 līdz 1859 gruntīgi iemācās». (leraksts Ēveles pagasta
tiesas protokolu grāmatā.) Rekrūšos 1847. gadā nodots «Pāvulēnu saim-

nieka Jura Valdēna jaunākais dēls Jānis.

19. gadsimta 60.—70. gados Valdēni sāk izklīst pa tuvākiem un tālā-

kiem novadiem — Jērcēniem, Rencēniem, Valmieru, Lizdēniem, Jaun-

bilsku, Rīgu, Rozulu, vairākas ģimenes dodas uz lekškrieviju.
Un tā Ēveles pagasta iedzīvotāju sarakstos 19.—20. gadsimtu mijā

vienīgie Valdēni vairs ir tikai Paula Valdena tēva brālēna Jāņa ģimene
un tās pēcnācēji.

Ēveles muižas 1816., 1826., 1834. un 1850. gadu revīziju sarakstos

ierakstīti Paula Valdena tēvs un tēva senču trīs iepriekšējās paaudzes,
kas visi bijuši klaušām un iesaukšanai rekrūšos padoti zemnieki.

Cik tālu pagātnē iesniedzas dokumentu liecības par Valdēnu dzimtu?

Zinātnieka vecvectēvs Jēcis Jāņa dēls dzimis 1749. gadā un bijis
saimnieks «Vecgutuļos». Viņš ir pirmais, kurš 1826. gadā reģistrēts ar

jaunpieņemto uzvārdu — Valdēns (Jeeze Waldehn).
Pēc Jēča nāves «Vecgutuļu» saimniecību pārņem un visu mūžu vada

vecākais no viņa četriem dēliem — Jānis (dzimis 1791. gadā «Vecgu-

tujos») — Paula vectēvs.

* Senākajos dokumentos Valdēnu dzimtas uzvārds konsekventi rakstīts ar

ē. Zinātnieka tēvs ir pirmais, kurš visur minēts ka Valdcns.
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Jēča otrs dēls Juris mūžu nodzīvo kalpa kārtā gan «Vecgutuļos», gan

«Jaungutuļos». Tieši viņa pēcnācēji visdziļāk iesakņojas šai apkaimē un

sastopami Ēveles pagastā vēl 20. gadsimta sākumā.

Jaunākie Jēča dēli — Kārlis un Ādams — ir saimnieki «Būdās» un

Ķeižu muižas «Paliepās».
Jānis Vāldēns, būdams slims ar tuberkulozi, mirst 1837. gada 28. ok-

tobrī «Vecgutuļos». Viņa vietā stājas vecākais dēls Jānis — zinātnieka

tēvs (dzimis 1816. gada 20. oktobrī «Vecgutuļos»).
1838. gada 16. oktobrī Jānis Valdens Ēveles baznīcā salaulājas ar

Annu Kreicmani, ar kuru turpmāk kopīgi apsaimnieko «Vecgutuļus» —

diezgan plašu Ēveles muižas zemnieku sētu, kuras vērtība bijusi 31 dāl-

deris 22 graši. Tās lauku platība sadalīta sekojoši: dārza zeme — 2,

aramzeme — 30, meža zeme — 80 un pļavas — 76 pūrvietas.

Jānis Valdens, tāpat kā savulaik viņa tēvs. ir rosīgs un sabiedrisks

cilvēks, saprātīgs un izdarīgs saimnieks. Ja citi pagasta saimnieki sējas
laikā no magazīnas aizņemas sēklas tiesu, tad «Vecgutuļu» saimnieks

to dara reti.

Ilgus gadus abi Jāņi Valdeni bijuši Ēveles pagasta tiesas priekšsē-
dētāji. Vectēvs gan vēl savu parakstu dokumentos apliecina ar trim

krustiem, bet tēvs droši paraksta ne vien savu uzvārdu, bet ari savu

kolēģu — pagasta amatpersonu — uzvārdus, kuri savu klātbūtni jopro-

jām apstiprina ar krustu vilkšanu.

