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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!

«Dabas un vēstures kalendāra» kārtējais izdevums

sāk savu ceļu pie Jums nozīmīgā laikā, kad padomju
cilvēki kopā ar visu zemju darbaļaudīm gatavo-

jas atzīmēt izcilu jubileju — pasaules proletari-
āta vadoņa, mūsu valsts un Komunistiskās partijas

pamatlicēja V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienu.

1970. gadā mēs atcerēsimies 1870. gadu, kas pasaulei
devis revolūciju laikmeta izcilāko teorētiskās domas

virzītāju un praktisko īstenotāju.

Kalendārā publicētie materiāli izceļ V. I. Ļeņina
saites ar revolucionāro kustību Latvijā, parāda soci-

ālistiskās revolūcijas vadoņa vērīgo, nopietno uzma-

nību izcilu latviešu revolucionāru darbībai, gādību un

rūpes par jaunās Padomju republikas drošo un uzti-

camo balstu — latviešu strēlniekiem.

Kalendārs cenšas pildīt savu uzdevumu, atzīmējot
arī citas vēsturiskas atceres; ievērojamu vietu tas at-

vēl jaunām atziņām Latvijas vēstures un dabas pēt-
nieku darbā, sniedz materiālus par mūsu republikas
augu un dzīvnieku valstī novēroto. Raksti par dabas

aizsardzības jautājumiem aicina lasītājus cīnīties par

to, lai tiktu īstenota ļeņiniska attieksme visiem pa-

domju cilvēkiem tuvajā dabas aizsardzības darbā.

Redakcijas kolēģija
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JANVĀRIS

Saules Saules
t

apakšējā māksi- i?"'63 Dienas
...

kulmi- Uzaust mālais lekta
garums

Mēness fāzes
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azimuts

st m st m st m st m
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1 16
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> 26

) 27
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> 30
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Ansis, Agnis
Ilze, Ildze
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Ziemas mēnesis

I. Jaungada diena.

21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.

22. (9.) Pirms 65 gadiem sākas 1905. gada

revolūcija.

27. 1959. gadā atklāts PSKP ārkārtējais

XXI kongress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 220 gadiem (1750) dzimis izcilais Rīgas arhitekts Kristofs

Hāberlands. Miris 1803. g.

2. Pirms 50 gadiem (1920) Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības.

9. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis padomju vēsturnieks Teodors

Draudiņš. Miris 1962. g.
10. Pirms 50 gadiem (1920) Rūjienai piešķirtas pilsētas tiesības.

13. Pirms 125 gadiem (1845) Baltijas provincēs noteikts lietot vienīgi

Krievijas mērus un svarus.

13. Pirms 50 gadiem (1920) Latvijas Padomju valdība paziņo Latvijas
darba tautai, ka tā izbeidz darbību un nodod savas pilnvaras ne-

legālajai LKP.
14. Pirms 150 gadiem (1820) dzimis publicists Andrejs Spaģis. Miris

1871. g.
16. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks Rūdolfs Kreicums.
16. Pirms 65 gadiem (1905) dzimusi LPSR Tautas rakstniece Anna

Sakse.

17. Pirms 25 gadiem (1945) miris grāmatnieks, latviešu zinātniskās

bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš. Dzimis 1862. g.
19. Pirms 120 gadiem (1850) dzimis komponists Ernests Vīgners.

Miris 1933. g.
20. Pirms 185 gadiem (1785) dzimis viens no elektroķīmijas un foto-

ķīmijas pamatlicējiem, Kurzemes zinātnieks Teodors Grothuss.

Miris 1822. g.
25. Pirms 90 gadiem (1880) dzimis dzejnieks Fricis Bārda. Miris

1918. g.

Pirms 750 gadiem (1220) Rīgā nodibināta pirmā slimnīca — Jura

hospitālis.
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Musu tagadējie mēnešu nosaukumi visi pārņemti no seno ro-

miešu kalendāra. Tas sākās ar martu un beidzās ar desmito

mēnesi — decembri. Katra gada beigās vēl nāca klāt ziemas

tukšais laiks — viens gads bija beidzies, bet nākamais vēl

"^'J 3 sācies.

Kalendāru uzlabojis un papildinājis Romas valdnieks Nūma

Pompīlijs, pievienojot gada beigu galā — tukšajā laikā —

divus jaunus mēnešus — janvāri un februāri.

Janvāris savu nosaukumu dabūjis no senā romiešu dieva Janusa.

Januss sargāja pilsētas vārtus, katras mājas durvis, katru ieeju un

izeju un katra darījuma sākumu un galu. Janusa templis bija milzīgi
ozolkoka vārti pašā Romas centrā — forumā. Virs vārtu viras bija at-

tēlots Januss ar divām sejām, no kurām viena vērās nākotnē, bet

otra pagātnē. Tik gādīgam un uzmanīgam dievam senie romieši uzti-

cēja sava gada vienpadsmito mēnesi, kad Romā pilnvaras nolika ve-

cie konsuli — valsts vadītāji — un tika ievēlēti jaunie. Nūmas Pom-

pīlija ieviests, par vienpadsmito mēnesi janvāris sabija veselus 7

gadsimtus.
Bet arī Nūmas divpadsmit mēnešu gads bija lunārais gads ar 355

dienām. Romiešu gadu ar Sauli saskaņoja no Aleksandrijas ataici-

nātais astronoms ēģiptietis Sozigens, un viņa jauno saules gadu ar

valdonīgu roku 46. gadā p. m. ē. visā Romas impērijā lika ieviest Jū-

lijs Cēzars. Tā 45. gads p. m. ē. pēc Jūlija Cēzara gribas un sēnala

lēmuma sākās nevis vairs ar 1. martu, bet ar 1. janvāri. Tā Janusam

tika gods ievadīt romiešu jaunā, jūliāniskā kalendāra gadu.
Taču baltu, slāvu un somugru tautas palika uzticīgas pašas saviem

mēnešu nosaukumiem, kas bija skaidri un saprotami un izteica to,
ko katra tauta savā zemē šai gada mēnesī redzēja un dzirdēja.

BKopš
seniem laikiem latviešu vecajos kalendāros uzrādīti ag-

rākie latviešu mēnešu apzīmējumi. Latviešiem janvāris bija
ziemas mēnesis, kad sīvi sala, kad jūriņa sasala līdz dibe-

nam. Lietuviešiem janvāris arī tagad ir sausais mēnesis —

sausis, igauņiem Jaungada mēnesis — nāārikuu, baltkrieviem

aukstais — CTyČ3eHb, ukraiņiem un poliem griezīgais —

ciiļenb, sttjczeh, čehiem ledainais — leden. Pirms no Bizan-

tijas senajā Krievzemē atnāca «janvāris», krievi gada pirmo mēnesi

dēvējuši par npocuneiļ, tas ir, mēnesi, kad kļūst gaišāks. Ģermāņiem
janvāris bijis sīvais mēnesis — Hartung.

■
Janvārī pie debesīm labi redzams teiksmainais debesu med-

nieks Orions ar savu uzticamo pavadoni Lielo Suni Sīriju —

visspožāko zvaigzni pie debesīm. Daudzos Latvijas apvidos
Sīriju labi pazīst un sauc par Spuļģi. Spuļģis rudens mēne-

šos lec divas stundas pirms saules lēkta, un tāpēc ļaudis
senos laikos pēc Spujģa uzlēkšanas zināja, kad jāceļas un

jāiet kult. Kurzemes zvejnieki daudzina Dienvidzvaigzni, kas

spulgo un mirgo dienvidu pusē un vēlīgi rāda ceļu jūras arājiem. Var-

būt tas ir Procions — otrs Oriona pavadonis, Mazais Suns, bet var-

būt tas pats Sīrijs. Lai būtu kā būdams, janvārī labi redzami būs

abi.
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Zvaigznes. Vakaros ap pl. 21 st debess dienvidu daļa novēro- mmmm

jama Valzivs, Orions, Lielais Suns ar visspožāko zvaigzni HHkm!

Sīriju (Spujģi)un Mazais Suns. Augstāk redzams Pegazs, ļļļļjjļ
Auns, Vērsis, Dvīņi un Vēzis. Zenītā atrodas Persejs. Vaka- fMSSSt

tos rietumu pusē saules staros nozūd Mežāzis un Ūdensvīrs.

No rītiem austrumu pusē parādās Svari un Ērglis.
Saule 20. janvārī pl. 148t ieiet Ūdensvīra zīmē (~).
Zeme 2. janvārī pl. oBto0 Bt02 m atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei). At-

tālums no Saules līdz Zemei tad ir 147 miljoni kilometru.

Planētas. Venēra nav redzama, jo 24. janvārī tā atrodas aug-

šējā konjunkcijā — tātad aiz Saules.

Marss atrodas Zivju zvaigznājā un ir redzams vakaros dienvid-

rietumu pusē. 12. janvāri 1° augstāk par Marsu tam garām paiet

Mēness. Dažas dienas pirms šī datuma Marss tātad meklējams no

Mēness pa kreisi, bet pēc 12. janvāra —- pa labi.

Jupiters redzams no rītiem Jaunavas zvaigznājā. 2. janvārī un

30. janvārī s—6° zemāk par Jupiteru tam garam paiet Mēness.

Saturn s atrodas pie Zivju un Valzivs zvaigznāju robežas. Tas

novērojams vakaros. 15. janvārī 7° augstāk par Saturnu tam garām

paiet Mēness.

Mēness. 7. janvāri ir jauns Mēness — tad Mēness nav redzams, jo
atrodas starp Zemi un Sauli. Pēc 2—3 dienām šauro Mēness sirpi va-

karos var jau saredzēt. Tas atrodas Ūdensvīra zvaigznājā. 22. janvārī
ir pilns Mēness un tas atrodas Vēža zvaigznājā.

Mēness paiet garām planētām šādos datumos: 2. janvārī — Jupite-

ram, 12. janvārī — Marsam, 15. janvārī — Saturnam, 30. janvārī —

vēlreiz Jupiteram. (Paskaidrojumus par kalendāra tabulu lietošanu

skat. 23. Ipp.)

Visu janvāri turpinās meža cūku, pelēko un balto zaķu,
meža irbju, lapsu, caunu, vāveru un ūdru medības. Jātur-

pina meža dzīvnieku piebarošana.
Janvāris ir pirmais īstas ziemas mēnesis zemūdens pasaules
iemītnieku dzīvē. Lai gan visu zivju aktivitāte ir jūtami ma-

zinājusies, makšķernieku aktivitāte pēc «pirmā ledus svēt-

kiem» noplok daudz lēnāk. Varbūt tāpēc, ka atļauta visu zivju zveja?
Turklāt katrs makšķernieks drīkst lietot līdz 3 pludiņa makšķerēm,
5 gruntsmakšķerēm un 5 ūdām. Protams, ne jau visas uzreizl Gluži

dabiski, vislielāko popularitāti gūst īstie zemledus makšķerēšanas
rīki

— makšķere ar auziņu (mormišku) un žibuli (bļitku). Makšķer-
nieku ētika un sabiedrības drošības intereses prasa, lai dažādo sis-

tēmu ledus urbji un vergas tikai uz ledus tiktu atbrīvoti no makstīm

un aizsarguzgaļiem. Pilsoņi, kas žibulīti ar Zvejniecības noteikumos

atļauto izmēru āķiem aizstāj ar t. s. cemmeri, nav cienīgi saukties

par makšķerniekiem, tie nekavējoties jāpadzen no makšķerēšanas vie-

tas un jānodod zivju aizsardzības iestādēm.*

* Paskaidrojumus par medību noteikumiem skat. 249. Ipp., par zveja» notei

kūmiem — 253. Ipp.
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FEBRUĀRIS

Saules Saules Die-
apakšējā māksi- 165

nas

kulmi- Uzaust mālais '?kta
ga-

Mēness fāzes

nācija augstums azimuts rums

st m st m st m

1. II 137 755 16° 121° 829 © 6. II pl. 10 14

10.11 138 738 19 116 908 313.11
„

711

20.11 137 718 22 109 956 ®21. II
„

1119

28. II 1 36 6 59 25 103 10 34

Da-

tums Vārda dienas

Saule
ga.

Mēness
ļ
:
m

lec ļ kulminē ļ riet
*ums*

iec ļ r je{ Š S

Saule

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

Sv 1 Brigita, Indra 9 23 13 37 08 17 52 19 20 5 36 11 25 Sk

P 2

O 3

T 4

C 5

P 6

S 7

Sv 8

Spīdola
Aīda, Ida

Daila, Veronika

Agate, Selga
Dore, Dace

Nelda, Rihards
Aldona

9 21 37 16 17 54 19 22 7 10 11 58 St

9 19 37 23 17 56 19 24 8 23 13 01 St

9 17 37 30 17 58 19 26 9 07 14 35 M

9 15 37 35 18 00 19 28 9 29 16 25 M

9 13 37 40 18 03 19 30 9 41 18 15 ©
9 11 37 44 18 05 19 32 9 49 19 59 Ū

9 09 37 47 18 08 19 34 9 54 21 38 Z

P 9

O 10

T 11

C 12

P 13

S 14

St 15

Simona

Paulīna, Paula

Laima, Laimdota

Karlīna, Līna

Malda, Melita
Valentīns

Alvils, Olafs

9 06 37 49 18 10 19 36 9 58 23 14 Z

9 04 37 50 18 12 1938 10 04 — A

9 02 37 51 18 15 19 40 10 09 0 46 A

8 59 3751 18 17 19 42 10 16 2 20 Vr

8 57 37 50 18 19 19 44 10 27 3 51 3
8 55 37 48 18 22 19 46 10 47 5 18 D

8 52 37 45 18 24 1948 11 21 6 34 D

P 16

O 17
Jūlija
Konstance, Donāts

8 50 37 42 18 26 19 50 12 14 7 30 D

8 47 37 38 18 28 19 52 13 25 8 06 Vz
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Sveču mēnesis

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kongress.
16.—17. Pirms 10 gadiem (1960) notiek LKP

XVII kongress.

21. 1904. gadā dzimis PSRS Ministru Pado-

mes priekšsēdētājs Aleksejs Kosigins.

23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes

diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 175 gadiem (1795) sāk darboties Rīgas pilsētas meteorolo-

ģiskā stacija.
7. Pirms 120 gadiem (1850) dzimis matemātiķis un dabas zinātņu

popularizētājs Jēkabs Vinklers. Miris 1921. g.
7. 1906. g. avīzē «Partijnije izvestija» iespiests V. I. Ļeņina raksts

«Krievijas tagadējais stāvoklis un strādnieku partijas taktika»,
kurā atzinīgi novērtēta Latvijas kaujinieku pieredze 1905. g. re-

volūcijā.
8. Pirms 65 gadiem (1905) dzimis Latvijas PSR veselības aizsardzī-

bas organizators LPSR Nopelniem bagātais ārsts Ādolfs Krauss.
Miris 1958. g.

8. Pirms 20 gadiem (1950) miris dzejnieks Aleksandrs Caks. Dzimis

1901. g.
17. Pirms 95 gadiem (1875) miris pedagogs, publicists un valodnieks

Kronvaldu Atis. Dzimis 1837. g.
18. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis gleznotājs Jēkabs Kazāks. Miris

1920. g.
19. Pirms 90 gadiem (1880) dzimis mežsaimniecības darbinieks, viens

no pirmajiem latviešu mežu zinātniekiem Krišs Melderis. Miris

1942. g.
22. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un partijas darbinieks Jānis Ozols-Ziedonis. Miris 1919. g.
26. Pirms 25 gadiem (1945) varoņa nāvē kritis revolucionārās kustī-

bas dalībnieks, partizānu komandieris Andrejs Macpāns. Dzimis

1910. g.
27. Pirms 100 gadiem (1870) dzimis gleznotājs LPSR Nopelniem ba-

gātais mākslas darbinieks Jūlijs Madernieks. Miris 1955. g.

Pirms 300 gadiem (1670) Jēkabpilij piešķirtas pilsētas tiesības.

Pirms 275 gadiem (1695) Grobiņai piešķirtas pilsētas tiesības.
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Mēneša nosaukums «februāris» cēlies no sena sabīniešu

vārda februa — «šķīstīšanās laiks». Sabīnieši bija itāļu

Mfa tauta, kas dzīvoja latīņiem kaimiņos. No sabīniešiem aiz-

gūts gan pats šķīstīšanās rituāls, gan vārds.

Pēc Nūmas Pompīlija nolikuma februāris bija gada pēdējais
mēnesis. Tajā romieši svinēja lielus svētkus — luperkālijas.

Luperkālijās visam bija jābūt tīram un spodram, bet, lai

tiktu tīrs un spodrs, bija jāšķīstās gan pirtī, gan templī un nedrīk-

stēja arī atstāt nesamaksātus vecā gada parādus. Tā vecgada pēdējais
mēnesis bija kļuvis par romiešu spodrības mēnesi.

Gads tomēr bija un palika lunārs un īsāks par Saules gadu. Lai

neatpaliktu no Saules, naudiniekiem par prieku, bet nabadzīgajiem ro-

miešiem par postu ik pa pāris gadiem piekabināja vēl 13. mēnesi —

Mercedoniju — komerciālo parādu atdošanas mēnesi.

Tā kā romiešiem ar savu lunāro gadu bija grūti tikt līdzi Saules

gada gaitai, tad gada pēdējo mēnesi gan pastiepa garāku, gan sa-

rauca īsāku. Un, tā kā laika skaitīšanu noteica priesteri pēc sava

prāta ne vien aiz nepieciešamības, bet nereti aiz sava aprēķina, tad

romietim dažu labu gadu bija ilgi jāgaida uz jauno gadu. Kļūda bija
uzkrājusies tik liela, ka reformas dēļ 46. gadā p. m. ē. iznāca 444

dienas.

Ar Jūlija Cēzara kalendāra reformu 45. gadā p. m. ē. viss kjuva
citādi — agrākais lunārais gads kļuva par solāro, sākās ar janvāri,
bet februāris nu bija gada otrais mēnesis. Tomēr romieši stūrgalvīgi
turējās pie sensenās tradīcijas šķīstīties un svinēt luperkālijas februārī,
kaut arī tagad tās iekrita jaunā gada sākumā. Vismaz svētku prieku
šajā laikā vairs netraucēja parādi.

Latvieši šo mēnesi agrāk dēvējuši par sveču mēnesi. Lietu-

viešiem tas ir mēnesis, kad pūš dienvidu vējš, — vasaris,

igauņiem sveču mēnesis — kūūnlakuu. Nikns ziemas mēne-

sis tas ir baltkrieviem — akitu, ukraiņiem — aiotuu, po-

ļiem — luty, čehiem — ūnor. Senajā Krievzemē tas bija vai

nu malkas cērtamais mēnesis — cenenb, vai sniegotais mē-

nesis — cneofceHb, bet ģermāņiem īsais mēnesis — Hornung.
Februāra debesu rietumu pamalē redzama mūsu Saules sistēmas

gredzenainā planēta Saturns. Vēlāk naktī uzlec un tam nopakaļ staigā

stipri vien spožākais Jupiters. Dažos Latvijas apvidos abi spīdekļi
labi pazīstami — tur gar debesu malu staigājot saimnieks un puisis.
Spožākā zvaigzne esot saimnieks, nespodrākā — puisis. Ja pa priekšu
iet puisis, tad gaidāms labas ražas gads, bet, ja saimnieks, — tad

slikts.

Spriežot pēc teikām, lietuvieši jau sen pazīst Jupiteru: tā ir

Saules meita Indraija, kas dodas uz Zemi, lai palīdzētu cil-

vēkiem. Viņa vairākkārt mēro tālu ceļu, dodas. pie mātes

Saules, saņem kā dāvanu miežu, pupu un linu sēklas, kuras

atnes cilvēkiem, rāda cilvēkiem ārstniecības augus un vese-

lības avotus. Indraijas garie ceļojumi saskan ar planētas Ju-

pitera redzamajām kustībām pie debesīm.
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Zvaigznes. Vakaros ap pl. 218t novērojams Orions, Lielais

Suns, Mazais Suns, Auns, Vērsis, Dvīņi, Vēzis, Lauva.

Zenīta tuvumā atrodas Vedējs ar spožo Kapellu. Rietumos

Saules staros nozūd Zivis un Valzivs. Rītos īsi pirms Sau-

les lēkta parādās Skorpions.
Saule 19. februārī pl. 58t ieiet Zivju zīmē ( )().
Planētas. Venēra nav saskatāma.

Marss redzams vakaros Zivju zvaigznājā. 10. februārī 3° aug-

stāk par Marsu tam garām paiet Mēness.

Jupiters redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznājā. 26. feb-

ruārī 6° zem tā Jupiteram garām paiet Mēness.

Saturns redzams vakaros. Tas atrodas pie Auna un_ Valzivs

zvaigznāju robežas. 11. februārī 7° virs tā Saturnam garām paiet
Mēness.

Mēness. 6. februārī ir jauns Mēness. Pēc 2 dienām šauro Mēness

sirpi var saskatīt Zivju zvaigznājā. Pilns Mēness ir 21. februārī Lau-

vas zvaigznājā.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 10. februārī — Mar-

sam, 11. februārī — Saturnam, 26. februārī — Jupiteram.
21. februārī Āzijas ziemeļaustrumu daļā, Amerikā, Klusajā okeānā,

Ziemeļu Ledus okeānā un Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā da -

ļējs Mēness aptumsums. Latvijā nav redzams.

31. janvārī beigušās zaķu, vāveru un meža irbju medības, mm

Līdz mēneša vidum vēl turpinās meža cūku, lapsu un caunu

medības. Jāturpina pastiprināta medību dzīvnieku piebaro- PpŠfpj

Ledus ar katru dienu kļūst biezāks un cietāks, aizvien grūtāk
ir ieurbties vai iekalties tajā, līdz āliņģī uzburzguļo ūdens.

Turklāt tikai visnelabojamākie plašās makšķernieku saimes optimisti
vēl ir pārliecināti, ka zivis nevar dzīvot bez ēšanas vai visu ziemu.

Lai gan makšķerēšanai, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, nav nekādu

jaunu ierobežojumu, uz kastītēm sēdošo vīru skaits katastrofāli sa-

rucis. Neķeras. Ja nu vēl gadītos atkusnis... Gaidīsim siltāku laikul

1970. gadā «Zinātne» izdos A. Cernova grāmatu «Homo

akvatikus». Tajā stāstīts par okeāna iekarotājiem, par sla-

venajiem kapteiņiem Kusto un Bondu, par pirmajām zem-

ūdens mājām un kolonijām. Tāpat autors runā par bries-

mām, kas draud okeāna apguvējiem, un brīnumainajiem
atklājumiem zemūdens pasaulē.

Vai jus zināt, ka...

...Krievijas pirmās revolūcijas laikā no 1905. Hdz 1907. gadam
latviešu valodā tika publicēti 8 V. I. Ļeņina darbi, kas izdoti atse-

višķās lapiņās vai arī iespiesti periodiskajos izdevumos?
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Sērsnu mēnesis

8. Starptautiskā sieviešu diena.

12. (27. II) 1917. gada februāra revolūcijas

sākums. Gāzta cara patvaldība.

14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

27. Starptautiskā teātra diena.

29. Pirms 50 gadiem (1920) atklāts KK(b)P
IX kongress.

Hronoloģiskie dali novadpētniekiem

2. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis igauņu arheologs, pazīstamais
Latvijas arheoloģijas pētnieks profesors Harijs Moora. Miris

1968. g.
3. Pirms 30 gadiem (1940) LKP CX plenārsēde pieņemts lēmums

«Par strādnieku šķiras vienotu fronti».
12. Pirms 100 gadiem (1870) dzimis pirmais latviešu arheologs Jē-

kabs Ziemelis. Miris 1919. g.
12. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis rakstnieks Jānis Grīzinš. Miris

1941. g.
15. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis ķirurgs LPSR Nopelniem bagātais

ārsts Jānis Jegermanis. Miris 1968. g.
16. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis meliorācijas speciālists LPSR No-

pelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks profesors Pēteris

Konrāds. Miris 1966. g.
18. Pirms 25 gadiem (1945) miris gleznotājs Vilhelms Purvītis. Dzi-

mis 1872. g.
19. Pirms 100 gadiem (1870) dzimis viens no pirmajiem latviešu

un Latvijas Komunistiskās partijas dibinātājiem Fri-

cis Roziņš-Āzis. Miris 1919. g.
19. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un vēsturnieks profesors Vladimirs Miške.
20. Pirms 25 gadiem (1945) atklāts Padomju Latvijas inteliģences re-

publikāniskais kongress.
22. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis komponists un diriģents LPSR

Tautas mākslinieks Jēkabs Mediņš.
26. Pirms 10 gadiem (1960) atklāts Latvijas Dabas un vēstures bied-

rības I kongress.
27. Pirms 125 gadiem (1845) nodibināta Rīgas Dabas pētnieku bied-

rība.

31. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis Latvijas augšņu pētnieks profe-
sors Jānis Vītiņš. Miris 1951. g.
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Marta mēnesis nosaukts romiešu kara dieva Marsa vārdā.

No Romula līdz Jūlijam Cēzaram — turpat 700 gadu —

marts bija bijis romiešu gada pirmais mēnesis. Romieši, ka-

rotkāri būdami, augu gadu karoja. Kad romieši karoja ar

citām tautām, Janusa vārtiem bija jāstāv atvērtiem. Tos
mmm)M aizvēra tikai tad, kad karš bija galā. Romas vēsturē Janusa

vārti pagalam reti stāvēja aizvērti. Tikai ziemā viņi meta

mieru, bet mēnesī, kad Itālijā atnāk pavasaris, tie sāka rosīties jau-
nām kara gaitām. Tāpēc arī šim gada pirmajam mēnesim tika kara

dieva vārds. Taču gada kareivīgo sākumu izjauca Jūlijs Cēzars ar

savu kalendāra reformu, pēc kuras gads bija jāsāk ar janvāri, un

niknajam Marsam bija jāsamierinās ar trešo vietu mēnešu rindā. Ne

visi romieši bija apmierināti ar jauno kārtību: kurnēja priesteri, kas

agrāk bija noteikuši, cik dienu jāpieskaita vecajam gadam, lai iesāktu

jauno, kurnēja naudinieki, kam kārtība laika rēķinos traucēja spekulā-
cijās, un pat vecais orators un valstsvīrs Cicerons, ar īgnumu vēro-

dams jaunā Romas patvaldnieka kalendāriskās izdarības, esot pikti
noņurdējis, ka nu jau pat zvaigzne vairs nevarot uzlēkt bez Cēzara

ziņas.

B
Citas tautas, būdamas miermīlīgākas par romiešiem, mēnesi

nosauca pēc tā, ko vēroja dabā. Tā latvieši martu dēvēja
gan par sērsnu jnēnesi, kad sniegs pārklājas ar sērsnu, gan

par baložu mēnesi, jo, pavasari juzdami, jau dūdo baloži.

Lietuviešiem tas saucas pavasara sējas putna krauķa
vārdā — kouas, igauņiem gavēņa mēnesis — paastukuu, bet

slāvu tautām — baltkrieviem, ukraiņiem un čehiem — marts

jau ir dāsns bērzu sulām — caKaeiK, 6epe3CHb, brezen. Vienīgi poļi,
kas citādi svēti glabā savus vecos mēnešu nosaukumus, tieši marta

nosaukumu pārņēmuši no romiešu kalendāra — marzec. Ģermāņi sau-

kuši martu par pieaugošo dienu mēnesi — Lenztenmonat.

Senajā Krievzemē līdz 15. gadsimta sākumam marts bija gada pir-
mais mēnesis un tika dēvēts gan par sauso, gan bērzaino — 6epe3o-
-30A-b. No 1492. gada tas skaitījās gada septītais mēnesis, bet pēc
Pētera Lielā 1699. gada 15. novembra kalendāra reformas 1700. gadā
kļuva par martu un trešo mēnesi.

Mūsu Saules sistēmas planēta Marss, kas tāpat nosaukta

romiešu kara dieva vārdā, šogad redzama visu pavasari, arī

martā. Laukos šo iesarkano spīdekli vietumis pazīst un tā

arī nosauc par sarkano zvaigzni. Lietuviešiem tā ir Saules

meita 2ezdre, kas vienmēr liesmo uguņu ugunīs, un, kad tā

sadomā apciemot zemi, cilvēki lūgšus lūdz, Tai viņa atgriežas

pie mātes Saules un nesadedzina zemi.

Zvaigznes. Vakaros ap pl. 21 8t dienvidu pusē novērojams
Vērsis, Dvīņi, Vēzis, Lauva. Vēl labi redzami arī krāšņie
ziemas zvaigznāji — Orions, Lielais Suns, Mazais Suns.

Rietumos sāk pazust Auna zvaigznājs. Pēc apmēram I—21 —2

mēneša pārtraukuma, bet tagad jau rītos pirms saules lēkta

austrumos sāk parādīties Pegazs.
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Saule 21. martā pl. 38t56m ieiet Auna zīmē ( V). So brīdi uzskata

par astronomiskā pavasara sākumu.

7. martā pilns Saules aptumsums. Aptumsuma josla sākas Klusajā
okeānā, turpinās Meksikā uz dienvidiem no Mehiko un Verakruzas.

Tālāk tā atkal ieiet jūrā, pēc tam virzās pāri Florīdas ziemeļu daļai un

iet gar Ziemeļamerikas austrumu piekrasti. Aiz Ņufaundlendas pilnā
aptumsuma josla izbeidzas Atlantijas okeānā. Saulei rietot, daļējais
aptumsums sasniedz Islandi un Eiropas rietumu piekrasti. Latvijā ap-
tumsums nav redzams.

Planētas. Venēra mazliet saskatāma vakaros, sakot ar marta

otro pusi. Tā atrodas Zivju zvaigznājā.
Marss redzams vakaros mēneša pirmajās dienās Zivju, pēc

5. marta — Auna zvaigznājā. 11. martā par 4° augstāk par Marsu

tam garām paiet Mēness. 17. martā Marss atrodas konjunkcijā ar

Saturnu — Marss paiet garām Saturnam 3° augstāk par pēdējo.
Jupiters redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznājā. 25.

martā 6° zemāk par Jupiteru tam garām paiet Mēness.

Saturns vēl labi saskatāms vakaros. Tas atrodas Auna zvaig-
znājā. 11. martā 7° no Saturna tam garām paiet Mēness.

Mēness. 7. martā ir jauns Mēness. Pēc 2 dienām šaurais sirpis re-

dzams Zivju zvaigznājā. Pilns Mēness iznāk 23. martā un atrodas

Jaunavas zvaigznājā.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 11. martā — Marsam

un Saturnam, 25. martā — Jupiteram.

