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Šī gada

«DABAS UN VĒSTURES KALENDĀRĀ»

lasiet:

par Latvijas PSR tautas saimniecības attīstību septiņgades laika

(29. lpp.)

% par jaunās Rīgas celtniecību (33. lpp.)

par Daugavas hidroelektrostacijām (37. lpp.)

□ par leduslaikmeta lieciniekiem Latvijā (48. lpp.)

□ par sniega kristāliem un sniega pārslām (52. lpp.)

□ par ledus krāvumiem jūrā (55. lpp.)

□ par putnu piebarošanu ziemā (59. Ipp.)

□ par kukaiņu ziemošanu (61. Ipp.)

□ par spāru masu lidojumiem (73. Ipp.)

□ par mūsu abiniekiem (75. Ipp.)

□ par putnu vairošanos (77. Ipp.)

□ par Latvijas savvaļas puķēm (88. Ipp.)

□ par lauksaimniecības kaitēkļu jaunu apkarošanas metodi (95. lpp.)

□ par augļu un dārzeņu pareizu apstrādāšanu (103. lpp.)

□ par mūsu jūras bagātībām (106. lpp.)

□ par ķērpju izmantošanu (109. lpp.)

□ par Latvijas alu dzivniekiem (112. lpp.)

□ par LDVB darbību pagājušajā gadā (115. lpp.)

O par Padomju Latvijas atbrīvošanu 1944. gadā (121. lpp.)

G par 1919. gada notikumiem Latvijā (126. lpp.)

O par LDVD priekšteces nodibināšanu pirms 45 gadiem (130. lpp.)

O par laikraksta «Cīņa» jubileju (137. lpp.)

O par strādnieku cīņām Rīgā pirms 65 gadiem (140. lpp.)

O par izcilā revolucionāra Jāņa Krūmiņa-Pilāta dzīvi un darbu

(144. lpp.)
O par «Latvju dainu» pirmizdevumu (149. lpp.)

O par 1905. gada revolūcijas varoni Ferdina«du Grīniņu (151. lpp.)

O par ievērojamo Latvijas ārstu un zinātnieku Oto Hūnu (154. lpp.)

O par jaunākajiem arheoloģiskajiem pētījumiem Koknesē (156. lpp.)

Bez tam kalendārā Jūs atradīsiet ziņas par svarīgākajām atceres

dienām 1964. gadā, par Saules, Mēness un planētu stāvokli
katrā mēnesī v. c. izziņas materiālus. Mēnešu apskatos īpaša
vērība veltīta ziņām, kas var būt noderīgas dārzkopjiem un

biškopjiem.
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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS

Mēness

Da-
tums

Sa-
tumst

lec riet
Vārda dienas

lec kulminē riet

st m st m s

'i
st m st m st m st m

T 1 Laimnesis

G 2 Indulis

Pt 3 Miervaldis

S 4 Spodra
Sv 5 Sīmanis, Zintis

10 03

10 03

10 02

10 02

1001

13 26 44

27 12

27 40

28 08

28 35

16 52

16 53

16 54

16 55

16 57

18 32

18 33

18 34

18 35

18 36

19 22

20 46

22 08

23 27

11 42

12 13

12 35

12 51

13 05

P 6 Spulga
O 7 Rota

T 8 Gatis

G 9 Kaspars
Pt 10 Dorisa, Tatjana
S 11 Smaida, Franciska

Sv 12 Reinis, Reinholds

1001

10 00

10 00

9 59

9 58

9 57

9 56

29 02

29 29

29 55

30 20

30 45

31 10

31 34

16 58

17 00

1701

17 03

17 05

17 06

17 08

18 37

18 38

18 39

18 40

18 42

18 43

18 45

0 43

1 57

3 09
4 21

5 33

6 45

7 54

13 17

13 29

1341

13 55

14 12

14 34

15 05

P 13 Harijs, Aris

O 14 Roberts, Raitis

T 15 Fēlikss, Felicita

G 16 Lidija, Lida

Pt 17 Tenis

S 18 Antons, Antis

Sv 19 Andulis, Alnis

9 55

9 54

9 53

9 52

951

9 49

9 48

31 57

32 20

32 42

33 03

33 24

33 44

34 03

17 10

17 12

17 14

17 16

17 18
1/20

17 22

18 46

1847

18 49

1851

18 52

18 54

18 55

8 56

9 49

10 31

11 02

11 27

II 45

1201

15 44

16 36

17 40

18 55

20 14

21 36

22 58

P 20 Oļģerts, Alģirds
O 21 Agnese, Agni ja
T 22 Austris

G 23 Grieta

Pt 24 Krišs, Ksenija
S 25 Zigurds
Sv 26 Ansis

9 46

9 45

9 43

9 42

9 40

9 38

9 36

34 22

34 40

34 57

35 13

35 29

35 43

35 57

17 24

17 26

17 28

17 30

17 32

17 34

17 36

18 57

18 59

19 01

19 02
19 04

19 06

19 08

12 14

12 28

12 43

13 00

13 22

13 52

14 36

0 20

1 45

3 12

4 40

6 08

7 30

P 27 lize, Ildze

O 28 Kārlis

T 29 Aivars, Aiva

G 30 Valentīna, Pārsla

Pt 31 Tekla

9 35

9 33

931

9 29

9 27

36 10

36 22

36 31

36 45

36 54

17 39

1741

17 43

1745

1747

19 10

19 12

19 14

19 16

19 17

15 37

1651

18 15

19 39

21 02

841

9 33

10 10

10 35

10 55

Uzaust
Saules maks.

_.

augstums Dienas garums Mēness fāzes

1.1 8»t 23m 10° 6Bt 49m C 6. I pl. 18»t 58"»

10. I 8 21 11 7 07 # 11. I 23 44

20. I 8 13 13 7 38 3 22. I 8 29

30. I 8 00 15 8 16 @ 29. I 2 23
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1. Jaungada diena.

3. Pirms 45 gadiem (1919) latviešu revolucionārie strēlnieki un sa-

cēlušies strādnieki atbrīvo Rīgu. Rīgā nodibinās padomju vara.

5. Pirms 55 gadiem (1909) notiek KSDSP V konference.

13. Pirms 45 gadiem (1919) Rīgā atklāts apvienotās Latvijas Pa-

domju 1 kongress.
16. Pirms 40 gadiem (1924) sāk darbu KK(b)P XIII konference.

21. Pirms 40 gadiem (1924) miris V. I. Ļeņins.
22.(9.) 1905. gada revolūcijas sākums.

24. Pirms 15 gadiem (1949) atklāts LK(b)P X kongress.
26. Pirms 50 gadiem (1914) Briselē sāk darbu LSD IV kongress,

kurā piedalās V. I. Ļeņins. Kongresā meņševiki tiek padzīti ne

vadošajām partijas iestādēm un laikraksta «Cīna» redakcijas.
26. Pirms 30 gadiem (1934) atklāts VK(b)P XVIi kongress.
27. Pirms 5 gadiem (1959) atklāts PSKP ārkārtējais XXI kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 140 gadiem (1824) dzimis dzejnieks Fricis Mālberģis. Miris 1907. g.
2. Pirms 145 gadiem (1819) dzimis Konstantīns Grevingks. viens no ievēro-

jamākajiem pagājušā gadsimta Baltijas ģeologiem un arheologiem. Mi>

ris 1887. g.
2. Pirms 50 gadiem (1914) miris ģeologs Feodosljs Cerniševs. Kurzemes

augšdevona pārakmeņojumu v. c. devona nogulumu pētnieks. Dzimis
1856 g.

2. Pirms 5 gadiem (1959) Padomju Savienībā uzlaista komiskā raķete, kas

kļuva par pirmo mākslīgo planētu Saules sistēmā.
14. Pirms 45 gadiem (1919) miris rakstnieks Eduards Vulfs. Dzimis 1886. g.
17. Pirms 165 gadiem (1799) Jelgavā dzimis mineralogs, fiziķis un metrologs

akadēmiķis Ādolfs Kupfers. Miris 1865 g.
20. Pirms 35 gadiem (1929) Rīgā notiek liela bezdarbnieku demonstrācija.
20. Pirms 20 gadiem (1944) kritis apakšpulkvedis Jānis Reinbergs, Padomju

Savienības Varonis. Dzimis 1901. g.
22. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis pazīstamais bioķīmiķis prof. Roberts Krim.

bergs. karnitīna (Bt vitamīna) atklājējs Miris 1941 g.
22. Pirms 50 gadiem (1914) notiek grandiozs Rīgas proletariāta streiks.
23. Pirms 180 gadiem (1784) Krievijas senāts uzdod Rigas maģistrātam leskaitīt

latviešu mastu šķirotājus pilntiesīgajos pilsoņos.
26. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis Ernests Eferts-Klusals, padomju rakstnieks,

kritiķis, pedagogs. 1919. gadā Padomju Latvijas izglītības komisāra biedrs.
Miris 1927. g.

26. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis Latgales keramikis. LPSR Nopelniem bagā-
tais mākslas darbinieks Polikarps Vilcāns.

26. Pirms 50 gadiem (1914) Rīgas Centrālcietumā miris ievērojamais revolu-
cionārs Indriķis Asars. Dzimis 1864 g.

31. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis rakstnieks Antons Austrirjg. Mirfs 1934. g.
31. Pirms 55 gadiem (1909) Iznāk pirmais arodbiedrību žurnāls Latvijā -*

«Arodnieks».

Janvāra vinjeti (sk. rakstu 28. lappusē): malkas vešana, baļķu vilkšana,
kulšana. Malku ved ragavās, kurās iejūgti divi zirgi: aiz tām virs guros
svārkos leliek vezumā pēdējos klučus. Baļķus velk divas govis, kurām seko
virs ar paceltu pātagu. Labību kul ar spriguļiem divi viri garos svārkos.
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS

lau Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumst
lec ļ rietlec ļ kulminē riet

st m st m s 8t ra et ra st m st m

S 1 Brigita, Indra

Sv 2 Spīdola, Nauja
9 25

9 23

13 37 03

37 11

17 50

17 52

19 19

1921

22 21

23 37

11 11

11 23

P 3 Aīda, Ida

0 4 Daila, Veronika

T 5 Agate, Selga
C 6 Dore, Dace

Pt 7 Nelda. Rihards

S 8 Aldona

Sv 9 Apolonija

921

9 19

9 17

9 15

9 13

9 11

9 08

37 19

37 25

37 31

37 36

37 40

37 44

37 46

17 54

17 56

17 58

1801

18 03

18 05

18 08

19 23

19 25

19 27

19 29

1931

19 33

19 35

0 52

2 05

3 17
4 29

5 39

6 45

11 35

11 47

1201

12 17

1235

13 02

13 37

P 10 Paulina, Paula

O 11 Laima, Laimdota

T 12 Karlīna, Līna

C 13 Malda, Melita

Pt 14 Valentīns

S 15 Alvils, Olafs

Sv 16 Jūlija, Juliāna

9 06

9 04

901

8 59

8 57

8 54

8 52

37 48

37 49

37 49

37 49

37 48

37 46

37 44

18 10

18 12

18 15

18 17

18 19

1821

18 24

19 37

19 39

1941

19 43

1945

19 47

19 49

7 42

8 27

9 03

9 30

951

10 07

10 22

14 25

1526

16 37

1756

19 19

20 42

22 07

P 17 Konstance, Donāts

O 18 Konkordija, Kora

T 19 Zane

C 20 Vitauts, Smuidra

Pt 21 Eleonora, Kurbads

S 22 Ārija, Ariadna

Sv 23 Haralds, Almants

8 50

8 47

8 44

8 42

8 40

8 37

8 34

37 40

37 36

37 31

37 26

37 19

37 12

37 05

18 26

18 28

1831
18 33

18 35

18 38

18 40

1951

19 53

19 55

19 57

19 59

20 01

20 04

10 36

10 50

11 07

11 26

11 53

1230

13 22

23 32

0 58

2 27

3 54

517

6 30

P 24 Diāna, Dina

O 25 Alma, Zaiga
T 26 Evelina, Mētra

C 27 Līvija
Pt 28 Skaidrīte, Justs

S 29

8 32

8 30

8 27

8 25

8 22

8 20

36 57

36 48

36 38

36 28

36 18

36 07

18 42

18 45

1847

18 49

1851

18 54

20 06

20 08

20 10

20 12

20 14

20 16

14 30

15 48

17 13

18 35

19 56

21 15

7 27

8 08

8 37

8 59

9 15

9 28

Uzaust
laules maki

augstums

3' Dienas garums Mēness fāzes

1. II 7st 56m 16° 8st 25m 1c 5. II pl. 153t 43

0. II 7 39 18 9 04 1 13. II 16 02

!0. II 7 18 22 9 51 3 20. II 16 25

!9. II 6 58 25 10 34 ( 27. II 15 40
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3. Pirms 15 gadiem (1949) sanāk LĻKJS VII kongress.

9. Pirms 10 gadiem (1954) atklāts LKP XIII kongress.

11. Pirms 25 gadiem (1939) Rīgā notiek LKP XXVI konference, kas

ievēlē jauno LKP CX ar J. Kalnbērziņu priekšgala.

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kongress.

23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes diena.

28. Pirms 45 gadiem (1919) sanāk LKP Darba jaunatnes savienības

I kongress.
Pirms 65 gadiem (1899) V. I. Ļeņins beidz rakstīt darbu «Kapitālisma

attīstība Krievijā».

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 40 gadiem (1924) pieņemts lēmums par Brīvdabas muzeja dibinā-

šanu Rīgā. Pirmā celtne — Vestienas Rizgu rija pārvesta uz muzeju un

uzstādīta tur 1928. g.
3. Pirms 95 gadiem (1869) dzimis gleznotājs Jānis Valters. Miris 1932. g.
6. Pirms 85 gadiem (1879) miris dzejnieks Auseklis (Krogzemju Mikus). Dzi-

mis 1850. g.
7. 1946. gadā nodibināta LPSR Zinātņu akadēmija.
8. Pirms 45 gadiem (1919) pieņemib Latvijas Padomju valdības dekrēts par

Latvijas Valsts universitātes nodibināšanu.

10. Pirms 55 gadiem (1909) dzimusi dzejniece Austra Skujlna. Mirusi 1932. g.
12. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis komponists Jānis Zālītis. Miris 1943. g.

12. 1961. gadā Padomju Savienībā palaista automātiskā starpplanētu stacija
Venēras virzienā.

15. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis izcilais komponists Emīlis Melngallis. tau«

tas daiļrades materiālu vācējs. LPSR Tautas mākslinieks. Miris 1954. g.
15. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis rakstnieks Herberts Dorbe.
15. Pirms 25 gadiem (1939) miris ievērojamais siltumtehniķls un ķīmiskās

speciālists Kārlis Blahers. RPI un LU profesors. Dzimis

1867. g.

21. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis rakstnieks Indriķis Lēmanis. Miris 1960 g.
24. Pirms 5 gadiem (1959) miris literāts un sabiedriskais darbinieks Andrejs

Kurcijs-Kuršinskis. Dzimis 1884. g.
27. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis akadēmiķis prof. Kārlis Bambergs, levēroja-

mais augšņu pētnieks, agroķīmiķis.
Pirms 225 gadiem (1739) uzrakstīta barona Rozena deklarācija, kurā vācu

muižnieki pielīdzina latviešu dzimtļaudis senās Romas vergiem.
Pirms 125 gadiem (1839) X Rikers izdevis pirmo zinātniski precizo Vidzemes

guberņas karti, kas bija sastādīta pēc V, Strūves astronomiski trigono-
metriskajiem mērījumiem.

Februāra vinjetē: malkas sagatavošana, aušana, zemes kaplēšana, ēku
celšana. Virs garos svārkos liek uz steķa pagali zāģēšanai; viņam priekšā —

malkas grēda, aizmugurē sakrauti nesazāģēti koki. Sieviete auž. sēdēdama

pie vertikāliem aužamajiem stāviem. Zemes apstrādātājam rokās liks kaplis,
viņa priekšā zemē iedurta lāpsta. Ēkas cēlējs stāv blakus baļķu grēdai un

iedzen pāli; viņa priekšā guļkoku ēka ar dūmeni.
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MARTS SĒRSNU MĒNESIS

Da-

tums Vārda dienas

>au

Sa-
:nt-ss

lec ļ kulminē riet
tumst

lec riet

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

Sv 1 Ivars, Ilgvars 8 18 13 35 55 18 56 20 19 22 32 941

P 2 Lavīze, Laila
0 3 Tālis, Marts
T 4 Alise

G 5 Austra, Aurora

Pt 6 Vents, Centis

S 7 Ella, Elmīra

Sv 8 Dagmāra, Marga

8 15

8 12

8 10

8 07

8 04

8 02

7 59

35 43

35 30

35 17

35 04

34 50

34 36

34 21

18 58

19 00

19 02

19 04

19 06

19 09

19 11

20 21

20 23

20 25

20 27

20 29

20 31

20 33

23 46

1 00

2 14

3 25

4 32

5 32

9 52

10 05

10 20

10 38

11 01

11 31

12 14

P 9 Ēvalds, Ausmis

O 10 Silvija, Laimrota

T 11 Konstantīns, Agita
G 12 Aija
Pt 13 Ernests, Balvis

S 14 Matilde, Ulrika

Sv 15 Amilda

7 56

7 53

7 50

7 48

7 45

743

7 40

34 06

33 51

33 35

33 19

33 03

32 46

32 30

19 13

19 16

19 18

19 20

19 22

19 24

19 26

20 36

20 38

20 41

20 43

20 45

20 47

20 50

6 23

7 02

7 32

7 55

8 13

8 28

8 42

13 08

14 15

15 32

16 54

18 18

19 44

21 13

P 16 Guntis, Guntars

0 17 Ģertrūde, Gerda

T 18 Ilona, Adelīna
C 19 Jāzeps, Daris

Pt 20 Made, Madara

S 21 Una, Vidmants

Sv 22 Tamāra, Dziedra

7 37

7 35

7 32

7 29

7 26

7 24

721

32 13

31 55

31 38

31 20

31 03

30 45

30 27

19 28

1931

19 33

19 35

19 37

19 39

1941

20 52

20 54

20 56

20 58

21 01

21 04

21 06

8 56

9 11

9 30

9 54

10 28

11 14
12 18

22 42

0 12

1 42

3 08

4 25

5 26

P 23 Mirdza, Žanete

O 24 Kazimirs

T 25 Māra, Marita

C 26 Eiženija, Ženija
Pt 27 Gusts, Gustavs

S 28 Gunta, Ginta

Sv 29 Aldonis

7 18

7 15

7 13

7 10

7 07

7 05

7 02

30 08

29 50

29 32

29 14

28 55

28 37

28 19

19 43

19 46

19 48

19 50

19 52

19 54

19 56

21 08

21 11

21 13

21 15

21 18
21 20

21 22

13 33
14 53

16 15

17 37

18 55

20 12

21 29

6 10

6 42

7 05

7 22

7 36

7 47

7 59

P 30 Nannija
0 31 Detlavs, Gvido

6 59

6 56

28 01

27 42

19 58

20 00

21 25

21 27

22 43

23 57

8 11

8 25

s
Uzaust

;aulfs maks.
„

augstums
Dienas garums Mēness fāzes

r. iii 6st 55m 26° 103t 38m £ 6. III pl. 13st00m

o. III 6 31 29 11 23 ® 14. III 5 14

!0. III 6 02 33 12 11 3 20. III 25 40

10. III 5 32 37 12 59 « 28. III 5 49
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1. Pirms 45 gadiem (1919) atklāts LKP VI kongress.

2. Pirms 45 gadiem (1919) atklāts 111 Internacionāles I kongress.

2. Pirms 10 gadiem (1954) pieņemts PSKP CX plēnuma lēmums

«Par labības ražošanas tālāku palielināšanu mūsu zemē un ne-

skarto zemju un vecaiņu apgūšanu».

8. Starptautiskā sieviešu diena.

9. 1962. g. PSKP CX plēnums pieņem lēmumu «Komunisma celt-

niecības pašreizējais posms un partijas uzdevumi lauksaimniecī-

bas vadības uzlabošanā».

10. Pirms 25 gadiem (1939) atklāts VK(b)P XVIII kongress.

18. Parīzes Komūnas diena.

18. Pirms 45 gadiem (1919) atklāts KK(b)P VIII kongress.

24. Pirms 60 gadiem (1904) Rīgā iznāk nelegālā sociāldemokrātu

orgāna «Cīņa» I. numurs.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 100 gadiem (1864) dzimis revolucionārs Indriķis Asars. Miris 1914. g.

3. Pirms 160 gadiem (1804) apstiprināti Vidzemes zemnieku likumi, kas zināmā

mērā ierobežoja muižnieku privāto varu pār zemniekiem.

5. Pirms 100 gadiem (1864) dzimis rakstnieks Jānis Purapuķe. Miris 1902. g.
6. Pirms 100 gadiem (1864) dzimusi viena no pirmajām latviešu dzejniecēm

Birznieku Latiņa Mirusi 1951. g.

9. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis dzejnieks Vilis Plūdonis. Miris 1940. g.

10 Pirms 100 gadiem (1%4) dzimis gleznotājs Ādams Alksnis. Miris 1897. g«

14. Pirms 70 gadiem (1894) miris izcils bioķīmiķis un agroķīmiķis Kārlis Smits,

Tērbatas universitātes ilggadīgs profesors, Pēterburgas Zinātņu akadēmi-

jas korespondētājloceklis. Dzimis 1822. g Jelgavā.

13. Pirms 45 gadiem (1919.) miris dzejnieks Fricis Bārda. Dzimis 1880. g.

18. Pirms 140 gadiem (1824) dzimis dabaszinātnieks Andrejs Brutāns, Latvijas
sūnu pētnieks. Aliris 1893. g.

19. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis literatūrvēsturnieks un kritiķis Kārlis Krau-

liņš.
24. Pirms 100 gadiem (1864) dzimis pianists un ērģelnieks Ādolfs Bētiņš. Mi-

ris 1911. g.
25. 1961 gadā uzlaists padomju piektais kosmiskais kuģis.
26. Pirms 45 gadiem (1919) miris aktieris un režisors Aleksandrs Freimanis.

Dzimis 1864. g.
26. 1960 gadā atklāts Latvijas Dabas un vēstures biedrības I kongress.
27. Pirms 5 gadiem (1959) miris ievērojamais lauksaimniecības zinātnieks

Paulis Lejiņš, LPSR Zinātņu akadēmijas pirmais prezidents. Dzimis
1883 g.

2S. Pirms 220 gadiem (1744) Rīgā sākušies lieli plūdi.
28. Pirms 105 gadiem (1859) dzimis sabiedriskais darbinieks, 1905. gada revo-

lūcijas dalībnieks, Cēsu grāmatizdevējs Jānis Ozols. Nogalināts 1906. g.

Pirms 440 gadiem (1524) no likvidēto klosteru grāmatu krājumiem likti pamati
tagadējai LPSR ZA Fundamentālajai bibliotēkai.

Marta vinjetē: klēts darbi, aršana, ecēšana. Kāds virs nes nastu uz mu-

guras, cits — uz pleca; klēts celta uz stabiem. Kāšu arklu vada virs ar

pātagu rokā, arklu velk divi vērši. Tapu ecēšas velk zirgs; zemnieks ar

paceltu pātagu iet ecēšu kreisajā pusē.
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APRĪLIS SULU MĒNESIS

Saule Mēness

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumst
lec rietlec ļkulminē riet

st m st m s 8t m st m st m st m

T 1 Teodora

G 2 Irmgarde
Pt 3 Daira, Ferdinands

S 4 Valda, Herta

Sv 5 Vija

6 54

6 51

6 48

6 45

6 42

13 27 24

27 06

26 49

26 31

26 14

20 03

20 05

20 07

20 09

20 11

21 30

21 33

21 35

21 38

21 40

1 11
2 21

3 24

4 18

8 40

9 00

9 28

10 05

10 53

P 6 Zinta, Vīlips
O 7 Zinaīda, Helmuts

T 8 Edgars
G 9 Valērija
Pt 10 Anita, Zīle

S 11 Hermanis, Vilmārs

Sv 12 Jūlijs, Ainis

6 40

6 37

6 34
6 32

6 29

6 26

6 24

25 57

25 40

25 23

25 06

24 50

24 34
24 19

20 14

20 16

20 18

20 20

20 22

20 24

20 26

21 43

21 46

21 48

21 51

21 54

21 57

21 59

5 01

5 33

5 58

6 18

6 33

6 48

701

11 55

13 06

14 25

15 48

17 14

18 42

20 13

P 13 Egils, Justīns

O 14 Strauja, Gudrīte

T 15 Aelita, Gastons

G 16 Mintauts

Pt 17 Rūdolfs, Viviana

S 18 Laura, Jadviga
Sv 19 Vēsma, Fanija

621

6 19

6 16

6 14

6 11

6 09

6 06

24 03

23 48

23 34

23 19

23 05

22 52

22 38

20 28

20 30

20 32

20 35

20 37

20 39

20 41

22 02

22 05

22 08

22 11

22 14

22 17

22 20

7 16

7 33

7 54

8 24

9 07

10 07

11 19

21 46

23 19

0 51

2 14

3 24

4 13

P 20 Namejs, Nameda

O 21 Marģers
T 22 Armands

C 23 Jurģis, Juris

Pt 24 Visvaldis

S 25 Līksma

Sv 26 Alīna, Rūsiņš

6 03

601

5 58

5 56

5 53

5 50

5 48

22 26

22 13

22 01

21 49

21 38

21 28

21 18

20 43

20 46

20 48

20 50

20 52

20 51

20 56

22 23

22 26

22 29

22 32

22 35

22 38

22 41

12 39

14 02

15 23

16 42

17 58

19 13

20 28

4 49

5 12

5 30

5 44

5 56

6 08

6 18

P 27 Tāle, Klementīne

O 28 Gundega, Terēze

T 29 Vilnis, Raimonds

G 30 Lilija, Liāna

5 46

5 43

541

5 38

21 08

20 59

20 50

20 42

20 58

21 00

21 02

21 04

22 45

22 48

22 52
22 56

21 43

22 57

631

6 46

7 03

7 270 09

Uzaust
>aules maki

augstums

8" Dienas garums Mēness fāzes

1. IV 5st 27m 38° 13st 09"i c 5. IV pl. 8st 46:

0. IV 4 57 41 13 53 • 12. IV 15 38

!0. IV 4 24 45 14 40 3 19. IV 7 09

10. IV 3 47 48 15 26 26. IV 20 50



11

12. 1961. gad? notiek pirmais cilvēka lidojums kosmosā, ko veicis

PSRS pilsonis majors Jurijs Gagarins. Kosmonautikas diena.

17. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis Ņikita Hruščovs.

22. 1870. gadā dzimis V. 1. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas diena.

23. Pirms 35 gadiem (1929) sāk darbu VK(b)P XVI konference, kas

pieņēma pirmo piecgadu plānu.
24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena pret koloniālismu, par

mierīgu līdzās pastāvēšanu.

Dažādi dati novadpētniekiem:

6. Pirms 255 gadiem (1709) Rīgā sākušies lieli plūdi. Maksimālo līmeni ūdens

sasniedzis 13. aprīlī. Sī līmeņa atzīme saglabāta Doma baznīcas sienā.

6. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis Padomju Savienības Varonis Otomārs Oš-

kalns. viens no partizāņu kustības vadītājiem Latvijā Lielā Tēvijas kara

laikā. Miris 1947 g.
7. Pirms 145 gadiem (18191 parakstīts likums par Vidzemes zemnieku brīv-

laišanu bez zemes.

7. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis ievērojamais tēlnieks Kārlis Zemdega.
8. Pirms 215 gadiem (1749) dzimis pirmais latviešu tautasdziesmu vācējs un

izdevējs Gustavs Bergmanis. Miris 1814. g.

9. Pirms 45 gadiem (1919) nodibināta LPSR Valsts bibliotēka.

10. Pirms 10 gadiem (1954) miris prof. Augusts Ķešāns. borātu ķīmijas pēt-
nieks. Dzimis 1881. g.

11. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis latviešu padomju rakstnieks Kārlis Jokums

Miris 1941. g.
12. Pirms 100 gadiem (1864) Neretas tuvumā pie Svajāniera nokrituši 2 akmens

meteorīta gabali.
13. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis levērojamais revolucionārs, viens no «meža

brāļu» kustības vadītājiem 1905.—1907. gadā J. Kažmers-Pops. Miris

1927. g.

16. Pirms 85 gadiem (1879) dzimis revolucionārais rakstnieks Mākonis (Jēkabs

Kalniņš) Miris 1918 g.

17. Pirms 35 gadiem (1929) miris gleznotājs Eduards Brencēns. brāļu Kaudzīšu

romāna «Mērnieku laiki> ilustrators. Dzimis 1885. g.
17. Pirms 30 gadiem (1934) miris rakstnieks Antons Austri š. Dzimis 1884. g.

18. Pirms 100 gadiem (1864) miris dzejnieks un publicists Juris Alunans. Dzi-

mis 1832. g.
18. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis dzejnieks Kārlis Krūza. Miris 1960. g.

18. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis komponists un diriģents Pēteris Barisons.
Miris 1947. g.

23. Pirms 65 gadiem (1899) dzimis terapeits prof. Kristaps Rudzītis. LPSR No-

pelniem bagātais zinātnes darbinieks.
23. Pirms 60 gadiem (1904) atcelts aizliegums lespiest latgaliešu grāmatas

latīņu burtiem. Sākas latgaliešu laicīgās grāmatniecības attīstība.
25. Pirms 20 gadiem (1944) miris ķīmiķis Edvīns legrīve. vairāku plaši lietoto

mikroanalitisko reakciju atklājējs. Dzimis 1878. g.

26. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis gleznotājs Ernests Kālis. Miris 1939. g.
29. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis rakstnieks un literatūrvēsturnieks Rūdolfs

Egle. Miris 1947. g.

30. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis Marts Pukitss, igauņu rakstnieks un gra-

fiķis, latviešu kultūras propagandētājs Igaunijā Miris 1961. g.

30. Pirms 15 gadiem (1949) miris akadēmiķis Heinrihs Graftio. viens no Izci-

lākajiem padomju speciālistiem hidroelektrostaciju celtniecībā. Dzimis

1869. g Daugavpilī.
Pirms 440 gadiem (1524) notiek Rīgas iedzīvotāju zemāko slāņu nemieri —

svētbilžu grautiņi Rīgas baznīcās.

Aprīļa vlnjetē: cūku, zosu un aitu izlaišana ganībās, zveja. Maza lai-

viņa ar strupu pakaļgalu vīrs. kas ģērbies zvejnieka mētelī, lelaiž ūdenī
murdu; otrs murds ar piestiprinātu kārti atrodas laivā.



12

MAIJS LAPU MĒNESIS

Saule Mē ess

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

lec kulminē riet
tumst

lec riet

st m st m 8 st m st m st m st m

Pt 1 Ziedonis

S 2 Zigmunds, Visvaris

Sv 3 Gints

5 36

5 34

5 32

13 20 35

20 28

20 21

21 07

21 09

21 11

22 59

23 02

23 06

1 16

2 12

3 00

7 59

8 44

9 39

P 4 Vizbulīte, Viola

O 5 Ģirts, Ģederts
T 6 Gaidis, Didzis

G 7 Henriete, Jete

Pt 8 Staņislavs, Ievalts

S 9 Klāvs, Ervīns

Sv 10 Maija

5 29

5 27

5 25

5 22

5 20

5 18

5 16

20 15

20 10

20 05

20 01

19 57

19 51

19 52

21 13

21 15

21 17

21 19

21 21

21 23

21 25

23 09

23 13

23 17

23 21

23 25

23 29

23 33

3 36

4 03

4 23
4 40

4 54

5 07

5 19

10 47

1201

13 21

14 44

16 09

17 38

19 09

P 11 Milda, Karmena

O 12 Vallija, Ināra, Ina

T 13 Irēne, Iiīna, Ira

C 14 Krišjānis
Pt 15 Sofija
S 16 Edvīns

Sv 17 Herberts, Dailis

5 14

5 12

5 10

5 08

5 06

5 04

5 02

19 50

19 49

19 48

19 48

19 49

19 50

1951

21 27
21 29

21 31

21 33

21 35

21 37
21 39

23 37

23 42

23 46

23 51

23 56

5 35

5 51

6 20

6 57
7 52

9 03

10 23

20 45

22 20

23 51

1 12

2 12

2 53001

P 18 Inese, Ēriks
0 19 Teika, Sibilla

T 20 Venta

G 21 Ernestīne

Pt 22 Emīlija, Mīle

S 23 Lonija, Ligija
Sv 24 Ziedone, Marlēna

5 00

4 58

4 56

4 54

4 53

4 51

4 50

19 53

19 56

19 59

20 03

20 07

20 12

20 17

21 41

21 43

21 45

21 47

21 49

21 50

21 52

0 06

0 11

0 17

0 23

0 30

0 37

0 46

!1 48

13 10

14 29

1547

17 02

18 16

19 30

3 20

3 40

3 54

4 06
4 17

4 27

4 40

P 25 Anšiavs

O 26 Eduards, Varis

T 27 Dzidra

G 28 Vilis, Vilhelms

Pt 29 Maksis, Daugots
S 30 Vitolds, Lolita

Sv 31 Alīda, Jūsma

4 48
4 47

4 45

4 44

4 42

4 41
4 40

20 23

20 29

20 35

20 42

20 50

20 58

21 07

21 51

21 56

21 57

21 59

22 00

22 02

22 03

0 58 20 45

21 57

23 08

4 53

5 10

531

6 00

6 39

7 30

8 34

0 08

0 59

1 40

g
Uzaust

saules maks.

augstums Dienas garums Mēness fāzes

1. V 3st 44m 48° 15st3im £ 5. V pl. ist 2im

10. V 3 09 51 16 09 # 12. V 0 02

20. V 2 26 53 16 49 3 18. V 15 43

30. V 55 17 21 ® 26. V 12 29
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.

5. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

7. Pirms 45 gadiem (1919) miris Fricis Roziņš (Azis), viens no

LKP dibinātājiem. Dzimis 1870. g.
9. Uzvaras svētki.

15. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis Jūlijs Daniševskis, izcils LKP

darbinieks. Miris 1939. g.

23. Pirms 40 gadiem (1924) atklāts KK(b)P XIII kongress.
25. Pirms 20 gadiem (1944) hitlerieši Rigas Centrālcietumā nobendē

Imantu Sudmali un Džēmu Bankoviču.

28. Robežsargu diena.

Pirms 55 gadiem (1909) iznāk V. I. Ļeņina darbs «Materiālisms un

empiriokriticisms».

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 50 gadiem (1914) notiek Latvijas proletariāta vispārējs politiskais
streiks.

3. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris Jurijs
Jurovskis, PSRS Tautas mākslinieks. Miris 1959. g.

5. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis ievērojamais oftalmologs prof. Kārlis Balodis.

5. Pirms 75 gadiem (1889) miris pirmais latviešu botāniķis Jānis Ilsters. Dzi-

mis 1851. g.

6. Pirms 85 gadiem (1879) dzimis gleznotājs Kārlis Brencēns. Miris 1951. g.
7. Pirms 5 gadiem (1959) LPSR ZA Prezidijs nolemj nodibināt Latvijas

Dabas un vēstures biedrību.
9. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis leģendārais 1905. g. revolūcijas dalībnieks.

kaujinieks Ferdinands Grīniņš. Noslepkavots 1907. g.
12. Pirms 125 gadiem (1839) dzimis rakstnieks-reālists Reinis Kaudzīte, romāna

«Mērnieku laiki» līdzautors. Miris 1920. g.
12. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis Vilis Lācis, LPSR Tautas rakstnieks. Izcils

sabiedriskais darbinieks.
16. Pirms 50 gadiem (1914) miris gleznotājs Valdemārs Matvejs. Dzimis

1877. g.

17. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis LPSR Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns.
17. Pirms 65 gadiem (1899) sākas Rīgas proletariāta uzstāšanās, kas vēsturē

pazīstama ar «Rīgas dumpja» nosaukumu.
19. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis rakstnieks Jānis Straujāns. aktīvs padomju

un partijas darbinieks. Miris 1938. g.
19. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis Alūksnes novadpētnieks Harijs Sīlis. Miris

1947. g.

19. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis Edgars Lejnieks, LU matemātikas profe-
sors. Miris 1937.

g.
22. Pirms 45 gadiem (1919) Rīgā kritis pilsoņu kara varonis Kārlis Ziediņš.

Dzimis 1885. g.

27. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis tēlnieks Emīls Melderis.

30. Pirms 45 gadiem (1919) Rīgas Centrālcietumā nobendēts levērojamais re-

volucionārs Augusts Sukuts, Latvijas Padomju valdības loceklis. Dzimis

pirms 90 gadiem (1874).
Pirms 780 gadiem (1184) Daugavas grīvā lerodas vācu muks Meinards. Sākas

vācu ekspansija Livonijā.

Maija vinjetē: žogu taisīšana, vēršu Izlaišana ganībās, mēslu vešana.

7.ogs veidots no slīpiem zediņiem; tam pa labi — žoga taisītājs. Mēslus ved

ratos, kuros iejūgti divi zirgi] mēslu vedējs, tērpies garos svārkos, let blakus.
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JŪNIJS ZIEDU MĒNESIS

Da-

tums
Vārda dienas

lec

Saule

ļkulminē

Saule

riet

ļ Die-

_] nas

ļ ga-

1 rums

Mē;ness

rietlec

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

P 1 Biruta, Astrīds

O 2 Emma

T 3 Inta, Ineta

C 4 Elfrīda, Gaigala
Pt 5 Margots, Igors
S 6 Ingrida
Sv 7 Gaida, Arnis

4 39

4 37

4 36

4 35

4 34
4 34

4 33

1321 16

21 25

21 35

21 45

21 55

22 06

22 17

22 05

22 06

22 08

22 09

22 10

22 11

22 13

17 26

17 29
17 32

1734

17 36

17 37

1740

2 07

2 30

2 46

301

3 14

3 26

3 40

9 45

11 03

12 22

13 44

15 08

16 35

18 07

P 8 Frīdis, Frīda

0 9 Ligita, Gīla

T 10 Malva, Anatols

C 11 Vidvuds

Pt 12 Nora

S 13 Zigfrīds, Ainārs

Sv 14 Tija, Klitija

4 32

4 32
4 31

4 30

4 30

4 29

4 29

22 28

22 40

22 52

23 04

23 17

23 29

23 42

22 14

22 15

22 16
22 17

22 17

22 18

22 19

1742

1743

1745

1747

1747

1749

17 50

3 56

4 16
4 48

5 34

6 38

7 59

9 25

1941

21 16

22 46

23 57

0 48

1 23

P 15 Baņuta, Zermēna

O 16 Justīne, Juta

T 17 Arturs, Artis

G 18 Alberts, Madis

Pl 19 Viktors, Vaironis

S 20 Rasma, Rasa

Sv 21 Emīls, Manvīds

4 28

4 28
4 28

4 28

4 28

4 28

4 28

23 51

24 07
24 20

24 33

24 46

24 59

25 12

22 20

22 20

22 21

22 21

22 22

22 22

22 22

17 52

17 52
17 53

17 53

17 5t

17 54

17 54

10 50

12 15

13 33

14 50

16 05

17 19

18 33

1 46

2 03

2 16

2 27

2 38

2 49

3 02

P 22 Ludmila, Paija
O 23 Līga
T 24 Jānis

C 25 Millija, Maiga
Pt 26 Ausma, Inguna
S 27 Malvīne

Sv 28 Viesturs, Kitija

4 29

4 29

4 29

4 30

4 30

4 30

4 31

25 25

25 38

25 51

26 04

26 16

26 29

26 41

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

17 53

17 53

17 53

17 52

17 52

17 52

1751

1947

20 58

22 01

22 57

23 40

3 16

3 35

4 02

4 37

5 25

6 25

7 340 12

P 29 Pēlcris, Pauls

O 30 Tālivaldis

4 31

4 32

26 53

27 05

22 21

22 21

17 5f

J

17 49

0 36

0 55

8 50

10 09

Saules maks.

augstums Mēness fāzes

1. VI 55° c 3. VI pl. 148t 08^

10. VI 55 10. VI 7 23

20. VI 56,5 3 17. VI 2 03

21. VI 56,5 25. VI 4 08

30. VI 56
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

14.—19. 1963. gadā notiek PSRS pilsoņu Valerija Bikovska un pir-
mās sievietes kosmonautes Valentīnas Tereškovas ilgstošs kopējs

lidojums kosmiskajā telpā.
17. Pirms 40 gadiem (1924) sāk darbu Komunistiskās Internacionā-

les V kongress.
20. Pirms 60 gadiem (1904) atklāts LSDSP I kongress.
22. 1941. gadā fašistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Liela

Tēvijas kara sākums.

28. Padomju jaunatnes diena.

Pirms 70 gadiem (1894) V. I. Ļeņins beidz rakstīt darbu cKas tie

tādi «tautas draugi» un kā viņi karo pret sociāldemokrātiem».

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis rakstnieks zobārsts Kārlis Jannaus. Miris

1963. g.
2. Pirms 10 gadiem (1954) sanāk Latvijas Rakstnieku savienības 111 kongress.

4. Pirms 130 gadiem (1834) dzimis pazīstamais arhitekts Jānis Baumania,
Miris 1891 g.

6. Pirms 15 gadiem (1949) mirusi dziedātāja Malvīne Vīgnere-Grīnberga.
Dzimusi 1873. g.

10. Pirms 15 gadiem (1949) miris ievērojamais astronoms un metrologs. pir-
mais LPSR ZA goda akadēmiķis Fricis Blūmbahs. Dzimis 1864. g.

12. Pirms 170 gadiem (1794) Rīgā dzimis ievērojamais paleontologs, Baltijas
devona pētnieks akadēmiķis Kristiāns Panders Miris 1865. g.

19. Pirms 55 gadiem (1909) miris ievērojamais gleznotājs Jūlijs Feders. Dzi-

mis 1838 g.

26. —30. 30 gadiem (1934) buržuāziskās Latvijas kara tiesā notiek prāva

pret Saeimas strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem, kurus notiesā

uz ilgiem gadiem katorgā.
27. Pirms 10 gadiem (1954) Padomju Savienībā nodota ekspluatācijā pasaulē

pirmā atomelektrostacija.
29. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis akadēmiķis Pēteris Gērke, levērojamais

embriologs un histologs.
29. Pirms 45 gadiem (1919) miris kultūras darbinieks un pedagogs Juris Kal-

niņš-Prātkopis. Dzimis 1847. g.
Pirms 750 gadiem (1214) uzcelta Turaidas mūra pils, kas pēdējos gados daļēji

restaurēta kā arhitektūras piemineklis.
Pirms 405 gadiem (1559) dokumentos minēts pirmais «raganas» sadedzināšanas

gadījums Latvijā (Grobiņā).
Pirms 325 gadiem (1639) Alūksnes novadā un muižās gar Daugavu notiek

plaši zemnieku nemieri.
Pirms 200 gadiem (1764) uzcelta Zaļenieku pils — izcils baroka arhitektūras

piemineklis
Pirms 180 gadiem (1784) Vidzemē notiek plaši zemnieku nemieri, t. s. «galvas

naudas» nemieri.
Pirms 125 gadiem (1839) Aizkrauklē Tērbatas universitātes prof. Fridrihs Krūze

veic pirmos levērojamākos arheoloģiskos izrakumus Baltijā.
Pirms 65 gadiem (1899) Liepājā sāk darboties pirmais elektriskais tramvajs

Krievijas impērijā.
Pirms 40 gadiem (1924) uzsākta Rīgas Brāļu kapu izbūve pēc tēlnieka Kārla

Zāles projekta.

Jumja vinjetē: aršana, siena pļaušana un grābšana. Spllarklā iejūgti
aivl žirgt. Siena pļāvējs asina garkāta izkapti ar diviem rokturiem. Sienu
grab/ virs garās biksēs un svārkos; grābeklis liekts, bez kāta šķēluma.
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JŪLIJS SIENA MĒNESIS

Sa-

tumst

Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

lec rietlec kulminē riet

st m st m • st m st m st m st rn

T 1 Imants

G 2 Lauma

Pt 3 Benita

S 4 Uldis

Sv 5 Andžs, Edīte

4 33

4 34
4 35

4 36

4 38

132/ 16

27 28

27 39

27 50

28 00

22 20

22 20

22 19

22 18

22 18

1 08

1 21

1 34

1 46

2 00

11 28

12 49

14 12

15 38

17 09

P 6 Anrijs, Arkādijs
O 7 Alda, Maruta

T 8 Antra, Adele

C 9 Zaiga, Asne

Pt 10 Lija, Sigute
S 11 Varaidotis

Sv 12 Indriķis, Infcs

4 39

4 40

4 41

4 42
4 43

4 45

4 46

28 10
28 20

28 30

28 39

28 48

28 56

29 04

22 17

22 16

22 15

22 14

22 13

22 12

22 11

2 18

2 43

3 19

4 15

5 29

6 5i

8 23

1842

20 12

21 33
22 36

23 20

23 47

P 13 Margrieta
O 14 Oskars

T 15 Egons
G 16 Hermīne

Pt"17 Aleksis, Aleksejs
S 18 Rozālija, Roze

Sv 19 Jautrīte, Kamilla

4 48

4 49

4 51

4 52
4 54
4 55

4 57

29 11

29 18

29 24

29 30

29 35

29 40

29 44

22 10
22 08

22 07

22 05

22 04
22 02

22 01

9 50
11 15
12 34

13 50

15 06

1621

17 34

0 08

0 22

0 35

046

0 57

1 09

1 231 04

P 20 Rilma, Ramona

O 21 Melisa, Meldra

T 22 Marija, Maira

C 23 Magda, Magone
Pt 24 Kristīne, Krists

S 25 Jēkabs

Sv 26 Anna

4 59

501

5 02

504

5 06

5 08

5 10

29 48

29 51

29 53

29 55

29 56

29 57

29 57

21 59

21 58
21 56
21 5t

21 52

21 51

21 49

0 56

0 48

0 40

0 33

0 27

0 22

0 16

I
1847

19 54

20 5!

21 39

22 15

22 41

23 01

|

1 41

2 04

2 36

3 20

4 16

5 23

6 39

P 27 Marta, Dita

O 28 Cilda, Cecīlija
T 29 Edmunds

5 12

5 14

5 16

29 57

29 56

29 51

21 47

21 45

21 43

0 11

0 06

0 02

23 57

23 53

23 48

23 17

23 30

23 41

7 57

9 17

10 38

C 30 Valters

Pt 31 Rūla, Angelika
5 18

5 20

29 52

29 49

21 41

21 39

23 54 11 59

13 23—

Uzaust
iaules maks.

augstums
Dienas rarumg Mēness fāzes

1. VII 56» 17st 47m C 2. VII pl. 238t 31

0. VII 55 17 30 9 9. VII 14 31

!0. VII ist 58m 54 17 00 J 16. VII 14 48

10. VII 3 05 52 16 23 $ 24. VII 18 58
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Dabas un vēstures kalendārs, 1964. 17

14. Pirms 75 gadiem (1889) Parīzē Starptautiskais sociālistiskais kon-

gress nolemj svinēt Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes dienu

i. Maiju.

18. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armijas pirmās daļas pāriet

Latvijas PSR robežu. Sākas Padomju Latvijas atbrīvošana no

vācu fašistiskajiem iebrucējiem

19. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas dibināšanas diena.

26. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

27. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Daugavpili un

Rēzekni.

50. 1903. gada Brisele atklāts KSDSP II kongress, kurā nodibināta

Padomju Savienības Komunistiskā partija.

31. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Jelgavu.

Pirms 50 gadiem (1914) notiek LSD IX konference.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 75 gadiem (1889) Rīgā dzimusi Izcilā padomju tēlniece Vera Muhina.
Mirusi 1953. g.

3. Pirms 150 gadiem (1814) dzimis ievērojamais sabiedriskais darbinieks pe-
dagogs Jānis Cimze. Miris 1881. g.

8. Pirms 30 gadiem (1934) miris latviešu padomju rakstnieks-revolucionārs

Artūrs Kadiķis-Groznijs (Talents). Dzimis 1901. g.
8. Pirms 20 gadiem (1944) Baltkrievijā kritis divīzijas komandieris ģenerāl-

majors Jānis Fogelis, Padomju Savienības Varonis, aktīvs Oktobra revo-

lūcijas dalībnieks Valmieras novadā. Dzimis 1893. g.

12. Pirms 150 gadiem (1814) miris pirmais latviešu tautasdziesmu vācējs un

izdevējs valodnieks Gustavs Bergmanis. Dzimis 1749. g.
13. Pirms 30 gadiem (1934) miris ievērojamais revolucionārs Jānis Bērziņš

(Andersons). Dzimis 1875. g.

17. Pirms 200 gadiem (1764) Jelgavā dzimis ārsts un zinātnieks Oto Hūns,
kas sarakstījis vērtīgus novadpētnieciskus darbus un viens no pirmajiem
ieviesis Krievijā baku potēšanu. Miris 1832. g.

22. Pirms 75 gadiem (1889) atklāta dzelzceļa satiksme starp Rīgu un Pleskavu.
31. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis teātra darbinieks, kritiķis un literāts Kār-

lis Freinbergs.
Pirms 1110 gadiem (854) kurši sakauj dānu vikingus.
Pirms 755 gadiem (1209) vācu krustneši sagrābj Jersiku.
Pirms 705 gadiem (1259) notiek plaša zemgaļu sacelšanās, kuras rezultātā

krustneši tiek padzīti no Zemgales.
Pirms 100 gadiem (1864) Dikļos notika pirmie dziesmu svētki Latvijā.

Jūlija vlnjetē: siena vešana, zārdošana, aršana, kūlīšu sasliešana. Sienu
ved vienkāršos platformas ratos, kuros lejūgti divi zirgi. Zemes irdinātajā
arklā iejūgts vērsis. Virs garos svārkos saslien kūlīšus.
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AUGUSTS RUDZU MĒNESIS

Da-

tums

lau Mēness

Vārda dienas
Sa-

tumst
lec rietlec kulminē riet

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

S 1 Albīns

Sv 2 Normunds, Stefans
5 22

5 24

13 29 46

29 42

21 37

21 35

23 44 0 07

23 40 0 22

14 49

16 18

P 3 Augusts
O 4 Romāns, Romualds

T 5 Osvalds, Arvils

C 6 Aisma, Ivaise

Pt 7 Alfrēds, Madars

S 8 Mudīte, Vladislavs

Sv 9 Ģedimins

5 26

5 28

5 30

5 32

5 34

5 36

5 38

29 37

29 32

29 26

29 20

29 13

29 05

28 57

21 32

21 30

21 28

21 26

21 23

21 21

21 19

23 36 0 42

23 32 1 12

23 28 1 57

23 24 3 01

23 20 4 21

23 16 5 51

23 12 7 20

1748

19 11

20 21

21 12

21 47

22 10

22 27

P 10 Labrencis, Brencis
O 11 Olga, Liega
T 12 Vizma, Klāra

C 13 Elvīra, Velga
Pt 14 Zelma, Virma

S 15 Zenta, Dzelde

Sv 16 Astra, Astrīda

5 40

5 42

5 44

5 46

5 48

5 50

5 52

28 48

28 39

28 29

28 19

28 08

27 56

27 44

21 16

21 14

21 12

21 10

21 07

21 05

21 02

23 09 8 47

23 05 10 11

23 01 11 31

22 57 12 49

22 53 14 05

22 50 15 20

22 46 16 33

22 40

22 52

23 04

23 15

23 28

23 45

P 17 Vilibalds, Oļegs
0 18 Liene, Helēna

T 19 Melānija, Imanta

C 20 Bernhards, Boriss

Pl21 Janīna

S 22 Rudīte, Rodzis

Sv 23 Vitālijs, Ralfs

554

5 56

5 5S

6 00

6 02

6 04

6 06

27 31

27 18

27 05

26 51

26 36

26 21

26 05

21 00

20 57

20 51

20 52

20 49

20 47

20 44

22 43 17 44

22 39 18 44

22 36 19 36

22 32 20 17

22 29 20 45

22 25 21 08

22 22 21 24
I

0 06

0 34

1 14

2 06

3 11

4 22

5 42

P 24 Bērtulis, Bērts

O 25 Ludvigs, Ludis

T 26 Natālija
G 27 Žanis
Pt 28 Auguste, Guste

S 29 Armins, Vismants

Sv 30 Alvis, Jolanta

6 09

6 11

6 13

6 15

6 17

6 19

621

25 49

25 33

25 16

24 59

24 41
24 23

24 05

20 41

20 39

20 36

20 34

20 31

20 28

20 26

22 19 121 38

22 15 21 59

22 12 22 01

22 08 22 14

22 05 22 28
22 01 22 46

21 58 23 12

21 55 23 50

7 02

8 24

9 47

11 10

12 36

14 04

15 33

P 31 Vilma, Aigars 6 23 23 47 20 23 16 57

Il71USt
SaU'e8 mak!

uzauM, augstums
Dienas garums Mēness fāzes

I. VIII

0. VIII

!0. VIII

10. VIII

3st 12m 5i°

3 47 48

4 19 45

4 49 42

163t 15m <£
15 36 ©
14 52 3
14 05 @

1. VIII pl. 68t 30™

7. VIII 22 17

15. VIII 6 20

23. VIII 8 25
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2. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta PSRS sastāvā.

6.-7. 1961. gadā PSRS pilsonis majors Hermanis Titovs veicis

25 stundu ilgu lidojumu kosmosā.

8. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Krustpili.

8. Vissavienības fizkultūriešu diena.

9. Celtnieku diena.

II.—15. 1962. gada padomju kosmonauti Andrijans Nikolajevs un

Pāvels Popovičs veic pirmo grupveida lidojumu kosmosā.

13. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Madonu.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

24. Pirms 35 gadiem (1929) gājis bojā Jānis Fabriciuss, izcilais Sar-

kanās Armijas komandieris, pilsoņu kara varonis. Dzimis 1877. g.

30. Ogļraču diena.

Pirms 50 gadiem (1914) notiek LSD X konference.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 50 gadiem (1914) sākas pirmais pasaules karš.
2. Pirms 375 gadiem (1589) Rīgas Rātslaukumā izpildīts nāvessods «kalen-

dāra nemieru» vadoņiem H. Brinkenam un M. Gīzem.
2. Pirms 100 gadiem (1864) dzimis dzejnieks Diženajo Bernhards. Miris

1933. g.
6. Pirms 60 gadiem (1904) miris gleznotājs Artūrs Baumanis. Dzimis 1867. g.
8. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis gleznotājs Otis Skulme.

11. Pirms 85 gadiem (1879) dzimis akadēmiķis Artūrs Krūmiņš, arhitektūras
zinātnieks un literāts.

12. Pirms 85 gadiem (1879) dzimis revolucionārais dzejnieks Jūlijs Dievkociņš.
Nošauts 1906. g.

16. Pirms 105 gadiem (1859) dzimis vēsturnieks Jānis Reinbergs. Miris 1884. g.
18. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis akadēmiķis Arvīds Kalniņš, levērojamais

koksnes tehnoloģijas speciālists un mežu pētnieks.
20. Pirms 75 gadiem (1889) dzimusi komponiste Paula Līcīte.
20. Pirms 45 gadiem (1919) nodibināta Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorija.
23. Pirms 85 gadiem (1879) dzimis izcilais komponists Alfrēds Kalniņš, LPSR

Tautas mākslinieks. Miris 1951. g.
25. Pirms 220 gadiem (1744) dzimis vācu rakstnieks Johans Gotfrīds Herders,

latviešu tautasdziesmu pētnieks. Miris 1503. g.
26. Pirms 5 gadiem (1959) Alūksnē nodibināta Latvijas Dabas un vēstures

biedrības pirmā nodaļa.
27. Pirms 250 gadiem (1714) dzimis Gotards Fridrihs Stenders, pirmais redza-

mākais vācu mācītāju darinātās latviešu literatūras pārstāvis. Miris 1796. g.
Pirms 675 gadiem (1289) Dobeles zemgaļi, nevēlēdamies pakļauties krustnešiem,

aiziet uz Lietuvu.