1861. gada jūlijā Ēveles muižas dzimtliclmāte Henriete Bolto fon Ho-

henbaha izteic zemnieku māju pārvaldīšanu desmit saimniekiem, arī

«Vecgutuļu» Jānim Vaklenam

1862. gada pavasari, saņēmis no muižas 99 rubļus un no jaunā
«Vecgutuju» saimnieka Jura Eizentāla par mājas labošanu, par mārku

un akas rakšanu, par ābeļu dārzu un āboliņa sēklām 103 rubļus 67,5 ka-

peikas, Paula Valdena tēvs kopā ar sievu un bērnu pulciņu — Jāni,
Krišu, Sprici, Annu un Brenci — atstāj savas tēvutēvu mājas, kur

saimniecību vadījis ceturtdaļgadsimta, un pārceļas uz «Vecjērcēniem».
«Vecgutuļus», kā 1869. gada 1. februārī ziņojis «Baltijas Vēstnesis»,
iepirkuši Juris un Jānis Eizentāli, maksājot par tiem Ēveles muižas

īpašniecei 6274 zelta rubļus.
1863 gadā Jānis Valdens sāk saimnieka gaitas Rozbeķu pagasta

«Pipēnos».
Līdz ar to atkal esam zinātnieka dzimtajās mājās Rodas jautājums,

kālab jāveic šis ģenealoģiskais ekskurss pāris gadsimtu tālā pagātnē.
Profesors J. Stradiņš grāmatā «Cilvēki, eksperimenti, idejas» (1964),

stāstot par Paula Valdena vīra gadiem, min faktu, ka ievērojamais ķī-

miķis «savu latvisko izcelšanos gan nav noliedzis, bet nav arī īpaši to

pasvītrojis: jautāts par tautību, Valdens ierasti atbildējis — ķīmiķis».
Arī mūža beigās sarakstītajā autobiogrāfijā «Wege unJ Herbergen.
Mein Leben» («Ceļi un pajumtes. Mana dzīve», 1974) Pauls Valdens

nepiemin savu latvisko piederību, tādējādi dodot iemeslu dažādiem pie-
ņēmumiem un minējumiem. Izcelsmes jautājums, kā viņš pats atmiņu

grāmatas lappusēs atzīstas, bijis «vārīgs punkts» viņa dzīvē.

Ja ņemam vērā vācisko izglītību un tās veidoto domas ievirzi, apkār-
tējo baltvācu sabiedrību jaunībā un brieduma gados, kā arī Vācijā aiz-

vadīto mūža nogali, zinātnieka tieksme pieskaitīt sevi vācu kultūras

aprindām ir saprotama, ja tikai līdz ar to no Valdena dzīves netiktu

izsvītroti viņa vecāki, veselas paaudzes, kuras bijušas pirms viņa un,

pateicoties kurām, bijis viņš.

Sarmde Pijola
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JŪS RAKSTĪJĀT MUMS

PAR LABĀKAJĀM DĀRZKOPJA DIENĀM

Dalījies pārdomās par tautas laika vēcoiumiem un ticējumiem attie-

cībā uz konkrētām dienām (52. lpp.) Latvijas Lopkopības un veterinā-

rijas zinātniskās pētniecības institūta galvenais agronoms J. Jirg c n-

sons atsūtījis arī «savu» kalendāru, kas pamatojas uz Zodiaka ceļu,
Mēness fāzu stāvokļiem un zināmiem empīriskiem tauias novērojumiem,
ko un kad drikst un ko un kad nedrīkst sēt vai stādit.

Tā kā autora radi, draugi un darbabiedri nopietni apgalvojuši, ka

viņiem, ievērojot tautas ticējumus, «aug labāk nekā kaimiņam, kas sēj
un stāda, kā pagadās», nododam šos datus arī jūsu vērtējumam.