Martā derīgo dzīvnieku medības aizliegtas, tāpēc visa vērība
jāveltī kaitīgo dzīvnieku iznīcināšanai. Līdz sniega nokuša- KHHj
nai jāturpina arī medību dzīvnieku piebarošana.
Ne tikai zivis, arī makšķernieku sirdis jūt, ka ziema nevar

turpināties mūžīgi. Makšķerniekiem marts sola skaistu at-
pūtu un bagātus lomus, zivīm — grūtu un sasprindzinātu
cīņu par eksistenci: daudzos ezeros (bieži pat upēs) ir izsīkuši skā-
bekļa krājumi.

Bet kā ir ar makšķerēšanu? Par spīti visām grūtībām zivju apetīte
ir jūtami uzlabojusies. Gluži dabiski — jo vairāk kustību, jo lielāka

ēstgriba. Nekas netiek nopelts — ne mušu kāpuri, ne trīsujodu rubīn-
sarkanie kāpuri, ne sliekas, jautājums tikai, vai makšķerniekam ir ko
piedāvāt. Var izlīdzēties arī ar gluži tukšu trīsāķu aužinu.

Vai jus zināt, ka...

...1905. gada maijā KSDSP Rīgas komiteja atsevišķā lapiņā 3000
eksemplāru lielā metienā latviešu valodā un 2000 eksemplāru krievu
valoda iespieda un izplatīja V. I. Ļeņina uzrakstīto «Paziņojumu par
Krievijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas 111 kongresu»? Tas
ir pirmais zināmais latviešu valodā izdotais V. I. Ļeņina darbs.
Pirms tam publicēti atsevišķi V. I. Ļeņina darbu fragmenti vai to iz-
klāsts.
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Sulu mēnesis

5. Ģeologu diena.

12. Kosmonautikas diena.

22. Pirms 100 gadiem (1870) dzimis

V. I. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas diena.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes

diena.

25. Pirms 65 gadiem (1905) Londonā atklāj

KSDSP 111 kongresu.

Pirms 70 gadiem (1900) V. I. Ļeņins ie-

rodas Rīgā, lai nodibinātu sakarus ar lat-

viešu sociāldemokrātiem un noorganizētu

«Iskras» transportu.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis revolucionārais rakstnieks Augusts
Arājs-Bērce. Miris 1921. g.

3. Pirms 110 gadiem (1860) sākas zemnieku nemieri Dundagā.
6. Pirms 90 gadiem (1880) dzimis ilustrators un plakātists Aleksandrs

Apsitis. Miris 1943. g.
6. Pirms 50 gadiem (1920) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Lidija Freimane.

8. Pirms 20 gadiem (1950) miris dzejnieks Eduards Treimanis-Zvār-

gulis. Dzimis 1866. g.
10. Pirms 80 gadiem (1890) Baldonē pie «Stūriem» nokritis 5,8 kg

smags meteorīts.

11. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis gleznotājs LPSR Nopelniem ba-

gātais mākslas darbinieks Jēkabs Bīne. Miris 1955. g.
12. 1914. g. avīzē «Putj pravdi» iespiests V. I. Ļeņina raksts «Latviešu

strādnieki par šķelšanos S-D frakcijā».
16. Pirms 60 gadiem (1910) dzimis kinorežisors LPSR Tautas skatu-

ves mākslinieks Leonīds Leimanis.

21. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks Nikolajs Barabanovs.

27. Pirms 50 gadiem (1920) V. I. Ļeņins beidz strādāt pie grāmatas
«Bērnišķīgā «kreisuma» slimība komunismā», kas tiek publicēta

1920. g. 12. jūnijā.
29. Pirms 140 gadiem (1830) dzimis mūzikas darbinieks, pedagogs un

pirmo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Bētinš. Miris

1912. g.
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E
m Kāpēc romieši šo mēnesi nosaukuši par aprīli, skaidri nav

4 zināms. Dzejiski noskaņotie filologi domā, ka nosaukuma pa-

sy matā ir latīņu darbības vārds aperire — «atvērties» un ka

M aprīlis nozīmē mēnesi, kad Itālijā veras pumpuri. Prozais-

'jM kāk noskaņotie valodnieki šai vārdā saskata senu indoeiro-

piešu sakni ar nozīmi «otrs», «sekojošs». Ja tas tā, tad

mensis aprilis latīņu valodā vienkārši būtu nozīmējis «otrais

mēnesis». Tas ir diezgan ticami, jo romieši arī vairākus citus gada
mēnešus tāpat vien apzīmējuši ar skaitļa vārdiem: septembris no la-

tīņu skaitļa vārda septem — «septiņi», oktobris no octo — «astoņi».
Pirmajā aprīlī romieši nemānījās — viņu dabā nebija mānīties joka
pēc vien. Aprīļa joka paradums radies vēlāk — viduslaikos. Domā,
ka tā ir seno ķeltu pavasara svētku tradīcija, bet var būt, ka arī tas

ir tikai aprīļa joks.

Latviešiem aprīlis bija gaidīts un patīkams mēnesis. Pec

senām ziņām, tas dēvēts par sulu mēnesi. Sulas kari dzēra,

un dzērējiem šķita, ka viss ilgajā ziemā glabātais zemes

spēks ir tajās. Tagad mēs teiktu, ka tie ir vitamīni, kas pec

ilgās ziemas tik ļoti bija vajadzīgi. Lietuviešiem aprīlis ir

baložu mēnesis — balandis, igauņiem Jurģu mēnesis —

iūrikuu, bet baltkrieviem, ukraiņiem un poļiem šai mēnesī

jau plaukst ziedi, un tāpēc to sauc par ziedu mēnesi — KpacaeiK,

Keirenb, kmiecieh. Cehi savu aprīli nezin kāpēc nosaukuši par ozolu

mēnesi — duben, bet ģermāņi par auglības dievietes Ostares mēnesi —

Ostermonat.

Gluži tuvu pie saules ripas tikai ļoti skaidrā rietā aprīlī varēs

ieraudzīt mūsu Saules sistēmas grūti notveramo planētu Merkuriju. Šo

reti ieraugāmo spīdekli laikam tomēr pazīst Ziemeļkurzemes lībieši,

kas stāsta, ka līdzās Rīta zvaigznei dažreiz redzama vēl otra, mazāka

zvaigznīte. Merkurijs laikam gan ir arī lietuviešu teikā minētā Saules

slinkā meita Vaivora, kas allaž staigā kopā vai nu ar Rīta zvaigzni

Aušrīni, vai Vakara zvaigzni Vakarīni. Šīs meitas vienmēr turas mātes

Saules tuvumā, tāpat kā Merkurijs un Venēra. Bet Vaivora ir vis-

slinkākā, tā nemaz negrib izkustēties no mājām. Viņa tikai paņem no

māsām krāsainas lentes un greznojas ar šo vaivorīkšti — varavīksni.

Viņas pārziņā tāpēc ir arī lietus.

Pa aprīļa debesīm brauc arī Rati. Tie ir zvaigznāji Pegazs
un Andromēda, kas kopā veido kaut ko līdzīgu Lielajiem
Greizajiem Ratiem, bet ir daudz lielāki par tiem. Ap Jur-

ģiem šie Rati labi redzami agrā rīta stundā, kad tie pie-
brauc pie pašas debesu malas ap to vietu, kur drīz uzlec

Saule. Saules ratos atbraukusi pati Saule, iebraukusi ābeļu

dārza, un ābeļu zari nu līktin līkst ziedos.

Zvaigznes. Vakaros ap pl. 22
8t debess dienvidu pusē redzams

Vērsis, Dvīņi, Vēzis, Lauva, Jaunava un Krauklis, augstāk —

Vēršu Dzinējs. Rietumos jau nozūd Orions un Lielais Suns.

No rītiem pirms saules lēkta austrumos redzams Pegazs.
Parādās arī Strēlnieka zvaigznājs (dienvidaustrumu pusē).
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Saule 20. aprīlī pl. 15
st

ieiet Vērša zīmē ( 8).
Planētas. Venēra novērojama vakaros Auna, bet pēc 22. ap-

rīļa — Vērša zvaigznājā. 7. aprīlī 5° augstāk par to Venērai garām
dodas Mēness. 11. aprīlī Venēra paiet garām Saturnam 2° augstāk
par to.

Aprīlī ir vienīgā izdevība šajā gadā redzēt Saulei tuvāko planētu —

Merkuriju. 12. aprīlī tas atrodams 5° augstāk par Saturnu, bet

18. aprīlī — vislielākajā austrumu elongācijā — 20° no Saules. Dažas

dienas vēlāk šo planētu vairs nevar saskatīt, jo tā atkal tuvojas Sau-

lei. 9. maijā Merkurijs atrodas tieši starp Zemi un Sauli — notiek t. s.

Merkurija pāriešana Saules diskam.

Marss saskatāms vakaros rietumu pusē, aprīļa pirmajās dienās

Auna, bet pēc 9. aprīļa — Vērša zvaigznājā. 8. aprīlī Marss atrodas

5° zem Mēness.

Jupiters labi novērojams visu nakti. 21. aprīlī Jupiters ir opo-

zīcijā. Tas atrodams Jaunavas zvaigznājā. 21. aprīlī 6° zem Jupitera
atrodas pilnais Mēness. Jupitera spožums opozīcijas laikā ir —2,0.
Tālskatī labi novērojama Jupitera mazliet saspiestā forma: ekvatori-

ālais diametrs ir 44", bet polārais — tikai 41". Jau pavisam mazā

tālskatī vai labā binoklī viegli saskatāmi četri lielākie Jupitera pava-

doņi.
Saturns vēl saskatāms vakaros Auna zvaigznājā. 7. aprīlī 7°

augstāk par Saturnu tam garām paiet Mēness.

Mēness. 6. aprīlī ir jauns Mēness. Jau 7. aprīļa vakarā šaurais

Mēness sirpis parādās Auna zvaigznājā. Pilns Mēness 21. aprīlī re-

dzams Jaunavas zvaigznājā.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 7. aprīlī — Venērai un

Saturnam, 8. aprīlī — Marsam, bet 21. aprīlī — Jupiteram.

Ar 1. aprīli sākas rubeņu un medņu gaiļu medības, bet sloku

un zosu medības, ja tās vispār neaizliedz, sākas līdz ar

šo putnu atlidošanu.

Zivis gatavojas nārstam, kas vairāku sugu pārstāvēm (līda-
kām, raudām, ālantiem v. c.) sākas jau aprīļa otrā pusē, bet

makšķernieki steidz izmantot pēdējās zemledus zvejas iespē-
jas. «Pēdējais ledus» nav mazāk slavens par «pirmo». Makšķernieki
zina, ka neviens kažoks nesilda labāk par pavasara sauli, nekur gaiss
nav tik svaigs kā uz ūdeņiem! Un jāsteidzas ir — tūlīt sāksies plūdi,
ezeros saule ledu jau pavisam sagrauzusi.

16. aprīļa, ja upēs pali beigušies un ezeros ledus izkusis, mak-

šķerēšana atļauta tikai no krasta ar vienu makšķeri. Lai zivis nārsto,
netraucēsim tās!

Vai jus zināt, ka...

...1905. gada augustā LSDSP Centrālā Komiteja latviešu, krievu
un vācu valodā laida klajā V. I. Ļeņina uzrakstīto lapiņu «Trīs

konstitūcijas jeb trīs valsts uzbūves kārtības», kam bija dots nosau-

kums «Trīs konstitūcijas jeb trejādas valsts satversmes»? Toreiz izdo-
tas lapiņas teksts nedaudz atšķiras no tulkojuma, kas ievietots lat-
viešu valodā izdotajos V. I. Ļeņina Rakstos.



20

MAIJS

Saules .
apak- 2> saules Saules Saules

šējā « maķsi- augstums lēkta
dienas

Mēness fāzes

kulmi- malais
w azimuts

garums

nācija
D augstums

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

1. V 121 346 48° 931 17 10 60° 15 31 ©5. V pl. 17 52

10. V 120 311 51 914 17 26 55 16 10 313. V
„

1327

20. V 120 227 53 858 17 41 49 16 49 ®21. V
„

638

30. V 121 — 55 849 17 53 45 17 21 C2B. V
„

132

Da-

tums
Vārda dienas

s a u 1 e
Sa-

Mēness
ģ„

lec ļ kulminē ļ riet
*ums*

i ec ļ r jet S S

Saule

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

P 1

S 2

Sv 3

Ziedonis

Zigmunds, Visvaris

Gints

5 36 13 20 37 21 07 22 57 4 27 1534 Z

5 34 20 30 21 09 23 01 4 32 17 07 Z

5 31 20 24 21 11 23 04 4 36 18 40 A

P 4

O 5

T 6

C 7

P 8

S 9

Sv 10

Vizbulīte, Viola

Ģirts, Ģederts
Gaidis, Didzis

Henriete

Staņislavs, Ievalts

Klāvs, Ervīns

Maija

5 29 20 18 21 13 23 08 4 42 20 14 A

527 20 12 21 15 23 11 4 49 21 51 ®
5 25 20 07 21 17 23 15 5 00 23 23 Vr

5 23 20 03 21 19 23 19 5 18 — D

5 20 19 59 21 21 23 23 5 50 0 47 D

5 18 19 56 21 24 23 27 6 41 1 52 D

5 16 19 53 21 26 23 31 7 52 2 33 Vz

P 11

O 12

T 13

C 14

P 15

S 16

Sv 17

Milda, Karmena
Valija, Ināra, Ina

Irēna, Irīna, Ira

Krišjānis
Sofija
Edvīns

Herberts, Dailis

5 14 1951 21 28 23 35 9 13 2 57 Vz

5 12 1949 21 30 23 40 10 35 3 10 L

5 10 19 48 21 32 23 44 11 57 3 19 3
5 08 19 48 21 34 23 49 13 17 3 25 L

5 06 19 48 21 36 23 54 14 34 3 29 J

5 04 19 49 21 38 2358 15 53 3 32 J

5 02 19 50 21 39 — 17 15 3 36 Sv

P 18

O 19

T 20

C 21

P 22

S 23

Sv 24

Inese, Ēriks

Teika, Sibilla

Venta

Ernestīne

Emīlija
Lonija, Ligija
Ziedone, Marlēna

5 00 19 52 21 41 0 03 18 40 3 40 Sv

4 58 19 54 21 43 0 09 20 11 3 46 Sk

4 56 19 57 21 45 0 14 21 47 3 55 Sk

4 54 20 00 21 47 0 20 23 22 4 08 ®
4 53 20 04 21 49 0 27 — 4 35 St

4 51 20 09 21 51 0 34 0 43 5 27 St

4 49 20 14 21 52 0 42 1 35 6 45 M

P 25

O 26

T 27

C 28

P 29

S 30

Sv 31

Anšlavs

Eduards, Varis

Dzidra

Vilis, Vilhelms

Maksis, Daugots

Vitolds, Lolita

Alīda, Jūsma

4 48 20 19 21 54 0 51 2 03 8 23 M

4 46 20 25 21 56 1 07 2 20 10 05 O

4 45 20 32 21 57 — 2 29 11 45 O

4 44 20 39 21 59 — 2 36 13 20 £
4 42 20 46 22 00 — 2 41 14 51 Z

4 41 20 54 22 02 —
2 46 16 22 A

4 39 21 02 22 03 — 2 51 17 54 A



21

Lapu mēnesis

I. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes

diena.

5. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Pirms 25 gadiem (1945) ar Padomju

Savienības uzvaru beidzās Lielais Tēvi-

jas karš. Uzvaras svētki.

25. Āfrikas atbrīvošanas diena.

28. Robežsargu diena.

31. Ķīmiķu diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 65 gadiem (1905) visā Latvijā notiek plaši vispārēji strād-

nieku streiki.

9. Pirms 120 gadiem (1850) miris dedzīgais cīnītājs pret dzimtbū-

šanu Latvijā, publicists un rakstnieks Garlibs Merķelis. Dzimis

1769. g.
9. Pirms 95 gadiem (1875) dzimis gleznotājs Rūdolfs Pērle. Miris

1917. g.
9. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis Sarkanās Armijas komandieris

un rakstnieks Roberts Eidemanis. Miris 1937. g.
9. Pirms 65 gadiem (1905) latviešu valodā pirmo reizi iznācis

G. Merķeļa darbs «Latvieši».

10. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis mākslas vēsturnieks Jānis Dom-
brovskis. Miris 1953. g.

14. Pirms 80 gadiem (1890) dzimusi tēlniece Marta Skulme.
20. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis gleznotājs un mākslas vēstur-

nieks profesors Uga Skulme. Miris 1963. g.
24. Pirms 60 gadiem (1910) dzimis komponists LPSR Tautas māk-

slinieks Marģers Zariņš.
27. Pirms 175 gadiem (1795) Kurzemes hercogiste pievienota Krievi-

jas impērijai. Līdz ar to visa latviešu apdzīvotā teritorija bija
apvienota vienas valsts robežās.

27. Pirms 140 gadiem (1830) Rīgas ostā ienācis pirmais tvaikonis

«Oskars».
28. Pirms 95 gadiem (1875) dzimis viens no strādnieku kustības va-

dītājiem buržuāziskajā Latvijā, partijas darbinieks Vilis Dērma-

nis. Miris 1938. g.
29. Pirms 50 gadiem (1920) uzvesta pirmā latviešu opera — A. Kal-

niņa «Baņuta».
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Romieši savas valsts ziedu laikos paši vairs lāgā nezināja,
kā cēlies šā mēneša nosaukums. Vēsturnieki un filologi
domā, ka nosaukums cēlies no senas itāļu tautu auglības
dieves un zemes mātes Maijas vārda, šai mēnesī Itālijā ir

vasara un zemes māte Maija dāsnu roku rieš ziedus pļavās
un birzīs, bet viņas vīrs

— neveiklais, papiktais pazemes

kalvis Vulkāns — savā ugunīgajā smēdē kaļ vasaras pērkon-

bultas Jupiteram. Maijs senajā Romā sākās ar ziedu svētkiem florāli-

jām. Senatnē tas bija līksmes un kūsājoša dzīves prieka mēnesis. Se-

nas maija tradīcijas nav zudušas arī mūsdienās.

Latvieši, kā vēstī veci avoti, maiju agrāk saukuši vai nu

P ar a Pa mēnesi, vai par sējas mēnesi. Lietuvieši ieklausīju-
šies maijmēneša meža balsī un nosaukuši to par dzeguzes

mēnesi — gegužč, igauņi arī par lapu mēnesi — lehekuu.

Krievi vārdu «maijs» pārņēma no Bizantijas, taču tauta vēl

labu laiku pēc tam to joprojām dēvēja par zāles mēnesi —

Tpaenbīū, tāpat kā baltkrievi un ukraiņi savu par rpaeenb.

Poļu valodā maijs ir maj. Cehiem maijs ir ziedu mēnesis — kveten.

Maija priecīgā noskaņa dabā atmaidzinājusi pat ziemelīgos ģermāņus,
un tie šo mēnesi nosaukuši par līksmes mēnesi — Wonnetnonat.

Pie maija vakarīgajām debesīm mirgo planēta Venēra. Tas

ir latviešiem pazīstamais Rieteklis jeb Vakara zvaigzne. Da-

žos apvidos jau sen zināja, ka Rieteklis un Auseklis ir tā

pati zvaigzne. Lietuvā Rietekli sauc par Vakarine, un, kā

vēstī teika, tā ir viena no Saules meitām, kas vienmēr turas

mātes Saules tuvumā. Vakaros viņa taisa mātei gultu.

Zvaigznes. Vakaros ap pl. 238t redzami Dvīņi, Vēzis, Lauva,

Jaunava, Svari, Krauklis. Zenītā atrodas Lielie Greizie

Rati. Rietumos nozūd Vērsis un Mazais Suns, līdz ar to

SSSBm) klust neredzami pēdējie no krāšņajiem ziemas zvaigznājiem.
Labi novērojams Vēršu Dzinējs, Ziemeļu Vainags, Herkuless,
Lira un Gulbis, austrumos jau uzlec Ērglis. Līdz ar to kļūst

redzams t. s. vasaras trīsstūris, ko veido trīs pirmā lieluma zvaig-

znes — Vega (Liras zvaigznājā), Denebs (Gulbja zvaigznājā) un

Altairs (Ērgļa zvaigznājā). Agri no rītiem austrumu pusē pirmo reizi

parādās Mežāzis.

Saule 21. maijā pl. 15st ieiet Dvīņu zīmē (
Planētas. Venēra labi redzama kā vakara zvaigzne. Līdz 21.

maijam Venēra atrodama Vērša, pēc tam — Dvīņu zvaigznājā. 7. maijā
Venērai tuvojas Mēness un noiet virs tās 4° attāluma. 9. maijā Ve-

nēra tuvojas Marsam līdz 0°,2 attālumam un paiet tam garām ne-

daudz augstāk.
Marss vēl mazliet saskatāms vakaros Vērša zvaigznājā. 7. maijā

4° virs Marsa 2 stundas pēc paiešanas garām Venērai (attiecīgi

pl. 20
st

un 22
st

) tam garām paiet Mēness.

Jupiters redzams gandrīz visu nakti gandrīz tikpat labi kā

iepriekšējā mēnesī. Tas atrodas Jaunavas zvaigznājā. 18. maijā tur

6° zem Jupitera atrodas Mēness.
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Satur n s nav redzams, jo 2. maijā tas atrodas aiz Saules —

t. s. konjunkcijā.
Mēness. 5. maijā ir jauns Mēness. Pēc 2 dienām šauro Mēness

sirpīti var saredzēt Vērša zvaigznājā. Pilnais Mēness tagad ir ļoti
zemu pie apvāršņa — 21. maijā Skorpiona zvaigznājā.

Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 7. maijā — Venērai

un Saturnam, 21. maijā — Jupiteram.

Līdz 10. maijam turpinās aprīlī sāktās pavasara medības.

Maijā jārūpējas par barības lauciņu iekārtošanu medību
dzīvnieku piebarošanai.
Turpinās gandrīz visu pavasarī nārstojošo zivju nārsts,
paliek spēkā arī makšķerēšanas ierobežojumi. No 10. maija,
kad līdakas jau iznārstojušas, atļauta spiningošana, gan ari

tikai no krasta.

Šāgada kalendāra tabulu pēdējā ailē norādīts Mēness ceļš pēc zo-

diaka zīmēm, kurām Mēness iet cauri. Tātad, ja kādā dienā norādīts,
ka Mēness ir, piemēram, Vēža zīmē, tad šī zīme jāmeklē zvaigžņu
kartē — šeit šajā dienā atrodas Mēness; orientējot zvaigžņu karti pēc
tā, vieglāk salīdzināt kartē uzzīmētos spīdekļus ar īstajiem. Jāievēro,
ka t. s. precesijas parādības dēļ zodiaka zīmes vairs neatbilst precīzi
attiecīgajiem zvaigznājiem pie debess, bet ir novirzītas par apmēram
viena zvaigznāja tiesu «atpakaļ». Tātad, piemēram, Vēža zīme atrodas

Dvīņu zvaigznāja robežās utt. šie Mēness ceļa norādījumi palīdzēs
kalendāra lasītājiem atrast attiecīgos zvaigznājus, orientējoties pēc
Mēness, bet, zinot zvaigznes, savukārt vieglāk būs sameklēt planētas.

Mēness diska caurmēra lielums ir 0°,5 (minimālais, kad Mēness ir

apogejā, — 2924", maksimālais, —kad Mēness ir perigejā, — 3340").
Starp Lielo Greizo Ratu abām malējām zvaigznēm, kuru ass vērsta

pret Polārzvaigzni, attālums ir s°, Pegaza kvadrāta malas garums —

apmēram 14°, Oriona jostas garums — nepilni 3°.
Zodiaka zīmes tabulās norādītas ar burtiem:

Sv — Svari A — Auns

Sk — Skorpions Vr — Vērsis

St — Strēlnieks D — Dvīņi

M — Mežāzis Vz — Vēzis

0 — Ūdensvīrs L — Lauva

Z — Zivis J — Jaunava

Turpat noradītas Mēness fāzes:

9 jauns Mēness

3 pirmais ceturksnis

(D pilns Mēness

£ pēdējais ceturksnis

Vai jus zināt, ka ...
...1945. gada maijā vācu fašistiskā karaspēka kapitulācijas gaitā

Kurzemē padomju karaspēkam padevās gūstā vairāk nekā 200 000

vācu kareivju un virsnieku ar armiju grupas «Kurzeme» pavēlnieku
ģenerāli Hilpertu, kā arī apmēram 50 citiem ģenerāļiem priekšgalā?
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JŪNIJS

Saules Saules
_ . „ ,

apakšējā māksi- Saules Saules

kulmi- mālais augstums lekta Mēness fāzes

nācija augstums
30° azimuts

st m st m st m st m

1. VI 121 55° 848 17 55 45° ©4. VI pl. 522

10. VI 123 56 843 18 02 42 312. VI
„ 707

20. VI 125 56,5 843 18 07 4 1 (g)l9. VI
„

15 28

21. VI 125 56,5 843 18 07 41 C26. VI
„

702

30. VI 1 27 56 8 46 18 08 42

Da-
tums

Vārda dienas
Saule

lec ļ kulminē ļ riet

Saule E

i ot 2
Mēness

lec ļ riet

CKO

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

P 1

O 2

T 3

C 4

P 5

S 6

Sv 7

Biruta, Mairita

Emma

Inta

Elfrīda, Gaigala
Margots, Igors
Ingrīda
Gaida, Arnis

4 38 13 21 11 22 05 17 27 2 57 19 27 Vr

4 37 21 21 22 06 17 29 3 06 20 59 Vr
4 36 21 30 22 08 17 32 3 22 22 27 Vr

4 35 21 40 22 09 17 34 3 48 23 39 ©
4 34 21 51 22 10 17 36 4 31 — D
4 33 22 01 22 12 17 39 5 35 0 28 Vz

4 32 22 12 22 13 17 41 6 53 0 58 Vz

P 8

O 9

T 10

C 11

P 12

S 13

Sv 14

Frīdis, Frīda

Ligita, Gita

Malva, Anatols

Vidvuds

Nora

Zigfrīds, Ainārs

Tija

4 31 22 24 22 14 17 43 8 16 1 15 L

4 30 22 35 22 15 17 45 9 39 1 25 L

4 30 22 47 22 16 17 46 10 58 1 33 L

4 30 22 59 22 17 17 47 12 15 1 38 J

4 29 23 11 22 18 17 49 13 33 1 42 3
4 29 23 24 22 18 17 49 14 52 1 46 Sv

4 29 23 36 22 19 17 50 16 13 1 49 Sv

P 15

O 16

T 17

C 18

P 19

S 20

Sv 21

Baņuta, Zermēna

Justīne, Juta

Arturs, Artis

Alberts, Madis

Viktors, Vaironis

Rasma, Rasa
Emīls, Monvīds

4 28 23 49 22 20 17 52 17 41 1 54 Sv

4 28 24 02 22 20 17 52 19 14 2 01 Sk

4 28 24 14 22 21 17 53 20 51 2 12 Sk

4 28 24 27 22 21 17 53 22 20 2 33 St

4 28 24 40 22 21 17 53 23 26 3 12 ®
4 28 24 53 22 22 17 54 — 4 20 M

4 28 2506 22 22 17 54 0 05 5 55 M

P 22

O 23

T '24
C 25

P 26

S 27

Sv 28

Ludmila, Paija
Līga
Jānis

Milija, Maiga
Ausma, Inguna
Malvīne

Viesturs, Kitija

4 28 25 19 22 22 17 54 0 26 7 41 O
4 28 25 32 22 22 17 54 0 37 9 24 0

4 29 25 45 22 22 17 53 0 46 11 03 Z

4 29 25 58 22 22 17 53 0 51 12 37 Z

430 2610 2222 1752 055 14 09 €

4 30 26 23 22 22 17 52 1 01 15 39 A

4 31 26 35 22 22 17 51 1 06 17 11 A

P 29

O 30

Pēteris, Pauls
Tālivaldis

4 32 26 48 22 22 17 50 1 14 18 43 Vr

4 33 27 00 22 21 17 48 1 28 20 12 Vr
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Ziedu mēnesis

1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

14. Vieglas rūpniecības darbinieku diena.

20. Pirms 30 gadiem (1940) Latvijā tiek

gāzta fašistiskā diktatūra un nodibināta

Tautas valdība ar profesoru A. Kirhen-

šteinu priekšgalā.
21. Medicīnas darbinieku diena.

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija uzbrūk Pa

domju Savienībai. Lielā Tēvijas kara sā

kums.

24. Pirms 65 gadiem (1905) Rīgā atklāts

LSDSP II kongress.

26. Pirms 40 gadiem (1930) atklāts VK(b)P

XVI kongress, kas vēsturē pazīstams kā

sociālisma plaša uzbrukuma kongress.

28. Padomju jaunatnes diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

6. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis rakstnieks Eduards Salenieks.
10. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis dzejnieks Leons Paegle. Miris

1926. g.

11. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis revolucionārās kustības dalīb-

nieks ekonomists profesors Pēteris Allens. Miris 1961. g.
17. Pirms 30 gadiem (1940) Rīgas darbaļaudis sirsnīgi sagaida pilsētā

ienākošās Sarkanās Armijas daļas.

19.—21. Pirms 60 gadiem (1910) notikuši V vispārējie latviešu

dziesmu svētki.

21. Pirms 30 gadiem (1940) Rīgā notiek grandioza darbaļaužu de-

monstrācija, kas dodas uz Centrālcietumu, kur sveic atbrīvotos

politiskos ieslodzītos.

22. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis kritiķis un sabiedriskais darbi-

nieks Maksis Šacs-Aņins.
22. Pirms 30 gadiem (1940) iznācis pirmais legālais laikraksta «Cīņa»

numurs.

26. Pirms 185 gadiem (1785) Jelgavā pirmo reizi Latvijā palaists
aerostats, ko uzbūvējis latviešu autodidakts Ernsts Johans Bīne-

manis.
29. Pirms 50 gadiem (1920) dzimis LPSR ZA akadēmiķis vēstures zi-

nātņu doktors Aleksandrs Drīzulis.



26

Dažam labam romiešu kalendāra mēnesim nosaukuma cilme

%rb'ļļH nav nemaz tik viegli nosakāma. Arī pašiem romiešiem dažos

gadījumos bijusi liela minēšana. Ja ticēsim romiešu dzej-
■ J niekam Ovīdijam, tad jūnijs savu nosaukumu dabūjis no

auglības un brieduma dievietes Junonas. Junona bija sena

itāļu dieviete: viņas gādībā bija ne vien debesis, mēness

un zvaigžņu velve, bet arī zemes lietas. Sevišķi Junona

sargāja laulību un ģimenes laimi. Katrai romiešu sievietei bija arī

pašai sava sargātāja Junona. Kāpēc tik diženai un gādīgai dievietei

par godu nenosaukt auglīgo un dāsno Itālijas vasaras mēnesi? Taču

jau senatnē izteikts arī cits minējums — ka šis mēnesis pēc pēdējā
valdnieka Tarkvīnija Lepnā padzīšanas nosaukts par godu Romas

republikas pirmajam konsulam Lūcijam Jūnijam Brutam.