Augusta vinjetē: rudzu pļaušana, sēšana, ecēšana, lopu vešana uz tirgu,
aršana. Vīrs pļauj rudzus, sieva sien kūlīšus. Sējējs soļo pa lauku ar sētuvi.
Ecēšās iejūgts zirgs. Vīrs ar nūju rokās ved teļu uz tirgu. Arklā iejūgts
versts (arājs nav attēlots).
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VIRŠU MĒNESISSEPTEMBRIS

iau
Da-
tums

Vārda dienas
Sa-

tumst
lec I rietle<: kulminē riet

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

0 1 Ilmārs, Austrums

r 2 Elīze, Lizcto

ū 3 Berta, Bella

Pt 4 Dzintra, Dzintars

S 5 Persijs, Klaudija
5V 6 Magnuss, Vaida

6 25

6 28

6 30

6 32

6 34

6 36

13 23 28

23 09

22 52

22 30

22 10

21 52

20 20

20 18

20 15

20 12

20 09

20 07

21 52

21 48

21 45

21 42

21 39

21 36

045

1 58

3 22

4 51

6 19

18 10

19 07

1946

20 12

20 31

20 46

P 7 Regīna
D 8 Ilga
r 9 Bruno, Telma

2 10 Albertine, Jausma

Pt 11 Signe
3 12 Erna

sv 13 Iza, Izabella

6 38

6 40

6 42

6 44

6 46

648

6 50

21 30

21 10

20 49

20 28

20 07

19 46

19 25

20 04

20 01

19 59

19 56

19 53

19 50

1948

21 33

21 29

21 26

21 23

21 20

21 17

21 14

7 45

9 07

10 28

11 46

13 03

14 18

15 30

20 57

21 08

21 20

21 33

21 47

22 06

22 31

P 14 Koknesis

0 15 Andra, Gunvaldis

r 16 Asja, Asnate

2 17 Vera, Vaira

Pt 18 Liesma, Elita

3 19 Verners

sv 20 Guntra, Muntis

6 52

6 54

6 56

6 58

7 00

7 02

7 04

19 04

18 42

1821

18 00

17 38

17 17

16 56

1945

19 42

19 39

19 36

19 34

1931

19 28

21 11

21 08

21 04
21 01

20 58

20 55

20 52

16 35

1731

18 15

18 48

19 12

19 30

19 44

23 06

23 53

0 52

2 03

3 20

4 42

P 21 Modris, Matīss

0 22 Māris

r 23 Vanda

2 24 Agris, Agrita
Pt 25 Rauls, Vingra
S 26 Gundars, Knuts

3v 27 Ādolfs, Ilgonis

7 06

7 08

7 10

7 12

7 14

7 16

7 18

16 34

16 13

15 52

1531

15 10

14 50

14 29

19 25

19 22

19 20

19 17

19 14

19 12

19 09

20 49

20 46

20 44

2041

20 38

20 35

20 32

19 57

20 09

20 20

20 34

20 52

21 14

21 47

6 04

7 28

8 53

1021

11 51

1321

14 48

P 28 Kaira, Sergejs
0 29 Miķelis, Mikus

T 30 Elma

721

7 23

7 25

14 09

13 49

13 30

19 06

19 04

1901

20 29

20 26

20 24

22 35

23 42

16 06

17 06

17 49

Uzaust
S'laulfS makf

augstums

8
'

Dienas garums Mēness fāzes

[. IX

0. IX

!0. IX

!3. IX

48t 53m

5 17

5 40

5 46

41°

38

34

33

138t 55m £

13 12 3
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12 10 C

6. IX pl. 78t 34m

14. IX 0 24
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8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes diena.

10. Pirms 45 gadiem (1919) V. I. Ļeņins saraksta darbu «Par prole-

tariāta diktatūru».

12. Pirms 35 gadiem (1929) miris Tautas dzejnieks Jānis Rainis.
Dzimis 1865. g.

12. Pirms 5 gadiem (1959) uzlaista 2. padomju Mēness raķete, kas

1959. g. 14. septembrī sasniedza Mēnesi.

13. Tankistu diena.

19. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Valku.

19. Pirms 5 gadiem (1959) publicēta Padomju valdības Deklarācija

par vispārēju un pilnīgu atbruņošanos.
23. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Valmieru.

26. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Cēsis.

28. Pirms 100 gadiem (1864) X- Markss un F. Engelss nodibina

I Internacionāli.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 25 gadiem (1939) fašistiskā Vācija uzbrūk Polijai. Otrā pasaules
kara sākums.

2. Pirms 105 gadiem (1859) dzimis latviešu pasaku vācējs Ansis Lerhs-Puš-

kaitis. Miris 1903. g.
3. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis levērojamai» mikologs Jūlijs Smarods. Mi-

ris 1956. g.
11. Pirms 60 gadiem (1904) miris Jaunlatviešu publicists tautskolotājs Krišjā-

nis Dinsberģis. Dzimis 1830. g.
14. Pirms 100 gadiem (1864) miris ievērojamais bibliogrāfs, pirmās latviešu

bibliogrāfijas sastādītājs Kārlis Napierskis. Dzimis 1793. gL
14. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis prof. Artūrs Tramdahs, ievērojamais inže-

nierzinātņu speciālists.
18. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis prof. Arvīds Leppiks, levērojamais speciā-

lists lauksaimniecības mašīnu būvē.
18. Pirms 60 gadiem (1904) dzimusi Rīgas Krievu drāmas teātra režisore Vera

Baluna, LPSR Tautas skatuves māksliniece.
23. Pirms 85 gadiem (1879) miris dzejnieks Jēkabs Pilsētnieks. Dzimis 1838. g.
24. Pirms 10 gadiem (1954) miris ievērojamais tēlnieks Gustavs Sķiltcrs. Dzi-

mis 1874. g.
25. Pirms 70 gadiem (1894) dzimis izcils LKP darbinieks Jānis Krūmiņš-Pilāts.

Miris 1938. g.
26. Pirms 335 gadiem (1629) noslēgts Altrnarkas pamiers, pēc kura Vidzeme

nokjuvusi Zviedrijas varā, bet Latgale palikusi Poliiai.
26. Pirms 95 gadiem (1869) Daugavpilī dzimis akadēmiķis Heinrihs Graftio,

viens no izcilākajiem padomju speciālistiem hidroelektrostaciju celtniecībā.
Miris 1949. g.

27. Pirms 110 gadiem (1854) dzimis ārsts Izidors Brensons, Baltijas medicīnas
vēsturnieks. Miris 1928. g.

29. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis rakstnieks Roberts Sēlis.

Pirms_ 735 gadiem (1229) noslēgts Smolenskas tirdzniecības līgums ar Ziemel-
vācijas pilsētām, Visbiju un Rīgu. Līguma oriģināls, kas ir viens no ve-

cākajiem krievu senrakstiem, glabājas Rīgas pilsētas arhīvā.
Pirms 65 gadiem (1899) notikusi Rīgas sociāldemokrātu pulcinu pārstāvju

konference.

Septembra vinjetē: Unu paisīšana, sēšana, aitu cirpšana, klēts darbi,
lopu vešana uz tirgu. Linu apstrādātājs sēž uz paisīklām. Sējējs attēlots

līdzīgi kā augustā. Aitu cirpēja sasējusi aitai kājas un noguldījusi to uz

muguras. Klēts celta uz stabiem. Lopu vedējam rokā nūja.
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OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

ļumst
lec rietlec kulminē riet

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

j 1 Zanda, Lāsma

?t 2 Ilma, Skaidris

5 3 Elza, Ilizana

ly 4 Modra, Francis

7 27

7 29

731

7 33

13 13 10

12 51

12 32

12 14

18 58

18 56

18 53

18 50

20 21

20 18

20 15

20 12

1 03

2 28

3 56

5 22

18 18

18 38

18 52

19 05

3 5 Amālija
) 6 Monika, Zilgma
r 7 Daumants

Z 8 Aina, Anete
3t 9 Elga, Helga
> 10 Arvīds, Druvis

Sv 11 Monta, Silva

7 35

7 37

7 40
7 42

7 44

7 46

7 48

11 51

11 39

11 22

11 05

10 48

10 32

10 17

18 47

1845

18 42

18 39

18 37

18 34

18 32

20 10

20 08

20 05

20 02

19 53

19 53

19 51

6 45

8 06

9 25

10 44

1201

13 14

14 25

19 16

19 26

19 38

1951

20 08

20 30

21 00

3 12 Valfrīds, Lāse

) 13 Irma, Mirga
r 14 Minna

: 15 Eda; Hedviga
3l 16 Daiga, Dainida

> 17 Gaits, Karīna

iv 18 Rolands

7 50

7 53

7 55

7 57

7 59

801

8 03

10 02

9 47

9 33

9 20

9 07

8 54

8 42

18 29
18 26

18 24

18 21

18 19

18 16

18 13

19 52

19 49

1947

1945

19 42

19 39

19 37

15 24

16 12

16 53

17 16

17 37

1751

18 01

21 43

22 36

23 42

0 55

2 15

3 37

1 19 Elīna, Drosma

) 20 Leonīds
P 21 Urzula, Severīns

: 22 Irisa, Irida
3t 23 Daina, Dainis

> 24 Renāte, Modrīte

iv 25 Reāta, Reatrise

8 05

8 07

8 09

8 12

8 14

8 16

8 18

831

821

8 11

8 02

7 53

7 45

7 38

18 11

18 08

18 06

18 04

1801

17 59

17 56

19 35

19 32

19 29

19 27

19 25

19 23

1921

18 15

18 27

1840

18 55

19 15

19 45

20 28

5 00

6 26

7 55

9 26

11 00

12 32

13 56

3 26 Amanda, Kaiva

) 27 Lilita
r 28 Ņina, Ņira
j 29 Laimonis
3t 30 Nadīna, Venēra

> 31 Valts

8 20

8 23

8 25

8 27

8 29

831

731

7 26
7 21

7 17

7 14

7 11

17 54

17 52

17 49

1747

17 44

1742

19 19

19 17
19 15

19 12

19 10

19 08

21 30

22 49

15 05

15 53

1624

1646

17 02

17 15

0 13

1 40

3 06

g.
Uzaust

>aules maks.

augstums Dienas garums Mēness fāzes

!. X 6st Qļm 30° list3im Q 5. X pl. 19st 20'

0. X 6 24 26 10 48 3 13.X 19 57

!0. X 6 43 23 10 01 <g) 21. X 7 46

a x 7 03 19 9 15 C 28. X 1 00
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13. Pirms 20 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Rīgu.

17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis rakstnieks, dzejnieks un mākslas zinātnieks

Andrejs Kurcijs-Kuršinskis. Miris 1959. g.

1. Pirms 40 gadiem (1924) miris vēsturnieks Jānis Krodznieks-Krīgers. Dzi-

mis 1851. g.
2. Visas republikas skolas dodas tradicionālajā pārgājienā «zelta rudens»,

lai vērotu vasaras lauku darbu rezultātus un rudens pārmaiņas dabā.

4. Pirms 80 gadiem (1884) miris vēsturnieks Jānis Reinbergs. Dzimis 1859. g.

4. Pirms 75 gadiem (1889) miris publicists, rakstnieks un literatūrkritiķis
I.aubes Indriķis. Dzimis 1841. g.

4 1957. gadā Padomju Savienībā uzlaists pasaulē pirmais Zemes mākslīgais
pavadonis.

4. Pirms 5 gadiem (1959) Padomju Savienībā uzlaista trešā kosmiskā raķete,
kas nofotografējusi no Zemes neredzamo Mēness pusi.

5. Pirms 25 gadiem (1939) parakstīts PSRS — Latvijas savstarpējas palīdzī-
bas līgums.

5—6. Pirms 20 gadiem (1944) Daugavpilī notiek LPSR Augstākās Padomes

111 sesija, kas apspriedusi jautājumu par vācu fašistiskās okupācijas seku

likvidāciju republikā.
10. Pirms 30 gadiem (1934) miris rakstnieks Valdemārs Zālītis (Valdis), «Sta-

buraga bērnu» autors. Dzimis 1865. g.
15. Pirms 30 gadiem (1934) publicēta LRJS CX un LSJS CX kopēja deklarā-

cija par vienoto fronti un cīņu pret fašismu.

18. Pirms 35 gadiem (1929) notiek Vislatvijas politiskais streiks pret slimo

kasu graušanu.

18. Pirms 25 gadiem (1939) noslēgts tirdzniecības līgums starp PSRS un

Latviju.

20. Pirms 100 gadiem (1864) Vidzemē parakstīta un pēc tam izplatīta pret-
muižnieciska satura proklamācija — viens no asākajiem zemnieku kustī-

bas dokumentiem.
22. Pirms 30 gadiem (1934) LKP CX un LSSZP CX noslēgušas vienošanos par

kopējo rīcību cīņā pret fašistisko diktatūru.
23. Pirms 100 gadiem (1864) dzimis levērojamais astronoms, viens no Mende-

Jejeva tuvākajiem līdzgaitniekiem metroloģijā, pirmais LPSR ZA goda
akadēmiķis Fricis Blūmbahs. Miris 1949. g.

23. Pirms 60 gadiem (1904) ap pīkst. 11.30 gandrīz visā Latvijā un Igaunijā

novērota plašāka zemestrīce.
25. Pirms 60 gadiem (1904) dzimis gleznotājs Eduards Kalniņš, LPSR Tautas

mākslinieks.
Pirms 200 gadiem (1764) publicēts J. G. Eižena ievērojamais darbs pret

dzimtbūšanu «Kāda Vidzemes patriota apraksts par dzimtbūtniecisko ver-

dzību un tās ieviešanu Vidzemes zemniekiem».
Pirms 120 gadiem (1844) atklāta zirgu omnibusu satiksme starp Rīgu un Jūr-

malu, kā arī tvaikoņu satiksme starp Dubultiem un Pēterburgu.

Oktobra vinjetē: kalpu pārceļošana, lopu kaušana, klēts darbi, ganām-
pulka atgriešanās kūtī. Sieviete ar nastu uz muguras solo blakus vīrietim,
kuram rokā spieķis. Vīrs uzšķērž nokauto vērsi. Cits vīrs nes uz klēti pilnu
maisu. Lopi atgriežas kūtī, kas celta no gulkokiem.
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NOVEMBRIS SALNAS MĒNESIS

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumst
lec rietlec kulminē ļ riet

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

Sv 1 Krīvs, Ikars 8 34 13 07 09 17 39 19 06 4 28 172S

P 2 Ritums, Dzīle

O 3 Ērika, Dagnija
T 4 Atis, Otomars

C 5 Šarlote, Late

Pt 6 Linards, Leons

S 7 Lotārs, Dauga
Sv 8 Aleksandra, Agra

8 36

8 38

8 40

8 42

8 44

8 47

8 49

7 08

7 08

7 09

7 11

7 13

7 16

7 20

17 37

1735

17 33

1731

17 28
17 27

17 25

19 04

19 02

19 00

18 58

18 56

18 51

18 53

5 47

7 07

8 25

9 44

10 59

12 13

13 16

17 35

17 4€

175/

18 15

18 35

18 5J

19 3E

P 9 Teodors

O 10 Mārtiņš, Mārcis
T 11 Ojārs, Nellija
G 12 Kaija, Kornēlija
Pt 13 Eižens

S 14 Fricis, Vikentijs
Sv 15 Leopolds

851
8 54

8 56

8 58

9 00

9 02

9 04

7 25

731

7 37

745

7 53

8 02

8 12

17 23

1721

17 19

17 17

17 15

17 13

17 11

1851
18 53

1848

1846

1845

1843

1841

14 10
14 51

15 20

15 42

15 59

16 11

16 22

20 24

21 24

22 3£

23 51

1 1(

231

P 16 Banga, Dzirkste

O 17 Hugo, Uģis
T 18 Aleksandrs

G 19 Elizabete, Līze

Pt 20 Anda, Andīna

S 21 Zeltīte, Andis

Sv 22 Aldis, Alfons

9 06

9 09

9 11

9 13

9 15

9 17

9 19

8 22

8 34

8 46

8 59

9 13

9 28

9 44

17 10

17 08

1706

17 04

17 03

1701

16 59

18 40

18 39

18 38

18 36

18 35

18 34

18 33

16 34

1645

1659

17 15

1741

18 18

19 15

3 5Ē

5 2(

6 5C

8 21

1001

11 3-

125!

P 23 Zigrīda, Dabris

O 24 Velta

T 25 Katrīna

G 26 Konrāds

Pt 27 Lauris

S 28 Rita, Vita

Sv 29 Ignats

921

9 23

9 25

9 27

9 29

931

9 33

10 00

10 17

10 35

1054

11 13

11 33

11 51

16 58

16 56

16 55

16 53

16 52

1651

16 53

18 32

1831

18 30

18 29

18 28

18 27

18 26

20 31

21 56

23 26

13 55

14 3C

14 5ē

15 15

15 2Ē

15 36

1546

051

2 14

3 35

P 30 Andrejs, Andris 9 35 12 16 1649 18 25 4 53 15 55

Uzaust
>aules maks.

augstums Dienas garums Mēness fāzes

1. XI 7s t 08'" 19° 96t05«n 6 4. XI pl. 10st 17

0. XI 7 26 16 8 27 3 12. XI 15 21

'0. XI 7 43 13 7 48 ® 19. XI 18 43

10. XI 7 59 11 7 14 C 26. XI 10 11



25

7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 47. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Artilērijas diena.

23. Pirms 45 gadiem (1919) Rēzeknē sanāk LKP Darba jaunatnes
savienības konference, kas pārdēvē DJS par LKJS.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

Dažādi dati novadpētniekiem:

L Pirms 195 gadiem (1769) dzimis publicists un rakstnieks Garlībs Merķelis.
dedzīgs cīnītājs pret dzimtbūšanu Latvijā. Miris 1850. g.

7. Pirms 85 gadiem (1879) dzimis dzejnieks Kārlis Skalbe. Miris 1945. g.
10. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis Eduards Svirlovskis, ilggadīgs LU farma-

koloģijas profesors. Miris 1949. g.

12. Pirms 60 gadiem (1904) dzimusi Akadēmiskā drāmas teātra aktrise Olga

Lejaskalne, LPSR Tautas skatuves māksliniece.

16. Pirms 90 gadiem (1874) dzimis ievērojamais tēlnieks Gustavs Sķilters. Mi-

ris 1954. g.

18. Pirms 50 gadiem (1914) dzimis rakstnieks Anatols Imermanis.

22. Pirms 125 gadiem (1839) Valmierā nodibināts pirmais latviešu skolotāju
seminārs.

23. Pirms 100 gadiem (1864) miris ievērojamais astronoms, Pulkovas observa-

torijas dibinātājs akadēmiķis Vasilijs (Vilhelms) Strūve, kas 1826. g. veicis

grādu mērīšanu Latvijā. Dzimis 1793. g.
26. Pirms 95 gadiem (1869) dzimis rakstnieks un žurnālists Ezerietis (Kārlis

Augenbergs). Miris 1923. g.
28. Pirms 15 gadiem (1949) miris gleznotājs Francisks Varslavāns. Dzimis

1898. g.

Pirms 320 gadiem (1644) iznāk J. G. Rehehūzena grāmata «Manuductio ad

linguam lettonicam» — pirmais darbs latviešu valodas mācība.

Pirms 200 gadiem (1764) miris itāļu gleznotājs Pjetro Rotari, Rundāles un

Jelgavas pils iekštelpu dekorators. Dzimis 1707. g.

Pirms 190 gadiem (1774) iznāk G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmata» —

pirmā populārzinātniskā grāmata latviešu valoda.

Pirms 175 gadiem (1789) iznāk G. F. Stendera latviešu valodas vārdnīca

(«Lcttisches Lexikon»), ievērojamākais 18. gs. latviešu leksikogrāfijas
darbs.

Pirms 105 gadiem (1859) Rīgā iekārtots pirmais pasts vietējām vajadzībām
pilsētas robežās.

Pirms 85 gadiem (1879) iznāk brā|u Kaudzīšu romāns «Mērnieku laiki».

Pirms 70 gadiem (1894) iznāk Kr. Barona kopojuma «Latvju dainas» pirmā

burtnīca.
Pirms 70 gadiem (1894) sāk iznākt A. Jurjāna «Latvju tautas mūzikas mate-

riāli» — pirmais lielākais mūzikas folkloras krājums Latvijā.

Novembra vinjetē: kāzas. Garas jātnieku rindas priekšgalā jāj līgava ar

līgavaini.
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DECEMBRIS VILKU MĒNESIS

Da-
lunis

Vārda dienas

lec

Saule

kulminē

Saule

riet

_

Sa-

tumst

Mēness

lec ļ riet

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

O 1 Arnolds

T 2 Meta, Sniedze

G 3 Jogita, Raita

Pt 4 Baiba, Barba

S 5 Sabīne, Sarma

Sv 6 Nikolajs, Niklāvs

9 37

9 38

9 40

9 42

9 43

9 45

13 12 38

1301

13 15

13 49

14 14

14 39

16 48

1647

1646

1646

1645

16 44

18 25

18 24

18 21

18 23

18 23

18 23

6 12

7 29

8 46

9 59

11 08

12 06

16 06

16 19

16 37

16 59

17 32

18 16

P 7 Antonija, Anta

O 8 Gunārs

T 9 Jukums, Sarmīte

C 10 Guna, Judīte

Pt 11 Valdemārs, Valdis

S 12 Olilija, Iveta

Sv 13 Lūcija, Veldze

9 46

9 47

9 49
9 50

9 52

9 53

951

15 05

15 31

15 58

16 25

16 53

1721

17 49

16 43

1643

1643

1642

1642

1641

1641

18 22

18 22

18 22

1821

18 21

1821

18 22

12 50

13 25

13 49

14 06

14 19

1431

1441

19 13

20 20

21 33

22 51

009

1 29

P 14 Auseklis

O 15 Jobanna, Jana

T 16 Alvīne

C 17 Hilda, Teiksma

Pt 18 Kristaps, Jordisa

S 19 Lelde, Sarmis

Sv 20 Arta, Minjona

9 55

9 56

9 57

9 58

9 58

9 59

9 59

18 17

18 46

19 15

19 45

20 14

20 43

21 13

1641

1641

1641

1641

1641

1642

16 42

18 22

18 22

18 22

18 22

18 22

18 23

18 23

14 51

1501

15 18

15 37

16 07

16 55

18 03

2 51

4 16

545

7 20

8 55

10 26

11 38

P 21 Toms, Saulcerīte

O 22 Saulvedis

T 23 Viktorija, Balva

C 24 Ādams, Ieva

Pt 25 Stella, Larisa

S 26 Dainuvīte, Gija
Sv 27 Elmārs, Inita

10 00

10 00

1001

1001

1002

10 02

10 02

21 43

22 13

22 42

23 12

23 42

21 12

24 41

1642

1643

16 44

16 44

1645

1646

1647

18 24

18 24

18 25

18 25

18 26

18 27

18 28

19 29

21 01

22 32

23 53

12 26

12 58

13 18

13 32

1344

13 55

14 04

1 23

2 42

P 28 Inga, Ingus
O 29 Solveiga, Ilgona
T 30 Dāvids, Dāvis

C 31 Silvestrs, Kalvis

10 03

10 03

10 03

10 03

25 11

25 40

26 09

26 38

1648

1649
16 50

1651

18 29

18 30

1831

1831

3 59

5 17

6 33

7 47

14 15

14 27

14 43

15 03

Uzaust
augslums

Dienas garums Mēness fāzes

1. XII 8st 0im 11° 7stnm £ 4. XII pl. 4«t 19m

10.XII 8 11 10 6 52 3 12. XII 9 02

20. XII 8 18 9,6 6 43 (ģ) 19. XII 5 42

21. XII 8 18 9,6 6 42 £ 25. XII 22 27
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1. Āfrikas diena.

2. Pirms 45 gadiem (1919) atklāta KK(b)P VIII konference.

5. PSRS Konstitūcijas diena.

19. 1906. gadā dzimis Leonīds Brežnevs, PSRS Augstākās Padomes

Priekšsēdētājs, PSKP CX Prezidija loceklis.

22. Pirms 45 gadiem (1919) noslepkavoti 11 Valmieras komjaunieši.
30. 1922. gadā nodibināta Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.

Pirms 50 gadiem (1914) notiek LSD XI konference.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 125 gadiem (1839) dzimis revolucionārais demokrāts Pēteris Balodis.

Miris 1918. g.
1. Pirms 75 gadiem (1889) dzimis rakstnieks-reālists Pāvils Rozītis. Miris

1937. g.
2. Pirms 80 gadiem (1884) dzimis prof. Jānis Sudrabs, ievērojamais dārzko-

pības speciālists.
3. Pirms 5 gadiem (1959) miris Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris Jurijs

Jurovskis, PSRS Tautas mākslinieks. Dzimis 1894. g.

5. Pirms 100 gadiem (1864) Ainažos nodibināta pirmā latviešu Jūrskola.
9. Pirms 35 gadiem (1929) miris literaturvēsturnieks Teodors Zciferts. Dzi-

mis 1865. g.

10. Pirms 200 gadiem (1764) miris ārsts un bibliofils Nikolajs Himzels. kura

dabaszinātņu, mākslas un vēsturisko priekšmetu kolekcija kļuvusi par

pamatu tagadējam Valsts Rīgas vēstures un Valsts dabas muzejam.

Dzimis 1725. g.

10. Pirms 85 gadiem (1879) miris pirmais latviešu tautības valodnieks Juris

Bārs. Dzimis 1808. g.

14. Pirms 115 gadiem (1849) Rīgā miris un apglabāts pie Franciska baznīcas

pazīstamais vācu komponists Konradīns Kreicers. Dzimis 1780. g.

20. Pirms 100 gadiem (1864) dzimis aktieris un režisors Aleksandrs Freimanis.

Miris 1919. g.

20. Pirms 10 gadiem (1954) miris izcilais komponists un tautas daiļrades ma-

teriālu vācējs Emīlis Melngailis, LPSR Tautas mākslinieks. Dzimis 1874. g.
21. Pirms 65 gadiem (1899) dzimis grafiķis Aleksandrs Junkers.

22. Pirms 95 gadiem (1869) dzimis rakstnieks Augusts Saulietis. Miris 1933. g.

24. Pirms 40 gadiem (1924) miris rakstnieks Jānis Ezeriņš, izcils reālistiskās

noveles meistars. Dzimis 1891. g.
27. Pirms 40 Radiem (1924) miris rakstnieks Zeibolfu Jēkabs. Dzimis 1867. g.

Pirms 380 gadiem (1584) sākas t. s. «kalendāra nemieri» — Rīgas amatnieku

un birģeļu sacelšanās pret reakcionārās Rīgas rātes varu.

Pirms 270 gadiem (1694) Rīgā beidz iespiest pirmo (Glika) bībeles tulkojumu

latviešu valodā — latviski rakstītās feodālisma laikmeta literatūras levē-

rojamāko pieminekli.
Pirms 200 gadiem (1764) K. F. Sulcs izdod savām Aizkraukles un Rīmaņu

muižām «zemnieku tiesu» — pirmos t. s. muižu likumus Latvijā.
Pirms 120 gadiem (1844) iznāk pirmais lielākais latviešu tautasdziesmu krā-

jums — G. Bitnera sakopotās «Latviešu laužu dziesmas un ziņģes».
Pirms 90 gadiem (1874) notiek strādnieku streiks Kuzņecova fabrikā Rīgā.

Pirms 65 gadiem (1899) Londonā iznāk Rietumeiropas latviešu sociāldemokrātu
savienības mēnešraksta «Latviešu Strādnieks.» pirmais numurs.

Decembra vinjelē: gatavošanās svētku mielastam. Sieva uz galda ga-

tavo utiklu. Cita sieva salej mucā alu raudzēšanai.
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RĪGAS KALENDĀRNŪJA

Sā gada Dabas un vēstures kalendāra mēnešu vinjetes aizgūtas
no kāda ļoti īpatnēja senlaiku kalendāra — t. s. Rīgas kalendārnū-

jas, kas glabājas Valsts Rīgas vēstures muzejā. Tas ir četrstūrains

koka spieķis ar misiņa rokturi, kurā ierīkota svilpīte. Nūjas ga-

rums — 96,5 cm, platums — 2,6 cm, biezums — 1,6 cm. Tās šau-

rākajā plaknē iegrebts skaitlis 1680 (acīm redzot, nūjas izgatavoša-

nas gads) un iniciāļi MJS, platākajā plaknē — skaitlis 1697 un

iniciāļi EE. Visās četrās nūjas plaknēs iegrebts kalendārs.

Platāko plakņu augšdaļā, kas aizņem apmēram 2/s no visas plak-
nes, attēloti sezonas darbi katram mēnesim. Kokgriezējs vienkāršiem

vilcieniem atainojis visas raksturīgākās iezīmes, kas piemīt gan at-

tiecīgajiem darba veidiem, gan tā laika darba rīkiem, tērpiem, celt-

nēm, transporta līdzekļiem utt. Sajā ziņā kalendarnūjai ir liela no-

zīme ne vien astronomijas un kalendāra vēsturē, bet arī etnogrāfijā.
Platāko plakņu apakšējā trešdaļā iegrebts svētku kalendārs, kas

izteikts-ar dažādiem simboliem un svētku nosaukumu saīsinājumiem,
lielākoties kapitālrakstā. Jaungada dienu simbolizē rags, trijkungu
dienu — trīs kroņi, ziemsvētkus — eņģeļu grupa v. tml. Galvenie

svētki apzīmēti ar krustiņiem, kuros iesistas nagliņas. Ziemsvētku

krustiņā iesistas pat divas nagliņas, acīm redzot, lai tos sevišķi
izceltu. Mazāk svarīgo svētku apzīmējumos krustiņiem trūkst kreisā

vai labā, vai pat abu šķēršu.

Šaurākajās plaknēs (mūsu vinjetēs tās nav attēlotas) augšdaļā
iegrebtas nedēļas dienas, kas apzīmētas galvenokārt renesanses kur-

sīva burtiem (a, b, c, d, c, f, g), bet apakšējā daļā — t. s. zelta

skaitļi nedēļas dienu aprēķināšanai attiecīgajiem datumiem.

Darba kalendāra zīmējumos izpaužas Zviedrijas salu kultūra,

turpretī svētku kalendārā jaušamas Igaunijas tradīcijas. Tāpēc do-

mājams, ka kalendārnūja izgatavota Igaunijas salās, kur dzīvojuši
arī zviedru ieceļotāji. Latvieši kalendārnūjas nav pazinuši, bet Igau-

nijā koka kalendāri lietoti vēl 20. gs. sākumā. Igaunijas muzejos
saglabājies vairāk nekā 20 šādu kalendāru eksemplāru, taču tie visi

ir jaunāki par Rīgas kalendārnūju, kas ir viskrāšņākā un zīmējumiem

visbagātākā. Visvērtīgākā Rīgas kalendārnūjas daļa ir tās darba

kalendārs.
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P. Eglīte

SEPTIŅGADE LATVIJAS PSR

TAUTAS SAIMNIECĪBĀ

Latvijas PSR ir viena no mazākajām savienotajām
republikām, bet pieskaitāma ekonomiski attīstītākajiem
PSRS rajoniem ar industriāli agrāru tautsaimniecības

raksturu. Latvijas PSR aizņem tikai 0,28% Padomju Sa-

vienības teritorijas ar 1% iedzīvotāju, taču piemēroto da-

bas apstākļu un samērā biezas apdzīvotības dēļ tās iegul-
dījums kopējā saimniecībā ir lielāks par iedzīvotāju skaita

īpatsvaru.
Padomju Savienības teritoriālajā darba dalīšanā Lat-

vija specializējusies sakaru līdzekļu, elektrisko dzelzceļa
un tramvaja vagonu, aparātu būvē, kā arī vilnas un linu

audumu, trikotāžas, apavu, zivju konservu, sviesta v. c.

pārtikas produktu ražošanā. Pie specializācijas nozarēm

pieskaitāmi arī jūras transporta eksporta un importa pār-
vadājumi caur republikas ostām.

PSKP Programā izvirzīts uzdevums «ari turpmāk
ieturēt kursu uz padomju republiku saimniecības vispu-

sīgu attīstīšanu; gādāt par racionālu ražošanas izvieto-

jumu un dabas bagātību plānveidīgu izmantošanu, uzla-

bot sociālistisko darba dalīšanu republiku starpā, apvie-
nojot un saskaņojot viņu darba pūliņus, pareizi savieno-

jot visas valsts intereses ar katras padomju republikas
interesēm».1

Sī nostādne ir pamatā pārmaiņām, ko ienesusi septiņ-
gade mūsu republikas saimniecībā.

Racionāls ražošanas izvietojums visas PSRS mērogā
nozīmē katru nozari izvietot tā, lai ražojumu pašizmaksa,
tos izgatavojot un nogādājot patērētājam, būtu visze-

mākā. Lai izvairītos no liekiem pārvadājumiem, kas sa-

dārdzina produkciju, katrā ekonomiskajā rajonā jāattīsta
vispirms tās nozares, kurām šai rajonā ir piemērots da-

1 PSKP Programa. Rīgā, 1962., 101.—102. Ipp.
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bas bagātību kopums, ģeogrāfiskais stāvoklis un darba-

spēka daudzums.

Latvijas PSR vairāk par pusi nacionālā ienākuma dod

rūpniecība, galvenokārt apstrādājošā. Pirmajā vietā starp
tās nozarēm minama mašīnbūvniecība, kur nodarbināta

V 4rūpniecības strādnieku. Tā kā Latvijā vietējā meta-

lurģiskā bāze vāja, mašīnbūvniecības ietvaros septiņgadē
attīstās galvenokārt jau minētās specializētās nozares,

kam raksturīgs samērā mazs metāla patēriņš, bet kas

prasa lielu darba ieguldījumu un augstu darba kultūru.

Vairākus jaunus uzņēmumus būvē tais nozarēs, kas

pārstrādā vietējās izejvielas. Tie ir — Valmieras stikla

šķiedras rūpnīca, Lodes drenāžas cauruļu rūpnīca, Kaln-

ciema minerālās vates cehs, apdares materiālu rūpnīca
Ogrē, ķīmisko reaktīvu un līmes fabrika Olainē, koka

skaidu plātņu cehs Ventspilī, gaļas kombināts Balvos

v. c. Republikas rūpniecība septiņgadē sākusi ražot daudz

jaunu produkcijas veidu, kādus agrāk nepazina: kūlīšu

sējējus un elektriskās slaucamās iekārtas, polietilēna plē-
ves un caurules, minerālo vati un keramzītu, fibrolīta

plātnes un agloporītu, skaidu plātnes ar sintētiskajiem
sveķiem, mopēdus, lopbarības raugu, sintētisko šķiedru.
Jaunie nelielie kokapstrādes uzņēmumi mežrūpsaimnie-
cību tuvumā pārstrādā līdzšinējos atkritumus — skaidas

un skujas, pārvēršot tos vērtīgos produktos: skuju mil-

tos, karotīna pastā v. tml. Vieglās rūpniecības uzņēmumi
var daļēji aizvietot ievesto izejvielu ar Daugavpilī ražoto

sintētisko šķiedru.

Tā atbilstoši mūsdienu rūpniecības tendencēm — ķimi-

zācijai, mehanizācijai, izejvielu kompleksai izmantošanai,

mākslīgo izejvielu radīšanai — pakāpeniski izmainās Lat-

vijas rūpniecības struktūra. Blakus mašīnbūvniecībai

priekšgalā izvirzās būvmateriālu un ķīmiskā rūpniecība.
Vājā vieta republikā līdz šim bija enerģētika. Septiņ-

gadē dārgo ogļu pievedumu no Donbasa aizvieto ar eko-

nomiski izdevīgāko dabiskās gāzes pievadīšanu pa cau-

ruļvadu no Rietumukrainas. Stājas darbā Pļaviņu HES.

Pieslēdzoties Rietumu rajona vienotajai enerģētiskajai
sistēmai, varam izmantot Igaunijas elektrostacijās (kur
kurināmais ir degakmens) ražoto lētāko strāvu. Izmanto-

jot Rīgas komunālajā saimniecībā gāzi, bet mazākās pil-
sētās — kūdru, no kurināmā bilances izzūd visdārgākais
kurināmais — malka, un koksni var izmantot lietderīgāk.
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Augstāka darba ražīguma sasniegšanas interesēs Rie-

tumu ekonomiskā rajona, t. i., Baltijas republiku un Ka-

ļiņingradas apgabala, ietvaros ievieš uzņēmumu šauru

specializāciju.

Pastāvot šādai darba dalīšanai, arvien ciešāki un

daudzveidīgāki kļūst Latvijas PSR ekonomiskie sakari ar

brālīgajām republikām, mainās to saturs un pat trans-

porta veidi. 1958. gadā republikas ievedumā dominēja

ogles. Transporta un enerģētikas pāreja uz šķidro un

gāzveida kurināmo jau izmainījusi ieveduma kravu sa-

stāvu: ogļu īpatsvars samazinās, naftas produktu — pie-

aug. Latvijā ieved daudz minerālo būvmateriālu, kokma-

teriālu, mākslīgo mēslu, metālu, dažādu darbgaldu, trak-

toru, automašīnu, kokvilnas, labības, sāls.

Uz citām savienotajām republikām no Latvijas svara

izteiksmē izved apmēram 3 reizes mazāk kravu nekā

ieved, taču vērtības izteiksmē šī starpība ir maza. Izve-

dumā pārsvarā ir apstrādājošās rūpniecības specializēto
nozaru produkcija, metāla lūžņi, cements, zivis, šķirnes
jaunlopi, sēklas, sviests v. c.

Aizvietojot ogles ar citiem enerģijas avotiem un ieves-

tos būvmateriālus — ar vietējiem, samazinās starpība
ieveduma un izveduma kravu apjomā, līdz ar to uzlabo-

jas dzelzceļa vagonu izmantošana. Tas stipri atvieglo
transporta darbu, tādēļ pārvadājumu kopējais apjoms
ar katru gadu pieaug.

Galvenā iezīme transporta attīstībā septiņgadē ir pār-

eja uz ātrākiem un ekonomiskākiem transporta veidiem.

Dzelzceļš un jūras kuģniecība pārgājuši uz ekonomiskāko

un higiēniskāko šķidro kurināmo. Kravu un it īpaši pasa-
žieru pārvadājumos pieaug auto- un gaisa transporta
loma. Stājies darbā gāzes vads no Dašavas — šī vislē-

tākā transporta veida pirmais pārstāvis mūsu republikā.
lekraušanas darbu pilnīgas mehanizācijas nolūkā ostas

specializējas tikai noteiktu kravu apstrādē: Rīga — ga-
balkravu un jēlcukura saņemšanā, Ventspils un Liepāja —

naftas eksportā, Rīga un Liepāja — Atlantijas zvejas flo-

tes apkalpošanā. Latvijas kuģniecība apgādāta ar naftas

tankkuģiem, 2 spēcīgiem ledlaužiem. Noorganizētas re-

gulāras kravas pārvadājumu līnijas uz ārzemju ostām.

Jaukopš septiņgades sākuma iepriekš saskaņotā laikā

Rīgā ienāk franču kuģis «Venta» un Havrā — Latvijas
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kuģis «Sena». Sadi regulāri reisi paātrina iekraušanas

un izkraušanas darbus.

PSRS ārējās tirdzniecības jūras transporta pārvadā-
jumos Latvijas ostu ieguldījums sasniedz gandrīz Vio-

Latvijas PSR lauksaimniecība specializējusies piena
un gaļas lopkopībā, linu un cukurbiešu audzēšanā. Piena

ražošanā uz vienu iedzīvotāju mūsu republikā sen pār-
sniegts ASV līmenis, bet gaļas un olu ražošanā šis uzde-

vums vēl nav veikts.

«Galvenais ceļš, kā attīstīt lauksaimniecību un apmie-
rināt mūsu zemes pieaugošās vajadzības pēc lauksaim-

niecības produkcijas, ir vispusīga mehanizācija un kon-

sekventa intensifikācija: uz zinātnes un pirmrindnieku
pieredzes pamata visos kolhozos un padomju saimniecībās

jāsasniedz augsta zemkopības un lopkopības kultūra,

krasi jāpalielina visu kultūru ražība un produkcijas
ieguve no katra hektāra ar vismazāko darba un līdzekļu
patēriņu.» 1

Sekojot partijas norādījumiem, pārkārtota Latvijas
PSR lauksaimniecības vadība — radīta 21 teritoriālā ra-

žošanas pārvalde. Kolhozu skaits pakāpeniski samazi-

nās — sīkākie apvienojas, tuvinoties republikas apstākļos
pēc ekonomistu aprēķiniem optimālajam saimniecības lie-

lumam ar 6000—8000 ha apstrādājamās platības. Katra
saimniecība bez piena un gaļas lopkopības specializējas
vēl I—21 —2 lauksaimniecības nozarēs atbilstoši saviem ap-

stākļiem: Latgalē — linu un ūdensputnu audzēšanā, Rī-

gas tuvumā — sakņkopībā, Zemgalē — cukurbiešu audzē-

šanā utt. Traktoru daudzums katru gadu pieaug vidēji
par Vio kopskaita.

Sējumu struktūrā uz mazražīgo zālāju rēķina pieau-

gušas graudaugu un rušināmo kultūru platības. Arvien

vairāk sēj mūsu apstākļiem piemērotākās augstražīgas

lopbarības kultūras: kukurūzu, cukurbietes, zirņus, pupas,

lupīnu. Šķirnes sējumu platība kopš septiņgades sākuma

pieaugusi visām kultūrām un sasniedz 80—90%- Nostip-
rinoties lopbarības bāzei, ievērojami pieaudzis liellopu,

cūku un putnu skaits, nodrošinot arvien pieaugošus pro-

duktīvā ganāmpulka atražošanas tempus un nepieciešamo

mēslojumu augsnes auglības uzlabošanai.

Taču pašas lauksaimniecības rakstura un atsevišķos

1 PSKP Programā. Rīgā, 1962., 67.-68. lpp.







gados nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ produktivitātes līme-

nis pieaug lēnāk nekā citās nozarēs. Tādēļ cīņa par katra

zemes hektāra pareizu izmantošanu un kopšamu, katras

kultūras augstāko ražu, katras darba dienas un katra cil-

vēka darba pilnīgu izmantošanu, katras brigādes un fer-

mas pārdomātu un ienesīgu darbu neatslābst. Padomju
cilvēku pašaizliedzīgais darbs ir droša ķīla tam, ka visi

septiņgades uzdevumi arī mūsu republikā tiks godam iz-

pildīti.

V. Apsītis, I. Piešiņš

TOP JAUNĀ RĪGA

Divdesmit gadi ir garš lālka posms cilvēka mūžā:

bērns divos gadu desmitos izaug par spēka pilnu jau-
nekli, jauneklis sasniedz briedumu. Bet pilsētas mūžā tas

ir tikai mirklis-gadsimtu garajā vēsturē. Un tomēr — arī

pilsēta divdesmit gados var izaugt par brieduma pilnu

lielpilsētu. Tāda divdesmit gados kļuvusi arī Rīga.
Tas nemaz nav tik sen, kad 1944. gada 13. oktobrī

mūsu sirmā Rīga, Padomju Armijas atbrīvota, atmodās

pēc trijiem nebeidzami gariem un nepanesami smagiem
hitleriešu okupācijas gadiem. Rīdzinieku jaunā paaudze
neatceras tās dienas. Tā nav redzējusi, ka drupās sa-

grauta bija daļa no izcilākajiem vēstures pieminekļiem
Vecrīgā, ka daudzos-pilsētas rajonos rīdzinieks bija pali-
cis bez mājas, pārstājuši kūpēt fabriku dūmeņi. Tā neat-

ceras, kā Daugavas straumē sagāzti gulēja Rīgas tilti.
Pilsēta bija bez ūdens, bez elektrības, bez gāzes. Apstā-
jies bija pilsētas transports. Saspridzinātas, uzrakņātas
bija ielas, krastmalas, tilti. Bet jau dažos gados rīdzi-

nieki ar visas lielās padomju tautas palīdzību izdzēsa

kara rēgu pēdas. Tikai divdesmit gadu apritējuši kopš
fašistu padzīšanas no Rīgas, bet šodien Rīga jau var cie-

nīgi nostāties blakus savām dižajām māsām — citu pa-

domju sociālistisko republiku galvaspilsētām.
Rīgai ir vairāk nekā 750 gadu, bet tās attīstība bijusi

ļoti nevienmērīga. To visuzskatāmāk redzēsim, ja pavē-
rosim Rīgu no putna lidojuma: blīvi apbūvētajiem rajo-
niem pilsētas centrā, Vecrīgā, Ļeņina un Suvorova ielas

apkārtnē pieslejas maz vai nemaz neapbūvētas nomales:
Purvciems, Ziepniekkalns, Imanta v. c. rajoni.

333 — Dabas un vēstures kalendārs, 1964.
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Rīga aizņem milzīgu platību — vairāk nekā 20 tūk-

stoš hektāru. Tomēr ne visa pilsētas teritorija izmanto-

jama apbūvei. Tās ģeoloģiskā struktūra ir ļoti savda-

bīga — smilšaini pauguri mijas ar pārplūstošām zemie-

nēm. Rīgā gan nav daudz tādu «kalnu» kā gandrīz 25 m

augstais Grīziņkalns vai 28 m augstais Dzegužkalns, tās

teritorija visumā līdzena, toties ir plaši rajoni, kas atro-

das tikai 20 vai pat 10 cm virs jūras līmeņa.

Katram saprotams, ka visizdevīgākās apbūvei ir tieši

smilšainās, sausās teritorijas. Un Rīgas celtnieki iepriek-

šējos gadsimtos arī vadījušies no šīs patiesības. Terito-

rijā Daugavas labajā krastā, ko ietver dzelzceļu loks, iz-

mantotas gandrīz visas iespējas. Šodien atsevišķos Rīgas

rajonos tikai to kādreizējie nosaukumi — Ciekurkalns,
Āgenskalns, Torņakalns, Ziepniekkalns — atgādina biju-
šos smilšu kāpu paugurus.

Un tomēr Rīgā ir vēl pietiekami daudz vietas arī jau-
nās, sociālistiskās Rīgas cēlājiem. Pilsētā vēl daudz ap-
būvei izdevīgu teritoriju, kas šodien nav apgūtas tāpēc,
ka, Rīgai nevienmērīgi attīstoties, daudzi rajoni nav no-

drošināti ar apakšzemes inženiertehnisko tīklu. Bet daudz-

stāvu dzīvojamais nams un ūdensvads, kanalizācija, gāze
un siltumvads šodien ir nešķirami jēdzieni. Galvaspilsē-
tas celtniekiem ir pietiekami līdzekļi, lai jebkuru Rīgas
rajonu varētu nodrošināt ar nepieciešamo labierīcību

tīklu.

PSKP jaunā programa ļauj skaidri ieskatīties Rīgas
rītdienā. Nekļūdīsimies, ja teiksim, ka viena no rakstu-

rīgākajām iezīmēm sociālistiskās Rīgas celtniecībā ir dzī-

vokļu, kultūras un sadzīves iestāžu un komunālā celtnie-

cība. Par to, kāds vēriens ir dzīvokļu celtniecībai, liecina

tas, ka 1980. gadā dzīvokļu fonds ievērojami pārsniegs

pašreizējo.
Sākums jaunās Rīgas celtniecībai meklējams jau pir-

majos pēckara gados. Divdesmit gados kopš Rīgas atbrī-

vošanas no fašisma jūga pilsētā uzcelts vairāk nekā

1 miljons 200 tūkstoš kvadrātmetru dzīvojamās platības,
tai skaitā piecos apritējušajos septiņgades gados — vai-

rāk nekā 750 tūkstoši kvadrātmetru. Ja agrāk ik gadus
ekspluatācijā nodeva 35—40 tūkstošus kvadrātmetru dzī-

vojamās platības, tad pašreizējā septiņgadē ik gadus vi-

dēji nodots 160 tūkstoš kvadrātmetru.

Lieli sasniegumi gūti bērnu iestāžu celtniecībā. Līdz



1963. gadam uzceltas 26 skolas. 1963. gadā jaunas skolas

pacēlušās Stāmerienas, Aglonas, Mičurina, Ludzas un Vi-

ļānu ielā. Sāds skolu celtniecības vēriens ļaus jau tuvā-

kajos gados arī rīdzinieku bērniem pāriet uz vienas mai-

nas apmācībām vispārizglītojošās skolās. Sevišķas rūpes

veltītas pašiem mazākajiem rīdziniekiem. Pēdējā laikā

ik gadus tiek uzcelti apmēram 20 bērnudārzi un maz-

bērnu novietnes. Kļuvis kuplāks arī tirdzniecības un sa-

biedriskās ēdināšanas uzņēmumu skaits. Bolderājā, Mež-

ciemā, Ziepniekkalnā, Vecākos, Jaunmīlgrāvī, Ciekurkalnā

un citos Rīgas rajonos uzcelti sadzīves pakalpojumu pa-

viljoni.

Rīga kļuvusi bagātāka ar veselu virkni jaunu, skaistu

ēku. lebraucējus sveic jaunā Rīgas dzelzceļa stacija ar

plašo stacijas laukumu. Kopā ar jauno pasta namu pilsē-
tas centrā izveidots modernas lielpilsētas ansamblis. Pāri

Rīgas namu jumtiem paceļas Zinātņu pils. Jaunus kul-

tūras namus saņēmuši Popova radiorūpnīcas un VEF

strādnieki. Kinoteātra «Teika» apkārtnē Biķernieku priež-
malē izveidota zinātņu pilsētiņa. Jaunā kinostudija pa-

vērusi plašas iespējas radošajam darbam mūsu kinodar-

biniekiem. Nav aizmirsti arī sportisti. «Daugavas» sta-

dions, mākslīgā ledus slidotava, «Daugavas» sporta nams,

Fiziskās kultūras institūts, slēpotāju bāze Šmerlī kalpo
vienam uzdevumam — jaunatnes komunistiskajai audzi-
nāšanai. Ar sabiedrības spēkiem iekārtota viena no mo-

dernākajām sporta bāzēm Eiropā — TTP sporta bāze

Mežaparkā. Uzcelti jauni un rekonstruēti daudzi vecie

kinoteātri.

Daudz darīts pilsētas vēstures un arhitektūras piemi-

nekļu atjaunošanā. Restaurētas senākās Rīgas dzīvoja-
mās ēkas Mazajā Pils ielā. Daudzas citas vēl joprojām
savam tiešajam uzdevumam kalpojošās senceltnes — dzī-

vojamās ēkas, noliktavas, sabiedriskās ēkas — atjauno-
tas, lai tās vēl ilgi varētu izmantot. Sabiedrībai nodots

viens no izcilākajiem Rīgas arhitektūras pieminekļiem —

Doma baznīca: kā muzejs un koncertzāle tā kalpo darba-

ļaužu estētiskajai audzināšanai. Daudz vērības veltīts

mūsu pieminekļu rezervāta — Vecrīgas uzkopšanai. Lai

minam kaut jauniesegtos kārniņu jumtus vai arī sekmīgo
arheoloģisko izpēti. Pētniecisko darbu rezultātā iegūts
daudz jaunu atziņu, kas ļauj ne vien precīzāk un detali-

zētāk izzināt Rīgas vēsturi, bet dažkārt pat maina līdz-

353*



36

šinējos priekšstatus par tas attīstības senākajiem pos-

miem.

Lieli panākumi pēckara gados gūti arī pilsētas komu-

nālajā saimniecībā. Tiek meklētas arvien jaunas iespējas

ūdensapgādes tālākai uzlabošanai. 1962. gada jūlijā Rīga

saņēma Dašavas dabisko gāzi. Milzīgi līdzekļi ieguldīti

pilsētas ielu un tiltu celtniecībā. Fašistu saspridzinātas

Daugavas krastmalas vietā granītā iekalta jaunā Kom-

jaunatnes krastmala. Atjaunoti Lāčplēša un Dzirnavu!

ielas viadukti. Uzcelts Brašas gaisa tilts, tilts uz Kun-s
dziņsalu. Daugavas abus krastus savieno divi jauni
tilti — dzelzceļa un plašais Oktobra tilts. Arvien krāšņā-
kas kļūst Rīgas maģistrāles — Ļeņina iela, 13. janvāra

iela, Maskavas iela v. c. Uzsākti priekšdarbi transporta

ārējā un iekšējā loka celtniecībai.

Aizvadīti divdesmit gadi, un šai laikā nav bijis dzīvesļ
nozares, kuru nebūtu skāris jaunās Rīgas celtnieks. Bet

priekšā vēl lielāki uzdevumi. 1965. gads. 1970. gads.
1980. gads. Jau šodien mēs zinām, kā augs Rīga. Lūk,
Lielā Jugla. Grīvas iela. Maskavas iela — Ķengarags.
Pavisam drīz tiks veikti priekšdarbi jaunu dzīvojamo ra-

jonu celtniecībai Purvciemā, Vecmīlgrāvī, Bolderājā. Mēs

zinām, ka jauni, Rīgai neparasti lieli masīvi pacelsies
Ķīšezera ziemeļu krastā, Bolderājas kāpās, Imantā, Ziep-
niekkalnā un citur. Pienāks laiks, kad jaunu seju gūs arī

vecie pilsētas rajoni.

Jaunās Rīgas celtniecībā tiek ievēroti visi mūsdienu

pilsētu būvniecības zinātnes principi. Tie paredz nodroši-

nāt iedzīvotājus ar visām nepieciešamajām apkalpojošām
iestādēm. Atbildīgi uzdevumi jāatrisina pilsētas transpor-
tam: tam jānodrošina ērta iedzīvotāju satiksme ne tikai

ar darba vietām, bet arī ar skaistajām atpūtas vietām,

ar ko tik bagāti apveltīti rīdzinieki visos piepilsētas zo-

nas virzienos. Jaunie uzdevumi izvirza augstas prasības
arī piisētas komunālajai saimniecībai — ūdens, gāze,

siltums, visa sarežģītā apakšzemes saimniecība kļūs par

neatņemamu rīdzinieka sadzīves sastāvdaļu.

Enerģija, ar kādu rīdzinieki ķērās pie karā nopostītas

pilsētas atjaunošanas, rāda, ka arī turpmākie Rīgas celt-

niecības uzdevumi tiem ir pa spēkam. PSKP XXII kon-

gresa lēmumu iedvesmoti, rīdzinieki kopā ar visām brā-

līgajām padomju tautām uzcels komunistisko Rīgu.
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J. Mazurs

DAUGAVAS HIDROELEKTROSTACIJAS

Daugava ir triju padomju savienoto republiku upe:

tās izteka atrodas Valdaja augstienē — Krievijas PFSR,
vidustcce — Baltkrievijas PSR un lejastece — Latvijas
PSR. Daugavas garums — 1020 km, noteces baseins —

85,1 tūkstotis km 2
un gada vidējā notece — 21,4 mil-

jardi m
3.

Kopš seniem laikiem Daugavai ir bijusi svarīga no-

zīme kā ūdensce|am. Daugavu izmantoja ne vien vietējai

satiksmei, bet kopā ar Dņepru tā izveidoja ūdensceļu no

Melnās uz Baltijas jūru. Daugavas krastu iedzīvotāji no-

darbojušies ar zvejniecību.
Tagad Daugavas nozīme ūdens transportā un zvej-

niecībā samazinājusies, bet, attīstoties tehnikai, radusies

iespēja izmantot upes ūdens enerģiju, kas tikai Latvijas
PSR teritorijā vien pārsniedz 4 miljardus kWh gadā.

Jau 1919. gadā, Padomju Latvijas pastāvēšanas pir-

majos mēnešos, tika risināts jautājums par Doles HES

Ledus uzlūšana pie Ķeguma HES aizsprosta
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celšanu. 1919. gada 25. februārī Padomju Krievijas Tau-

tas saimniecības augstākās padomes Valsts būvju komi-

tejas rīcības birojs pieņēma lēmuma projektu, kurā bija
paredzēts nekavējoties uzsākt Doles elektrostacijas iz-

būvi. HES būvei nepieciešamos līdzekļus — apmēram
100 miljonus rubļu (pēc toreizējā kursa) Padomju Latvi-

jai piešķirtu Padomju Krievijas valdība. Tomēr sakarā

ar ārzemju intervenciju un buržuāzijas uzkundzēšanos

Latvijā šis projekts netika realizēts. Tikai 15 gadus vē-

lāk sākās pirmās Daugavas hidroelektrostacijas — Ķe-

guma HES celtniecība.

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. gadā
nekavējoties sāka izstrādāt Daugavas hidroenerģētiskās
izmantošanas shēmu, vienlaikus risinot arī jautājumu par

ūdensceļa Rīga — Hersona izveidošanu. Lielais Tēvijas
karš pārtrauca šos darbus. Taču drīz pēc kara beigām no

jauna uzsāka pētījumus par Daugavas komplekso iz-

mantošanu.