DĀRZKOPJA SEJAS KALENDĀRS 1083. GADA APRĪLIM—MAIJAM

Piezīme: ar nosaukumu «virszemes dārzeņi» apzīmēti dārzeņi, kam

ražu dod virszemes daļa, piemēram, kāposti, dilles, gurķi utt.

prl
Datums Datuma

jāsēj, jāstāda jāsēj, jāstāda

Pt 1

S 2

Sv 3

visi sakņaugi
visi sakņaugi
visi sakņaugi

Sv 1

P 2

O 3

T 4

C 5

Pl 6

S 7

Sv 8

visi dārzeņi, kartupeļi

kartupeļi, sīpolaugi
kartupeļi, sīpolaugi

P 4

O 5
T 6

C 7

Pt 8

S 9

Sv 10

visi sakņaugi
sīpolaugi
sīpolaugi

pākšaugi
pākšaugi
visi sakņaugi, kartupeļi

visi sakņaugi, kartupeļi
visi sakņaugi, kartupeļi
visi sakņaugi, kartupeļi
virszemes dārzeņi, puķes

P 11

0 12

T 13

C 14

Pt 15

S 16

Sv 17

pākšaugi

pākšaugi
visi sakņaugi
visi sakņaugi
virszemes dārzeņi, puķes
virszemes dārzeņi, puķes
virszemes dārzeņi, puķes

P 9

O 10

T 11

C 12

Pt 13

S 14

Sv 15

P 18

O 19

T 20

C 21

Pt 22

S 23

Sv 24

gurķi, ķirbji
gurķi, ķirbji

P 16

O 17

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv 22

gurķi, ķirbji
gurķi, ķirbji

P 25

O 26

T 27

C 28

Pt 29

S 30

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29
bieies, burkāni, redīsi

bietes, burkāni, redīsi

visi dārzeņi, kartupeļi

visi dārzeņi
visi dārzeņi
sīpolaugi

P 30

O 31
sīpolaugi
sīpolaugi



293

PAR MIKALĪNU UN UNDU

Cien. kalendāra veidotāji,
vai jūs, lūdzu, nevarētu ko tuvāk paskaidrot par tādu vārdu kā Mika-

lina, kuru neatrodu nevienā ne jaunā, ne vecā kalendārā. Pie mums

apkārtnē Mikalinu ir daudz, un nu mana meita šo vārdu grib dot ari

savai meitai... Varbūt jums atrastos iespēja tuvāk paskaidrot: no ku-

rienes šī Mikalina radusies, kas tas par vārdu un, ja to liktu kalendārā,
kur tam varētu būt vieta.

N. Krēsliņš Raunā

Līdzīgā kārtā interesentus piesaistījuši tādi vārdi kā Linda un Undīne.

Tāpēc atbildēt palūdzām latviešu antroponnnu lielāko zinātāju Klāvu Ši-

liņu, kurš apzinājis, apkopojis un izpētījis faktiski visus latviešu cilvēk-

vārdus. Un viņš pastāstīja sekojošo.

Mik a 11 na

Sieviešu personvārdam Mika lina ir |oti daudz variantu dažādās

tautās. Tas cēlies no senebreju valodas vīrieša personvārda Mīkāēl ar

nozīmi 'kas kā dievs' jeb 'dievam līdzīgs. Latvieši no tā izveidojuši
Miķeli. Izplatoties kristīgajai ticībai, dažādas tautas šo vārdu pielāgo-
jušas savas valodas īpatnībām un līdz ar to radījušas ļoti daudz va-

riantu, attiecinot tos gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tā radušies

šādi vārdi:

ang]u vai. — Mihelīna, Mihaelīna, Mihaela; baltkrievu vai. — Miha-

līna, Alihasja; bulgāru vai. — Mihala, Miha, Mihalka; čehu vai. — Mi-

haela; dāņu vai. — Mikala; franču vai. — Mihelīue, Mihclie; spāņu
vai. — Migucla. Miguelīna; holandiešu vai. — Mihaēla, Milieline; lietu-

viešu vai. — Mikalīna, Mihalina, Mikole; maķedoniešu vai. — Mihalīna,
Miha, Mihala; vācu vai. — Mihaela, Mihelīne; norvēģu vai. — Mihaclīne,