Latvieši šo mēnesi dēvējuši par ziedu mēnesi, kad pat
katra smildziņa ziedēja sudraba ziediem un kad pļavu pu-
ķes tik bagātas ar aromātu, vitamīniem un ārstniecības vie-

lām, kad, kā vēstī teika, uz īsu mirkli uzziedot pat paparde.
Igauņiem tas ir Jāņu mēnesis — Jaanikuu. Saklausot sien-

āžu dziesmā vasaras sākumu, Krievzemē šo mēnesi agrāk
saukuši par sienāžu mēnesi — U3OK, baltkrieviem, ukraiņiem,

poļiem un čehiem tas ir krāšņais un košais mēnesis — napsenb, nep-

ecHb, czermiec, červen, bet ģermāņu tautas to dēvē vai nu vienkārši

par vasaras mēnesi, vai arī par papuves mēnesi —
Brachmonat. Var-

būt bērzu biržu vasarīgo zaļumu, varbūt vēl dzīvinošo bērzu sulu

cildinādami, lietuvieši savu jūniju vēl šodien sauc par bērzu mēnesi —

birzēlis.

ļftagc Jūnijā saule kāpj visaugstāk un ēnas sarūk visīsākās. Tas ir

saulgriežu mēnesis, kad saule it kā sāk griezties atpakaļ.
Senatnē saulgrieži tautām bija svinams laiks ar dziesmām,

Ekrjatf| dejām, ziediem un saules, gaismas, uguns burvībām. Saul-

griežu ugunskurs visu nakti rāda saulei ceļu, un dziesmas

fvvrmm labina sauli nākt citugad atpakaļ. Netrūka daudz, ka saule

naktī nenorietētu nemaz, un šo nelielo iztrūkumu tad aiz-

stāja šī uguns, kas tālu pauda gaismas, labklājības un veselības

uzvaru pār tumsu, ļaunumu un nelaimēm.

Tautā stāsta, ka kādu zvaigžņu kopu senāk saukuši par Siena

Pļāvējiem. Kas zina, varbūt šo zvaigžņu parādīšanās vēstījusi siena

pļaujas laika pienākšanu ...

Smm
Zvaigznes. Jūnija īsajās un gaišajās naktīs nevar saskatīt

09 daudz zvaigžņu — redzamas tikai pašas spožākās. Debess

dienvidu pusē saskatāma Lauva, Jaunava, Svari, Krauklis,
Skorpions, Cūsknesis un Ērglis, augstāk redzams Vēršu

Dzinējs, Lira un Gulbis, zenītā — Pūķis. Vakaros rietumu

pusē nozūd Dvīņi un Vēzis. Rītos austrumu pusē parādās
Ūdensvīrs, Zivis un Auns. Jāpiezīmē, ka jūnijā mūsu platuma grādos
vakars un rīts ir tuvu — visu zvaigžņu novērošana iespējama tikai

no pl. 0" līdz 3
st

.
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Saule 21. jūnijā pl. 22
st

43m ieiet Vēža zīmē (S ). Šo brīdi uz-

skata par astronomiskās vasaras sākumu.

Planētas. Venēra redzama kā vakara zvaigzne jūnija pirmajā
pusē Dvīņu, otrajā — Vēža zvaigznājā. 6. jūnijā 2° virs Venēras tai

garām paiet Mēness. Jūnija beigās Venēras deklinācija sāk samazi-

nāties, un, sākot ar šo laiku, Venēras redzamības laiks vakaros ne-

daudz saīsinās. Venēras redzamais spožums gan visu laiku vēl pieaug.
Marss vakara spožajā blāzmā vairs nav saskatāms, izņemot

pašu jūnija sākumu, kad to vēl var meklēt tur, kur riet Saule.

5. jūnijā Marsam garām paiet tikko samanāmais, šaurais Mēness

sirpis. Kā Marsu, tā Mēnesi var saskatīt tikai ļoti labas redzamības

apstākļos, ja gaiss ir pietiekami dzidrs līdz apvārsnim, jo tie atro-

das gaišajā debess daļā dažu grādu augstumā.
Jupiters redzams nakts pirmajā pusē Jaunavas zvaigznājā,

15. jūnijā 6° zemāk par Jupiteru tam garām paiet Mēness.

Saturns gaišo rītu dēļ vēl nav saskatāms — pagaidām tas

vēl ir par tuvu Saulei un pazūd rīta blāzmā.

Mēness. 4. jūnijā ir jauns Mēness. Pēc 2—3 dienām var saskatīt

šauro Mēness sirpi. Tas atrodas 6. jūnijā Dvīņu, 7. — Vēža zvaig-

znājā. Pilns Mēness iznāk 19. jūnijā; tas atrodas Strēlnieka zvaig-

znājā, ļoti zemu pie apvāršņa. Pat kulminācijas brīdī tas nepaceļas
vairāk par 5° virs apvāršņa.

Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 5. jūnijā — Marsam,
6. jūnijā — Venērai, 15. jūnijā — Jupiteram.

Jūnijā medibas aizliegtas. Jārūpējas par barības sagatavo-
šanu medību dzīvniekiem — jāsien zaru un lapu slotiņas,

jāievāc siens.

Līdz 20. jūnijam turpinās rūpnieciskās zvejas aizliegums aMBSm
un makšķerēšanas ierobežojumi.
Pēc nārsta zivis ļoti intensīvi barojas, tāpēc, arī no krasta

makšķerējot, gūstami labi lomi, bet mēneša pēdējā dekādē makšķer-
niekam jāatceras, ka 5 kg zivju vienā reizē ir pilnīgi pietiekami, lai

gan atļauts lietot visus makšķernieka rīcībā nodotos zvejas rīkus.

Draudzīgs padoms — ievērojiet makšķerēšanai aizliegtās vietas! Tas

pasargās jūs no liekām nepatikšanām.

Vai jus zināt, ka
...

... pēc Indriķa hronikas ziņām, Dīriķis (viens no vācu misionā-

riem.
— Red. piez.), kuru jau Turaidā lībieši gribēja ziedot savam

dievam, lai sējumi kļūtu auglīgāki, vēlāk Igaunijā nonāca daudz lie-
lākās dzīvības briesmās? Kad 1191. gada Jāņos notika saules aptum-
šošanās, igauņi teica, ka Dīriķis aprij sauli.
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JŪLIJS

| Saules Saules
f Saules Die-

šējā ra
māksi-

augstums
lekta nas Mēness fāzes

kulmi- malals 30° azi- ga-

nācija augstums muts rums

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

1. VII 127 — 56° 847 1807 42° 1746 ©3. VII pl. 18 18

10. VII 129 — 55 853 1804 44 1729 311. VII „22 44

20. VII 130 158 54 904 1756 48 1701 ns)18. VII
„

22 59

30. VII 130 303 52 918 1742 53 1624 £25. VII
n

i4OO

Da-

tums
Vārda dienas

Saule
§ a.

Mēness j.*^,

lec ļ kulminē ļ riet
'ums* jec ļ rjet

Š o

Saule

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

T 1

C 2

P 3

S 4

Sv 5

Imants

Lauma

Benita

Uldis

Andžs, Edīte

4 34 13 27 12 22 20 1 49 21 29 D

4 35 27 23 22 20 2 25 22 26 D

4 36 27 35 22 19 3 23 23 00 ©

4 37 27 46 22 19 4 37 23 22 Vz

4 38 27 57 22 18 5 59 23 33 Vz

P 6

O 7

T 8

C 9

P 10

S 11

Sv 12

Anrijs, Arkādijs
Alda, Maruta

Antra, Adele

Zaiga, Asne

Lija, Sigute
Varaidotis

Indriķis, Ints

4 39 28 07 22 17 7 21 23 42 L

4 40 28 17 22 16 8 42 23 48 L

4 41 28 27 22 15 10 00 23 51 J
4 42 28 36 22 14 11 18 23 55 J
4 44 28 45 22 13 12 34 23 58 J

4 45 2853 22 12 13 53 — 3

4 46 29 01 22 11 15 15 0 02 Sv

P 13

O 14

T 15

C 16

P 17

S 18

Sv 19

Margrieta
Oskars

Egons

Hermīne

Aleksis, Aleksejs
Rozālija, Roze

Jautrīte, Kamilla

4 48 29 08 22 10 16 44 0 07 Sk
4 49 29 15 22 09 18 18 0 16 Sk

4 50 29 22 22 07 19 50 0 31 St

4 52 29 28 22 06 21 10 0 59 St

4 53 29 33 22 04 22 00 1 53 St

4 55 29 38 22 03 22 29 3 19 @
4 56 29 42 2201 1 16 22 44 5 02 M

P 20

O 21

T 22

C 23

P 24

S 25

Sv 26

Ritma, Ramona

Melisa, Meldra

Marija

Magda, Magone
Kristīne

Jēkabs

Anna

4 58 29 46 21 59 1 01 22 52 6 50 O
5 00 29 50 2158 0 512300 8 35 0

5 02 29 52 2156 0 43 23 05 10 14 Z

5 04 29 54 21 54 0 36 23 10 11 50 Z

5 06 29 56 21 53 0 30 23 15 13 23 A

5 08 29 57 21 51 0 24 23 22 14 56 C
5 10 29 58 21 49 0 19 23 34 16 30 Vr

P 27

O 28

T 29

C 30

P 31

Marta, Dita

Cilda, Cecīlija

Edmunds

Valters

Rūta, Angelika

5 12 29 57 2147 0 14 23 52 17 59 Vr

5 13 29 57 21 45 0 09
— 19 20 D

5 15 29 56 21 43 |23gg
0 22 20 24 D

5 17 29 54 21 41 23 55 1 13 21 05 Vz

5 19 29 51 21 39 2350 2 23 21 29 Vz
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Liepu mēnesis

4. Starptautiskā kooperācijas diena

12. Zvejnieku diena.

19. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskas Repub-
likas nodibināšanas diena.

-26. Tirdzniecības darbinieku diena.

26. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

Pirms 60 gadiem (1910) iznāk «Cīņas»

100. numurs ar V. I. Ļeņina rakstu ««Cī-

ņas» jubilejas numuram».

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

2. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis brāļu Kaudzīšu romāna «Mērnieku

laiki» ilustrators gleznotājs Eduards Brencēns. Miris 1929. g.
2. Pirms 90 gadiem (1880) dzimis gleznotājs LPSR Tautas māksli-

nieks profesors Jānis Roberts Tilbergs.
4. Pirms 175 gadiem (1795) Jelgavā dzimis paleontologs un biologs

Eduards Eihvalds. Miris 1876. g.
5. Pirms 30 gadiem (1940) pēc Komunistiskās partijas aicinājuma

visā Latvijā, atbalstot jauno Saeimas vēlēšanu likumu, notiek

masu demonstrācijas.
6. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis PSRS Tautas skatuves māksli-

nieks Jānis Osis.

12. Pirms 150 gadiem (1820) pie Līksnas «Lazdāniem» nokritis dzelzi

saturošs akmens meteorīts.

14.—15. Pirms 30 gadiem (1940) Latvijā notiek Saeimas vēlēšanas,
kurās 97,8% vēlētāju balso par Darba tautas bloka platformu.

15. Pirms 60 gadiem (1910) dzimis operdziedonis LPSR Tautas ska-

tuves mākslinieks Aleksandrs Viļumanis.
18. Pirms 30 gadiem (1940) Latvijas pilsētās un laukos notiek masu

demonstrācijas ar lozungu «Lai dzīvo Padomju Latvija!».
19. Pirms 20 gadiem (1950) atklāts elektrificētais dzelzceļš Rīga—

Dubulti.
22. Pirms 30 gadiem (1940) Tautas saeima pieņem deklarāciju par ze-

mes pāriešanu tautas īpašumā un banku un lielo rūpniecības un

tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju.
26. Pirms 105 gadiem (1865) dzimis izcilais Komunistiskās partijas

darbinieks Pēteris Stučka. Miris 1932. g.
27. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis pilsoņu kara varonis Kārlis Zie-

diņš. Kritis 1919. g.
29. Pirms 30 gadiem (1940) Latvijas PSR valdība pieņem likumu par

zemi.
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9
Jūlijs savu nosaukumu dabūjis no Romas imperatora Gāja
Jūlija Cēzara dzimtsvārda. Agrākais šā mēneša nosau-

kums — kvintīls bija atvasināts no latīņu vārda quintus —

«piektais», un piektais mēnesis tas arī bija bijis gadsimtiem
IffKjH ilgi. Pēc imperatora Jūlija Cēzara 46. gada kalendāra re-

formas 45. gadam jau bija jāsākas ar 1. janvāri, un kvin-

tīls nu kļuva par septīto. Karjeras kārais senators Marks

Antonijs lika senātam priekšā imperatora Gāja Jūlija Cēzara dzim-

šanas mēnesi pārdēvēt par jūliju. Cēzars vēlīgi pieņēma pagodinā-
jumu un senāts, bez šaubām, priekšlikumu ari. Pats imperators savā

vārdā nosaukto mēnesi vairs nepiedzīvoja, jo 44. gada marta 13. dienā,

tā sauktajās marta īdās, viņu senātā nonāvēja republikāņu sazvēr-

nieki. Taču Romas impērijas robežās mēneša vārds «jūlijs» ieviesās.

Cēzara pakļauto gailu pēcteči franči gan ilgi negribēja pieņemt viņu

zemes iekarotāja Jūlija vārdu un šo mēnesi vēl ilgi sauca par
juignet — «mazo jūniju».

hmm| Latvieši jūliju senāk sauca, bet lietuvieši, baltkrievi, ukraiņi
3flu9 un poļi vēl tagad sauc par liepu mēnesi — liepa, mnenb,

Ipjlļ Aunenb, lipiēc. Dažos apvidos latvieši to dēvējuši par siena

\ī/Ja mēnesi, igauņi — arī par siena mēnesi — heinakuu. Arī

Krievzemē šim mēnesim agrāk bijuši divi nosaukumi: krāš-
MBmm nais — nepeenb un sirpja mēnesis — cepnenb. Cehiem vēl

tagad tas saucas červenec. Ģermāņiem tas ir siena mēne-

sis
— Heumonat. Lauku gājēju gada kalendāru noteica daba un da-

rāmais darbs.

Jūlijā debesīs labi redzams zvaigznājs, ko jau Homērs

nosauc par Arktos — Lāceni. Romieši savukārt saskatījuši
kaut ko citu. Tiem tas ir Septiņu Vēršu zvaigznājs — Sep-
tentrlones. Citas tautas šajā skaistajā zvaigznājā saskatī-

jušas ratus: senie ķīnieši to dēvējuši par Debesu Ratiem
vai arī par Valdnieka Ratiem. Par Ratiem tos saukuši arī

senie babilonieši. Mums tie ir Greizie Rati un vietumis arī

Gaisa Rati. Mazos Greizos Ratus ar Polārzvaigzni dīstelē latviešu un

lietuviešu tautas valodā un tradīcijās parasti nepiemin. Senāk pēc
Lielajiem Greizajiem Ratiem latviešu zemnieks zināja pateikt, cik

tālu rīts, bet Kurzemes zvejniekiem tie noderēja kompasa vietā.

;mņyļ
Zvaigznes. Vakaros ap pl. 23st redzams Lauva, Jaunava,

ffl&fģj Svari, Skorpions, Strēlnieks, Cūsknesis un Ērglis, aug-
ļfflĶgß stāk — Vēršu Dzinējs, Lira, Gulbis, zenītā — Pūķis. Vakaros

īSiSĒĒm rietumu pusē jau nozūd Lauva. No rītiem austrumu pusē

parādās Vērsis ar Sietiņu un Valzivs.

Saule 23. jūlijā pl. 10
st

ieiet Lauvas zīmē (IT ).
Zeme 4. jūlijā pl. 18

st 03m atrodas afēlijā (vistālāk no Saules).
Planētas. Venēra atrodas Lauvas zvaigznājā. Tās deklinācija

joprojām samazinās, turklāt arvien straujāk. Līdz ar to šī planēta
pārvietojas arvien zemāk un zemāk pie apvāršņa un tās redzamības

laiks vakaros pēc Saules rieta strauji samazinās. Jau jūlija beigās
Venēru ir grūti saskatīt. Vislabāk to novērot vēl pirms Saules rieta,



31

bet tad jāzina, kur to meklēt. (Planētu koordinātes atrodamas «Astro-

nomiskajā kalendārā».) Jau ar binokli Venēra ir labi saskatāma dienā.

Mēness apciemo Venēru 7. jūlijā, šoreiz noiedams 0°,9 uz leju no tās.

Marss nav saskatāms.

Jupiters vēl saredzams vakaros Jaunavas zvaigznājā, bet atro-

das ļoti zemu. 12. jūlijā 6° zemāk par Jupiteru tam garām paiet
Mēness.

Saturns mazliet jau saskatāms rītos pirms saules lēkta Auna

zvaigznājā. Mēness paiet tam garām 27. jūlijā, bet atrodas tad 8°

augstāk par Saturnu.

Mēness. 3. jūlijā ir jauns Mēness. Pēc 3—4 dienām Mēness sirpi
var redzēt vakaros pēc saules rieta Lauvas zvaigznājā. Pilns Mēness

ir 18. jūlijā. Tas ir tikai nedaudz augstāk virs apvāršņa nekā jūnijā,
tomēr loti zemu — kulminācijas momentā nepaceļas vairāk par 9°

virs apvāršņa. Tas atrodas Strēlnieka zvaigznājā.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 7. jūlijā — Venērai,

12. jūlijā — Jupiteram, 27. jūlijā — Saturnam.

15. jūlijā sakas stirnu ažu medības. Jāturpina barības sa-

gatavošana medību dzīvniekiem — jāievāc siens, jāsāk arī ļSļjļ

Lielākā daļa zivju jau iznārstojušas, aizkavējies vienīgi līnis fjgļsZl
un karūsa, bet rudulis tikai tagad sāk nārstot.

Vasaras vidū ūdeņi aicināt aicina ne tikai īstos, pieredzē-
jušos makšķerniekus, bet visus dabas draugus. Jebkurā rīcībā nepie-
ciešama tīra sirdsapziņa, arī makšķerēšanā. Pārlasīsim vēlreiz Notei-

kumus zvejai Latvijas PSR iekšējos ūdeņos un tikai tad sāksim kra-

vāt ce]a somu!

Jūlijā makšķerēšanas iespējas ir ļoti plašas. Lai gan zivju baroša-

nās intensitāte ir nedaudz mazinājusies, makšķernieks, kas spēj at-

stumt laivu no krasta jau rītausmā, vienmēr atgriezīsies ar labu
lomu. Ir labākais sapalu un karpu makšķerēšanas laiks, labi ķeras
ari asari un līdakas; raudas un ruduli vairāk ciena veģetāru barību —

sautētus graudus, ūdensaugus, maizi.

1970. gadā «Zinātne» izdos autoru kolektīva sarakstīto

brošūru «Augi stāsta par augsni». Tajā populārā veidā

aplūkota fitoindikatoru problēma: kā augu sega palīdz
atklāt derīgos izrakteņus. Darbā izmantoti oriģināli mate-

riāli, kas attiecas uz Latvijas PSR. Brošūra būs bagātīgi
ilustrēta.

Vai jus zināt...

...kādas trofejas padomju karaspēks ieguva Kurzemē? 163 lidma-

šīnas, 478 tankus un pašgājējus lielgabalus, 2450 lielgabalus, 6782

ložmetējus, ap 144500 šauteņu un automātu, 18221 automobili, ap
36 500 zirgu, 4800 dzelzceļa vagonu, 90 lokomotīvju utt.
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AUGUSTS

Saules Saules Saules Die-

apakšējā a māksi- iaules lēkta nas
...

kulmi- g mālais au^ms azi- ga-
Mēness fāzes

nācija O augstums ™ muts rums

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

1. VIII 130 312 51° 920 17 40 54° 16 16 ©2. VIII pl. 859

10. VIII 129 346 49 934 1724 59 1538 310. VIII ~1151

20. VIII 127 418 46 954 17 00 65 14 52 @17. VIII
„

616

30. VIII 124 447 42 10 17 16 31 72 14 05 £23. VIII „23 35

Da-

tums
Vārda dienas

Saule
Sa _

Mēness C(</)

ļ lec ļ kulminē ļ riet
tums *

j ec ļ rje j 5- 2

Saule

st m st m s st m st m st m stm

S 1

Sv 2

Albīns

Normunds, Stefans

5 21 13 29 48 21 37 23 46 3 43 21 43 Vz

5 23 29 44 21 35 23 42 5 06 21 50 ®

P 3

O 4

T 5

C 6

P 7

S 8

Sv 9

Augusts

Romāns, Romualds

Osvalds, Arvils

Aisma, Ivaise

Alfrēds, Madars

Mudīte, Vladislavs

Ģedimins

5 25 29 40 21 33 23 38 6 28 21 57 L

5 27 29 35 21 30 23 34 7 47 22 02 J

5 29 29 30 21 28 23 30 9 04 22 05 J

5 31 29 24 21 26 2326 10 20 22 08 J

5 33 29 17 21 23 23 22 11 38 22 13 Sv

5 35 29 10 21 21 23 18 12 58 22 17 Sv

5 37 29 02 21 19 23 14 14 22 22 23 Sk

P 10

O 11

T 12

C 13

P 14

S 15

Sv 16

Labrencis, Brencis

Olga, Liega
Vizma, Klāra

Elvīra, Velga
Zelma

Zenta, Dzelde

Astra, Astrīda

5 39 28 53 21 17 23 10 15 52 22 35 3
5 41 28 44 21 15 2307 17 23 22 55 Sk

5 43 28 34 21 12 23 03 18 48 23 33 St

5 45 28 24 21 10 22 59 19 51 — St

5 47 28 13 21 08 22 55 20 29 0 43 M
5 49 28 02 21 05 22 52 20 49 2 18 M

5 52 27 50 21 03 22 48 21 01 4 06 Ū

P 17

O 18

T 19

C 20

P 21

S 22

Sv 23

Oļegs
Liene, Helēna

Melānija
Bernhards, Boriss

Janīna

Rudīte, Rodzis

Vitālijs, Ralfs

5 54 27 37 21 00 22 45 21 08 5 53 ®
5 56 27 24 20 58 22 41 21 15 7 37 Z

5 58 27 11 20 55 22 37 21 19 9 18 Z

6 00 26 57 20 52 22 34 21 25 1056 A

6 02 26 43 20 50 22 31 21 31 12 33 A

6 04 26 28 2047 22 27 21 41 14 09 Vr

6 06 26 12 20 44 22 23 21 56 15 43 C

P 24

O 25

T 26

C 27

P 28

S 29

Sv 30

Bērtulis

Ludvigs, Ludis

Natālija
Žanis

Auguste, Guste

Armīns, Vismants

Alvis, Jolanta

6 08 25 57 20 41 22 20 22 24 17 10 D

6 10 25 41 20 39 22 17 23 07 18 19 D

6 12 25 24 20 36 22 13 — 19 07 D

6 15 2507 20 34 22 10 0 11 19 35 Vz

6 17 24 50 20 31 22 07 1 29 19 51 Vz

6 19 24 32 20 28 22 03 2 51 20 02 L

6 21 24 14 20 26 22 00 4 15 20 09 L

P 31 Vilma, Aigars 6 23 2356 20 23 21 57 5 34 20 13 L
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Rudzu mēnesis

2. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. Pirms 30 gadiem (1940) Latvijas PSR

uzņemta PSRS sastāvā.

8. Fizkultūriešu diena.

9. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

30. Ogļraču diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis vēsturnieks LPSR ZA akadēmiķis
Kārlis Strazdiņš. Miris 1964. g.

2. Pirms_ 410 gadiem (1560) Livonijas kara laikā krievu karaspēks
t. s. Ērģemes kaujā (pie Lugažiem) sakauj Livonijas ordeņa spē-
kus.

2. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis revolucionārs padomju rakstnieks

Dāvids Beika. Miris 1946. g.
3. Pirms 50 gadiem (1920) dzimusi LPSR ZA korespondētājlocekle

ķīmijas zinātņu doktore Emīlija Gudriniece.

4. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis LPSR ZA akadēmiķis vēstures

zinātņu doktors LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks

Jānis Krastiņš.
5. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis režisors un aktieris PSRS Tautas

skatuves mākslinieks Alfrēds Amtmanis-Briedītis. Miris 1966. g.
12. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis revolucionārās kustības dalīb-

nieks partijas un valsts darbinieks Roberts Eihe. Miris 1940. g.
15. Pirms 110 gadiem (1860) dzimis rakstnieks Sudrabu Edžus. Miris

1941. g.
17. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis muzeju darbinieks LPSR Nopel-

niem bagātais kultūras darbinieks Arnolds Štokmanis.

21. Pirms 50 gadiem (1920) miris rakstnieks Reinis Kaudzīte. Dzimis

1839. g.
24.—26. Pirms 30 gadiem (1940) notikusi LPSR Tautas saeimas otra

sesija. Nodibināta Latvijas PSR Augstākā Padome. Pieņemta Lat-

vijas PSR Konstitūcija.
27. Pirms 100 gadiem (1870) dzimusi Dora Stučka. Mirusi 1950. g.
29. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis Komunistiskās partijas darbinieks

un literatūrkritiķis Vilis Knoriņš. Miris 1939. g.
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Kamēr romieši jūlija mēnesi vel sauca par kvintīlu un ka-

mēr tas vēl bija piektais mēnesis, tikmēr nākamais, protams,

bija sestais mēnesis un pec romiešu stingrās loģikas tika

Ēvllß nosaukts par sekstilu. Vecais kvintils Cēzaram par godu bija
BļWlfl pārdēvēts par jūliju, bet nākamais mēnesis sekstīls vēl kādu

laiku turējās. Norima pilsoņu kari, norima politiskās kaislī-

bas, un Romā saka valdīt Jūlija Cēzara pēcnieks imperators
Oktaviāns. Iztapīgais senāts piešķīra viņam goda titulu — Augustus —

«cildenais». Un cēzars Oktaviāns Augusts arī neiebilda, kad mūsu

ēras 8. gadā astoto mēnesi sekstīlu viņam par godu nosauca par
augustu un pielika tam klāt vienu dienu. Tā divu romiešu imperatoru
vārdos nosauktie mēneši — jūlijs un augusts — stāv gadā blakus

līdz pat mūsu dienām un abiem ir 31 diena, jo vai tad Augustam
drīkstēja skaitīt mazāk dienu nekā Jūlijam? Drīzāk lai dieviete Junona

iztiek ar 30 dienām!

Citam tautām augusts ir ražas novākšanas mēnesis. Ve-

cākie avoti vēstī, ka latvieši šo mēnesi saukuši par suņu

mēnesi, taču latviešu vecākajos kalendāros tas parasti dē-

vēts par rudzu mēnesi. Lietuviešiem tas ir rudzu pļaujas
mēnesis — rugpiūtis, igauņiem labības pļaujas mēnesis —

loikuskuu, baltkrieviem pļaujas mēnesis — OKHueenb, ukrai-

ņiem sirpja mēnesis — cepnenb, poļiem — sierpien un če-

hiem — srpen. Ģermāņi to saukuši par ražas mēnesi — Erntemonat.

ā
Augustā pie debesīm labi redzams mūsu puslodes skaistais

zvaigznājs Orions. Oriona jostas trīs zvaigznēs latviešu

zemnieks saskatīja Sprigulīti. Citur to dēvē par Kūlējiem.
Augusta beigās Orions uzlec ap pulksten diviem naktī,

tādēļ pēc Sprigulīša latviešu zemnieks agrāk zināja, kad

jāceļas. Citos Latvijas apvidos Oriona jostu sauc arī par
Vistas Laktu. Pulkstenis tais laikos bija retums un Sprigu-

lītis rudens mēnešos līdz ar gaili bija drošs un precīzs laikrādis, kad

rītos jāceļas uz kulšanu.

Zvaigznes. Vakaros ap pl. 22 st redzama Jaunava, Svari,

Skorpions, Strēlnieks, Mežāzis, Cūsknesis un Ērglis, aug-
stāk — Vēršu Dzinējs, Lira un Gulbis, zenītā — Pūķis.
Rietumos jau pazūd Jaunava un Svari. Austrumos no rītiem

parādās Dvīņi un Orions.

Saule 23. augusta pl. 178t ieiet Jaunavas zīmē

Tikai Klusajā okeānā 31. augustā un 1. septembri redzams

Saules gredzenveida aptumsums. Kā daļējs tas novēro-

jams vēl Antarktīdā un Austrālijā, Latvijā nav redzams.

Planētas. Venēra augustā turpina samazināt savu deklināciju
arvien straujāk. Tā kļūst mazāka par Saules deklināciju. Sakarā ar

to Venēra vakaros vairs nav saskatāma, jo tā noriet reizē ar Sauli.

Vislabāk Venēru var novērot dienā, kamēr Saule vēl nav norietējusi,

jo Venēra tagad ir ļoti spoža. Tā jāmeklē apmēram 40° uz austrumiem

no Saules, bet ievērojami zemāk par Sauli. 6. augustā 3° zem Ve-

nēras atrodas Mēness.
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Marss nav novērojams — 2. augustā tas atrodas t. s. konjun-
kcijā, tātad aiz Saules.

Jupiters vēl nedaudz saskatāms vakaros, bet atrodas ļoti zemu.

Tas meklējams Jaunavas zvaigznājā. 9. augustā 6° zemāk par Jupi-
teru tam garām paiet Mēness.

Saturn s atrodas sākumā Auna, bet pēc G. augusta — Vērša

zvaigznājā. Tas redzams no rītiem pirms saules lēkta. 23. augustā
8° augstāk par Saturnu tam garām paiet Mēness.

Mēness. 2. augustā ir jauns Mēness. Tomēr tas ieraugāms ne ātrāk

par 6.—7. augustu, kad tas atrodas Jaunavas zvaigznājā un jau

kjuvis samērā liels. Tas tāpēc, ka Mēness riet gandrīz reizē ar Sauli

un atrodas pārāk zemu, lai būtu saskatāms. Toties pilnais Mēness

nāk jau augstāk — līdz 18° virs apvāršņa. Tas redzams 17. augustā
Mežāža zvaigznājā.

Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 6. augustā — Venērai,
9. augustā — Jupiteram, 23. augustā — Saturnam.

17. augustā Eiropas rietumu dajā, Āfrikas rietumu da|ā, Antarktīdā,

Dienvidamerikā, Ziemeļamerikas austrumu daļā, Atlantijas okeānā

un Klusā okeāna austrumu daļā redzams daļējs Mēness ap-

tumsums. Aptumsuma sākums novērojams jau Indijas okeānā un

visā Āfrikā, bet beigas — Ziemeļamerikā.