Latvijas PSR nav bagāta ar vietējiem enerģijas re-

sursiem. Samērā nozī-

mīgos kūdras krājumus
izmanto galvenokārt
pilsētu un lauku apgā-
dei ar kurināmo, ražo-

jot kūdras briketes un

augstvērtīgu gabalkūd-
ru, kā arī lauksaimnie-

cības vajadzībām, ražo-

jot kūdras pakaišus un

kūdras-amonjaka mēslo-

jumu. Lai nodrošinātu

PSKP Programas izvir-

zīto uzdevumu izpildi
Latvijas-, PSR elektrifi-

kācijā, nepieciešams iz-

mantot Daugavas bagā-
tos un ekonomiski izde-

vīgos hidroenerģētiskos
resursus.

Ledus iešana Daugavā augš-
pus Ķeguma HES.
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Daugavas izmantošanas shēmas pēdējā variantā pa-

redzēts uz Daugavas izbūvēt, ieskaitot pastāvošo Ķeguma
HES, 7 hidroelektrostacijas — 5 no tām Latvijas PSR

teritorijā, pārējās Baltkrievijā.

Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes raksturojums

1965. gadā elektroenerģiju sāks dot lielākā Daugavas

hidroelektrostacija — Pļaviņu HES ar jaudu 825 tūkst.

kW. Tuvākajos 10 gados tiks uzcelta Doles HES un pa-

plašināta Ķeguma HES.

Hidroelektrostaciju kaskādes izmaina upju raksturu:

tiek radītas ūdenskrātuves, kas bieži vairāk atgādina eze-

rus nekā upes. Daugava šinī ziņā tomēr izmainīsies ma-

zāk: augšpus hidroelektrostacijām tās ūdeņi gan pārsegs
krāces un piepildīs visu upes leju, taču tikai nedaudz

izies ārpus upes ielejas robežām. Lejpus hidroelektrosta-

cijām Daugava saglabās savu tagadējo izskatu.

Daugavas apkārtne mums jāsaglabā kā darba tautas

atpūtas un dabas mīļotāju ekskursiju vieta. Tagadējā

Daugavas leja ir radusies bez cilvēku līdzdalības gadu
simtos un tūkstošos. Mūsu uzdevums ir īsā laikā izvei-

dot jaunus Daugavas krastus, lai jaunā Daugava būtu

ne mazāk skaista kā līdz šim.

1964. gads ir pēdējais vecās Daugavas gads posmā
no Aizkraukles līdz Jēkabpilij. Līdz 1965. gadam, kad

Pļaviņu HES aizsprosts pacels Daugavas līmeni par

40 m, jāveic arheoloģiskie v. c. pētījumi applūdināmajā
teritorijā, filmā jāuzņem tagadējā Daugavas leja. Tāpat
laikus jābūt skaidrībā par krastu izveidošanu, lai šajos
darbos varētu iesaistīt hidroelektrostacijas būvētājus ar

viņu vareno tehniku.

Ūdenskrā-

tuves

derīgais

tilpums

(milj. m3 )

Ūdenskrātuvju
laukums Gada vidējā

izstrāde (pēc
IiES nosaukums

Kri-

tums

(m)
tai skaitā '

kopo- applurti-
jais afljumJ

(km*) (1000 ha)

visas kaskāde

izbūves)

(milj. kWh)

/itebskas
}olockas

28

18

21,5

15,5
40

15,5

12,5

2370

550

500

100

250

40

60

810

198

130

90

47

24

23

73,6
12,1

8,3
7,3
2,6

380

340

660

490

1614

605

490

Daugavpils

ēkahpils
'javiņu

Ķeguma (rekonstr.)
)olcs 1,3



LAIKA SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR

Latvijas PSR, tāpat kā visa PSRS rietumu daļa (ap-
mēram uz rietumiem no Maskavas), atrodas 2. laika

joslā. Šīs joslas laiks ir par 2 stundām priekšā t. s. pa-,

saules jeb Grīnvičas laikam.

1930. gadā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dek-|
rētu visā Padomju Savienībā pagrieza pulksteņus parj
vienu stundu uz priekšu. Tātad 2. joslā mēs faktiski lien

tojam 3. joslas laiku, 3. joslā — 4. joslas laiku utt. Šādu

laiku, kuram pieskaitīta viena stunda, sauc par dekrēta

laiku. Tādejādi laiks, kuru mēs pašreiz dzīvē lietojam,
ir priekšā pasaules (Grīnvičas) laikam par 3 stundām.

To sauc par Maskavas dekrēta laiku.

Visi laika apzīmējumi šajā kalendārā ir izteikti minē-'

tajā Maskavas dekrēta laikā. Saules lēkta, kulminācijas
un rieta momenti, rītausmas un satumšanas laiks, dienas]
garums un Mēness lēkta un rieta momenti ir aprēķināti
Rīgai. Saules kulminācija Daugavpilī notiek apmēraml
par 10 minūtēm ātrāk, bet Liepājā — par 12 minūtēm

vēlāk nekā Rīgā, bet Saules un Mēness lēkts, riets v. c.

parādības novirzās vēl līdz 10 minūtēm uz vienu vai

otru pusi no minētā laika.

Lēkta un rieta momenti rāda spīdekļa augšējās malas

redzamā lēkta un rieta momentu. Par satumšanas laiku

nosacīti pieņemts laiks, kad Saule sasniedz 12° dziļumu
zem horizonta. Tāpat 12° liels Saules dziļums no rīta

pirms Saules lēkta pieņemts par rītausmas parādīšanās
momentu. Novērojumi rāda, ka, Saulei sasniedzot šādu

dziļuma leņķi, kļūst manāmi tumšāks resp. gaišāks. Laikā

no 26. maija līdz 18. jūlijam pilnīgs satumsums vispār
neiestājas.

Dienas garumu katrai dienai var aprēķināt, atņemot

no Saules rieta momenta Saules lēkta momentu.

Sīkāki astronomiskie dati atrodami Astronomiskajā
kalendārā 1964. gadam (ZA izdevniecība Rīgā, 1963).
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ZIEMA

JANVĀRIS

Janvāra nosaukums cēlies no seno romiešu divsejainā
dieva Janusa vārda. Janvāris un februāris ir ievesti tikai

ap 7. gs. pr. m. ē.; pirms tam romiešiem bija tikai 10

mēneši un gads sākās ar martu.

Planētas. Venēra saskatāma kā vakara zvaigzne
Mežāža, vēlāk — Ūdensvīra zvaigznājā (sk. 63.—64. Ipp.).

Marss nav redzams.

Jupiters redzams vakaros un nakts pirmajā pusē Zivju zvaig-

S a tu m s redzams vakaros Mežāža zvaigznājā.
Aptumsumi. Daļējs Saules aptumsums 14. janvāri redzams tikai

Antarktīdā un tās tuvumā. Latvijā nav redzams.

Saule gada sākumā atrodas Mežāža zīmē ( ); 21. janvārī

pl. 4st tā pāriet Ūdensvīra zīmē Faktiskie zvaigznāji precīzi ne-

sakrīt ar attiecīgajām zodiaka zīmēm apmēram par vienu zvaigznāju.
Ta, gadam sākoties, Saule atrodas Strēlnieka zvaigznājā, bet 20. jan-
vārī tā pāriet Mežāža zvaigznājā.

Tropiskā gada sākums ir 1. janvārī pl. 10st32 m.
Zeme atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei) 3. janvārī pl. ost0

st 02m

(attālums 147 miljoni km).

Janvāris ir tipisks ziemas mēnesis. Tā vidējā tempera-
tūra Baltijas jūras piekrastē ir —2°, bet republikas austrumu

daļā —6°C. Janvāri visus republikas rajonus klāj sniega

sega. Jūras piekrastē tās biezums ir vidēji ap 10 cm, bet

augstienēs sasniedz 20—30 cm. I^^^h
Lai gan apmākušos dienu skaits janvārī ir 18—20, summārais

nokrišņu daudzums tāpat kā citos ziemas mēnešos ir neliels un svār-

stās no 25 mm līdzenumos līda 45 mm augstienēs. Mēneša beigās
augsnes sasaluma dziļums velēnu podzolētajās smilts augsnes parasti
ir ap 15 cm, bet smilšmāla — līdz 40 cm.

Kad sniegs klāj laukus un dārzus, šķiet, ka dārzkopjiem
pienākušas atpūtas dienas. Tomēr patiesībā tā nav. Arī ziemā

dārzkopim darba pilnas rokas: līipīgi jāizanalizē iepriekšējā

gada darba rezultāti, jāiepazīstas ar zinātnes un pirmrind-
nieku sasniegumiem un pieredzi, jāveic nepieciešamie priekš-
darbi nākamajai sezonai.

Janvārī jāpabeidz pārbaudīt, tīrīt un sakārtot visu sēklas mate-

riālu, jāiegādājas vai jāiemaina trūkstošās seklas, nekavējoties jasak
stratificēt kauleņkoku un krūmu sēklas. Sēklas ar mīkstāku apvalku
līdz stratiticēšanai jāglabā sausā, no kaitēkļiem un grauzējiem droša

vietā, +15°C temperatūrā.
Jāsakārto arī viss dārzkopim nepieciešamais inventārs. Lecekšu
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segšanai jāizlabo vai jāizgatavo no jauna niedru vai garkūļu salmu

segas, jāizlabo visi lecekšu logi, jāsakārto sējumu kastītes, jāizga-
tavo balsta mietiņi puķēm un tomātiem, etiķetes, grozi, augļu koku

zaru balsti v. c.

Laikus jādomā par mēslojuma sagādi — gan organiskā (smalka
zāļu purva kūdra vai amonizētā kūdra, zirgu mēsli siltajām lecek-
tīm v. c), gan minerālā (superfosfāts, kālija sāls, amonija salpetris
n. c). Sevišķi ieteicams jau laikus iegādāties Siguldas rūpkombināta
ražoto pilnmēslojuma pulveri vai tabletes ar mikroelementiem, jo tas

ļoti sekmē gan bezaugsnes, gan augsnes kultūru augšanu.
Regulāri jāpārbauda augļu kociņu apsēji, kā arī atkušņa dienās

apmēram 1 m diametrā ap kociņiem jāpiemīda sniegs, lai peles un

žurkas pa sniega apakšu nepiekļūtu pie kociņu stumbriem un saknēm.

Jāsteidz sagriezt ogulāju un augļu koku spraudeņus pavasara potē-
šanai vai pavairošanai. Spraudeņus griež apmēram 15 cm garumā,
sasien kūlīšos pa 100 gabaliem, pievieno šķirnes nosaukumu un pie-
rok pagrabā tā, lai mitras smiltis vai grants tos pilnīgi apņemtu.

Regulāri jāpārbauda, kā glabājas gladiolu bumbuļsīpoli, dāliju
gurni, kannu saknes v. c.

Nopietnu uzmanību prasa arī istabas augi. Vairumam istabas

augu ziema ir miera periods, kad visas dzīvības norises kļūst mazāk

intensīvas. īpaši jārūpējas par istabas augu gaismas apstākļiem, no-

vietojot tos gaišākās vietās, tuvāk logiem, tomēr tālāk no apkures
sistēmas. Tā kā mūsu mūžzaļo istabas augu dzimtene ir galvenokārt
dienvidu zemes, tad tie ziemas miera periodā prasa zemāku tempe-
ratūru, nekā parasti ir normālās dzīvojamās telpās. Tāpēc ziemā, ja
vien iespējams, tos vajag novietot telpās, kur vidējā temperatūra
svārstās no +8 līdz -fl2°C. Telpās ar stipri sausu gaisu grīda ik

dienas jāuzslauka ar milru lupatu, vai arī augi jāapmiglo ar istabas

temperatūras ūdeni. Pārmēriga augu laistīšana ziemā nav pieļau-
jama. Tie jālaista reti, bet pamatīgi, tā, lai kļūtu mitrs viss sakņu
kamols. Šķīvī, kas atrodas zem poda, ūdens stāvēt nedrīkst.

Biškopim jāseko dravas stāvoklim, izklausot stropus ar

gumijas cauruli pa skrējām, no kurām jāattīra sniegs, un ar

saliektu stiepuli klusu, netraucējot bites, jāatbrīvo skrēja no

kritušajām bitēm. Skrejas nedrīkst aizledot, jo tad bites var

nosmakt. Jāžāvē mitrās pārsegas un maisiņi. Mitrā stropā
šūnas sapelē, medus bojājas un bites slimo. Šādos ziemošanas ap-
stākļos tās lielā daudzuma aiziet bojā.

FEBRUĀRIS

Februāra nosaukums cēlies no latīņu vārda februum,
kas nozīme tīrīšana, šķīstīšana. Līdz Jūlija Cezara laika

veiktajai kalendāra reformai tas bija romiešu gada pēdējais
mēnesis.

Planētas. Venēra februāra pirmajās dienās redzama

Ūdensvīra, pēc tam Zivju zvaigznājā. Tā ir vakara zvaigzne; tas spo-
žums pamazām pieaug.

Marss nav redzams.

Jupiters redzams vakaros Zivju zvaigznāja.
Saturns nav redzams.

Saule ieiet Zivju zīmē ( X ) 19. februārī pl. 18".
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Februāra vidējā temperatūra daudz neatšķiras no jan-
vāra temperatūras.

Dienas jau kļūst garākas, un apmākušos dienu skaits,
salīdzinot ar janvāri, samazinās par 2—4 dienām. Nokrišņu

summa februāri ir neliela — ap 20 mm līdzenumos un līdz .
40 mm augstienēs. Mēneša beigās sniega sega sasniedz gada maksi-

mumu.

Turpinās augsnes sasalšana, un mēneša beigās sasaluma dzi-

ļums svārstās no 15—25 cm jūras piekrastē līdz apmēram 40—60 cm

austrumu rajonos.

Februārī pie mums biezi iestājas stiprs sals, tāpēc ietei-

cams augļu koku stumbrus un apakšējos zarus iespējami
augstu apmest ar sniegu. Tas sevišķi sakāms par plūmēm
un ķiršiem. Tādā veida stumbrs un stumbra zari būs pa-
sargāti no mizas bojāšanās un apsalšanas. Ja stumbri un

zari ir atklāti, tad pavasara siltajos saules staros tajos sākas sulu

cirkulācija. Barga sala naktīs sula sasalst un atplēš mizu no kok-

snes, veidojot grūti sadziedējamas rētas.

Regulāri jāpārbauda, kā glabājas ieziemotie dārzeņi un kartu-

peļi, vai darbojas ventilācijas ierīces. Sakņu pagrabos jāatlasa labākie

burkānu, biešu, kāļu, rutku v. c. divgadīgo dārzeņu sēklinieki, lai no

tiem vasarā izaudzētu augstas kvalitātes sēklas.

Tā kā martā jau sāksies nopietns darba cēliens siltajās lecektīs,
tad ir pēdējais laiks pārbaudīt lecekšu logu stiklojumu. Visi bojātie
stikli jāatjauno, un lecekšu rāmji jāpārkrāso, vislabāk ar baltu eļļas

krāsu, jo tad kā lecektis, tā siltumnīcas ir gaišākas.
Audzēšanai siltumnīcās un lecektīs jāsēj salāti, ziedu kāposti,

redīsi, gurķi, tomāti v. c. Lecektīm un siltumnīcām piemērotākie ir

'Kļinas' un 'Kūlenkampa' gurķu labākie varianti.

Rosīgs darba cēliens sākas arī puķkopjiem. Nelielās, lēzenās kas-

tītēs jāsēj begonijas, lobēlijas, gloksīnijas, akācijas, palmas v. c.

Pagrabā vai vēsās telpās ziemojošās puķes — hrizantēmas, dālijas,
pelargonijas, hortenzijas v. c. — pārnesamas uz dzīvokļiem vai sil-

tumnīcām, apkopjamas un novietojamas tuvāk gaismai. No šo puķu

Sniega segas biezums (cm)
ziemas beigās.
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dzinumiem jau aprīlī varēs ņemt spraudeņus. Noziedējušās tulpes,
hiacintes, narcises novietojamas vēsākās telpās, kur jāļauj tām iežūt,
līdz lapas pilnīgi nodzeltē. Pēc tam sīpolus izņem no zemes, notīra

un uzglabā sausā vietā.

Jāsāk gatavoties istabas augu pavasara pārstādīšanai (jāsagādā
piemērota augsne, podi v. c). Rūpīgi jākopj visi istabas augi, vis-

maz 2 reizes mēnesī to lapas ieteicams noskalot ar siltu ūdeni, kas

ir par pāris grādiem siltāks neka istabas gaisa temperatūra. Tāpat
kā vasarā regulāri jāiznīcina visi istabas augu kaitēkļi (tripši, lap-
utis, bruņutis v. c ) un jācīnās pret slimībām. Mēneša beigās tiem

istabas augiem, kuriem sakas augšanas periods, jāpastiprina laistī-

šana, tie jānovieto siltākās un gaišākās vietās, jādod papildmēs-
lojums.

Augļu dārzu kaitēkļi ziemo dažādas attīstības stadijās.
Augļu dārzos, apskatot ābeļu, plūmju, bumbieru zarus,

pie pumpuriem esošajās rieviņās redzam ziemojošas ābeļu
blusiņas, ābeļu pelēkās laputs, ābeļu zaļās laputs, ķiršu la-

puts, komatveida bruņuts, ķiršu pumpuru tīklkodes, augļu
koku sarkanās tīklērces, augļu koku brūnās tīklērces ziemojošās oli-

ņas. Uz ābeļu stumbriem mizas nelīdzenumos pārziemo mazā un lielā

salnas sprižmeša oliņas. Oliņas čaumalā izšķīlušies, ziemo augļu koku

vērpēja kāpuri. Augsnes virskārtā zem jāņogu un upeņu krūmiem

baltos kokonos ziemo upenāju zaru pangodiņš un upenāju pangodiņš.
Bumbieru pumpuru zvīņās ziemo pieaugušas pangērces, kas mēdz sa-

lasīties lidz 50 īpatņu lielās grupās. Lapu koku tinējsmecernieka —

cigāru tinēja pieaugušie indivīdi ziemo augsnes augšējā kārtā un zem

lapām.
Augsnē 6—7 cm dziļumā stingros kokonos ziemo ābeļu zāģlap-

senes, ķiršu zāģlapsenes, dzeltenās plūmju zāģlapsenes, tumšas

plūmju zāģlapsenes, jāņogu dzeltenās zāģlapsenes, upeņu_ ogu zāģ-
lapsenes un ērkšķogu gaiškājainās zāģlapsenes kāpuri. Ābeļu zāģ-

lapsenes, zemeņu zāģlapsenes un žuburoto taustekļu zāģlapsenes kā-

puri ziemo kokonos virs augsnes zem nobirušām lapām vai citām

augu atliekām.

Zemenāju lapgrauzis, avenāju ziedu smecernieks, aveņu vabolē

ziemo pieaugušā stadija augsnes virskārtā. Zem koku mizas pārziemo'
pieaugušas ābeļu ziedu smecernieka vaboles. Pumpuros pārziemo upe-

nāju pumpuru pangērce. Zemenā>u ērces apaugļotās mātītes ziemo

zemeņu pielapēs. Šaurās mizas plaisās, tīklveida kokonā ziemo ābolu

tinēja kāpuri. Ābeļu pumpuru tinēja kāpuri ziemo kokonos zem pum-

puru zvīņām.
Bez tam vēl uz ābeļu stumbriem ziemo rožu tinēja, ošu tinēja,

ābeļu ziedu tinēja, zemmizas tinēja v. c. tauriņu kāpuri.
Februāra beigās jānosaka pārziemojošo kaitēkļu oliņu skaits uz

ābeļu zariņiem, lai zinātu, kādi apkarošanas līdzekļi jālieto.

Februārī jāseko bišu ziemošanas skaņām, pēc kurām var

spriest par saimes ziemošanas gaitu. Labi ziemojošo bišu

zumināšana skan kā tālas jūras šalkas. Ja saklausāma ta

kā sausu lapu čaboņa un gārdzošas skaņas, saime ir tuvu

bada nāvei.
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Bites nenormāli trokšņo, ja stropā iekļuvusi pele, ja tām nav

mātes, ja barība saeukurojuši, ja saime cieš slāpes, kā arī tad, ja
tām nav pietiekami silti.

MARTS

Marts nosaukts tā par godu seno romiešu kara dievam

vļarsam (lat. Mars, ģen. Martis). Pirms Jūlija Cezara ka-

endara reformas marts bija romiešu gada pirmais mēnesis.

Planētas. Venēra marta sākumā vēl atrodas Zivju

zvaigznājā, vēlāk tā pāriet Auna zvaigznājā.
Marss nav redzams.

Jupiters vēl saskatāms vakaros Zivju zvaigznājā.
S atu m s nav redzams.

Saule ieiet Auna zīmē (T) 20. martā pl. 17
Bt l0m. So brīdi uz-

skata par pavasara sākumu. Faktiski dienas garums sāk pārsniegt
nakts garumu jau no 18. marta. Tam ir divi iemesli: 1) gaismas
staru laušanas (refrakcijas) rezultātā Zemes atmosfērā spīdekļi it kā

paceļas mazliet augstāk; 2) Saule skaitās uzlēkusi (vai norietējusi)
tad, kad tās augšējā mala lec (vai riet). Abi šie iemesli nedaudz

palielina dienas garumu.

Mainoties siltākam gaisa uzplūdumam ar aukstāku,
martā bieži uz sniega virskārtas izveidojas plāna ledus ga-
roza — sērsna. Tāpēc tas ari nosaukts par sērsnu mēnesi.

Martā gaisa temperatūra pārsniedz 0° robežu, un sākas

pavasaris. Rietumu rajonos tas notiek otrajā dekādē, aus- -
trumos — mēneša pēdējās dienās, tikai republikas ziemeļu un Vid-

zemes Centrālās augstienes rajonos — aprīļa pirmajās dienās.

Marta pakāpeniski nokūst sniegs, vienīgi Vidzemes augstienē pa-
rasti vēl saglabājas sniega sega.

Augsnes sasaluma dziļums, salīdzinot ar februāri, izmainās sa-

mērā maz. Smilts augsnēs tas svārstās 20—30 cm, bet smilšmāla —

30—40 cm robežās.

Nokrišņi martā var būt gan sniega, gan lietus veidā. Nokrišņu
daudzums martā ir vismazākais gadā, vidēji tas svārstās 20—40 mm

Lai pasargātu augļu kokus un neizturīgāko dekoratīvo

kociņu stumbrus no saules apdegumiem, tie jāapsien ar

niedrēm, papīru v. c. materiāliem. Neapsietie kociņi mēneša
sākumā noteikti vismaz jānokaļķo. Mēneša beigās jāveido
augļu koku vainagi, ka ari jāizgriež atlūzušie, slimību

bojātie, nokaltušie (ja tas nav izdarīts .rudenī) un nepareizā virzienā

augošie zari. Mēneša beigās, kad temperatūra naktīs vairs nenoslīd

zem — 10°C, var sākt potēt kauleņkokus. Sēkleņus var potēt vēlāk,

pirms mizas atlobīšanas, kā arī tad, kad tā tikko atlobās. Marta

beigās jāizgriež arī ogulāju novecojušie zari, atstājot ražojošā krūmā

ne vairāk kā 12—18 zaru. Vecie zari jāizgriež arī avenēm, bet jaunie,
kas šogad ražos, jāsaīsina par 15-30 cm.
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Sniega segas nokušanas

gaita.

Uzmanīgi jāseko, k'ī

stratifieejas sēklas, tās

ik pa 10 dienam jāpar-

jauc un jāsamitrina. Ja

sēklām parādās digļsak-
nītes, tad līdz izsēšanai

no —

līdz —2°C temperatūrā.
Siltumnīcās sēj tomātus, gurķus, kurus paredzēts izstādīt lecektīs,

kā arī novāc steidzināto sīpolu loku, salātu, redīsu, lapu biešu un

seleriju ražu. Marta sākumā sagatavo agras siltās lecektis, kurās sēj

salātus, spinātus, redisus, stāda sīpolus lokiem. Marta otrajā pusē

gatavo vidēji agrās lecektis, kurās sēj agros un ziedu kāpostus, to-

mātus, selerijas, pētersīļus, sīpolus — dēstu audzēšanai atklātajam
laukam. Martā noteikti jāuzsāk agro kartupeļu jarovizacija. Ir pēdē-
jais laiks iegādāties nepieciešamās dārzeņu un puķu kultūru sēklas,

pārbaudīt to dīgtspēju un tīrību. Jāsagādā ķimikālijas sēklu pirms-

sējas kodināšanai un stimulēšanai.

Lai iegūtu labus viengadīgo puķu dēstus, tās sējamas jau martā.

Mēneša sākumā sēj petūnijas, kohijas, verbēnas, salvijas v. c, bel

otrajā pusē — asteres, puķu tabaku, flokšus v. c

Marta saules siltajos staros augos sākas sulu cirkulācija un

ūdens iztvaikošana, bet augsne vēl ir sasalusi, saknes mitrumu ne-

uzņem un augiem draud nokalšana. Tāpēc mūžza|os augus
— rodo-

dendrus, bukšus, dzīvības kokus, cipreses, īves v. c. — ieteicams no-

ēnot. Marta beigas kastēs ieziemotajām rozēm daļēji jānoņem lapu

segums, lai kūstošā sniega mitrums varētu iztvaikot un rozes ne-

izsustu.

Marta ir labākais krāšņumkrumu un koku apgriešanas laiks.

Jāsāk istabas augu pārstādīšana, kā arī pelargoniju, fuksiju,
miršu, segliņu, hrizantēmu, hortenziju, nejķu v. c. pavairošana ar zal-

veida spraudeņiem.

Martā noteikti sastādāms pārdomāts plāns pavasara meža un

dārza dienām.

Marta pirmajā dēkādē var novērot ķiršu laputs kāpuru

izšķilšanos no ziemojošām oliņām.
Abēju dārzos, kur konstatēta riņķa tinēja savairošanās,

zarus ar šī kaitēkļa oliņām izgriež un sadedzina.

Marta beigās aug|u kokus miglo ar 6% augļu koku

karbolineju. Ar to var iznīcināt uz augļu kokiem ziemojošās tīklērču,

lapu blusiņu, laputu un bruņutu oliņas, tāpat salnas tauriņu, dažādu

lapu tinēju, ābeļu kodes tauriņu oliņas un ziemojošos kāpurus.
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Martā biškopjiem jābeidz inventāra sakārtošana. Stropu
priekšas jāatbrīvo no sniega. To tuvumā nedrīkst būt ūdens

peļķes. Stropu priekšā jānoklāj salmi vai pelavas. Jāseko,

vai saimēm netrūkst barības. Saimes no ziemošanas telpām

pārvietojamas dravas novietnē iepriekšējā gada kārtībā.

Skrejas jātur piesegtas. Kad temperatūra sasniedz +B°C, siltā bez-

vēja diena stropi ātri, neatdzesējot perus, jāpartīra. Jāizņem liekas,

bojātas šūnas. Stropā jāatstāj tik daudz kāru, cik bites apsedz.
Stropi atkal silti jānosedz, jo bišu kamolā temperatūra pacejas līdz

35°C. Barības patēriņš strauji pieaug. Trūkstot barībai, jāizbaro cu-

kura sīrups lielām devām — līdz 2 kg diennaktī. Jāuzmana saimes,
kurām nav peru — tām var būt gājusi bojā māte. No kritušajam
bitēm jāievāc apmēram 50 īpatņu un jānogādā laboratorijas anali-

zētu. Laboratorijā nododamajām paciņām jāatzīmē stropa numurs un

ievākšanas datums.

FRICI BLŪMBAHU PIEMINOT

Šogad 23. oktobrī

mūsu republikas zi-

nātnes draugi atzīmē

Latvijas PSR Zināt-

ņu akadēmijas goda
locekļa F. Blūmbaha

simto dzimšanas die-

nu.

Izcilais zinātnieks

dzimis Talsu apriņķa
Lībagu pagasta Sla-

paru mājās, mācījās
Jelgavas ģimnāzijā,
beidza Tartu univer-

sitāti un tad lielā

Mendejejeva vadībā

veica pamatdarbus
krievu garuma un

svara mēru prototipu
atjaunošanai. Vēlāk

viņš bija daudzu astronomisku ekspedīciju vadītājs Saules

aptumsumu novērošanai, no kurām sevišķu vērību pelnī-

jusi ekspedīcija Ļenas krastos 1896. gadā, kad Blūmbahs

izdarīja slavenus Saules vainaga uzņēmumus. Blūmbahs

bija arī Krievijas Galvenās mēru un svaru palātas laika

dienesta dibinātājs.
Fricis Blūmbahs miris Rīgā 1949. gadā.
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J. Kučers

LEDUSLAIKMETA LIECINIEKI

Kad ziemā sniegs klāj visu zemi, aukstums stindzina

un sniegputeņi sagriež vērpetes laukos, iedomāsimies

laiku pirms apmēram 12000 gadiem, kad uz Eiropas zie-

meļiem pamazām atkāpās milzīgas ledāja masas, atstā-

damas aiz sevis tundrai līdzīgu ainavu ar arktisku kli-

matu. Zeme vasarās mazliet atkusa un pārklājās ar ūdens

peļķēm un neskaitāmiem ezeriņiem. Šai tundras augsnē

1. att.

pamazām no dienvidiem ieviesās nabadzīga augu valsts

ar sūnām, ķērpjiem, polāro kārklu un pundurbērzu.
Ledājam pa pēdām sekoja un tundras apstākļos miti-

nājās ziemeļbriedis, polārā lapsa, vilks, spalvainais de-

gunradzis un viens no vislielākajiem leduslaikmeta dzīv-

niekiem — ziloņu sugas pārstāvis — mamuts (1. att.).
Ziloņu sugas ieviesušās Dienvideiropas mežos un ste-

pēs terciārā perioda beigās. Mamuts kā trogonterija zi-

loņa pēctecis ir parādījies Austrumeiropas tundrās lielā

(Risas) apledojuma laikā. Mamuts bijis klāts ar b.iezu,

garu, tumšbrūnu spalvu, kas to pasargāja no aukstuma.

Vai mamuti apdzīvoja ap 2 km biezo ledāja segu?
Atsevišķas mamuta paliekas maz ko var palīdzēt noskaid-

rot, ja nav zināms, kur tās ir atrastas. Toties mēs varam

daudz izzināt, ja ir sīki izpētīta atraduma vieta.

Lejasciema apkārtnē līdz 9 m augstajos Gaujas taras-



tos (sevišķi pie Tiltalejām) ir

redzami dažādi slāņi (2. att.).
Pamatā guļ violeti sarkani un

zilgani māli (/) ar dažādām

starpkārtām, kuri ir uzkrājušies

pirms apmēram 300 milj. gadu
devona periodā un kuros vie-

tām atrod šī perioda zivju bru-

ņu plātnītes un kaula zvīņas.
Šo slāņu virsma ir izskalota

stipri nevienādā dzijumā.
Virs devona nogulumiem uz-

guļas rupja grants ar ojiem un

akmeņiem {2). Tos no zieme-

ļiem atnesis ledājs, kas uzvir-

zījies pirms apmēram 1000000

gadu. Vēlāk ledājs nokusis un

kušanas ūdeņi šos akmeņus un

oļus saskalojuši kādā zemākā

vietā, senā upes straumē. lestā-

jās starpleduslaikmets. No pie-
krastes šajā senajā upes strau-

me tika ieskalots arī ap 3 kg
smags mamuta zobs, kuru ta-

gad (1959. g.) šajā slānī aira-

2. att.

dis ģeologs V. Pērkons. Senā straume norima, un seklā,

mierīgā, stāvošā ūdenī uzkrājās mālaini, putekļaini no-

gulumi, nedaudz dūņu un kūdras (3). Atrasti arī gliemežu
vāciņi. Tātad starpleduslaikmetā apstākli bija līdzīgi mūsu

dienām. Apkārtnē auga zāle, kas derēja mamutiem par
barību. Vēlāk šajā vietā tekoši ūdeņi sanesa jaunus smil-

šainus slāņus (4).

Sākās nākošais apledojums. Tas no ziemeļiem sanesa

dažādu iežu drupu — mālu, smilšu, oļu, akmeņu — mai-

sījumu, t. s. morēnu. Domājams, ka ledājs uzvirzījās vai-

rākkārt, jo Gaujas krastā šeit ir saglabājušies divi atse-

višķi morēnu slāņi (5, 6). Vēlāk, ledājam nokūstot, ku-

šanas ūdeņi nespēja pārskalot šos morēnu slāņus, bet sa-

skaloja šajā vietā tikai nelielus grants un smilšu slā-

ņus (7, 8).
Arī Melnā kalna grantsbedrēs Aizputes apkārtnē at-

rasts mamuta zobs un 2 ilkņu gabali (3. att.). Un tie tā-

pat atrasti grantī, kuru pārsedz morēnas slāņi.

494
—

Dabas un vēstures kalendārs, 1964.
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Krāslavas apkārtnē Daugavas krastā zem bieziem le-

duslaikmeta morēnas slāņiem guj starpleduslaikmeta kūd-

ras slānis. Un tieši Krāslavas apkārtnē Daugavā ir at-

rasti mamutu kauli, kuri tagad glabājas Ludzas muzejā.
Mamuts bija zālēdājs dzīvnieks un pārtika no tun-

dras nabadzīgās augu valsts. Ledājam virzoties uz dien-

vidiem, mamuts aizgāja līdz Viduseiropai, bet, ledājam
pavisam nokūstot, t. s. starpleduslaikmetos, tas apdzī-
voja Somijas un Sibīrijas ziemeļus. Tas notika starple-
duslaikmetos, kad klimats līdzinājās tagadējam. Sākoties

jaunam apledojumam, tundras iemītnieki bija spiesti at-

kāpties uz dienvidiem. Izbeidzoties leduslaikmetam, iz-

mira arī mamuti.

Mamutu atliekas, veseli iesaluši ķermeņi atrasti Sibī-

rijā, kur tie gājuši bojā neaizsalušu upju attekās un aka-

čos. Tās atrod visā Eiropā līdz pat Spānijai. Mamuta

un citu dzīvnieku kaulus lielā daudzumā atrod Vidusei-

ropas alās, kur tos savākuši aizvēsturiskie cilvēki, kas

medījuši mamutus, ieviļinot tos nosegtās bedrēs. Uz alu

sienām atrasti mamutu zīmējumi. Šādi paleolitiska cil-

vēka kultūras liecinieki Latvijā nav atrasti.

Pie mums atrastas mamuta skeleta izturīgākās daļas,
kā ilkņu fragmenti, zobi un arī atsevišķi kauli. Svarīgi ir

šie atradumi zinātnei. Tomēr ne visi nonāk zinātnieku

rokās.

3. att.



ir ziņas, ka ap 1900. gadu Lejasciema apkārtnē Gaujā

pie Jaunķemeru sēravota atrasts mamuta zobs; ap

1880. gadu Lejasciema Skujeniešu Vecsētās pie mājiņas,
kas atrodas uz senas Gaujas terases, rokot pagrabu, iz-

rakti mamuta kauli; ap to pašu laiku tīrumā pie Tir-

zas Vīndedzēm izarti liela izmēra, domājams, mamuta

kauli. Nezināšanas dēļ šie atradumi gājuši bojā.

lespējams, ka šādu seno dzīvnieku, sevišķi mamutu,

atliekas atrada vēl citur un atrod vēl šodien, bet tās ne-

ievēro, nepazīst, nesaglabā, par tām neziņo. Tā nesen

tikai ar klaušināšanu izdevies uzzināt, ka ap Jaunpie-
balgu vairākās vietās glabājas vērtīgi seno dzīvnieku

ragi.

Tagad visā Latvijā notiek strauja meliorācijas attīs-

tība, ce]u būves un labošanas darbi. Tur strādā spēcīgi
ekskavatori, buldozeri, kas norok veselus uzkalniņus, ar

grāvjiem šķērso mežus, purvus, pazemina ezeru līme-

ņus utt.

Ikkatram, kas strādā zemes darbos, vajadzētu vērot,
vai negadās kas savāds, neparasts, kaut vai akmens,

zivju asakas, kauli, akmens, kaula vai dzelzs darba rīki,
senu bluķa laiviņu atliekas, briežu, tauru un citu dzīv-

nieku ragi, rieksti, sevišķi ezerrieksti, kas var gadīties
kūdrā.

Nepieciešams ziņot par katru tumšu, kūdrai līdzīgu
slānīti, ja tas guļ zem māla vai smiltīm, un atstāt to

neizjauktu!

Ta pareizi rīkojušies Gulbenes rajona «Druvas» kol-

hoza traktoristi un citi kolhoza strādnieki, kas par arheo-

loģiskajiem atradumiem tūliņ paziņoja. Viņi par atradu-

miem saņēmuši paredzēto naudas prēmiju.

Palīdzēt var ikviens. Autors ar pateicību atceras ceļa

strādnieci, kas 1962. gada rudenī Gulbenes rajona Sinoles

ciema Viģubu senkapu kalniņa smiltīs atrada samēra re-

tos kauri gliemežu vāciņus. Tālā senatnē tie ievesti no

Indijas okeāna piekrastes un lietoti kā rota un maiņas
līdzeklis.

Melioratori, grants un citu izrakteņu raktuvju darbi-

nieki, aku racēji un visi pilsoņi! Par katru atradumu

steidzīgi ziņojiet tuvākajai Latvijas Dabas un vēstures

biedrības nodaļai, novadpētniecības muzejam vai LDVB

prezidijam Rīgā, Lāčplēša ielā 13, dz. 2.

514*
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A. Zirnītis

SNIEGA KRISTĀLI UN SNIEGA PĀRSLAS

Gaisā arvien atrodas vairāk vai mazāk ūdens tvaiku,

kas rodas, ūdenim iztvaikojot no okeāniem, jūrām, upēm,
ezeriem, kā ari no cietzemes, sniega, ledus un augiem.

Ūdens tvaiku daudzums ir atkarīgs no temperatūras:

jo augstāka temperatūra, jo vairāk ūdens tvaiku var būt

atmosfērā. Tomēr katrai temperatūrai ir noteikts maksi-

māli iespējamais ūdens tvaiku daudzums. Sasniedzot šo

robežu, gaiss kļūst piesātināts ar ūdens tvaikiem. Piesā-

tinātam gaisam atdziestot, daļa ūdens tvaiku atkal pār-
vēršas par ūdeni — notiek t. s. kondensācija.

Ja piesātinātais gaiss atdziest ļoti zemā temperatūrā,
tad ūdens tvaiki pārvēršas nevis par ūdeni, bet uzreiz

izveidojas ledus vai sniega kristāli. Sādu procesu, kad

ūdens no gāzveidīga stāvokļa (ūdens tvaikiem) pāriet
cietā fazē (ledus vai sniega kristālos), sauc par subli-

māciju.

Kondensācijas un sublimācijas rezultātā atmosfērā

veidojas mākoņi, kas dažreiz var būt gandrīz pie zemes

(slāņu mākoņi — stratus), bet citreiz atkal ļoti augstu

(spalvu mākoņi — cirrus) — pat 10 km augstumā. To-

mēr, lai brīvā atmosfērā varētu notikt kondensācija vai

arī sublimācija, ir nepieciešama vēl ļoti sīku daļiņu, t. s.

kondensācijas kodolu, klātiene. Kondensācijas kodoli vei-

cina kondensācijas un sublimācijas procesu sākšanos.

Ļoti labi to var redzēt, vērojot lidmašīnas lidojumu
skaidrā laikā lielākā augstumā. Aiz lidmašīnas tad re-

dzama balta svītra, jo lidmašīnas izdalītie degšanas pro-
dukti pārvēršas par kondensācijas kodoliem, ap tiem no-

tiek ūdens tvaiku sublimācija, un izveidojas spalvu mā-

koņu svītra.

Par kondensācijas kodoliem var būt ļoti sīki dažādas

izcelsmes putekļi, sāļu daļiņas, degšanas produkti —

dūmi, sodrēji v. c. daļiņas, kas ir higroskopiskas, t. i.,

labi uzņem mitrumu.

Sniega vai ledus zvaigznītes un sniega pārslas veido-

jas zemā temperatūrā ne tikai lielā augstumā, kur rodas

spalvu mākoņi, bet arī pie pašas zemes. Bieži vien auk-

stā ziemas dienā skaidrā laikā var vērot, ka gaisā tur-
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1. att. Sniega pārslas
veidošanās.

pat pie zemes peld sīkas ledus plāksnītes vai adatiņas,
kas spīguļo saulē.

Šīm ledus plāksnītēm un adatiņām vienmēr ir seš-

stūra (heksagonālas) prizmas veids. Plāksnītes izveido-

jas, kad prizmiņa ir saspiesta plakana, bet adatiņas —

kad tā izstiepta vertikāli. Tās ir sublimācijas sākotnējās
formas, kas tiek apzīmētas par pilnīgiem kristāliem. No

šādiem pilnīgajiem kristāliem sastāv spalvu mākoņi.
Arī sniega pārslas, kas nonāk līdz zemei, veidojas no

šiem ledus vai sniega kristaliņiem. Sākumā sublimācijas
procesa rezultātā izveidojas sešstūra balta matveida le-

dus vai sniega plāksnīte. To no visām pusēm apņem pie-
sātināti ūdens tvaiki, kas atrodas koncentriski ap krista-

liņu. Tā kā daļa ūdens tvaiku jau tika izlietota paša
kristaliņa veidošanās procesā, tad pie paša kristaliņa
tvaiku blīvums ir mazāks nekā tālāk no tā.

Udens tvaiki no vietas, kur ir lielāks blīvums, sāk pār-
vietoties uz vietu, kur blīvums mazāks, t. i., uz kristaliņu,
un nosēžas vispirms uz tā stūriem, kas ir vairāk izvirzīti.

Tādējādi uz stūriem notiek pastiprināta sublimācija un

pakāpeniski izveidojas stari (1. attēlā kreisajā pusē), un

rodas jau sniegpārsliņas skelets. Uz sniegpārsliņas izvir-

zītajiem stariem tālākajā attīstībā var rasties zari. Sprau-
gās starp atsevišķiem zariem, kur ūdens tvaiki vairs nav

piesātināti, sniegpārsliņas atsevišķas daļas var sākt iz-

tvaikot un ūdens tvaiki pāriet uz citu vietu. Bet, ja tāda

sniega zvaigznīte nokļūst pārsātināto ūdens tvaiku ap-



2. att. Dažādi sniega

pārslu veidi.

stākļos, tad stari kļūst platāki un var salieties kopā, ra-

dot lielāku sešstūra plāksnīti. No tās var atkal izveidoties

lielāka sniega zvaigznīte. Gaisā šie kristaliņi nav miera

stāvoklī, bet vienmēr kustas — griežas un krīt, tāpēc to

zaru pieaugumi var būt ļoti dažādi. Tā arī rodas tās

skaistās, visdažādākās sniega pārslu formas (2. att.), ko

ziemā, sniegam lēni krītot, var novērot.

Sniegs var izkrist, t. i., nonākt līdz zemei, ne tikai

sešstūru sniega zvaigznīšu veidā, bet arī sešstūrainu

plāksnīšu, stabiņu, adatu un dažreiz arī apaļu graudu
vai graudiņu, t. s. sferokristalu veidā. Šādi apaļi sniega
graudiņi veidojas, kad gaiss ir pārsātināts ar ūdens tvai-

kiem. Sākumā prizmveida kristaliņa galos rodas plaisas,
un uz plaisu stūriem notiek tālāka kristalizācija. Kad

atzarojumi gaisa kustības dēļ savirzās pavisam tuvu, iz-

veidojas apaļš sniega grauds ar šķiedrainu uzbūvi

(3. att.). Šāda sferokristala virsmā ir mikroskopiski ne-

3. att. Sferokristala

veidošanās.
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līdzenumi. Šādi sniega graudi 2—5 mm diametrā izkrīt

no negaisa mākoņiem pavasaros un rudeņos, īslaicīgi,
nelielā daudzumā. Mēdz būt vēl arī mazi sniega graudiņi,
tādi paši apaļi, mazāki par 1 mm diametrā. Tie rodas

citādos apstākļos un izkrīt niecīgā daudzumā no slāņu

mākoņiem.

Biežāk tomēr sniegs krīt visdažādākās formas sniega

zvaigznīšu veidā. Dažreiz ap O°C temperatūrā šādas

sniega pārsliņas salīp kopā un izveido lielas sniega pi-
kas, pat līdz 10 cm diametrā. Kamēr gaisa temperatūra
turas zem o°, sniega pārslas veido uz zemes virsmas

sniega segu, kurai visas dabas dzīvē ir liela nozīme.

A. Pastors

LEDUS KRĀVUMI RĪGAS JŪRAS LĪCĪ

Rīgas jūras līcī bargās ziemās, kad līcis pilnīgi aiz-

salst, bieži, tuvojoties pavasarim, notiek ledus kraušanās

(torosēšanās).
Literatūrā atrodami vairāki apraksti par spēcīgu le-

dus kraušanos dažādās līča piekrastēs. Viena no lielāka-

jām notikusi 1863. gadā Pērnavas līča rajonā. Šai ziemā

ledus biezums līcī sasniedzis 2—2V2 pēdas. Naktī no

15. uz 16. janvāri pūtis stiprs dienvidrietumu vējš. Ūdens

līmenis pacēlies par 4 pēdām, un vētra sākusi dzīt ledu

uz krastu. Vietām ledus kalni iesniegušies krastā 300 m

tālu no ūdens malas. Krāvumu (torosu) augstums sa-

sniedzis 40—60 pēdu (12—18 m), un tie izveidojuši vai-

rākas grēdas. Kādā no šīm grēdām atrasts no gultnes
pacelts, ap 60 pudu (gandrīz 1 t) smags granīta bluķis.

Kraušanās notikusi arī 1928./29. gada ziemā, naktī

no 28. uz 29. martu. Krāvumu joslas 12—15 m augstumā

izveidojušās līča dienviddaļā gandrīz 100 km garā posmā
no Mērsraga līdz Saulkrastiem. Ledus biezums šai ziemā

bijis 40—50 cm. Pēc stipra ziemeļu virziena vēja plkst._4
no rīta zvejnieki sākuši novērot torosu veidošanos. Krā-

vumu joslas lielākoties veidojušās paralēli krastam, lai

gan bijušas arī atsevišķas perpendikulāras grēdas.

Intensīva ledus kraušanās notikusi 1939./40. gada
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Ledus krāvums pie
Skultes 1947. gadā.

Skats no jūras

puses.

ziemā. Tad krāvumi veidojušies gar Kurzemes piekrasti
no Kolkas raga līdz Daugavgrīvai. Vislielākie torosi bi-

juši Rojas apkārtnē. Pēc ostas priekšnieka novērojumiem,
ledus kalni 25. februārī izveidojušies pusstundas laikā.

Torosu grēdas stiepušās gar krastu. Torosu augstums
vietām sasniedzis 20 m.

Arī 1940./41. un 1941./42. gada bargajās ziemās Rī-

gas jūras līcī novērota torosēšanās, galvenokārt Kolkas

raga rajonā. Jāaizrāda, ka 1941./42. gadā ledus biezums

pirms krāvumu veidošanās Kolkas raga rajonā sasniedzis

90 cm.

Pēdēja lielāka ledus kraušanās Rīgas juras līcī no-

vērota 1946./47. gada pavasarī pēc ļoti bargas ziemas.

Ledus krāvumi pie
ieejas Skultes ostā

1947. gadā.
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Agri no rīta 5. aprīlī spēcīga ledus kraušanās notikusi

Vidzemes piekrastē Skultes ostas rajonā. Sevišķi augsti
un plaši torosi izveidojušies pie ieejas Skultes ostā pie

pašām molu* galvām. Krāvumu augstums šeit sasniedzis

9—lo m. Torosu grēdas stiepušās galvenokārt paralēli
krastam, un lielākie krāvumi bijuši uz 2 un 3 m dziļumu

līnijām. Atsevišķas grēdas sasniegušas 200 m garumu
un līdz 50 m platumu. Krāvumi visumā bijuši diezgan
vienveidīgi. Kopējs visām grēdām bijis tas, ka torosu

nogāzes jūras un krasta pusē ievērojami atšķīrušās. Le-

dus lauki virzījušies no jūras puses un, pakāpeniski pār-

vietojoties, izveidojuši jūras nogāzi ar samērā vienmē-

rīgu kāpumu. Ledus plātnes cita virs citas it kā bīdīju-
šās kalnā. Vietām tās kāpušas ļoti stāvu, vietām izveido-

jušas lēzenākus, samērā gludus ledus paugurus. Krasta

pusē ledus krāvumu nogāze gandrīz visur bijusi vienāda.

Tā sastāvējusi no dažāda lieluma un formas salūzušiem

un nobirušiem ledus gabaliem, kas bija pārvēlušies pār
grēdas kori un izveidojuši dabīgu nogāzi ar kritumu ap-
mēram 1:2.

Visas aprakstītās ledus kraušanās notikušas piekrās-
tes joslā, kur dzijumi svārstījušies no 2 līdz 6 m. Kā re-

dzams, šāda ledus torosēšanās notikusi un var notikt

jebkurā Rīgas jūras līča piekrastes vietā. Tomēr ledus

kraušanās, turklāt vēl biežāk nekā piekrastes joslā, no-

tiek arī līča centrālajā da]a, tikai torosu augstums tur ir

neliels un parasti nepārsniedz 1,5—2 m. Atklātajā jūrā
atsevišķi ledus gabali krāvumu joslā novietoti haotiski,
jo uzlūzušais ledus un sabīdītais ledus krāvums nekur

nesniedzas līdz jūras dibenam.

Kas tad izraisa šādu jūras ledus segas pēkšņu uzlū-

šanu un ledus krāvumu veidošanos? Galvenais iemesls,
bez šaubām, ir vējš. Tomēr nevar teikt, ka, jo stiprāka
ir vētra, jo lielāka ir torosu veidošanās iespējamība.
Dažreiz ledus kraušanās novērota arī samērā neliela vēja
ietekmē. Sīkāk izpētītā ledus kraušanās pie Skultes

1946./47. gada pavasarī rāda, ka noteicošais faktors bijis
nevis vēja stiprums, bet gan tā virziena krasā maiņa.
Naktī no 4. uz 5. aprīli pāri Baltijas jūrai no rietumiem

uz austrumiem virzījies spēcīgs ciklons. 5. aprīļa rītā

ciklona centrs bijis tieši virs Rīgas jūras līča, tādēļ da-

žādās līča piekrastēs pūtuši dažādu virzienu vēji. Gaisa

plūsma ap ciklona centru, kā zināms, riņķo virzienā pret
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Ledus krāvumi Vecāķu jūrmalā

pulksteņa rādītāju. Šie dažādu virzienu vēji, kas visumā

nemaz nav bijuši tik spēcīgi un nav pārsnieguši 5—6

balles, 5. aprīļa rītā ar savu spirālveidīgo plūsmu pāri
Rīgas jūras līča virsai izraisījuši vietām ledus segas

uzlūšanu un torosu veidošanos. Uzlūšanu veicina un tā

parasti notiek vispirms tur, kur ledus segā izveidojušās
plaisas. Gar šīm plaisām sākas ledus bīdīšanās, uzlūšana

un torosu veidošanas. 1947. gada pavasarī aeroizlūklido-

jumi rādīja, ka Skultes rajonā šādu temperatūras ietekmē

radušos plaisu bijis samērā daudz.

Arī pagājušā gada pavasarī, kad viss Rīgas jūras
līcis bija klāts ar nekustīgu ledus segu, marta beigās

pie Lielupes un Daugavas grīvas un sevišķi Vecāķu jūr-
malā notika ledus torosēšanās. Ledus kalni nesasniedza

tādus apmērus kā citos gados, tomēr atsevišķu torosu

augstums bija 5—6 m. Lielākus sarežģījumus varēja ra-

dīt torosi Lielupes un Daugavas grīvās, jo aprīlī sākās

ledus iešana upēs un tam nebija brīvas izejas jūrā. To-

mēr labvēlīgais vēja virziens ledus iešanas laikā un led-

laužu palīdzība novērsa lielāku ledus sastrēgumu veido-

šanos šo upju grīvu rajonos. Gaujas grīvā, kur ledus

nebija uzlauzts, pie Carnikavas īslaicīgi izveidojās ievē-

rojams ledus sastrēgums.



59

N. Grāvītis

PUTNI ZIEMĀ

Lielākā daļa mūsu dzimtenes putnu, kas pavasarī tik

skaļi skandināja savas dziesmas, ir aizlidojuši. Palikuši

tikai tie, kas cer pārciest ziemu un sagaidīt atkal pava-

sari savā dzimtene. Bet vai visiem tas izdosies? Lai gan
katru pavasari putni vij ligzdas un perē mazuļus, tomēr

putnu skaita manāmu palielināšanos mēs neredzam. Dau-

dzi no tiem aiziet bojā gan plēsoņu nagos, gan slimībās,
bet sevišķi daudz putnu iznīkst ziemā barības trūkuma

dēļ.

Medņi, rubeņi, meža irbes prot sagādāt sev barību ar

sniegu neapsegtajos kokos un krūmos, pārtiekot no priežu
skujām, alkšņu un bērzu pumpuriem, paegļu ogām. Mazā

zeltgalvīi.e, mizu ložņa, cekulainā un garastainā zīlīte

atrod starp egļu skujām un mizas plaisās kukaiņu oliņas
un kūniņas. Melnā un zaļā dzilna meklē skudras celmos

un skudru pūžņos. Dzenis cītīgi «dakterē» slimos kokus

un atbrīvo tos no mizas un koksnes grauzējiem un pie
reizes ari loba egļu un priežu čiekurus.

Tomēr šiem putniem sagādāt sev uzturu ir grūti, un

daudzi no tiem tiktāl novājē, ka viegli kļūst par laupījumu

vanagam, caunai, sermulim vai lapsai. Bet viena daļa
putnu nemaz nespēj atrast sev barību dabā, un tādēļ
meklē glābiņu tuvāk cilvēka mītnei. Lielos baros salasās

dzeltenās stērstes un turas pie lopu novietnēm cerībā

pārtikt no salmos, sienā un pelavās palikušajām nezāļu
sēklām un graudiem. Zīlītes, dzilnīši, zvirbuļi, žagatas,
sīļi un vārnas uzmanīgi aplūko mēslu kastes un samazgu

izlietnes, meklējot kaut ko ēdamu. Pat uzmanīgais krauk-

lis, kas parasti vairās no cilvēka, ziemā kļūst drošāks

un šad tad apmeklē atkritumu kastes. Sevišķi grūti klā-

jas lauku irbēm. Dziļā sniegā neatrazdamas sev barību,
tās bariņos tuvojas cilvēku mītnēm un bieži kļūst par

laupījumu vanagiem, kaķiem un dažreiz arī ļauniem cil-

vēkiem.

Tādēļ visiem dabas draugiem ziemā jāsniedz palīdzība
putniem. Kā ierīkojamas putnu «ēdnīcas», par to jau
daudz ir rakstīts. Bet grūtības sagādā jautājums par ba-

rības sagādi putniem. leteiktās kaņepju, saulgriežu un

linu sēklas reti kur dabūjamas. Un, ja arī rudenī neesam

parūpējušies par dadžu, zirgskābeņu un citu nezāļu sēklu

savākšanu, tad tomēr putnu draugiem nav nespēkā jāno-
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laiž rokas. Lieliski varam izlīdzēties ar maizes un karašu

drupatām, kas paliek pāri no brokastu un pusdienu
galda. Bada spiesti, par tām priecāsies daudzi putni. Pie

mana drupatu galdiņa nāca mieloties ne tikai zīlītes,
dzilnīši un zvirbuli, bet arī zalžubītes, cigļi, tāpat divas

dzimtenē palikušās žubītes un pat tāds kukaiņēdājs kā

sarkanrīklīte. Sī sarkanrīklīte pavasarī sagaidīja sev

draugu un turpat erickiņa būrītī izaudzēja mazuļus. Pie

zīlītēm izliktā speķa un kauliem nāca mieloties arī ma-

zais un dižraibais dzenis, zajā dzilna, sīlis un pat vā-

vere.

Putnu piebarošana jāveic neatlaidīgi un sistemātiski.

Rītos, kad putni pa garo nakti ir sevišķi izsalkuši, jāiz-
liek tik daudz barības, lai putni to uzreiz noēstu. Pa dienu

barošanu pārtraucam, lai putni paši meklē barību dārzos

un mežos, iznīcinot kaitēkļus. Bet, tā kā īsajā ziemas

dienā putniem grūti sadabūt brīvā dabā pietiekami daudz

barības, tad vakaros tie atkal piebarojami. Lielā salā,

sniegputenī un atkalā barības jādod vairāk. Pieraduši pie
šī režīma, putni barības galdiņu apmeklēs tikai agri rī-

tos un pievakarē, bet pārējā laikā cītīgi lidos pa mežiem

un dārziem.