Mihelle; portugāļu vai. — Mihela, Mihelīna; krievu vai. — Mihaļina,
Mihajļina; rumāņu vai. — Mihaela; serbhorvātu vai. — Mihajla, Miha;
slnvaku vai. — Mihaela; slovēņu vai. — Mihaela, Mihela; zviedru

vai.
— Mihaēla; ukraiņu vai. — Myhajlyna; ungāru vai. — AMhaela;

itāliešu vai. — Micaela, Mihela, Mihelīna.

Latvijā sastopamas vairfekas šī vārda formas. Tā, 1887. gadā Rēzeknē
bijusi Mihalīna, acīmredzot krievu valodas ietekmē. Bet Vidzemē, tāpat
kā lietuviešiem, 'h' vietā lietojot 'k' skaņu, radās vārds Mikalīna. Pēdējā
laikā (Rīgā — 1973. un 1975. g., Tukumā — 1963. g.) bērniem ir dots

itāliešu vārds Mikaela. Turpretī 1980. gadā visā Latvijā nav sastopams
neviens Miķeļa vārda feminizējums. Un nevienā latviešu kalendārā

Mikalinas vārds nav atrodams un nevienam bērnam tas nav dots.

Und a— Undīne

Sieviešu personvārds Unda cēlies no latīņu valodas sugas vārda

unda un nozīmē 'vilnis', 'straume', 'ūdensgars'. Tikai šis sugas vārds ir

pacelts personvārda nozīmē. Bet tas noticis jau senajā mitoloģijā, jo
visas tautas savos pirmatnējos ticējumos pazīst ūdeVsgarus, kurus vie-

nīgi sauc savas valodas formā. Tāpēc Undas, kaut gan tai būtu dodama

priekšroka, nav starp šiem vārdiem, un grieķi to sauc par Nimfu, Najadu
vai Driadu (atkarībā no vietas), ģermāņi lieto Elfas, slāvi — Rusalkas

un latvieši — Ūdensmeitas jeb Alunāna doto Nāras vārdu.
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Savukārt Undīna, pēc Brokhauza enciklopēdijas ziņām, minēta vācu

pasakās 1811. gadā un Hofmaņa operā 1816. gadā. Acīmredzot tad šo

vārdu arī pārņēmuši vācieši, angļi, krievi, latvieši un citas tautas. Tomēr

tas nav bijis populārs. Tad jau populārāks ir vācu valodnieka K. Paula

uzrādītais Undīnas variants Dina.

Mūsdienās Undas vārds ticis dots tikai 19G9. gadā Rīgā, bet Undī-

nes — vienreiz 1922. un vienreiz 1973. gadā. Turklāt latviešu kalendāros

Undas vārds vispār nav atrodams, bet Undīna ievietota tikai kopš 1903.

gada. 1915. gadā Baltijas kalendārā tā atzīmēta 24. oktobrī un tajā

pašā datumā arī 1934. gada Lībiešu kalendārā. Citos jaunākos kalen-

dāros šis vārds nav minēts. Undas vārds, manuprāt, savas vienkāršības

un nozīmes dēļ būtu visai noderigs un to varētu lietot arī plašāk.

PAR DAŽIEM VĒLĒJUMIEM, VĒLMĒM UN SPRIEDUMIEM

Kārtējo reizi kalendāra redkolēģija saņēma savu uzticamo lasītāju

rīdzinieka V. Sicko un aiojnieka O. Rašmaņa vēstules un apsvei-
kuma kartiņas, kurās izteikts apmierinājums ar iepriekšējo kalendāri

laidienu. Viņu doinarn piebalsoja mi kada stučkēnieša (kura pa-
rakstu nevarējām saburtot) vēstule un citu lasītāju uzmanības aplieci-

nājumi.