Aptumsuma gaita ir šāda: Mēness sāk ieiet Zemes pusēna

pl. 4st
o6m,6; daļēja aptumsuma sākums — pl. sst5 st 17m

,3; vislielākās

fāzes moments — pl. 6st 23m ,5; daļēja aptumsuma beigas —

pl. 7 st 29 m,7; Mēness iziet no pusēnas pl. Bst48 st40 m,4.

Aptumsuma vislielākā fāze (Mēness diametra aptumšotā daļa)
ir 0,414.

Latvijā novērojams tikai pats aptumsuma sākums, jo Rīgā Mēness

riet pl. 5 8t 53 ra, Liepājā — pl. 6 st
08m

.

No 16. jūlija līdz 20. augustam novērojamas Perseīdas. Meteoru

parādības maksimums ir 11.—12. augustā, kad var novērot līdz 50

meteoriem stundā.

Visu augustu turpinās stirnu āžu medības; no mēneša otrās
n«p

sestdienas sākas ūdens un purva putnu medības, bet no

15. augusta — savvaļas baložu un āpšu medības. Jāturpina
arī barības sagāde medību dzīvniekiem.

Visu sugu zivis intensīvi barojas, tāpēc makšķerniekiem
iespēju ir diezgan. No makšķernieku viedokļa augusts ir
vislabākais mēnesis — nav vairs ne odu no rītiem, ne nežēlīgās
pusdienas tveices, zivis ķeras cauru dienu, nav nekādu papildu iero-

bežojumu makšķerēšanai.

1970. gadā «Zinātne» izdos aizraujoši uzrakstīto Dž. Kor-
beta grāmatu «Kumaonas cilvēkēdāji». Tās autors izvadā

lasītāju pa Indijas džungļu takām, kuras viņš pats izstai-

gājis, medījot par cilvēkēdājiem kļuvušus tīģerus un leo-

pardus.
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SEPTEMBRIS

Saules_ •£ Saules Saules Die-

apakšēja = māksi-
Saules

lēkta nas
...

kulmi- 2 mālais au^ ms azi- ga-
Mēness fāzes

nācija O augstums
30

muts rums

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

1. IX 124 451 41° 10 22 16 26 73° 13 55 @1. IX pl. 102

10. IX 121 515 38 10 48 15 53 79 13 14 CB. IX
„

2239

20. IX 117 540 34 11 27 1508 86 1226 @15. IX
„

14 10

23. IX 116 546 33 1143 1440 89 12 11 £22. IX „ 1243

30. IX 114 600 30 1244 1343 94 11 37 ®30. IX
„

1732

Da-

tums
Vārda dienas

Saule

]ec ļ kulminē | riet

Saule Sa-

i
Mēness

!
Cx/>

ums

lec ļ riet

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

O 1

T 2

C 3

P 4

S 5

Sv 6

Ilmārs, Austrums

Elīze, Lizete

Berta, Bella

Dzintra, Dzintars

Klaudija
Magnuss

6 25 13 23 37 20 20 2154 6 51 20 17 ©

6 27 23 18 20 18 2150 8 08 20 20 J

6 29 22 59 20 15 21 47 9 25 20 23 Sv

6 31 22 40 20 13 21 44 10 45 20 27 Sv

6 33 22 20 20 10 21 40 12 07 20 33 Sv

6 35 22 00 20 07 21 37 13 34 20 42 Sk

P 7

O 8

T 9

C 10

P 11

S 12

Sv 13

Regīna

Uga
Bruno

Jausma

Signe
Erna

Iza, Izabella

6 37 21 40 20 05 21 34 15 03 20 58 Sk

6 39 21 19 20 02 21 31 16 30 21 28 3

6 41 20 59 19 59 21 28 17 40 22 21 St

6 43 20 38 19 57 21 25 18 27 23 43 M

6 45 20 17 19 54 21 21 18 52 —
M

6 47 19 56 19 52 21 18 19 07 1 24 O

6 49 19 35 19 49 21 15 19 15 3 10 O

P 14

O 15

T 16

C 17

P 18

S 19

Sv 20

Koknesis
Gunvaldis

Asja, Asnate

Vera, Vaira

Liesma, Elita

Verners

Guntra, Muntis

651 19 13 1946 21 12 1923 4 54 Z

6 53 18 52 19 43 21 09 19 29 6 36 ®
655 18 31 19 40 21 06 19 34 8 16 A

6 57 18 09 19 37 21 03 19 39 9 56 A

7 00 17 48 19 35 21 00 19 48 11 35 A

7 02 17 26 19 32 20 57 20 02 13 15 Vr

7 04 17 05 19 30 20 54 20 24 14 48 Vr

P 21

O 22

T 23

C 24

P 25

S 26

Sv 27

Modris, Matīss

Māris

Vanda

Agris, Agrita

Rauls, Vingra

Gundars, Knuts
Ādolfs, Ilgonis

7 06 16 44 19 27 20 51 21 02 16 08 D

7 08 16 23 19 24 20 48 22 01 17 05 C
7 10 16 02 19 21 20 45 23 15 17 39 Vz

7 12 15 41 19 19 20 42 — 17 59 Vz

7 14 15 20 19 16 2039 0 37 18 11 L
7 16 14 59 19 13 20 36 2 00 18 19 L
7 18 14 39 19 10 20 33 3 19 18 24 L

P 28

O 29

T 30

Sergejs
Miķelis, Mikus

Elma

7 20 14 19 19 07 20 30 4 38 18 28 J
7 22 13 59 19 04 20 28 5 56 18 32 J

7 24 13 39 19 01 20 25 7 13 18 35 ©
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Silu mēnesis

6. Vissavienības naftas un gāzes rupniecī

bas darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes

diena.

13. Tankistu diena.

20. Mežu darbinieku diena.

27. Mašīnbūves darbinieku diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

8. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis revolucionārs un partijas darbi-

nieks Jānis Ģipslis. Miris 1918. g.
8. Pirms 80 gadiem (1890) dzimusi padomju dzejniece Astra (Lūcija

Dīriķe).
9. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis revolucionārs un partijas darbi-

nieks Eduards Zandreiters. Miris 1939. g.

16. Pirms 65 gadiem (1905) dzimis gleznotājs LPSR Tautas māksli-

nieks Voldemārs Valdmanis. Miris 1966. g.
18. Pirms 120 gadiem (1850) dzimis dzejnieks Auseklis (Krogzemju

Mikus). Miris 1879. g.
23. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis LPSR Nopelniem bagātais ārsts

medicīnas zinātņu doktors Pēteris Jākobsons.
24. Pirms 100 gadiem (1870) Rīgā darbu sāk Baltijas skolotāju se-

minārs.

26. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis dzejnieks un dramaturgs Valdis

Grēviņš. Miris 1968. g.
26. Pirms 65 gadiem (1905) avīzē «Proļetarij» iespiests V. I. Ļeņina

raksts «No aizsargāšanās uzbrukumā», kurā augsti novērtēts Rī-
gas kaujinieku uzbrukums Centrālcietumam.

27. Pirms 75 gadiem (1895) dzimusi dziedātāja KPFSR Tautas skatu-

ves māksliniece Irma Jaunzeme.
Pirms 750 gadiem (1220) nodibināta Latvijas pirmā slimnīca —

Svētā Jura hospitālis.
Pirms 260 gadiem (1710) nodibināts Rīgas kara hospitālis.
Pirms 60 gadiem (1910) nodibināta Rīgas pilsētas II slimnīca, ta-

gadējā P. Strādina Republikāniskā klīniskā slimnīca.
Pirms 70 gadiem (1900) «Vakareiropas latviešu strādnieku savie-

nība» Londonā pārtulkojusi un izdevusi latviešu valodā «Komu-
nistiskās partijas manifestu».
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a
Septembra mēneša nosaukumā skaidri saredzams un saklau-

sāms latīņu skaitļa vārds septem — «septiņi». Septītais mē-

nesis tas bija līdz kalendāra reformai 46. gadā p. m. ē.

Pēc reformas tas kļuva par devīto mēnesi gadā, taču vārds

palika vecais. Romas senatori jau divu iepriekšējo impera-
toru — Jūlija Cēzara un Oktaviāna Augusta laikā bija
iemanījušies pārdēvēt mēnešus valdošo cēzaru vārdos. Tāpēc

senāts lūdzis Oktaviāna bargo pēcnieku Tibēriju ļaut septembri no-

saukt par tibēriju, tomēr Tibērijs no šī goda atteicies, ironiski pieme-
tinādams: «Cienījamie senatori, ko gan jūs darīsit, ja būs 13 cēzaru?»

Un tā septembris joprojām ir gada devītais mēnesis.

Citas tautas šo rudens mēnesi nosaukušas, nevis izdabājot

EES-ļ valdniekiem, bet vērojot pašu zemes dabu un savu darbu.

ĒKmĒI Latvieši to saukuši par silu mēnesi, jo malu malās
— tīre-

vßSĒm 'os un mezos mēļiem ziediem zied sili, šiliņi jeb virši. Par

fflgfJ viršu mēnesi to vēl tagad dēvē dažas slāvu tautas: balt-
l ssmM ķrievi — eepacenb, ukraiņi — eepecenb, poļi —

wrzesien.

Krievi senos laikos to saukuši par ražas novākšanas mē-

nesi — piocHb: tas iezīmējis rudens darbu sākumu. Cehiem tas ir

auru mēnesis — zari Ģermāņi to saukuši par rudens mēnesi —

Herbstmonat. Lietuvieši, domādami jau par nākamā gada ražu, sauc

septembri par rudzu sējas mēnesi — rugsējis. Igauņi to sauc par
Miķeļa mēnesi — Mihklikuu.

BSeptembra8
Septembra tumšajās debesīs aizstiepjas Putnu Ceļš. Debesīs

izkaisītie zvaigžņu miljoni izskatās pēc blāvas dūmakas.

Latvieši, lietuvieši un arī igauņi sauc to par Putnu Ceļu —

Paukščiiļ Takas, Linnu tee, — jo rudens naktis pa to uz

siltām zemēm dodoties mūsu gāju putni. Senie grieķi to

dēvēja par Piena Ceļu, jo, kā vēstī sena teika, pa šo debesu

ceļu bēgusi Zeva iekārotā daiļā loja, ko greizsirdīgā Hēra

bija pārvērtusi par govi. Tā nu piens — grieķiski gala — klāj visu

lojas bēgšanas ceļu — galaktiku.

Zvaigznes. Vakaros ap pl. 21 st debess dienvidu pusē redzams

Strēlnieks, Mežāzis, Ūdensvīrs, Zivis, Auns, Cūsknesis,

Ērglis, Pegazs un Andromēda, augstāk, zenīta tuvumā —

Guibis un Lira. Dienvidrietumos noriet Skorpions. Austrumos

no rītiem parādās Vēzis, Lielais Suns (ar Spuļģi) un Ma-

zais Suns.

Saule 23. septembrī pl. 13st s9 m ieiet Svaru zīmē {čh). So
brīdi uzskata par astronomiskā rudens sākumu.

Planētas. Venēra atrodas vislielākajā austrumu elongācijā (46°
no Saules) 1. septembrī. Tā ir spoža, bet atrodas ļoti zemu pie ap-

vāršņa un riet gandrīz reizē ar Sauli. 5. septembrī 2° zem Venēras

tai garām paiet Mēness. 14. septembrī Venēra paiet garām Jupiteram
5° zem tā.
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Marss vēl nav saskatāms.

Jupiters līdz 23. septembrim atrodas Jaunavas zvaigznājā, pēc
tam pāriet Svaru zvaigznājā. Tas saskatāms vakaros mazliet augstāk
par Veneru. 5. septembri par 6° zemāk Jupiteram garām paiet Mēness.

Saturns novērojams nakts otrā pusē Vērša zvaigznājā. Mēness
tur atrodas 19. septembrī un paiet garām Saturnam 8° augstāk.

Mēness. Septembrī jauns Mēness iznāk divas reizes — 1. un

30. septembrī. Pirmajās dienās Mēness ir tik zemu pie apvāršņa,
ka riet gandrīz reizē ar Sauli un tātad praktiski nav saskatāms.

Mēnesi sak labi redzēt tikai pirmā ceturkšņa fāzē, t. i., 8. septembrī.
Arī tad vēl Mēness ir tik zemu, ka slīd gar pašu apvārsni un ātri

noriet (skat. tabulās Mēness rieta momentus, salīdzinot tos ar Saules

rieta momentiem tajās pašās dienās). 8. septembrī Mēness atrodas

pie Skorpiona un Strēlnieka zvaigznāju robežas. Pilns Mēness ir

15. septembrī; tas atrodas Zivju zvaigznājā.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 5. septembrī — Venē-

rai un Jupiteram, 19. septembrī — Saturnam.

Visu septembri turpinās stirnu āžu un ūdens un purva

putnu medības, kā arī 1. datumā sāktās meža irbju medības.

15. septembrī sākas aļņu, staltradžu, stirnu kazu un sloku

medības, bet beidzas savvaļas baložu medības. Jāturpina
barības sagāde medību dzīvniekiem — barības lauciņu no-

kopšana, nezāļu sēklu un mazvērtīgo graudu ievākšana kul-

šanas laikā.

Tuvojas rudenī nārstojošo zivju nārsts, tam gatavojas mūsu ūdeņu
lepnums — Baltijas lasis, arī citas lašu dzimtas sugu zivis — tai-

miņi, foreles, sīgas v. c. Sakarā ar šo rūpnieciski nozīmīgo zivju

pirmsnārsta migrācijām visās Latvijas upēs, kur uz nārstu ienāk

laši, no 1. septembra aizliegta spiningošana.*

Daugavā aizliegta vimbu rūpnieciskā zveja.
Asari pulcējas baros sēkļu malās, lielākā daļa zivju — līdakas,

plauži, sapali — atstāj piekrastes rajonus un pārvietojas uz dziļā-
kām vietām. Līnis jau gatavojas ziemas guļai. Zivis intensīvi baro-
jas, uzkrāj taukus — ziema būs gara, un ar barību būs grūti.

1970. gadā «Zinātne» izdos S. Auerbahas grāmatu «Ģenē-
tika». Autore — Edinburgas universitātes profesore —

apvieno savā personā izcilu zinātnieci un talantīgu zināt-

nes popularizētāju. To pierāda arī šī grāmata, kas iepazīs-
tina ar ģenētikas vēsturi un līdzšinējiem sasniegumiem, ir

uzrakstīta vienkāršā valodā un iepriecina ar savdabīgo
ilustratīvo materiālu.

Vai jūs zināt, ka
...

■ •. Krievijas pirmās revolūcijas laikā no 1905. līdz 1907. gadam
latviešu valodā tika publicēti 8 V. I. Ļeņina darbi, kas izdoti atse-
višķas lapiņas vai arī iespiesti periodiskajos izdevumos?

* Minēto upju sarakstu skat. Noteikumos zvejai Latvijas PSR iekšējos ūdeņos.
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OKTOBRIS

Saules Saules

šēiā Uzaust
māksi- lēkta Dienas Mēness fāzes

kulml- malais azi- garums

nā Cij a
augstums muts

st m st m st m st m

I.X 113 603 30° 94° 1133 IP 8. X pl. 743

10.X 111 622 26 100 1050 @14. X
„

23 22

20.X 109 643 23 108 1002 C22. X
„

548

30.X 107 702 19 114 915 #30. X
„

929

Da-

tums
Vārda dienas

s a u 1 e Sa-
Mē n e s s em

lec ļ kulminē ļ riet
tUmst

lec ļ riet 5 S

Saule

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

C 1

P 2

S 3

Sv 4

Zanda, Lāsma

Ilma

Elza

Modra, Francis

7 26 13 13 20 18 59 2022 8 31 18 39 Sv
7 28 13 01 18 56 20 19 9 54 18 44 Sv

7 30 12 42 1854 20 16 11 19 18 53 Sk
7 32 12 23 18 51 20 14 12 47 19 07 Sk

P 5

O 6

T 7

C 8

P 9

S 10

Sv 11

Amālija

Monika, Zilgma
Daumants

Aina, Anete

Elga, Helga
Arvīds, Arvis, Druvis

Monta, Silva

7 34 12 05 18 48 20 11 14 16 19 31 St
7 36 11 47 18 46 20 09 15 30 20 16 St

7 39 11 30 1843 2006 16 24 21 27 St

7 41 11 13 1840 2003 1654 2259 3
7 43 10 56 18 38 20 01 17 13 — M

745 10 40 18 35 1958 1723 037 O

7 47 10 24 18 32 19 55 17 31 2 19 O

P 12

O 13

T 14

C 15

P 16

S 17

Sv 18

Valfrīds, Lāse

Irma, Mirga
Minna

Eda, Hedviga
Daiga, Dainida

Gaits, Karīna

Rolands

7 49 10 08 18 30 19 53 17 38 3 59 Z

7 52 9 53 18 27 19 50 1743 5 38 Z

7 54 9 39 18 25 19 48 17 48 7 16 ®
-7 56 9 25 18 22 19 45 17 56 8 55 A

7 59 9 12 18 19 19 43 18 07 10 35 Vr

801 859 18 17 1940 1826 12 15 Vr

8 03 8 47 18 14 19 38 18 57 13 44 D

P 19

O 20

T 21

C 22

P 23

S 24

Sv 25

Elīna, Drosma

Leonīds

Urzula, Severīns

Irisa, Irīda

Daina, Dainis

Renāte, Modrīte

Beāte, Beatrise

8 05 8 36 18 12 19 36 19 47 14 52 D

8 07 8 25 18 09 1933 20 58 15 37 Vz

8 09 8 15 18 07 19 31 22 19 16 03 Vz

8 11 8 05 18 04 1928 23 42 16 18 C
8 13 7 56 1801 19 26 — 16 26 L

8 16 7 48 17 59 1924 1 04 16 33 L

8 18 7 41 17 56 19 22 2 23 16 38 J

P 26

O 27

T 28

C 29

P 30

S 31

Amanda, Kaiva
Lilita

Ņina
Laimonis

Nadīna

Valts

8 20 7 34 17 54 1920 3 40 16 42 J

8 22 7 28 17 51 19 17 4 56 16 46 J

8 25 7 23 17 49 19 15 6 15 16 50 Sv

8 27 7 19 17 47 19 13 7 36 16 55 Sv

8 29 7 15 17 44 19 11 9 00 17 02 ©
8 31 7 12 17 42 19 09 10 30 17 16 Sk



41

Zemliku mēnesis

4. Skolotāju diena.

11. Vissavienības lauksaimniecības darbinieku

diena.

17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.
18. Pārtikas rūpniecības darbinieku diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

8. Pirms 30 gadiem (1940) VK(b)P CX plēnums nolēmis uzņemt
LKP Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas sastāvā

8. Pirms 25 gadiem (1945) Viļakai piešķirtas pilsētas tiesības.

9. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis komponists un diriģents Jānis

Mediņš. Miris 1966. g.
10. Pirms 125 gadiem (1845) dzimusi viena no pirmajām latviešu

rakstniecēm Marija Pēkšēna. Mirusi 1903. g.
15. Pirms 90 gadiem (1880) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

mākslas un literatūras vēsturnieks un kritiķis filoloģijas zinātņu
doktors LPSR ZA īstenais loceklis Roberts Pelše. Miris 1955. g.

16. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis agronoms selekcionārs LPSR No-

pelniem bagātais agronoms, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes

un tehnikas darbinieks Jānis Lielmanis.

18. Pirms 30 gadiem (1940) Latvijas komjaunatne uzņemta VĻKJS
sastāvā.

19. Pirms 65 gadiem (1905) noticis masu mītiņš Grīziņkalnā (tag.
1905. gada parkā).

22. Pirms 95 gadiem (1875) dzimis komponists Emīls Dārziņš. Miris

1910. g.
27. Pirms 20 gadiem (1950) miris LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks Valsts prēmijas laureāts Artūrs Filipsons. Dzimis

1906. g.
30.—31. Naktī pirms 185 gadiem (1785) Ventspilī novērota zemes-

trīce.
31. Pirms 135 gadiem (1835) dzimis Krišjānis Barons. Miris 1923. g.

Pirms 65 gadiem (1905) avīzē «Proļetarij» iespiests V. I. Ļeņina
raksts «Revolucionārās Rīgas ultimāts».
Pirms 130 gadiem (1840) atvērts Irlavas skolotāju seminārs.
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Octo latiņu valodā ir skaitļa vārds «astoņi». Oktobris sena

jiem romiešiem bija gada astotais mēnesis.

Kā vēstī sena teika, Romu dibinājis Romuls, kuru kop
ar viņa brāli Remu bērnībā barojusi vilku māte.

Romas teiksmainās dibināšanas 753. gadā p. m. ē. līd

lielajai kalendāra reformai Romas republikas norietā oktob
ris patiešām arī bija astotais mēnesis. 45. gada p. m. ē

reforma pārlika gada sākumu no marta uz janvāri. Astotais pēkšņ
kļuva par desmito. Turpmākajos gadsimtos cēzari valdīja cits pē
cita un katram no tiem par godu un slavu glaimīgais senāts gribēj
atkal kaut ko kaut kā pārdēvēt. Tā oktobris bezmaz kļuva par līviju
par ģermāniku, par antonīnu, par tacitu, par herkuleju, par faustīm

Taču Romas tautai jau pietika ar diviem cēzariem — jūliju un

augustu — kalendārā, un jaunpiešķirtie vārdi laika gaitā atkrita no

oktobra kā svešas čaulas. Oktobris palika oktobris.

Rudens mēnesis oktobris tautām, kas nepārņēma romiešu kalen

dāra terminoloģiju, tika saukts vārdos, kas raksturo pašu mēnes

dabā, darbā un sadzīvē.

ā
Latvieši oktobri saukuši par zetnliku mēnesi. Visu to, kam

dāsnā, dzīvinošā daba sulu mēnesī liek celties no zemes,

liek dīgt, augt un ziedēt, visu to Zemes māte rudenī gurdi
ņem atpakaļ savās dzīlēs. Zemlikas bija rudens ziedojumi
zemei. Lietuviešiem tas ir linu spaļu mēnesis — spalis,

igauņiem degvīna mēnesis — viinakuu, lielkrieviem tas kād-

reiz bija Aucronad, baltkrieviem spaļu mēnesis — Kacrpu-

hhik, ukraiņiem tas ir nodzeltēšanas mēnesis — OKoeren-b, poļiem linu,
spaļu mēnesis — pazdziernik, čehiem briežu mēnesis — rijen, ģermā-
ņiem — vīna mēnesis — Weinmonat.

JļtĒMm Oktobra nakts tumšajās debesīs labi redzams Sietiņš —

Bflßl sensenais latviešu pulksteņa zvaigznājs. Zemnieki labi zi-

nāja, ka Sietiņš naktī noiet tādu pašu ceļu kā saule dienā

n|l vasaras vidū. Tāpēc nakts laiku noteica pēc tā, vai Sietiņš

sĒssrjļĒ ir «virs galvas» vai «pusdienā», vai «gabalā». Ap pl. 4—5
mĒmmM no rīta Sietiņu zināja tur, kur vasarā saule iet launaga

laikā. Kad nu «Sietiņš līgoja launaga laikā», tad cēlās riju
kult vai linus kulstīt, vai malt.

ļlM^l Zvaigznes. Ap pl. 21 st debess dienvidu pusē redzams Mežāzis,

ļagaga Ūdensvīrs, Zivis, Auns, Vērsis, Ērglis, Pegazs un Andro-

MpfMH mēda. Dienvidrietumos noriet Strēlnieks, rietumos — Cūsk-

*s2m\ nesis, apvārsnim tuvojas arī Vēršu Dzinējs. Toties tas parā-
dās atkal ziemeļaustrumos no rītiem pirms saules lēkta.

Rītos paceļas arī Lauva.

Saule 23. oktobrī pl. 238t ieiet Skorpiona zīmē(ttL).
Planētas. Venēra pie mums nav saskatāma, jo tā riet reizē

ar Sauli. 6. oktobrī tā sasniedz vislielāko spožumu ( —4,3). 4. un

31. oktobrī 1° augstāk par Venēru tai garām paiet Mēness. Tāpat
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kā iepriekšējos mēnešos", var mēģināt Venēru saskatīt vakaros pirms
saules rieta. Oktobra sākumā tā jāmeklē apmēram 40°, bet oktobra

beigās —
20° uz austrumiem no Saules.

Marss mazliet saskatāms no rītiem pirms saules lēkta. Līdz

8. oktobrim tas atrodas Lauvas, pēc tam — Jaunavas zvaigznājā.
27. oktobrī 4° zem Marsa tam garām paiet Mēness.

Jupiters vairs nav saredzams.

Saturns redzams nakts otrā pusē austrumos, no 1. līdz 6. ok-

tobrim Vērša, pēc tam — Auna zvaigznājā. 17. oktobrī 8° augstāk
Saturnam garām paiet Mēness.

Mēness. Jauns Mēness bija 30. septembrī un atkal būs 30. oktobrī.

Redzēt to var tikai pēc vairākām dienām, ap 6. oktobri, pie Cūsk-

neša un Strēlnieka zvaigznāju robežas. Pilns Mēness ir 14. oktobrī;

tas atrodas Zivju zvaigznājā.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 4. oktobrī — Venērai,

17. oktobrī — Saturnam, 27. oktobrī — Marsam.

Visu oktobri turpinās visas tās pašas medības, kas atjautas

septembra otrajā pusē. Ar mēneša pēdējo svētdienu sākas

arī zaķu, lapsu un meža cūku medības. LPSR Mežsaimnie-

čības un mežrūpniecības ministrijai ir tiesības izmainīt me-

dību termiņus vai pat aizliegt dažu dzīvnieku medības.

Medību termiņus pirms katras sezonas paziņo republikas
centrālajā presē.

Zemūdens pasaulē valda rudens. Intensīvi barojas plēsīgās zivis —

asari un līdakas, tās arī sastāda galveno daju makšķernieku lomos.

Ar 1. oktobri aizliegta lašu rūpnieciskā zveja, sākas to nārsts.

Sajā laikā lašus zvejo tikai zivju audzētavu vajadzībām. No noķer-
tajiem lašiem iegūst ikrus un pieņus, tos mākslīgi apaugjo un inkubē.

Tikai nākamajā pavasarī izšķiļas neveiklie, nevarīgie lašu kāpuri.
Tos rūpīgi kopj, baro, ārstē un audzē tik ilgi, kamēr lašu mazulis

pieaug tiktāl, ka var doties uz jūru. Sis periods ilgst I—2 gadus un

prasa ļoti daudz pūļu, līdzekļu un darba, bet šis darbs atmaksājas:
jau tagad mūsu lašu krājumi ik gadus papildinās galvenokārt uz

audzētavās izaudzēto lasēnu rēķina.

Vai jus zināt, ka ...

...1905. gada maijā KSDSP Rīgas komiteja atsevišķā lapiņā 3000

eksemplāru lielā metienā latviešu valodā un 2000 eksemplāru krievu

valodā iespieda un izplatīja V. I. Ļeņina uzrakstīto «Paziņojumu par

Krievijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas 111 kongresu»? Tas

ir pirmais zināmais latviešu valodā izdotais V. I. Ļeņina darbs.
Pirms tam publicēti atsevišķi V. I. Ļeņina darbu fragmenti vai to iz-
klāsts.

...1905. gada augustā LSDSP Centrālā Komiteja latviešu, krievu

un vācu valodā laida klajā V. I. Ļeņina uzrakstīto lapiņu «Trīs

konstitūcijas jeb trīs valsts uzbūves kārtības», kam bija dots nosau-

kums «Trīs konstitūcijas jeb trejādas valsts satversmes»? Toreiz izdo-

lapiņas teksts nedaudz atšķiras no tulkojuma, kas ievietots lat-

viešu valodā izdotajos V. I. Ļeņina Rakstos.
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NOVEMBRIS

Saules •
,

„.

apaļ,.
Saules Saules Die-

šējā Uzaust māksi- lēkta nas Mēness fāzes
kulmi malais azi- sa-

nācija
augstums muts rums

st m st m st m st m

1 XI 107 706 19° 115° 907 £ 6. XI pl. 15 48

10. XI 107 724 16 121 828 @13. XI
„

1029

20. XI 109 742 13 126 748 £21. XI
„

214

30. XI 112 758 11 130 714 #29. XI
„

016

Da-

tums
Vārda dienas

Saule
ga.

Mēness c

'

w

lec ļ kulminē ļ riet
tumst

ļec ļ rjet S o

Saule

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

Sv 1 Krīvs, Ikars 8 33 13 07 10 17 40 19 07 11 59 17 36 Sk

P 2 Ritums, Dzīle

0 3 Ērika, Dagnija
T 4 Atis, Otomārs

C 5 Šarlote

P 6 Linards, Leons

S 7 Dauga
Sv 8 Aleksandra, Agra

8 36 7 09 17 38 19 05 13 19 18 15 St

8 38 7 08 17 36 1903 14 20 19 18 St

840 709 1733 1901 1457 2044 M

842 7 10 1731 1859 15 18 2221 M

8 45 7 12 17 29 18 57 15 31 23 59 3
8 47 7 14 17 27 18 55 15 39 — O

8 49 7 18 1725 18 53 15 46 1 36 Z

P 9 Teodors

O 10 Mārtiņš, Mārcis

T 11 Ojārs, Nellija
C 12 Kaija, Kornēlija
P 13 Eižens

S 14 Fricis, Vikentijs
Sv 15 Leopolds

8 51 7 22 17 23 18 52 15 52 3 11 Z

8 53 7 27 17 21 18 50 15 57 4 45 A

8 55 7 33 17 19 18 49 16 03 6 21 A

8 58 7 40 17 17 18 47 16 13 7 59 Vr

900 7 48 17 15 18 45 16 29 9 38 ®
9 02 7 57 17 13 18 44 16 54 II 12 D

9 04 8 06 17 11 18 42 17 34 12 33 D

P 16 Banga, Dzirkste

O 17 Hugo, Uģis
T 18 Aleksandrs

C 19 Elizabete, Līze

P 20 Anda

S 21 Zeltīte, Andis

Sv 22 Aldis, Alfons

9 06 8 16 17 09 18 41 18 38 13 28 D

9 09 8 27 17 08 18 40 19 57 14 01 Vz

9 11 8 39 17 06 18 38 21 21 14 21 Vz
9 13 8 52 17 05 18 37 22 45 14 34 L

9 15 9 06 17 03 18 36 — 14 42 L

9 17 9 20 17 01 18 34 0 05 14 47 C
9 19 9 36 17 00 18 33 1 22 14 51 J

P 23 Zigrīda, Dabris

O 24 Velta

T 25 Katrīna
C 26 Konrāds

P 27 Lauris

S 28 Rita, Vita

Sv 29 Ignāts

9 21 9 52 16 58 18 32 2 38 14 55 J

9 23 10 09 16 56 18 31 3 55 14 59 Sv

9 25 10 26 16 55 18 30 5 15 15 05 Sv

9 27 10 45 16 54 18 29 6 38 15 11 Sv

9 29 1104 16 53 18 28 8 05 15 22 Sk

931 11 24 1651 1827 9 36 1539 Sk

9 33 11 45 16 50 18 27 11 03 16 12 ©

P 30 Andrejs, Andris 9 35 12 06 16 49 18 26 12 12 17 07 St
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Salnas mēnesis

7. Lielas Oktobra sociālistiskās revolūcijas

53. gadadiena.