Barojot putnus tikai laiku pa laikam, putnu draugi var

vairāk tiem kaitēt nekā palīdzēt. Tā kādā skolā, kur jau-
nie naturālisti cītīgi un bagātīgi baroja putnus un putni
pie viņiem pulcējās lielā skaitā, sākoties ziemas brīvlai-

kam, putnu barošanu pārtrauca. Kā par nelaimi iestājās
auksts un sniegains laiks. Atgriezušies skolā, jaunie

putnu draugi atrada, ka lielais putnu skaits pavisam sa-

rucis, un pavasarī, sniegam kūstot, atrada zemē un putnu
būrīšos daudz beigtu zīlīšu, ciglīšu un zvirbuļu. Ja putnus
nevar piebarot sistemātiski, tad labāk to nemaz neuz-

sākt — varbūt putni atradīs sev citus, uzmanīgākus

draugus.
Piebarodami putnus ziemā, mēs lieliski veicināsim

putnu skaita pavairošanos par prieku sev un par svētību

mūsu dārziem un druvām.

Putnu draugi! Pavasarī savā dārziņā iesēsim

kaut nedaudz kaņepju, linu un saulgriežu sēklu!

Rudeni ievāktās sēklas noderēs putnu piebarošanai
ziemā.
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V. Šmits

KUKAIŅU ZIEMOŠANA

Vasarā dabā mēs ik uz soļa sastopamies ar dažādiem

kukaiņiem. Tie ir gan krāšņie tauriņi, kas lido no zieda

uz ziedu, gan veiklās spāres, kas uzturas gar upju un

ezeru krastiem, gan sienāži, kas, ejot pa pļavu, lēkā

mums pa priekšu no stiebra uz stiebru, gan dažādas va-

boles un mušas, kas sēž uz augu lapām un ziediem. Jā,
tas viss ir vasarā. Bet kur paliek kukaiņi ziemā? Kāpēc
aukstajā gada laikā mēs tos nekur nesastopam? Vai tie

visi, iestājoties aukstam laikam, būtu nosaluši?

Nē, tā nav. Arī ziemā, rūpīgi meklējot, mēs varam

atrast dzīvus kukaiņus visdažādākajās to attīstības sta-

dijās: gan oliņas, gan kāpurus, gan kūniņas, gan arī

pieaugušus kukaiņus. Tikai tagad tie ir labi paslēpušies
no aukstuma un iegrimuši ziemas miegā. Šis ziemas

miegs vai, pareizāk, sastinguma stāvoklis ir īpatnēja
dzīvnieku piemērošanās, lai varētu pārciest nelabvēlīgos
klimatiskos apstākļus. Šī spēja piemīt ne tikai kukaiņiem,
bet gandrīz visiem dzīvnieku tipiem, sākot ar vienšūņiem
un beidzot ar zīdītājiem.

Pieaugušie kukaiņi, kā arī to kāpuri rudenī, iestājo-
ties vēsākam laikam, jau iepriekš uzmeklē vietas, kas tos

labāk pasargā no sala un sniega, galvenokārt tādas, kur

Kāpostu balteņi
vasaras beigās pulcē-

jas baros.
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temperatūra nenoslīd zem o°. Sīs vietas atkarībā no ku-

kaiņu dzīves veida var būt ļoti dažādas. Tā, piemēram,

ūdenī, dzīvojošie kukaiņi, kā grozules, ūdens- un peldva-ļ
boles, ūdens blaktis un dažādu citu kukaiņu kāpuri iero-ļ
kas dūņās un tur sastinguma stāvoklī pavada ziemu,»

bieži vien pat pilnīgi iesalstot ledū. Daudzas tauriņu su-ļ
gas pārziemo pieaugušā stadijā, iepriekš uzmeklējot kāduļ
no sala aizsargātu vietu, piemēram, koka plaisās, aizl
atlekušas mizas, koka dobumos, alās, māju pagrabos;
v. tml. Tauriņu kāpuri, kas līdz rudenim nav paspējuši
iekūņoties, ierokas sūnās vai augsnē un tur pārziemo.
No vabolēm pieaugušā stadijā pārziemo samērā daudzas

sugas, pārējās pavada ziemu kāpuru vai kūniņu stadijā.
Vaboles un to kāpuri pārziemo lielākoties zem akmeņiem,
koka gabaliēm, nobirušām lapām vai arī ielien zemsegā.
Dažas vaboles, kā, piemēram, mārītes, izvēlas no gada
gadā vienas un tās pašas ziemošanas vietas krūmiem

apaugušās sausās piekalnēs, kur tās salasās lielā skaitā.

Ūsaiņu un mizgraužu vaboles kā pieaugušā, tā kāpuru

stadijā ziemo zem koku mizas vai koksnē. Daudzu va-

boļu kāpuri attīstās un ziemo augsnē. Tā, piemēram, vi-

siem pazīstamās maijvaboles kāpurs, kura attīstība ilgst
vairākus gadus, vasaras periodā uzturas augsnē samērā
sekli pie augu saknēm, bet rudenī ierokas pat līdz 1,5 m

dziļi. Daudzas divspārņu sugas pārziemo pieaugušā sta-

dijā. Tā dažas mušu sugas rudenī ielien ēku sienu plai-
sās, kuras atstāj, kad pavasarī saule sienu pietiekoši sa-

sildījusi. Arī dažas odu sugas ziemā varam atrast aiz

koku mizas, dobumos, alās un māju pagalmos. Intere-

santi atzīmēt, ka dažas ļoti sīku kukaiņu kārtas, kā, pie-
mēram, laputis, pārziemo brīvi uz skuju koku mizas vai

jauniem pumpuriem, pārciešot ļoti zemas temperatūras.
Daudzu kukaiņu oliņas, kāpuri un kūniņas ir vēl izturī-

gāki pret salu nekā pieaugušie īpatņi. Tā dažas tauriņu

sugas izdēj oliņas tieši uz augsnes. Rudenī tajās attīstās

kāpuri, kuri pārziemo, neizlienot no olas čaulas. Tādā

veidā šie sīkie, ne lielāki par 1 mm kāpuriņi, aizsargāti
no ārpasaules tikai ar plāno olas čaulu, pavada uz aug-

snes zem sniega visu bargo ziemu.

Kukaiņu sastingums pa lielākai daļai iestājas +10° C
temperatūrā, kad tie izbeidz jebkādu kustību un, tempera-
tūrai vēl vairāk pazeminoties, pilnīgi sastingst. Tā, pie-
mēram, mājas bite no +9° līdz +7°C temperatūrā sēž.
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nekustīgi, bet, ija tai pieskaras, sāk lēni kustināt spārnus
un kājas. Temperatūrā no +6° līdz +4° tā uz kairinā-

jumu vairs nereaģē. Un temperatūrā no +2° līdz —0,5°
biti pārņem sastingums; tā pievelk kājas pie ķermeņa

un guļ pilnīgi nekustīgi.
Sastinguma stāvoklī kukaiņi neuzņem barību, bet ba-

rojas no pašu ķermenī esošajām tauku rezervēm. To elpo-
šana un vielu maiņa kļūst ļoti lēna, un visi dzīvības pro-

cesi gandrīz pilnīgi apstājas. Tādā veidā kukaiņi sastin-

guma stāvoklī pavada 5—6, dažreiz pat 7—B mēnešus

atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem.

ZVAIGZŅU KARTE

Zvaigžņu kartē 64. Ipp. parādīti svarīgākie tekstā minētie zvaig-
znāji. Zemes griešanās dēļ mums šķiet, ka debess velve nepārtraukti
griežas; tāpēc, lai atrastu vajadzīgos zvaigznājus, karte jāpagriež
atbilstoši attiecīgajam novērošanas momentam. Turklāt debess daļa,
kas attēlota kartē, nekad nav redzama visa reizē. Kartes vidusdaļā
atrodas debess ziemeļu pusē arvien novērojamie, nenorietošie zvaig-
znāji, piemēram. Lielie Greizie Rati, Kasiopeja v. c. Turpretim no

kartes malās attēlotajiem zvaigznājiem redzama arvien tikai daļa,
turklāt tie redzami debess dienvidu pusē. Kartes apakšdaļas zvaig-

znāji vislabāk redzami vasarā, kreisās malas — rudenī, augšdaļas —

ziemā, bet labās puses — pavasarī.
Saules un planētu stāvokļi kartē nav parādīti, jo tie nepārtraukti'

mainās. Saule vienmēr atrodas uz ekliptikas, planētas — ekliptikas
tuvumā.

Uz Saules ceļa — ekliptikas — parādītas zodiaka zīmes, pēc-

kurām var spriest par Saules atrašanās vietu (sk. mūsu kalendāra*

astronomiskās ziņas katrā mēnesī). Zvaigznāji, kuru tuvumā nonāk

Saule, lec un riet reizē ar Sauli un tāpēc nav novērojami.

Zodiaka zimes:

Ziemas Pavasaris: Vasaras Rudens;

£ Mežāzis T Auns sS Vēzis €h Svari

~ Ūdensvīrs 8 Vērsis £c Lauva m» Skorpions
¥ Zivis jļ Dvīņi Hļ Jaunava Strēlnieks

Tā kā Zemes ass lēni, bet pastāvīgi maina savu virzienu telpā:»
(t. s. precesijas parādība), tad faktiskie zvaigznāji nesakrīt ar attie-

cīgajām zīmēm, bet gan atšķiras apmēram par vienu zvaigznāju*.
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PAVASARIS

APRĪLIS

Aprīja nosaukums radies no vārda aperire, kas latīniski

nozīmē atvērt, jo šajā laikā kokiem atveras pumpuri.
Planētas. Venēra atrodas Vērša zvaigznājā; tā labi

redzama katru vakaru vairākas stundas pēc Saules rieta.

10. aprīli Venēra atrodas vislielākajā elongācijā no Saules — 46° uz

austrumiem.

Jāatzīmē, ka aprīļa sākumā vakaros labi var redzēt arī Mc r-

kuru. 7. aprīlī tas atrodas vislielākajā elongācijā — 19° no Saules.

Marss nav redzams.

Jupiters nav redzams.

Saturns aprīļa otrajā pusē sāk mazliet parādīties no rītiem
Odensvīra zvaigznājā.

Meteori. Lirīdas no 15. līdz 26. aprīlim, maksimums 21.—22.

aprīlī — līdz 10 meteoriem stundā.

Saule ieiet Vērša zīmē (ft) 20. aprīlī pl. 48t
.

Parasti 20 dienas pēc pavasara sākuma diennakts vi-

dējā temperatūra pārsniedz +5° robežu, un sniegs visur

nokūst. Tomēr atzīmējams, kā visvēlākais sniega nokušanas

datums austrumu rajonos bijis aprīļa beigās, bet Gaiziņ-
kalna apkārtnē — 12. maijs.

Aprīlī pakāpeniski sākas augsnes atkušana. Rietumu un dienvidu

rajonos jau pirmās dekādes beigās augsne atkūst visā dziļumā, un

te var sākties sējas darbi, ziemeļu rajonos tas parasti notiek aprīļa
otrajā dekādē. Augsnes temperatūra otrajā dekādē ir 3—s°, bet tre-

šajā — ap B°C.

Nokrišņu daudzums, salīdzinot ar martu, pieaug un sasniedz

30-45 mm.'

.

Aprīlī daudziem kokiem un krūmiem sākas sulu cirku-

lācija — ne velti aprīli saucam par sulu mēnesi.

Aprīļa sākumā dārzā obligāti jāveic visi tie darbi,
kurus neesam paspējuši veikt martā vai rudenī: zaru izgrie-
šana un vainagu veidošana, koku pārpotēšana, brūču ap- ;

kopšana, miglošana v. c.

Lai iegūtu labas augļu ražas, augļu koki un krūmi katru gadu
jāmēslo. Labākais organiskais mēslojums ir kūtsmēsli, atšķaidīta
virca vai fekālijas. Apdobes joslā uz 1 m 2 izlaista pusspaini atšķai-
dījuma, kurā bez tam vēl izšķīdināti 20—30 g superfosfāta un kālija
sāls. Skābas dārzu augsnes jākaļķo.

Pēc iespējas ātrāk jācenšas sagatavot dobes un izsēt stratifi-

cētās augļu koku un krūmu sēklas. Tā kā ogulāji saplaukst ātrāk
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nekā augļu koki, tad stādīt ogulājus ieteicams jau aprīlī, bet augļu
kociņiem jāsagatavo stādāmās bedres, jāpieved komposts, trūdzeme

mietiņi v. c. materiāli.

Aprīļa beigās no augļu kociņiem jānoņem stumbru apsēji. Augļu;
koku apdobes pēc iespējas jāmulčē ar kūdru, kūtsmēsliem, kompostu
v. tml.

Siltās, saulainās un pietiekami sausās vietas var iesēt redīsus,!
burkānus, bietes, kāļus, kāpostus v. c. dārzeņus. Ilggadīgajiem dār->

zeņiem — rabarberam, skābenēm, ziemas sīpoliem, sparģeļ.em, daļ
žādiem garšaugiem — kā ari ilggadīgajam puķēm — ziemcietēm jā'
dod pirmais mēslojums. Vislabāk lietot atšķaidītu (1:4) vircu, pa pus>

spainim uz 1 m2. leteicams iepriekš uzsēt 15—25 g/m2 kālija sāls un

superfosfāta.
Veicami pēdējie sagatavošanās darbi neapkurināmajās siltumni-;

cās, jo mēneša otrajā pusē tajās jau var izstādīt tomātus, gurķus,
ziedu kāpostus v. c. kultūras. Tāpat pienācis laiks sakārtot un apsēt
vai apstādīt ar siltumnīcās izaudzētajiem dēstiem aukstās lecektis.

Jāsagatavo un jānorūda izstādīšanai laukā saglabātie dārzeņ:
sēklinieki.

Aprīļa beigās tieši uz lauka vai apstādījumu dobēs var sēt sal-

izturīgākās viengadīgo puķu kultūras, kā arī izstādīt gladiolu un?

montbrēciju bumbuļsipolus. Var sākt pavairot ziemciešu puķes (flok-ī
sus, īrisus, funkijas, astilbes, peonijas, rudbekijas, zeltslotiņas v. c.).i
dalot cerus. Atsedzamas un apgriežamas āra ieziemotās dižciltīgas

rozes. Ar ceru dalīšanu pavairojami arī dekoratīvie krūmi — ceriņi,

jasmīni, spirejas, mežrozītes v. c. Tādā pašā veidā (savienojot šo-

darbu ar pārstādīšanu) var pavairot arī daudzus istabas augus -

aspidistras, asparāgus, kallas, dižmeldrus v. c. Jāturpina pārstādīti
tos istabas augus, kas sāk augt vēlāk vai arī kas līdz šim turēti;
aukstās telpās. Pārējie istabas augi, kas sākuši jau spēcīgi augt un?

ziedēt, tagad pastiprināti jālaista, jāmēslo, jātur labi vēdinātās telpās.

Aprīja sākumā turpinās ķiršu laputu izšķilšanās. Kāpuri
sākumā barojas uz briestošiem pumpuriem, vēlāk pāriet uz

lapas apakšpusi, izveidojot plašas kolonijas.
No ziemojošām oliņām izšķiļas ābeļu pelēkās un ābeļu

zaļās laputis. Kāpuri sūc augu sulu, tāpēc lapas un dzinumi

deformējas.
Mēneša trešajā dekādē no jāņogulāju sarkano un bālo pangutu

oliņām iznāk kāpuri. Tie sūc lapas. Utu un kāpuru sūcienu vietās uz

jaunajām lapām rodas sarkani pangu laukumi.

Jāņogulāju dzinumu kode atstāj ziemošanas vietas un pārvieto-

jas uz briestošiem pumpuriem, kurus izgrauž. Katru pumpuru grauž
viens kāpurs. Līdz iekūņošanās laikam tas izgrauž vairākus pum-

purus.
Aprīļa beigās iekūņojas upenāju pangodiņa un upenāju zaru pan-

godina, kā arī plūmju zāģlapsenes kāpuri.
Mēneša pēdējā dekādē no ķiršu pumpuru tīklkodes oliņām izšķi-

ļas kāpuri, kas iegraužas briestošos lapu pumpuros un tos pilnīgi
izēd, kā arī sabojā ziedkopas pumpurus.

No ziemošanas vietām iznāk zemenāju lapgrauzis un skeletē

jaunas lapas vai izgrauž tajās caurumus. Vaboles ir ļoti ēdelīgas

un apgrauž lielu lapas virsmu.



Kad temperatūra ēnā sasniedz 14—15° un bites brīvi

izlido saulainās bezvēja dienas, saimes izskata pilnīgi, iz-

darot galveno pavasara revīziju. Galvenās revīzijas laikā

izņem visus vecos, bojātos, iepelējušos, tranu šūnām klātos

un netīros rāmjus, kā arī savāc un pārkausē visus vaska

atkritumus, sagādājot mākslīgo šūnu rezerves dravas sezonas vaja-
dzībām. Saimju pirmo novērtēšanu veic galvenās pavasara revīzijas
laikā, parasti aprīja beigās- Vāja saime apsedz 3—4 kāres, vidēja —

5—7, bet, ja vairāk, tad tā jau ir stipra saime. Jāseko barības krā-

jumiem stropos. Peru audzēšanas laikā bites patērē visvairāk barības.
Sai laikā normālā saimē vēl vajadzētu būt 10—15 kg barības. Ba-

rības daudzums saimē nedrīkst būt mazāks par 6 kg medus.

Stropu dezinfekcijai lieto sodu, karbolu v. c. Stropu grīdas var

ērti un labi dezinficēt ar lodlampas liesmu.

Marta beigās un aprīļa sākumā, kad saimēs vēl nav peru, pēc
bišu izlidošanas izdevīgi tās pārvadāt. Izdevīgs laiks jaunajiem drav-

niekiem organizēt dravas.

MAIJS

Maijs nosaukts par godu romiešu dievietei Mājai, Mer-

kura mātei.
Planētas. Venēra vēl arvien novērojama kā vakara

zvaigzne. 13. maijā tā sasniedz savu vislielāko spožumu
(—4,2 zvaigžņu lieluma klašu vienībās).

Marss nav redzams.

Jupiters nav redzams.

Saturns saskatāms no rītiem Ūdensvīra zvaigznājā.
Saule ieiet Dvīņu zīmē (JJ) 21. maijā pl. 4st.

Maijs ir pirmais veģetācijas perioda mēnesis. Tas pa-
rasti ir vissaulainākais un vissausākais mēnesis gadā. Rei-

zēm gan temperatūra maijā var būt ļoti nepastāvīga un to
var iespaidot vēsās jūras gaisa masas. Republikas dienvid-

austrumu daļā temperatūra pārsniedz +10° C robežu jau
maija pirmajās dienās, turpretī Baltijas jūras piekrastē tas notiek

tikai mēneša pēdējā dekādē.

Pēdējās pavasara salnas gaisā.

675*
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Pakāpeniski samazinās augsnes mitrums. vidū tempera-

tūra augsnes virsējos slāņos jau sasniedz +10, +12°C.

Maijā novērojami arī pērkona negaisi. Lai gan bieži ilgākie»

periodiem ir saulains laiks, tomēr mēneša nokrišņu summa, salīdzi

not ar ziemas mēnešiem, nedaudz pieaug un svārstās no 40 līdi

65 mm.

Maijā visi augi iegūst zaļo lapu rotu, tāpēc arī tīf
dēvējam par lapu mēnesi. _ |

Maijs dārzkopībā ir pats karstākais darbu mēnesis-

tādēj ne velti tautā saka, ka «pavasara diena rudeni baroi

Maijā pilnā sparā_ rit augļu koku un krāšņuma koku ur

krūmu stādīšana, turpinās dārzeņu masveida seja un dēstīšana, esošt

stādījumu kopšana, augu aizsardzības pasākumu veikšana un simtierr

citu darbu. .
Mēneša beigās sāk ziedēt visi augļu koki, tapec jau laikus jasa

gādā dūmu sveces v. c. dūmošanas materiāli, lai varētu kuru katr.

brīdi nekavējoties sākt dūmošanu un pasargāt augļu koku ziedus n

iespējamām salnām. Maijā jāstāda ari ogulāju spraudeņi.

Jaunajos augļu dārzos, kas stādīti iepriekšējos gados, jāpār-

bauda kociņu piesēji mietiņiem. Ja kociņi nav piesieti vai sējuifl

atrisis, tie noteikti jāpiesien. Augļu koku apdobes joslas jāatbrīvo

no nezālēm, jāuzirdina un jāpiesedz ar mulču.

Maijā jāiesēj un jāiestāda lielākā daļa dārzeņu. Mēneša sākuma

laukā stāda jarovizētos agrīnos kartupeļus, agrīno un ziedu kāposti
dēstus. Turpina sēt redīsus, salātus, zirņus, sīpolus, burkānus, bietes

kāļus, pētersīļus, dilles v. c. Maija sākumā laukā izstāda arī divga

dīgo dārzeņu sēkliniekus; agrīno kāpostu sēkliniekus stāda 60X80cr

attālumā, vēlīno kāpostu un biešu sēkliniekus — 70X70 cm, bur

kānu — 30X60 cm, kāļu un- rutku — 50X70 cm utt.

Siltumnīcās, agrajās un vidēji agrajās lecektīs turpinās gurķu
tomātu v. c. dārzeņu un dēstu kopšana un ražas novākšana. Lecekti:

esošos dēstus pakāpeniski pieradina āra gaisam.

Audzējot siltumu mīlošās kultūras (gurķus, tomātus, dārza pupi

ņas v. c), ievērojami labākus panākumus var gūt, ja iekārto kūlis

sējumus, t. i., 6—B m platas dārzeņu slejas norobežo ar ātri augos

augstu augu (kukurūzas, saulgriežu, topinambūra, balsta zirņu v. c

I—2 m platām starpjoslām. Kulišu augu aizsargjoslas ieteicami

2udzēt ziemeļu — dienvidu virzienā. Laukā starp kulisēm mikrokli

mats būs maigāks, un siltumu mīlošās kultūras augs, attīstīsies ur

ražos labāk.

Maija sākumā jāsteidz iestādīt krāšņuma kokus un krūmus. No-

vēlojot stādīšanu un stādot jau izplaukušus kokus un krūmus, tie

spēcīgāk jāapgriež, rūpīgāk jāiestāda un pamatīgāk jāaplaista. lestā-

dītos skuju kokus sākumā ieteicams noēnot.

Maija pirmajā pusē ārā izstāda asteres, lauvmutītes, lefkojas

neļķes. Maija otrajā pusē laukā sēj begonijas, cinnijas, salvijas, sam-

tenes v. c. vārīgākās puķu kultūras ar tādu aprēķinu, lai tās nesa

dīgtu pirms naktssalnu izbeigšanās.
Istabas augi maijā rūpīgi laistāmi, miglojami un mēslojami

Lai pēc naktssalnu izbeigšanās tos varētu iznest dārzā, tie iepnek

jānorūda, pēc iespējas vairāk un biežāk vēdinot telpas, kurās atro

das minētie augi.
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Jau ap 4. maiju no ziemošanas vietām iznāk ābeļu tīkl-

kodes kāpuri un sāk baroties. Tie iegraužas lapas audos un

izēd parenhīmu. Sākumā tie izēd lapas galotnes daju, kas

nobrūnē.

Lapu koku tinējsmecernieks — cigāru tinējs maija pirmajā de-

kādē barojas ar briestošiem pumpuriem. Var novērot maijvaboļu pa-

rādīšanos uz lapu koku plaukstošajām lapām, kas tiek stipri apgrauz-

tas. Vakaros, kad iestājas krēsla, maijvaboles lido un notiek to

kopulācija. Divas nedēļas pēc iznākšanas no ziemošanas vietām sā-

kas oliņu dēšana. Kāpuri barībai izmanto augu saknes, nodarot lielus

zaudējumus.
Zemenāju lapgrauzis oliņas dēj maija sākumā lapās vai lapu

kātos nelielos iegrauzumos. Viena mātīte izdēj ap 170 oliņu.

Mēneša otrajā dekādē attīstās pieaugušās pelēkās ābeļu laputis

un ābeļu zaļās laputis. Katra laputs mēneša laikā izdēj ap 200 oliņu.

Jāņogu zāģlapsenes izlido maija pirmajā pusē. Mātīte jāņogu
un ērkšķogu lapu apakšpuses dzīslas iegriež ar zāģīti seklu rievu,

kurā pēc tam rindā iedēj baltas oliņas. Viena mātīte izdēj ap 110

oliņu. No tām pēc 7 dienām izšķiļas kāpuri, kas sākumā grauž

lapas apakšpusi, bet pēc tam izgrauž lapas plātnē caurumus.

Ērkšķogu gaiškājainā zāģlapsene iznāk no kūniņas. Mātīte dēj

oliņas galvenokārt uz jaunajām sarkano jāņogu, balto jāņogu, ērkšķ-

ogu, retāk upeņu lapām. No oliņām maija vidū izšķiļas pirmās pa-
audzes kāpuri.

Ķiršu ziedēšanas laikā ķiršu pumpuru tīklkodes kāpuri izgrauž

neizplaukušo ziedu iekšējās daļas. Kāpuri barojas apmēram 30—35

dienas, tad tie nolaižas pa pavedienu zemē un iekūņojas kokonā aug-
snes virskārtā.

Maija vidū plūmju dzeltenā un tumšā zāģlapsene uzturas zie-

došo plūmju vainagā, barojoties ar nektāru. Oliņas sāk dēt, kad

gaisa vidējā temperatūra sasniedz +15°C, iegremdējot dējekli ziedu

kausā zem epidermas. Viena mātīte izdēj ap 80 oliņu.
Upeņu ogu zāģlapsenes mātīte iedēj oliņas pa vienai upeņu

zieda sēklotnes pamatnē. Izšķīlies kāpurs vispirms izēd sēklotni, bet

pēc tam pārtiek no ogas mīkstuma. Ogas, kurās atrodas kāpuri, aug
ātrāk, nogatavojas un kļūst melnas tai laikā, kad veselās ogas vēl

pilnīgi zaļas.

Avenāju ziedu smecernieka vaboles olu dēšanas laika barojas ar

ziedu iekšējiem orgāniem, iegraužoties ziedpumpuru sānos. Olas tās

iedēj ziedpumpuros starp auglenīcu un putekšņlapām, pēc tam aiz-

grauž pumpuru kātus. Bojātie zemeņu pumpuri nobrūnē un vēlāk

nokrīt. Viena mātīte izdēj līdz 60 oliņu.
Jaunos lapu krokojumos oliņas dēj zemenāju ērce. Izšķīlušies

kāpuri tāpat kā pieaugušās ērces sūc augu sulu. Ērces stipri sama-

zina zemeņu ražu.

Jau ar 21. maiju ābeļu dārzos, kur vēja ietekme ir mazāka, var

konstatēt iekūņojušos ābolu tinēja kāpurus.

Ābeju zāģlapsenes sāk lidot pirms ābeļu ziedēšanas. Mātīte dej

pa vienai oliņai ābeļu ziedu kausiņā, pirms tam iegriežot tajā ar

zāģi. Oliņas attīstās 7—13 dienās. Izšķīlies kāpurs izgrauž spirāl-
veida ejas zem jaunā augļa epidermas.

Ābeļu ziedu smecernieks atstāj ziemošanas vietas un sak baro-

ties, kad diennakts vidējā temperatūra sasniedz +10°C. Bojātie ābeļu
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ziedpumpuri konstatēti jau 24. maijā. Mātīte izgrauž ar smeceri

ziedpumpurā caurumu un iedēj 1 oliņu. Pēc s—B dienām izšķijas
kāpurs, kas izgrauž zieda iekšējos orgānus un daļēji zieda pamatni.

Nobrūnējušās vainaglapas nenokrīt.

Augļu koku vērpēja ziemojošie kāpuri sāk apgrauzt ābeļu lapas.
Kolonijās vienkopus parasti ir ap 400 kāpuru. Viena kolonija jaunam
augļu kokam var nograuzt visas lapas. Kāpuri barojas vakaros un

naktī. To kolonijas jāsavāc un jāiznīcina.
Izlido upenāju pangodiņš un upenāju zaru pangodiņš. Mātīte

dēj oliņas grupās pa 6—16 mizas plaisās, sevišķi pumpuru tuvumā.

Upenāju zaru pangodiņa kāpuri alo zem mizas un barojas sulīgajos
audos. Dzinuma audi izalotajās vietās iekalst, koksne nobrūnē. Upeņu
dzinumi viegli lūst.

Biškopjiem maijā jāorganizē māšu audzēšana, jāpapla-
šina ligzdas. Bites spēcīgi šuj šūnas. Maija otrajā pusē un

jūnija sākumā bites audzē tranus. Galvenais biškopja uzde-

vums ir izaudzēt veselīgas un spēcīgas saimes, kuru mak-

simālais spēks būtu pilnīgi attīstīts līdz galvenā ienesuma

perioda sākumam, kas atkarībā no vietējiem apstākļiem var iestāties

dažādā laikā. Vissvarīgākā nozīme ir tiem nektāra krājumiem, kuri

atrodas bites lidojuma attālumā, t. i., 3 km rādiusā no dravas. Ja

bagātās ienesuma vietas ir tālāk, tad izdevīgāk dravas pārvest šo

vietu tiešā tuvumā. Jāveic priekšdarbi saimēs, kurām ierobežo spieto-
šanu.

JONUS

Jūnija nosaukums radies no romiešu dievietes Junonas,
Jupitera sievas, vārda.

Planētas. Venēra jūnija sākumā vēl redzama kā va-

kara zvaigzne, bet tās redzamība ar katru dienu pasliktinās,
- - jo tās leņķiskais attālums no Saules strauji samazinās.

19. jūnijā Venēra nonāk apakšējā konjunkcijā — starp Zemi un

Sauli, tadej jūnija otrajā pusē tā nav redzama.

Marss nav redzams.

Jupiters jūnija otrajā pusē sāk parādīties no rītiem Auna

zvaigznājā.
Saturns redzams nakts otrajā pusē Ūdensvīra zvaigznājā.
Aptumsumi. Daļējs Saules aptumsums 10. jūnijā redzams tikai

Austrālijā un tās tuvumā. Latvijā nav redzams.
Pilns Mēness aptumsums 25. jūnijā redzams Eiropā, Āzijas rie-

tumu da]ā, Āfrikā, Antarktīdā un Dienvidamerikā. Latvijā novērojams
aptumsuma sākums, bet pec vislielākās fāzes momenta Mēness no-

riet. Daļējs aptumsums sākas pl. 28t09m

, pilns — 38t 16m
,

vislielākā
fāze — 4slo6m, pilnā aptumsuma beigas — 48t57m, daļējā aptumsuma
beigas — 6 sto3 m. Mēness Rīgā lec 24. jūnijā pl. 22sto1 m

,
bet riet

25. jūnijā pl. 48t37m
,

tā ka aptumsuma beigas nebūs redzamas.

Saule ieiet Vēža zīmē (Q) 21. jūnijā pl. llBts7m. So momentu

uzskata par vasaras sākumu. No šī brīža dienas kļūst īsākas.
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Baltijas jūras piekrastē vasara iestājas jau maija tre-

šajā dekādē, bet pārējā teritorijā — jūnijā. Jūnijā vēl ir

iespējamas salnas. Augsnes virsējās kārtas temperatūra

parasti sasniedz 15—16°C.

Apmākušos dienu skaits jūnijā vidēji ir 8 dienas mē-

nesī. Pieaug nokrišņu daudzums, sevišķi republikas austrumu rajonos,
kur mēneša nokrišņu summa pārsniedz 80 mm, bet Baltijas jūras
piekrastē tā ir tikai 40 mm. Pērkona negaisi atkārtojas 3—4 reizes

mēnesī.

Jūnijā zied vairums mūsu republikas ziedaugu, tāpēc to

sauc par ziedu mēnesi.

Dārzkopjiem jūnijā galvenā uzmanība jāveltī augsnes

irdināšanai, augu papildmēslošanai, kaitēkļu un slimību ap-

karošanai, pavasarī stādīto koku, krūmu un lakstaugu lais-

tīšanai v. c. kārtējiem darbiem.

Augļu, sakņu un puķu dārzā regulāri jāiznīcina nezāles, neļaujot
tām paaugties, savlaicīgi jākaplē un jāirdina rindstarpas, augi siste-

mātiski jāmēslo ar vājas koncentrācijas barības saļu šķīdumiem. Ja

vien darbaspēks un iespējas to atļauj, tad sevišķi labus panākumus
kā augļu, tā sakņu un puķu dārzā var gūt ar biežiem papildmēslo-
jumiem, kurus augiem dod šķidrā veidā. Lai pilnīgi pareizi noteiktu

mēslojumu daudzumu, lietderīgi nodot dārza augsnes paraugus ana-

lizei agroķīmiskajās laboratorijās.
Augļu un krāšņuma dārzos jāturpina veidot koku vainagus un

krūmus, uzsienot vai atbalstot jaunos zarus un tā dodot tiem vēlamo

augšanas virzienu.

Jūnija otrajā pusē pēc steidzamāko pavasara darbu pabeigšanas
laiks gatavot un pārrakt komposta kaudzes, gatavot velēnu zemi.

Krāšņumaugi jūnijā pastiprināti jālaista un jāmēslo. Piemērotā-

kais laiks laistīšanai ir agrās priekšpusdienas un pēcpusdienas. Pēc-

pusdienās augi jālaista ar tādu aprēķinu, lai tie līdz naktij paspētu
nožūt.

Pēc naktssalnu izbeigšanās (parasti pēc 10. VI) uz lauka un ap-
stādījumos izstāda nesalcietīgos krāšņumaugus — begonijas, cinni-

jas, dālijas, kannas, kreses, pelargonijas, petunijas, salvijas, samtenes,
puķu tabaku.

Rūpīgi jākopj zāliens. Tas regulāri laistāms, ik pa 10 dienām

appļaujams, reižu reizēm pieveļams un mēslojams.

Pēdējās pavasara salnas virs

zelmeņa.
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Izmantotajās lecektīs jūnijā sēj divgadīgās puķes — neļķes, at-"

raitnītes, kāršrozes, pulkstenītes, uzpirkstenītes, deviņvīruspēku v. c.

Siltumnīcas un lecektis karstajās un saulainajās jūnija dienas jāēno.
Siltumnīcu kultūrām jūnijā sēj cinerārijas, gerberas, prīmulas, kal-

ceolārijas, kā arī ar lapu spraudeņiem pavairo begonijas un eifor-

bijas.
Jūnija otrās dekādes sākumā ieteicams gandrīz visus istabas au-

gus novietot atklātā laukā, dārzā. Istabas augus dārzā novieto da-

ļēji noēnotā, no vējiem aizsargātā vietā, ierokot podus zemē. Zem

podu notekas cauruma zemē jāatstāj tukšums, kur notecēt liekajam
ūdenim, kā arī lai podos nesalīstu sliekas un kaitēkļi. Dārzā novie-

totos istabas augus rūpīgi laista un vienreiz nedēļā tiem dod papild-
mēslojumu šķidrā veidā.

Kā augļu un sakņu, tā krāšņuma dārzā jūnijā regulāri
un sistemātiski jācīnās ar kaitēkļiem un slimībām, tāpēc jau
laikus jāsagādā nepieciešamās ķimikālijas Bordo vai Bur-

gundas šķidrumu pagatavošanai, DDT preparāti, tiofoss,
anabazīna sulfāts, Parīzes zaļums, TMTD v. c.

Jūnija sākumā izlido žuburoto taustekļu zāģlapsene. Mātīte dēj
oliņas nelielās grupās ķēdīšu veidā zem zemeņu lapu kātu vai dzīslu

epidermas.
No zemenāju lapgrauža oliņām izšķiļas kāpuri, kas barojas ar

lapām, bet pēc tam iekūņojas augsnē.
Avenāju ziedu smecernieka kāpuri attīstās zemeņu pumpuros,

izgraužot pumpura iekšējo daļu. Turpat pumpuros tie ari iekūņojas.
Parādās spārnotās plūmju-niedru laputs mātītes, kas pārlido no

plūmēm uz niedrēm.

lekūņojas ķiršu zāģlapsenes kāpuri.
15. jūnijā jau konstatējami pirmie ābeļu tīklkodes kokoni.
Jūnija otrajā dekādē parādās ķiršu laputs spārnotās mātītes, kas

no ķiršiem pārlido uz madarām un veronikām.

Lapu koku tinējsmecernieka — cigāru tinēja pieaugušās mātītes

jūnija sākumā iegrauž un cigārveidā satin augļu koku lapas. Starp
tinuma kārtām tās iedēj 4—B un pat vairāk oliņu. Jūnija beigās

satītajās lapās attīstās kāpuri, kas līdz ar nobrūnējušo tinumu nokrīt

zemē, kur vēlāk arī iekūņojas. Vaboles apkaro, lietojot arsēna prepa-
rātus vai vofatoksu, savācot «cigārus» ar kāpuriem un sadedzinot.

Jūnijā izlido ķiršu pumpuru tīklkode, kas dēj līdz 30 oliņu pie

pumpuriem un mizas rievās. Oliņas grūti ieraugāmas.
No plūmju ziedkausā iedētajām plūmju zāģlapsenes oliņām izšķi-

ļas kāpuri. Tie iegraužas augļos, pāriedami no viena augļa otrā.

Katrs kāpurs sabojā 4—6 augļus.
Uz jāņogām, ērkšķogām un upenēm sastopamas ērkšķogu gaiš-

kājainās zāģlapsenes — ne tikai kāpuri, bet ari pieaugušie kukaiņi.
Mēneša beigās upeņu ogu zāģlapsenes kāpuri atstāj ogas, ko tie

izēduši. Tie ziemo augsnē tumši brūnos kokonos.

Ābolu zāģlapsenes kāpuri maina ādu un pāriet uz citiem ābo-

liem, kur tie izgrauž ejas līdz sēklu ligzdām. Kāpurs izēd visas

sēklas un ābola iekšējo daļu. Bojātie āboli jūnija beigās nokrīt, kā-

puri atstāj tos un iekūņojas kokonos 5—15 cm dziļi augsnē, kur

pārziemo.
Pirmie ābolu tinēja tauriņi sāk izlidot jau ap 10. jūniju. Pēc 9
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dienām notiek šī kaitēkļa masveida izlidošana. Oliņas ābolu tinējs
dēj, saulei rietot, 6. vai 7. dienā pēc izlidošanas, kad gaisa tempe-
ratūra ir +16°C. Šajā laikā svarīgi ir izlaist ābolu tinēja oliņu para-
zītu — trihogramu. Trihograma bez tam vēl iznīcina ābeļu lapu tinēja
un augļu koku mūķenes oliņas. Viena ābolu tinēja mātīte izdēj ap

100 oliņu. Uz 1 ābeli jāizlaiž apmēram 1000 trihogramu. Mūsu re-

publikas apstākļiem vispiemērotākā izrādījusies Rīgas dzeltenā triho-

grama. Ja dārzos ir daudz ābeļu lapu tinēju, vēlams trihogramas
izlaist agrāk, lai tās parazitētu lapu tinējos, un no lapu tinēju oli-

ņām izšķīlušās jaunās trihogramas varētu iznīcināt ābolu tinēja
oliņas. Trihogramas vēlams izlaist trīs reizes ābolu tinēja oliņu
dēšanas laikā.

No ābeļu ziedu smecernieka bojātajiem ziedpumpuriem jūnijā
iznāk jauni smecernieki, kas barojas ar lapām, izgraužot sīkus, apa-
ļus caurumus. Barošanās ilgst I—21 —2 nedēļas. Attīstījušies smecernieki

paslēpjas mizas plaisās un paliek sastinguma stāvoklī līdz septem-
brim — oktobrim.

Jūnija sākumā iekūņojas jāņogulāju dzinumu kode. Tauriņi izlido

jāņogu ziedēšanas beigās un ar smailo dējekli dēj oliņas ogu aiz-

metņos. Kāpuri no ogam iegraužas zem mizas, kur ziemo.

Mūsu klimatā jūnijā bitēm sākas galvenais ienesuma
laiks. Jau laikus — pirms galvenā ienesuma stropiem uz-

liekama magazīna ar mākslīgām šūnām. Vispirms jāap-
kalpo stiprās saimes, kuras tūdaļ uzsāk aktīvu darbību, sa-

gatavojot kāres medus ievietošanai. Nokavējot magazīnu
uzlikšanu, spēcīgās saimes var nonākt spietošanas noskaņojumā, kas

ievērojami samazina medus ievākumu. Ja laiks ir vēss, vājākām
saimēm priekšlaikus uzliktās magazīnas atvēsina peru telpu, kavējot
saimes attīstību. lesākot medus izsviešanu, nav ieteicams pienestās
kāres atņemt daļēji, bet labāk zem pilnās, neaizvākotās medus kastes

novietot tukšo ar gatavām šūnām. Medus jāizsviež tūlīt pēc noņem-

šanas. Ja dravā ir slimas bites, no tām izsviestās kāres nedrīkst dot

veselajām. Maija beigās un jūnija sākumā jāiekārto nukleusi un

jauno māšu apaugļošana. Bites sāk spietot. Izdevīgs laiks ievākt

vērtīgo un reto ārstniecības līdzekli -mātes peru pieniņu.

Z. Spuris

SPĀRU MASU LIDOJUMI

Zinātniskajā literatūrā paretam var atrast ziņojumus

par spāru masu lidojumiem Latvijā. Sī mūsu apstākļos

retā parādība interesē ne vien zinātniekus, bet saista arī

plašāku aprindu uzmanību. Kā lai neievēro pēkšņi parā-

dījušās neskaitāmās spāres, kas stundām ilgi neatlaidīgi
lido vienā virzienā! Vērojot spāru baru, spāru nepazinē-

jiem nereti rodas bažas, vai tikai nav uzklīduši augiem
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kaitīgie siseņi. Par laimi, siseņu bari Latvijā nekad nav

parādījušies.
Viens no pirmajiem mums zināmajiem spāru masu

lidojumiem Latvijā novērots 1779. gadā maija un jūnija
mijā Rīgā un tās apkārtnē. Pagājušā gadsimta 50. gadu
sākumā tādi lidojumi novēroti pie Puzes. īsi pirms
1930. gada kāds spāru bars gājis bojā jūrā un izskalots

krastā pie Bolderājas. Plaši lidojumi notikuši 1934. gada
maija pirmajā pusē Rīgas apkārtnē un Rīgas jūrmalā.

Pēdējais lielākais spāru masu lidojums Latvijā atzī-

mēts 1949. gada maija beigās. Par to saņemti ziņojumi
no vairākām vietām. Daži novērotāji spāru lidojumu ap-

rakstīja visai izteiksmīgi, piemēram: «spāru bars atgādi-
nāja sietu gaisā», «bars aptumšojis sauli, zirgi apstāju-
šies», «bars savā ceļā iznīcinājis visus odus, mušas un

citus kukaiņus». Spāru bari nav sevišķi blīvi, spāres lido

cita no citas dažu metru attālumā, tādēļ tiešām var ras-

ties priekšstats par sietu. Parasti spāres lido ne augstāk
par 10—15 m virs zemes. Pēterlaukos Jelgavas tuvumā

3 stundu laikā caur 0,5 km platu joslu izlidojušas 230000

spāres.
Visos minētajos gadījumos lidoja celotājspāre (Libel-

lula guadrimaculata L.). Tā ir samērā liela suga, gan-
drīz sērkociņu kastītes garumā (vidēji 46—48mm),pelēk-
brūna, ar tumšiem plankumiņiem ne vien tuvu spārnu ga-

liem, bet arī spārnu vidū pie to priekšējās malas (sk. at-

tēlu Dabas un vēstures kalendārā 1963. gadam, 126. Ipp.).
Sīs sugas baros reizēm nelielā skaitā lido arī citu sugu

pārstāvji, visbiežāk tikpat lielā, metāliski zajā un bron-

zas krāsā zaigojošā Cordulia aenea L. Celotājspāre lido

tikai vasaras sākumā — maijā un jūnija pirmajās die-

nās. Literatūrā ir ziņas, ka reiz masu lidojums tomēr no-

ticis arī rudenī — 1909. gada septembrī Rīgā. Toreiz

lidojusi cita suga — Sympetrum danae Sulz., kas ir ma-

zāka, gandrīz pilnīgi melna, ar dzelteniem plankumiem
uz krūšu sāniem un bez plankumiņiem spārnu vidū.

Celotājspāre Latvijā ir viena no parastākajām sugām,
kas milzīgā daudzumā attīstās seklos, aizaugušos ezeros,

lielās masās, it īpaši piejūras ezeros, piemēram, Engures
un Babītes ezeros.

Interesanti atzīmēt, ka 1949. gadā cejotājspāre mas-

veidā lidoja ne vien Latvijā, bet ļoti plašā teritorijā pie

Baltijas jūras — sākot no Dānijas (14. —19. maijā) un
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beidzot ar Somiju (4. jūnijā). Labi bija vērojama lido-

juma atkarība no vietas ģeogrāfiskā stāvokļa: jo tālāk

uz ziemeļiem, jo lidojums notika vēlāk.

Kas ierosina spāru masveida lidojumus? Priekšnotei-

kums ir silta laika strauja iestāšanās, jo tad ātri sasilst

seklie ūdeņi, spāres masveidā vienlaikus izlido, bet lie-

lais izlidojušo spāru skaits izraisa pārlidošanas instinktu.

Kas nosaka lidojumu virzienu, nav gluži skaidrs. Visbie-

žāk spāres lido uz sauli un pret (lēnu) vēju, tomēr reiz

uzsāktā lidojuma virzienu tās nemaina, kaut arī mainās

laika apstākļi.
Tā kā spāres izplata kādu sūcējtārpu, kas ierosina

mājputnu, it īpaši vistu, slimību — prostogonimozi (vis-
tas dēj olas bez čaulas, vēlāk nobeidzas), tad sparu masu

lidojuma laikā ieteicams mājputnus ieslodzīt telpas.

J. Sloka

LAUKSAIMNIECĪBĀ DERĪGIE UN KAITĪGIE

ABINIEKI

Abinieki — vardes, krupji, tritoni — sastopami sald-

ūdeņos vai to apkārtnē. Savas attīstības sākumā, «kur-

kulēnu» stadijā, kā arī nārsta laikā tie uzturas ūdenī.

Pārējā dzīves laikā abinieki sastopami lielākoties uz saus-

zemes.

Abinieku kāpuri sākumā barojas ar aļģēm un plank-
tona organismiem. Šo abinieku barošanās īpatnību iz-

manto praksē akvāriju zivju turētāji tajos gadījumos,
kad vasarā dažkārt akvārijos pārmērīgi savairojas zaļ-

Pieaugušie abinieki barojas ar visdažādākajiem sīka-

jiem bezmugurkaulniekiem. Sevišķi rijīgi tie ir vasarā

un rudenī, bet ziemā sakarā ar ziemas guļu abinieki ne-

barojas.
Pavisam mūsu republikā zināmas kādas desmit abi-

nieku sugas. No tām par ēsmu vēžu ķeršanai parasti iz-

manto vardes, bet citādi pie mums šiem dzīvniekiem ne-

pievērš gandrīz nekādu uzmanību. Izrādās tomēr, ka abi-

niekiem dabā un lauksaimniecībā ir samēra liela nozīme.

Pie kaitīgiem abiniekiem pieder tie, kuri savu barību

uzmeklē ūdenī, piemēram, zaļā un ezera varde. Šīs var-

des nodara lielu postu zivju dīķiem, jo tās iznīcina ne
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vien zivju oliņas

(ikrus) un mazu-

ļus, bet arī pašām
zivīm noderīgos
ūdenī dzīvojošos
barības objektus —

kukaiņu kāpurus,

gliemjus, vēžveidī-

gos.
No ūdenī dzī-

vojošiem abinie-

kiem par derīgiem
dzīvniekiem uzska-

tāmi tritoni, jo tie barojas galvenokārt ar odu kāpuriem.

Diemžēl, tritonu mūsu ūdeņos nav tik daudz, lai tie jū-
tami varētu iespaidot odu skaitu.

Pārējie abinieki (vardes un krupji), kuri parasti uz-

turas sauszemē — pļavās, laukos, dārzos — pieskaitāmi
pie derīgiem dzīvniekiem. Savai barībai tie izmanto da-

žādus kukaiņus (mušas, odus, tauriņus, spāres, vaboles

v. c.) un to kāpurus, kā arī uz augiem sastopamos kaitī-

gos gliemežus.

Barošanās ziņā ļoti interesanti ir parku un dārzu krū-

mājos un zālājos sastopamie zaļie krupji. Šo krupju ba-

rībā masveidā konstatējamas dzeltenbrūnās skudras (La-
sius flavus). Minētās skudras gan tieši, gan netieši ir

kaitīgas augu kultūrām, bet, kā zināms no dārzkopju
prakses, to apkarošana ir grūta un ilgstoša. Tāpēc blakus

ķīmiskajiem skudru apkarošanas līdzekļiem ieteicami arī

bioloģiskie apkarošanas paņēmieni. Un šajā ziņā par pa-

līgu skudru (un arī citu kaitēkļu) apkarošanā dārzos var

būt zaļais krupis.
Ļoti rijīgs ir parastais krupis. Savai barībai tas iz-

manto ne vien dažādus kukaiņus un gliemežus, bet arī

sliekas, kuras, kā zināms, ir derīgi augsnes dzīvnieki.

Tāpēc parastie krupji kā slieku iznīcinātāji ir nevē-

lami.

Visumā vairums abinieku iznīcina ļoti daudz lauk-

saimniecībā, dārzkopībā un lopkopībā kaitīgo kukaiņu

un citu kaitēkļu. Tādējādi šīm derīgajām abinieku su-

gām barošanās ziņā ir līdzīga loma ar mūsu savvaļas

kukaiņēdājiem putniem, kas arī iznīcina daudz visdažā-

dāko kaitēkļu.
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K. Vilks

PAR SAVVAĻAS PUTNU VAIROŠANOS

Var-ētu teikt, ka vasarā viss sākas no zaļās lapas

sastapšanās ar gaismas staru, kas pirms 8 minūtēm vēl

tikai izlidoja no Saules. Sīs sastapšanās rezultātā notiek

vēl arvien noslēpumainības plīvurā tītā fotosintēze. Tās

organiskās vielas, ko radījusi zaļā lapa, vajadzīgas ne

tikai augam — tās nepieciešamas daudziem dažādiem

dzīviem organismiem. Katrs cenšas tās iesaistīt sava

vielu maiņas īpatnējās pārveidībās, būvējot sugai spec

fiskās organiskās vielas. Sacensība, konkurence, cīņa v

nežēlīga varmācība pavada fotosintēzes rezultātā rad

šās organisko vielu molekulas to ceļojumos no viena o

ganisma uz otru. Izveidojas katrai videi īpatnējas, sare

ģītas organismu savstarpējās sakarības un atkarība

Arī putniem te ir liela un nereti neaizstājama lom

Ja mēs spētu ar neapbruņotu aci saskatīt atsevišķus at

mus, tad šajās pārveidībās mums atklātos brīnumam

pasaule. Kā neskaitāmi vingrotāji, paklausot komanda

atomi raiti pārvietojas, veidojot dažādas grupas un s

režģītas figūras. Tad mēs redzētu arī dezoksiribonu

kleīnskābes (DNS) ļoti garās, spirālēs sagrieztās mol

kuļas, kam ir vislielākā nozīme vielu maiņas «komand

šanā» un arī iedzimstošo īpašību pārnešanā no paaudze
uz paaudzi. DNS ķīmisko elementu ziņā ir vienāda v

siem dzīvajiem organismiem, atšķirības vērojamas tik

molekulas struktūrā. Sī lielā molekula ir it kā formul

kurā ietverts milzīgs daudzums «rīcības direktīvu» tie

vielas atomiem, ar ko šūna sastapsies savā mainīga

vidē. Ne tikai fizikāli

ķīmisko pārveidību kār-

tība ietverta šajā DNS

formulā — tur noteiktas

arī iedzimstošās dziņas
un instinkti.

Dzeltenā stērste.
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Niedru stērste.

Ja neņemtu vērā ie-

priekš aprakstītos, acij ne-

redzamos notikumus, tad

varētu likties, ka, piemē-

ram, dziedātājstrazda ma-

zulis radies «ne no kā».

Nesen vēl tēviņš sēdēja
dziedādams pašā egles ga-
lotnē, ziņodams mātītēm,

ka «te ir vīrs, kam pieder
savs meža stūris», bet pēc
35 dienām jau 5 jaunie
strazdi atstāj ligzdu.

Lielākajai daļai mūsu

dziedātājputnu viens perē-

jums aizņem tikai mazliet

vairāk par mēnesi. Vasarā

divreiz perētāji putni
(starp mazajiem putniem tādu ir vairākums) bieži vien

otrā perējuma pirmās olas dēj jau tad, kad pirmā perē-
juma mazuļi vēl tikko taisās atstāt ligzdu. Vai katra putnu
suga cenšas «piepildīt visu zemi», kā tas mēdz būt ar

daudziem zemākajiem organismiem? Tāds iespaids vienā

otrā gadījumā arī rodas, tomēr biežāk varam vērot kaut

ko citu. Daudzām sugām ir noteikts neliels olu skaits, kas

nekad netiek pārsniegts pat ļoti labvēlīgos barības ap-

stākļos. Dzērvēm, baložiem, vakarlēpjiem un ērgļiem ir

tikai divas olas, kaijām — ne vairāk kā trīs. Varētu iedo-

māties, ka šāda «taktika» balstās it kā uz «zināšanu», ka

labvēlīgi barības apstākļi nemēdz būt ilgstoši un pārmē-

rīga savairošanās var izraisīt katastrofu. Savvaļas dzīv-

nieku skaita regulēšanas likumības nav vēl izpētītas. Tās

šķiet esam krietni sarežģītas.

Mūsu mežos lielā zīlīte un cekulzīlīte dzīvo puslīdz
vienādos vides apstākļos un lieto ļoti līdzīgu barību, bet

mazuļu daudzums, ko uzaudzina viens pārītis vienā va-

sarā, tām ir dažāds. Cekulzīlīšu pārītim labākajā gadī-
jumā uzaug 6—7 mazuļi, turpretī lielajai zīlītei caur-

mērā 15. Turklāt cekulzīlītes mazuļi ligzdu atstāj jau

agri (15. —25. maijā), un viss ligzdošanai labvēlīgākais
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vasaras laiks netiek izmantots, jo otrie perējumi cekul-

zīlītēm gadās loti reti. Toties cekulzīlītes mūžs ir manāmi

garāks nekā tās augumā krietni lielākajai radiniecei —

lielajai zīlītei. Vai īsais mūžs ir intensīvās vairošanas se-

kas vai tās cēlonis?

Ir sastopama arī tāda dīvaina uzvešanās kā mazajiem

paērgļiem, kuriem izšķiļas divi mazuļi, bet barots tiek

tikai lielākais, turpretī mazākais vienmēr nobeidzas.

Dažiem mūsu mežu lielajiem putniem — melnajiem

ērgļiem un pa daļai arī klijāniem — ir diezgan noteik-

Bezdelīgas



Baltais stārķis.

tas prasības, lai tie varētu uzsākt

ligzdošanu. Nepietiek ar bagātīgu
barību vien, vajadzīgs no veciem

kokiem sastāvošs mežs (kaut arī

nelielā platībā), citādi ligzdoša-
nas rajona ieņemšanas un ligzdas
būvēšanas instinkts netiek ierosi-

nāts un ligzdošana nenotiek. Šā-

dus meža stūrīšus mežkopji sauc

par pārstāvējušiem, un tie parasti
tiek izcirsti. Tādēļ mums jārēķi-
nās ar šo lielo putnu izzušanu.

Liekas, ka šodien no mūsu repub-
likas faunas esam jau pazaudējuši klinšu ērgli un jūras
ērgli, bet klijānu skaits samazinājies par apmēram 20—

30%. Arvien mazāks kļūst arī mūsu mazo piekūnu (lauku
piekūnu, bezdelīgu piekūnu un purva piekūnu), tāpat arī

ausaino pūču skaits. Šiem putniem pilnīgi izzudis ligzdas
būvēšanas instinkts, zemē arī tie neligzdo, atliek tikai citu

putnu būvētās ligzdas. Putni, kas pie mums apgādā tos

ar ligzdām, ir gandrīz vienīgi vārnas. Bet vārnu skaits

Latvijā pēdējos gados ārkārtīgi samazinājies. To veici-

nājušas arī prēmijas par vārnu iznīcināšanu.