Paldies par izdevuma veidotāju, autoru, redaktoru darba, kā ari pub-
licēto materiālu augsto vērtējumu, kas mudina ari turpmāk censties un

nepievilt.

Bet saldenieks K. Krasts, kas ieinteresējies par Dundagas, fdoles

un Skaistkalnes pilīm, vēlas, lai kalendārs tuvāk pastāstītu par šo piļu
celšanas laiku, apstākļiem, arhitektoniskajiem stiliem, remontu un res-

taurāciju.

Ceram, iespēju robežās, turpmāk arī šos interešu objektus neaizmirst.

Savukārt pazīstamais Gulbenes rajona Lejasciema novadpētnieks
J. Kučers pats atsūtījis divus konkrētus atziņu materiālus. Vienā no

tiem stāstīts, kā var pēc koka apakšējā zara gada gredzeniem noteikt

visa koka mūža garumu, jo to vecums parasti tieši vai gandrīz tieši

sakrītot. Turpretī otrā materiālā turpinās kalendārā aizsāktā saruna par
rīkstniecibu un spējīgākajiem rīkstniekiem.

«Pēdējā laikā ir saradies daudz tādu, kas sakās, ka protot rīkoties

ar rīkstīti, bet ne vienmēr uz viņiem visiem var paļauties. Tomēr mūsu

pusē Mālmuižas «Kalna Bebrupos» dzīvo Elza Kazalne, kura jums esot

uzrādījusi trīs citus rikstniekus. Bet viņas pašas rokās rīkstīte ari tik

enerģiski reaģē, ka lūst pat pušu. Viņa bija mūsmājā un skaidri norā-

dīja, ka ūdens «ādere» iet pa celiņu no kūts garām akai uz istabu,
šķērsām pāri istabai un ārā prom pa kolhoza laukiem. Pirms gadiem
40 mums raka jaunu aku. Racējs vietu izmeklēja ar rīkstīti. Si vieta nu

tieši sakrīt ar Elzas Kazaines rādījumu. Mūsu akā ūdens vienmēr stāv

1,5 metru līmenī, un, ja vasarā to izpumpē, tad pa cementa kubulu

spraugām tas ar joni gāžas iekšā un ieņem atkal agrāko līmeni.

Taču es kā novadpētnieks domāju tālāk: vai Elzu Kazalni nevarētu

izmantot kāda apvidus hidroģeoloģiskās kartes sastādīšanā par apakš'
zemes upēm?... Elza Kazalne ir labsirdīga 62 gadus veca sieviete, viņai
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pašai interesē savas spējas, un viņa neliedz tās citiem. Vtņa muitu

darboties ari jūsu aprakstītās A. Popova Radioelektronikas un sakaru

zinātniski tehniskās biedrības Bioelektronikas sekcijas eksperimentos . ..»

Paldies visiem, kas nākat pie mums, sava kalendāra, ar konkrētiem

vērojumiem, spriedumiem, atziņām ar jaunām domām, ierosinājumiem

un ziņām, ar personisko pasaules redzējumu, skaidrojumu, apliecinājumu.
Paldies visiem, kas nākat un nāksit!

Redkolēģija

NO MAKŠĶERNIEKA JAUNĀ VIENREIZVIENA

Ar 1952. gadu Latvijas PSR ūdenstilpēs spēkā ir jaunie makšķerēša-

nas noteikumi. Jaunievedumi būtiski ierobežo neorganizēto makšķernieku
tiesības. Makšķernieki, kuri nesastāv kādā no biedrībām, kas apvieno

makšķerniekus, drikst makšķerēt tikai no krasta vai no ledus ar vienu

makšķeri, kurai ir ne vairāk par diviem āķiem vai ari viena auziņa, vai
žibulis. Turklāt vii.ru loms diennaktī nedrīkst pārsniegt 3 kilogramus

zivju. Svarīgas ir arī šādas izmaiņas: aizliegts makšķerēt līdakas no

ledus nokušanas brīža Hdz 30. aprīlim, atjauts makšķerēt zušus, ar spi-

ningu atļauts makšķerēt no I. maija, vienlaicīgi atļauts lietot ne vairāk

par diviem makšķerēšanas rikiem, loma svarā netiek ieskaitīti ķiši, vīķes,
grunduļi, sperlini, as-<ri. Noteikti lielāki dažu makšķerējamo zivju mini-

mālie līdakai — 40, ālatci — 27. līnim — 21 centimetri.