10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Raķešu karaspēka un artilērijas diena.

28. 1920. gadā dzimis Fridrihs Engelss.
Pirms 75 gadiem (1895) Pēterburgā

V. I. Ļeņins nodibinājis «Cīņas savienību

strādnieku šķiras atbrīvošanai», šai pašā

gadā Rīgā dibināti pirmie strādnieku pul-

ciņi.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

7.—9. Pirms 50 gadiem (1920) latviešu strēlnieki piedalījušies Pere-

kopa sturmēšanā.

7. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis arhitekts profesors Osvalds Tīl-

manis.

11. Pirms 20 gadiem (1950) miris LPSR Zinātņu akadēmijas vicepre-
zidents profesors ģeogrāfijas zinātņu doktors Matvejs Kadeks.
Dzimis 1897. g.

15. Pirms 75 gadiem (1895) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Jekaterina Bunčuka. Mirusi 1968. g.
18. Pirms 80 gadiem (1890) dzimusi botāniķe Marija Galeniece.

20. 1913. gadā LSD Ārzemju grupu biroja «Biļetenā» iespiests
V. L Ļeņina izstrādātais platformas projekts «Latvijas sociālde-

mokrātijas IV kongresam».
23. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis kordiriģents LPSR Tautas skatu-

ves mākslinieks Teodors Kalniņš. Miris 1962. g.
24. Pirms 70 gadiem (1900) dzimis LVU profesors fizikas un mate-

mātikas zinātņu doktors Arvīds Lūsis. Miris 1969. g.
25. Pirms 90 gadiem (1880) dzimis rakstnieks Kārlis Strāls.

25. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis aktīvais revolucionārās kustības

dalībnieks un partijas darbinieks Semjons Nahimsons. Nogalināts
1918. g.
Pirms 270 gadiem (1700) dzimis slavenais arhitekts Bartolomeo

Frančesko Rastrelli, pēc kura projekta celtas Jelgavas un Rundā-
les pilis. Miris 1771. g.
Pirms 80 gadiem (1890) no Rīgas Dabas pētnieku biedrības ko-

lekcijām izveidots Dabas muzejs.
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Novembra mēneša nosaukumā ir latīņu valodas skaitļa
vārds novem — «deviņi». Teiksmainais Romas dibinātājs

vi Romuls esot sastādījis romiešiem arī pirmo kalendāru. Tajā

rSogalž bija desmit mēnešu. Gads sākās pirmajā martā. Novembris

ļxpZL bija devītais mēnesis. Kad pēc kalendāra reformas tas kļuva
■™i

par vienpadsmito mēnesi, senatori atkal sāka gudrot, vai

nevar to pārdēvēt. Taču visi mēģinājumi bija neveiksmīgi.
Novembrim tā arī palika Romula dotais vārds.

ļļwa
Latviešiem tas bija sala vai salnas mēnesis. Lietuvieši vēl

9£ļfļo tagad to sauc par lapkriti — lapkritis, igauņi jau par zie-

mas mēnesi — talvekuu. Arī slāvu tautas, kas dzīvoja
vairāk uz dienvidiem, dēvējušas to par lapkriti: baltkrievi —

Aicranad, ukraiņi — Aucronad, poļi un čehi — listopad. Liel-
m&Wm krieviem gan, tāpat kā mums, tas jau ir aukstais, sasalu-

šais mēnesis — crydeHb vai zpydenb. Ģermāņiem novembris

bijis vēju mēnesis — Windmonat.

Novembra naktis pie mums ir tumšas un salta lietus aiz-

Bžßlsal lijušas. Skaidrajās naktīs samta melnajās debesīs labi re-

(AbSh drāmas spīdekļu miriades. Šogad novembrī labi varēs redzēt

MSJH klīstam starp tam mūsu Saules sistēmas dīvaināko pla-
netu

— gredzeniem rotāto Saturnu. Neapbruņotai acij tas

WKSB šķiet diezgan nespodrs un blāvs un agrākos laikos pie
mums laikam gan palicis neievērots. Lietuviešiem, kas Sau-

les sistēmas planētas, šķiet, labi apguvuši jau ļoti senos laikos, arī

Saturns ir pazīstams: lietuviešu teika vēsti, ka tā ir Saules meita

Salija. Tā ir čakla un gādīga meita, un tās pārziņā ir visi ūdeņi

zemes virsū. Kad Salija nākusi apciemot zemi, tās rezidence bijusi
ezeriem bagātā Sēlija.

n«Ki Zvaigznes. Vakaros ap pl. 21 st dienvidu pusē redzams Mež-

azis, Ūdensvīrs, Zivis, Auns, Vērsis, Ērglis, Pegazs un

Egfjfjļļ Andromēda, austrumu pusē augstāk — Persejs, rietumu —

SsljSfl Lira un Gulbis. No rītiem austrumos jau parādās Jaunavas

zvaigznājs.
Saule 22. novembrī pl. 21 8t ieiet Strēlnieka zīmē (£ )•
Planētas. Venēra nav redzama, izņemot pašas pēdējās novembra

dienas. Tā atrodas t. s. apakšējā konjunkcijā — starp Zemi un

Sauli — 10. novembrī un novembra beigās kļūst saskatāma kā rīta
zvaigzne Auseklis. Tā atrodas Svaru zvaigznājā. 27. novembrī 5°
zemāk par Veneru tai garām paiet Mēness.

Marss atrodas Jaunavas zvaigznājā un ir saskatāms no rītiem.
25. novembra vakara 6° zemāk par Marsu tam garām paiet Mēness.

Jupiters nav redzams
— 9. novembrī tas atrodas konjunkcijā

ar Sauli.

Saturns atrodas opozīcijā 11. novembrī. Tas labi redzams visu
nakti ka 0,0 spožuma zvaigzne. Tālskatī labi novērojams Saturna
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gredzens. Tā redzamie izmēri ir 46"X17". 13. novembri 8° augstāk
par Saturnu tam garām paiet Mēness.

Mēness. Jauns Mēness bija 30. oktobrī. Tas kļūst redzams tikai ap
3. novembri Strēlnieka zvaigznājā. Nākamais jaunais Mēness —

29. novembrī — saskatāms tikai decembrī. Pilns Mēness ir 13. no-

vembrī Auna zvaigznājā. Tas ir visai augstu virs apvāršņa (kulminā-

cijas momentā ap 55°).
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 13. novembrī — Sa-

turnam, 25. novembrī — Marsam, 27. novembrī — Venērai un Jupi-
teram.

Meteori. No 10. līdz 18. novembrim novērojamas Leonīdas. Mak-

simums 16.—17. novembrī, parasti ap 8 meteori stundā. Dažreiz no-

vērojams zvaigžņu lietus, t. i., ļoti intensīva meteoru krišana.

15. novembrī beidzas ūdens un purva putnu medibas. Pārē-

jās un oktobrī iesāktās medības turpinās visu mēnesi, sloku E|Sjfi»
medības beidzas 30. novembrī. Ja klimatiskie apstākļi ir

nelabvēlīgi, jāsāk medību dzīvnieku piebarošana. I^sŠml
Turpinās lašu dzimtas zivju — lašu, taimiņu, foreļu,

sīgu un repšu nārsts un to zvejas aizliegums.
Vasaras makšķerēšanas sezona praktiski ir beigusies. Dažkārt

laimējas noķert kadu vēdzeli, līdaku vai asari, bet dienas jau kļuvu-
šas īsas īsas, laiks vēss, dažkārt jau parādās pirmais plānais ledus,

un makšķernieki sāk ilgoties pēc ziemas sezonas.

Vispirms gan jāatceras, ka pēc 5—6 mēnešiem atkal būs vasara,

atkal noderēs garie makšķerkāti, spiningi, spoles un auklas. Tāpēc
laikus parūpēsimies par visa šī inventāra «iekonservēšanu» — ieeļļo-
sim spoles ar biezāku eļļu vai vazelīnu, salabosim makšķerkātus un

novietosim tā, lai tie nesaliecas, sakārtosim āķus un auklas. Kad tas

viss padarīts, ķersimies pie ziemas makšķerēšanas inventāra sakār-

tošanas. Arī te daudz ko pielabot, šis tas jāiegādājas no jauna un

turklāt ar steigu, jo ziema, kā saka, deguna galā. īstam makšķer-
niekam šī nodarbošanās sagādā prieku.

1970. gadā «Zinātne» izdos akadēmiķa V. Obručeva grā-
matu «Saņņikova Zeme». Sis romāns pieskaitāms zinātnis-

kajai fantastikai, jo, balstoties uz zinātnes atklājumiem
un hipotēzēm, autors apraksta mamutu, garspalvaino de-

gunradžu un alu cilvēku laikmetu.

Lasot romānu «Saņņikova Zeme», jūtams, ka to sarak-

stījis cilvēks, kas ļoti mīl ģeologa profesiju, kas pats
daudz ceļojis, atklājis nepazīstamus kalnus un savus pie-
redzējumus un pārdomas vēlējies nodot jaunai atklājēju
paaudzei.
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DECEMBRIS

Saules
_
, _..

apak- Saules Saules Die -

šeja Uzaust
maksi-

lēkta nas Mēness fāzes
kulmi- malais

azimuts sa-

nācija augstums rums

st m st m st m st m

1. XII 112 759 11° 131° 7 12 C 5. XII pl. 23 36

10. XII 116 811 10 134 6 513013. XII
„

004

20. XII 121 818 9,6 135 643 £21. XII
„ 009

22. XII 122 818 9,6 135 642 #28. XII
„

13 43
30. XII 1 26 8 22 10 134 6 48

Da-

tums Vārda dienas
Saule Sa..

iec ļ kulminē ļ riet
'ums'

Saule Mēness
— '. .. lOJ •—■

lec ļ riet S «

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

) 1

' 2

: 3

1 4

. 5

lv 6

Arnolds

Meta, Sniedze

Raita

Baiba, Barba

Sabīne, Sarma

Nikolajs, Niklāvs

9 36 13 12 28 16 48 18 25 12 57 18 29 \\

9 38 12 51 16 47 18 25 1323 20 06 M
9 40 13 14 16 46 18 24 13 38 21 44 Ū

9 41 13 38 16 45 18 24 13 48 23 21 ū

9 43 14 03 16 45 18 23 13 55 — 3
9 44 14 28 16 44 18 22 1400 0 55 Z

1 7
) 8

' 9

: 10

1 n

12

v 13

Antonija, Anta

Gunārs

Sarmīte, Jukums

Guna, Judīte

Voldemārs, Valdis

Otīlija, Iveta

Lūcija, Veldze

9 46 14 53 16 44 1822 14 05 2 27 Z

948 15 19 1643 1822 14 11 3 59 A

9 49 15 45 16 43 18 22 14 20 5 34 A

9 51 16 12 16 42 18 22 14 33 7 10 Vr

9 52 16 40 16 42 18 22 14 53 8 45 Vr

9 53 17 07 16 42 18 21 15 26 10 11 D

954 1735 1641 1821 1621 11 17 ®

1 14

) 15

16

; 17

1 18

19

v 20

Auseklis

Johanna, Jana

Alvīne

Hilda, Teiksma

Kristaps

Lelde, Sarmis

Arta, Minjona

955 1804 1641 1821 1735 11 59 Vz

9 56 18 32 16 41 18 21 18 58 12 24 Vz

9 57 1901 1641 18 22 20 23 12 39 L

9 58 19 30 16 41 18 22 21 45 12 47 L

9 59 20 00 16 42 18 22 23 04 12 55 L

9 59 2029 16 42 18 22 — 12 59 J

9 59 2059 16 42 18 23 0 20 13 03 J

' 21

) 22

23

: 24

» 25

26

v 27

Toms, Saulcerīte

Saulvedis

Viktorija, Balva

Ādams, Ieva

Stella, Larisa

Dainuvīte

Elmārs, Inita

10 00 2129 16 42 18 23 1 36 13 08 £
1000 2159 1642 1824 253 13 12 Sv

1001 22 29 16 43 18 24 4 14 13 18 Sv

10 01 2259 16 44 18 25 5 38 13 27 Sk

10 02 23 29 1645 18 25 7 07 13 42 Sk

10 02 2359 16 46 18 26 8 36 14 06 St

10 02 24 28 16 47 18 27 9 56 14 51 St

1 28
) 29

' 30

: 31

Inga, Ingus
Solveiga, Ilgona
Dāvids, Dāvis

Silvestris, Kalvis

10 02 24 58 16 48 18 28 10 51 16 03 $
10 02 25 27 16 49 18 29 11 25 17 38 M

10 02 25 57 16 50 18 30 11 44 19 20 M

10 02 26 26 16 51 18 31 11 55 21 02 O
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Vilku mēnesis

5. PSRS Konstitūcijas diena.

17. Pirms 30 gadiem (1940) atklāts LK(b)P
IX kongress.

18. Pirms 45 gadiem (1925) atklāts VK(b)P
XIV kongress.

19. 1906. gadā dzimis PSKP CX ģenerālsek-

retārs Leonīds Brežņevs.

22. Enerģētiķu diena.

24. Pirms 70 gadiem (1900) iznācis «Iskras»

pirmais numurs.

30. 1922. gadā nodibināta Padomju Sociālis-

tisko Republiku Savienība.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms f>o gadiem (1920) dzimis padomju vēsturnieks un filozofs

LPSR ZA akadēmiķis Vilis Samsons.

12. Pirms 125 gadiem (1845) dzimis Latgales dziesminieks Andrievs

Jurdžs. Miris 1925. g.
12. Pirms 85 gadiem (1885) dzimis žurnālists un bibliogrāfs Augusts

Ģinters. Miris 1944. g.

13. Pirms 140 gadiem (1830) dzimis viens no latviešu tēlotājas māk-

slas pamatlicējiem gleznotājs Kārlis Hūns. Miris 1877. g.
25. Pirms 120 gadiem (1850) dzimis Latgales dziesminieks Pēteris

Miglinīks. Miris 1883. g.
25. Pirms 75 gadiem (1895) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un partijas darbinieks Jānis Laroze. Miris 1938. g.
26. Pirms 80 gadiem (1890) dzimis ievērojamais augsnes zinātnes

un agrokīmijas speciālists LLA profesors Kārlis Krūmiņš. Miris

1966. g. '
30. Pirms 85 gadiem (1885) dzimusi LPSR Nopelniem bagātā skatu-

ves māksliniece Ella Jēkabsone. Mirusi 1958. g.
30. Pirms 10 gadiem (1960) miris Tautas rakstnieks Ernests Birz-

nieks-Upītis. Dzimis 1871. g.

Pirms 70 gadiem (1900) F. Roziņš v. c. sākuši izdot ārzemēs žur-

nālu «Sociāldemokrāts».
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Decem latiņu valodā ir «desmit» un mensis december —

«desmitais mēnesis». Romula kalendārā gads bija iedalīts

desmit mēnešos. Tas sākās ar martu un beidzās ar

desmito mēnesi — decembri. Tomēr romieši dnz vien ma-

nīja, ka viņu lunārais gads ar 304 dienām nespēj panākt
Saules gada gaitu. Pēc gada beidzamā mēneša decembra

30. dienas sākās tā sauktais tukšais laiks. Jaunā gada
sākumu pēc sava prāta pasludināja priesteri. Gads par labu kukuli

varēja kļūt gan garāks, gan īsāks. Uz vienu gadu ievēlētās valsts

amatpersonas tā centās pagarināt pašu vai saīsināt savu konkurentu

pilnvaru laiku. No Aleksandrijas ataicinātais astronoms Sozigens
izstrādāja Romai jaunu kalendāra sistēmu. Piedzima Jūlija kalendāra

gads ar janvāri sākumā un decembri beigās. Decembris tagad, pēc

reformas, bija nevis desmitais, bet divpadsmitais mēnesis.

Jau agrāk ar decembra beigām izbeidzās arī konsulu pilnvaras

un bija jāievēlē jauni. Tagad Jūlijs Cēzars noteica, ka ar decembra

beigām beidzas ne tikai administratīvais, bet arī saimnieciskais gads
un tāpēc jākārto visi šā gada darījumi. Romiešiem gribot negribot
nācās decembra beigās norēķināties arī par saviem gada parādiem.

Taču nebija tik viegli pārdēvēt to, kas veselus septiņus gadsim-
tus bija saucies decembris. Velti to izmēģinājās imperators Komods,

kas, cildinot kādu skaistuli, gribēja decembri nosaukt par Amazoniju.

ā
Latvieši decembri saukuši par vilku mēnesi, jo sīvajā zie-

mas salā mežos, laukos un pat sētās draudēja vilku bries-

mas. Lietuviešiem un slāvu tautām decembris ir sala un

aukstuma mēnesis: lietuviešiem — gruodis, baltkrieviem —

CH.eoKQ.Hb, ukraiņiem — epydenb, poļiem — grudzleh, če-

hiem — proslnec, ģermāņiem tas bija svētais mēnesis —

Heilmonat, igauņiem — ziemsvētku mēnesis — Joulukuu.
Tā kā vecie latvieši skaitīja mēnešus no vienas jauna Mēness

sirpja parādīšanās līdz nākamajai, tad 12 mēnešu gads iznāca īsāks

par Saules gadu. Lai šo starpību izlīdzinātu (kā rāda rakstītie avoti),

caurmērā katram otrajam gadam pievienoja klāt vēl 13. mēnesi, t. s.

svētku mēnesi.

Pie decembra debesīm dažas stundas pirms saules lēkta

uzlec un ar savu spožumu pārējās apsteidz Rīta zvaigzne

Auseklis. Tā ir planēta Venēra. Auseklis latviešu zemnie-

kam bija īsta pulksteņa zvaigzne, jo, kad uzlēca Auseklis,
tad zināja, ka drīz būs rīts. Pulksteņa rādītāja amatā rude-

ņos ar Ausekli mēdz sacensties Spuļģis, un tas reizēm abiem

izdodas tik labi, ka dažos novados ļaudis jauc vienu ar

otru. Bet decembrī Spuļģis lec jau pirms pusnakts. Lietuvieši savā

teikā Ausekli sauc par Saules meitu Aušrīni, kas katru jītu gatavo
Saulei brokastis.
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Zvaigznes. Ap pl. 21 8t vakarā dienvidu pusē redzams Ūdens-
mvmm

virs, Zivis, Auns un Vērsis, austrumos — Dvīņi. Zem zo- KļtfcM
diaka joslas redzama Valzivs un Orions, augstāk — Pegazs,
Androinēda, Persejs un Vedējs. Rietumos vēl arvien re- yffiWŽç
dzams t. s. vasaras trīsstūris, ko veido Vega, Denebs un

Altairs (skat. maija debess aprakstu). Ērgļa zvaigznājs ar

Altairu gan ātri noriet. No rītiem austrumu pusē jau pace-

ļas Svari un Cūsknesis.

Decembrī, tāpat kā janvārī, naktis ir ļoti garas, tā ka spīdekļu
diennakts griešanās kustības dēļ naktī var novērot gandrīz vai visu

zvaigžņoto debesi, tikai daļa zvaigznāju redzami vakaros un vēlāk

noriet, citi uzlec. Nav novērojami tikai tie zvaigznāji, kuru tuvumā

atrodas Saule.

Saule 22. decembrī pl. 9 st 36m ieiet Mežāža zīmē ( ,£> ). 5o brīdi

astronomi uzskata par ziemas sākumu.

Planētas. Venēra labi redzama kā rīta zvaigzne Auseklis.

16. decembrī tā sasniedz vislielāko spožumu. Tā atrodas Svaru zvaig-

znājā. 25. decembrī 9° zemāk Auseklim garām paiet Mēness.

Marss redzams no rītiem pa labi no Venēras līdz 17. decembrim

Jaunavas, pēc tam — Svaru zvaigznājā. 24. decembrī 6° zemāk par
Marsu tam garām paiet Mēness.

Jupiters arī atrodas Svaru zvaigznājā, bet zemāk par Venēru. Tas

saskatāms no rītiem pirms Saules lekta. 25. decembrī 6° zem Jupitera
tam garām paiet Mēness.

Saturns novērojams gandrīz visu nakti Auna zvaigznājā.
10. decembrī 8° augstāk par Saturnu tam garām paiet Mēness.

Mēness. Jauns Mēness bija 28. novembrī. Tas kļūst redzams, sākot

ar apmēram 2. decembri, Mežāža zvaigznājā. Nākamais jaunais Mē-

ness — 28. decembrī — mazliet saskatāms jau 31. decembri pēc sau-

les rieta, arī Mežāža zvaigznājā. Pilns Mēness ir 13. decembrī Vērša

zvaigznājā. Tas atrodas ļoti augstu — kulminācijas momentā 60°

virs apvāršņa.
Mēness paiet garām planētām šādās dienās: 10. decembrī — Sa-

turnam, 24. decembrī — Marsam, 25. decembrī — Venērai un Jupi-
teram.

1. decembrī sākas caunu un vāveru medības. Visu mēnesi ESSjfi
turpinās arī meža cūku, zaķu, lapsu, ūdru un meža irbju ļszS&
medības, bet aļņu, staltradžu, stirnu un āpšu medības bei- ļjgļjsfl
dzas 31. decembrī. Jāturpina medību dzīvnieku piebarošana.

r^™-

Tikko paplānais, rudenīgi sīkstais ledus puslīdz droši iztur cilvēka

svaru, sākas slavenā «pirmā ledus» sezona. Makšķernieki nav sku-

bināmi, jo šis brīdis ir gaidīts ar nepacietību. Un ne bez iemesla —

uz «pirmā ledus» lomi gandrīz vienmēr ir labi. Sevišķi labi ķeras

asari, līdakas un raudas. Gadās arī kāds plaudis, kas vēl nav atradis

savu ziemošanas bedri.

Ar 5. decembri izbeidzas visi makšķerēšanas papildu ierobežojumi,
kas saistīti ar lašu dzimtas zivju nārstu. Visa ziema gan vēl priekšā,
bet — uz ledus, ātrāk uz ledus!
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KAD ES SAKU: ĻEŅINS

Kā izteikt, ko manī izraisa vārds Ļeņins? Ar šo vārdu iešalcas

aprīļa viesuļi, lauzdami ledu, ārdīdami sniega kupenas, lai starp drū-

majiem, bargajiem mākoņiem varētu pamirdzēt zila, priecīga debess.

Redzu puķi, kas tikpat drosmīgi kā Oktobra strēlnieku durklis pār-
šķeļ sasalušo sniega sērsnu un skatās saulē. Dzirdu dzērvju klaigas,
kas skan kā uzvaras fanfaras — sasniegts ilgotais krasts! Ļeņins —

tās ir ilgas. Tās ir ilgas pēc citas cilvēces, pēc karstas, atraisītas

dzīves. Kad es saku: Ļeņins, man atmiņā uzaust mani studiju gadi.

Kā tautsaimniecības fakultātes studente es dzīvoju gultas vietā pie
labiem cilvēkiem, kam bija Ļeņina raksti. Paši viņi bija veci, bet

viņu domas jaunas. Pie viņiem lasīju pirmoreiz Ļeņina darbus: «Valsts

un revolūcija» un grāmatu par renegātu Kautski. Šīs grāmatas man

neļāva vairs citādi domāt kā vien Tavu domu, Ļeņinl
Redzu savu brāli. Viņš kravā ceļa somu. Es nenojautu toreiz, ka

uz viņa pleca uzlikta Ļeņina roka, tāpat kā uz daudzu tautu darba

jauniešu un strādnieku pleciem. Viņa sirdī dega viens nodoms:

— Uz Spāniju! Palīgā Spānijas tautai. — Internacionālas brigādes
varonīgie bataljoni cīnījās un krita ar Tavu vārdu, Ļeņin.

Es atceros kara gadus Maskavā. Aptumšotajā pilsētā naktīs

pēkšņi kļuva gaišs kā dienā: uzlidoja augšup uzvaras salūts, krāšņās,
mazās Ļeņina saules. Es reiz biju pie Kremļa un klausījos salutē-

jošo lielgabalu grāvienos. Un man likās, ka šo grāvienu blāzmās ir

Ļeņina acu neuzvaramais spēks un nicinājums pret ienaidnieku,

prieks, satriecot viņu. Visi zināja: Ļeņingrada, arī badā mirstot, ne-

padosies un nemirs, jo tā saucas Ļeņina vārdā. Aukstajā ziemā, kad

nebija uguns, tā sildījās pie Ļeņina sirds.

Un tagad, kad mēs, latviešu padomju rakstnieki, tiekamies dekā-

dēs un ceļojumos ar tik daudzu citu padomju tautu rakstniekiem, vai
mūsu dzejās un runās, mūsu apskāvienos, smieklos, sarunās, apsvei-
kumu skūpstos un atvadu asarās nekvēlo Tava dvēsele, Ļeņin? Mūs

visus sakļauj Tavas domas un vārdi par tautu draudzību un tautu

brīvību.

Es priecājos, ka manas mazās tautas dēli, revolucionārie latviešu

strēlnieki, Lielajā Oktobrī sargāja Tevi kā visas pasaules dzīvību!

Es redzu Tavu pacelto roku — tā rāda uz Vjetnamu, tā apskauj

varoņus un liek nebīties no nāves un varmācības. Tu negribi, lai

mēs būtu vienaldzīgi pret citu tautu ciešanām. Dažreiz es dzirdu

Tavu balsi, Ļeņin, pavisam negaidītās vietās. Rīgas Doma koncert-

zālē, ērģeļu pērkonam grandot, logu vitrāžām daudzkrāsaini zaigo-
jot, es klausos Mocarta Rekviēmu. Un atceros Tavus vārdus, ka jā-
saglabā viss vērtīgais un labais, ko radījusi cilvēces kultūra visos

gadsimtos. Tavas acis skatās tālu, Tava roka ieslejas visumā.

Elektrostraumes izkāpj no upju gultnēm, un gaisma gāžas pār
mūsu zemi. Gaisma iestaro zinātnieku domās. Un vienmēr es dzirdu

Tavu neatlaidīgo balsi:

— Dzīvojiet, radiet, cīnieties, pārbaudiet savus darbus! Esiet ne-

saudzīgi pret savām kļūdām!
Tie ir tikai daži vārdi, ko es saku par Tevi, Ļeņin ...

Un es zinu,
ka ar lāsēm nevar izsmelt okeānu.
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S. Ziemelis

V. I. Ļeņins un revolucionārā kustība

Latvijā

Aiziet gadi, līdz ar tiem pagātnes miglā gaist daudzu

vēstures notikumu ainas un darbinieku tēli. Bet ir notikumi

un personības, kuru lielums laika gaitā kļūst arvien redza-

māks. Jo tālāk nākotnē cilvēks ielūkojies, jo vairāk nākot-

nes labā darījis, jo skaidrāk saskatāma viņa un viņa darbu

nemirstība laika perspektīvā. Visspilgtāk to izjūtam, piemi-
not Vladimiru Iļjiču Ļeņinu, ho kura dzimšanas 1970. gada
22. aprīlī aprit 100 gadu. Te vietā atgādināt, ko rakstījis
1924. gadā P. Stučka: «Tikai nākotnē — un nevis tuvākā,
bet gan tālākā

— spēs viņu pilnīgi novērtēt. Tikai tad va-

rēs arī vārdos izteikt to, kas apspiestajai cilvēcei ir bijis

un būs Iļjičs ari tad, kad viņa paša vairs nebūs: Marksa

turpinājums revolucionārā XX gadsimta mērogā, vispasau-
les revolūcijas vadonis arī pēc savas nāves, visas darba

cilvēces atbrīvošanas lozungs, vienā vārdā sakot —

Ļeņins.» (Par Ļeņinu. Latvijas revolucionāru atmiņas. R.,

1957, 10. Ipp.)
Latvijas darbaļaudis pa-

matoti lepojas ar to, ka

visas pasaules darbaļaužu

skolotājs un vadonis, PSKP

un.Padomju valsts pamat-

licējs interesējies par revo-

lucionāro kustību Latvijā

un daudzkārt izšķiroši ie-

tekmējis tās attīstību.

Jau 19. gs. beigās
V. I. Ļeņins, pētīdams ag-
rārās attiecības Krievijā,

pievērsās arī stāvoklim

Baltijas guberņās un grā-
matā «Kapitālisma attīs-

Nams Rīgā, Kirova ielā 18, kur

V. I. Ļeņins 1900. gadā apsprie-
dās ar latviešu sociāldemokrā-

tiem (1961. gada uzņēmums)
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tība Krievijā» raksturoja muižas kalpu stāvokli torei-

zējās Kurzemes guberņas Aizputes un Bauskas apriņķos.
1900. gadā Ļeņins ieradās Rīgā, lai nodibinātu saka-

rus ar latviešu sociāldemokrātiem. Kaut arī viņš bija šeit

nepilnu dienu, šis notikums atstāja dziļas pēdas Latvijas
revolucionārās kustības vēsturē. Nami Cēsu ielā 17, kur

V. I. Ļeņins tikās ar revolucionāru M. Silvinu, un Kirova

ielā 18 (toreiz — Elizabetes ielā 16), kur viņš sarunājās
ar J. Ozolu un X- Zuti, un vēl kādu latviešu revolucionāru,
ir šī vēsturiskā notikuma liecinieki.

Taču īsti ciešas Ļeņina saites ar revolucionāro kustību

Latvijā kļuva 1905.—1907. gada revolūcijas laikā. Ļeņins
bija teicami informēts par Latvijas strādnieku un zemnieku

varonīgo cīņu pret cara patvaldību un daudzkārt atzinīgi

novērtēja to. Viņš norādīja, ka proletāriskās streiku cīņas
neatlaidīguma ziņā Vidzemes guberņa ar Rīgu bijusi pir-
majā vietā Krievijā. «Sveiciens Rīgas revolucionārā pulka
varoņiem! Lai viņu panākumi noder par uzmudinājumu un

paraugu sociāldemokrātiskajiem strādniekiem visā Krie-

vijā! Lai dzīvo tautas revolucionārās armijas celmlauži!»

rakstīja V. I. Ļeņins, uzzinājis par Rīgas kaujinieku dros-

mīgo uzbrukumu Centrālcietumam 1905. gadā naktī uz 7.

septembri (Raksti, 9. sēj., 239. Ipp.). Ļeņins novērtēja Lat-

vijas laukstrādnieku un zemnieku organizētās rīcības ko-

mitejas kā jaunās, revolucionārās varas dīgļus, rakstīja
par matrožu sacelšanos Liepājā, par studentu cīņu Rīgā.
Izcila teorētiska nozīme bija V. I. Ļeņina darbam «Parti-

zāņu karš», kurā, starp citu, pozitīvi novērtēta Latvijas
kaujinieku un «mežabrāļu» cīņu pieredzes nozīme.