Starp putniem ir ligzdbēgļi, kuri jau no olas izšķiļas
samērā lieli, veikli, instinktiem bagāti un paši spēj uz-

meklēt barību, un ir ligzdguji, kas izšķiļas mazi, ļoti ne-

varīgi. Kurš no šiem vairošanās veidiem ir pirmatnējāks
un kurš evolūcijas nozīmē progresīvāks?

Ir noskaidrots, ka ligzdguļi attīstījušies vēlāk. Šis vai-

rošanās veids labāk piemērots mainīgiem un nelabvēlī-

giem vides apstākļiem, toties tas prasa no vecajiem put-
niem daudz sarežģītāku un intensīvāku darbību. Pilnīgā-
kas ķermeņa attīstības vietā stājušies komplicētāki in-

stinkti.

Liela ir ar vairošanos saistīto instinktu dažādība put-
niem. Ar DNS palīdzību šie instinkti tiek mantoti no pa-

audzes uz paaudzi. Tie nevar būt nemainīgi. Kādreiz tie

radušies un, droši vien, mainās arī šodien.
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VASARA

JOL I J S

Jūlijs nosaukts romiešu valdnieka Jūlija Cēzara vārdā

par godu tam, ka viņš ierosinājis izdarīt kalendāra reformu,

kā arī par viņa militārajiem nopelniem.
Planētas. V c nē r a tagad sāk parādīties kā rīta zvaig-

zne _ Auseklis. Jūlija otrajā pusē tā kļūst ievērojami

spoža un 26. jūlijā atkal sasniedz vislielāko spožumu — tādu pašu

kā maijā. Tā atrodas Vērša zvaigznājā.
Marss jūlija otrajā pusē kļūst saskatāms no rītiem Vērsa

zvaigznājā.

Jupiters mazliet saskatāms no rītiem Auna, bet jūlija bei-

gās — Vērša zvaigznājā.
Saturns redzams nakts otrajā pusē Odensvīra zvaigznāja.

Jūlija beigās tas redzams jau gandrīz visu nakti.

Aptumsumi. Da[ējs Saules aptumsums 9. jūlija redzams Sibīrija,

ziemeļpola rajonā un Ziemeļamerikas ziemeļu daļā.

Saule. Zeme atrodas vistālāk no Saules — afēlijā 5.
_

jūlijā

pl. 15slo0m (attālums 152 milj. km). Saule ieiet Lauvas zīme (Sl)

Jūlijā gaisa temperatūra sasniedz gada maksimumu.

Republikas dienvidos un centrālajā daļā vidējās temperatu-

ras ir 18°, bet augstienēs ap 16°C. Augsnes virskārtas tem- gģģgg
peratūra sasniedz 18—19°C. BHW*

Pērkona negaisu skaits, salīdzinot ar jūniju, pieaug,

un vidēji tie atkārtojas 6-9 reizes mēnesī. levērojami pieaug ari

nokrišņu daudzums. Augstienēs mēneša vidējā nokrišņu summa sa-

sniedz' 110 mm. Līdzenumos nokrišņu ir mazāk - bU-

-90 mm. Tomēr sakarā ar intensīvo iztvaikošanu augsnes virskārta

jūlijā ir vissausākā.

Jūlijs ir karstākais vasaras mēnesis. Intensīvi aug augļu

koku un krūmu dzinumi, ieriešas ziedpumpun nākama gada mjr
ražai, tāpēc augļu koku un ogulāju dārziem jādod papiid-

mēslojums, sistemātiski jāiznīcina visas nezāles apdob v

joslā un jāirdina augsne. Sausā laika dārzu ieteicams laistīt.

Bagātīgi ražojošiem augļu kokiem sāk atbalstīt zarus. Vecāku

augļu koku zarus atbalsta katru atsevišķi. Jauniem augļu kokiem

izdevīgāk zarus balstīt, atsienot tos uz augšu ar izturīgu saiti pie

kārtiņas, kas novietota pie kociņa stumbra.
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Augļu dārzos pēc dabiskas sīko auglīšu nobiršanas jāveic augļu
retināšana.

Jūlija beigās daudz darba zemeņu stādījumos. Pec augļu novāk-

šanas zemeņu stādījumi jāirdina, jāattīra no nezālēm, kā arī jādod

papildmēslojums: 1 spainis atšķaidītu govju mēslu (1:5), kurā izšķī-
dināti 80 g superfosfāta un 50 g kālija sāls vai 150 g pelnu, uz

3 m 2 zemeņu stādījumu. No zemeņu ceriem jāatdala visas stīgas,

izņemot spēcīgākās, kas domātas jaunu stādu ieguvei. Jāatceras, ka

vērtīgākie stādi ir no stīgu pirmā līdz trešajam mezglam ņemtie.
Stādu ieguvei atstatas stīgas ieteicams nedaudz apraust ar zemi.

Laiks gatavot arī augsni jaunajiem zemeņu stadijumiem, jo novēro-

jumi rāda, ka labākais zemeņu stādīšanas laiks ir augusta pirmā
dekāde.

Jūlijā sistemātiski jārušina, jāirdina, jāatbrīvo no nezālēm, jā-
laista un jāmēslo dārzeņu stādījumi un sējumi. Sākas arī daļēja

dārzeņu ražas novākšana. Standartam neatbilstošos tomātus, gurķus,

zaļos zirnīšus, skābenes v. c. dārzeņus ieteicams pārstrādāt dažādās

masas un biezeņos. Laikus jāsagatavo, jāiztīra un jādezinficē trauki

dārzeņu skābēšanai.

Siltumnīcās, lai paildzinātu svaigo dārzeņu ražošanas periodu

un racionāli izmantotu apsildāmās zemstikla platības, jūlija beigās

(arī augusta sākumā) sējami tomāti, gurķi un ziedu kāposti ražas

iegūšanai novembrī un decembrī. Otras ražas iegūšanai atbrivotajas

platībās sēj redīsus, salātus, spinātus. Nedrīkst aizmirst, ka labākie

gurķi un tomāti atstājami sēklu iegūšanai.

Jūlija beigās ieteicams sapļaut niedres lecekšu segām. Sai laikā

pļautas niedres ir lapainas, tāpēc segu pagatavošanai to vajag ma-

zāk un segas ir siltākas nekā no ziemā pļautajām niedrēm.

Krašņumdārzā jūlijā izrokami tulpju, muskaru v. c. sīpoli, kas

novietojami žūšanai un pēcbriedei.

Jāņogulāju sarkano un bālo pangu utis aizlido no jāņ-

ogām uz panātrēm un akļiem, kur barojas līdz rudenim.

Izlido jāņogulāju stiklspārņa tauriņi, kas barojas pa-

pildus ar ziedu nektāru. Oliņas tie dēj pa vienai pie pum-
puriem, zaru plaisās. Viena mātīte izdēj ap 60 oliņu. Pec

9—15 dienām izšķiļas kāpuri, kas iegraužas serdē, kur barojas līdz

rudenim.

Jūlija vidū no ābeļu tīklkodes kokoniem izlido tauriņi, kas lido

līdz augusta vidum.

Turpina izlidot žuburoto taustekļu zāģlapsenes. Kāpuri līdz ar

zemeņu lapām ēd arī ogas. Beiguši baroties, tie ielien augsnē un

iekūņojas.

Ap 15. jūliju izlido augļu koku vērpēja tauriņi. Viena mātīte

izdēj 250—400 oliņu. Izšķīlušies kāpuri ziemo zem oliņas čaumalas.

Jūlija vidū sāk nobirt plūmju zāģlapsenes bojātie augļi. Plūmju

zāģlapsene pie mums nodara lielu postu. Atsevišķās vietās ražas no-

birums sastāda 50%-

Plumju tumšās zāģlapsenes kāpuri grauž augļus vairāk pie pa-

mata. Sagrauztajai masai un kāpuriem ir raksturīga smaka. Viens

kāpurs sabojā 4—6 augļus, kas priekšlaikus nobirst.



Lauksaimniecības kultūraugu apputeksnēšanas darbā vis-

lielākā nozime ir mājas bitēm. Šī uzdevuma veikšanai izdara

bišu dresūras vajadzīgo kultūraugu apputeksnēšanai, piemē-
ram, āboliņam. Pārvešanas attālums no iepriekšējās stropa
atrašanās vietas ir 5 km. Medus rāmji siltā laikā pirms

pārnešanas jāizsviež. Vislabāk bites pārvest naktī ar automašīnu.

Lielākām saimēm virs ligzdas vai medus telpas uzliek rāmi ar

Bites attīstības cikls.

Darba bites dzīve.

836*
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smalku sietu. Pārvadājot dienā, kad temperatūra ir augstāka par

20°, var sabrukt šūnas. Bites var pārvest ari uz liepām, bet jūlija

beigās — uz viršiem. Tie Latvijā aizņem vairāk neka 200 000 ha

lielu platību un dod diezgan stabilus nektāra ienesumus. Izbeidzoties

ienesumam dabā, vietās, kur viršu nav, saimes samazina peru audzē-

šanu. Kamēr viršos izvestās bites turpina ienesumu, tās vēl spēcīgi
audzē perus. Līdz ar to liels skaits jauno bišu ieiet ziemošanā. Bez

ievāktā medus viršu ienesuma laikā pieaugušās bites ir otra iegūta

vērtība un svarīgs priekšnoteikums labai ziemošanai un saimju

attīstībai nākamajā pavasari. Nākamajā gadā ražīgi strādā tikai

tās saimes, kurām rudenī būs saaudzēts daudz jauno bišu.

AUGUSTS

Augusts nosaukts par godu romiešu ķeizaram Oktavia-

nam Augustam. Tādēļ arī šajā mēnesī iedalīja 31 dienu,

lai tas nebūtu īsāks par jūliju. Sakarā ar to bija jāpārkārto

arī pārējo mēnešu dienu skaits.

Planētas. Venēra labi redzama kā rīta zvaigzne —

Auseklis. Tā ir visai spoža un 29. augustā atrodas vislielākajā elon-

gācijā — 46° no Saules. Auseklis meklējams Dvīņu zvaigznājā.
Marss redzams no rītiem Dvīņu zvaigznājā.

Jupiters redzams nakts otrajā pusē Vērša zvaigznāja.
Satur ns redzams visu nakti Odensvīra zvaigznājā. 24. au-

gustā tas atrodas opozīcijā.

Meteori. Perseīdas no 16. jūlija līdz 20. augustam; maksi-

mums 11.—12. augustā — līdz 55 meteoriem stundā.

Saule ieiet Jaunavas zīmē (1lļ) 23. augustā pl. 68t

.

Augustā gaisa temperatūra pazeminās par I—2°. Tikai

jūras piekrastē tā turpina paaugstināties un vidēji sasniedz

16°. Augusta beigās uz zemes virsas reizēm gadās jau nakts

salnas, un Pēterniekos novērota minimālā gaisa tempera-

tūra —2°.

Nokrišņi augustā sasniedz gada maksimumu. Vidzemes augstiene

nolīst vidēji 110 mm. Kurzemes augstienēs — ap 90 mm, bet Zem-

gales un Austrumlatvijas līdzenumos — 70—80 mm mēnesī. Pērkona

negaisu augustā ir nedaudz mazāk nekā jūlijā.

Augusts ir ražas mēnesis, kad dārzkopjiem prasmīgi

jānovāc dārzu bagātais devums.

Nekavējoties jāpabeidz augju koku zaru balstīšana, ja

tas nav paveikts jūlijā. Pēdējais laiks sakārtot vai izga-

tavot no jauna augju ražas novākšanai nepieciešamo inven-

tāru — kāpnes, grozus, kastes, iesaiņojamos materiālus v. c. Iztīrāmi

un savedami pilnīgā kārtībā augju pagrabi un noliktavas. Pēc re-



85

montdarbu veikšanas telpas jādezinficē, sadedzinot uz 1 m 3 telpas
50—100 g sēra.

Augustā ienākas vasaras āboli un bumbieri, agrās plūmes un

vēlīnie skābie ķirši. Ogulājiem pēc ražas novākšanas izgriežami at-

lauztie un kaitēk|u vai slimību bojātie zari.

Tāpat kā iepriekšējos mēnešos dārzos sistemātiski jāiznīcina ne-

zāles un jāirdina augsne.
Mēneša pirmajā dekādē acojami augju kociņi.
Potcelmu audzēšanai savācami izturīgāko plūmju šķirņu kau-

liņi, kas pēc to atbrīvošanas no mīkstuma tūliņ sajaucami ar kūdru

un stratificējami.
Mēneša pirmajā dekādē jāstāda zemenes.

No daudzgadīgajiem dārzeņiem laukā sējamas skābenes un

daudzgadīgie sīpoli. lestādāmi daudzgadīgo vairākstāvu sīpolu (ro-

kambuju) gaisa vairsīpoliņi. Pavairojami rabarberi, sadalot ražīgākos
cerus un izveidojot jaunus stādījumus. Izmantošanai rudenī augusta
sākumā sēj redīsus, salātus un dilles.

Sāk novākt gurķus, tomātus, sīpolus, agros burkānus, selerijas,

pētersīļus, galda bietes v. c. Pusgatavos tomātus novieto lecektīs,

siltumnīcās vai citās telpās nogatavināšanai. Zaļos tomātus marinē

vai skābē. Skābē arī gurķus un agrīnos kāpostus. Pēdējais laiks

atstāt izraudzītos tomātu un gurķu sēkliniekus, lai tie pilnīgi noga-

tavotos.

Laiks izremontēt, izbalsināt un dezinficēt sakņu pagrabus.
Mēneša sākumā jāizrok vēl nenovāktie tulpju, hiacintu, narcišu

v. c. puķu sīpoli. Ar ceru dalīšanu var pavairot ziemciešu puķes:
peonijas,' astilbes, īrisus, flokšus, zilaušus v. c. Dārzā augošajām

puķēm ieteicams papildmēslojumā dot 20—30 g superfosfāta un kā-

lija sāls uz 1 m2. Augusta beigās jāstāda lilijas.
Jāstāda podos neļķes, ziemas lefkojas, cinerārijas v. c. Pēdējo

reizi jāpārstāda ciklamenas.

Augusta sākumā, kad sāk nobirt pirmie ābolu tinēja

bojātie āboli, ābelēm uzliek kāpuru ķeramās jostas, kuras

atstāj līdz ziemas sākumam. Zem jostām salien arī ābeļu
ziedu smecernieki. Jostas pirms aplikšanas var piesūcināt
ar muskardīna suspensiju vai ķīmiskajam vielām, piemēram,

1—3% tiofosa emulsiju no 30% koncentrāta.

Jāsagatavo augļu uzglabāšanai paredzētās telpas, tās iztīrot un

dezinficējot.

Augustā lido un sāk dēt oliņas ābeļu tīklkode un augļu koku

tīklkode. Oliņas tās dēj pa 20—30 vienkopus uz zariem dakstiņ-

veida kaudzītēs un pārklāj ar gļotainu sekrētu, kas sacietē, izveido-

jot vairogveida pārsegu.

Izlidošana un oliņu dēšana turpinās augļu koku vērpēja tau-

riņiem.

Augustā jāturpina apkarot zemeņu zāģlapsenes un žuburoto

taustekļu zāģlapsenes kāpurus, apputinot zemeņu stādījumus ar kal-

cija arsenātu vai vofatoksu.

Izlido upenāju zaru pangodiņa otra paaudze.
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Stacionāras bišu saimes ziemošanai sāk kārtot augusta
vidu. Beidzoties ienesumam, aiz paceltā šķirdēļa jānovieto
pustukšās kāres, lai bites ar tur esošo barību piepildītu
ziemošanas kāres. Ziemošanai katrai saimei vajadzīgs 15—

30 kg labas barības. Uz katru saimi apmēram vienam rāmim

jābūt arī ar bišu maizi, kura pārlieta ar aizvākotu medu. Bites ne-

drīkst ziemot uz biezajiem mediem, lapu izsvīdumiem v. tml., kas
satur daudz nesagremojamu vielu. Saimes jāpiebaro ar 3—6 kg cu-

kura. Rudenī normālos apstākļos bites jāēdina līdz septembra vidum.
Bitēm jādod laiks barību nogatavināt un aizvākot. Vēsā laikā vēlu

izbarota neaizvākota barība uzsūc mitrumu, ziemā bojājas, saskābst
un kļūst bitēm kaitīga.

Dravā strādājot, sevišķi pavasaros un rudeņos, nedrīkst nomest
vaska gabaliņus vai atstāt neaizsegtas kāres, jo tas pievilina laupī-
tājus. Vasaras krājuma vaska atkritumi un nederīgās šūnas jāpar-
kausē.

SEPTEMBRIS

(no latīņu vārda septem — septiņi), jo pirms Cēzara ka-

lendāra reformas gads sākās martā.

Planētas. Venēra labi redzama kā rīta zvaigzne sā-

kumā Dviņu, tad Vēža zvaigznājā, pašās pēdējās septembra
dienas — Lauvas zvaigznājā.

Marss redzams no rītiem Dvīņu, vēlāk Vēža zvaigznājā.
Jupiters lec ap pusnakti un redzams līdz rītam Vērša zvaig-

znāja.

Saturns redzams visu nakti Odensvīra zvaigznājā.
Saule. Septembrī ļoti strauji samazinās Saules augstums, līdz

ar to sarūk arī dienas garums. Saule ieiet Svaru zīmē 23. sep-

tembrī pl. 3 8t17m. Šo brīdi uzskata par rudens sākumu. Nakts k|tis!
vienādā garumā ar dienu 25. septembrī (sk. paskaidrojumus pai
martu).

Pirmās rudens salnas virs

zelmeņa.
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Temperatūra septembrī pakāpeniski pazeminās par 5—

6°C. Pirmās rudens salnas virs zelmeņa pirmajā dekādē

vērojamas Vidzemes un Latgales augstienēs, otrajā de-

kādē — republikas centrālajos rajonos, bet trešajā — jūras
piekrastē. Salnas parasti sākas dekādi pēc tam, kad vidējā
diennakts temperatūra noslīd zem +10°Cun siltumprasīgajām kul-

tūrām izbeidzas veģetācijas periods.
Apmākušos dienu skaits septembrī visumā neliels — 9—lo die-

nas. Nokrišņu summa svārstās 50—90 mm robežās. Pērkona negaisu
skaits samazinās.

Septembris — pirmais rudens mēnesis. Augju dārzos

ienākas vēlīnas vasaras un rudens ābolu un bumbieru šķir-
nes, kā arī vairums plūmju šķirņu.

Pēc augļu novākšanas no dārziem savācami visi zaru

balsti, kas dezinficējami un novietojami zem jumta. Pēc

tam augļu un ogu dārzos jāiestrādā organiskais un minerālmēslo-

jums, sekli iearot vai iešķīvojot. Jāizgriež tikai slimību un kaitēkļu
bojātie, kā arī atlauztie zari.

Septembra sākumā gatavojami ogulāju spraudeņi, ņemot šīs va-

saras dzinumus līdz 15 cm garumā. Spraudeņus sprauž labi sagata-
votās dobēs. Rūpīgi kopjot un laistot, var panākt 100% spraudeņu
apsakņošanos.

Potcelmu audzēšanai vācamas Kaukāza plūmju, ābeļu un bum-

bieru sēklas. Jāatceras, ka ābelēm labākos potcelmus dod 'Anto-

novka', 'Anīss', 'Borovinka' un ziemcietigie vietējie īpatņi.

Jaunajiem augļu kociņiem jāapkniebj spēcīgi augošie dzinumu

gali. Laiks gatavot arī bedres jaunu augļu kociņu stādīšanai, ko var

sakt jau mēneša beigās. Neiestādītos augļu kociņus pierok ziemo-

šanai.

Masveidā novācami burkāni, bietes, kāļi, rutki, selerijas, vidēji
vēlie kāposti v. c. dārzeņi. Nenovākti var palikt tikai vēlie kāposti.
Jācenšas savlaicīgi ievākt dārzeņu sēkliniekus. Sēklām nedrīkst |au
pārgatavoties. Sēklinieki ātri jāizžāvē un jāizkuļ.

Platības, no kurām novākti dārzeņi, nekavējoties mēslojam;
uzaramas vai uzrokamas. Jādod organiskais mēslojums daudzgac

gajiein dārzeņiem.

Tukšās, neaizņemtās lecektis iztīrāmas no mēsliem un zeme

Remontējamas lecekšu apmales, lecekšu logi dezinficējami un novi

tojami zem jumta. Pārlāpstojamas komposta kaudzes.

Nākamā gada gurķu un tomātu laukā sējamas kulišu aizsar

joslas no ziemas rudziem, jo mūsu republikā rudzi ir vislabākā

kulišu augs siltummīlošajām kultūrām.

Laiks zaļināt sēklas kartupeļus (it sevišķi agrīnas šķirnes),
zaļinātie sēklas kartupefi ziema gandrīz tikpat kā nebojājas un n

kārnajā gadā dod par 10—20% augstākas ražas, ienākas un nobrie

ātrāk, kā arī dod vairāk lielo bumbuļu.

Septembra sākumā telpās jāienes dārza pa vasaru novietot

istabas augi, kā arī jāiestāda steidzinātai uzziedināšanai ziema d

mātie sīpolaugi — tulpes, hiacintes, narcises, muskares, naktsvijo
tes v. c.

Arā augošās dižciltīgās rozes jāturpina mēslot tikai ar kāli

un fosforu saturošiem minerālmēsliem.
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Septembrī vēl var turpināt stādīt lilijas, kā arī sadalīt un pār-
stādīt dažādas ziemciešu puķes.

Mēneša beigās sāk stādīt puķu sīpolus — tulpes, hiacintes,
narcises, krokusus, sniegpulkstenītes, muskares v. c.

Septembra sākumā plūmju-niedru laputs mātītes no

niedrēm pārlido uz plūmēm; no izdētajām oliņām izšķiļas
kāpuri, no kuriem attīstās tikai mātītes, kas dēj apmēram
5 oliņas. Laputs ķermenis izdala t. s. medus rasu, ar ko

pārklājas plūmju augļi un lapas.
Mēneša pirmajā dekādē no olivam izšķiļas jāņogu dzeltenās

zāģlapsenes kāpuri.
Septembra vidū ķiršu laputs spārnotās mātītes no madarām

pārlido atpakaļ uz ķiršiem. So mātīšu pēcnācējas pēc pārošanās dēj
apaugļotas oliņas, kas pārziemo.

No augļu koku tīklkodes un ābeļu tīklkodes oliņām izšķiļas kā-

puri, kas ziemo.

Ziemot augsnē aiziet .pieaugušās zemenāju lapgrauža vaboles

un avenāju ziedu smecernieks.

Septembra beigās augļu kokiem jāapliek līmes jostas. Tās lieto

galvenokārt salnas tauriņu mātīšu ķeršanai.

Septembra otrajā pusē bites pārtrauc savu aktīvo dar-

bību un pāriet bezdarbībā pusmiega stāvoklī. Siltākās die-

nās vēlams bites pamudināt vēl izlidot, pasniedzot tām

nelielas devas cukura. Pēdējie lidojumi bitēm parasti notiek

oktobra sākumā. Kad ārā temperatūra ir zemāka par +B°C,
bites sāk blīvēties kāru starpās-

Pilnīgā kārtībā jābūt stropu jumtiem. Mitrums stropā nedrīkst

iekļūt. Stropa pārsega materiāliem vienmēr jābūt sausiem visu zie-

mošanas periodu. Vajadzības gadījumā tie jāžāvē. Stropa sānu un

rāmīšu virsu pakojumam ziemošanas laikā parasti lieto spa|us, vati,

presētus salmu pinumus, sausas sūnas, papardes un kūdras plāksnes.

A. Vēriņš

KRĀŠŅĀS SAVVAĻAS PUĶES

(Latvijas dekoratīvie savvaļas augi)

Vairums mūsu republikas dārzos kultivēto krāšņum-

augu ir introducēti — ievesti no citām zemēm. Bet vai

Latvijā nav savu, vietējo dekoratīvo augu? Ir — un tur-

klāt vēl krietni daudz. Protams, mūsu mežos un laukos,

pļavās un birzīs neaug tik krāšņi augi kā saules pielie-

tajās dienvidu zemēs, tomēr līdzšinējie novērojumi ļauj
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secināt, ka vismaz kādu simtu republikā sastopamo aug-
stāko augu sugu var ar ļoti labiem panākumiem izman-

tot apstādījumu ierīkošanai. Paraugieties tikai vasaras

mēnešos visapkārt, un jūs ieraudzīsiet, ka mūsu republikā
aug desmitiem, pat simtiem skaistu augu sugu, kuru

ziedu žilbinošās krāsas aicināt aicina: nāc, aplūko mani,

es esmu skaists!

Savvaļas augu ieviešana kultūrā nav saistīta ar lie-

lām grūtībām, gluži otrādi — vairums mūsu savvaļnieku
ātri un viegli piemērojas kultūras apstākļiem, ir ļoti plas-
tiski un labos augšanas apstākļos ātri izmainās un kļūst
vēl krāšņāki. Piemēram, šķeltlapu silpurene dabiskos ap-

stākļos sasniedz tikai 10—15 om augstumu, bet kultūras

apstākļos — pat 50 om! Ja savvaļā vienā silpurenes cerā

reti sastop vairāk par s—B ziediem, tad labos augšanas

apstākļos dārzā ir atzīmēti gadījumi, kad vienā silpure-
nes cerā vienlaikus uzziedējuši pat 40—50 ziedu! Ilgga-
dīgos novērojumos noskaidrojies, ka kultūras apstākļos
ievērojami izmainās arī jumstiņu gladiolas, dzeltenās

dzegužkurpītes, zilās vizbulītes, dūkstu vijolītes, mārsili»

Daugavas lilijas v. c.

Protams, ieviešot kultūrā jaunas savvaļas augu su-

gas, ikvienam labi jāiepazīstas ar šo augu bioloģiju un

noteiktām dzīves prasībām, jo kultūrā savvaļas augu

augšanas apstākļiem jābūt līdzīgiem vai labākiem nekā

savvaļā. Jāievēro arī, kādā vietā — saulainā, ēnainā vai

pusēnā — aug mūsu izraudzītais augs. Ja bezdelīgacti-

ņas vai dzirkstelītes, kas savvaļā aug tikai saulainās vie-

tās (tipiski saulmīļi), iestādīsim dārzā zem kokiem (ēnā),
tad, protams, gaidītos panākumus negūsim. Tas pats no-

tiks, ja tipiskus ēnmīļus (zilās vizbulītes, kumeļpēdas,
lakšus v. c.) iestādīsim saulainās, atklātās vietās.

Interesanti atzīmēt, ka pēdējā laikā ļoti daudzās val-

stīs daiļdārznieki un arhitekti projektē un veido pilsētas

un ciematos jaunus pankus, kuros ir pārstāvēta tikai

dzimtās zemes augu valsts. Šādus parkus sak veidot arī

vairākās mūsu Dzimtenes pilsētās (Maskavā, Kijevā,

Brjanskā v. c). Vietējās floras parku ierīkošanai ir ne

vien estētiska, bet arī liela audzinoša nozīme, jo šādi

dārzi iepazīstina cilvēkus ar dzimtās zemes dabas krāš-

ņumu un bagātību, kā arī sniedz lielu izziņas materiālu.

Diemžēl, mūsu republikā šim jautājumam ne daiļdārz-

nieki, ne arhitekti, ne projektētāji neveltī ne mazāko uz-
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manību. Kapčc? Droši vien tāpēc, ka da|a speciālistu sav-

vaļas dekoratīvos augus uzskata par mežeņiem, kuriem

it kā neesot vietas mūsu pilsētu un ciematu apstādīju-
mos. Sads uzskats ir dziļi kļūdains, jo republikas savva-

ļas augu izmantošana apstādījumos tikai vairotu to
skaistumu.

Noteikti jāatzīmē līdz šim veiktie pētījumi, kas ļauj
secināt, ka Padomju Latvijas savvaļas dekoratīvos augus
kultūras apstādījumos var izmantot ļoti vispusīgi. Tie no-

derīgi gan agru pavasara ziedu grupu veidošanai (viz-
bulītes, kaķpēdiņas, skalbes, mugurenes, kreimenes, bez-

delīgactiņas, gaiļbiksītes, saulpurenes, silpurenes, vijolī-
tes v. c), gan visdažādāko klintāju un akmeņdārzu iekār-
tošanai (cekuliņi, kaķpēdiņas, pulkstenītes, 'cīrulīši, ra-

dzenes, armērijas, dzirkstelītes, pļavas zeltenes, zeltstarī-

tes, laimiņi, saulrieteņi, mārsili v. c), gan ūdensbaseinu
un krastmalu stādījumiem (ūdensrozes, lēpes, puķumel-
dri, vilkvālītes, kalmes, skalbes, dūkstu vijolītes, cūk-
auši, naktsvijolītes, vītolu vējmietiņi, neaizmirstules, lie-
lās krastkaņepes, parastā strauspaparde, maurloki, faksi,
krastu veronika v. c), gan rentablu un dekoratīvu me-

dus augu un ārstniecības
augu stādījumu iekārtošanai

(daglīši, māteres, deviņvīruspēks, laimini, vējmietiņi,
šaurlapu ugunspuķes, bitenes, kaķumētras v. c), gan de-
koratīvu «zālienu» iekārtošanai kā saulainās, tā noēnotās
vietās (mārsili, vizbulītes, mugurenes, kumeļ'pēdas v. c).

Dekoratīvajos stādījumos tikpat kā neizmanto arī dau-
dzus krāšņus mūsu floras krūmus: zalktenes, dzeltenās

saulrozītes, čužas, paegļus v. c. Sevišķi nepelnīti aiz-
mirsts ir mūsu parastais paeglis — ziemeļu ciprese. To

atceras tikai dažādos svētkos, kad neapzinīgi klubu un

iestāžu vadītāji norīko cilvēkus sacirst tūkstošiem tieši

krāšņāko un kuplāko paegļu eksempl aru, lai ar tiem iz-
dekorētu ēku fasādes un pagalmus, bet pēc tam aizvāktu

tos uz ... žagaru kaudzi. Šai barbariskajai rīcībai laiks

uzlikt veto!

Sevišķi skaistas ir paegļu kolonveidu un piramidālās
formas, kas varētu kļūt par ikviena parka vai dārza lep-
numu. Jāatceras, ka paegļu pārstādīšanai jāgatavojas
ļoti rūpīgi. Vislabāk, ja pārstādīšanai paredzētajam pa-
eglim jau agrā pavasarī aplī atdur saknes (paegļiem
saknes atrodas_ sekli), pašu kociņu neizrokot, bet sakņu
atdūrurna vietās ieberot nedaudz komposta. Tajā vietā
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Pavasaros mežos

uzzied smaržīgas

kreimenes.

kociņa saknes vasaras periodā veido biezu sīku saknīšu

tīklu. Nākamajā pavasarī (var arī rudenī) paegļa kociņu

ar iespējami lielu sakņu un zemes
kamolu pārstāda ap-

stādījumos. Pārstādot' paegli jāraugās, tā

orientācija pret debess pusēm būtu tada pat ka līdz šim,

augot savvaļā.

īpaši vajadzētu atzīmēt mazos mārsilus, jo no tiem

var izveidot izcili krāšņu dekoratīvo zālienu, kas agra

pavasarī un rudenī ir zaļā lapu krāsā, bet no jūnija līdz

augustam zied ar sārti violetiem ziediņiem. Mazie mārsili

republikā sastopami ļoti bieži un viegli pavairojami ar

sēklām vai veģetatīviem dzinumiem. Mazo mārsilu za-



liens ir ne vien ļoti dekoratīvs, bet arī praktisks, jo tā ir

teicama barības bāze bitēm. Sava daļa tiek arī ārstniecī-

bas augu vācējiem, kas, ievācot mazo mārsilu lakstus,

iegūst labu līdzekli pret klepu, bronhītu un nervozitāti.

Pētījumi rāda, ka mūsu republikas florā visvairāk

augu sugu, kas izmantojamas dekoratīvajos stādījumos,
ir saīdsaknīšu, liliju, orhideju, neļķu, gundegu, rožu,

ziemciešu, lūpiziežu, vīrceļu, pulkstenīšu un kurvjziežu
dzimtās.

Prasmīgāk, pilnīgāk un viapusīgāk izmantot dzimtās

zemes savvaļas floras dekoratīvo augu bagātības un no-

derīgākos augus ieviest apstādījumos un dārzos, neiz-

postot un nepadarot nabagākas to dabiskās atradnes, —

tāds ir katra daiļdārznieka un dekoratīvo stādījumu pro-
jektētāja un iekārtotāja goda pienākums.

V. Grāvītis

KABATAS TĀLMĒRS

Tūristi un novadpētnieki var aptuveni no-

teikt attālumu pēc tālumā redzama priekšmeta,
kura lielums ir zināms. Redzot tālumā ēkas,

mašīnas, dzīvniekus v. c. objektus, nav grūti
iedomāties, cik liels turpat izskatītos vidēja

auguma cilvēks. Kalendārs ar šeit ievietoto zī-

mējumu jātur taisni uz priekšu izstieptajā rokā

(vēlams 62 cm attālumā no acīm), un redza-

mais cilvēka garums jāmērī ar iedalām lapas
malā. lepretim attiecīgajām iedaļām
ir atzīmēts attālums metros līdz ap-

skatāmajiem objektiem. Jo mazāks

ir šķietamais cilvēka garums, jo at-

tālums līdz tam ir lielāks un attā-

luma noteikšanas precizitāte ir ma-

zāka. Rezultāti ir aptuveni, jo gan

cilvēku augums, gan roku garums

nav vienāds, tādēļ tālmērs katram ir

jāizmēģina pašam (piemēram, uz

šosejas) un jāizdara individuāli la-

bojumi.



93

Cilvēka garuma vietā var izmantot arī vidēji liela

koka vai piecstāvu mājas augstumu. Tādā gadījumā at-

tālums līdz objektam būs 10 reizes lielāks, nekā uzrādīts

attēlā.

V. Grāvītis

KABATAS SAULES PULKSTENIS

UN SAULES KOMPASS

Lai izmantotu šeit ievietoto zīmējumu kā saules pulk-
steni, attēls jāorientē precīzi pēc debess pusēm (ar bultu

uz ziemeļiem) un tā centrā perpendikulāri pret grāmatas
lapu jātur sērkociņš. Nolasījums pēc sērkociņa ēnas rādīs

stundu pēc vietējā un pēc dekrēta laika, pie kam pēdēja
nolasījuma precizitāti ietekmēs novērojuma vietas ģeo-

grāfiskais garums (no Liepājas līdz Zilupei ap 28 min.

starpība), bez tam abus ietekmēs arī Saules kulminācijas
momenta svārstības (līdz 15 min. uz vienu vai otru pusi).
Pavasarī un vasarā (no 21. marta līdz 23. septembrim)

grāmatas lapa jāpaceļ par 33°, kā parādīts 2. attēlā. Sēr-

kociņa ēnas gals, lēnām virzoties pa saules pulksteni,
aprakstīs riņķa līniju. Turot zīmējuma centrā 0,6 cm

garu sērkociņa gabalu, šī riņķa lielums 22. jūnijā līdzi-

nāsies zīmējuma_ vidū parādītajam riņķim; pārējā laikā

tas būs lielāks. Ēna pārvietojas par 15°_ stundā. Ja zīmē-

jums ir novietots horizontāli, tad rezultāti iznāk kļūdaini.
Ēnas gals tādā gadījumā apraksta līknes, kuru paraugi
0,6 cm garam sērkociņa gabalam 21. martā, 22. jūnijā,
23. septembrī un 22. decembrī ir parādīti zīmējumā. Ka

parādīts zīmējuma vidū, 21. martā un 23. septembrī kļūda
ir apmēram pusstunda un 22. jūnijā — ap vienu stundu.

Ziemā kļūdas ir ievērojami mazāikas. Saules pulkstenis
ziemā ir jātur attiecīgi lēzenāk, jo citādi saule to neap-

spīdēs.
Lai izmantotu to pašu zīmējumu kā saules kompasu,

tā centrā jātur sērkociņš perpendikulāri grāmatas lapai

un grāmata jāpagriež tā, lai sērkociņa ēna rādītu tu

stundu zīmējumā, kādu pašlaik rāda pulkstenis. Tad bulta

zīmējumā rādīs uz ziemeļiem. Vasarā grāmatas lapa tā-

pat jāpaceļ par 33°. Kļūdas ir līdzīgas iepriekšējam.
Pilna Mēness ēnu var izmantot gan Mēness pulkste-

nim, gan Mēness kompasam gluži tāpat ka Saules ēnu,



1.att.

2. att.
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bet šādā gadījumā zīmējumā norādīto ziemeļu vietā ir

jāpieņem dienvidi, un otrādi. Izmantojot dažādas Mēness

fāzes, arī jārīkojas tāpat kā iepriekš, bet ziemeļu virziens

tad būs tāds, kā parādīts zīmējuma malā, pie taim vien-

mēr zīmējuma faktiskā dienvidu mala jāpaceļ uz augšu.
Zīmējumu var izmantot arī aptuvenai leņķu mērīša-

nai dabā, kā arī par paraugu dažāda lieluma saules

pulksteņu izgatavošanai.

A. Klimpiņa

JONIZĒJOŠIE IZSTAROJUMI —

PALĪGS KAITĪGO KUKAIŅU APKAROŠANĀ

Pagājušajā gadsimtā, kad zinātniekiem izdevās atklāt

radioaktivitāti, grūti bija pat iedomāties, cik plašu pie-
lietojumu šis atklājums gūs cilvēku dzīvē. Uz tā bāzes

nepilna pusgadsimta laikā izaugusi vesela virkne jaunu
zinātņu nozaru.

Viena no šādām jaunām zinātņu nozarēm ir radiobio-

loģija, kas pēta jonizējošo izstarojumu ietekmi uz dzī-

viem organismiem.

Jonizējošie izstarojumi ir fizikāli dažādi izstarojama
veidi, kam raksturīgs ļoti augsts enerģijas līmenis, kā arī

līdzīga ķīmiskā un bioloģiskā iedarbība. Jonizējošos iz-

starojumus iegūst ar rentgena aparāta palīdzību, dažādu

radioaktīvo vielu sabrukšanas procesos un radioaktīvo

vielu atoma kodolu dalīšanās reakcijās.
šos izstarojumus iespējams izmantot visdažādākajās

tautsaimniecības nozarēs: ķīmiskajā un pārtikas rūpnie-
cībā, medicīnā un lauksaimniecībā. Tā, piemēram, noteik-

tas jonizējošo staru devas stimulē augu un dzīvnieku

augšanu, dod produkcijas pieaugumu, kā arī uzlabo tās

kvalitāti. Tie kalpo arī selekcijai, lai izmainītu jau esošo

šķirņu īpašības un radītu jaunas.

Pēdējā laikā līdzās dažādajiem līdz šim pazīstama-

jiem kaitīgo kukaiņu apkarošanas paņēmieniem (ķīmiska-

jiem, bioloģiskajiem v. c.) aizvien biežāk sāk minēt jaunu

radiobioloģisko apkarošanas metodi, t. i., kaitēkļu apka-

rošanu ar jonizējošo izstarojumu palīdzību. Šobrīd mi-

nētā metode vēl atrodas tapšanas stadijā: zinātnieki to

turpina sīkāk izpētīt un pārbaudīt pie dažādām kaitēkļu

grupām; iegūtie rezultāti liecina, ka tā ir ļoti perspek-
tīva.
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Ar jonizējošo izstarojumu palīdzību kaitēkļus var ap-
karot dažādos veidos. Pirmkārt, tos visās attīstības sta-

dijās var iznīcināt tieši ar ļoti augstām izstarojuma de-

vām — līdz 200000 r (r—rentgens ir izstarojumu mēra

vienība). Sādi veic dažādu pārtikas produktu sterilizā-

ciju, t. i., baktēriju un sēnīšu iznīcināšanu tajos, kā arī

iznīcina labības noliktavu kaitēkļus. Tomēr jāatzīmē, ka

lietot augstas izstarojuma devas dažkārt ir neizdevīgi,
jo tās var izraisīt nevēlamas pārmaiņas apstarotajos

produktos. Ar augstām devām apstarotajiem graudiem,
piemēram, samazinās dīgtspēja, kā arī izmainās citas

sēklas īpašības.
Daudz plašāku pielietošanu gūst t. s. kukaiņu dzi-

muma sterilizācijas metode, t. i., apstarošana ar daudz-

kārt zemākām devām, kas kaitēkļus gan nenonāvē, bet

pārtrauc to vairošanos. Eksperimentējot ar dažādiem

graudu noliktavu kaitēkļiem, padomju zinātnieki ir no-

skaidrojuši, ka to sterilizāciju panāk jau ar 8000—10000r.

Kukaiņu dzimuma sterilizācijas būtība ir šāda. Kai-

tēkļus vispirms masveidā savairo laboratorijas apstākļos,
kukaiņu tēviņus apstaro ar tādām devām, kas padara tos

sterilus, t. i., vairoties nespējīgus, un pēc tam izlaiž

vietā, kur savairojušies attiecīgie kaitēkļi. Sterilie tēviņi

pārojas ar dabā sastopamajām mātītēm, un rezultātā šīs

mātītes izdēj neapaugļotas oliņas, kas tālāk neattīstās.

Tādējādi kaitēkļu skaits strauji samazinās.

Labi rezultāti iegūti, lietojot kukaiņu dzimuma steri-

lizācijas metodi dabā sastopamo augu kaitēkļu un dzīv-

nieku parazītu apkarošanā. Šādi eksperimenti veikti Ame-

rikā, kur, piemēram, Kirasao salā un vēl dažos citos ap-

vidos ar sterilizācijas metodes palīdzību vienas sezonas

laikā pilnīgi iznīcināts kāds bīstams mājdzīvnieku para-

zīts. Līdzīgā kārtā sekmīgi apkarots arī ābolu tinējs, kok-

vilnas smecernieks, moskīti v. c. kaitīgi kukaiņi.
Arī padomju zinātnieki strādā pie šīs jaunās kaitēkļu

apkarošanas metodes izveidošanas. Tā Vissavienības

augu aizsardzības institūtā izstrādāta kokvilnas pūcītes
dzimuma sterilizācijas metode.

Mūsu republikas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas insti-

tūta dzīvnieku citoloģijas laboratorijā jau gūti pirmie re-

zultāti āboliņa ziedu smecernieka sterilizācijas metodes

izstrādāšanā.' Turpmāk paredzēts radiobioloģisko apkaro-
šanas metodi izstrādāt arī biešu mušai v. c. kaitēkļiem.
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RUDENS

OKTOBRIS

Oktobris — astotais mēnesis seno romiešu kalendārā

(no latīņu octo — astoņi).
Planētas. Venēra redzama Lauvas, bet oktobra pē-

dējās dienās — Jaunavas zvaigznājā; vēl arvien tā ir rīta

zvaigzne, bet tagad tā vairs nav tik spoža kā iepriekšējos
mēnešos.

Marss redzams tagad jau ilgāk no rītiem Vēža zvaigznājā,
bet oktobra otrajā pusē — Lauvas zvaigznājā.

Jupiters redzams Vērša zvaigznājā gandrīz visu nakti.

Satur n s redzams Ūdensvīra zvaigznājā gandrīz visu nakti.

Meteori. Drakonīdas — no 7. līdz 12. oktobrim, maksimums

9.—10. oktobrī. Orionīdas — no 14. līdz 26. oktobrim, maksi-

mums 22. oktobrī (līdz 10 meteoriem stundā).
Saule ieiet Skorpiona zīmē (tt\,) 23. oktobrī pl. 12st.

Temperatūra no mēneša sākuma līdz beigām pazeminās
par 4—s°C un oktobra otrajā pusē vidēji visur ir zem +s°.

Pirmās rudens salnas gaisā republikas austrumu rajonos SSSrea*
vērojamas septembra pēdējās vai oktobra pirmajās dienās,

Rietumu rajonos tās iestājas oktobra otrajā un trešajā de-

kādē. Izņēmums ir Zemgales līdzenuma centrālā daļa (Pēternieki),
kur salnas gaisā vidēji iestājas jau ap 10. septembri. Maksimālā

temperatūra mēneša sākumā vietām var vēl pārsniegt +20°C.

Lai gan nokrišņu summa oktobrī ir apmēram tāda pati ka sep-

tembrī, tomēr strauji pieaug apmākušos dienu skaits; parasti puse
no visa dienu skaita ir apmākušās. Pērkona negaiss oktobrī novērots

Pirmās rudens salnas

gaisā.
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tikai atsevišķos gados. Oktobrī var parādīties arī sniegs, kas gan

parasti atkal nokūst.

Oktobri visa daba sāk gatavoties ziemas miera pe*

riodam.

Dārzos novāc pēdējos ziemas ābolus. Augļu kokiem

jāizgriež nokaltušie un slimie zari, jo lapas vēl nav nobi-

_
. rušas un tie ir labi saskatāmi. Ja septembra beigās nav

paspēts, tad oktobra sākumā augju kokiem obligāti apliekamas līmes

jostas. No dārziem noteikti jāizved visas nezāļu un zaru kaudzes, jo
citādi tajās iemitinās un pārziemo sīkie grauzēji, kas ziemā var ap-

grauzt augļu kociņu saknes un stumbrus.

Rūpigi jāmēslo, jāirdina un jāsastrādā augsne visā dārza platībā,

gan rindstarpās. gan apdobju joslā. Kamēr lapas vēl nav nobirušas,

ērkšķogu, jāņogu un upeņu krūmiem izgriež sausos un liekos zarus.

Jāievēro, ka jāņogulājiem un ērkšķogulajiem ogas vairāk ražo ve-

cākie zari, tāpēc tie pēc iespējas jāsaudzē un uzmanīgi jāapgriež
tikai panikušie, slimie un nokaltušie zari. Turpreti upenājiem vairāk

ražo tieši jaunie dzinumi.

Sagādātās ābelītes, plūmītes un citi augļu kociņi rudenī rūpigi

pierokami un piesedzami ar egļu skujām. Skujas lietderīgi ierakt

arī starp kociņu saknēm, lai ziema tās neapgrauztu peles Augļu ko-

ciņus un ogulājus rudenī var stādīt arī paliekošās vietas, ja tikai

stādāmajās vietas augsne nav pārak smaga un mitra.

Dārzeņkopjiem jābeidz vēlīno kāpostu novākšana, kā arī iezie-

mošana vai skābēšana. Jāmēslo daudzgadīgie dārzeņi, jāsastrādā un

jāmēslo no dārzeņiem atbrīvotie lauki un dārzi.

Jāsavāc, jāpārbauda, jāizremontē vai no jauna jāpagatavo dār-

zeņkopībā nepieciešamais inventārs

Turpināma dārzeņu sēklu kulšana, tīrīšana, žāvēšana. Jāatlasa

steidzināšanai vajadzīgie sīpoli, galda bietes, pēte.sīļi, selerijas, kā

arī jāizrok nepieciešamais daudzums skābeņu un rabarberu.

Rūpīgi jāpārbauda un jāsalabo siltumnīcu apkures sistēmas, jā-
iestiklo visi siltumnīcu un lecekšu logi. Neapkurināmas siltumnīcas

jāattīra no vecas ražas atliekam, jādezinficē un jāsakārto nākamā

gada vajadzībām. Dezinficējama un pārrokama ari augsne.

Pilnīgi pabeidzama lecekšu iztīrīšana no zemes un kūtsmēsliem.

Aukstajās lecektīs ieteicams iestādīt sipolus, kurus pēc sala iestāša-

nas piesedz ar salmainiem mēsliem. Sadi stādīti sīpoli pavasarī agri
dod lokus.

Pēdējo reizi pārlāpstojamas komposta kaudzes.

Oktobrī jāpabeidz puķu sīpolu stādīšana. Sākoties lapkritim, var

stādīt krāšņuma kokus un krūmus.

Pēc pirmajām spēcīgajām rudens salnām jāizrok un jāsagatavo
ziemas glabāšanai dāliju gurni, gladiolu bumbuļsīpoli, kannu sak-

nes, bumbuļbegonijas.

Ja ir sauss rudens, tad ara stādījumos pamatīgi jāaplaista skuju

koki, mūžzaļ.e lapu koki un krūmi, ziemciešu puķes, jo mitrums pa-

lielina to izturību ziemojot. Ar sadalījušos kūtsmēslu kompostu vai

smalkas kūdras zemsedzi noklājami visi ša rudens zemciešu puķu
stādījumi. Nobirušas koku lapas vajag nogrābt no zālieniem, bet

atstāt zem kokiem un krūmiem.



Oktobra sākumā uz ērkšķogu, jāņogu un upeņu lapām MHHRļ
sastopami jāņogu dzeltenās zāģlapsenes trešās paaudzes W%ļj
kāpuri. Tie ir ļoti ēdelīgi. Vecākās attīstības stadijās kāpuri

pa vairākiem uz vienas lapas ēd lapu malas, līdz beigas

paliek tikai pašas rupjākās lapu dzīslas. Pēdējās paaudzes

kāpuri izveido kokonus augsnē lidz 6 cm dziļumā.

Pēc pirmajam salnām oktobra sakuma un vidū no kūniņām iznāk

salnas tauriņi. Mātītes rāpjas pa augļu k»ku stumbriem uz augšu.

Vainagā tās' uzmeklē spārnotie tēviņi, un notiek kopulacija. Mātītes

dēj oliņas pa vienai pie ābeļu pumpuriem un zaru nelīdzenumos.

Viena mātīte parasti izdēj 200—300 oliņu, kas ziemo.

Ābeļu ziedu smecernieks, iestājoties vēsākam laikam, uzmeklē

ziemošanas vietas.

Mūsu klimatiskajos apstākļos peru audzēšana izbeidzas

septembra beigās — oktobra sākumā. Bišu kamols izvei- m

dojas tur, kur rudenī dzimušas pēdējās bites.

Stropu skrējām jābūt sašaurinātām proporcionāli sai- Iq£J
mes stiprumam (maksimāli līdz 10 cm) un pasargātām no

tiešām vēja pūsmām, pieverot laipiņu vai slīpi pieliekot dēlīti. Vaļējās

skrejas izmanto zīlītes, kas tiaucē bišu mieru un klauvējot vilina sev

barībai bites Stropi jāsargā no sitieniem, kas rodas, piemēram, cilā-

jot jumtiņus. Vējainā laikā tos var radīt arī apledojuši zari. Stropus

ir izdevīgi novietot uz kastēm, kuras rudeni piepilda, piemēram, ar

sausām lapām, bet vēlāk stropu sānus apmet ar nesablīvētu sniegu.

Vējš ir vislielākais bišu ienaidnieks un stropu saldētājs ziemā. Saimju

pēdējo nodrošināšanu pret aukstumu stropos izdara, iestājoties vēsam

laikam.

NOVEMBRIS

Novembris — devītais mēnesis seno romiešu kalendārā
|MH

(no latiņu novem — deviņi). ķmW
Planētas. Venēra redzama kā rīta zvaigzne Jaunavas

zvaigznājā.
...

BB^I
Marss redzams no rītiem Lauvas zvaigznāja.

Jupiters sākumā ir Vērša, vēlāk — Auna zvaigznāja. Tj*

atrodas opozīcijā 13. novembrī, tātad ir ļoti labi redzams visu nakti.

Satur n s redzams Ūdensvīra zvaigznājā nakts pirmajā puse.

Saule ieiet Strēlnieka zīmē (/) 22. novembrī pl. 10Bt
.

Novembrī salnas pāriet vispārējā sala, pie kam puse

no dienu skaita un gandrīz visās naktīs ir sals.

Novembra vidējā temperatūra republikas austrumdaļā ir

negatīva, bet rietumu un centrālajā daļa vēl pozitīva. Bieži

aukstuma uzplūdumi mainās ar silta gaisa ieplūdumiem.

Vietām līdz ar pirmo augsnes virskārtas sasalšanu tiek

pārtraukta rudens aršana.
_ .

Apmākušos dienu skaits pārsniedz 20 dienas mēnesi. Menesa no-

krišņu summa ir 40—70 mm. Pastāvīga sniega sega novembri pa-

997*



rasti vēl neizveidojas, tomēr atsevišķos gados tā novērota un pēdējā
dekādē Vidzemes augstienē sasniegusi 10 cm biezumu.

Novembris ir pēdējais rudens mēnesis, kad visā dabā

jau jūtama tuvās ziemas elpa.

Novembrī obligāti jāveic visi augļu kociņu aizsardzības

darbi pret grauzējiem. Lai peles neapgrauztu jauno, nesen

stādīto augļu kociņu saknes un stumbrus, kociņu stumbri

25—30 cm augstumā apraušami ar zemi un ap aprausumu savukārt

izveidojams mazs grāvītis. Visvairāk augļu kociņi jāsargā no zaķiem.
Ja dārzam apkārt ir cieša sēta (vislabāk stiepļu pinuma žogs, kas

saskaras ar zemi un nav zemāks par 1,7 m), tad augļu kociņi ne-

prasa speciālu apstrādāšanu. Ja sētas nav, tad augļu kociņi (sevišķi
jaunie) apsienami ar egļu skujām, skaliem, papīru, klūdziņām, nied-
rēm v. c. materiāliem. Daudzreiz vidēji lielas ābelītes ar zemu vai-

nagu ir grūti vai pat neiespējami apsiet. Tādā gadījumā zaķu atbai-

dīšanai ābelīšu zaros izkar vīšķus, kas samērcēti karbolinejā. Var

savārīt arī 1 kg saimniecības ziepju ar 3 1 ūdens un ar šādu šķīdumu
apziest kociņa stumbru un zemākos vainagzarus. Protams, šāda ap-
strāde ziemas laikā atkārtojama vismaz 3—4 reizes.

Ogulāju dārzā pabeidzami visi oktobrī nepabeigtie darbi —

sauso un slimo zaru izgriešana, kritušo lapu savākšana, mēslo-

šana utt.

Augļu kokus vēl pirms sala iestāšanās ieteicams apmiglot ar

augļu koku karbolineju un pēc tam nokaļķot.

Sakņu dārza visas palikušās ražas atliekas savācamas un novie-

tojamas komposta kaudzē.

Jāturpina krāt pelnus, putnu mēslus v. c. vietējos mēslojumus.
Ja dārzā ir smaga māla vai viegla smilts augsne, jācenšas jau ta-

gad sagādāt augsnes struktūras uzlabošanai labu sadalījušos zāļu

purva kūdru.

Pirms sala iestāšanās, vislabāk novembra pirmajā pusē, iespē-

jama dārzeņu pirmsziemas sēja. Sajā laikā sētie burkāni, bietes, sele-

rijas, pētersīļi, dilles, spināti v. c. dārzeņi nākamā gada pavasarī
ātrāk uzdīgst, maz vai nemaz neslimo, tos mazāk bojā kaitēkļi un

tie ātrāk dod ražu. Tanī pašā laikā dobēs var sēt arī ziemciešu puķu
un dekoratīvo koku un krūmu sēklas. Tādā veidā atkrīt sēklu spe-

ciāla stratificēšana. Paliekošās vietās šajā laikā var sēt arī daudzas

viengadīgās puķes — alises, kliņģerītes, ešoleijas v. c.

Lecektīs var turpināt ziedu kāpostu gatavināšanu, kā arī pierakto
puravu, seleriju, pētersīļu v. c. zaļumu ieziemošanu. Siltumnīcās tur-

pināma vēlo tomātu un gurķu audzēšana un kopšana. Sakārtojami
siltumnīcu galdi un kastītes dārzeņu steidzināšanai. Regulāri jāpār-
bauda ieziemoto dārzeņu stāvoklis pagrabos, speciālajās glabāta-
vās v. c.

Košumdarzā jāpiesedz ar kastēm vai skujām rozes un mazāk

ziemcietīgās ziemciešu puķes.

Jāpārbauda glabāšanai novietoto sīpolu, gurnu, sakneņu stāvok-

lis. leteicams tos sašķirot pēc lieluma un apputināt ar 50°/o TMTD

pulveri (1 kg sīpolu apputināšanai vajadzīgi 5 g TMTD preparāta).