Turklāt tr precizēti liegumu termiņi, kā ari ūdenstilpes un to robežas,
uz kurām attiecas liegumi. Sīkāk skat. «Makšķernieku kalendāru» un

«Makšķerēšanas liegumus visu gadu».

MAKŠĶERNIEKA KALENDĀRS

ons i pe, ,-is 10 ic2 ieguma (.Tin ii.i Iezīmei

L Visās vispārīgas lieto-

šanas iekšējās ūdenstil-

pēs

16. IV—30. IV atļauts makšķerēt no

krasta ar vienu makšķeri

I. V—20. VI atļauts makšķerēt no

krasta ar vienu makšķeri
vai spiningu

aizliegts makšķerēt rep-

sus, sīgas un strauta fo-

reles

aizliegts makšķerēt
līdakas

I. X—5. XII

no Iedus nokusa

nas brīža
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Sastādījis Jānis Stikuts

II. Daugavā un tās ba-

seinā

1. Mapakgrāvī un tā caur-

tecēs no grīvas līdz

Bolderājas kombināta

tiltam

2. Ķīšezerā — TEC līcī

iecirknī, kas piekļaujas
Saulesdārzam, kā ari

kanālu sistēmā, kas sa-

vieno Daugavu ar Ķīš-

ezeru un Ķīšezeru ar

Lielo un Mazo Balt

1. IV—20. VI

16. IV—20. VI

1. IX—5. XII
ezeru

3. No ietekas jūrā līdz

Rīgas HES

4. Sausajā Daugavā500 m

augšpus grīvas
5. Aiviekstē no grīvas

līdz Aiviekstes HES

aizsprostam

kad ir ledus

aizliegts makšķerēt ar

spiningu un velci

16. IV—20. VI

III. Lielupē
1. Augšpus Emburgas lidz

a) kombināta «Saule»

aizsprostam Mēmelē

b) šosejas tiltam pār
Mūsu Bauskā

2. No Kalnciema kanāla

ietekas ±200 m

1. v—10. VI

kad ir ledus liegums Kalnciema ka-

nālā no ietekas Lielupē
līdz šosejas tiltam Kaln-
ciemāIV. Gaujā un tās baseinā

1. No Gaujas grīvas līdz

Dzirnupes ietekai

2. No Krāčupes ietekas

līdz dzelzceja tiltam

Strenčos

3. Gaujā no grīvas līdz

Strenču—Smiltenes šo-

sejas tiltam

16. IV—20. VI

16 IV—20. VI

aizliegts makšķerēt ar

spiningu un velci

1. IX—5. XII

V. Ventā un tās baseinā

1. No grīvas līdz «Lan-

dzēm»

2. No Ventas grīvas līdz

Kuldīgas rumbai, kā

arī Abavā no grīvas
līdz Abavas rumbai

VI. Vitrupē, Bārtā, Užavā,

Lielirbē, Rojā

16. IV-20. VI

1. IX—5. XII aizliegts makšķerēt ar

spiningu un velci

1. IX-5 XII aizliegts makšķerēt ar

spiningu un velci
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MAKŠĶERĒŠANAS LIEGUMI VISU GADU