1905.—1907. gada revolūcijas laikā izveidojās arī Ļeņina

personīgie kontakti ar Latvijas Sociāldemokrātijas vado-

šajiem darbiniekiem
—

P. Stučku, J. Bērziņu-Ziemeli un

citiem. 1906. gadā, kad Ļeņins dzīvoja Kuokalā, Pēterbur-

gas tuvumā, J. Bērziņš-Ziemelis, kas arī dzīvoja turpat, ap-

mēram divus mēnešus gandrīz ik dienas tikās ar Ļeņinu.
Te Ļeņins mācīja latviešu revolucionāru pareizi orientēties

politiskās dzīves notikumos, te Ļeņins smēlās no viņa in-

formāciju par šķiru cīņas attīstību Latvijā. Bet pēc sa-

sprindzināta dienas darba, stāsta savās atmiņās J. Bēr-

ziņš-Ziemelis, Ļeņins labprāt pastaigājies priežu mežā, un

sarunas tad vijušās ap dabas un poēzijas tēmām.

1907. gadā Ļeņins piedalījās Latvijas Sociāldemokrāti-
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jas II kongresā Londonā, kur referēja par proletariāta uz-

devumiem buržuāziski demokrātiskās revolūcijas tagadējā
momentā.

1910. gadā, kad pēc smagas reakcijas gadiem jau bija
manāmas revolucionārās kustības jaunu uzplūdu vēsmas,
V. I. Ļeņins uzrakstīja rakstu ««Cīņas» jubilejas numu-

ram», kura pirmpublicējums ievietots «Cīņas» 100. numurā.

Šai rakstā V. I. Ļeņins augsti novērtēja Latvijas strād-

nieku kustību un Latvijas Sociāldemokrātijas darbību kā

1905.—1907. gada revolūcijas, tā arī reakcijas gados un

izskaidroja Latvijas proletariāta sevišķo aktivitāti revolu-

cionārajā cīņā.

Latvijas Sociāldemokrātijas biedru vairākums bija boļ-
ševistiski noskaņots. Taču LSD vadība — Centrālā Komi-

teja un «Cīņas» redakcija —
sakarā ar boļševiku arestiem

1912. gadā nonāca meņševiku un likvidatoru rokās. LSD

vietējās organizācijas neatlaidīgi prasīja pārvēlēt partijas
vadību.. Ļeņins, atrazdamies emigrācijā, ļoti aktīvi palī-
dzēja Latvijas revolucionāriem sagatavot LSD kārtējo,
IV kongresu. Viņš gan tikās, gan sarakstījās ar J. Bērziņu-

Ziemeli, J. Ģipsli, J. Hermani un citiem latviešu revolucio-

nāriem, viņa uzdevumā ar viņiem sarakstījās arī N. Krup-

skaja. V. I. Ļeņins sagatavoja LSD IV kongresam Plat-

formas projektu. 1914. gada janvārī Ļeņins personīgi pie-
dalījās LSD IV kongresā Briselē. Viņš nolasīja referātu

par LSD attiecībām ar Krievijas Sociāldemokrātisko strād-

nieku partiju un palīdzēja boļševikiem gūt uzvaru pārmeņ-
ševikiem, kuri nespēja iedabūt jaunajā LSD Centrālajā
Komitejā vairs nevienu savu pārstāvi. V. I. Ļeņins ļoti
pozitīvi novērtēja kongresa lēmumus. Viņš rakstīja: «Lik-

vidatori cer, ka latvieši vēl spers soli atpakaļ — uz likvi-

datorismu. Mēs ceram, ka viņi spers soli uz priekšu — uz

krievu marksistu pozīciju.» (Raksti, 20. sēj., 214. Ipp.)
V. I. Ļeņina cerības attaisnojās: 1914. gadā Latvijas So-

ciāldemokrātija, sarāvusi sakarus ar meņševikiem, organi-
zatoriski apvienojās ar boļševiku partiju.

Mācīdams visu tautību revolucionāriem augsti turēt pro-
letāriskā internacionālisma karogu, V. I. Ļeņins ļoti atzi-

nīgi raksturoja LSD pozīciju šai jautājumā. «... Ilgo gadu
pieredze,» viņš rakstīja, «pilnīgi nostiprinājusi latviešu

marksistos uzskatu, ka strādnieku šķiras vietējo organizā-
ciju internacionālās vienības princips ir pareizs.» (Raksti,
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20. sēj., 163. Ipp.) Pirmais pasaules karš praksē parādīja,
kas ir internacionālists ne vien vārdos, bet arī darbos. Lat-

vijas Sociāldemokrātija arī šai ziņā attaisnoja Ļeņina uz-

ticību. Tā konsekventi cīnījās pret imperiālistisko karu,
atbalstīja Ļeņina, boļševiku partijas cīņu par visu revolu-

cionāro spēku saliedēšanu, imperiālistiskā kara pārvēr-
šanu pilsoņu karā, Trešās, Komunistiskās Internacionāles

nodibināšanu.

1917. gads. «Mēs apsveicam Jūs kā Krievijas proleta-
riāta lielāko taktiķi, revolucionārās cīņas patieso vadoni,
mūsu domu izteicēju un izsakām vēlēšanos redzēt Jūs savā

vidū,» rakstīja V. L Ļeņinam latviešu strēlnieku pārstāvji,
sapulcējušies vēsturiskajā maija kongresā. Ne velti lat-

viešu sarkanie strēlnieki vēstures literatūrā nosaukti par

«Ļeņina vīriem». Viņi piedalījās cīņā par Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas uzvaru un tās iekarojumu aizsar-

gāšanu, viņi apsargāja Ļeņinu un viņa vadīto Padomju
Krievijas Tautas Komisāru Padomi Petrogradā Smoļnijā
un Maskavā Kremlī, piedalījās pretpadomju sazvērestību,
tai skaitā kreiso eseru dumpja apspiešanā, cīņā pret jau-
nās Padomju valsts ienaidniekiem visatbildīgāko kauju
vietās. Uzticība, ko Ļeņins parādīja latviešu sarkanajiem
strēlniekiem, ir augstākais novērtējums, ko revolūcijas va-

donis devis Latvijas revolucionārajam proletariātam.
V. I. Ļeņins stāvēja pie Latvijas Sociālistiskās Padomju

Republikas šūpuļa. 1918. gada vēlā rudenī, kad Latvijas

proletariāts cēlās cīņai pret vācu okupantiem un to apsar-
dzībā dibināto buržuāzisko valdību, Ļeņins deva rīkojumu
Sarkanajai Armijai, kuras sastāvā cīnījās latviešu sarkano

strēlnieku pulki, atbalstīt Latvijas darbaļaužu cīņu par pa-

domju varu. 1918. gada 22. decembrī Ļeņins parakstīja Pa-

domju Krievijas Tautas Komisāru Padomes dekrētu par

Padomju Latvijas neatkarības atzīšanu. Ar Ļeņina gādību
Padomju Latvija, kas bija karā izpostīta un vācu okupantu

izlaupīta, saņēma no brālīgās Padomju Krievijas maizes

labību un citas pirmās nepieciešamības preces, kā arī at-

balstu Doles hidroelektriskās spēkstacijas būves sākšanai.

Toreiz vēl neizdevās īstenot sociālisma celtniecības ieceres

Padomju Latvijā, kur darba tautas varu nomāca starptau-
tiskā imperiālisma bruņotais pārspēks. Taču reakcijas spēki
tikai uz laiku pārtrauca Latvijas sociālistisko attīstību.

Starp V. I. Ļeņina rokrakstiem saglabājusies neliela vēs-
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tule, kas rakstīta 1921. gada 7. jūnijā P. Stučkām. Vladi-

mirs Iļjičs raksta par norādījumiem, ko viņš devis padomju

diplomātiem nolūkā atturēt buržuāziskās Latvijas valdību

no izrēķināšanās ar Latvijas strādnieku kustības darbi-

niekiem, un nobeidz vēstuli ar vārdiem: «Vislabākie novē-

lējumi un apsveikumi sakarā ar komunistiskās kustības

sekmēm Latvijā!» (llojih. co6p. coh., t. 52, 261. Ipp.)
V. I. Ļeņina darbi jau kopš gadsimta sākuma apgaismoja

Latvijas darbaļaudīm ceļu cīņā pret carisma un muižnie-

cības jūgu, palīdzēja iekļauties cīņā par sociālistiskās re-

volūcijas uzvaru. V. I. Ļeņina darbos Latvijas darbaļaudis
smēlās padomu un iedvesmu cīņai pret nacionālistiskās

buržuāzijas kundzību. V. I. Ļeņina darbi, kas Padomju

Latvijā izdoti 2 miljonu eksemplāru lielā metienā, ap-

gaismo komunisma celtniecības darbu, ko padomju repub-
liku saimē veic arī Padomju Latvija. LKP Centrālā Komi-

teja pirms trīsarpus gadu desmitiem, godinādama Ļeņina
piemiņu, apliecināja: «Mēs stāvam mūžam dzīvā un kauji-
nieciskā ļeņinisma sardzē.» Padomju Latvijas darbaļaudis
ar lepnumu var atkārtot šos vārdus arī šodien, ejot pa

Ļeņina nosprausto ceļu.

M. Bīrone

J. Bērziņš-Ziemelis

par tikšanos ar V. I. Ļeņinu
V. I. Ļeņins, kuram pieaugošo cara valdības represiju

dēļ dzīve Pēterburgā kļuva bīstama, 1906. gada augustā

apmetās Somijā, vasarnīcā «Vaza» Kuokalā. No šejienes

viņš vadīja boļševiku darbu. Uz «Vazu», ko īrēja boļševiks
G. Leiteizens, pie Vladimira Iļjiča varēja atbraukt partijas
darbinieki. Vasarnīcas durvis nekad netika aizslēgtas, nak-

tīs ēdamistabā uz galda atstāja kaut ko ēdamu un uzklāja
dīvānu biedriem, kas atbrauktu ar nakts vilcienu.

Oktobra sākumā A. Sviderskis, vecs partijas biedrs, at-

veda uz vasarnīcu jauno latviešu revolucionāru Jāni Bēr-

ziņu-Ziemeli, kurš nesen bija iznācis no cietuma un ku-

ram nebija vēl ne «drošu» dokumentu, ne dzīvokļa.

Tajā pašā vakarā, dzecpt t«ju, J. Bērziņš-Ziemelis iepa-
zinās ar Ļeņinu. Tūliņ izraisījās nepiespiesta saruna. Uz-

zinājis, ka viņa sarunu biedrs ir latviešu boļševiks, Vla-

dimirs Iļjičs sāka runāt par revolucionāro kustību Latvija:



59

J. Bcrziņš-Ziemelis

kas dzirdams par partizāņu cīņu,
kā zemnieki izturas pret «meža-

brāļiem», kas rakstīts «Cīņas» 'pē-
dējos numuros, vai taisnība, ka

latviešu eseriem neesot ietekmes

masās.

«Vladimirs Iļjičs,» savās atmi-

ņās pēc daudziem gadiem rakstīja
J. Bērziņš-Ziemelis, «bija sajūsmi-
nāts par latviešu strādnieku cīņu
1905.—1906. gada revolūcijas
laikā... Viņš interesējās par visu,

pat par šīs cīņas sīkākām detaļām,
un ilgi izjautāja par to.»

Ļeņinam patika klausīties, kā

J. Bērziņš-Ziemelis atstāsta strīdus ar latviešu meņševi-
kiem partizāņu kustības jautājumā un cik dedzīgi aizstāv

savu viedokli, un Vladimirs Iljičs ierosināja, lai viņš uz-

raksta par to avīzei «Projetarij».

Turpmāk Vladimirs Iļjičs sekoja J. Bērziņa-Zieme|a po-

litiskajiem rakstiem presē. Reiz, uzzinājis, ka Bērziņš-Zie-
melis nav laikā nodevis boļševistiskajai «Sociāldemokrā-

tiskajai enciklopēdijai» rakstus par sociāldemokrātisko kus-

tību Latvijā, Vladimirs Iļjičs jokojot norāja viņu. Vēlāk

J. Bērziņš-Ziemelis atcerējās, ko Ļeņins viņam teicis:

««Runā, ka latvieši esot akurāta tauta, bet jūs nokavējāt
tādu svarīgu darbu. Jūs graujat veselas nācijas reputā-
ciju .. . Kādas jums ir grūtības?»

Un Vladimirs Iļjičs saka mani mācīt, ka strādāt, ka sa-

stādīt raksta plānu, izraudzīties materiālus utt.»

Vērojot Vladimiru Iļjiču, J. Bērziņš-Ziemelis bija pār-
steigts par viņa neparastajām darba spējām. Vladimirs

Iļjičs no rīta līdz vakaram strādāja — rakstīja, runāja ar

atbraukušajiem Pēterburgas organizācijas darbiniekiem, ar

partijas darbiniekiem no vietām, piedalījās avīzes «Pro-

ļetarij» redakcijas sēdēs utt.

Decembra sākumā J. Bērziņš-Ziemelis pārcēlās uz Pēter-

burgu, kurp viņu aicināja partijas Pēterburgas komitejas
locekļa, vēlāk sekretāra pienākumi. Tikšanās ar Vladimiru
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Iļjiču kļuva retākas, taču joprojām bija sirsnīgas. Bērziņš-

Ziemelis stāstīja Ļeņinam par Pēterburgas organizācijas

darbu, Vladimirs Iļjičs savukārt deva norādījumus un pa-

domus, kā labāk organizēt darbu. Kad lietišķās sarunas

bija galā, Vladimirs Iļjičs iztaujāja Bērziņu-Ziemeli, vai

jaunā pase esot droša, vai vēl joprojām varot viņu saukt

par Pāvelu Vasiljeviču (jo pie jaunā vārda grūti pierast),
kā ar dzīvokli. Uzzinājis, ka Bērziņš-Ziemelis īrē istabu

kopā ar kādu jaunu latviešu strādnieku un ka viņi pār-

maiņus guļ vienā gultā, Vladimirs Iļjičs izsaucies, ka tas

taču nav ērti un ka tādos apstākļos nevar mācīties. Vladi-

mirs Iļjičs nomierinājies tikai tad, kad uzzinājis, ka Bēr-

ziņš-Ziemelis noīrējis citu istabu.

Sarunās ar Bērziņu-Ziemeli Ļeņins bieži skāra LSD jau-

tājumus. Tajā laikā Vladimiru Iļjiču interesēja, kāda būs

latviešu delegācijas nostāja paredzamajā V partijas kon-

gresā. Ļeņina uzdevumā J. Bērziņš-Ziemelis brauca uz

Rīgu un atveda informāciju par stāvokli LSD. Viņš atce-

ras, ka «Vladimirs Iļjičs ne vienreiz vien ar pilnīgu pār-
liecību izteicās, ka V kongresā latvieši un poļi ies kopā ar

boļševikiem ...». Kā zināms, Vladimira Iļjiča cerības pie-

pildījās.
1907. gada maijā Londonā J. Bērziņš-Ziemelis kopā ar

latviešu revolucionāru Juri Gavēni apmeklēja Vladimiru

Iļjiču mazā mēbelētā istabiņā, ko viņš īrēja KSDSP V

kongresa darba laikā. Viņi lūdza Iļjiču runāt LSD II kon-

gresā. Vladimirs Iļjičs piekrita. Tiekoties saruna skāra

latviešu revolucionāru darbību 1905.—1907. gada revolū-

cijā, un Vladimirs Iļjičs novērtēja to ļoti augsti.
No 1907. gada beigām V. I. Ļeņins dzīvoja emigrācijā.

1908. gadā emigrēja arī J. Bērziņš-Ziemelis. Sakarus viņi
uzturēja sarakstoties un retas reizes tiekoties personīgi.
Laikā, kad LSD notika cīņa pret oportūnismu, V. I. Ļeņina
norādījumi, padomi un dažkārt arī stingrā, bet draudzīgā
kritika palīdzēja J. Bērziņam-Ziemelim un citiem latviešu

boļševikiem pārvērst LSD par boļševistisku organizāciju.
1914. gada janvāra sākumā V. I. Ļeņins atbrauca pie

J. Bērziņa-Ziemeļa uz Parīzi, lai apspriestos sakarā ar pa-
redzamo LSD IV kongresu. Te Vladimirs Iļjičs iepazinās
ar Bērziņa-Ziemeļa dzīvesbiedri un meitiņu. Nākamo reizi

viņi tikās Briselē kongresa laikā.

Emigrācijā V. I. Ļeņins un J. Bērziņš-Ziemelis pēdējo
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reizi tikās 1915. gada septembrī Starptautiskajā sociālistu

kongresā Cimmervaldē.

Kad 1917. gada vasarā J. Bērziņš-Ziemelis atgriezās Pet-

rogradā, Vladimirs Iļjičs tūliņ iesaistīja viņu partijas CX

darbā, bet drīz pēc Oktobra revolūcijas uzvaras Bērziņu-
Ziemeli pēc Ļeņina ieteikuma iecēla par Padomju valdības

pilnvaroto pārstāvi Šveicē. Pirms J. Bērziņa-Ziemeļa aiz-

braukšanas uz Bērni Vladimirs Iļjičs ilgi ar viņu sarunā-

jās, deva norādījumus turpmākajam darbam. Visu pus-

gadu viņi sarakstījās. No šīs sarakstes redzams, cik uz-

manīgi Vladimirs Iļjičs vērojis notikumus Rietumos. Vla-

dimirs Iļjičs lūdza sūtīt viņam angļu, franču, vācu un

itāļu valodā sarakstītas brošūras, rakstus un citus materi-

ālus. Gandrīz katrā vēstulē viņš apjautājās par veselību,
deva padomus par darbu, režīmu un ārstēšanos. Zinādams,
ka Bērziņš-Ziemelis ir slims, Vladimirs Iļjičs aizkustinoši

rūpējās par viņu, ieteica dzīvot nevis Bernē, bet gan sa-

natorijā kalnos, saulē.

J. Bērziņš-Ziemelis atbildēja ar tādām pašām rūpēm un

uzmanību. Viņu dziļi satrieca ziņa par neģēlīgo uzbrukumu

Iļjičam 1918. gada 30. augustā. 4. septembra vēstulē Bēr-

ziņš-Ziemelis rakstīja:

«Dārgais Vladimir Iļjič!

Pēc mūsu uzvaras Oktobrī esmu visu laiku baidījies un

drebējis par Jūsu dzīvību, man šis trieciens neatnāca ne-

gaidīti — un tomēr: cik tas bija smags trieciens!

Ja Jūs, Vladimir Iļjič, zinātu, cik ļoti Jūs mīl strādnieki

Rietumos! Jums ātrāk jāizveseļojas un vairāk sevi jā-
saudzē. Brauciet šurp atpūsties un atkopties ...»

Vladimirs Iļjičs vēl nebija atlabis no ievainojuma, un vi-

ņam bija grūti rakstīt. Atbildes vēstules J. Bērziņam-Zie-

melim viņš diktēja mašīnrakstītājai, bet pats tikai parak-
stījās.

Kad 1918. gada novembrī J. Bērziņš-Ziemelis atgriezās
Maskavā, Vladimirs Iļjičs lūdza viņu tieši no stacijas
braukt pie viņa. Tikšanās bija ļoti sirsnīga, un viņi ilgi sa-

runājās.
1919.—1920. gada ziemā J. Bērziņš-Ziemelis strādāja par

KIIK sekretāru un, kārtodams Kominternes lietas, bieži
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tikās ar V. I. Ļeņinu. J. Bērziņš-Ziemelis atzīmē, ka Ļeņins

ar lielu interesi ticies ar ārzemju komunistiem, kam bija
izdevies nokļūt Krievijā cauri blokādes un intervencijas lo-

kam. Sakari ar ārvalstu komunistiskajām partijām bija
vāji, un no sarunām ar biedriem Vladimirs Iļjičs uzzināja
to, kas viņu interesēja: par šo komunistisko partiju dar-

bību, par strādnieku šķiras attieksmi pret Padomju Krie-

viju utt. J. Bērziņš-Ziemelis bieži vien saņēma no Vladi-

mira Iļjiča stingru aizrādījumu par to, ka viņš, rūpēda-
mies par Ļeņina veselību un negribēdams viņu nogurdi-
nāt, cenšas šādus apmeklējumus ierobežot.

1921. gada vasarā J. Bēržiņš-Ziemelis aizbrauca uz An-

gliju diplomātiskā darbā. Vladimirs Iļjičs baidījās, ka tu-

rienes klimats būs Bērziņam-Ziemelim kaitīgs, un ieteica

viņam apmesties nevis pašā Londonā, bet gan kūrorta pil-

sētiņā Margitā. Reiz Vladimirs Iļjičs palūdza L. Krasinu,

toreizējo Padomju Krievijas politisko un tirdzniecības pār-
stāvi Anglijā, nofotografēt J. Bērziņu-Ziemeli un atsūtīt

viņam fotogrāfiju, lai no tās pats varētu spriest, vai Bēr-

ziņš-Ziemelis atlabst vai ne. Pēc vairākiem gadiem Bēr-

ziņš-Ziemelis savās atmiņās ar lielu sirsnību stāstīja, kā

Krasins centies, lai fotogrāfija iznāktu pēc iespējas labāka.

Tas bija apmēram gadu pirms Vladimira Iļjiča nāves. Tik-

ties viņiem vairs neizdevās.

Tikšanās ar Vladimiru Iļjiču J. Bērziņš-Ziemelis sagla-
bāja atmiņā visu mūžu. Ne velti viņš vēlāk rakstīja, ka

Ļeņina attieksmē «vienmēr izjutis ne tikai biedriskas, bet

arī tādas kā tēvišķīgas jūtas». Kuokalā aizsāktā pazīšanās,
kas ar laiku pārauga draudzībā, Bērziņam-Ziemelim deva

daudz. No Ļeņina viņš mācījās boļševistisku principialitāti,
nesamierināmību cīņā ar idejiskajiem pretiniekiem.

J. Bērziņa-Ziemeļa atmiņas par Ļeņinu vēl šodien lasām

ar saviļņojumu, jo tās sarakstītas ar lielu mīlestību un pa-
tiesi rāda Vladimira Iļjiča tēlu.

R. Cibule

V. I. Ļeņins Rīgā

Tautai bezgala dārgas un neaizmirstamas ir vietas, kas

saistās ar lielā Ļeņina dzīvi un revolucionāra gaitām.

levērojot mūsu republikas darbaļaužu vēlēšanos, 1961.
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V. I. Ļeņina memoriālais muzejs Rīgā

gada 14. oktobrī durvis vēra V. I. Ļeņina memoriālais mv

zejs.

«Šajā mājā 1900. gada aprīlī uzturējās V. I. Ļeņins,»
vēstī marmora plāksne pie nelielās divstāvu koka mājiņas

Rīgā, Cēsu ielā 17.

1900. gada sākumā Vladimirs Iļjičs, atgriezies no Sibī-

rijas trimdas un apmeties Pleskavā, izvērsa Viskrievijas
marksistiskas avīzes organizēšanas darbu. Ļeņins izvirzīja
šai avīzei uzdevumu organizatoriski un idejiski apvienot
sociāldemokrātiskās organizācijas, lai nodibinātu mar-

ksistisku proletariāta partiju. Šajā nolūkā Ļeņins apmek-
lēja vairākas Krievijas pilsētas, kur tikās ar vietējiem re-

volucionāriem.

1900. gada 30. janvārī Vidzemes gubernators bija sle-

peni paziņojis Rīgas policijmeistaram, ka bijušajam trim-

diniekam V. I. Uļjanovam aizliegts iebraukt un uzturēties

Rīgā. Tas, protams, nekavēja Vladimiru Iļjiču 1900. gada
marta beigās vai aprīļa sākumā, ne vēlāk par 4. aprīli,
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ierasties no Pleskavas Rīga. Tieši no stacijas Ļeņins devas

uz Cēsu ielu 17 pie M. Silvina.

Pēc neilgas atpūtas Vladimirs Iļjičs kopā ar M. Silvinu

un viņa dzīvesbiedri devās uz apspriedi revolucionāra Jē-

kaba Kovaļevska dzīvoklī Elizabetes ielā 16.

Konspirācijas nolūkā apspriedes dalībniekiem netika iz-

pausts iebraukušā biedra vārds, bet drīz viņi no sarunas

noprata, ka tiekas ar izcilu marksistu.

Ar progresīvo laikrakstu un sava līdzgaitnieka Mihaila

Silvina starpniecību proletariāta vadonis jau bija infor-

mēts par revolucionārajiem notikumiem Latvijā. Apspriedē
V. I. Ļeņins tuvāk iepazinās ar revolucionāro darbību Lat-

vijā un piezīmēja, ka masu cīņā sociāldemokrātiem ciešāk

jāsaistās ar strādniekiem, kā arī noskaidroja iespējas par

nelegālas marksistiskas avīzes izdošanu un transportu

no ārzemēm uz Krieviju caur Latviju.
Pēc pusotras stundas ilgas apspriedes V. I. Ļeņins at-

griezās Cēsu ielā 17 un vakarā atstāja Rīgu.
Dižais proletariāta vadonis uzturējās Rīgā īsu laiku, taču

V. I. Ļeņinu ar Latvijas darba tautu vienoja ciešas saites.

V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienas priekšvakarā durvis

vērs dzīvoklis-muzejs Kirova ielā 18.

V. Greble

V. I. Ļeņins un latviešu strēlnieki

atmiņu stāstījumos

Par V. I. Ļeņina attiecībām ar latviešu strēlniekiem ir

ļoti plašs un interesants atmiņu materiāls. Izcelsim dažus

nozīmīgus momentus.

levērojamais latviešu revolucionārs un vēlākais padomju
valstsvīrs P. Stučka ievadā 1928. gadā izdotajai «Latvju
strēlnieku vēsturei» rakstīja, ka tad, kad viņš 1917. gada
maija beigās ziņojis Ļeņinam par latviešu strēlnieku vēstu-

riski nozīmīgo 17. maija rezolūciju, ar kuru viņi gandrīz

vienprātīgi nostājušies boļševiku pusē pret Pagaidu val-

dību, Ļeņins vislielāko uzmanību veltījis šim latviešu strēl-

nieku revolucionizēšanās faktam. Oktobra revolūcijas die-

nās P. Stučka un K. Pētersons varēja ar pilnīgu pārliecību
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ziņot Ļeņinam, ka «latvju strēlnieki stāv droši kā klints

revolūcijas sargvietās» (Atminu krājumā «Par Ļeņinu».
R., 1957, 12. lpp.).

1917. gada oktobrī, kad Petrogradā notika sociālistiska

revolūcija, latviešu strēlnieki pēc ieņemšanas modri apsar-

gāja Cēsis, Valmieru, Valku un Tartu un it īpaši šo pilsētu

dzelzceļa stacijas, lai neļautu kontrrevolucionārajām kara-

spēka daļām doties uz Petrogradu palīgā Pagaidu valdī-

bai. Pašā Petrogradā pēc Pagaidu valdības gāšanas Smoļ-

nija un Taurijas pils apsardzībā pirmā vieta bija latviešu

strēlnieku pulku izlasei. Tūliņ pēc Padomju valdības noor-

ganizēšanās tā vēlējās, lai no katra latviešu strēlnieku

pulka uz Petrogradu sūtītu 40 pašu visuzticamāko, ar kau-

jas pieredzi bagātāko partijas biedru. Vēlāk šis skaits tika

papildināts —< apmēram no 900 līdz 1000 strēlniekiem. Šī

vienība bija TKP un VCIK rīcībā. Bijušais 4. latviešu

strēlnieku pulka strēlnieks J. Kalniņš atceras, ar kādu

prieku strēlnieki uzņēmušies pienākumu apsargāt jauno

Padomju valdību un V. I. Ļeņinu.

<Kad ieradāmies Petrogradā, mums lika doties tieši uz revolūcijas
štābu — Smoļniju. Tas mūsu sajūsmu vēl pavairoja. Visu ceļu no

vilciena līdz Smoļnijam dziedājām revolucionāras dziesmas, dziedā-

jām tā, kā nebijām vēl nekad dziedājuši... Dziedājām latviešu va-

lodā, un tas petrogradiešos izraisīja interesi — kas mēs, no kurienes

un kāpēc esam ieradušies Petrogradā?»

1917. gada beigās un 1918. gada sākumā Petrogradā
ieradās arī vairākas latviešu strēlnieku vienības, kas kopā
ar citam karaspēka daļām un sarkangvardiem piedalījās
cīņās pret kontrrevolucionārajiem spēkiem un rūpējās par
revolucionārās kārtības uzturēšanu galvaspilsētā.

Bijušais strēlnieks A. Felrimanis atmiņās «Divas runas»

attēlo 1918. gada sākumu, kad vācu karaspēks pēc Vidze-

mes pilnīgas okupēšanas lauzās uz Petrogradu, lai likvi-

dētu jauno padomju varu. Latviešu strēlnieku grupu, kas

apsargā Smoļniju, pārņem milzu satraukums. Strēlniekiem

šķiet, ka pašreiz viņu īstā vieta ir kauju laukā, un viņi no-

sūta Ļeņinam vienprātīgi pieņemtu rezolūciju — visi kā

viens vīrs gribam doties uz fronti pretī uzbrūkošajām vācu

bandām. lepazinies ar kareivīgo rezolūciju, Ļeņins liek sa-

saukt strēlnieku sapulci, kurā runā, novērtēdams latviešu

strēlnieku lomu Oktobra revolūcijas izcīņā un jaunās pa-

domju varas aizsardzībā. Ļeņins priecājas par strēlnieku
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revolucionāro entuziasmu, pašaizliedzību un drosmi; no-

rāda, ka tie, kas balsojuši par šo rezolūciju, ir jaunas, re-

volucionāras, strādnieku un zemnieku sociālistiskās armi-

jas nodaļa, šīs armijas pirmā, priekšzīmīgākā šūniņa; uz-

sver latviešu strēlnieku lielo nozīmi visas XII armijas re-

volucionizēšanā un boļševizēšanā 1917. gadā un atzīmē,
ka Padomju valdība, pieprasīdama no latviešu strēlniekiem

labākos un uzticamākos biedrus, nav šaubījusies, ka tas ir

«revolūcijas aizstāvju kolektīvs, kas kurā katrā brīdī ga-
tavs ieročiem rokās aizstāvēt strādnieku-zemnieku revolū-

ciju». Tikpat pārliecinoši Ļeņins pierāda strēlniekiem, ka

viņu — 400 drošsirdīgu un kaujās rūdītu karotāju — ir

par maz, lai aizturētu vācu regulāro karaspēku. Bez tam

uzvarētā, bet vēl neiznīcinātā buržuāzija organizējas sle-

peniem uzbrukumiem padomju varas iestādēm pašā Petro-

gradā. Latviešu strēlnieku pirmais un galvenais uzdevums

un pienākums ir pasargāt no šiem uzbrukumiem sociālis-

tiskās revolūcijas štābus — Tautas Komisāru Padomi un

Viskrievijas Centrālo Izpildu Komiteju (Par Ļeņinu, 115.—

117. Ipp.).
Kad 1918. gada martā Ļeņins un Padomju valdība pār-

cēlās uz Maskavu un par padomju varas jauno mītni tika

izraudzīts Kremlis, latviešu strēlnieki arī tur ļoti apzinīgi
un pašaizliedzīgi veica sardzes pienākumus un atsita visus

kontrrevolucionāru uzbrukumus.