100
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Novembra sākumā, ja zeme vēl nav sasalusi, jāapkopj ■■■M

augļu dārzi. Kad visi ziemojošie kaitēkļi jau uzmeklējuši
ziemošanas vietas, no augļu kokiem uzmanīgi, lai kukaiņi m. *

nenobirtu zemē, noņem ķeramās jostas. No stumbriem ar BSA]
stiepļu sukām un koka nažiem noskrāpē veco, atlupušo
mizu. Atkritumus sadedzina. Savāc nobirušās lapas un iestrādā aug-
snē. Augsni zem plūmju un ābeļu vainagiem uzrok un uzirdina. Tas
veicina plūmju un ābeļu zāģlapseņu ziemojošo kokonu nobeigšanos.

lestājoties pastāvīgam salam, kad diennakts tempera-
tūra ir zem o°, stropus var novietot ziemošanas telpas. Tām

obligāti jābūt sausām, bez nepatīkamas smakas. Ziemoša-
nas laika drava jāvalda mieram un klusumam. Trokšņu un

sitienu ierosinātas bites atdalās no pūļa, sastingst un aiziet

bojā. Nepieciešamie darbi ar stropiem jāveic uzmanīgi, klusi un ātri.
Jānovērš arī traucējumi, kurus rada peles vai zīlītes. Jāseko uzglabā-
jamo šūnu stāvoklim. Sevišķi pēc izņemšanas no stropa šūnu krā-

jumus siltā laikā vai telpās ļoti apdraud kodes. Sūnas jāsargā arī

no grauzējiem — pelēm un žurkām.

DECEMBRIS

Decembris — desmitais mēnesis seno romiešu kalen-

dārā (no latiņu decem — desmit).
Planētas. Venēra strauji turpina savu redzamo ceļu

starp zvaigznēm, iziedama caur Svaru un Skorpiona zvaig-

znājiem un decembra beigās ieiedama Čūskneša zvaigznājā.
Decembra otrajā pusē Venēras redzamība sāk pasliktināties, tomēr

tā vēl saskatāma kā rīta zvaigzne.

Marss redzams nakts otrajā pusē Lauvas, bet pašās pēdējās

gada dienās — Jaunavas zvaigznājā.

Jupiters redzams gandrīz visu nakti Auna zvaigznājā.

Saturns redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.

Aptumsumi. Daļējs Saules aptumsums 4. decembri redzams tikai

Āzijas ziemeļaustrumu daļā un Klusā okeāna rajonā. Latvijā nav

redzams.

Pilns Mēness aptumsums 19. decembri novērojams Eiropā, Āzijas

rietumu daļā, Āfrikā un Amerikā. Labi redzams arī mūsu republikā.

Daļējais aptumsums sākas pl. 36t59 m, pilnais — 5 807m
,

vislielākās

fāzes moments — 5
8t37m, pilnā aptumsuma beigas — 6sto7 m

, daļējā

aptumsuma beigas — 78tl5m. leteicams vērot Mēness krāsu un spo-

žuma mainu aptumsuma laika.

Meteori. Geminīdas — no 5. līdz 15. decembrim, maksi-

mums 13 decembrī — līdz 60 meteoriem stundā.

Saule ieiet Mežāža zīmē {%) 21. decembrī pl. 22sts0m
— šo

brīdi uzskata par ziemas sākumu. Sajā dienā sāk palielināties Saules

augstums un dienas garums.
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Sniega segas izveidošanās

gaita.

Decembri mēneša vidējā temperatūra svārstās no —1°

Baltijas jūras piekrastē līdz —5° republikas austrumu daļā.
Decembri parasti 15 dienas ir atkusnis.

Zemes virsa decembrī saņem vismazāko Saules radiā-

cijas daudzumu un apmākušos dienu skaits ir vislielākais

gadā — no 21 līdz 25. Mēneša nokrišņu summa turpina samazinā-

ties, vidēji tā ir no 30 līdz 50 mm. Laiks no sn.'ega pirmās parādī-
šanās līdz periodam, kad iestājas stabila sniega sega, mūsu repub-
likā parasti svārstās no 30 līdz 50 dienām- Decembra beigās sniega
segas vidējais biezums Vidzemes augstienē sasniedz 15 cm, pārējā
teritorijā tas ir mazāks par 10 cm.

Augsnes sasaluma dzi|ums austrumos mēneša sākumā ir ap

10 cm, mēneša beigās 25 cm, rietumos — mēneša sākumā 3 cm,

beigās 12 cm.

Decembris ir pirmais ziemas mēnesis, kurā dārzkopjiem
galvenā uzmanība javelti koku, krūmu un ziemciešu puķu
pasargāšanai no sala un grauzējiem.

Uzkritušo sniegu pierauš konusveidā ap koku un krūmu

stumbriem un noblietē. Kad uzkritis biezs, mīksts sniegs,
tas noteikti jānokrata no kokiem un krūmiem, lai netiktu atlauzti

zari. Sistemātiski jāpārbauda augļu kociņu apsēji.
Pienācis laiks gatavoties augļu koku un dekoratīvo koku un

krūmu sēklu stratifikācijai, jāsagādā stratifikācijas vide, kastītes,

jāizvēlas piemērotas telpas, kurās iespējams uzturēt samērā nemai-

nīgu temperatūru (ap O°C) un kur nevar piekļūt sīkie grauzēji.
Apsildāmo zemstikla platību dārzeņu (gurķu un tomātu) audzē-

tājiem pienākušas grūtas dienas, jo dabiskās dienas gaismas ir daudz

par maz šo kultūru normālai augšanai un attīstībai. leteicams sil-

tumnīcās ierīkot mākslīgo gaismu — dienas gaismas spuldzes. Ja

mākslīgā apgaismojuma siltumnīcās nav, tad audzēšanai jāizvēlas
mazāk gaismas prasīgas kultūras — sīpolu loki, pētersīļi, selerijas,

rabarberi, skābenes. Šos dārzeņus ar labiem panākumiem var stei-

dzināt pat dzīvokļos, priekšnamos, pagrabos v. c. telpās.
Jāturpina krāt vietējos organiskos mēslošanas līdzekļus un

pelnus.
Galīgi iztīrāmas un sašķirojamas pašaudzētās dārzeņu un puķu

sēklas.



103

Krāšņumdārzā mūžzaļie krūmi — īves, bukši, rododendri v. c. —

jāapsedz ar tukšām kastēm, mucām, bet lielāki koki un krūmi jāpie-

klāj ar finiera gabaliem. Ziemciešu puķēm nav ieteicams nokaltušos

stublājus nogriezt līdz zemei, bet tie jāatstāj apmēram 15—20 cm

augstu virs zemes.

Ar niedrēm, egju zariem v. tml. materiālu nosedzami arī klin-

tāju dārzu stādījumi.
Ziema dārzkopjiem jāsistematizē pagājušās vasaras darba rezul-

tāti, jāizdara attiecīgie secinājumi, jāuzmet plāns nākamajam ga-

dam, jāsagādā vai jāiemaina trūkstošais sēklas materiāls, jābeidz

gatavot un remontēt dārzkopības inventāru utt.

Ja atklātā lauka dārzkopjiem ziemas mēneši sniedz zināmu at-

pūtu, tad to nevar teikt par zemstikla platību saimniekiem, jo plaša-
jās kolhozu, padomju saimniecību un komunālo uzņēmumu siltum-

nīcās ari pašā ziemas vidū valda vasara un spraiga darba rosme —

ienākas dārzeņi, zied puķes un visapkārt kūsā raits darbs.

Dravas dzīve noslēdzas ar bišu ieziemosanu; iestājo-

ties vēsam laikam, tās pāriet pusmiega stāvoklī. Biškopja

galvenais uzdevums šinī laikā ir sekot dravas ziemošanas

gaitai. Brīvais laiks jāizmanto inventāra apgādes un kop-

šanas darbiem. Šinī laikā jāsakārto bojātie, jābūvē un jāapgādā jauni

stropi, rāmji un cits dravas inventārs nākošajam gadam.

J. Jākobsons

VITAMĪNU SAGLABĀŠANA, AUGĻUS

UN DĀRZEŅUS APSTRĀDĀJOT

Pareizam un pilnvērtīgam uzturam ir izšķiroša nozīme

ne vien jauna organisma izveidē, bet arī pieaugušo ve-

selības aizsargāšanā un darba spēju stiprināšanā. Piln-

vērtīga uztura neatņemama sastāvdaļa ir vitamīni — vie-

las, kas atrodas augu un dzīvnieku valsts produktos un

kas organismam nepieciešamas niecīgā daudzumā.

Svarīga loma organisma apgādē ar vitamīniem ir

augļiem un dārzeņiem. Uzturā tos nepieciešams izmantot

cauru gadu. Lai augļus un dārzeņus saglabātu ziemai un

agram pavasarim, tos uzglabā svaigā vai konservēta

veidā. Arī vasarā augļus, ogas, bet jo sevišķi dārzeņus

pirms lietošanas uzturā kulināri apstrādā. Augu valsts

produktus ilgstoši uzglabājot un it īpaši apstrādājot, dala

vitamīnu zūd, sadalās. Šeit svarīga ir ne vien tempera-

tūra, bet arī produkta apstrādes veids. Tade} augļus,

ogas, dārzeņus pārstrādājot — gatavojot ēdienu, konser-

vējot — ir svarīgi lietot tādus paņēmienus, kuri rada
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minimālus vitamīnu zudumus. Šo produktu apstrādei jā-
notiek tā, lai vitamīnu saturs dabiskajos uzturlīdzekļos

iespējamības robežās maksimāli saglabātos. Starp augļu,

ogu un dārzeņu sagatavošanu kārtējai ēdiena reizei un

konservēšanu nav principiālu atšķirību vitamīnu zudumu

novēršanas ziņā. Kā vienā, tā otrā gadījumā jāievēro

vispārpieņemtie noteikumi, kuri ierobežo vitamīnu zu-

dumu.

Tā vai cita vitamīna zudumi, uzturlīdzekļus pārstrā-
dājot, ir atkarīgi no šī vitamīna īpašībām. Piemēram, Bi
vitamīns labi šķīst ūdenī, tādēļ, uzturlīdzekļus lieki ska-

lojot, tas var pāriet šķīdumā. Tā izturība pret karsēšanu

ir atkarīga no vides reakcijas — skābā vidē tas ir iztu-

rīgāks nekā sārmainā. B2 vitamīns ir izturīgs pret karsē-

šanu un, uzturlīdzekļus pārstrādājot, sadalās maz. Arī

karotīns ir samērā izturīgs, un tā zudumi apstrādājot nav

lieli. E vitamīns ir izturīgs pret karsēšanu, bet sadalās

ultravioleto staru ietekmē. Ļoti jutīga pret karsēšanu ir

folijskābe, un vārot tās zudumi sasniedz 50—90%. Pret

dažādu apstākļu ietekmi viens no jutīgākajiem ir C vit-

amīns. Tas arī visātrāk sadalās uzturlīdzekļu apstrādes
rezultātā. Augļus un dārzeņus pārstrādājot, galvenā uz-

manība jāpievērš tieši šim vitamīnam. Nodrošinot opti-
mālus apstākļus C vitamīna saglabāšanai, praktiski va-

ram uzskatīt, ka tiks saglabāti arī citi dabiskajā produktā
esošie svarīgākie vitamīni. C vitamīna sadalīšanos vei-

cina vairāki faktori — saskare ar gaisa skābekli un tā-

diem metāliem kā dzelzs un varš, sārmaina vides reak-

cija, kā arī ilgstoša un jo sevišķi atkārtota karsēšana.

Lietojot modernas, zinātniski pamatotas metodes,

mūsu dienās ir panākta vitamīnu maksimāla saglabāšana
konservētajos uzturlīdzekļos. Dažādos augļu un dārzeņu
konservos ir vairāk vitamīnu nekā dabiskā veidā uzgla-

bātajos produktos ziemas periodā. Tādēļ nav pareizi at-

turēties lietot uzturā konservētus produktus, kā to vēl

dažkārt dara. Piemēram, 'Antonovkas' šķirnes ābolos pēc
100 dienu glabāšanas paliek vairs tikai 28% C vitamīna,

bet konservētā kompotā, kas gatavots no tiem pašiem
āboliem, saglabājas 80—90% no izejmateriālā esošā C

vitamīna.

Pamatojoties uz daudziem pētījumiem par vitamīnu

īpašībām un attieksmi pret dažādiem fiziskiem un ķīmis-
kiem faktoriem, varam ieteikt ievērot šādus noteikumus,
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lai, uzturlīdzekļus vārot un konservējot, samazinātu vit-

amīnu, it īpaši C vitamīna, zudumus.

Dārzāji pēc ievākšanas vai iegādes pareizi jāuzglabā;
tie nedrīkst savīst. Savītušos produktos ātri aiziet bojā
C vitamīns. Nav vēlama dārzāju lieka sasmalcināšana,
kas rada nevēlamu gaisa piekļūšanu produktiem. Lapu
salātus ieteicams sasmalcināt, saplūkājot ar rokām, bet ne-

vis sagriežot ar nazi. Vārīšanai paredzētie dārzāji jāsa-
smalcina ātri un pēc sasmalcināšanas nekavējoties jāie-
liek vārītā ūdenī, jo vārīts ūdens satur mazāk gaisa skā-

bekļa nekā nevārīts. Sasmalcinātu dārzāju mazgāšana un

mērcēšana nav pieļaujama. Dārzājus pirms vārīšanas nav

ieteicams ilgi turēt ūdenī, jo tad izskalojas ūdenī šķīs-
tošie vitamīni. Kartupeļus vēlams vārīt ar visu mizu.

Nekādā gadījumā nedrīkst nomizotus kartupeļus pirms
vārīšanas ilgi turēt aukstā ūdenī. Kartupeļus mizojot, jā-
cenšas, lai atgrieztā miziņa būtu pēc iespējas plānāka.

Uzglabājot nomizotus kartupeļus ilgāku laiku ūdenī, tie

gan nekļūst brūni, toties no tiem izskalojas vitamīni un

arī minerālvielas.

Vārot dārzājus, augļus un ogas, nav pieļaujams ūde-

nim pievienot sodu, jo sārmainā vidē šķeļas C un Bi
vitamīni.

Uztura sagatavošanai piemērotākie ir alumīnija, labi

emaljēti dzelzs un porcelāna trauki. Veci emaljēti dzelzs

trauki, kuru emaljā ir plaisas un nodrupumi, ēdiena ga-

tavošanai un ievārījuma vārīšanai nav piemēroti.

Vārīt vajag slēgtos traukos un iespējami īsāku laiku.

Jo vairāk uzturlīdzekļiem apstrādes laikā piekļūst gaisa

skābeklis, jo vairāk tiek iznīcināts C vitamīns. Saknes un

dārzāji jāliek vārīties verdošā ūdenī. Dārzeņus ietei-

cams sautēt tvaikos, jo tad C vitamīna zudumi ir mazāki.

Vārot ūdenī, uzturlīdzekļiem vārīšanas laikā jābūt pār-

klātiem ar šķidrumu, lai pasargātu tos no gaisa skābekļa
iedarbības.

Vārot dārzājus, novārījumā pariet daļa ūdenī šķīs-

tošo vitamīnu un minerālvielu, tādēļ to ieteicams izman-

tot citu ēdienu gatavošanai. Tomēr tas jādara ātri, jo pēc

dažām stundām lielākā daļa C vitamīna ir zudusi.

Ēdienu jācenšas gatavot īsi pirms patērēšanas un

tādā daudzumā, cik tas vienai reizei nepieciešams. Sil-

tumā uzglabājot, ēdienā zūd daudz C vitamīna, bet ēdiena
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otrreizēja uzsildīšana pilnīgi iznīcina C vitamīna palie-
kas.

Stājoties pie uztura sagatavošanas, mums jāliek lietā

visa māka, lai ēdiens būtu ne vien garšīgs, bet arī piln-

vērtīgs un barojošs. Tādēļ nopietna vērība jāveltī tam,
lai ēdiena gatavošanas laikā maksimāli saglabātos visi

uzturlīdzekļos esošie vitamīni.

Labu un vērtīgu konservu iegūšanai noderīgi ir tikai

svaigi produkti. Tādēļ jāievēro, ka augļi, ogas un dār-

zāji jākonservē nekavējoties pēc to novākšanas.

M. Kundziņš, E. Vimba

RUDENS PIE JŪRAS

Rudens vēji traucas pāri jūras plašumam un savij

viļņu galotnēs baltus putu vainagus. Viļņi bieži iznes

krastā gan dzintara gabaliņu, gan arī dažādus jūras au-

gus un dzīvniekus. Cik daudz interesanta slēpj sevī

jūra! Varbūt tieši tāpēc, ka jūra sevī glabā daudzus jo
daudzus noslēpumus, cilvēka prāts un domas bieži tiecas

atkal un atkal pie jūras.
Jūras dzelmē aug augi, kuri nezied, kuriem nav lapu

un sakņu. Tās ir aļģes — savdabīgi augi, kuru ķermenis
ir t. s. laponis, kas pie substrāta piestiprinās ar rizoī-

diem — īpašiem piesūcekņiem. Šos lapoņus vētrās satra-

kotie ūdeņi bieži atrauj no substrāta un saskalo krastā

veselās grēdās, kur tie veido jūras mēslus.

Jūrmalas pilsētas rajonā jūras mēslos bieži atrod aļģi,
kuras laponis sastāv no garām un samērā tievām lēve-

rēm. Dažkārt šādu aļģi atrodam izskalotu krastā ar visu

akmentiņu, pie kura tā ir augusi. Gar lēveru malām rei-

zēm redzami ieapaļi vai lodveidīgi veidojumi, kas pār-

spiežot izrādās gluži tukši vai, pareizāk sakot, pildīti ar

gaisu, šos veidojumus sauc par gaisa pūšļiem, un tie

notur aļģes laponi ūdenī vertikālā stāvoklī. Tādēļ arī aļģi
sauc par pūšļaļģi (Fucus vesiculosus L.).

No citām aļģēm, kas sastopamas Rīgas jūras līcī un

piedalās jūras mēslu veidošanā, jāmin piekrastes pila-

jella (Pylaiella litoralis (L.) Kjellm.) un divas ektokarpu

aļģu ģints sugas (Ectocarpus confervoides (Roth.) Le Jo-

lis un E. siliculosus (Dielw.) Lyngb.). Visas minētās aļ-
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ģes pieder pie brūnaļģēm un parasti ir brūnā krāsā. Gai-

šāka ir pavedienveida horda (Chorda filum (L.) Lam.),
kuras laponis atgādina paresnu pavedienu.

Uz dienvidiem no Liepājas jūras mēslos atrod zaļaļģi
kladoforu. No citām interesantām aļģēm jāmin sārtaļģu

cerāmiju ģints. Arī to sārtos vai brūngani sarkanos, za-

rainos lapoņus viļņi bieži izskalo krastā mūsu jūrmalā.
Mūsu jūras piekrastē aļģes sastopamas galvenokārt

2—B m dziļumā. Tikai atsevišķas aļģu sugas sasniedz

augu veģetācijas apakšējo robežu, kas iet apmēram 15 m

dziļumā. Aļģes jūras dibenā aug, piestiprinājušās pie ak-

meņiem vai arī dolomīta plāksnēm (kur tādas ir).
Jūras aļģes ir ļoti vērtīgs dabas produkts. Krastā iz-

skalotās aļģes izmanto tīrumu mēslošanai. Jūras aļģes
satur daudz kālija. Tā konstatēts, ka aļģu pelni satur

līdz 20% kālija sāļu. Bez tam aļģu sastāvā ietilpst arī

nātrija, kalcija šālis, fosfors. Sevišķi svarīgi ir tas, ka,

mēslojot tīrumus ar svaigiem jūras mēsliem, augsnē tiek

ievadītas slāpekli saistītājas baktērijas. Mēslojot tīrumus

ar aļģēm, konstatēta kartupeļu ražas palielināšanās par

60%.

Noskaidrots ari, ka aļģes ar labiem panākumiem var

izmantot mājdzīvnieku barībai. Jau tagad zināma pie-
redze aļģu izmantošanā cūku un putnu barībā ir vairā-

kiem Liepājas rajona kolhoziem («Kopdarbs», «Vētra»).

Te jāatceras, ka aļģes pēc sava barības vielu sastāva

līdzinās labam sienam. Ir noskaidrots, ka Baltijas jūras

sārtaļģes furcelārijas sausnā ir 21,3%, bet Rīgas jūras
līča pūšļaļģes sausnā — 11,2% olbaltumvielu. Kas tās

par varenām lopbarības rezervēm, ja visā Latvijas pie-
krastē jūra gada laikā izskalo krastā 200000—400000

tonnu aļģu! Protams, aļģes ir savdabīgs produkts, un

mājdzīvnieki pie tām jāpieradina pamazām.

Pēdējā laikā konstatēts, ka aļģes satur arī dažādus

vitamīnus (A,, 82,B
2,

83,B 3,
86,B 6

,
E). Tā, piemēram, 100 g pūšļ-

aļģes satur 6,4 mg E vitamīna.

Kopā ar augu atliekām vētras izmet krastā arī da-

žādus jūras dzīvniekus.

Nekustīgi smiltīs guj caurspīdīgās medūzas — aurēli-

jas (Aurelia aurita L.) ķermenis. Tas sastāv gandrīz
tikai no ūdens un tādēļ grūti pamanāms. Vienīgi pašā
centrā redzami mazāk caurspīdīgie gremošanas un vai-

rošanās orgāni.
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Aurēlijas vairošanās ir gluži neparasta. No oliņas iz-

nāk kāpuriņi, kas 2—7 dienas peld ūdenī un tad piestip-
rinās pie jūras dibena. Te notiek pārvērtība — no kāpu-

riņa rodas neliels polips ar vairākiem tausteklīšiem. Vē-

lāk polipam izveidojas šķērsiežmaugas, kas to sadala it

kā daudzos stāvos, tā ka tas atgādina citu citā ieliktus

kausiņus. Tad kausiņi sāk atdalīties cits no cita, un no

katra rodas jauna medūza, kas drīz iegūst pieaugušās
formas izskatu.

Kas gan ticēs, ka mazajos, baltajos vainadziņos, ar

kuriem tik bagātīgi izrotājies dažs vecs, neizskatīgs

prauls, atrodas vēži! Tiesa, tie nerāpo kā parastie upes

vēži, bet visu mūžu pavada, nekustīgi piestiprinājušies
pie šī koka gabala. Baltie vainadziņi ir to aizsargčaulas.
Čaulu augšgalā ir kaļķu vāciņš, kas sastāv no vairākām

kustīgām plātnītēm. Dzīvodams ūdenī, vēzītis to ik pēc
brīža attaisa un aizver. Ja vāciņš atvērts, kļūst redzams

vesels pušķītis sīku, sprogainām ūsiņām līdzīgu kājiņu.
Tādēļ arī šos vēzīšus sauc par sprogkājiem (Cirripedia).

Daudz vairāk vēžiem līdzinās t. s. grēvji (Mesidothea
entomon L.), kuri reizēm pagadās starp reņģēm arī zvej-
nieku tīklos. Kādās šausmās nonāk dažas mājsaimnieces,
ieraugot šos pilnīgi nekaitīgos radījumus savā iepirkumā
rāpojam starp zivīm! Grēvji dzīvo pie jūras dibena un

pārtiek no augu atliekām vai sīkiem dzīvnieciņiem. Paši

grēvji savukārt ir dažu zivju sugu barības objekts.
Toties citus vēžveidīgos (Jūrmalas pilsētas piekrastē

parasti Mysis oculata F.) pat bērni labprāt tvarsta ro-

kām. Cik bieži vasarā dzirdam kāda jūrā iebriduša pui-
sēna priecīgo saucienu: «Zivtiņu noķēru!» Patiesībā caur-

spīdīgā būtne ar lielajām, zaļganajām acīm ir vēzītis, kas

spārdās bērna plaukstās un mazliet atgādina zivs

■mazuli.

Protams, piekrastē var gadīties arī kāda zivs. Tipiska
jūras dibena iemītniece irplekste (Pleuronectes flesusL.).
Tā brīnišķīgi piemērojusies savai videi. Ir izdarīts mēģi-
nājums ielaist pleksti akvārijā, kura dibens nokrāsots

līdzīgi šaha dēlītim. Pēc kāda laika plekstes pigmentā-

cija izmainījusies un kļuvusi virspusē līdzīga šaha dē-

lītim. Pieaugušām plekstēm acis novietotas ne tā kā ci-

tām zivīm, bet abas vienā pusē (pati plekste arī peld uz

vieniem sāniem). Tās mazuļiem turpretī «sejas izteiksme»

ir gluži normāla un acis atrodas katra savā pusē. Plek-
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stei augot, kreisā acs pakāpeniski pārvietojas uz augšu,

un zivs kļūst it kā asimetriska.

Dzintara gabaliņš veļas un veļas viļņos, līdz paliek
smiltīs, tajās pašās smiltīs, kurās kādreiz augušas dzin-

tara priedes. Šīs priedes augušas sen — apmēram pirms
60—70 miljoniem gadu, krīta perioda beigās vai arī ter-

ciāra sākumā. Ko visu gan neatrod dzintarā? Dzintara

gabaliņos atrasti ieslēgti dažādi kukaiņi, zirnekļi, kā arī

visdažādākās augu atliekas: ziedi, lapas, sēklas. Intere-

santi atzīmēt, ka dzintarā atrasts pat kamparkoka zieds.

Tātad kādreiz te, kur aug bērzu birzis un šalc priežu un

egļu meži, ir auguši kamparkoki! Kā liecina dzintars, bez

kamparkoka toreiz mūsu senajā teritorijā ir auguši arī

mūžzaļie ozoli, dzīvības koki, purvu cipreses, magnolijas
un pat palmas.

Par to visu mums stāsta izskalotie dzintara gabaliņi.
Un, raugoties dzintara gabaliņā un sajūtot jūras smar-

žīgo un reizē sāļo elpu, gribot negribot ir jādomā par

to, ka tieši jūrā tālā senatnē sākās dzīvība un ka ar savu

nemieru un kustību arī šodien jūra dzīvo un dod spēku
dzīvot.

A. Piterāns

ĶĒRPJI UN TO IZMANTOŠANA

Ķērpji ir zemāko augu grupa. Tie sastāv no sēnes un

aļģes, kas kopā veido vienotu organismu. Ķērpjos parasti

apvienojušās asku sēnes ar zaļ- vai zilaļģēm, un tikai

dažās ķērpju ģintīs sastop bazīdiju sēnes. Dažos ķērpju

lapoņos sastop ari slāpekli saistītāju baktēriju — azoto-

bakteru.

Attiecības starp aļģi un sēni ķērpjos medz uzskatīt

par simbiozi, t. i., kopdzīvi. Tomēr pareizāk būtu teikt,_ka
te ir izveidojies īpašs sēņu parazītisma veids uz aļģēm.

Ķērpis kā koporganisms var daudz labāk piemēroties

apkārtnei, nekā to spēj aļģe un sēne atsevišķi. Ķērpji

spējīgi dzīvot visdažādākajās vietās un paciest visdažā-

dākos apstākļus — karstumu, sausumu, aukstumu un mit-

rumu. Tie sastopami uz klintīm, akmeņiem, kokiem, aug-

snes, jumtiem, tuksnešu smiltīs un ūdenī.

Dzīvē ķērpjus bieži jauc ar sūnām, kurām ar tiem
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nav nekā kopēja. Ķērpji atšķiras no sūnām ar to, ka tiem

nav tipiskās zaļās krāsas un lapu. Vairums ķērpju ir

pelēkā, zalganpelēkā, brūnganā, dzeltenā, retāk baltā vai

melnā krāsā.

Pēc ārējā izskata ķērpjus iedala krevju, lapu un krūmu

ķērpjos.
ķērpju ķīmiskajā sastāvā ietilpst galvenokārt ogjūdņi,

bez tam arī'tauki, olbaltumvielas, minerālsālis, ķērpju skā-

bes, fermenti v. c. Vienkāršos cukurus glikozi un galak-
tozi ķērpjos sastopam niecīgos daudzumos. Ķērpju pelni
ir bagāti ar silīcijskābi un dzelzi, bet tajos ir maz fosfora

un kālija.

Pēdējos gados ķērpjos atklāti arī citi ķīmiski savie-

nojumi.

Ķērpjus cilvēki pazinuši un izmantojuši savām vaja-

dzībām jau Joti sen. Eiropas, Āzijas un Amerikas zieme-

|o:> vietējie iedzīvotāji ķērpjus izmantoja pārtikā, sasmal-

cinot un piejaucot miltiem. Dienvidu iedzīvotāji izman-

toja t. s. mannas ķērpi, kas satur daudz oglūdņu v. Ci

vielu. Sos ķērpjus, kas sastopami tuksnešos, vētras bieži

pacej gaisā, un vēlāk tie krīt zemē kā «mannas lietus».

Tā radusies leģenda, ka dievs ar «mannas lietu» «sūtī-

jis» cilvēkiem pārtiku.
Ārstniecībā ķērpjus sākuši lietot senie ēģiptieši 2000

gadu pr. m. ē.

Viduslaikos ķērpju izmantošana medicīnā bija ļoti in-

tensīva, kaut gan tā nedibinājās uz zinātniskiem pama-

tiem, bet uz dažādiem ticējumiem. Pastāvēja uzskats, ka

augi ar savu izskatu norāda cilvēkiem, kā tos vajag iz-

mantot. Tā, piemēram, usnejas, kas atgādina matus, lie-

toja matu slimību ārstēšanā, plaušu ķērpis (Lobaria pul-

monaria) pēc izskata atgādina plaušas, tādēļ to lietoja

plaušu ārstēšanā utt. Skaidrs, ka noteicošais nebija ķēr-

pju izskats, bet gan to ķīmiskais sastāvs. Ķērpji atstāja

zināmu ietekmi kā antibiotikas un stimulatori, palielinot

organisma tonusu.

20 gs. vidū ārstniecisko augu sarakstos palika gan-

drīz tikai Islandes ķērpis. Tas satur 70—80% oglūdņu,

t. s. ķērpju cieti, cukurus, olbaltumvielas, taukus, vasku,

ķērpju skābes. Ārstnieciskos nolūkos no ķērpja pagatavo

uzlējumus, vārot iegūst receklainu masu. Tautas medi-

cīnā to lieto ēstgribas un gremošanas veicināšanai, tu-

berkulozes ārstēšanai.
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20. gs. sākumā oficiālajā medicīnā ķērpjus gandrīz
neizmantoja, bet interese par to īpašībām arvien vairāk

palielinājās.
Padomju ārsti pierādījuši, ka dažas ķērpju sugas sa-

tur C vitamīnu, ko lieto cingas ārstēšanai Tālajos Zie-

meļos. Bez C vitamīna ķērpjos atrasti A, D, Bi, 82,B 2,
812

vitamīni.

1947. gallā V. Ivanovs publicējis rakstu par ķērpja
Parmelia vagans (satur usninskābi) izmantošanu oficiā-

lajā un tautas medicīnā. Lielā Tēvijas kara laikā šo ķērpi
ar labiem panākumiem lietoja rētu ārstēšanā. Dienvid-

austrumu tautas minētā ķērpja novārījumus plaši izmanto

kuņģa katara un čūlu ārstēšanā. Kazahi šī ķērpja uzlēju-
mus lieto strutojošo rētu apmazgāšanai, bet pret tuber-

kulozi dzer ķērpja novārījumu kopā ar pienu.

Pēdējos gados arvien lielāku vērību saista ķērpju skā-

bes, kas sastopamas gandrīz visos ķērpjos. Ķērpju skābju
skaits sniedzas pāri 200. Vairums ķērpju skābju nešķīst
ūdenī. Ķērpji satur I—B% ķērpju skābju, dažās sugās to

daudzums sniedzas līdz 20% no sausnas svara. Vienā

sugā ir sastopamas vairākas ķērpju skābes, no kurām

dažas ir indīgas. Ķērpju skābēm piemīt antibiotiskas

īpašības. Vislielākā antibiotiskā aktivitāte pret tuberkulo-

zes v. c. baktērijām ir usnīnskābei un vulpīnskābei.

Noskaidrots, ka ķērpji satur veselu virkni antimikrobo

vielu, kas dažādi iedarbojas uz mikroorganismiem.

Padomju Savienībā iegūta pirmā antibiotika no ķēr-

pjiem. Tā pazīstama ar nosaukumu usnīnskābes nātrija
sāls jeb bināns. Preparātu lieto apdegumu un strutojošo
rētu ārstēšanā. Tas sekmē rētu ātrāku sadzīšanu pēc ope-

rācijām. Binānu izmanto ginekoloģijā, tuberkulozes ār-

stēšanā v. c. Ar labiem panākumiem to lieto arī veteri-

nārijā.
Antibiotiku iegūšanai izmanto dažādas ķērpju sugas,

piemēram, Usnea hirta, Alectoria achroleuca, Evernia pru-

nastri, Cladonia deformis, Cladonia alpestris v. c. Usnīn-

skābe konstatēta 70 ķērpju sugās.

Ķērpjos atrasti fermenti, kuriem ir ne mazāka nozīme

kā ķērpju skābēm. Tie ir invertāze, amilāze, celulāze,

lihenāze, tanāze, lipāze, ureāze, asparigināze, zimāze, ka-

talāze, peroksidāze, oksidāze, tirozināze, fenolāze.

Fermentus izmanto dažādās tautsaimniecības noza-

rēs: alus rūpniecībā, gaļas un piena produktu konservē-
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šanā, tekstilrūpniecībā, ādas rūpniecībā, maizes cepšanā,
lauksaimniecībā v. c. Jau ļoti sen ķērpjus izmantoja par-

fimērijas rūpniecībā. Sākumā tos lietoja pulvera veidā,
ko ieguva no sausiem ķērpjiem. Tagad no ķērpjiem iegūst
ekstraktu — t. s. rezinoīdu. Sevišķi vērtīgu ekstraktu

iegūst no ķērpja Evemia prunastri. Rezinoīds ir aromā-

tiska viela, kam piemīt smaržas fiksatora īpašības. To

izmanto smaržu, odekolonu, ziepju ražošanā. Ik gadus
Padomju Savienībā iegūst apmēram 15 t šī vērtīgā pro-

dukta, ko eksportē arī uz ārzemēm.

Savā laikā ķērpjus plaši izmantoja krāsvielu ražo-

šanā, spirta ieguvei v. c. Pirmās ziņas par spirta ieguvi
no ķērpjiem attiecas uz 1869. gadu, kad Zviedrijā bija
uzbūvētas vairākas spirta rūpnīcas, kur par izejvielu iz-

mantoja ķērpjus. Līdzīgas rūpnīcas darbojās arī Krievijā.
A. Kursanovs un N. Djačkovs izstrādāja paņēmienu

glikozes ieguvei rūpnieciskā ceļā no ķērpjiem. 1943. gadā
Kirovskā tika uzbūvēta neliela rūpnīca glikozes ražo-

šanai.

Ir izstrādāts paņēmiens, kā iegūt līmvielu no ķērpjiem.
Bez rūpnieciskās izmantošanas ziemeļos ķērpjiem ir

ļoti liela nozīme lopkopībā. Te ķērpji sastāda 70—75%
no briežu barības.

Bez tam ķērpji ir gaisa tīrības indikatori.

Mežkopji pēc ķērpjiem var izzināt apgaismojuma ap-

stākļus, gaisa mitrumu, valdošo vēju virzienu, augsnes

reakciju.

Meklējot jaunas iespējas ķērpju izmantošanai dažādās

tautsaimniecības nozarēs, viens no aktuālākajiem jautā-
jumiem ir noskaidrot ķērpju resursus. Lai to veiktu, ir

nepieciešami sīkāki ķērpju pētījumi.

U. Štrauss

PAR MŪSU ALU DZĪVNIEKIEM

Ir dzīvnieku un putnu sugas, kuru dzīve saistīta ar

pazemes alām. Vieni dzīvnieki alas ierīko tikai vairoša-

nās periodā, lai izaudzētu jauno paaudzi, citi bez tam

izmanto tās par slēptuvēm un guļvietām, bet ir arī tādi.

kas alās pavada visu mūžu. Tāpat dažāda ir alu uzbūve

no visvienkāršākā zemes iedobuma līdz gariem un sarež-

ģītiem daudzstāvu labirintiem.
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No alu apdzīvotājiem mūsu republikā sastopamas vai-

rākas sugas. Vispirms te varētu minēt divas putnu su-

gas, kas ligzdas ierīko pašu raktajās alās. Parastākā ir

krastu čurkste, kas izrok horizontālu, taisnu, līdz

1 m garu alu nobrukušos upju krastos, vecu grantsbedru
malās un tamlīdzīgās vietās. Alas galā atrodas lodveida

paplašinājums — ligzdas telpa. Krastu čurkstes vienmēr

dzīvo pa vairākām ģimenēm kopā, un to alas ir blakus

cita citai. Mazāku, klusu upīšu stāvos krastos ligzdo
daudz retāk sastopamais spilgti zilais putniņš — zivju
dzenī tis. Atšķirībā no krastu čurkstes zivju dzenīša

alas «grīda» nav līdzena, bet tās vietā ir it kā divas pa-
ralēlas vagas. Zivju dzenīša ala atrodas tūlīt zem krasta

velēnas, bieži starp koku saknēm, tādēļ nav tik viegli
ieraugāma.

levērojami labāk piemērojušies rakšanai ir mūsu alu

zīdītājdzīvnieki, tādēļ to būves daudz komplicētākas. Se-

višķi tas sakāms par kurmi, kas savas alas atstāj tikai

retos gadījumos, naktī. Izcelts virszemē, kurmis nemaz

nemēģina bēgt, bet ar apbrīnojamu ātrumu ierokas, gan-
drīz vai «ienirst» zemē. Kurmja alas atrodamas gandrīz
visur, izņemot sūnu purvus, pašus cietākos mālus un

plūstošās kāpu smiltis. Alas pēc savas nozīmes sadalās

vairākās grupās. Svarīgākās ir t. s. satiksmes ejas, kas

dažādos virzienos šķērso katra kurmja medību rajonu.
Tās kurmis pārstaigā vairākas reizes diennaktī. Satik-

smei ejas visbiežāk atrodas 10—20 cm dziļumā, to sienas

no biežas lietošanas ir cietas un nogludinātas. Rokot sa-

tiksmes ejas, kurmis ik pa zināmam gabalam izmet aug-

sni virspusē, izveidojot visiem pazīstamos kurmju raku-

mus. Interesanti atzīmēt, ka lielākā daļa augsnes tomēr

tiek ieblīvēta alu sienās, jo «rakumu» tilpums ir ievēro-

jami mazāks par izrakto alu tilpumu. īpašs kurmju
satiksmes alu veids ir t. s. pārejas zem zemes ceļiem un

takām. Augsnes blīvuma dēj kurmji šajās vietas rok ļoti
seklu satiksmes eju, kas atgādina barošanās eju. Brau-

cēji un gājēji eju aizspiež, bet kurmji to vienmēr atkal

atjauno. Apskatot pārejas, var viegli konstatēt, vai kur-

mji tās lieto vai ne, tādēļ uz lietoto pāreju skaitu platī-

bas vienībā dibināta kurmju kvantitatīvās uzskaites me-

tode. Tā kā satiksmes ejās iekļuvušo slieku, kukaiņu, kā-

puru v. c. barības objektu kurmim nepietiek, tas rok spe-

ciālas barošanās ejas augsnes virskārtā. Tās ir ļoti sek-
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las un no virspuses labi saskatāmas kā visdažādākos

virzienos sazaroti augsnes valnīši. Rokot barošanās ejas,

kurmji nodara zaudējumus dārzsaimniecībās, izcilājot un

saraustot dažādu dēstu saknes. Sīs ejas kurmji otrreiz

vairs nelieto. Vairošanās periodā, aprīlī — maijā, kurmji
rok pat līdz 1 m dziļas ejas, kas nobeidzas paplašinā-

jumā — ligzdā. No ligzdas vienmēr atzarojas vairākas

ejas, no kurām dažas apņem ligzdu gredzenveidā. Sakarā

ar intensīvu vielu maiņu kurmis patērē daudz ūdens. Lai

to iegūtu, tas rok vertikālas ejas — akas, kurās uzkrājas

gruntsūdens.
Otrs raksturīgākais mūsu republikas alu zīdītājdzīv-

nieks ir āpsis. Savu alu āpsis atstāj tikai naktī, dodo-

ties meklēt barību, bet līdz ar rītausmu atgriežas atpakaļ.
Alu ierīkošanai āpsis izvēlas kādu reljefa paaugstinā-
jumu mežā vai vismaz ļoti tuvu mežam. Āpša pieķerša-
nās noteiktām alām ir sen zināma, taču tikai pēdējā laikā

noskaidrots, ka tai pamatā ir piemērotu vietu trūkums.

Āpsis rok alas irdenā smilts vai cietākā mālsmilts slānī

caurmērā 0,5 līdz 2,0 m dziļumā, bet virs tā katrā ziņā

jāatrodas ūdeni necaurlaidošam un pret iegrūšanu dro-

šam augsnes slānim — mālam vai rūsakmenim. Sevišķi

rūpīgi tiek izmeklēta vieta galvenajam midzenim jeb
«katlam», kurā jau martā nāk pasaulē mazie āpsēni un

ziemas mēnešos saimnieks guļ ziemas miegā. Katls plānā
var būt gan ovāls, gan apaļš, ap 0,7 m plats un Q,4 m

augsts, lai gan cietākās augsnēs ir atrasti pat līdz 1,5 m

plati katli. Katlam jāatrodas pilnīgā sausumā un zem

augsnes sasaluma robežas, tādēļ āpsis to ierīko 1,2—1,5 m

dziļumā. Lai izvairītos no krasām temperatūras svārstī-

bām, āpsis katlu nekad neveido alu ieeju tuvumā. Piemē-

rotas vietas meklēšana jaunam katlam, kad vecajā gar
augošo koku saknēm sāk iespiesties ūdens, ir viens no

galvenajiem iemesliem alu paplašināšanai, jaunu atzaro-

jumu un «strupceļu» veidošanai. Tā piemērotās vietās ar

laiku izveidojas veselas alu sistēmas, bieži vien pat cita

no citas neatkarīgas, kas tautā tiek sauktas par «āpša

pilsētiņām». Atkarībā no augsnes un mitruma apstākļiem
alas var paplašināties ne vien līmeniskā, bet arī state-

niskā virzienā, izvietojoties vairākos stāvos. Alu ieejas,
kas pat mazām alām vienmēr ir vairākas, āpsis nereti

ierīko zem resnas koka saknes, celma vai liela akmens,

lai tās pasargātu no iegrūšanas. Āpša rakšanas mākslu
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mazākā mērā saistīta ar alām. It īpaši tas sakāms par

lapsu un jenotsuni. Ja lapsa vēl dažreiz izrok alu pati,
tad jenotsuns mūsu apstākļos izmanto vienīgi āpšu alas,
nereti padzenot no tām to saimnieku.

E. Žīgurs

SABIEDRISKS DARBS SABIEDRĪBAS LABĀ

Latvijas Dabas un vēstures biedrības darbs republi-
kas dabas un kultūrvēsturisko vērtību pētīšanā un aizsar-

dzībā gūst arvien plašāku vērienu.

Laikā no 1962. gada 1. jūlija līdz 1963. gada 30. jū-
nijam biedrības valdei notikušas trīs sēdes. Tajās lēma

par LDVB II kongresa sasaukšanu, materiālu vākšanu

kritušo revolucionāru piemiņas grāmatām, filatēlistu sek-

ciju dibināšanu, sadarbību ar Kultūras ministriju v. c.

iestādēm un organizācijām, noklausījās ziņojumus par

prezidija un Valkas nodaļas darbu.

Prezidijs 12 sēdēs risinājis organizatoriskos un bied-

rības darba jautājumus: par līdzdalību muzeju sabiedris-

kajā vadīšanā, par Jēkabpils brīvdabas muzeja stāvokli,

par meža, dārzu un putnu dienām, par Jeņinisko attieksmi

pret dabu, par biedrības publikācijām (kalendāru, rakstu

krājumiem, periodisko izdevumu), noklausījās ziņojumus
par Baltijas republiku zinātnisko darbinieku semināru —

apspriedi Viļņā, par Gruzijas PSR kultūras pieminekļu
aizsardzības biedrības II kongresu Tbilisi, par Igaunijas
PSR ZA Novadpētniecības komisijas darbu utt. Biedrības

prezīdijs iesniedza priekšlikumus Latvijas PSR Ministru

Padomei par Pļaviņu HES apkārtnes kompleksu lab-

iekārtošanu, arhitektūras pieminekļa — Kokneses pils-
drupu izpētīšanu, par lielo laukakmeņu racionālu izman-

tošanu un aizsardzību. 1962. gada novembrī izdota bro-

šūra «Norādījumi novadpētniekiem».
Svarīgākie masu pasākumi pārskata periodā — tika

izdots Dabas un vēstures kalendārs 1963. gadam (30 000

eks. lielā metienā), sasaukts II kongress un 111 starp-

rajonu novadpētniecības konference.

LDVB II kongress notika 1963. gada 31. martā Rīgā,
ZA augstceltnē. -Tajā bez nodaļu delegātiem un viesiem

1158*
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aktīvu dalību ņēma arī radniecīgo organizāciju pārstāvji
no Maskavas, Ukrainas, Gruzijas, Baltkrievijas un Lie-

tuvas. Pārskata ziņojumu par biedrības darbību trijos

gados sniedza prezidija priekšsēdētājs ģeoloģijas un mi-

neraloģijas zinātņu doktors K. Spriņģis. Kongresa viesi

dalījās pieredzē par savu biedrību darbu. LPSR Ministru

Padomes Dabas resursu racionālas izmantošanas un aiz-

sardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks V. Mihailovs

uzsvēra, ka izpildu komiteju sabiedriskajām dabas aizsar-

dzības komisijām nepieciešams ciešāk sadarboties ar

LDVB nodaļām. LKP CX pārstāvis M. Bagrads pasvīt-
roja biedrības darba svarīgumu, aicinot aktivizēt darbu,

panākt masveidību. Viņš izteica pārliecību, ka vadošas

organizācijas turpmāk biedrībai sniegs lielāku konkrētu

palīdzību.

Kongress par biedrības pirmo goda biedru ievelēja

ievērojamo Padomju Latvijas zinātnieku un valsts darbi-

nieku akadēmiķi profesoru doktoru Augustu Kirhenšteinu.

Jauno biedrības valdi kongress ievēlēja 27 locekļu un

revīzijas komisiju — 5 locekļu sastāva. Valde no sava

vidus par prezidija priekšsēdētāju ievēlēja doktoru

K. Spriņģi, par viņa vietnieku — J. Graudoni, par dabas

sektora vadītāju — P. Sarmu, par vēstures sektora va-

dītāju — H. Strodu un par sekretāru — E. 2īguru.

Kongress apstiprināja dažus grozījumus biedrības

statūtos.

111 starprajonu novadpētniecības konference notika

1962. gada 25.-26. novembrī Preiļos. To atklāja un va-

dīja partijas rajona komitejas sekretārs P. Sekacis. Kon-

ferences dalībnieki noklausījās 15 referātus. Lielu atsau-

cību guva LLA vecākā pasniedzēja ekonomisko zinātņu

kandidāta P. Stoldera, Silajāņu keramiķa P. Cerņavska,
ZA Valodas un literatūras institūta vecākā zinātniskā

līdzstrādnieka filoloģijas zinātņu kandidāta O. Ambaiņa,

Rikavas astoņgadīgās skolas skolotajā J. Liepiņa v. c.

referāti. Konferenci kuplināja Silajāņu keramikas un

skolu novadpētniecības pulciņu darbu izstādes, plašs māk-

slinieciskās pašdarbības koncerts. Konference bija labi

organizēta. Te galvenais nopelns LDVB Preiļu nodaļas

valdes priekšsēdētājam F. Lasim.

Lielu darbu veic biedrības nodaļas. To skaits pašreiz

sasniedzis 32 (no jauna nodibinājās Daugavpils un Jūr-

malas nodaļas, likvidējās Ilūkstes nodaļa).
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Biedru skaita ziņā lielākā (500 biedru) un darba ziņā
daudzpusīgākā ir Rīgas pilsētas noda|a (valdes priekš-

sēdētājs prof. J. Lūsis). Ļoti aktīvi strādā vēstures un

ģeoloģijas sekcijas, organizējot saturīgus priekšlasīju-
mus, ekskursijas, kinofilmu noskatīšanos utt. Darbu ne-

labvēlīgi ietekmē tas, ka laikraksts «Rīgas Balss» attei-

cies ievietot informāciju par biedrības bezmaksas pasā-
kumiem.

Uz Jēkabpils nodaļas ierosmi rajona skolās (Odzienas
astoņgadīgajā skolā, Viesītes vidusskolā v. c.) sāka di-

bināties pirmās skolēnu «zaļās patruļas» republikā.
1962. gada vasarā Jēkabpils rajona skolas kā vienīgās
republikā piedalījās Vissavienības tautas saimniecības sa-

sniegumu izstādē paviljona «Jaunie tehniķi un naturā-

listi» rīkotajā skatē «Par ļeņinisko attieksmi pret dabu».

Par šo darbu nodaļas valdes priekšsēdētājs Z. Martinsons

apbalvots ar izstādes sudraba medaļu. Jēkabpilieši kā

pirmie republikā pārņēmuši sabiedriskajā vadīšanā divus

muzejus — Raiņa dzimto māju Tadenavā un Jēkabpils
muzeja filiāli Koknesē.

Ventspils nodaļas biedri aktīvi piedalījās jūras zvej-
niecības etnogrāfiskā brīvdabas muzeja — pirmā šāda

muzeja Padomju Savienībā — izveidošanā, materiālu vāk-

šanā un eksponēšanā. 1962. gada novembrī nodibinājās
tautas mūzikas sekcija, kas muzejam vāc tautasdziesmas

v. c. tautas daiļrades darbus par jūras zvejniecību. Pie

nodaļas darbojas arī rakstnieku sekcija. Tās biedri iecerē-

juši uzrakstīt dzejas par zvejnieku dzīvi un sakārtot dzeju

krājumu par zvejniekiem. Sevišķi aktīvi darbojas biedrī-

bas filatēlisti sekcijas biroja priekšsēdētāja E. Vincovska

vadībā (izdotas atklātnes par etnogrāfiskā brīvdabas

muzeja atklāšanu un J. Fabriciusa dzimšanas 85 gadu
atceri, tiek gatavots izdošanai «Latvijas PSR teritorijas

filatēlijas materiālu katalogs»).

Alūksnes nodaļa sarīkoja talkas meža un dārzu die-

nās, putnu dienu sanāksmes ar referātiem un konkursiem,

puķu un sēņu izstādes, noorganizēja arī izstādes sakara

ar Alūksnes novadnieku rakstnieka V. Branka 65. dzim-

šanas dienu, literatūrzinātnieka K. Egles 75. dzimšanas

dienu un rakstnieces Klitijas 70. dzimšanas dienu, izga-

tavoja 56 ceļa rādītājus un 34 uzrakstus vēstures, kultū-

ras, arheoloģijas un dabas pieminekļiem.
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Saldus nodaļai ir ciešs kontakts ar partijas rajona
komiteju un citām vadošajām iestādēm un organizācijām.
Kopā ar partijas komiteju 1963. gada 11. maijā tā no-

organizēja plašu Uzvaras dienai veltītu sanāksmi. Daudz

jauna saldenieki uzzināja sarīkojumā «Saldus senatnē, ta-

gadnē un nākotnē». Vietējie novadpētnieki vāc materiālus

par ievērojamo padomju valsts darbinieku Jāni Rudzu-

taku, padomju karavadoni Jukumu Vācieti, gleznotāju
Jāni Rozentālu.

Ļoti aktīvu darbību iesāka Bauskas nodaļa, kad val-

des priekšsēdētāja amatā stājās pensionētais vēstures sko-

lotājs E. Smilškalns. Dažu mēnešu laikā biedru skaits

sasniedza 100. Nodaļas darbu labi atspoguļo vietējais
laikraksts «Komunisma Ceļš».

Pārskata periodā darbs aktivizējās Talsu, Dagdas,
Krāslavas, Viļānu un dažās citās nodalās, bet pasliktinā-

jās Valmieras, Gulbenes, Limbažu un Siguldas nodalās.

Vēl vienmēr ļoti vāji darbojas nodaļas Jelgavā, Kul-

dīgā, Tukumā, Cēsīs, Madonā, Rēzeknē — vietās, kur

atrodas novadpētniecības muzeji, kuru tiešais uzdevums

ir aktivizēt masas republikas dabas un kultūrvēsturisko

jautājumu risināšanā.

Turpmākajā darbā biedrības nodaļām un tajās apvie-

notajiem novadpētniekiem jau laikus jāsāk aktīvi gatavo-
ties Padomju Latvijas 25. gadadienai, uzlabojot darba

formas, izmantojot kaimiņu pozitīvo pieredzi, gatavojot
materiālus biedrības rakstu krājumiem, kas sāks iznākt

1964. gadā, iesaistot biedrībā arvien jaunus sava novada

dabas un vēstures draugus.

Palīdzēsim muzejiem vakt dabas un

vēstures eksponātus!

Novadpētniecības muzeji un to filiāles atrodas

Alūksnē, Bauskā, Cēsis, Daugavpili, Jēkabpili,

Jelgavā, Jūrmalā, Koknesē, Kuldīgā, Liepājā, Ludzā,

Madonā, Rēzeknē, Saldū, Siguldā, Talsos, Tukumā,

Valmierā, Ventspili.
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LATVIJAS PSR DABAS UN VĒSTURES PĒTĪŠANĀ

SADARBOJAS ŠĀDAS BIEDRĪBAS UN ORGANIZĀCI-

JAS:

Latvijas PSR Zinību biedrība, Rīgā, Smilšu ielā 1. Tel. 228918. Nodaļas:

Daugavpilī, Jelgavā. Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī un

visos Rīgas un lauku rajonos.

Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionālas izman-

tošanas un aizsardzības komiteja, Rīgā, Ļeņina iela 36. Tel.

221553. Pie visu Latvijas PSR rajonu izpildu komitejām darbo-

jas Dabas aizsardzības komisijas un Dabas un kultūrvēsturisko

pieminekļu aizsardzības sabiedriskie inspektori.

Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļa,

Rīgā. Galvenajā pastā, pasta kastīte Nr. 202. Priekšsēdētājs
M. Dīriķis. Tel. 221269.

Baltijas Augu aizsardzības stacija, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38.

Tel. 553764.

Vissavienības Augsnes pētnieku biedrības Latvijas filiāle. Valdes

priekšsēdētājs prof. K. Krūmiņš, Rīgā, Sverdlova iela 8, dz. 24.

Tel. 31477.

Vissavienības Botānikas biedrības Latvijas nodaļa, Bioloģijas insti-

tūtā, Rīgā, Meistaru ielā 10. Priekšsēdētāja G. Sabardma. Tek

223864 Sekretāre A. Āboliņa. Mežsaimniecības problēmu institūta,

Rigā, Meistaru ielā 10- Tel. 213290.

Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība, Rīgā, Ļeņina iela 15

(ieeja no Vaļņu ielas). Tel. 220067. Nodaļas: Alūksnē. Baldone,

Bauskā, Cēsīs,' Daugavpilī, Dobelē. Elejā, Gulbenē. Jēkabpilī. Jel-

gavā. Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Madonā, Ogrē. Saldū,

Talsos. Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī.

Vissavienības Entomoloģijas biedribas Latvijas nodaļa, Rīga. Meis-

taru ielā 10, Bioloģijas institūtā. Priekšsēdētājs E. Ozols, zin.

sekretāre O. Kačalova. Tel. 223364.

Latvijas PSR Ģeogrāfijas biedrība, PSRS Ģeogrāfijas biedrības filiāle,

Rīgā, Raiņa bulvārī 29. Priekšsēdētājs A. Jaunputmņš. Tel. 224363.

Vissavienības Hidrobioloģijas biedrības Latvijas filiāle. Rīgā, M. Bez-

delīgu ielā 1. Priekšsēdētāja A. Surina. Tel. 63188.

Rīgas pilsētas kolekcionāru biedrība, Rīgā. Galvenajā pastā, pasta

kastīte Nr. 193. Priekšsēdētājs A. Vlasenko. Tel. 222197.

Latvijas Mednieku un makšķernieku biedrība. Rīgā, Daugavas iela 8,

Tel. 223445. Nodaļas: Balvos, Bauskā, Cēsīs, Daugavpili, Dobele,

Gulbenē. Jēkabpilī, Jelgavā, Krāslavā, Kuldīga, Liepāja, Limba-

žos, Ludzā, AAadonā, Ogrē, Preiļos. Rēzeknē, Rīga, Saldu, Smil-

-1 tenē, Talsos, Tukumā, Valmierā, Ventspilī.

Latvijas PSR Valsts dabas muzejs, Rīgā, Kr. Barona ielā 4. Tel.

225658.



IESTĀJIETIES

LATVIJAS DABAS UN

VĒSTURES BIEDRĪBĀ!