lens l>e, s ro' as ez rnes

I. I. Visās vispārīgas lietošanas iekšē-

jās ūdenstilpēs

aizliegts makšķerēt lašus, jū-
ras foreles (taimiņus), ķert nē-

ģus

2. Pie tiltiem aizliegtajās zonas,

200 m lejpus slūžām ,200 m augš-
pus un lejpus aizsprostiem

II. Daugavā
1. Augšpus grīvas līdz Mīlgrāvja ka-

nālam

liegums attiecas arī uz juras
līci 1000 m uz abām pusēm no

Daugavas ietekas un 3000 m

attālumā no krasta

2. Buļļupē no grivas līdz Bolderājas
tiltam

3. Rīgas HES +1000 m

-8000 m

4. Ķeguma HES +1000 m

-2500 m

5. Pļaviņu HES ±1000 m

III. Ogrē
1. No ietekas Daugavā līdz autoceļa

tiltam Ogrē. No kartonāžas fabri-

kas aizsprosta līdz Lobes upes
ietekai

IV. Lielupē
1. Lielupes grīvā +1000 m liegums attiecas arī uz jūras

līci 500 m uz abām pusēm un

3000 m attālumā no Lielupes
ietekas. Liegums arī Svētē 2 km

augšpus grivas
2. Kanālos un caurtecēs, kas savieno

Lielupi un Babītes ezeru, Babītes

ezera meliorācijas kanālos

V. Gaujā un tās baseinā

1. Gaujas grīvā +1000 m liegums attiecas arī uz jūras
līci 500 m uz abām pusēm no

Gaujas ietekas un 3000 m attā-

lumā no krasta

2. Gaujā no Līgatnes ietekas līdz

Amatas ietekai, Amatā no ietekas

Gaujā līdz Kārļu zivju audzētavas

aizsprostam, Vildogā, Vaivē, Skaļ-
upītē, Kumadā, Pērļupē, Raunā no

ietekas Gaujā līdz dzirnavu aiz-

sprostam
3. Braslas ūdenskrātuvē
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Sastādījis Jānis Stikuts

NO MAZĀ VIENREIZVIENA MEŽĀ

Ogu (brūkleņu, dzērveņu) un riekstu ievākšanas termiņi tiks paziņoti
presē atsevišķi.

Kurināt uguni mežā un 100 m no meža noliegts, ja nav sniega.

Dedzināt zāli vispār nav atļauts nekur un nekad.

VI. Ventā un tās baseinā

1. Ventspils ostas rajona
2. Kuldīgas rumbā +300 m

-1000 m

3. Abavas rumbā —200 m

VII. Salacā

1. No grīvas lidz šosejas tiltam Sa-

lacgrīvā

2. No tilta Pociemā līdz aizsprostam
Staicelē

3. Jaunupē (Salacas)
VIII. Citās ūdenstilpēs
1. Liepājas jūras ostas iekšējā līcī

2. Mērsraga kanālā

3. Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī

ietekošo upju grīvu rajonos 500 m

rādiusā no ietekas

4. Juglas ezerā

5. Ķīšezera —Juglas kanālā no dzelz-

ceļa tilta līdz slūžām pie Rīgas—
Pleskavas šosejas

6. Rēznas ezerā Dūkstigala, Cornajā
un Zosnagala līčos

7. Zivsaimniecību «Upesciems», «Nag-
ļi» un zivju audzētavas «Rūja» te-

ritorijā esošajās ūdenstilpēs

liegums attiecas arī uz jūras
līcī 500 m uz abām pusēm no

Salacas ietekas un 3000 m at-

tālumā no krasta

aizliegts makšķerēt no laivas



MEDNIEKA KALENDĀRS

Apzīmējumi:

+ — medības atļautas lim. — limitētie medījamie dzīvnieki

O — medības aizliegtas ir.m. — medības atļautas tikai ar Laf-
a — medības atļautas no atlidoša- vijas PSR Mežsaimniecības un

nas dienas mežrūpniecības ministrijas at-
m — medīšanas termiņus precizē Jaujam
P — medības atļautas tieši postī-

jumu vietās Sastādījis Andris Vulfs
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