Strēlnieku atmiņās izceļas Ļeņina lielā interese un gā-
dība par kultūrizglītības darba formu daudzveidību un at-

tīstību Sarkanās Armijas rindās. Aktieris un režisors Al-

frēds Austriņš, kas vadījis strēlnieku pirmos lugu iestudē-

jumus Kremlī, stāstījis, ka strēlnieku teātra izrādēm Ļeņins
ieteicis izvēlēties kādu no plašajām Kremļa zālēm un iekār-

tot tur skatuvi. Strēlnieku pārstāvji apraudzījuši greznās
zāles un atzinuši, ka, būvējot pagaidu skatuvi, var sabojāt

zāli, un izvēlējušies kādu vienkāršāku, diezgan plašu, vēl

neaizņemtu telpu. No Kremļa kultūras daļas vadītāja strēl-

nieki vēlāk uzzinājuši, ka Ļeņins atzinis viņu izvēli par

pareizu un piebildis, ka tā rīkojas tautas īpašuma īsts

saimnieks («Literatūra un Māksla», 1960. g. 15. nr.,

4. Ipp.).
LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Paula

Baltābola stāsta par savu tikšanos ar Ļeņinu Kremlī
1918. gada Pirmā Maija koncertā. Pēc strādnieku un Sār-
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kanās Armijas demonstrācijas pievakarē latviešu strēlnieki

sarīkojuši mītiņu Katrīnas (tagad. Sverdlova) zālē. Plašā

un greznā zāle bijusi pilna, noskaņojums visiem svinīgs
un pacilāts. Mītiņu ievadījusi Ļeņina runa. Viņš stāstījis
par Maija svētkiem pagājušajos gados, sniedzis pārskatu
par Padomju Krievijas starptautisko stāvokli, atzīdams to

par kritisku, un stiprinājis pārliecību, ka revolucionārā

tauta pārvarēs visas grūtības. Mītiņā vēl runājis Sver-

dlovs un vairāki strēlnieku pārstāvji.
Koncertu ievadījusi Paula Baltābola ar Raiņa dzejoli

«Pastardiena». Viņa raksta:

«Satraukumā pazibēja doma, ka Ļeņins, nepārvaldot latviešu va-

lodu, nesapratīs Raiņa dzeju, garlaikosies. Bet, kad saskatīju viņa

vērīgo skatu un strēlnieku gaidu pilno uzmanību, atguvu paļāvību
un spēka sajūtu. Apzinoties atbildību un brīža nozīmību, atraisījās
spējas. Niknumu un dziļu naidu sajutu, kad runāju «Pastardienas»

vārdus... Nobeidzot «Pastardienas» deklamāciju, kā pērkons dārdēja
aplausi. Teicu vēl Raiņa dzejoli «Sasaukšanās», kas aicina visas pa-
saules darbaļaudis vienoties: «Brāļi, esat tuvi, kas tāļi!»...

Pēc uzstāšanās mani nosēdināja brīvajā vietā blakus Ļeņinam.
Viņš, pateikdamies par manu sniegumu, apliecināja, ka, kaut arī ne-

protot latviešu valodu, bet spēcīgi, ar dziļu izjūtu izteiktie vārdi vi-

ņam snieguši izpratni par to, ko Rainis dzejā izteicis.» (Ļeņins
klausās Raiņa dzeju. — Grām. «Tikšanās ar Raini». R., 1965, 138.—

140. Ipp.)

Ļeņins ieteicis 9. latviešu strēlnieku pulka kultūrizglītī-
bas darba organizatoriem pieaicināt mākslinieciskajos
priekšnesumos arī profesionālos māksliniekus. Strēlnieku

koncertos Kremlī bez viņu pašu ansambļiem un kolektīviem

piedalījušies dziedoņi Saļapins, Karakašs un Popova, vi-

jolnieks Mecs, Pjatņicka koris v. c.

K. Pārums atceras, kā 1918. gada pavasarī 9. latviešu

strēlnieku pulkā noorganizējies gleznotāju pulciņš, kam

Ļeņins licis ierādīt Kremlī vajadzīgās telpas un uzaicināt

speciālistu mākslinieku, pulciņa vadītāju. Viņš ļoti priecā-

jies par šo strēlnieku nodomu: «Ir labi, ka mūsu karavīrs

grib mācīties un tieši mākslu, lai gan ir karš. Jau tagad
viņš tiecas mācīties, un tādu ir daudz.» Rudenī Ļeņins ie-

radies apskatīt strēlnieku gleznu izstādi. (Par Ļeņinu, 144.,
146. Ipp.)

Ta katra gadījuma, kad strēlnieki tikušies ar Ļeņinu per-

soniski, viņi izjutuši dižā valstsvīra nerimtīgās rūpes un

atbildību ne vien par jaunās padomju valsts nākotni, bet

arī par ikviena padomju cilvēka dzīvi.
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L. Krēsliņa

V. I. Ļeņins I Viskrievijas strādnieču

kongresā

Lai apspriestu un noskaidrotu, kā labāk iekļaut sievie-

tes padomju varas organizēšanas un nostiprināšanas darbā

uz vietām, Krievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas
Centrālā Komiteja 1918. gada novembri sasauca Maskavā
I Viskrievijas strādnieču kongresu.

Maskavas rūpniecības uzņēmumos toreiz strādāja dau-
dzas no Latvijas evakuējušās sievietes. Viņas par savām

delegātēm ievēlēja A. Jansoni-Braunu un L. Krēsliņu. Bez

tam Latvijas Sociāldemokrātijas Krievijas birojs pilnva-
roja A. Jansoni-Braunu biroja vārdā apsveikt kongresu.
Man bija uzdots sniegt latviešu presei informāciju par kon-

gresa darbu. Norunāju ar «Krievijas Cīņas» redakcijas dar-

binieku Teodoru Draudiņu katru rītu nodot viņam latviešu

valodā sagatavotu ziņojumu par kongresa iepriekšējās die-

nas darbu. Trūka papīra. T. Draudiņš iedeva man vairā-

kas loksnes vienkārša avīžu papīra, no tā izgatavoju kaut

ko līdzīgu bloknotam.

Kongress notika Arodbiedrību namā. Piedalījās vairāk

nekā tūkstoš delegātu. Kongresā bija paredzēts noklausī-

ties un apspriest ap desmit referātu.

Apsēdos zāles labajā pusē ložā, tuvu pie skatuves, lai

varētu labi dzirdēt un pierakstīt.
Katedras uz skatuves nebija. Referentes runāja, stāvē-

damas vai nu aiz, vai pie prezidija galda. Protokolu rak-

stīja pašas prezidija locekles.

Referātus lasīja toreiz gados vēl jaunās, bet jau Ļeņina
vecās gvardes pārstāves — A. Kolontaja, V. Majorova,
I. Armanda, X- Samoilova un citas boļševiku partijas ievē-

rojamas darbinieces. Cerējām, ka ieradīsies arīV. I. Ļeņins.

Kongresa ceturtajā dienā, 19. novembrī, kad cītīgi pie-
rakstīju Ludmilas Stājas runu, viņa pēkšņi apklusa, bet

prezidijā un zālē sāka aplaudēt. Pacēlusi galvu, ieraudzīju
no aizkulisēm uznākam V. I. Ļeņinu. Kad aplausi pierima,
priekšsēdētāja deva vārdu Ļeņinam.

Vladimirs Iļjičs iznāca skatuves malā pa labi no prezi-
dija un sāka runāt, staigādams pa skatuvi.
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L. Krēsliņa

Attapusies no pirmā prieka
par to, ka tik tuvu redzu un klau-

sos Ļeņinu, nolēmu pierakstīt
viņa runu, ne vārdu neizlaižot.

Taču tūlīt pārliecinājos, ka ne-

varu rakstīt, neredzot Ļeņinu.
Tad rakstīju, neskatoties blok-

notā, ar kreiso roku regulējot
rindiņas. Burti iznāca lieli, iz-

kaisīti, rindiņas nelīdzenas. To-

ties ar acīm varēju sekot

Ļeņinam, viņa kustībām, sejas
izteiksmei un runas veidam.
Uztrauca tikai doma —i vai, tā

rakstot, pietiks papīra.
Vladimira Iļjiča runa bija skaidra un saprotama. Tās

pamatsaturs bija šads.

Padomju vara ir nodrošinājusi mūsu zemes sievietēm

brīvību un tiesības. Tā dara visu, lai sievietes varētu aktīvi

piedalīties dzīves pārkārtošanā uz sociālistiskiem pama-

tiem. Visas atbrīvošanās kustības vēsture pierāda, ka re-

volūcijas sekmes atkarīgas no tā, cik aktīvi kustībā pieda-
lās sievietes. Nobeigumā Ļeņins aizrādīja, ka visās zemēs

pieņemas spēkā atbrīvošanās kustība, un tas nozīmē, ka

attīstās neuzvaramā sociālistiskā revolūcija.
Zālē atkal skanēja aplausi, delegātes dziedāja «Interna-

cionāli».

Pēc kongresa sēdes steidzos mājup, lai «atšifrētu» pie-
rakstīto un pārtulkotu Ļeņina runu latviešu valodā. Agrāk
kā parasti ieradās T. Draudiņš. Redakcija bija zinājusi, ka

kongresā runājis Ļeņins. Vispirms man vajadzēja pārstās-
tīt T. Draudiņam šo runu un tai pašā vakarā nodot redak-

cijai pārrakstīto runas tekstu.

Vai jūs zināt, ka...

... K.SDSP 111 kongresa sagatavošanā liela nozīme bija 22 boļ-
ševiku apspriedei, kas V. I. Ļeņina vadībā notika 1904. gada augustā
Šveicē? V. I. Ļeņina sarakstīto un apspriedē pieņemto uzsaukumu

«Partijai» KSDSP Rīgas komiteja atbalstīja, iespieda savā tipogrā-

fijā un izsūtīja partijas organizācijām Krievijā. «Partijai» — pirmais
Latvijā iespiestais V. I. Ļeņina darbs.
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V. I. Ļeņina novēlējumi ateistiem

«Cīņu pret reliģiju nedrīkst aprobežot ar

abstraktu ideoloģisku sprediķi, nedrīkst pār-
vērst par tādu sprediķi; šī cīņa jāsaista ar

šķiru kustības konkrēto praksi — kustības,
kas vērsta uz reliģijas sociālo sakņu likvi-

dēšanu.» V. I. Ļeņins. (Raksti, 15. sēj.,
360. Ipp.)

Lai uzlabotu veselības stāvokli, kas tai laikā bija krasi

pasliktinājies, 1922. gada pavasarī V. I. Ļeņins atpūtās
Piemaskavā Korzinkinas sādžā. Gatavojoties ateistiskajai

propagandai skolotāju vidū, ar bagātīgu antireliģiskās lite-

ratūras klāstu — padomju un ārzemju autoru pētījumiem
un populārām brošūrām — turpat uz nedēļu ieradās

N. Krupskaja. Vladimiru Iļjiču ieinteresēja šī literatūra.

Atpūtā ielauzās spraiga garīgā darba atmosfēra. Pat pa-

staigu laikā, atceras Krupskaja, «mēs runājām... par to,
cik pavirša ir mūsu antireliģiskā propaganda, cik daudz

tajā vulgarizācijas, ka tā nav dziļi saistīta ar dabas zi-

nātnēm, cik maz parāda reliģijas sociālās saknes, cik maz

tā apmierina strādnieku prasības, kas tik kolosāli izaugu-
šas revolūcijas gados». Dzima jauna raksta iecere. Jau

1922. gada martā žurnālā «Pod znameņem marksizma»

tika publicēts raksts «Par karojošā materiālisma nozīmi»

(V. I. Ļeņins. Raksti, 33. sēj., 193.—202. Ipp.) — viens no

pēdējiem V. I. Ļeņina darbiem, kurā plašāk skarti ateisma

jautājumi.
Reliģijas un ateisma jautājumus V. I. Ļeņins nebūt ne-

uzskatīja par svarīgākajiem vai nozīmīgākajiem mar-

ksismā. Viņš bija pret reliģijas jautājuma izvirzīšanu «pir-

majā, nebūt tam nepiederīgā vietā» (Raksti, 10. sēj.,
65. Ipp.). Taču Vladimirs Iļjičs daudz uzmanības veltīja
idejiskajai cīņai pret reliģiju — tautas masas nomācošo

garīgo spaidu veidu, ekspluatatoru šķiras ieroci. Viņš uz-

svēra, ka komunistiskā partija — apzinīgu avangarda cī-

nītāju savienība — «nevar un nedrīkst vienaldzīgi izturē-

ties pret neapzinīgumu, neattīstību vai tumsonību reliģisku
ticējumu veidā» (Raksti, 10. sēj., 64. Ipp.). Kā izcils domā-

tājs un politiķis V. I. Ļeņins deva krietnu ieguldījumu re-
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liģijas filozofisko pamatu kritikā, reliģijas sociālo un gno-

zeoloģisko sakņu atsegšanā, reliģijas un baznīcas reakcio-

nārās lomas atmaskošanā. Būdams iejūtīgs un uzmanīgs
attieksmē pret ticīgajiem, Ļeņins bija nesamierināms cīņā
pret reliģijas izskaistināšanas mēģinājumiem, pret «dieva

taisīšanu» un «dieva meklēšanu», pret «kristīgo soci-

ālismu».

Atsedzis ciešo sakarību starp buržuāzijas šķiras intere-

sēm, tās atklāto atbalstu visādām reliģijas formām un ar

tām saistītajiem ideālistiskās filozofijas virzieniem, kuri
tīši falsificē zinātnes sasniegumus, iztulko tos reliģijas in-

teresēs, V. I. Ļeņins ieskicēja žurnāla «Pod znameņem
marksizma» darba programmu: «Žurnālam, kas grib būt

karojošā materiālisma orgāns, jābūt kaujas orgānam, pirm-
kārt, tai ziņā, ka tam neatlaidīgi jāatmasko un jāvajā visi

mūslaiku «diplomētie melnsvārcības sulaiņi», vienalga, vai

tie uzstājas kā oficiālās zinātnes pārstāvji vai kā brīvi

strēlnieki, kuri dēvē sevi par «demokrātiskiem kreisiem vai

idejiski sociālistiskiem» publicistiem.
Otrkārt, tādam žurnālam jābūt karojošā ateisma orgā-

nam
...

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai žurnāls, kas sevi veltī uz-

devumam —■ kļūt par karojošā materiālisma orgānu, ne-

noguris propagandētu ateismu ...»

Atklāti, bez stāvokļa izskaistināšanas, ar sev piemītošo
principialitāti V. I. Ļeņins rakstīja par ārkārtīgo kūtrumu,
par milzīgajiem trūkumiem ateistiskās propagandas darbā,
par garlaicīgo, sauso stilu populārajā antireliģiskajā lite-

ratūrā, par marksisma atstāstījumiem, kas uzrakstīti ne-

mākulīgi un «bieži vien marksismu izkropļo».
Reliģisko aizspriedumu spēks, kuru kontrrevolucionārā

garīdzniecība centās pavērst pret jauno padomju iekārtu,
1922. gadā bija vēl ietekmīgs. Šajos apstākļos, kad pa-

domju antireliģiskā literatūra vēl tikai spēra pirmos, ne

vienmēr veiksmīgos soļus, V. I. Ļeņins aicināja plaši po-

pularizēt 18. gs. beigu kaujiniecisko ateistisko literatūru,
«kas asprātīgi un atklāti uzbruka valdošajai melnsvārcī-

bai», īpaši uzsverot tās spirgto, dzīvo publicistisko ievirzi.

Vienlaikus V. I. Ļeņins ieteica izdot veco, 18. gs. ateistu

darbus saīsinātā veidā, pievienot tiem pēcvārdus, saistot

ar reliģiju zinātniskās kritikas progresu, lai nepropagan-
dētu nezinātniskas, naivas, novecojušas atziņas. Vladimirs

Iļjičs aicināja ateistiskajā propagandā izmantot arī bur-
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materiālu, sniedzot šim materiālam zinātnisku, materiālis-

tisku izskaidrojumu.
Ateisma propagandā, uzsvēra V. I. Ļeņins, «sevišķi sva-

rīgi ir izmantot tās grāmatas un brošūras, kuras satur

daudz konkrētu faktu un salīdzinājumu, kas rāda mūslaiku

buržuāzijas šķiras interešu un šķiras organizāciju sakaru

ar reliģisko iestāžu un reliģiskās propagandas organizā-

cijām», pierādīt, ka «tā sauktā «modernā demokrātija»...
nav nekas cits kā brīvība sludināt to, ko buržuāzijai izde-

vīgi sludināt, bet izdevīgi tai ir sludināt visreakcionārākās

idejas, reliģiju, tumsonību, ekspluatatoru aizstāvēšanu

v. tml.».

Šie Ļeņina novēlējumi nebūt nav zaudējuši savu aktuali-

tāti un nozīmi arī šodien, buržuāziskās ideoloģijas krīzes

apstākļos, kad reliģijas narkotisko ietekmi buržuāzija iz-

manto savas šķiras interesēs.

Ateistiskās audzināšanas darbu V. I. Ļeņins vienmēr

cieši saistīja ar marksistiskās filozofijas atziņu propa-

gandu. Cīņa pret reliģisko pasaules uzskatu ir cīņa par

zinātnisku, materiālistisku pasaules uzskatu. «... Bez so-

līda filozofiska pamatojuma nekādas dabas zinātnes, ne-

kāds materiālisms nevar izturēt cīņu pret buržuāzisko ideju
spiedienu un buržuāziskā pasaules uzskata atjaunošanu.»
Karojošais ateisms attīstāms karojošā materiālisma

ietvaros.

«Sociālisms un reliģija», «Par strādnieku partijas attie-

cībām pret reliģiju», «Šķiras un partijas viņu attiecībā pret
reliģiju un baznīcu», «Par otzovisma un dieva taisīšanas

piekritēju frakciju», «Garīdzniecība un politika» un, bei-

dzot, «Par karojošā materiālisma nozīmi» — tādi īsumā ir

galvenie V. I. Ļeņina darbi, kuros attīstīta marksisma mā-

cība par reliģiju, nopamatota Komunistiskās partijas un

Padomju valsts politika attiecībā pret reliģiju un baznīcu.

Sekojot V. I. Ļeņina atziņām, ir gūti ievērojami panākumi
iedzīvotāju ateistiskās audzināšanas laukā, marksistiskā

ateisma teorētisko problēmu risināšanā ciešā saistībā ar

praksi. Mūsu zemes pilsoņu lielum lielais vairums šodien

ir brīvi no reliģisko aizspriedumu važām, taču dziļi hu-

mānā cīņa pret reliģiju, par cilvēku turpinās. Un ateistu

galvenais ierocis idejiskās cīņas arsenālā joprojām ir ne-

mirstīgās V. I. Ļeņina idejas.
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ATCERES

Vēsturiskas 1940. gada dienas

1940. gada 16. jūnijā PSRS valdība iesniedz Latvijas
valdībai notu, kurā norādīts, ka pēdējā pārkāpj 1939. gada
5. oktobra savstarpējās palīdzības līguma noteikumus. Tiek

parakstīta vienošanās starp Sarkanās Armijas un buržuā-

ziskās Latvijas armijas pārstāvjiem par Sarkanās Armijas
papildu daļu izvietošanu Latvijā.

17. jūnijā Rīgā ienāk Sarkanās Armijas daļas, kuras pil-
sētas ielās sagaida plašas darbaļaužu masas. Policija uz-

brūk sagaidītājiem, nogalinot 2 un ievainojot 27 cilvēkus.

18. un 19. jūnijā daudzās Rīgas fabrikās un ostā notiek

protesta streiki pret policijas represijām un teroru, bet

Liepājā 19. jūnijā notiek plaša strādnieku demonstrācija,
ko vada LKP Lejaskurzemes apgabala komiteja. Ulmaņa
fašistiskā valdība spiesta noteikt aplenkuma stāvokli visā

Latvijā.
20. jūnijā tautas masu revolucionārā kustība gāž fašis-

tisko diktatūru Latvijā. Tiek sastādīts jauns ministru kabi-

nets
— Tautas valdība ar prof. A. Kirhenšteinu priekšgalā.

28. jūnijā Tautas valdība publicē deklarāciju, kurā norā-

dīts: «Vecā valdība kritusi. Tā nebija taisnīga pret visiem,
tā negribēja izprast tautas intereses, nespēja nodrošināt

ar Padomju Savienību 1939. g. 5. oktobrī noslēgtā savstar-

pējās palīdzības līguma godīgu pildīšanu un slepeni no

Padomju Savienības bija noslēgusi militāru savienību ar

Igaunijas un Lietuvas bijušām valdībām. Jaunā valdība

uzskata par savu uzdevumu veicināt un celt tautas mate-

riālo un garīgo labklājību, nodrošināt brīvību un tautas

tiesības, nodrošināt valsts un visu pilsoņu intereses neat-

karīgi no viņu mantas stāvokļa, ticības, izglītības vai tau-

tības ...»
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Latvijas Komunistiskā partija Latvijas darba tautas

vārdā iesniedz Tautas valdībai savas prasības: uzturēt vis-

ciešāko draudzīgu politisku, saimniecisku un kulturālu sa-

darbību ar Padomju Savienību, nodrošināt tautas vēlētu

pārstāvniecību uz vispārēju, vienlīdzīgu, aizklātu un tiešu

vēlēšanu pamata, izstrādāt jaunu valsts satversmi, nodro-

šināt pilnīgu organizēšanās, sapulču, preses, vārda, domu

un reliģijas brīvību, radīt tautas armiju un tautas miliciju,

atbruņot un likvidēt aizsargu organizāciju, ievest kontroli

pār lielajām privātbankām un lielajiem rūpniecības uzņē-
mumiem un 8 stundu darba dienu visos uzņēmumos, lega-
lizēt Latvijas Komunistisko partiju utt.

Sakarā ar Tautas valdības nodibināšanu un politieslo-
dzīto atbrīvošanu Rīgā notiek plaša politiskā demonstrā-

cija, kurā piedalās vairāk nekā 70 tūkst, cilvēku. Darba-

ļaužu demonstrācijas notiek arī Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs

v. c. pilsētās.
2. jūlijā Latvijas Komunistiskās partijas CX sekretari-

āts pieņem lēmumu par Saeimas vēlēšanu organizēšanu.
4. jūlijā Latvijas Tautas valdība pieņem likumu par Sa-

eimas vēlēšanām, ko publicē nākamajā dienā.

6. jūlijā ar Latvijas Darba tautas bloka vēlēšanu plat-
formu «Par mieru, par maizi, par tautas brīvību» tiek iepa-
zīstinātas visplašākās darbaļaužu masas.

No 6. līdz 13. jūlijam Latvijas pilsētās un laukos notiek

plaši Saeimas priekšvēlēšanu mītiņi un sapulces.
14. un 15. jūlijā Latvijā notiek Saeimas vēlēšanas, kurās

piedalās 94,8% no visiem balsošanas vecuma pilsoņiem.
No visos vēlēšanu iecirkņos un apakšiecirkņos nodotajām
1 181 323 balsīm par Latvijas Darba tautas bloka kandi-

dātu sarakstu tiek nodotas 1 155807 balsis jeb 97,8% no

nodoto balsu kopskaita.
18. jūlijā Rīgā notiek manifestācija, kurā piedalās vairāk

nekā 100000 cilvēku. Laikraksts «Cīņa» par Rīgas darba-

ļaužu demonstrāciju raksta: «Tik plašu manifestāciju, kāda

notika vakar, Rīga sen nebija redzējusi. Blakus strādnie-

kiem, no kuriem daudzi bija ģērbušies zilās darba blūzēs,

soļoja valsts un pašvaldības iestāžu kalpotāji, karavīri,
bērni. Blakus vīrietim soļoja sieviete, blakus latvietim —

krievs, ebrejs un citu tautību iedzīvotāji — tā bija tautas

manifestācija šī vārda visplašākā nozīmē... Pats rakstu-

rīgākais, kas bija novērojams vakardienas manifestācijā,



75

Darbajaužu demonstrācija 1940. gada 18. jūlijā Rīgā

bija nelokāmā tautas griba, lai Latvija taptu par Padomju
Latviju un pievienotos Padomju Sociālistisko Republiku
Savienībai...» Darbaļaužu demonstrācijas un mītiņi no-

tiek arī citās Latvijas pilsētās un laukos, tajos tiek piepra-
sīta padomju varas proklamēšana Latvijā un Latvijas
iestāšanās PSRS sastāvā.

21. jūlijā X- Ulmaņa vietā valsts prezidenta amata pie-
nākumu pildīšanu uzņemas A. Kjrhenšteins. Sākas Latvi-

jas Tautas saeimas 1. sesija, kurā Tautas valdības priekš-
sēdētājs A. Kirhenšteins sniedz ziņojumu par valdības dar-

bību un tiek pieņemta «Deklarācija par valsts varu», kurā

uzsvērts: «Izpaužot visas brīvās Latvijas darba tautas

gribu, Saeima svinīgi pasludina padomju varas nodibinā-

šanu uz visas Latvijas teritorijas. Latvija ar šīs deklarā-

cijas pieņemšanu Saeimā tiek pasludināta par Padomju
Sociālistisku Republiku. Šis Saeimas lēmums stājas spēkā
nekavējoši. No šīs dienas visa vara Latvijas Padomju So-

ciālistiskā Republikā pieder pilsētu un lauku darbaļaudīm,
kurus reprezentēs darbaļaužu deputātu padomes.»
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Tajā pašā laikā Tautas saeima pieņem deklarāciju par

Padomju Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Re-

publiku Savienības sastāvā.

22. jūlijā Latvijas Tautas saeima pieņem deklarāciju par
zemes pasludināšanu tautas īpašumā: «... Vadoties no

darba zemniecības dzīvības interesēm un izteicot visas Lat-

vijas darba tautas gribu, Saeima pasludina visu zemi ar

tās bagātībām, mežiem, ezeriem un upēm par visas tautas

īpašumu, t. i., par valsts īpašumu. Zemniecības lietošanā

nododamās zemes lielums tiek nosacīts ne lielāks par

30 ha. Viss zemes pārpalikums pār šo noteikto normu pār-
iet valsts zemes fondā, lai valsts varētu apgādāt bezzem-

niekus un sīkzemniekus ar zemi... Visa līdz šim darba

zemniecības īpašumā esošā zeme, tāpat arī tā zeme, kuru

valsts nodos bezzemniekiem un sīkzemniekiem, tiek nodota

darba zemnieku lietošanā uz visiem laikiem ...»

Saeimas deklarācijā par banku un lielo uzņēmumu na-

cionalizāciju tiek norādīts: «... Sākot ar šo brīdi, visus

lielos tirdzniecības, rūpniecības un transporta uzņēmumus,
kā arī bankas ar viņu vērtībām Saeima pasludina par visas

tautas mantu, t. i., valsts īpašumu.»
5. augustā PSRS Augstākās Padomes VII sesija pieņem

lēmumu, kurā teikts: «Izpildīt Latvijas Saeimas lūgumu
un uzņemt Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku Pa-

domju Sociālistisko Republiku Savienībā kā līdztiesīgu sa-

vienotu Padomju Sociālistisko Republiku.»
6. augustā visā Latvijā notiek manifestācijas un mītiņi

sakarā ar Latvijas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā.

No 24. līdz 26. augustam notiekošajā 2. sesijā Latvijas

PSR Tautas saeima tiek pārorganizēta par Latvijas PSR

Augstāko Padomi, kura pieņem LPSR Konstitūciju un no-

dibina republikas Tautas Komisāru Padomi.

V. Tumševics

Padomju Latvijas rūpniecība trīsdesmit gados

_

Padomju varas atjaunošana Latvijā radīja visus nepie-
ciešamos priekšnoteikumus straujai tautas saimniecības,
kultūras, zinātnes attīstībai, darbaļaužu materiālās labklā-

jības kāpinājumam.
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Milzīgus panākumus guvusi Padomju Latvijas rūpnie-
cība. Neraugoties uz lielajiem zaudējumiem, ko republikas
tautas saimniecībai bija nodarījuši hitleriskie okupanti, Lat-

vijas PSR rūpniecības ražošanas līmenis jau 1947. gadā
pārsniedza kā 1940., tā arī 1913. gada līmeni. Jāatzīmē,
ka buržuāziskajā Latvijā, kura jau no pirmajām savas pa-
stāvēšanas dienām bija nokļuvusi imperiālistisko lielvalstu

ekonomiskā un politiskā atkarībā, risinājās agrarizācijas
process. Visā buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas laikā

rūpniecībā netika sasniegts pat 1913. gada līmenis.

1968. gadā kopprodukcijas apjoms salīdzinājumā ar 1940.

gadu bija palielinājies 23 reizes. Pašreiz Latvijas PSR

rūpniecība divās nedēļās ražo gandrīz tikpat daudz pro-

dukcijas, cik visā 1940. gadā. Padomju varas gados pilnīgi
likvidēta rūpniecības atpalicība, kas bija saņemta manto-

jumā no buržuāziskās Latvijas.
Pēc rūpniecības attīstības līmeņa Latvijas PSR ieņem

vienu no pirmajām vietām mūsu zemē. Mūsu republikā
dzīvo apmēram 1 % Padomju Savienības iedzīvotāju, bet

1967. gadā šeit ražoja ievērojamu daļu PSRS rūpniecības
tīrās produkcijas. No visa Latvijas PSR nacionālā ienā-

kuma apmēram 50% 1967. gadā deva rūpniecība.
Atsevišķas rūpniecības nozares attīstījušās, ņemot vērā

darba dalīšanu Vissavienības mērogā. Mūsu republika spe-

cializējusies automātisko telefona centrāļu, telefona apa-

rātu, radiouztvērēju un radiolu, dažādu aparātu, maģis-
trālo pasažieru un tramvaju vagonu, dīzeļu, lauksaimniecī-

bas mašīnu, motorvelosipēdu un mopēdu, kā arī veļas maz-

gājamo mašīnu ražošanā. Tādēļ ļoti strauji attīstījās re-

publikas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecība. Bruto

produkcijas apjoms šajā nozarē 1968. gadā salīdzinājumā
ar 1940. gadu pieaudzis 216 reizes.