LDVB nodaļu adreses ir šādas:

Nodala Adrese

Aizputes Aizputē, Komjaunatnes ielā 40—7, pr-ja A. Gudermane

Alūksnes Alūksnē, Novadpētniecības muzejā, pr-js J. Līcis

Balvu Balvos, 1. vidusskolā, pr-js A. Snepers
Bauskas Bauskā, Lāčplēša ielā 3—2, pr-js E. Smilškalns

Cēsu Cēsīs, Tautas izglītības nodaļā

Dagdas Dagdā, 1. vidusskolā, pr-js J. Savickis

Daugavpils Daugavpilī, Ļeņina ielā 8, Novadpētniecības muzejā,
pr-js K. Steins

Dobeles Dobelē, 1. vidusskolā, pr-ja L. Ķestere

Gulbenes Gulbenē, Brīvības ielā 17—8, pr-js J. Jaunzems

Jēkabpils Jēkabpilī, Parka ielā 5, pr-js Z. Martinsons

Jelgavas Jelgavā, Novadpētniecības muzejā
Jūrmalas Dubultos, Pilsētas izpildu komitejā, pr-ja A. Kupre

Kārsavas Kārsavā, Novadpētniecības muzejā

Krāslavas Krāslavā, 1. vidusskola, pr-ja I. Aišpure

Kuldīgas Kuldīgā, Novadpētniecības muzejā

Liepājas Liepāja, Novadpētniecības muzeja, pr-ja L. Bērziņa

Limbažu Limbažos, pr-js E. Birkmanis

Ludzas Ludzā, Novadpētniecības muzejā

Madonas Madonā, Novadpētniecības muzejā, pr-ja A. Dāme

Ogres Ogrē, Strādnieku jaunatnes vidusskolā

Preiļu Pre:Jos, Komjaunatnes ielā 19—9, pr-js F. Lasis

Rēzeknes Rēzeknē, Novadpētniecības muzejā, pr-js B. Magers

Rīgas pils. Rīgā, Fr. Gaija ielā 10, LVU Bioloģijas fak., pr-js prof.
J. Lūsis

Rīgas raj. Mārupē, Mārupes astoņgadīgajā skolā, pr-ja A. Liepa

Saldus Saldū, Novadpētniecības muzejā, pr-js M. Zaļupe

Siguldas Turaidā, Novadpētniecības muzejā

Talsu Talsos, Lielajā ielā 25, pr-js A. Kalniņš

Tukuma Tukumā, Tautas izglītības nodaļā

Valkas Valkā, Ļeņina ielā 19, pr-ja A. Vaļģe

Valmieras Valmierā, Varoņu lauk. 3, pr-js L. Liepnieks

Ventspils Ventspilī, Novadpētniecības muzejā, pr-js A. Sulcs

Viļānu Viļānos, Raiņa ielā 14, pr-js N. Rudko

Latvijas Dabas un vēstures biedrības valdes prezidija ad-

rese: Rīgā, Lāčplēša ielā 13—2.
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PAGĀTNE RAUGOTIES

Pirms 20 gadiem

V. Savčenko

PADOMJU ARMIJA CĪŅĀ PAR LATVIJAS PSR

ATBRĪVOŠANU 1944. GADĀ

1944. gads iegājis vēsturē kā Padomju Armijas izšķi-
rošo uzvaru gads, kad visās frontēs tika salauzta vācu

fašistisko armiju pretestība un tika atbrīvota Padomju
zeme. Padomju Armija pārgāja mūsu zemes robežas un

sāka Eiropas tautu atbrīvošanu no fašisma jūga.
Viena no slavenās Padomju Armijas operācijām

1944. gadā bija Padomju Baltijas atbrīvošana no vācu

fašistiskajiem iebrucējiem. 3 gadus smaka zem vācu asi-

ņainā zābaka latviešu tauta. Tā ar cerībām sekoja Pa-

domju Armijas uzvarām un zināja, ka drīz sāksies ari

Padomju Latvijas atbrīvošana.

Un šī diena pienāca.
1944. gada 18. jūlijā pulksten 4 no rīta 43. gvardes

latviešu strēlnieku divīzijas 125. pulka 1. bataljona ka-

reivji, kas cīnījās 2. Baltijas frontes karaspēka sastāvā,

pirmie spēra soli uz dzimtās Latvijas zemes. Sākās Latvi-

jas PSR teritorijas atbrīvošana no ienīstā iebrucēja.

Okupanti par katru cenu centās noturēties Baltija, jo
tai bija liela stratēģiska nozīme. Baltija sedza Austrum-

prūsiju no ziemeļaustrumiem un nodrošināja vācu flotei

kundzību Baltijas jūrā. 1944. gada otrajā pusē Latvijas,

Lietuvas un Igaunijas padomju republikas bija vienīgā

padomju teritorijas daļa, ko vēl bija okupējuši hitlerieši.

Baltijā atradās vācu fašistisko armiju grupa «Ziemeļi»,

kurā ietilpa 16. un 18. armija, 3. tanku armija un armi-

jas grupa «Narva». lenaidnieks te bija izveidojis spēcīgus

nocietinājumus.
Padomju karaspēka varonīgais uzbrukums 1944. gada

jūlijā un augustā pārvilka svītru visiem hitleriešu virs-

pavēlniecības aprēķiniem.
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Attīstot sekmīgu uzbrukumu, Ļeņingradas, 3., 2. un

I. Baltijas un 3. Baltkrievijas frontes karaspēks sadar-

bībā ar Sarkankarogoto Baltijas floti pārvarēja ienaid-

nieka pretestību un 1944. gada augusta sākumā sasniedza

līniju Peipusa ezers — Lubānas ezers — Aiviekste —

Jelgava — Šauji — Kauna. lenaidnieka agrāk sagatavotā

aizsarglīnija tika visā garumā pārrauta.
Augustā padomju karaspēks turpināja uzbrukumu

Baltijā. 3. Baltijas frontes divīzijas atbrīvoja Tartu un

lielu daļu Dienvidigaunijas, nonākot 190—200 km attā-

lumā no Rīgas. 2. Baltijas frontes karaspēks uzbruka

Ērgļu virzienā un nonāca 90 km attālumā no Rīgas, bet

3. Baltkrievijas frontes armijas sasniedza Austrumprūsi-
jas robežu. Tādējādi augusta beigās no vācu fašistiem

bija pilnīgi atbrīvota Latvijas teritorijas austrumu daļa —

Latgale, ievērojama Dienvidlatvijas daļa un lielākā daļa
Igaunijas.

Lai pilnīgi atbrīvotu Padomju Baltijas teritoriju, pa-

domju virspavēlniecība sagatavoja lielu uzbrukumu, kas

iedalāms divos posmos: pirmais posms — no 14. līdz

27. septembrim, otrais — no 28. septembra līdz 22. ok-

tobrim.

Padomju karaspēka militāro operāciju pirmajā posmā
ietilpa 1., 2. un 3. Baltijas frontes armiju uzbrukums Rī-

gas virzienā, kura rezultātā vajadzēja sasniegt ienaid-
nieka nocietināto līniju pie Siguldas.

Uzbrukums sākās 1944. gada 14. septembrī ar Pa-

domju Armijas vienlaicīgiem triecieniem no Valkas, Ērgļu
un Bauskas apkārtnes Rīgas virzienā. Ļoti sekmīgs bija
1. Baltijas frontes karaspēka uzbrukums, kas fašistiem

deva triecienu no dienvidiem. Sī uzbrukuma rezultātā tika

sagrauta ienaidnieka aizsardzība un padomju karaspēks
pavirzījās uz priekšu par 40 km, paplašinot frontes pār-
rāvumu līdz 120 km.

3. Baltijas frontes karaspēks savu darbību uzsāka ar

kaujām par svarīgu šoseju un dzelzceļu mezglu — Valku.

Te Padomju Armija sastapa savā ceļā visai spēcīgu
ienaidnieka aizsardzības joslu. Lai gan uzbrukums attīs-

tījās samērā lēni, tomēr 19. septembrī jau bija atbrīvota

Valka, 23. septembrī — Valmiera, bet 26. septembrī —

Limbaži.

Sevišķi niknas kaujas notika pie Cesim. Lai noturētu

šo atbalsta punktu, hitleriešu virspavēlniecība pārsvieda
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šurp SS divīziju daļas, kā arī aviācijas skolas kursantus,
kas bija ieradušies no Vācijas. Tomēr visi okupantu mē-

ģinājumi noturēt Cēsis cieta neveiksmi. Padomju kara-

spēks salauza ienaidnieka pretestību un 26. septembrī at-

brīvoja pilsētu.
Tai pašā laikā Padomju Armija sasniedza Rīgas jūras

līča piekrasti pie Salacgrīvas, attīrīja no hitleriešiem gan-
drīz visu Vidzemes jūrmalu un nonāca līdz vācu aizsar-

dzības līnijai Rīgas pievārtē.
Arī 2. Baltijas frontes karaspēks 29. septembrī sasnie-

dza stipri nocietināto Siguldas līniju, kas atradās 50 km

attālumā no Rīgas.
So kauju gaitā ienaidnieks zaudēja līdz 50% no sava

dzīvā spēka un bija spiests atkāpties uz Rīgu.
Ar to beidzās uzbrukuma pirmais posms, kura gaitā

padomju karaspēks sadragāja ienaidnieka aizsardzību

400 km garā frontē, atbrīvoja Igaunijas PSR un atsvieda

vācu fašistisko karaspēku līdz Rīgai.
Veidojot spēcigus nocietinājumus pie Rīgas, hitlerieši

gaidīja padomju karaspēka uzbrukumu tieši pilsētas vir-

zienā. Cenšoties par katru cenu noturēt Rīgu, hitleriešu

virspavēlniecība pārsvieda šurp daudz savu dalu, novā-

jinot savus spēkus frontes sektorā uz austrumiem no pie-

jūras joslas Liepāja — Nemunas ieteka. Padomju virs-

pavēlniecība laikus atšifrēja hitleriešu plānus un nolēma

dot galveno triecienu 1. Baltijas frontes rajonā — no Šau-

ļiem uz Klaipēdu, lai, sasniedzot Baltijas jūras krastus,

atgrieztu armiju grupu «Ziemeli» no Austrumprūsijas.

3. un 2. Baltijas frontes karaspēkam bija jāturpina

uzbrukums Rīgas virzienā un jāatbrīvo Padomju Latvijas

galvaspilsēta. Sai nolūkā 2. Baltijas frontei bija jāpār-

grupē savi spēki un jārada spēcīga grupa dienvidos no

Rīgas.

1. Baltijas frontes karaspēks pārgāja uzbrukumā

5. oktobrī un sekmīgi gāja uz priekšu Klaipēdas virzienā.

Kaujas šeit bija ļoti sīvas, jo atjēgusies armiju grupas

«Ziemeļi» virspavēlniecība sāka steidzīgi pārsviest šurp

savus spēkus no Rīgas. Tas atviegloja uzdevumu 3. un

2. Baltijas frontes karaspēkam, kas 6. oktobrī pārgāja

uzbrukumā. Cīnās spars mūsu daļās šajās dienās bija

ļoti liels. «Uz priekšu! Uz Rīgu!», «Atbrīvosim Padomju

Latvijas galvaspilsētu!» — šādus lozungus tajās dienas

varēja redzēt ik uz soļa — ceļu krustojumos, uz tanku
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torņiem, uz automašīnām. Šie lozungi aicināja kareivjus

izšķirošajā kaujā par Rīgu.
12. oktobrī 3. Baltijas frontes daļas forsēja Ķīšezeru

un uzsāka kaujas Rīgas nomalē.

13. oktobrī tika pilnīgi atbrīvota Rīgas pilsētas daļa

Daugavas labajā krastā. Tai pašā dienā pulksten 23 mūsu

Dzimtenes galvaspilsēta Maskava salutēja varonīgajam
3. un 2. Baltijas frontes karaspēkam, kas bija atbrīvojis

Padomju Latvijas galvaspilsētu Rīgu. 15. oktobrī arī Pār-

daugava bija padomju karavīru rokās.

Vajājot ienaidnieku, 2. Baltijas frontes karaspēks tur-

pināja uzbrukumu Rīgas Jūrmalas virzienā un 19. okto-

brī nonāca pie Tukuma. Šai laikā 1. Baltiijas frontes armi-

jas sasniedza Baltijas jūras krastus ziemeļos no Klaipē-
das un atgrieza atkāpšanās ceļu vācu armijām Kurzemē.

Tā radās t. s. Kurzemes katls, kurā atradās apmēram
30 vācu divīzijas, ko hitleriešu pavēlniecība nevarēja iz-

mantot citās, svarīgākās frontēs līdz pat kara beigām.

Cīņas pret Kurzemes katlā ielenktajām vācu divīzijām
turpinājās līdz pat fašistiskās Vācijas kapitulācijai.

Kaujās par Latvijas atbrīvošanu 2. Baltijas frontes

sastāvā pašos atbildīgākajos frontes sektoros cīnījās

130. latviešu strēlnieku korpusa kareivji un virsnieki ģe-
nerālleitnanta D. Brantkalna vadībā. Viņi piedalījās
Krustpils operācijā, kuras rezultātā tika ielenkts un iz-

nīcināts ienaidnieka karaspēka Krustpils grupējums, for-

sēja Aivieksti, ņēma dalību kaujās par Padomju Latvijas

galvaspilsētu Rīgu, bet kopš 1944. gada decembra līdz

pat kara beigām cīnījās pret hitleriešu karaspēka Kurze-

mes grupējumu. Dzimtene augstu novērtēja Latviešu kor-

pusa kareivju un virsnieku varonību. Vairāk nekā 17 000

no viņiem saņēmuši ordeņus un medaļas, bet pats kor-

puss par piedalīšanos Rīgas atbrīvošanā tika apbalvots
ar 2. pakāpes Suvorova ordeni.

Lielu palīdzību Padomju Armijai sniedza varonīgie

latviešu partizāni, kas traucēja vācu armijas atkāpšanos,

neļāva aizdzīt verdzībā iedzīvotājus, uzspridzināt tiltus.

Padomju patrioti darīja visu, lai neļautu vācu fašistiem

izpostīt fabrikas un rūpnīcas, glāba iekārtu un izejvielas,
novērsa mēģinājumus uzspridzināt fabrikas un namus.

Sevišķi varonīgi cīnījās Rīgas strādnieki, kas izglāba no

aizvešanas uz Vāciju daudz rūpniecības iekārtu un izej-

vielu.



125

Piemineklis Lielā Tēvijas kara laikā kritušajiem

varoņiem Kursīšos.

Latvijas iedzīvotāji sagaidīja Padomju Armijas kara-

vīrus kā savus atbrīvotājus, kā mīļus brāļus un draugus.

Padomju Armija izglāba latviešu tautu no pilnīgas izni-

cināšanas un ģermanizēšanas. Tādēļ vienmēr uz padomju

karavīru kapiem, lai kurā Latvijas malā tie ari atrastos,

var redzēt svaigus ziedus. Tauta vienmēr godina savus

varoņus, savus atbrīvotājus.
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Pirms 45 gadiem

R. Treijs

NEAIZMIRSTAMAIS 1919. GADS

Uz asins kauju, uz taisnības kauju,
Uz priekšu trauc darbaļaužu daudzi

Latvijas pilsētās un laukos 1918. gada rudenī jo bieži

skanēja senās revolucionārās dziesmas «Varšavjankas»
vārdi. Kad revolūcija Vācijā satrieca pīšļos varmācīgo
Brestas miera līgumu, baigais okupācijas režīms Latvijā
saka brukt un latviešu darbaļaudis cēlās cīņai, lai ņemtu
valsts varu savās rokās.

Velti bija latviešu buržuāzijas pūliņi uzmesties par
darba tautas kaklakungiem bēgošo prūšu junkuru vietā.

Savu interešu patieso paudēju Latvijas darbaļaudis sa-

skatīja Latvijas Padomju valdībā, kura nodibinājās 1918.

gada 4. decembrī un kuras priekšgalā atradās darbaļau-
dīm labi pazīstamais revolūcijas veterāns Pēteris Stučka.
Jaunās valdības programas dokuments bija vēsturiskais
1918. gada 17. decembra manifests. Tā saturs bija tuvs un

saprotams visplašākajām darbaļaužu masām: buržuāzijas
kundzības gāšana, 8 stundu darba diena, fabriku un

muižu pārņemšana tautas īpašumā — lūk, svarigākās
manifesta tēzes!

Padomju Krievija oficiāli atzina jaunās Padomju Lat-

vijas neatkarību un apsolīja tai visu iespējamo palīdzību
cīņā pret buržuāziju. V. I. Ļeņina parakstītajā dekrētā

par Latvijas Padomju Republikas neatkarības atzīšanu,
kuru 1918. gada 22. decembrī izdeva Padomju Krievijas
valdība, bija teikts: «Krievijas Padomju valdība atzīst

Latvijas Padomju Republikas neatkarību. Par augstāko
valsts iestādi Latvijā Krievijas Padomju valdība atzīst

Latvijas padomju varu, bet līdz Padomju kongresam —

Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku valdību,
kuras priekšgalā stāv biedrs Stučka.»

Sarkanais revolūcijas karogs 1918. gada decembra

otrajā pusē plīvoja jau pār visu Latgali un lielu Vidze-

mes daļu. Darbaļaužu masu revolucionārā kustība ar katru

dienu guva plašāku vērienu. Viņiem talkā steidzās sar-

ka nie latviešu strēlnieki, kas līdz tam bija varonīgi cīnī-

jušies pilsoņu kara frontēs Padomju Krievijā. Vēstures
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ratu apturēt nebija pa spēkam ne vācu okupantu «dzelzs

brigādēm», ne Ulmaņa pāris rotām, ne ari «visuspēcīga-
jai» karaliskajai britu flotei, kas novembra beigās pa-

rādījās Baltijas ūdeņos. 1918. gada beigās un 1919. gada
sākumā gandrīz visā Latvijā bija atdzimušas padomes.

1919. gada 13. janvārī no visiem Latvijas novadiem

Rīgā pulcējās darbaļaužu pārstāvji, lai apvienotās Lat-

vijas Padomju I kongresā izlemtu, kā veidot dzīvi atbrī-

votajā Latvijā. Tāpat kā 1917. gadā delegātu lēmums

bija stingrs un noteikts: Latvijai jākļūst par sociālistisku

padomju republiku un roku rokā ar brālīgajām republi-
kām jāveido jaunā darba cilvēku dzīve. Kongresa apsti-

prinātās konstitūcijas pirmais pants noteica, ka «apvie-
notā Latvija ir Sociālistiska Padomju Republika, kura ap-

vieno Kurzemi, Vidzemi un Latgali».

Savu uzticību padomju varai Latvijas darbaļaudis
1919. gadā apliecināja, jo sīksti aizstāvēdami katru dzim-

tās zemes pēdu pret skaitliski daudzkārt pārāko inter-

ventu spēku uzbrukumiem. Spilgti to apliecina daži

skaitļi. 1919. gada pirmajos mēnešos Padomju Latvijas

armijā pieteicās ap 5000 brīvprātīgo. No Valmieras ap-

riņķa vien brīvprātīgi armijā iestājās vairāk nekā 1000

cilvēku. Bet Ulmaņa «armijā»? Lūk, izraksts no kāda

Ulmaņa valdības dokumenta: «Mobilizācija trīs Liepājai

Latvijas Padomju valdība 1919. gadā.
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tuvākajos apriņķos (10. februārī) sāikumā devusi tikai

9 cilvēkus. Daži slēpušies, citi aizbēguši uz Lietuvu, vai-

rākums mobilizācijai nav piegriezis nekādu vērību un va-

jadzības gadījumā bija nodomājis pretoties. Pēc apmēram
8 dienām noskaņojums mainījies. No laukiem ieradušies

apmēram 100 cilvēku, taču no viņu sarunām bijis nopro-

tams, ka viņi grib apbruņoties vispirms pret valdību

(buržuāzisko. — R. T.), vāciešiem un visu buržuāziju.»
Izpildīdami Latvijas Padomju kongresa lēmumus,

Latvijas darbaļaudis savas Komunistiskās partijas va-

dībā sāka spriegu sociālistiskās celtniecības darbu. Tas

nebija viegls uzdevums. Vācu okupanti bija Latviju izpos-
tījuši un izlaupījuši, fabrikas un rūpnīcas nestrādāja,
tauta cieta badu. «Zemes lielākā daļa,» — par stāvokli

Latvijā toreiz atzīmēja V. I. Ļeņins, ■— «pārdzīvojusi
tādu postu, par kādu Maskavas strādniekiem nav ne

jausmas, — postu, kas saistīts ar karaspēka iebrukumu

un vairākkārtēju lauku nopostīšanu karaspēka kustības

rezultātā.» 1

Komunistiskās partijas vadībā Padomju Latvijas dar-

baļaudis 1919. gadā veica lielu jaunrades darbu. Rīgā

daļēji atjaunoja ap 100 uzņēmumu. Nodarbināto strād-

nieku skaits piecos mēnešos pieauga no 3000 līdz vairāk

nekā 10 000. Gandrīz pilnīgi tika likvidēts bezdarbs. Lielu

vērību Latvijas Padomju valdība veltīja transporta un

kurināmā jautājumam. Izstrādāja projektu par hidro-

elektrostaciju celšanu uz Daugavas pie Doles salas un

uz Ventas pie Kuldīgas. Padomju valdība noteica 8

stundu darba dienu, ievērojami paaugstināja strādnieku

un kalpotāju darba algas. Tā sniedza iespējamo palī-
dzību kara un darba invalīdiem, slimajiem, vācu okupā-

cijas laikā cietušajiem darbaļaudīm.

Ārkārtīgi smagais pārtikas stāvoklis spieda galveno
uzmanību veltīt lauksaimniecībai, tās atjaunošanai un

sociālistiskajai pārveidošanai. Zemi Latvijā nacionalizēja,
muižas konfiscēja, tādējādi darot galu vācu baronu kun-

dzībai. Par Latvijas sociālistiskās lauksaimniecības pa-
matu tika atzītas padomju saimniecības, kuras organizēja

uz bijušo muižu zemēm. 1919. gadā Latvijā pavisam tika

nodibinātas 239 padomju saimniecības. Līdzās tām pa-

stāvēja arī rentes saimniecības uz nacionalizētās zemes.

1
V. /. Ļeņins. Raksti, 29. sēj., 223. lpp
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Lielu darbu LKP un Latvijas Padomju valdība veica
kultūras un izglītības laukā: atvēra vecās un ierīkoja
jaunas skolas, Rīgā nodibināja Latvijas Augstskolu (Uni-
versitāti), Operu, Strādnieku teātri, kā arī citas kultūras
un izglītības iestādes. Kā pilsētās, tā laukos atvēra jau-
nas bibliotēkas, klubus, lasītavas, rosīgi sāka darboties
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Visus šos pasāku-
mus aktīvi atbalstīja darbaļaužu tūkstoši.

Ļeņina vadītā Padomju Krievija sniedza savai jaunā-
kajai māsai palīdzīgu roku. Nauda, pārtika, kara mate-
riāli — kas vien bija vecākajai padomju republikai, ar to
ta dalījās ar Padomju Latviju.

Bet viss jaunais sacēla mežonīgu naidu latviešu un

vācu buržuāzija, budžos un vācu kā arī Rietumu

imperiālistisko valstu valdošajās aprindās, kas nekā ne-

žēloja, lai tikai atjaunotu Latvijā veco kārtību.
1919. gada martā starptautiskā imperiālisma noorga-

nizētie spēki sāka plašu_ uzbrukumu Padomju Latvijai,
kas bija Oktobra revolūcijas priekšpostenis rietumos.

Kontrrevolūcijas pusē bija spēku pārsvars. 1919. gada
22. maijā ienaidnieka rokās krita Rīga, pēc tam arī visa
Vidzeme. Tur sākās imperiālistu un latviešu baltgvardu
terora orģijas.

1919. gada_ otrajā pusē padomju vara turpināja pa-
stāvēt Latgalē. Tur arī atradās Latvijas Padomju val-

dība un LKP Centrālā Komiteja, kas joprojām vadīja
cīņu pret ārzemju imperiālistu un latviešu nacionālās

buržuāzijas uzbrukumu. Viena daļa partijas Centrālās

Komitejas locekļu palika Rīgā un atjaunoja darbu nele-

gālos apstākļos.

Komunistiskā partija veica lielu darbu gan Latgales
saimniecības un kultūras attīstībā, gan arī Latgales ap-

riņķu (Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un Viļānu) parti-
jas organizāciju nostiprināšanā.

1919. gada beigās sākās miera sarunas starp Lat-

vijas buržuāzisko valdību un Padomju Krieviju. Nerau-

goties uz to, 1920. gada janvāra sākumā apvienotais
baltlatviešu un baltpoļu karaspēks sāka uzbrukumu Lat-

galē. 3. janvārī ienaidnieks ieņēma Daugavpili un virzī-

jās tālāk uz austrumiem.

levērojot radušos stāvokli, Latvijas Padomju valdība

1920. gada 13. janvārī paziņoja par savas darbības iz-

beigšanu. Savā deklarācijā «Latvijas darba tautai» Latvi-
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jas Padomju valdība paziņoja, ka pirms gada no Lat-

vijas Padomju kongresa saņemto valsts varu tā nodod

nelegālās Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai
Komitejai līdz tam laikam, kamēr radīsies iespēja sa-

saukt jaunu Padomju kongresu.
Kaut arī padomju iekārta Latvijā 1919. gadā nepa-

stāvēja ilgi, tā tomēr iemācīja darbaļaudis ar visu sirdi

un dvēseli mīlēt brīvību un cīnīties par to. Tāpēc viņi at-

miņas par padomju iekārtu saglabāja dziļi savās sirdīs

un visā buržuāziskās diktatūras pastāvēšanas laikā ticēja,
ka bagātnieku kundzībai nav ilgs mūžs, ka Komunistis-

kās partijas vadībā tauta drīz vien teiks savu izšķirošo
vārdu. Un to Latvijas darbaļaudis arī teica 1940. gada
vasarā.

Pirms 45 gadiem

V. Grāvītis

45 GADI KOPŠ LATVIJAS ZEMES UN TAUTU

PĒTĪŠANAS BIEDRĪBAS NODIBINĀŠANAS

Pirmie nopietnākie soļi Latvijas novadpētnieciskajā
izpētē tika sperti samērā nesen, tikai 19. gs. Jau toreiz

nozīmīgu vietu šajā darbā ieņēma dažādas specializētas
biedrības, kā Rīgas ķīmiski farmaceitiskā biedrība (dib.
1803. g.), Kurzemes literatūras un mākslas biedrība (dib.
1816. g.), Rīgas dabas pētnieku biedrība (dib. 1845. g.),
arī Vidzemes vispārnoderīgā un ekonomiskā biedrība

(dib. 1795. g.). Savāktos vēstures materiālus publicēja arī

Latviešu draugu (latviešu literāriskā) biedrība (dib.
1824. g.) un Austrumbaltijas vēstures un senatnes pētī-
šanas biedrība (dib. 1834. g.).

Tomēr šīs biedrības, it sevišķi pēdējās, bija Baltijā
toreiz valdošo vācu muižnieku un birģeļu rokās un ietek-

mē, tādēļ to darbībā krasi izpaudās pret latviešu tautas

interesēm vērstā tendenciozitāte.

1868. gadā dibinātās Rīgas latviešu biedrības diezgan

plaši izvērstajā darbībā sākumā bija vērojami daudzi

progresīvi elementi, opozīcija pret reakcionārajām Balti-

jas vācu aprindām. Biedrība saņēma no Maskavas dabas-

zinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas biedrības aicinā-

jumu vākt etnogrāfiskās v. c. ziņas. Šī ierosinājuma re-
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Zinību komisiju un vēlāk (1886. g.) — Derīgu grāmatu

nodaju, kuras vāca un publicēja vēsturiskus, valodniecis-

kus, botāniskus v. c. materiālus, kā ari palīdzēja etno-

grāfam Matīsam Šiliņam materiālu komplektēšanā etno-

grāfiskajam muzejam. Tomēr jau drīz, vēl 19. gs. pēdējā
ceturksnī un it sevišķi 1905. gada revolūcijas un tai se-

kojošās reakcijas laikā, Rīgas latviešu biedrība līdztekus

latviešu buržuāzijas arvien noteiktākajai pārejai reakci-

jas nometnē pati kļūst reakcionāra.

1905. gada revolūcijas cīņās visai aktīvu dalību bija

ņēmuši latviešu skolotāji. Vairāk nekā 1000 skolotāju
1906.—1907. gadā krita par upuri reakcijai, tomēr progre-

sīvās domas dzirkstis tautskolotāju saimē neapdzisa.

Pārorganizējoties 1898. gadā nodibinātajai Vidzemes gu-

berņas pirmmācības tautskolu skolotāju un bijušo skolo-

tāju savstarpējās palīdzības biedrībai, 1908. gadā izvei-

dojās Latviešu skolotāju biedrība. Stolipina reakcijas
laikā 1911. g. biedrību slēdza, bet palika biedrības skolu

muzeju komisija, no kuras izveidojās Skolu muzeju bied-

rība. Rīgā, Martas ielā 5, bija šis vienīgais legālais

centrs, kur pulcējās skolotāji — jaunu ceļu meklētāji. Tie

bija V. Jansons, Z. Lancmanis, J. Greste, P. Kula,

Kr. Melnalksnis, J. Ģirupnieks un daudzi citi tā laika

progresīvākie skolu darbinieki. Daudzi no viņiem bija

1905. gada revolūcijas dalībnieki.

Pašaizliedzīgajā cfarbā, nesaņemdami par to nekādu

atlīdzību, Skolu muzeju biedrības biedri īsā laikā paguva

iekārtot muzeju; viņi gatavoja daudz_ kolekciju un mācī-

bas līdzekļu līdz ar metodiskām brošūrām, kā arī ceļojo-

šus mācību līdzekļu komplektus, ar kuriem apkalpoja Lat-

vijas skolas, rīkoja mācību līdzekļu izstādes, ekskursijas,

priekšlasījumus un mācību līdzekļu pagatavošanas kursus

Rīgā un lauku skolās, veicināja muzeju iekārtošanu sko-

lās. Z. Lancmanis aicināja saudzēt dabas un kultūras pie-

minekļus. Vesels notikums tautas dzīvē bija V. Jansona

vadībā organizētie progresīvie bērnu svētki, kurus kupli-

nāja saistošas nodarbības, fizikas un ķīmijas eksperi-

menti un rotaļas.
_ .

ledegusies darba dzirkstelīte 1918. gadā pārsviedās uz

Pēterpili, kur no Latvijas evakuējušies entuziasti nodibi-

nāja Latvijas dabas un kultūras pētīšanas veicinātāju

pulciņu «Daba un kultūra», kurā darbojās Z. Lancmanis,

1319*
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Z. Lancmaņa iesniegums Latvijas Padomju valdībai 1919. gada
janvārī.

X Lūsis, J. Mežsēts, R. Egle, P. Nomalis, J. Greste v. c.

Pulciņš rīkoja referātu vakarus un izdeva hektografē-

tus žurnālus. Z. Lancmanis pulciņa uzdevuma gatavoja

instrukcijas materiālu vākšanai par dabu un vēsturi,

norādot, ka pulciņa pašreizējais uzdevums ir ne tikai

akadēmisks zinātniskais darbs, bet arī latviešu zemnieku,

strādnieku un jaunatnes iesaistīšana dabas un kultūras

parādību novērošanā. Vēlāk pulciņš pārcēlās uz Rīgu.

Un tad no dzirksteles iedegas liesma. Tas notika



133

pirms 45 gadiem Padomju Latvijā. Latvijas skolotāju sa-

vienība (dib. 1917. g.) kopīgi ar Latviešu izglītības bied-

rību (dib. 1908. g.) 1919. gada janvārī sarīkoja Rīgā Lat-

vijas skolotāju delegātu konferenci, kurā referēja J. Liek-

nis, L. Paegle, Z. Lancmanis, P. Kūla v. c. Z. Lancmanis

ierosināja organizēt centrālo un rajonu muzejus. Konfe-
rencē izveidojās iniciatoru grupa, kuras uzdevumā
Z. Lancmanis lūdza Padomju valdību atjaut organizēt
Latvijas- ģeogrāfijas biedrību.

Interesentu sapulce biedrības dibināšanas jautājumā
notika Rīgā 1919. gada 2. martā. Sākumā tā tika no-

saukta par Latvijas zemes un tautu pētīšanas biedrību,
vēlāk — par Latvijas pētīšanas biedrību. Pieņemtajā bied-

rības statūtu projektā ir pārsteidzoši daudz kopīga ar

tagadējās Latvijas Dabas un vēstures biedrības statūtiem.
Biedrība paredzēja veikt Latvijas dabas un tautu pētī-
šanu, gādāt par dabas un kultūras pieminekļu aizsar-

dzību, veicināt zemes bagātību izmantošanu; paredzēja
rīkot sanāksmes, lekcijas, konferences, zinātniskas ek-

skursijas, izdot rakstus, gatavot instrukcijas, veicināt

muzeju un bibliotēku organizēšanu. Biedrības nodaļas, kā

arī sekcijas bija paredzēts organizēt visos Latvijas cen-

tros.

Biedrības organizēšanās sapulce notika 1919. gada
16. martā. Līdz ar to pirmo reizi uz sabiedriskiem pa-

matiem radās centrs visas Latvijas dabas un vēstures

sistemātiskas izpētes un zinātnisko vērtību vākšanas un

aizsardzības darba organizēšanai.

'Sapulces darba kārtībā bija uzsaukuma pieņemšana

par Latvijas dabas un kultūras pieminekļu saudzēšanu.

Runātāji atzīmēja dažu neapzinīgu personu nevērīgu rī-

cību ar mākslas vērtībām, kā arī nepieciešamību aizsar-

gāt arheoloģiskos pieminekļus pret dažu skolotaju-di-
letantu veiktajiem izrakumiem, norādīja uz Izglītības ko-

misariāta dekrētu par kultūras vērtību saudzēšanu un

vākšanu, kā arī šī komisariāta uzaicinājumu biedrībai

ieteikt speciālistus Doma muzeja sakārtošanai. Tika no-

lemts aicināt ievērojamo ķīmiķi prof. P. Valdenu referēt

par zemes bagātību pētīšanas uzdevumiem. Biedrība līdz-

darbojās Z. Lancmanis, ģeogrāfs J. Vinters, etnogrāfs
Matīss Šiliņš v. c.

Izglītības komisariāts tolaik rūpējās par Dabas pēt-
nieku biedrības, Vēstures un senatnes pētīšanas biedri-
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bas un «Māmuļas» (Rīgas latviešu biedrības) Zinību ko-

misijas savākto muzeju uzturēšanu, sakārtošanu un no-

došanu publikas rīcībā. Bez tam Izglītības komisariāts

nodibināja Mācības līdzekļu institūtu. Šeit darbojās
Z. Lancmanis, J. Ģirupnieks, E. Eferts, A. Vecgailis v. c.

Institūta darbības loks bija daudz plašāks, nekā to rāda

nosaukums. Šai iestādei vajadzēja kļūt par zinātnisko

pētījumu centru, kurš veicinātu zinātniski pētnieciskā
darba attīstību Latvijā un kurā ieplūstu dažādu dabas

zinātņu nozaru speciālistu pētījumu rezultāti. Tālāk in-

stitūtam vajadzēja rūpēties, lai zināšanas nepaliktu at-

sevišķas «zinātnieku kastas» privilēģija, gādāt, lai jaunā-
kās zinātnes atziņas tiktu ietērptas skolniekiem sapro-

tamā, viegli pārskatāmā formā un tiktu izmantotas skolas

darba pilnveidošanai, lai zinātnes vērtības kalpotu visai

tautai. Tolaik tas bija ļoti aktuāls un progresīvs uzde-

vums. Institūts gādāja par to, lai izgatavotu visjaunākos
mācību līdzekļus un ieviestu skolotāju vērtīgāko indivi-

duālo pieredzi skolās, kā arī izdotu jaunas grāmatas.
Mācības līdzekļu institūts organizēja materiālu siste-

mātisku vākšanu dabas zinību, ģeogrāfijas, vēstures no-

zarēs — zinātnieku un skolu vajadzībām. Šajā nolūkā

bija paredzēts izveidot visā Latvijā novadpētnieku orga-

nizāciju un pulciņu tīklu, lai iesaistītu pētnieciskajā
darbā visplašākās masas. Institūta zinātnisko sekciju dar-

biniekiem bija uzdevums gan pašiem aktīvi strādāt zināt-

niski pētniecisko darbu, gan vadīt masu līdzdalību šajā
darbā, nepieļaut, lai nezināšanas dēļ tiktu izpostīti arheo-

loģiski, botāniski v. c. vērtīgi objekti, apstrādāt iesūtītos

materiālus un steidzīgi nosūtīt atpakaļ pētījumu rezul-

tātus. «Mācības līdzekļu institūta Ziņotājā» sāka publi-
cēt pirmās instrukcijas materiālu vākšanai dažādās no-

zarēs. Latvijas pētīšanas biedrības darbs cieši saplūda

ar institūta darbu. No šīs iestādes ar laiku bija jāizaug

akadēmiskam zinātniskās pētniecības centram.

Jāatzīmē, ka 1919. gada janvārī Rīgā notika arī ķī-

miķu sapulce, kurā nodibinājās Ķīmijas inženieru
_

un

ķīmiķu biedrība. Tā izvirzīja sev uzdevumu izstrādāt

karā'izpostītās Latvijas ķīmiskās rūpniecības atjaunoša-
nas un tālākas izveidošanas projektu. Daudz puļu šajā
darbā ieguldīja prof. P. Valdēns. Biedrības pasākumus

loti atbalstīja un vēlāk savos rakstos atzinīgi novērtēja

P. Stučka.
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Nākot pie varas buržuāzijai, plaši iecerētais darbs

apsīka. No visiem pasākumiem pāri palika tikai Latvijas

dabas un kultūras pētīšanas veicinātāju pulciņš «Daba

un kultūra», kuru beidzot pievienoja Skolu muzeju bied-

rībai. No šīs biedrības agrāk savāktajiem materiāliem

1919. gada augustā izveidojās Izglītības ministrijas

Skolu muzejs. Biedrība sāka nīkuļot, līdz beidzot likvi-

dējās, bet tās rosīgākie biedri palrka pie Latvijas sko-

lotāju savienības.

Tomēr progresa uguntiņa pilnīgi nenodzisa un neva-

rēja nodzist. Bet, kad sabiedriskā dzīve saskaldījās dau-

dzās sīkās partijās, saskaldījās arī dabas pētnieku —

entuziastu spēki.
Dabas nozarē kopš 1920. gada darbojās Latvijas Uni-

versitātes Dabas zinātņu studentu biedrība un Ķīmiķu
savienība (no 1925. gada — Ķīmijas biedrība). 1921.gadā
radās Bioloģijas biedrība, 1923. gadā — Ģeogrāfijas

biedrība un Dabas zinātņu biedrība, 1924. gadā — Mine-

rālvielu pētīšanas (vēlāk Ģeoloģijas) biedrība, Ģeogrāfi-

jas institūta biedrība (likvidēta 1933. g.), Ķīmijas fakul-

tātes studējošo biedrība un LU studējošo mežkopju bied-

rība, 1925. gadā — Mežzinātniskā biedrība, 1926. gadā —

Agronomu biedrība, 1929. gadā — Rīgas entomologu ap-

vienība (neoficiāla), 1930. gadā — Inženieru ķīmiķu

biedrība, 1931. gadā — Farmācijas veicināšanas biedrība,

1932. gadā — LU Botāniskā dārza draugu biedrība,

1933. gadā — Pirmā dabas draugu biedrība (likvidēta
1934. gadā), 1934. gadā — Zooloģiskā dārza biedrība.

1925—1926. gadā kāds pusducis šādu biedrību mēģināja

apvienoties Latvijas zinātņu biedrību apvienībā, tomēr no

tā nekas neiznāca.

1924. gadā Latvijas dabas zinātņu biedrība sāka izdot

žurnālu «Daba», kas tomēr iznāca neregulāri un jau pir-

majā gadā deva 3000 latu zaudējumu. 1931. gadā žurnāls

bankrotēja. 1927. gadā parādījās žurnāls «Akvārijs», kas

arī tūlīt beidza pastāvēt. Latvijas Universitātes Dabas

zinātņu studentu biedrības entuziasti, kuru rīcībā bija

atvēlēti 30 lati un «rīcības brīvība», 1934. gadā sāka iz-

dot žurnālu «Daba un Zinātne», kura abonentu skaits ne-

kad nesasniedza 1000.

Šajās sadrumstalotajās biedrībās bija grūti veikt no-

pietnu pētniecisko darbu/tomēr arī tajās saglabājas dau-

dzas progresīvās tradīcijas. Dažādo biedrību aktīvo
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biedru, referentu un minēto žurnālu rakstu autoru vidū
mēs redzam progresīvos zinātnes darbiniekus Z. Lanc-

mani, I. Sauli-Sleini, A. Kursīti, P. Nomali, E. Rozen-
šteinu, P. Galenieku, P. Stradiņu, N. Lebedinski, A. Kir-
henšteinu, A. Ķešānu un daudzus citus. Rakstu un refe-
rātu vidu līdzas darbiem par botānikas, zooloģijas, ģeo-
grāfijas un ģeoloģijas jautājumiem, rakstiem par dabas
aizsardzību, vitamīniem, tuberkulozes baciļu izturību no-

tekūdeņos, kukurūzas audzēšanas iespējamību Latvijā
mēs redzam arī apcerējumus par D. Mendeļejevu, I. Pav-
lovu, M. Lomonosovu, C. Darvinu, 2. Lamarku, A. Kova-
Jevski, Demokrītu, par medicīnu Padomju Savienībā, pē-
tījumiem Severnaja Zemļā, Sahalīnā v. c. Daudzos rak-
stos progresīvie uzskati bioloģijā izpaužas daudz spilg-
tāk, nekā to taja laika varētu sagaidīt.

1924—1934. gadā Latvijas skolotāju savienības pa-
spārnē skolotāju grupa (Fr. Rokpelnis, P. Rozenfelds,
Z. Lancmanis, J. Greste, P. Kūla v. c.) bez atlīdzības sa-

komplektēja un iekārtoja bagātīgu rakstniecības muzeju
ar R. Blaumaņa, J. Raiņa un Aspazijas, brāļu Kaudzīšu,
A. Brigaderes, E. Dārziņa, L. Laicena v. c. — pavisam
52 rakstnieku un kultūras darbinieku personīgajām pie-
miņas lietām. Viņi savāca arī bagātu materiālu skolu
vēstures muzejam — retus rokrakstus, grāmatas un foto-
attēlus, revolūcijā cietušo skolotāju piemiņas lietas, mā-
cību līdzekļu vēsturiskās attīstības materiālus un daudz
citu eksponātu un visbeidzot vēl plašas derīgo izrakteņu

kolekcijas — iesākumu derīgo izrakteņu muzejam. 1934.
gadā pēc Ulmaņa fašistiskā apvērsuma Skolotāju savie-
nību kā nevēlamu likvidēja, likvidēja arī muzeju, tā sa-

biedriskos darbiniekus padzina, mantas atņēma un pa da-

ļai novietoja Skolu muzejā, izveidojot arī Rakstniecības

muzeju, pa daļai izvazāja.
1940.—1941. gadā tika veikti priekšdarbi, lai apvie-

notu dažādo biedrību savāktos muzeju materiālus, un' iz-

veidots vienots Dzimtenes pētīšanas muzejs. Vēstures

pētīšana tika koncentrēta Vēstures institūtā J. Liekņa va-

dībā. Bet sabiedriskie darbinieki vēl nebija paspējuši pār-
grupēt savus spēkus turpmākajam darbam, kad iesākās

karš. Dabas zinātņu biedrības Dabas muzeja materiālu

lielākā daļa sadega. Vācu fašistiskie okupanti, draudot

ar nežēlīgām represijām, ar Ostlandes reihskomisāra
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Lozes 1941. gada 22. septembra rīkojumu aizliedza visas

biedrības un organizācijas Latvijā.
1946. gadā nodibinātajā Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijā daudzi agrākie biedrību sabiedriskie darbinieki at-

rada plašas iespējas veikt dabas un vēstures pētījumus un

publicēt šo pētījumu rezultātus. Tā piepildījās 1919. gada
ieceres.

Tālāk paplašinoties pētījumu darbu uzdevumiem un

plašu darbaļaužu masu kulturālajām vajadzībām, Zinātņu

akadēmijas prezīdijs nolēma nodibināt vienotu Latvijas
dabas un vēstures biedrību. Mantojusi agrāko biedrību

progresīvās tradīcijas un reizē mācījusies no agrāk pie-
ļautajām kjūdām, šī biedrība veic nozīmīgu darbu mūs-

dienu problēmu risināšanā.

Pirms 60 gadiem

L. Krišjansone

CĪŅĀ SAUCĒJA

Ej, cīņas liesmu kop!

Ej pirmais, ej, tu sarkans simts,
Aiz tevis tūkstošiem tā brīves dzimts

Lai top!

Šādus vārdus 1910. gadā veltīja J. Rainis «Cīņas»

simtajam numuram, numuram, ko nelegāli iespieda ār-

zemēs un ko pēc tam, riskējot ar savu brīvību, varonīgie

proletariāta cīnītāji nogādāja cara patvaldības jūgā smo-

košajiem Latvijas darbaļaudīm.

Viens sarkans uguns vārds,

Mazs kvēlumiņš drīz izplešas par šalti;

Viņš nedzēšams kā patiesības zārds,

No viņa iedegs prāts, un sils, kam salti.

Kā to pauž Raiņa vārsmas, tā tiešām «Cīņas» iedegtā

uguns arī pieauga,'izplatījās un aizrāva sev līdzi strād-

nieku tūkstošus.
.

No nelielas nelegālās avīzes mūsu partijas centrālais

orgāns «Cīna», kas aicināja darbaļaudis graut savas

šķiras ienaidniekus gan cara patvaldības tumsa, gansma-
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gajos buržuāzijas diktatūras gados, ir kļuvis par vare-

nāko mūsu republikas preses orgānu — tautas sirdsap-
ziņu. Laikraksts «Cīņa» tagad savās slejās apgaismo
lielās komunisma celtniecības problēmas, risina tos pa-

šus uzdevumus, ko risina visa mūsu Padomju Dzimtene.

Tagad simttūkstoš eksemplāru lielā metienā iznākošajam
laikrakstam ir maza līdzība ar nelegālo avīzīti, kas pri-
mitīvos apstākļos pirmo reizi ti-ka iespiesta 1904. gada
martā.

«Cīņas» vēsture nesaraujami saistīta ar Latvijas Ko-

munistiskās partijas vēsturi. No saviem 60 gadiem vai-

rāk nekā pusi — 34 gadus laikraksts iznāca nelegāli.
Grūtas bija tā gaitas. Daudzi «Cīņas» izdevēji savu dzīvi

beidza cariskās patvaldības moku kambaros. Bet avīze par

spīti visam turpināja dzīvot un nest darbaļaudīm ticību

uzvarai.

Jau savā 1. numurā «Cīņa» rakstīja: «Bet brīvam vār-

dam vairs nebūs apklust Baltijā! To sludinās arī mūsu

laikraksts: tas sargās strādnieku īstās intereses, apgais-
mos dzīvi no viņu stāvokļa, modinās snaudošos, ierosinās

bailīgos, sauks un pulcinās latviešu apzinīgo proletariātu
uz cīņu un uz uzVaru.»

No 1904. gada marta līdz 1909. gada augustam
«Cīņa» iznāca nelegāli Rīgā. lā dedzīgi atsaucās uz vi-

siem svarīgākajiem notikumiem proletariāta dzīvē. Lies-

mainus vārdus «Cīņa» rakstīja 1905. gada revolūcijas
dienās, aicinot graut patvaldību. Sai laikā strauji auga

avīzes metiens, kas 1905. gada rudenī sasniedza 15000,
bet atsevišķi numuri iznāca pat 18 000 eksemplāros. Šī

lielā metiena dēļ «Cīņu» tolaik varēja apskaust pat legā-
lās buržuāziskās avīzes. Arī bargajos Stolipina reakcijas

gados «Cīņa» turpināja savu aģitatora, propagandista un

organizatora darbu. «Cīņas» izdošana nebija viegla. Cita

pēc citas iekrita pagrīdes tipogrāfijas. Daudzi «Cīņas»
izdevēji smaka cietumos, bet avīze turpināja iznākt. levē-

rojamākie tā laika «Cīņas» darbinieki bija J. Treimanis,
J. Nagels, K. Opmanis, M. Ritere, T. Ozola. Savus rak-

stus «Cīņā» publicēja Latvijas Komunistiskās partijas

pamatlicējs Pēteris Stučka. «Cīņu» šai laikā augstu no-

vērtēja V. I. Ļeņins savā rakstā «Cīņas» jubilejas nu-

muram.

Pec smagajam iekrišanām 1909. gada «Cīņas» izdo-

šanu nācās pārcelt uz ārzemēm. Šeit tās redakcijā iela-
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vījas meņševiki-likvidatori, un ta «Cīņas» slejās sāka

parādīties oportūnistiski raksti.

Smagās cīņās Latvijas boļševikiem izdevās idejiski
sakaut savus pretiniekus un padzīt tos no Latvijas So-

ciāldemokrātijas rindām. Izšķīrēja nozīme šai cīņā bija
LSD IV kongresam 1914. gada janvārī.

1917. gadā pēc Februāra revolūcijas «Cīņa» sāka iz-

nākt legāli — sākumā Petrogradā, bet vēlāk Rīgā. Šai
laikā sevišķi nozīmīgs bija avīzes darbs, paužot boļše-
vistiskus lozungus, organizējot masas, gatavojot tās uz

sociālistisko revolūciju. Ap sociālistiskajiem revolucionā-

rajiem lozungiem bija jāapvieno strādnieki, plašās bez-

zemnieku masas, kā arī latviešu strēlnieku pulki. Šo savu

uzdevumu «Cīņa» veica godam.
Pēc Rīgas krišanas 1917. gada vasaras beigās «Cīņa»

pārcēlās uz Valmieru. Tā kā Pagaidu valdība «Cīņu» aiz-

liedza, tad avīze turpināja iznākt ar nosaukumu «Mūsu

Cīņa», aicinot darbaļaudis ņemt varu savās rokās. Se-

višķi liela nozīme avīzei bija Lielās Oktobra sociālistis-

kās revolūcijas dienās, kad «Cīņa» atkal varēja iznākt ar

savu īsto nosaukumu. Vēlāk avīze neatlaidīgi cīnījās par

sociālistiskās revolūcijas iekarojumu nostiprināšanu ne-

okupētajā Latvijas teritorijā. Valmierā un vēlāk Valkā

«Cīņa» iznāca līdz 1918. gada februārim, kad vācu kara-

spēķs okupēja visu Latvijas teritoriju. Tad avīzi iespieda
Maskavā un slepeni pāri frontei nogādāja Latvijā, kur

par «Cīņas» glabāšanu vien draudēja nāves sods. Tomēr

Latvijas proletariāts pārdzīvoja arī šo smago laiku.

1919. gada janvāra pirmajās dienās Rīgā uzvarēja

proletariāta sacelšanās, un jau 8. janvārī «Cīņa» brīvi

iznāca Padomju Latvijā. Padomju varas laikā 1919. gada

«Cīņai» nācās savās slejās risināt daudzas svarīgas so-

ciālisma celtniecības problēmas. Šai laikā avīzē sevišķi
daudz rakstīja Pēteris Stučka.

Padomju varas periods Latvijā 1919. gadā nebija

ilgs. Ar ārzemju imperiālistu durkļiem Latvijā tika no-

dibināta buržuāziskā diktatūra. Simtiem varonīgako par-

tijas biedru gāja bojā. Šajos smagajos terora apstākļos

Rīgā 1919. gada augustā nelegāli iznāca «Cīņas» 1. (424.)

numurs. Avīzes pirmajā lapā bija vārdi: «Mēs neraudam,

mēs neskumstam! Mēs noliecam pār kritušiem sēru ka-

rogu un tālāk soļojam.» Šie vārdi skanēja ka zvērests,

aicinot turpināt cīņu par sociālisma uzvaru. «Cīņas» at-



140

jaunošanā liela loma bija LKP CX sekretāram J. Siltam

un CX loceklim A. Bērcem, kurus buržuāziskie bendes
nošāva 1921. gada 11. jūnija naktī.

«Cīņa» turpināja iznākt visus buržuāzijas valdīšanas

gadus. Mainījās tipogrāfijas, apcietināto darbinieku vietā

stājās jauni, un laikraksts turpināja iedvest masām ticību

tālākajai cīņai. 1940. gada jūnijā Latvijā tika gāzts fa-

šistiskais režīms un darbaļaudis ņēma varu savās rokās.
«Cīņa» beidzot atkal varēja iznākt legāli, un tā kļuva par
lielu spēku sociālisma celtniecības uzdevumu risināšanā,
kas izvirzījās Padomju Latvijai brālīgo padomju tautu

saimē.

Sociālisma celtniecības darbu Padomju Latvijā pār-
trauca vācu fašistu iebrukums. Lielā Tēvijas kara gados
«Cīņa» turpināja iznākt Maskavā, bet 1944. gada sep-
tembrī, pēc tam, kad bija sākusies Latvijas teritorijas at-

brīvošana, tā pārcēlās uz Daugavpili. Kara gados «Cīņa»
aicināja Latvijas darbaļaudis cīnīties pret savu mūžseno
ienaidnieku — vācu imperiālismu.

Pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada oktobrī «Cīņa» no

jauna saka iznākt Rīgā. Tās pirmais numurs atbrīvotajā
Rīgā iznāca 23. oktobrī. Pēc kara sevišķi svarīgi bija at-

jaunot mūsu zemes rūpniecību un ekonomiku, vēlākajos
gados — cīnīties par piecgadu plānu realizēšanu.

_

Tagad «Cīņa» kā Latvijas Komunistiskās partijas cen-

trālais orgāns pauž partijas politiku visos komunisma

celtniecības jautājumos. Tās slejās tiek atspoguļoti par-
tijas lēmumi, musu republikas dzīve. «Cīņa» asi šausta

visu to, kas kavē mūsu virzīšanos uz priekšu.
Savā sešdesmit gadu ilgajā mūžā «Cīņa» paveikusi

daudz. Ka kolektīvs propagandists, aģitators un organi-
zators tā savus uzdevumus sekmīgi veiks arī turpmāk.

Pirms 65 gadiem

Ē. Žagars

"RĪGAS DUMPIS"

1899. gada maijā Rīgā norisinājās notikumi, kas

iegāja vēsturē ar «Rīgas dumpja» nosaukumu. «Rīgas
dumpis» bija pirmā lielākā Rīgas proletariāta uzstāšanās

par savām tiesībām.
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Smaga bija strādnieku dzīve 19. gs. beigās: zemas al-

gas, vairāk nekā 11 stundu ilgā darba diena, pilnīgs bez-

tiesīgums un fabriku administrācijas patvaļa — tas viss

bija jāizbauda Rīgas strādniekiem.

1897. gada plašie aresti un «Jaunās strāvas» sagrāve
uz laiku apturēja Rīgas strādnieku politisko organizēša-
nos. Bet cīņa turpinājās. 1899. gada 1. (13. pēc j. st.)

maijā streiku pieteica 700 strādnieku Džutas un linu ak-

ciju sabiedrības fabrikā, kas atradās Ķīšezera malā.

Strādnieki prasīja algas paaugstināšanu, jo Džutas fab-
rikā strādnieces, kas bija strādājošo lielum lielais vai-

rākums, saņēma dienā tikai 35 kapeikas.
Fabrikas administrācija visiem spēkiem centās ap-

spiest streiku: lietoja draudus, izsauca policiju un ka-

reivjus. Bet strādnieki nepiekāpās. 5. (17.) maijā ap 300

Džutas fabrikas streikojošo audēju devās pie Vidzemes

gubernatora, lai iesniegtu viņam savas prasības. Poli-

cija, jau iepriekš brīdināta par šo gājienu, apturēja strād-

nieces pie Aleksandra vārtiem (tagadējā Gaisa tilta ra-

jonā Ļeņina ielā) un sadzina tās Aleksandra dārzā, kur

pavēlēja gaidīt fabrikas kasieri. Pēc kasiera ierašanās

strādniecēm sāka izsniegt aprēķinu.
Bet atlaistajām strādniecēm neizsniedza pases. Poli-

cija, rīkojoties roku rokā ar administrāciju, nolēma izsūtīt

aktīvākās fabrikas strādnieces uz viņu dzimtajiem pagas-

tiem. Tas strādnieču vidū sacēla ārkārtīgu sašutumu.

Šai pašā laikā beidza darbu «Feniksa» un citu apkār-

tējo fabriku strādnieki, kas lielā skaitā sapulcējās pie

Aleksandra dārza. Viņi neļāva administrācijai_un polici-

jai ņirgāties par dārzā sadzītajam streikotājam. Strād-

nieki salauza sētu un atbrīvoja savas sievas un meitas.

Tad policisti un kareivji vērsa pret strādniekiem šaute-

nes, ugunsdzēsēji laida tiem virsū ūdens šaltis. Sanik-

notie strādnieki sāka apmētāt policistus ar akmeņiem.

Pie Aleksandra vārtiem izvērsās īsta kauja, kas turpinā-

jās līdz vēlai naktij. Tikai pēc tam, kad tika izsaukts ve-

sels kājnieku pulks, izdevās strādniekus izklīdināt. Sa-

dursmē tika nogalināti 5 strādnieki, smagi ievainots 21,

daudzi desmiti viegli ievainoti un daudzi arestēti. Tā ca-

risma kalpi, aizstāvot Džutas fabrikas īpašnieku intere-

ses, atbildēja uz strādnieku taisnīgajām prasībām.
__

#

Strādnieku apšaušana pie Aleksandra vārtiem izraisīja

milzīgu sašutumu Rīgas strādnieku vidū. Bet, ta ka taja
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laikā sociāldemokrātiskie pulciņi bija vāji un nespēja ne

vadīt, ne organizēt Rīgas strādnieku kustību, tad tā jau

pašā sākumā ieguva stihisku raksturu.

Jau nākamās dienas — 6. (18.) maija vakarā vairāki

tūkstoši Rīgas strādnieku izgāja pilsētas ielās un devās

uz Matīsa ielu, kur policijas iecirkņa telpās atradās

iepriekšējā dienā apcietinātie strādnieki. Seit notika jauna
sadursme. Strādnieki izklīda pilsētas ielās un sarīkoja
uzbrukumu policistiem, dzertuvēm un publiskajiem na-

miem. Vairākus vakarus Rīgas ielas atradās strādnieku

rokās. Ne policija, ne arī tai palīgā atsūtītās karaspēka

patruļas nespēja tikt galā ar strādniekiem.

Rīgas buržuāzija šajās dienās pārdzīvoja lielas bai-

les, tā lūdza Vidzemes gubernatoru Surovcovu darīt galu
«strādnieku dumpim». 8. (20.) maijā gubernators publi-
cēja paziņojumu, kurā stingri aizliedza pulcēties Rīgas
ielās un pret nepaklausīgajiem draudēja lietot ieročus. Vi-

sai Rīgas policijai un apmēram 6 tūkstošiem kareivju pa-
līgā atsūtīja vēl 2 sotņas kazaku, kuriem bija liela pie-
redze «nemieru apspiešanā». Rīgas buržuāzijas piedzir-
dīti un uzpirkti, šie uzticamie carisma kalpi mežonīgi
auļoja pa pilsētas ielām un ar nagaikām kapāja neapbru-
ņotos strādniekus.

Bet Rīgas strādnieki nedomāja izbeigt cīņu. Naktī no

7. uz 8. maiju vairāki tūkstoši Pārdaugavas strādnieku

sapulcējās Arkādijas dārzā un nolēma sākt vispārējo
streiku. 10. (22.) maijā sākās Pārdaugavas fabriku strād-

nieku streiks. «Zasulauka manufaktūras», «Motora», Ei-

kerta lentu fabrikas v. c. uzņēmumu strādnieki izvirzīja

prasības saīsināt darba laiku un paaugstināt algu. Sajā
laikā Rīgas strādnieku kustības raksturs jau kļuva cits,

pirmajā vietā izvirzījās streiku cīņa. Bet organizācijas
un vadības trūkums ietekmēja arī Pārdaugavas strād-

nieku cīņu. Demonstrējot savu naidu pret ekspluatatoriem,

strādnieki izdemolēja vairāku fabriku («Zasulauka manu-

faktūras», «Lodera manufaktūras», «Motora», «Tekstila»)

iekārtu un arī dažu fabrikantu dzīvokļus. Arī Pārdaugavā
vairākās vietās notika strādnieku sadursmes ar policiju
un kazakiem. Tās prasīja vairāku strādnieku dzīvības.

Rīgas strādnieku streiks auga plašumā. Streiku pie-

teica vairāku Maskavas priekšpilsētas kokzāģētavu strād-

nieki, kā arī lielākās Sarkandaugavas fabrikas «Provod-

ņiks» strādnieki. Arī Sarkandaugavas strādnieki izgāja
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ielas un izcīnīja vairākas sadursmes ar policiju un ka-

zakiem.

Savu kulmināciju streiku kustība sasniedza 12. (24.)

maijā, kad streikoja 22 Rīgas uzņēmumu strādnieki, bet,

sākot ar 13. (25.) maiju, streiku cīņa sāka atslābt, un

15. (27.) maijā streiki izbeidzās. 18. (30.) maijā Rīgas
strādnieku nemieri, kas turpinājās gandrīz 2 nedēļas, bija

beigušies.

Rīgas proletariāts zaudēja šo cīņu. Vairāki desmiti

nogalināto un ievainoto, simti arestēto un desmiti izsū-

tīto no Rīgas — tādi bija pirmās lielās kaujas upuri. Bet

šie upuri nebija veltīgi. Rīgas proletariāts ieguva cīņas

pieredzi, apzinīgākie strādnieki sāka saprast, ka, tikai sa-

kļaujoties cīņas organizācijā, var gūt nopietnus panāku-
mus. Strādnieki «Rīgas dumpja» dienās ieguva vēl vienu

mācību: viņi pārliecinājās, ka cara patvaldības kalpi cīņa

pret strādniekiem iet roku rokā ar fabrikantiem, ka strād-

niekiem ir jācīnās kā pret vieniem, tā pret otriem.

Rīgas strādnieki 1899. gada maija dienās varētu gūt
daudz lielākus panākumus, ja viņiem būtu sava organi-

zācija. Streika laikā grupa sociāldemokrātu izlaida uzsau-

kumu Rīgas strādniekiem, aicinot tos uz organizētu
streiku cīņu un pieprasot pārtraukt grautiņus. Bet, pro-
tams, organizēt un vadīt visu vairāk nekā 50000 lielo

Rīgas strādnieku armiju tiem nebija pa spēkam.
Ļoti zīmīgus vārdus par «Rīgas dumpja» nozīmi teica

viens no Latvijas Komunistiskās partijas pamatlicējiem
Fricis Roziņš: «Strādnieki teit pirmo reizi jutās kā šķira,

juta savu varu, redzēja priekš tās drebam i valdību, i

savus tiešos izsūcējus — buržujus.»

«Rīgas dumpim» šajā ziņā bija liela nozīme, tas saga-

tavoja augsni 1905. gada revolūcijas brāzmainajam die-

nām, kad Rīgas proletariāts gāja Krievijas strādnieku

šķiras cīnītāju pirmajās rindās.

Aleksandra vārti, pie kuriem 1899. gada maija norisi-

nājās Rīgas strādnieku sadursmes ar policiju, 1935. gadā
tika pārnesti uz jaunu vietu — pie ieejas Viestura dārza.

Cauri tiem mātes ved pastaigāties pa parka klusajām ale-

jām savus bērnus, pie tiem bieži apstājas ekskursantu

grupas no visām Padomju Savienības republikām. Sie

vārti, kas tika uzcelti par godu krievu armijas uzvaram

pār Napoleonu I, ir reizē arī piemineklis Rīgas proleta-

riāta pirmajai lielajai cīņai.
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Pirms 70 gadiem

M. Millere

JĀNIS KRŪMIŅŠ-PILĀTS

Rāma rudens saule, lē-

ni slīdēdama pāri Aiz-

kraukles uzkalniem un bir-

ztalām, zeltīdama statiņu
rindas un apmirdzēdama

nobrūnējušās linu druvas,

dāsni svētīja auglīgo zemi,

Bet pusgraudnieka Mār-

tiņa Krūmiņa dēlēnam Jā-

nim, kas 1894. gada
25. septembrī ieradās pa-

saulē, no visas šīs bagātī-
bas nepiederēja nekā. Ari

vēlāk, puišelim augot, tēva

rocība nekļuva lielāka. Ja

gads pagadījās labs, tad

tikko varēja savilkt galus
kopā, bet, ja raža bija
slikta, gāja pavisam grūti,
tik grūti, ka gandrīz ne-

iznāca ko atlicināt zēna

pastalām un «skolas maizei». Un neražas gadu bija vai-

rāk nekā ražas gadu, tāpēc arī Mārtiņš Krūmiņš likvi-

dēja visu savu inventāru un uzsāka sūro kalpa dzīvi. To

jau no agras bērnības iepazina arī mazais Jancis, kas, iz-

berzējis saldo miegu no acīm, žigli devās tēvam līdzi dar-

bos, lai nopelnītu naudu drēbēm un grāmatām. Jo tā gri-
bējās mācīties un visu uzzināt!

Tad pāri Latvijas laukiem brāzās 1905. gada revolū-

cijas vētra. Arī Aizkrauklē un Koknesē liesmoja baronu

pilis. Sīs uguns liesmas un alkas pēc labākas, gaišākas
dzīves uz mūžu palika kalpa zēna sirdī. Tās nesamina

arī «melnās sotņas» zirgu pakavi, nedz vēlākie ilgie, drū-

mie reakcijas gadi.
Drūmi tie bija arī mazā Jāņa personīgajā dzīvē. Kāds

notikums pēkšņi izmainīja visu ierasto ikdienas ritumu.

Nomira tēvs. 15 gadu vecais puisis nolēma doties uz pil-
sētu, jo tur taču varēja atrast kādu iespēju mācīties. Pa-

gastskola tā arī palika ilgu laiku Jāņa Krūmiņa oficiālā
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izglītība, tomēr vēlāk, strādādams garās stundas un veik-

dams partijas darbu, dzīvespriecīgais kaLpa puisis paš-
mācības ceļā prata iegūt augstāko izglītību. Rīgā viņš
sāka strādāt par izsūtāmo, vēlāk par pārdevēju lauksaim-

niecības mašīnu noliktavā.

Drīz vien bijušais kalps atrada ceļu uz nelegālo
strādnieku partiju. Tai laikā Latvijas Sociāldemokrātijā
notika asas cīņas. Nelokāmie boļševiki cīnījās pret LSD

meņševistisko CX. «Latviešu boļševiki iet karā pret savu

Centrālo Komiteju,» raksturoja V. I. Ļeņins stāvokli Lat-

vijas Sociāldemokrātijā 1912. gadā. Visasāko cīņu pret
meņševikiem Rīgā attīstīja IV, t. s. Aleksandra vārtu par-

tijas rajons, kur bija visvairāk lielāko fabriku strād-

nieku. Tieši šajā partijas rajonā 1912. gadā iestājās arī

Jānis Krūmiņš. Drīz vien viņš sāka darboties par propa-

gandistu. Sai laikā parādījās arī viņa pirmie raksti. Žur-

nālistikai un literatūrai J. Krūmiņš palika uzticīgs visu

savu mūžu.

R. Endrups savās atmiņās, runājot par boļševiku cīņu

pret LSD meņševistisko CX, blakus tādiem izciliem parti-

jas darbiniekiem kā J. Zvirbulis-Putns, J. Lencmanis,

R. Eihe min arī J. Krūmiņu-Pilātu, kas, vēl tikko 18 ga-

dus vecs, tomēr jau stingri stāvēja boļševiku pozīcijās.
1914. gadā J. Krūmiņu kooptēja LSD Centrālajā Komi-

tejā. Kopš šī laika Pilāts nepārtraukti bija Latvijas Ko-

munistiskās partijas CX loceklis līdz pat savai nāvei

1938. gadā.
Pirmā pasaules kara laikā LSD Rīgas organizācijas

biedru rindas kļuva retākas. Pieauga spiegu un provoka-
toru skaits, kas visādi centās izsekot aktīvos partijas
biedrus. Notika lielas iekrišanas. Jaunie apstākļi izvirzīja

partijai jaunus, grūtus uzdevumus. Tas viss prasīja pa-

likušo biedru ciešāku sakļaušanos, lai labāk veiktu prak-
tiskos un teorētiskos darbus.

L. Tiesniece savās atmiņās stāsta, ka viņas tēva —-

ilggadīgā CX locekļa Fr. Tiesnieka un brāļa Voldemāra

Tiesnieka dzīvoklī Pārdaugavā, Zemītes ielā 2, kādu laiku

dzīvojis J. Silfs-Jaunzems un «1915. gadā uz Zemītes

ielu pārnāca dzīvot arī Jānis Krūmiņš-Pilāts. Tā šeit kopā

dzīvoja agrākais ilggadīgais CX loceklis un trīs jaunā-
kās paaudzes CX locekļi: J. Silfs, J. Krūmiņš un V. Ties-

nieks. Šajā laikā uz tēva vēlēšanos daža laba CX sēde,

kā ari citas apspriedes notika mūsu dzīvoklī.
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Šeit, Zemītes ielā, Jaunzems, Pilāts, kā arī Voldis

uzrakstīja ne vienu vien rakstu iespiešanai nelegālajiem
izdevumiem. Bieži tos rakstīja kopīgi, cits citu papildi-
nādami. Sevišķi daudz kopā strādāja Pilāts ar Voldi. Vel
tagad it kā redzu, kā Voldis ar Pilātu, galvas kopā sa-

bāzuši, paklusām, bet dedzīgi apspriežas un labo vai pa-
pildina uzrakstīto uzsaukumu vai citu kādu rakstu.»

1915. gada Pilātu apcietināja un tiesāja par piederību
pie nelegālas sociāldemokrātiskās partijas. Cietumā viņš
nosēdēja līdz 1916. gada beigām.

Pienāca 1917
:

gads — divu revolūciju gads. Gada sā-
kumā Pilāts strādāja Valkā. 1917. gadā viņš kļuva par
profesionālu revolucionāru, atdodot partijai visus spēkus,
visu savu dzīvesprieku un nenogurstošo enerģiju.

Drīz pēc Februāra revolūcijas Valkā ieradās no trim-
das vecie partijas biedri — A. Grigors, A. Podnieks v. c,
kas kopa ar J. Krūmiņu jau pirmajās revolūcijas nedēļās
noorganizēja partijas grupu. Grupa uzsāka rosīgu dar-
bību. Darba tauta ievēlēja Pilātu par Valkas Strādnieku

deputātu pirmās padomes priekšsēdētāju, kā arī par Vis-

krievijas I Padomju kongresa delegātu. Viņš bija arī avī-
zes «Latvju Strēlnieks» redkolēģijas locekfis. J. Krūmiņš
aktīvi piedalījās Oktobra revolūcijas organizēšanā Lat-

vijā. Viņš bija LSD CX pārstāvis Valmierā nodibinātajā
XII armijas rajona Kara revolucionārajā komitejā, kas
tieši organizēja bruņotās sacelšanās priekšdarbus.

Kad Latvija uzvarēja Oktobra revolūcija, vajadzēja
nosargāt tās iekarojumus, izveidot un nostiprināt Pa-

domju valsti. Latvijas Sociāldemokrātijas līniju šajā jau-
tājumā noteica LSD XV konference. Šai līnijai pievieno-
jas arī Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku de-

putātu Padomju kongress, kas notika Valmierā no 16. līdz
18. decembrim. Kongress deklarēja, ka visa zeme, meži,
dabas un zemes dzīļu bagātības Latvijā pāriet tautas

rokās. Kongress ievēlēja jaunu Latvijas Strādnieku, ka-

reivju un bezzemnieku deputātu padomi ar 69 locekļiem.
Padome savukārt ievēlēja Izpildu komiteju — Iskolatu ar

24 locekļiem. Par Iskolata priekšsēdētāju ievēlēja Fr. Ro-

ziņu, par viņa vietniekiem — J. Krūmiņu-Pilātu un K. Ser-

žantu.

1918. gadā Pilāts palika nelegālajā darba vācu oku-

pētajā Latvijā. J. Birkenfelds savās atmiņās stāsta, cik
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«Pēc Krūmiņa ierosinājuma tika izveidots LSD Vidzemes

pagaidu centrs, kura sastāvā bija J. Krūmiņš-Pilāts (As-

nis), D. Francmane (Moris) un J. Birkenfelds (Žanis).
Pagaidu centra uzdevums bija atjaunot sakarus ar ra-

joniem un atsevišķiem biedriem un visdrīzākajā laikā

sasaukt partijas konferenci. Vienlaikus vajadzēja saistī-
ties ar LSD CX locekļiem, kas atradās Krievijā, un ar

KSDS(b)P Centrālo Komiteju. Pēdējo uzdevumu uzņē-
mās veikt J. Krūmiņš. Viņam izdevās pāriet demarkāci-

jas līniju un drīzumā no jauna atgriezties Valikā.»

«1919. gada janvāra pirmās dienas Rīgā bija lielu

gaidu un masu varonības dienas, kas mūžiem mirdzēs

Latvijas revolucionārajā vēsturē,» — rakstīja Krūmiņš-
Pilāts par padomju varas nodibināšanu Latvijā 1919. ga-

dā, kurā viņš pats bija ņēmis aktīvu dalību. Padomju
Latvijā viņš strādāja par Rīgas Strādnieku deputātu pa-
domes priekšsēdētāja biedru.

M. Krustiņsone, stāstot par tā laika partijas darbi-

niekiem, kas uzstājās plašos masu mītiņos rajonos, atce-

ras: «Tā kā nekādu rakstītu težu, nedz referātu tekstu

mums nebija, katrs mītiņos un sapulcēs runājām no vi-

sas sirds un tādiem vārdiem, kādi katram bija. Tas deva

iespēju spilgti izpausties katra runātāja personīgajām
īpatnībām.

...Krūmiņam-Pilātam bija sevišķas spējas
popularizēt vissarežģītākos jautājumus, izskaidrot tos pie-
mēroti katrai auditorijai. Bez tam viņš bija bezgala jauks
cilvēks un sevišķi izraisīja klausītāju simpātijas.»

Pārspēka nomākta, 1919. gada 22. maijā krita Sar-

kanā Rīga. Aktīvie cīnītāji par Padomju Latviju atkāpās
ar cīņām uz Padomju Krieviju. J. Krūmiņš strādāja
XV armijas laikraksta redakcijā, pēc tam bija LKP CX

Ārzemju biroja loceklis un rediģēja žurnālu «Cīņas
Biedrs».

1921. gadā J. Krūmiņš devās uz Latviju ļoti atbildīgā
darbā. Viņš bija LKP CX sekretārs. Nelegālais darbs pa-

grīdē šai laikā bija ļoti grūts, jo pagrīdes organizācijas

bija stipri cietušas un bija jāstrādā smagos terora ap-

stākļos. Jau tad piegādāt literatūru viņam palīdzēja viņa
uzticamā dzīves un cīņu biedre Emma Krūmiņa.

1923. gadā J. Krūmiņš devās uz Maskavu, kur viņš
sāka strādāt par vēstures pasniedzēju Rietumtautu ko-

munistiskajā universitātē. Nākamajā gadā viņš, nepar-
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traucot šo darbu, devās mācīties uz Sarkanās profesūras
institūtu.

Vēstulē draugam J. Krūmiņš rakstīja, ka, noklausoties
dažu vēstures profesoru lekcijas, viņš nācis pie stingra
slēdziena — mācīties: «Šīs lekcijas arī bija izšķirošais,
kas galīgi nosprauda manu turpmāko ceļu — par katru

cenu iestāties universitātē un to pabeigt. Mani draugi gan

mēģina iestāstīt, ka tā ir tikai pirmā laika ekstāze, kuru

pārdzīvojot parasti visi jauniestājušies studenti. Bet tas

ir nieki. Vispirms, neesmu vairs jauns, un otrup — fun-

damentālas zināšanas, kādas šeit iespējams iegūt, nav at-

sveramas ar tām druskām, kuras pagadās uzlasīt kā ak-
lai vistai pašmācības cejā. Lai būtu kas būdams, es tev

varu apgalvot, ka šoreiz mana apņemšanās ļoti nopietna
un es neapstāšos pie līdzekļiem.»

1930. gadā Krūmiņš pabeidza Sarkanās profesūras
institūtu. Pec tam viņu komandēja uz Vāciju papildināt
zināšanas. Tur viņš palika veselu gadu.

1932. gadā Krūmiņš_ sāka strādāt par Kominternes
Latvijas sekcijas sekretāru — par LKP pārstāvi Komin-
ternes Izpildu Komiteja. Tai pašā laikā viņš bija pasnie-
dzējs Starptautiskajā Ļeņina skolā.

Latvijas Komunistiskajai partijai šajos gados nācās
darboties ārkārtīgi grūtos apstākļos. 1934. g. maijā Lat-

vija nodibinājās atklāta fašistiskā dikiatūra, jebkādu le-

gālo iespēju izmantošana bija pilnīgi izslēgta. Šajos ga-
dos LKP organizēja un vadīja Latvijas strādnieku šķiras
vienotās frontes izveidošanu.

Kominternes VII kongresā, kur Pilāts nolasīja refe-

rātu par Baltijas valstu neatkarību un hitlerismu, viņu
ievēlēja par Kominternes Izpildu Komitejas locekļa kan-

didātu. Krūmiņš devās komandējumos uz Dāniju un Zvied-

riju, mācījās franču valodu.

Staļina personības kulta radītās nelikumības pār-
trauca J. Krūmiņa-Pilāta darbīgo dzīvi pašā briedumā.

Emma Krūmiņa stāsta: «18 gadus, kamēr es nodzī-

voju ar savu vīru, viņš nekad nebija drūms; viņš vienmēr

bija jautrs, dzīvespriecīgs, sabiedrisks, dziesmu un hu-

mora mīļotājs. Kādreiz viņš man teica: «No nāves nav

ko bīties, cilvēkam tā vienmēr atnāk nezinot».»

Daudz gadu pagājis, kopš Pilāta vairs nav cīnītāju

rindās, bet viņa gaišais tēls vienmēr dzīvos biedru sir-

dīs un viņa darbs nezudīs.
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Pirms 70 gadiem

K. Arājs

KRIŠJĀŅA BARONA «LATVJU DAINAS»

Šopavasar paiet 70 gadi kopš «Latvju dainu» pirmās
burtnīcas iznākšanas. Apjomā nelielā grāmatiņa, kurai

21 gada laikā sekoja turpmākie Kr. Barona kārtotie un

Krievijas Zinātņu akadēmijas izdotie tautasdziesmu sē-

jumi, kļuva par izcilu notikumu latviešu kultūras vēsturē.

«Latvju dainu» auglīgie iespaidi izpaudās jau krā-

juma tapšanas gaitā. Ar dainu materiālu sagādi bija
saistīta folkloras vākšanas kustība, kas aptvēra plašas
tautas masas. 19. gs. otrajā pusē tai bija nozīmīga loma

cīņā pret baltvācu feodāļu varu, tautas pašapziņas modi-

nāšanā, nostiprināšanā un veidošanā. Folkloristiskais

darbs šajā divu kultūru saasinātas cīņas laikā kļuva ne

tikai par avotu vienotas latviešu literārās valodas izvei-

dei. Gadsimtiem būdama galvenais latviešu tautas garī-
gās kultūras izpausmes veids, darbaļaužu radītā folklora

bija arī viens no pamatiem demokrātiskās literatūras

sākumiem gan idejiskā satura, gan izteiksmes līdzekļu

ziņā.

J. Jansons-Brauns 1916. gadā Petrogradā V. Brjusova
un M. Gorkija redakcijā izdotās latviešu literatūras anto-

loģijas ievadā rakstīja: «Trīsdesmit gadus no savas dzī-

ves Kr. Barons ir pavadījis, krādams, caurlūkodams un

kārtodams milzīgo materiālu ar veclaiku meistara pacie-
tību un mākslas izjūtu, līdz no atsevišķiem dārgakmeņiem

bija salikta lieliskā latvju tautas dzejas glezna. Tas tie-

šām ir dižens tautas lirikas monuments.»

Krājuma bagātajos apcirkņos atziņas savam darbam

smēlušās vairākas rakstnieku un mākslinieku paaudzes.
Tā «Latvju dainas» uz mums runā arī Tautas dzejnieka

Jāņa Raiņa lugās «Pūt, vējiņi!» un «Krauklītis», Tautas

mākslinieka E. Melngaiļa darbos un daudzu citu latviešu

padomju komponistu tautasdziesmu apdarēs.

Krišjāņa Barona sakārtotais akadēmiskais krājums

«Latvju dainas», kas ar retiem izņēmumiem aptvēra visas

līdz 1913. gadam apzinātās tautasdziesmas kopskaita

217996 kļuva par neatsveramu materiālu arī daudziem

zinātniskiem pētījumiem par latviešu tautas dzīvi, socia-
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lajiem centieniem un cīņām tās ekonomiskās attīstības se-

nākajās stadijās.
īpaša nozīme Kr. Barona monumentālajam darbam

ir latviešu folkloristikā. īsteni tikai ar «Latvju dainām»

varam sākt runāt par nepieciešamību nodalīt folkloristiku

kā zinātni no citām filoloģijas disciplīnām. «Latvju dainu»

kārtotāja Krišjāņa Barona personā latviešu folkloristikā

ienāca ne tikai izcils tautasdziesmu pazinējs, bet arī zi-

nātnieks, kura folkloristiskā darbība lielā mērā bija izau-

gusi ciešā saistībā ar cittautu, it īpaši krievu un igauņu
zinātnes labākajām tradīcijām. Visas šīs progresīvās līni-

jas atbalsojas Kr. Barona darba pamatā — nesaraujamās
saitēs ar tautas dzīvi — un turpmākajos gados nozīmīgi
ietekmēja latviešu tautasdziesmu pētīšanu un publicē-
šanu.

Šodien kopā ar dainu rokrakstu krājumu Kr. Barona

«Latvju dainās» iespiestie materiāli veido pagājušā gad-
simta otrās puses lielāko folkloras vākumu.

Taču «Latvju dainās» ievietoto tautasdziesmu nozīme

nav vērtējama tikai vēsturiskajā plāksnē.
«... izlobot mūsu tautas dziesmu īsto veselīgo ko-

dolu,» rakstīja Kr. Barons, «mums atklājas viņās cilvēka

gara labākie ideālie centieni, cilvēka sirds un dvēseles

daiļākās, tikumīgākās, dziļākās jūtas, kas nekad nenove-

cojas, lai arī viss cits ārišķs sava laika piederums pār-

grozās. Tā, par piemēru, mūsu jaunavas gan vairs ne-

maļ rokas dzirnavās, šo grūto darbu tagad pastrādā
ūdens, vēja vai tvaika dzirnavas; taču tādēļ mūsu maltu-

ves dziesmas, kas tik koši apzīmīgi māca un ciidina darba

krietnumu, kas gļēvību peļ, izturību un jautru garu īpaši
arī grūtajos darbos ieteic un daudzina, šinī savā īstenā

saturā un nozīmē nezaudē savu spēku, bet paliek pilnīgi
svarā uz visiem laikiem un visos izglītības stāvokļos.
Šādu nevīstamu kodolu mēs uzejam visās citās mūsu

tautas dziesmās. Un šis cēlais kodols tērpts vienkāršos,
bet sirsnīgos, dziļi sajustos un piederīgi nozīmīgos vār-

dos, kas katram spiežas dziļi sirdī iekšā. Tā ir īstenās

dzejas īpašība.»
šo tautas masu gadsimtu gaitā radītās daiļrades ne-

izsmeļamo spēku Krišjāņa Barona «Latvju dainas» rūpīgi

saglabājušas to īstajam mantiniekam — darba tautai.
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Pirms 80 gadiem
L. Krišjansone

REVOLŪCIJAS VARONI

FERDINANDU GRĪNIŅU ATCEROTIES

1964. gadā paiet 80 gadu,
kopš dzimis Ferdinands Grī-

niņš — viens no ievērojamā-
kajiem 1905. gada revolūci-

jas cīnītājiem. Viņa personā
bija savienota izcila varonība

un cīņas degsme ar dziļu
dvēseli un vispusīgu izglī-
tību.

F. Grīniņa — cīnītāja un

cilvēka portretu dažos vār-

dos ir sniedzis Tautas dzej-
nieks Jānis Rainis: «... mūs

apmeklēja jaunais varonis

Ferdinands Grīniņš — ļo

maigs un smalks, dziji izgl
tots un inteliģents jaunekl
ar atturīgu uzstāšanos, klus

un dvēseles bagāta satur

pilns
...

Viņš bija tāds va

roņa tips, kādu es biju lūkojis tēlot savās drāmās, —

smalks, garīgs spēks, kurš uzvar arī reālā, rupjā cīņ

Grīniņš ... alka pēc cīņas; pēc īsas, bet apžilbinoši spo

žas gaitas viņš mira mocekļa nāvē tik varonīgi kā laikam

neviens cits no 1905. gada daudziem skaistiem varoņiem
F. Grīniņa piemiņai Rainis veltījis dzejoli «Par draug
kas vēlējās mājās būt», kurā spilgti parāda jaunā varoņ

cīņas alkas:

Viņš miera nerada nekur,

Nekur, nekur!

Ikdien viņš dega cerības,

Kad kas tik drusku kustējās
Kaut kur.

Viņš sapņoja, ka būtu tilts

No viņa cilts.

«Ļauj iet! es pārnākšu drīz vien»

— Viņš zuda tur uz mūžudicn

Zem smilts.
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Ferdinands Grīniņš dzimis 1884. gada 9. maijā Vents-

pilī, kur arī beidza pilsētas skolu. Turpat sākās viņa
darba gaitas, jo, nevarēdams samierināties ar sava tēva,

vilnas kārstuves īpašnieka, strādnieku ekspluatācijas me-

todēm, F. Grīniņš aizgāja no mājām. Kādu laiku viņš

strādāja Ventspilī, tad .pārbrauca uz Rīgu. No 1901. gada
viņš strādāja par atslēdznieka mācekli Riharda Poles ma-

šīnu fabrikā. Šai fabrikā jau bija nodibinājušies strād-

nieku pulciņi, kuros aktīvi sāka darboties arī jaunais
māceklis — «Zaļais», kā viņu sauca pulciņa biedri. «Za-

ļais» bija veikls literatūras un proklamāciju izplatītājs.
Drīz viņš izvirzījās par R. Poles fabrikas pulciņa vadī-

tāju un uzturēja sakarus arī ar citu fabriku pulciņiem.

Viņš aktīvi darbojās Baltijas latviešu sociāldemokrātis-

kajā strādnieku organizācijā un 1904. gada pavasarī jau

bija viens no tās vadošajiem darbiniekiem Rīgā. Partijas
darba veikšanā F. Grīniņam nebija nepārvaramu grūtību.
Vienlīdz veikli viņš izplatīja literatūru, sagādāja skrejla-
piņu iespiešanai vajadzīgo «tehniku», veica plašu orga-
nizatorisko darbu, pārmācīja pārāk «centīgus» spiegus
un nekrietnos meistarus. Aktīvi F. Grīniņš piedalījās
1. Maija demonstrāciju gatavošanā un norisē. 1904. gada
demonstrācijā, kas notika laukumā pie Vecās Ģertrūdes
baznīcas, piedalījās simtiem strādnieku.

1905. gada janvāra dienās F. Grīniņš stājās revolūci-

jas cīnītāju pirmajās rindās. Protestējot pret cara valdī-
bas varmācību 9. janvārī Pēterburgā, Rīgas strādnieki

12. janvārī izsludināja ģenerālstreiku. 13. janvārī darbu

pārtrauca visas Rīgas fabrikas. Notika mītiņi, strādnieki

devās protesta demonstrācijā. F. Grīniņš uzrunāja mī-

tiņā Sarkandaugavas strādniekus. Cara zaldāti apšāva
13. janvāra strādnieku demonstrāciju Rīgā. Nākamajās
dienās notika kritušo strādnieku apbedīšana. Patvaldības

upuru bērēs piedalījās arī F. Grīniņš. Viņš runāja kri-

tušo biedru izvadīšanā, dedzīgi aicinot turpināt cīņu pret
patvaldību, gāzt ienīsto carisko režīmu.

Pēc janvāra notikumiem F. Grīniņš bija kļuvis pārāk
pazīstams cara žandarmērijai, tāpēc partija nosūtīja viņu
darbā uz Liepāju. Te viņš sāka strādāt fabrikā «Vezuvs»

un aktīvi iesaistījās partijas darbā.

Galvenais uzdevums strādniekiem šai laikā bija ga-

tavoties uz bruņoto sacelšanos. Vajadzēja sagādāt iero-

čus, apmācīt strādniekus ar tiem rīkoties. Fabrikā «Ve-
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zuvs» bija stipra partijas organizācija. Šeit apmācīja
strādniekus šaušanā. Bija vajadzīgi ieroči. Tos Liepājas
kaujinieki ieguva, atbruņojot gorodovojus. šī atbruņošana
noritēja tik veiksmīgi, ka drīz gorodovojus nācās nostā-

dīt postenī pa diviem, bet vēlāk pat pielikt kareivjus to

apsargāšanai. Bet arī tas kaujiniekus neaizkavēja. Par

gorodovoju veiksmīgo atbruņošanu biedri iesauca F. Grī-

niņu par «Burlaku».

F. Grīniņš bija nepārspējams konspirators. Viņš prata
izkļūt no viskļūmīgākajām situācijām. 1905. gada vasarā

viņš vairākkārt veda literatūras transportus no Rīgas,
ģērbies tieslietu ierēdņa formā, reizēm viņš izmantoja pat
žandarma uniformu.

1905. gada beigās, revolūcijai pāraugot par bruņotu
sacelšanos, F. Grīniņš darbojās Rīgā, bet decembrī viņš

bija viens no Tukuma kauju vadoņiem.
1906. gada sākumā F. Grīniņš devās uz ārzemēm, lai

sagādātu ieročus turpmākajām cīņām. Viņš nonāca Bri-

selē, kur kopā ar J. Kovaļevski organizēja ieroču tran-

sportu uz Latviju. Lai iemācītos rīkoties ar sprāgstvie-
lām, F. Grīniņš devās uz Šveici. Cīrihē viņš tikās ar Jāni

Raini. Tomēr brīves alkas sauca F. Grīniņu atpakaļ uz

dzimteni. 1906. gada vasarā viņš piedalījās Latvijas So-

ciāldemokrātijas I kongresā, kurā tika apspriests jautā-

jums par apvienošanos ar Krievijas Sociāldemokrātisko

strādnieku partiju.
Lai gan cīņa pret patvaldību bija ļoti grūta, ik uz

soļa draudēja iekrišana, nāve, spīdzināšanas, F. Grīniņš

turpināja bīstamo partijas organizatora darbu.

Ar lielu veiklību viņš izvairījās no arestiem. Tomēr

1906. gada oktobrī spiegi uz ielas viņu sašāva un apcie-

tināja.
Sākās smagākais posms F. Grīniņa dzīvē. Slavenajā

Rīgas «muzejā» — slepenpolicijā viņam nācās iepazī-
ties ar visām spīdzināšanas metodēm, kādas vien prata

izgudrot cariskie bendes. īsā laikā 22 gadus vecais jau-
neklis tika sakropļots, salauzīts, nomocīts. Tomēr viņš

palika mēms. Bendes nesagaidīja nekādu atzīšanos. Tā-

dēļ arī pierādījumu trūkuma dēļ pat bargā kara lauka

tiesa nevarēja notiesāt F. Grīniņu uz navi un piesprieda

viņam «tikai» 15 gadus spaidu darbos. Tomēr patvaldības

kalpi pārāk labi zināja, kāda bija «Burlaka» loma revo-

lūcijā. Tādēļ tika panākts, ka F. Grīniņu nosūtīja papildu
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izmeklēšanai uz Koknesi, kur viņu 1906. g. 27. decembrī

{1907. g. 9. janvārī pēc jaunā stila) «bēgot» nošāva.

Daudz skaistu vārdu F. Grīniņam veltījuši viņa cīņas
biedri savās atmiņās, daudz darba ieguldījis F. Grīniņš

lielajā cīņā par strādnieku šķiras atbrīvošanu. Viņa izcilā

varonība bija gaišs paraugs turpmākajās cīņās par Pa-

domju Latviju.

Pirms 200 gadiem

H. Strods

ĀRSTS UN ZINĀTNIEKS

Šogad paiet 200 gadu, kopš dzimis ievērojamais Lat-

vijas ārsts — baku potēšanas pionieris Krievijā (pēc
Džennera metodes), vēsturisku materiālu vācējs un ko-

potājs profesors Oto Hūns (1764.—1832.).
O. Hūns dzimis 1764. gada 17. jūlijā Jelgavā mācītāja

ģimenē. Pēc Jelgavas ģimnāzijas (Academia Petrina)

beigšanas viņš īsu laiku studēja teoloģiju Hallē un pēc
tam medicīnu Getingenā, 1788. gadā iegūstot šeit medi-

cīnas doktora grādu. Pēc ceļojuma pa Viduseiropu 1789.

gadā O. Hūns atgriezās Rīgā un sāka strādāt par ārstu

kara hospitālī, bet 1799. gadā tika uzaicināts par fizio-

loģijas un patoloģijas profesoru Tērbatas universitātē.

1804.—1807. gadā O. Hūns strādāja par ārstu grāfa
Aļekseja Razumovska galmā Maskavā.

1811.—1812. gadā viņš dzīvoja Pēterburgā, bet no

1813. gada līdz mūža beigām — Rīgā. O. Hūns miris

1832. gadā Rīgā un apglabāts Pokrova kapos.
O. Hūns ievērojams vispirms kā praktiskais ārsts un

baku potēšanas ieviesējs pēc Džennera metodes.

Latviešu tautai 18. gs. otrajā pusē un 19. gs. sākumā

praktiski nebija pieejama dārgā nedaudzo vācu «galma
ārstu» medicīniskā palīdzība. Starp daudzām citām epi-

dēmijām un slimībām lielu postu nodarīja baku sērgas,
no kurām Vidzemes guberņā 18. gs. beigās ik gadus mira

ap 2000 cilvēku. Pirmais baku potēšanu Vidzemē 1756.

gadā uzsāka pazīstamais apgaismotājs un cīnītājs pret
dzimtbūtniecību J. Eižens. Baku potēšana pēc t. s. vario-

lācijas metodes turpinājās Vidzemē visu 18. gs. otro pusi,
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taču kopā aptvēra tikai dažus tūkstošus cilvēku. Liels

solis uz priekšu cīņā pret baku sērgu bija angļu ārsta

E. Džennera 1796. gadā atklātā pretbaku vakcinācija.
O. Hūns kā viens no pašiem pirmajiem ārstiem Krievijā
1800. gada novembrī sāka Rīgā baku potēšanu pēc Džen-

nera metodes. 1803. gadā O. Hūns kopā ar ārstu Rammu

organizēja Rīgā institūtu baku potēšanas izplatīšanai.
1807. gadā O. Hūns publicēja grāmatu krievu un vācu

valodā, kurā propagandēja baku potēšanu Krievijā.
O. Hūna darbības rezultātā 19. gs. sākumā Latvijā ik

gadus potēja pret bakām 5000—15 000 cilvēku, kas tam

laikam bija visai liels skaitlis.

Blakus praktiskā ārsta darbībai un jo sevišķi baku

potēšanas ieviešanai un izplatīšanai, kas padarīja
O. Hūna vārdu zināmu arī ārpus Latvijas robežām, vi-

ņam ir lieli nopelni kā zinātniekam un vēsturisko mate-

riālu vācējam un kārtotājam.
O. Hūns bija vairāku Krievijas un ārzemju zinātnisko

biedrību loceklis. Viņš publicējis 7 zinātniskos darbus.

Viens no ievērojamākajiem viņa pētījumiem ir «Rīgas
topogrāfiskais apraksts», kas iznāca Pēterburgā 1804. gadā
krievu valodā ar turpinājumu «Papildinājums Vidzemes

medicīniski topogrāfiskajam aprakstam» (1814). Šis

darbs ir pirmais plašākais Rīgas un Vidzemes medicī-

niski topogrāfiskais apraksts, kuram kā sava laika doku-

mentam vēl šodien ir liela kultūrvēsturiska un vēstures

avota vērtība. Taču publicēta tikai niecīga O. Hūna darbu

daja. Nepublicēto materiālu vidū ir daudzi rokrakstu sē-

ļjumi, kas satur ne mazumu interesantu ziņu par Vidze-

mes, Kurzemes, Igaunijas iedzīvotāju sastāvu, rūpniecību,

tirdzniecību, lauksaimniecību, iedzīvotāju stāvokli, kul-

tūru un dzīves veidu 18. gs. beigās un jo sevišķi 19. gs.

pirmajā ceturksnī. Šie O. Hūna atstātie manuskripti (gla-

bājas LPSR Centrālajā valsts vēstures arhīvā), kuru

skaitā ir arī atsevišķiem jautājumiem veltītie monogrā-

fiski pētījumi, svarīgi' ekonomistiem, vēsturniekiem, etno-

grāfiem, ģeogrāfiem v. c.

Blakus tekstam un statistiskajām tabulām O. Hūna

darbos atrodas daudzii viņa laikabiedru izpildīti zīmē-

jumi — pilsētu (Jēkabpils v. c), apdzīvotu vietu (Baldo-

nes v. c.) un atsevišķu iestāžu (Rīgas psihiatriskās slim-

nīcas v. c.) kopskati,' Augškurzemes latviešu zemnieki ta

laika tērpos, kādas muižas vagars uz zirga utt.
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O. Hūna fondā glabājas arī viņa apcerējumi par Lat-

vijas medicīnas vēsturi — par baku potēšanas gaitu Rīgā,
Vidzemē un Kurzemē, medicīniskie gada pārskati par

Vidzemi, Vidzemes slimību apraksti 1800.—1826. gadā,
Rīgas slimnīcu, aptieku un pirtu apraksti 1798.—1819.

gadā, Rīgas labdarības iestāžu, medicīniskās likumdoša-

nas, ārstu biedrības, ārstniecības līdzekļu apraksti utt.

Atšķirībā no baltvācu muižnieku ideologiem, kas galveno
vērību parasti veltīja Latvijas privileģētajām vācu kār-

tām — muižniekiem un buržuāzijai, O. Hūna aprakstu
galvenais objekts ir ekspluatētās latviešu tautas — zem-

nieku šķiras dzīve un darbs.

Kā savos publicētajos, tā arī nepublicētajos darbos

O. Hūns nepieder pie G. Merķeļa tipa cīnītājiem pret
dzimtbūšanu. Aprakstot latviešu zemnieku grūto dzīvi

dūmu istabās, pirtīs un rijās, pārmērīgās klaušas un

badu, O. Hūns atšķirībā no 18. gs. beigu apgaismotājiem
ne tikai nevaino tajā vācu muižniekus, bet vietumis pat
iztēlo tos par latviešu zemnieku labvēļiem, kas no savas

labsirdības aizdod zemniekiem labību. Taču O. Hūns ne-

centās, kā to darīja reakcionārie vācu ideologi, izmantot

latviešu zemnieku kultūras un dzīves veida aprakstus, lai

pasvītrotu baltvācu muižnieku «kultūrtrēģerisma» nopel-
nus latviešu «civilizēšanā», tādā veidā paliekot buržuā-

ziskā objektīvista pozicijās.
Tomēr O. Hūna sakopotajiem materiāliem ir liela kul-

tūrvēsturiska vērtība. Pēc J. Broces fonda tas ir plašā-
kais un nozīmīgākais viena cilvēka sakopotais Baltijas
vēsturisko materiālu krājums. Daudzas zinātņu nozares,

un jo sevišķi vēsture, tiešām iegūtu, ja daļu no šiem vēr-

tīgajiem rakstiem publicētu.

A. Stubavs

JAUNI ARHEOLOĢISKI DATI

PAR SENO KOKNESI

Daugavas krastos pie Aizkraukles strauji rit Padomju

Latvijas lielākās elektrostacijas — Pļaviņu HES celtnie-

cība. Lielus līdzekļus valsts piešķīrusi ari arheoloģiskajai

pētniecībai spēkstacijas ūdenskrātuves zonā, kur jau vai-

rākus gadus strādā sešas arheoloģiskās ekspedīcijas.
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1. att. XII gs.

koka celtņu pa-

liekas Kokneses

priekšpilī.

Viens no plašāk pazīstamajiem vēstures un tūrisma

objektiem šajā novadā ir Kokneses pilskalns pie Pērses

ietekas Daugavā. Tur līdz 1208. gadam atradās Kokneses

kņazistes pārvaldes centrs ar stipri nocietinātu koka pili.
Pēc šī novada pakļaušanas bīskapa Alberta varai Kok-

nesē 1209. gadā uzcēla mūra pili, kas pastāvēja līdz

1701. gadam.
Par Kokneses pakļaušanu vācu krustnešiem, tās val-

stisko organizāciju un valdnieka tiesisko stāvokli dažas

svarīgas ziņas sniedz Latviešu Indriķa Livonijas hronika

v. c. vēstures avoti. Nelielā Kokneses valsts (regnutn)

uzturējusi ciešus un draudzīgus sakarus ar seno Polocku.

Pils militārajā aizsardzībā piedalījās gan vietējie iedzī-

votāji — latgaļi un sēļi, gan krievi. Kokneses valdnieks

Vetseke-Vjačko, pēc dažu vēsturnieku uzskata, cēlies no

Polockas kņazu nama. Latgaļi un sēļi hronikā minēti kā

Vetsekes meslinieki. Pēc Kokneses koka pils nodedzinā-

šanas Vjačko atgriezās Krievzemē.

Jaunu lappusi senās Kokneses vēsturē atklāj 1961.

gadā uzsāktie arheoloģiskie izrakumi. Tie iezīme daudz

plašāku ainu par Kokneses iedzīvotāju ekonomiku, tirdz-

nieciskajiem un kultūras sakariem, nekā to sniedz skopie

rakstītie vēstures avoti. Šai īsajā rakstā skarts tikai Kok-

neses koka pils laikmets, kaut gan izrakumos interesanti
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materiāli iegūti arī par Kokneses 1209.—1701. gada vēs-

turi. Kokneses nocietinājumi sastāvēja no trīs daļām —

centrālās pils, priekšpils un senpilsētas. Valdnieka Vetse-

kes un agrākajam laikmetam pieder izpētītie 6 apakšējie
slāņi priekšpilī ar koka ēku paliekām un raksturīgiem
11.—13. gs. atradumiem — darba rīkiem, ieročiem, rotas

lietām un sadzīves priekšmetiem. Šajos slāņos 2—5 m

dziļumā mazās gaisa caurlaidības un pastāvīgā mitruma

dēļ labi bija saglabājušies koka priekšmeti, ādas apavi,
audumu paliekas, t. i., lietas, kas parasti zemē iznīkst.

Daži izrakumos atrastie koka darba rīki un mājsaim-
niecības priekšmeti ir tādas pašas formas, kādi lauku

novados bija lietošanā vēl nesenā pagātnē. Tie ir: koka

ceļu nazis, ko lietoja aušanā, robots linu gludināmais,
velējamās vālītes, koka karotes, župuri, kāši v. c. Pirms

ratiņa ieviešanās vērpšanai lietoja vērpjamās vārpstas —

slaidus, labi apdarinātus koka irbuļus ar lejasgalā uz-

mauktu apaļu atsvaru, t. s. skriemeli. Pēdējie ražoti lielā-

koties uz vietas Koknesē no vietējiem materiāliem —

dolomīta, akmens, māla, kaula. Tomēr Koknesē, tāpat kā

citos pilskalnos pie Daugavas, pazīstami no Volīnijas pa

Dņepras un Daugavas tirdzniecības ceļu ievestie gaumīgi
virpotie šīfera vērpjamās vārpstas skriemeļi.

Daugava kopš senseniem laikiem bijusi galvenā Aus-

trumbaltijas tirdzniecības artērija. Par dzīviem tirdznie-

ciskajiem sakariem galvenokārt austrumu virzienā ar

slavu zemēm liecina arī citi importa priekšmeti — stikla

aproces, gredzeni, krelles, kauri gliemežvāki. Unikāls at-

radums ir kāds svina zīmogs ar svētā Jura un svētās So-

fijas attēliem un uzrakstiem grieķu valodā. Arī vietējie
rotkaļi, kas lielā skaitā ražoja dažādas rotas lietas —

kakla gredzenus, saktas, aproces, gredzenus, piekariņus
v. c, strādāja ar ievestiem materiāliem — bronzu, sud-

rabu, alvu. levesto preču vērtību vietējie iedzīvotāji sedza

ar zemkopības, lopkopības un dravniecības ražojumiem,
medībās iegūtajām caunu, bebru v. c. zvēru kažokādām.
Ne vien importa priekšmeti, bet arī vietējo iedzīvotāju
rotas lietas un pat darba rīki un sadzīves priekšmeti ir

labi apdarināti, gaumīgi, ar skaistu formu.

Koknesieši lietojuši vienīgi ādas apavus, vīzes Kokne-
ses izrakumos nav atrastas. Vienkāršākie ādas apavi —

pastalas un pastalveida sandales — ir lietotas ikdienā,
bet greznākās kurpes, tai skaitā pat ar bronzas izrotātu
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virsu, kalpojušas ka goda apavi. Kurpju pamatveids rad-

niecīgs slavu pilsētās šai laikmetā lietotajiem apaviem.
Sadzīvē plaši lietotas no krijām un bērza tāsīm gata-

votās vāceles un cibas. Bijusi pazīstama arī koka virpo-
šanas tehnika — par to liecina izrakumos atrastais vir-

potais koka šķīvis. Trauku galveno masu sastāda kera-

mika. Gandrīz visi (98%) māla trauki darināti uz pod-
nieka ripas.

Kaulu priekšmetu ražošanā lietotie paņēmieni un or-

naments liecina par meistaru rūpību un šī materiāla teh-

nisko īpašību labu pazīšanu.

Svarīga amatniecības nozare šai laikmetā bija kalēja
amats. Plaši izplatītos dzelzs un tērauda darba rīkus un

ieročus gatavoja no metāla, ko ieguva no vietējās purva
rūdas. Melnā metāla apstrādē vietējie amatnieki bija sa-

snieguši augstu meistarību. Galveno ražošanas nozaru

augstais līmenis un dzīvie tirdznieciskie sakari rāda, cik

nepamatota ir vācu vēsturnieku iecienītā «kultūras ne-

sēju» teorija un viņu centieni mazināt vietējo tautību kul-

tūras ieguvumus pirms krustnešu iebrukuma Baltijā.

Ļoti svarīgi dati Kokneses izrakumos iegūti par
koka

ēku veidu un celtniecības tehniku 11.—13. gs. Dzīvojamās
ēkas ar krāsns apkuri celtas guļbūves tehnikā. Tās būvē-

tas krusta pakšos ar kaķējumu visā baļķa garumā, labā-

kai siltuma saglabāšanai baļķu starpas noblīvējot ar sū-

nām. Atrasts arī kaķējumam lietotais speciālais darba

rīks — t. s. kaķis. Dzīvojamās ēkās parasti bijusi plēstu
un aptēstu koku grīda vai māla kuls. Dažu istabu sienas

glīti apdarinātas — apaļkoki no iekšpuses un ārpuses

gludi apcirsti, brīvie pakšu gali notēsti.

Priekšpils dzīvojamās ēkas bija nelielas. Pat divda-

ļīgās celtnes ar priekšnamu parasti nepārsniedza ga-

rumā 5—6 m. Saimniecības ēkas — kūtis, vasaras na-

miņi — celtas dzīvojamo ēku tuvuma._ Tas būvētas pa-

viršāk vai citā tehnikā. Kāda neliela kuts celta no verti-

kāli zemē ieraktiem kokiem un stūros nostiprināta ar lie-

lākiem stāvkokiem.

Koka ēku celtniecībā izmantots vienīgi cirvis, kaut gan

mūsu senči šai laikmetā jau pazina zāģi. Gujkoku ēku

būves tehniskie paņēmieni un paraža ēku būvē nelietot

zāģi sasaucas ar dažām latviešu tautas koka eku celtnie-

cības tradīcijām 18. un 19. gs.



Kokneses priekšpils apbūve no 11. gs. līdz 13. gs. sā-

kumam 5 reizes gājusi bojā un atkal atjaunota citā plā-
nojumā. Parasti seno nocietinājumu un ēku iznīcināšana

saistās ar kariem. Kokneses priekšpils bija priekšējā aiz-

sardzības līnija, kas nebija tīk spēcīgi nocietināta kā

pilsvieta, tāpēc pretinieka uzbrukumos tā cieta vairāk.
Dramatiskās cīņas Koknesē raksturo ieroču atradumi

priekšpilī. Par pēdējām cīņām — vācu nodevīgo iebru-

kumu Koknesē 1208. gadā Indriķa hronikā vēstīts šādi:

«Šajā laikā izcēlās strīds starp Kokneses ķēniņu un Dā-

nieļu, Lielvārdes bruņinieku.
...

tā paša Dāniela kalpi cē-

lās naktī kopā ar viņu un steidzās ātri pie ķēniņa pils;
un viņi nāca rītausmā, un atrada tos, kas bija pilī, guļam
un sargu mazāk uzmanīgu savā sardzē, un piepeši viņi
devās augšā, aizsniedza pašu nocietinājumu valni, un,

iegājuši pilī, viņi neiedrošinājās nonāvēt krievus kris-

tīgā vārda dēļ, bet, draudot viņiem ar saviem zobeniem,
dažus piespieda bēgt, citus saņēma gūstā un lika važās.

Starp tiem viņi sagrāba pašu ķēniņu un meta viņu va-

žās
..

.» Bīskaps Alberts, ar ko Vetsekem bija sadarbī-

bas līgums, diplomātisko apsvērumu dēļ Kokneses vald-

nieku atbrīvoja. Tomēr koknesieši vācu noziedzīgo rīcību

neaizmirsa un vēl tai pašā gadā iznīcināja Koknesē ap-

metušos krustnešus, bet pēc tam paši nodedzināja savu

pili un atstāja to, jo vieni nespēja pretoties krustnešu

agresijai. Tā pirms 755 gadiem traģiski aizgāja bojā
viens no stiprākajiem mūsu senču pilskalniem pie Dau-

gavas.
Kokneses priekšpilī, šķiet, dzīvojuši Vetsekes kara-

draudzes locekļi — latgaļi un sēļi kopā ar savām ģime-
nēm, varbūt arī daži amatnieki un tirgotāji. Izrakumos

atrastās vietējā ražojuma senlietas gandrīz visas ir bal-

fiskas. Liekas, arī vairumu importa priekšmetu lietojuši

vietējie iedzīvotāji. Vetsekes un viņa krievu karavīru re-

zidence bijusi centrālais nocietinājums — pils.
Turpmākie izrakumi sniegs daudz jauna un interesanta

un atrisinās dažus vēl neskaidrus Kokneses vēstures jau-

tājumus. Tomēr jau esošais materiāls uzskatāmi liecina,

ka Koknese ir viens no tiem arheoloģiskajiem pieminek-
ļiem, kuru vēsturē visciešāk izpaužas latviešu un krievu

tautu sadraudzība un likteņu kopība.



2. att. Kokneses XI—XII gs. sākuma raksturīgākie ieroči un darbarīki:

1—4 — bultu gali; 5—6 — akmens un šīfera vērpjamās vārpstas skriemeļi;
7 — kaula rokturis; 8—9 — kaula adata un urķis; 10—11 — īleni; 12 — grie-
zējinstruments; 13—14

— šķēpu gali; 15 — dzirkles; 16—17 — slēdzenes; 18 —

šķiltavas; 19—20 — piesis un "ledus piesis»; 21 — līkais nazis; 22 — žebērkļa
asmens; 21 — nazis; 24 — sirpis; 25 — «kaķis»; 26—28 — koka ceļu nazis,

linu sukājamais un vērpjamā vārpsta.



3.

att.

Kokneses
XI—
XIII

gs.

rotas

lietas
u.

c.

atradumi: 1-4_
stikla

krelles;
5

—svinapiekarzīmogs;
6—10—bronzas gredzeni;

11—12—
bronzas

pakavsaktas;
13

—
kaula

ķemme
.14,

16

-piekari-amuleti;
15-kauri

gliemežvāks;
17-19—bronzas

piekariņi
un

zvārgulis;
20—21

—
stikla

aproces
un

gredzena

fragmenti;
22—bronzas

kakla

gredzens;
23-jostas

bronzas

sprādze

un

apkalums;

24

—
bronzas

piekara;
25—27

—

krāsaino

metālu

aproces.
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Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevr
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