Latvijas PSR mašīnbūves produkcijas lielāko daļu rea-

lizē ārpus republikas robežām. Padomju Latvijā ieved da-

žādus darbgaldus, automašīnas, traktorus, televizorus,

magnetofonus un citus mašīnbūves rūpniecības izstrādāju-
mus, kuru izgatavošanā savukārt specializējušās pārējās
republikas.

Padomju varas gados ievērojami attīstījušās arī pārējās

rūpniecības nozares. Tā laikā no 1950. līdz 1968. gadam

ķīmiskās rūpniecības kopprodukcija palielinājusies 41,8 rei-

zes. Kopprodukcija būvmateriālu rūpniecībā no 1940. līdz
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1968. gadam pieaugusi 24 reizes, vieglajā rūpniecībā —

11 reizes, pārtikas rūpniecībā — 7,9 reizes, mežu, kok-

apstrādes un celulozes un papīra rūpniecībā — 7,8 reizes.

Laikā no 1946. līdz 1967. gadam Padomju Latvijā no

jauna uzbūvēti un atjaunoti 183 lieli rūpniecības uzņē-

mumi, tanī skaitā septiņgadē —■ 63 uzņēmumi. Uzbūvēti

un nodoti ekspluatācijā tādi lieli uzņēmumi kā Rīgas ter-

moelektrocentrāle, V. I. Ļeņina vārdā nosauktā Pļaviņu

hidroelektrostacija, Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīca,
Valmieras stikla šķiedras rūpnīca, Rīgas dīzeļbūves rūp-
nīca, Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca un citi.

Sistemātiski pieaug ražošanas koncentrācijas līmenis.

Tā, piemēram, ja 1940. gadā uzņēmumu ar vairāk nekā

tūkstoš strādniekiem bija tikai seši, tad 1966. gadā — 67.

Galvenais produkcijas apjoma pieauguma faktors bija
darba ražīguma kāpinājums. Viena strādnieka izstrāde

1967. gadā salīdzinājumā ar 1940. gadu palielinājusies se-

šas reizes, un no visa rūpniecības produkcijas pieauguma
padomju varas gados apmēram 90% iegūti, kāpinot darba

ražīgumu.
Lielie panākumi darba ražīguma kāpināšanā galvenokārt

gūti ražošanas procesu mehanizācijas un automatizācijas,
jaunas tehnikas ieviešanas, ražošanas un darba organizā-
cijas uzlabošanas rezultātā.

Latvijas PSR uzņēmumi pēckara periodā apguvuši dau-

dzu jaunu svarīgu produkcijas veidu — elektrificēto dzelz-

ceļu pasažieru vagonu, hidrometeoroloģisko un autoelek-

tropiederumu, tramvaja vagonu, dīzeļu un dīzeļģeneratoru,
saldēšanas iekārtu un ledusskapju, veļas mazgājamo ma-

šīnu, mikroautobusu, motorvelosipēdu un mopēdu, dīzeļ-
vilcienu un daudzu citu izstrādājumu ražošanu. Vairāku

nozīmīgu produkcijas veidu ražošanā Padomju Latvijai ir

liels īpatsvars šo izstrādājumu izgatavošanā Padomju Sa-

vienībā. Latvijas PSR rūpniecība 1967. gadā ražojusi ap

50% telefona aparātu, 48% motorvelosipēdu un mopēdu
(1966. g.), 24% maģistrālo pasažieru vagonu, 23% radio-

uztvērēju un radiolu, 17% tramvaja vagonu, 12% veļas

mazgājamo mašīnu, 10% elektrospuldžu, kas ražoti visā

PSRS.

Latvijas PSR rūpniecības produkciju importē vairāk neka

70 pasaules valstis, tanī skaitā Anglija, Austrija, Vācijas
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Federatīvā Republika, Francija, Apvienotā Arābu Repub-
lika, Ungārija, Vācijas Demokrātiskā Republika, Polija,
Cehoslovakija, Dienvidslāvija v. c. Republikas uzņēmumi
eksportē radiouztvērējus, veļas mazgājamās mašīnas,
mikroautobusus, hidrometeoroloģiskos piederumus, dīzeļus,
mopēdus, elektrospuldzes, medikamentus, parfimēriju, kon-

ditorejas izstrādājumus un virkni citu produkcijas veidu.

Latvijas PSR rūpniecība sekmīgi izpilda šajā piecgadē
nospraustos uzdevumus.

Ņemot vērā, ka republikā pagaidām nav atklāti rūpnie-
ciski izmantojami metāla, ogļu un naftas krājumi, nākotnē

pirmām kārtām lietderīgi attīstīt tādu izstrādājumu ražo-

šanu, kuru izgatavošanai jāpatērē maz metāla, kurināmā

un elektroenerģijas. Sakarā ar to, ka jau pašreiz Latvijā
izjūtams ass darbaspēka trūkums, jaunu uzņēmumu celt-

niecība te jāierobežo un rūpniecības produkcijas pieau-
guma galvenā daļa jāiegūst, kāpinot darba ražīgumu. Tā-

dēļ viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir tālāk mehani-

zēt un automatizēt ražošanas procesus, pilnveidot ražoša-

nas organizāciju.
Nav šaubu, ka Padomju Latvijas darbaļaudis arī tur-

pmāk sekmīgi izpildīs republikas rūpniecībai nospraustos
uzdevumus un dos savu ieguldījumu komunisma materiāli

tehniskās bāzes izveidošanā.

L. Jefremova, E. Čivkule

Vanagu zemnieku dzīve pagātnē un šodien

(Preiļu rajons)

Latgale pagātnē bija ekonomikas un kultūras ziņā atpalikušākais
Latvijas novads. Jēdziens «Latgale» nesaraujami saistījās ar zemnieku

tiūkuma un nospiestības ainām: šauras zemes šņores, koka būdas,

fanātiski ticīgi zemnieki padevīgi krīt cejos katoļu baznīcās. Bezzem-

nieku un sīkzemnieku pūļi, kurus trūkums dzen uz svešiem novadiem

meklēt darbu un maizi... Tai laikā, kad Latgale bija Vitebskas gu-

berņas daļa, tie līga par melnstrādniekiem un zemes racējiem uz da-

žādām būvēm, sevišķi uz dzelzceļa, sākot ar Rīgu un beidzot ar Vla-

divostoku. Mājās viņus sauca par «burlakiem». Buržuāzijas diktatūras

gados viņi meklēja iztiku, līgstot par laukstrādniekiem budžu saim-

niecībās Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē.

Latgales zemnieku zemais izglītības līmenis — caurmērā I—3 zie-

mas skolā, bet daudzi prata tikai lasīt un parakstīties —, veicināja



Kolhoznieka A. Vai-

voda dzīvojamā
māja Preiļu rajona
Vanagos

reliģijas izplatīšanos. Galvenie sabiedriskās dzīves centri bija baz-

nīca, krogs un tirgus.
Visu to pilnībā var attiecināt arī uz bij. Vārkavas pagasta Vanagu

sādžu.

Zemnieku atpalicību un reliģiskās jūtas padomju varas pirmajos
gados gan ar savu garīdznieka autoritāti, gan ar tiešiem draudiem

prasmīgi izmantoja vietējais baznīckungs Juhņevičs. Viņam izdevās

savākt bandu, kas vairākus gadus terorizēja Vanagu iedzīvotājus,
nogalinot pirmos padomju aktīvistus, un traucēja darba zemnieku

apvienošanos kolektīvajā saimniecībā. Vanagos grūti sastapt ģimeni,
kura kaut kādā mērā nebūtu cietusi no šīs bandas, kura slepkavoja
ne vien padomju un partijas darbiniekus, bet ari vienkāršus sādžas

iedzīvotājus, dedzināja mājas ar visiem bērniem. Kapi Vanagu kap-
sētā ir mēmi tā laika liecinieki. ledzīvotāji aktīvi palīdzēja likvidēt

bandu, kuras barveži saņēma pelnīto sodu.

Padomju vara pārvērtusi Latgales, tai skaitā Vanagu sādžas,
zemnieku dzīvi līdz nepazīšanai. Šodien Vanagi ir ekonomiski spē-

cīgā Preiļu rajona kolhoza «Vienība» centrs, kas izveidojies, apvieno-
jot 3 nelielus kolhozus. 1968. gadā kolhoza naudas kopienākums bija
vairāk nekā 300 000 rbj.

Kolhoznieku darbs tiek labi apmaksāts. 1967. gadā «Vienības» kol-

hoznieki saņēma par darba dienu 3,75 rbļ. Sevišķi augsta izpeļņa ir

lopkopjiem — vasarā dažās lopkopības nozarēs līdz 200—300 rbļ. mē-

nesī. Mehanizatoru mēneša izpeļņa vidēji bija 120—130 rbļ.
Kolhozs «Vienība» ir liela, mehanizēta saimniecība, tai pieder 12

traktori un 8 smagās mašīnas. Mehanizēti ir gandrīz visi lauksaim-
niecības darbi. «Vienības» kolhoznieki pelnīti lepojas ar labākajām

Rīgas Popova radio rūpnīcas tīšanas iecirknī.

J. Paulina krāsu foto.
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Kolhoznieka A. Vai-
voda dzīvojamā
istaba

kultivētajām ganībām un augstražīgu liellopu ganāmpulku Prei|u
rajonā. Vidējais izslaukums no katras govs pārsniedz 3000 kg piena.

Labi panākumi gūti ražu celšanā un laukkopju darba organizēšanā.
Brigāžu darba stimulēšanai kolhozā «Vienība» ir ieviestas laukkopju
kategorijas. Atkarībā no stāža un darba prasmes visi laukkopji
iedalīti 3 kategorijās, kas nosaka strādnieka algu: augstākā kategorija
saņem par 20% vairāk nekā zemākā.

Kolhoza ekonomiskā nostiprināšanās pilnīgi pārvērtusi bijušās
gluži neievērojamās sādžas seju. Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka

padomju varas gados Vanagi ir izauguši no jauna. Ir uzcelta jauna
astoņgadīgā skola, kolhoza valdes ēka, medicīniskais punkts, kurā

uzstādīta par kolhoza līdzekļiem iegādāta zobārstniecības aparatūra,
kā ari pārtikas un rūpniecības preču veikals. Kolhozs kopā ar skolu

sācis būvēt stadionu. Tuvākajos gados Vanagos pacelsies plašs kol-

hoza klubs, kuru pašreiz vēl aizstāj skolas aktu zāle. Cauri Vanagu
ciematam ik dienas brauc autobusi, kas savieno centru ar attālākiem

kolhoza nostūriem, kā arī ar Līvāniem un Preiļiem.
Jaunbūves ir ne vien centrā, bet arī brigādēs. Pēdējos 5—6 gados

uzceltas daudzas kolhoznieku dzīvojamās mājas. Vanagu kolhoz-

nieki dzīvo turīgi, ar ērtībām. Lielu atvieglojumu saimniecēm devusi

šķidrās gāzes balonu uzstādīšana kolhoznieku dzīvokļos. Visas cie-

mata kolhoznieku mājas ir elektrificētas un radioficētas. Kā aplie-
cina kolhoza priekšsēdētājs A. Bernāns, katrā trešajā mājā ir tele-

vizors.

Daudz jauna vērojams dzīves veidā, kas stipri tuvinājies pilsēt-
nieku dzīves veidam. Vanagos, tāpat kā citu kolhozu centros, divas

reizes mēnesī ierodas Līvānu sadzīves pakalpojumu kombināta auto-

buss. Tajā ir ķīmiskās tīrītavas un vejas mazgātavas pieņemšanas
punkts, vīriešu un sieviešu frizētava, kurpnieku darbnīca. Ar Vanagu
veikala starpniecību no Līvānu universālveikala ar piegādi mājās var
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pasūtīt mēbeles, veļas mazgājamās mašīnas, ledusskapjus un citus

saimniecībā nepieciešamus priekšmetus.
Materiālās labklājības celšanās un valsts rūpes par lauku darba-

ļaudīm radījusi izmaiņas kolhoznieku dzīvokļu iekārtā. Lielākajā
daļā dzīvokļu ir jaunas, modernas mēbeles, veļas mazgājamās mašī-

nas un ledusskapji. Tā, piemēram, kolhoza šofera Antona Vaivoda

dzīvoklis, kas sastāv no 3 istabām un virtuves, iekārtojuma ziņā

ne ar ko neatšķiras no pilsētnieku dzīvokļa (skat. att.), tikai tajā
ir vairāk dekoratīvo audumu, kurus darinājusi prasmīgā rokdarb-

niece, kolhoza laukkope Rozālija Vaivode. Vaivodu ģimenes dzīve ir

turīga un saturīga. Bērni mācās skolā. Tādu ģimeņu kolhozā ir

daudz. Viņu materiālās labklājības pamats ir darbs kolhozā. Tas

devis iespēju sākt pilnvērtīgu dzīvi Antona un Jāņa Vaivodu, Cerapu,
Rūsiņu, Bernānu, Sārtu, Cišu un daudzām citām centīgām kolhoz-

nieku ģimenēm, bijušo beztiesīgo Latgales zemnieku bērniem. Katrā
kolhoza «Vienība» mājā ir avīzes, žurnāli un grāmatas. Kolhoznieki

interesējas par iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem. Katra ģimene
pasūta vairākus periodiskos izdevumus. Turklāt lielākajai daļai kol-

hoznieku ir mājas bibliotēkas.

Plaša un daudzpusīga ir kolhoznieku sabiedriskā dzīve. Attīstīju-
sies mākslinieciskā pašdarbība: ar priekšnesumiem bieži uzstājas kol-

hoznieku koris un deju ansamblis, kurā sevišķi rosīgi piedalās Va-

nagu astoņgadīgās skolas skolotāji. Kolhozs ik gadus rīko ekskursi-

jas pa Latviju un uz kaimiņu republiku pilsētām. Sistemātiski tiek

organizēti kolektīvi braucieni uz dažādu teātru viesizrādēm Preiļos
un Līvānos.

Tāpat kā visā Latgalē, arī kolhozā «Vienība» populāras kļuvušas
jaunās padomju sadzīves tradīcijas. Sevišķi aktīvi to organizēšanā

piedalās Rožupes ciema padome ar priekšsēdētāju A. Simonoviču

priekšgalā, kā arī Vanagu astoņgadīgās skolas kolektīvs. Jaunajām
padomju sadzīves tradīcijām veltītie svētki — bērnības svētki, piln-
gadības dienas, laulību svinīga reģistrācija un mirušo piemiņas die-

nas — kolhozā norit skaisti un savdabīgi. Tajos labprāt piedalās gan

jauni, gan veci kolhoznieki. Padomju sadzīves tradīciju popularitāte,
to saaugšana ar svarīgākajiem un intīmākajiem cilvēka dzīves mo-

mentiem ievērojami mazina baznīcas ietekmi.

F. Miezis

Miers! Miers! Miers!

1945. gada maija pirmajās dienās 43. gvardes latviešu

strēlnieku divīzijas daļas intensīvi gatavojās uzbrukumam.

Jaunais papildinājums, ko bijām saņēmuši marta beigās
un aprīļa sākumā, šo to jau bija iemācījies un tagad izska-

tījās pēc īstiem kareivjiem.
Neviens no mums nenojauta, ka pēc pāris dienām karš

beigsies. Gluži otrādi, pie mums pastiprināja militāro ap-
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Hitlerieši noliek ieročus 1945. gada maijā

mācību un gatavojās uzbrukumam, izšķirošajām kaujām
ar Kurzemes grupējumu, lai ietriektu fašistus jūrā un at-

brīvotu visu mūsu zemi no ienaidnieka karaspēka palie-
kām, reizē atraisot rokas mūsu daļām, lai tad varētu palī-
dzēt tiem, kas šai laikā cīnījās ienaidnieka zemē.

1945. gada 8. maijā agri no rīta divīzija ar 125. gvardes
strēlnieku pulka spēkiem pārgāja uzbrukumā. 125. pulkam
sekmīgi virzoties uz priekšu, kaujā raidīja arī 123. gvardes
strēlnieku pulku. Vācieši aizsargājās, tomēr ar zaudēju-
miem pamazām atkāpās. Mūsu daļas atbrīvoja Plāņus un

Aizupes pagastvaldes namu.

Tai pašā dienā pēc pusdienas 24. vācu kājnieku divīzija,
kas atradās frontē mums pretim, kapitulēja.

Acumirklī visas divīzijas daļas aplidoja vēsts, ka Vācija
kapitulējusi. Mežā, kur tobrīd atradāmies, sākās traka šau-

šana ar automātiem un pistolēm, un mums uzmācās bai-

les, ka tikai uzvaras priekā neizdara kaut ko ārkārtīgu.
Priekam nebija gala. Kliedza «urā», skūpstījās, dziedāja,

dejoja. Vārdu sakot, grūti aprakstīt, ko cilvēki priekšējās
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pozīcijas pārdzīvoja, dzirdēdami vienu vienīgu vārdu

miers.

Pēc uzvaras divīzijas štābs novietojās Plāņos. Te iera-

dās 24. vācu kājnieku divīzijas komandieris ģenerālmajors
fon Šulcs. Viņu pavadīja adjutants. Ģenerālmajors Kalniņš
mierīgi un nosvērti diktēja vācu ģenerālim divīzijas pado-
šanās noteikumus.

Vācu ģenerāja adjutants rūpīgi pierakstīja katru vārdu,
ko teica ģenerālis Kalniņš un ko adjutantam vāciski pār-
tulkoja viņa paša ģenerālis. Vācu divīzijas komandieris

labi prata krieviski, tulka viņam nevajadzēja, lai gan tāds

bija piekomandēts.
Nākamās dienas rītā sākās kapitulējušās divīzijas nodo-

šana. Ceļu krustojumā pie pagastvaldes vācu kareivji meta

kaudzē ieročus.

Pēc tam kad ieroči bija nodoti, vācu fašistiskos okupan-
tus nosūtīja uz pagaidu nometni.

Karš bija beidzies. Miers, visā mūsu bezgala plašajā
zemē valdīja miers. Pēc četriem kara gadiem uzreiz nav

iespējams aptvert, ka tu teju teju varēsi pilnīgi brīvi braukt

uz mājām, nebīdamies nedz uzlidojumu, nedz artilērijas

apšaudes uz ceļiem.
Visapkārt klusums, nekur nešauj, nakti apkaimi neap-

gaismo raķetes. Tātad tomēr uzvara, tomēr miers, un nav

vairs jāslēpjas zemē, lai tevi neķertu lode, šāviņa vai bum-

bas šķemba. Miers!

Pirmajās dienās kļuva vai baisi, kad nedzirdēja vairs

artilērijas dunu, kad nakti varēja gulēt sporta biksītēs, ne-

viens nemodināja, telefons visu nakti klusēja. Nakti pamo-

dies, atceries, ka karš beidzies, pasmaidi un, pagriezies uz

otriem sāniem, saldi guli tālāk.

Uzvaras svētkus nosvinējām vareni. Šo dienu nevarēja
nesvinēt. Daudzus gaidīja valdības apbalvojumi, un daudzi

šai dienā saņēma tos klajumā pie meža. Puiši priecājās,
ka tieši šai dienā viņiem laimējies saņemt godam nopelnī-
tos apbalvojumus. Uz galda, ko sedza sarkana drāna, saulē

vizuļoja ordeņi. Kareivji un virsnieki nāca klāt, ģenerālis

apsveica viņus, un atbildei skanēja: «Kalpoju Padomju
Savienībai!»

Tūdaļ pēc kara uz Rīgu netikām, lai gan visi loloja tieši

vēlēšanos doties uz Rīgu. Bet mums vajadzēja vēlreiz rakt

zemnīcas Jostas stacijas apkaimes mežos. Šeit daļas sa-
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kopās, saņēma jaunu ietērpu un, mazliet atpūtušās, atsāka

pamazītiņām nodarboties ar kaujas mācībām.

Kādu vakaru biedri sapulcējās pie manis zemnīcā, un

mēs pārskaitījām kauju rezultātus un trofejas. Iznāca, ka

no 1941. gada 12. decembra līdz 1945. gada 8. maijam
mūsu divīzija ar kaujām nogājusi vairāk nekā 500 kilo-

metru, atbrīvodama savu zemi no fašistiskajiem iebrucē-

jiem. Pārgājienos no viena sektora uz otru divīzija bija
nosoļojusi 2600 kilometru un pa dzelzceļu nobraukusi 1800

kilometru, bet, kad sasummēja kopā, iznāca visai solīds

rezultāts —i 4900 kilometru.

Visas trofejas saskaitīt nebija viegli, mūsu trofeju ko-

mandas daudz ko bija nodevušas bez aktiem, tāpat, uz

goda vārda, taču arī tā, kas bija ierakstīts kārtīgos doku-

mentos, izrādījās diezgan daudz. Mūsu kareivji bija iznī-

cinājuši vairāk nekā 45600 pretinieka kareivju un virs-

nieku, sagūstot 604 kareivjus un virsniekus, neskaitot kapi-

tulējušo 24. vācu kājnieku divīziju. Trofejās bija iegūti 10

tanki, 284 lielgabali, 780 ložmetēji, 120 mīnmetēji, 10000

šauteņu, 425 automāti, 185 automašīnas, 78 motocikli, 13

vilcēji un daudz citu ieroču un mantu. Sai skaitā neietilpst
tās mantas, ko bijām ieguvuši, kapitulējot 24. vācu divī-

zijai, tāpat arī noliktavas, ko bijām ieguvuši Roščas ciemā,

pie Nasvas, Jermolinā un Blīdenē.

Kauju laukos daudz ienaidnieka ieroču un karamateri-

ālu bija iznīcināti vai, pareizāk sakot, padarīti nelieto-

jami. Pie tādiem pieder 43 pašgājējas iekārtas, 68 tanki,
370 dažāda kalibra lielgabali, 1013 ložmetēji, 130 automa-

šīnas, 15 vilcēji, 38 rācijas, 42 dažādas noliktavas, 1 lid-

mašīna un 1 planieris.
Mēs painteresējāmies arī par otru jautājumu — cik

mūsu kareivju un virsnieku, to skaitā arī štābu un aizmu-

gures darbinieku, ieteikti apbalvošanai. Ar ordeņiem un

medaļām bija apbalvoti 14 542 kareivji un virsnieki. Trim

bija piešķirts Padomju Savienības Varoņa nosaukums —

J. Vilhelmam, J. Reinbergam un M. Orlovam.

Pārskatot divīzijas kaujas pavēles, ar prieku konsta-

tējām, ka visā kara laikā divīzija ne reizi, ienaidnieka

spiesta, nebija atkāpusies. Tas iepriecināja. Mūsu strēl-

nieki bija turējušies stingri, nekādos apstākļos neļauda-
mies nedz panikai, nedz bailēm.
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H. Rukšāns

Pārdomas pēc gadsimta ceturkšņa

Dzīve rit. Krājas gadi, un šodien dažam labam no tiem

zaļoksnējiem jauniešiem, kas forsēja Vislu, kas uzlauza

Zēlovas augstieņu nocietinājumus, lai piekļūtu Berlīnei, kas

dragāja «Kurzemes katlu» vai vadīja tankus, dodamies pa-

līgā Prāgas strādniekiem, — šodien dažam labam no vi-

ņiem dēls jau atgriezies no dienesta un arī pats viņš jau
ticis vectēva godā. Bet toreiz viņiem, 1924. un 1925. gadā
dzimušajiem (un tādu armijā bija vairākums), bija mazāk

gadu nekā šodien viņu dēliem un meitām. Un kaujās viņus
veda ne viens vien bataljona, pulka vai pat brigādes ko-

mandieris, kuram tajā laikā bija tieši tik gadu, cik tagad
aprit kopš brīža, kad Berlīnes priekšpilsētā Karlshorstā,

bijušajā kara inženieru skolas ēkā tika parakstīts kapitu-
lācijas akts un mūsu zemi līdz ar salūta ugunīm apmir-
dzēja prieka vēsts — izcīnīta uzvara!

Turpat četri gadi — 1418 dienas
— nemitīgu kauju, ku-

rās ik paugurs, no kura varbūt pirms tam bija slidināju-
šies un arī šodien kūleņodami un smiedamies slidinās

bērni, pārvērtās kādā N. augstienē, kas bija jānotur vai

jāatgūst par dārgu asiņu cenu, katra tērce — par ūdens

šķērsli, bet ciems, kur pirms tam bija strādājuši un prie-
cājušies simtiem cilvēku, — par abstraktu vietu uz kartes,

jo ne vienmēr palika pat krāsmatas.

1418 dienas
...

Pēc šīm dienām dzimušajiem tās var būt
tikai skaitlis, vēsturisks fakts, kādu mācību grāmatās ir

bez gala. Toties tiem, kam mati patlaban kļūst jo dienas

palsāki, kam reizēm smeldz vecās rētas un sapņos sāp

amputēto kāju un roku pirksti, tiem šīs dienas ietver sevī

gan 1941. gada zaudējumu sūrumu, gan 1945. gada uzva-

ras prieku.
Viņiem šīs dienas bija laiks, kad izšķīrās tautu likteņi —

būt vai nebūt, būt brīvām vai kļūt par vergiem. Viņiem šīs

1418 dienas bija pašu varonības, morālās un fiziskās iztu-

rības ārdēšanas laiks.

Viņiem aiz šī skaitļa slēpjas gan mazās Liepājas izmi-

sīgā pretošanās, gan bada un ienaidnieka apsēstās Ļeņin-
gradas nepieredzētā varonība, gan Piemaskavas sniegotie
klajumi, kuros saltie puteņi un zvaigžņoto vīru svelošie
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130. latviešu strēlnieku korpusa kareivji Rīgas ielās pēc fašistiskās

Vācijas sagrāves

prettriecieni izklīdināja fašistu barvežu izdaudzināto mītu

par zibenskaru, gan Staļingradā, kas, pati pārvērzdamās
drupās, iezīmēja kara ceļos krasu pagriezienu uz nākamo

uzvaru.

Viņiem šīs dienas modina atmiņā partizāņu gaitas, tanku

armādu kaujas Kurskas lokā, atbrīvoto Minsku, Kijevu,

Tallinu, Rīgu un Varšavu, karogu virs reihstāga, pēdē-
jās — Šernera armiju grupas sakāvi Cehoslovakijas kal-

nos un mežos un uzvarētā pretinieka zilgi pelēkās kolonas

ceļā uz gūstekņu sapulcēšanās vietām. Viņiem tās bija
dzīves jēgas kvintesence — sirdsapziņas un godaprāta iz-

svēršana uz dzīvības un nāves svariem.

Tāpēc arī, tikko nomazgājuši kaujas kvēpus, viņi jau zi-

nāja, ka cīņa nav rimusies, tā turpināsies, tikai citur, jo

daļēji vai pilnīgi drupās gulēja gandrīz divi tūkstoši pil-
sētu un septiņdesmit tūkstošu ciemu. Viņi zināja, ka zeme

zaudējusi divdesmit miljonus pāru roku un ka dzīvajiem

jāstrādā arī par tiem, kuri palikuši guļam neskaitāmajos
brāļu kapos no Volgas līdz pat Elbai.
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Tāpēc vienlīdz liels prieks bija kā demobilizētajam lat-

viešu gvardam, tā kādreizējam Maskavas zemessargam

gan par katru jaunuzcelto namu iznīcinātajā Jelgavā vai

Staļingradā, gan par ģimeni, kas izpostītajā Ukrainā pa-

meta zemnīcu un pārcēlās uz jauno māju, kura vēl smar-

žoja pēc Latvijas silu, Sibīrijas taigas vai ziemeļu mūža-

mežu sveķiem.

Nē, viņi nekurnēja, kad margarīna kārtiņai cauri varēja
saskatīt sēnalas plānajā maizes šķēlē, jo sviesta piciņa
bija jātaupa tiem, kuriem vēl bija jāaug, lai darba ierindā

stātos tikai šodien. Viņi gandrīz vai tāpat kā padomju
varas pirmajās dienās ar rupjmaizes donu kabatā un kvēlu

komunista sirdi krūtīs atkal metās cīņās, un pacēlās jauni

nami, jauni fabriku korpusi, atzēla izpostītie kolhozi veca-

jās republikās, un tika likti pamati lauku kopsaimniecībām
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā.

Kopš šīm dienām aizritējis gadsimta ceturksnis. Jau div-

desmit sesto reizi 9. maija vakarā nodārdēs uzvaras zal-

ves, atgādinādamas pasaulvēsturisko uzvaru, ko izcīnīja

padomju cilvēks un padomju iekārta, ko izcīnīja sociālisms

kā pasaules uzskats un sabiedriskā sistēma.

Mūsu cilvēks šai gadsimta ceturksnī spēris uz priekšu
milzu soli visās saimniecības, kultūras un zinātnes noza-

rēs. Viņš iejūdzis varenāko upju spēku hidroelektrostaciju
turbīnās, viņš uzcēlis rūpnīcu gigantus un pilnīgi jaunas

pilsētas, viņš apjozis savu zemi ar naftas un gāzes vadu

jostām, viņš savaldījis un piespiedis kalpot mieram 20. gs.
diženāko un arī drausmīgāko atklājumu — atomenerģiju,
viņš izgājis kosmosā, lai pārmestu laipu no Zemes uz

citām planētām un varbūt uz citām pasaulēm
...

Visus šos gadus viņš bijis cilvēks
— Cēlājs, cilvēks —

Miera Sargātājs, un Uzvaras diena atgādina viņam ne

tikai izcīnītās kaujas un sasniegumus pēckara celtniecībā,
bet arī mūžam spodru turamo patiesību — esi modrs! Vēl

cilvēce ir sašķelta divās pretējās nometnēs, vēl šur un tur

kapitālisma izliktajās barotnēs perinās un vairojas jauns,
varbūt pat briesmīgāks fašisma vīruss, vēl Rietumu pa-
malē tumst jauna pasaules kara rēgs un dažādu «balsu»

un «balstiņu» radioviļņi tiecas sēt cilvēku apziņā ideolo-

ģiskās sarkomas sērgu.

Un, ievadīdami dzīve savu iekarojumu pārmantotāju
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kārtējo gadagājumu, vecie cīnītāji līdz ar brīdinājumu tu-

rēt svētu un neaizskaramu savu zemi, līdz ar kauju ugunīs

kaldinātajām padomju cilvēku tradīcijām, līdz ar sūrā

darbā gūtajiem panākumiem nodod viņu rokās arī cildenu

nākotnes sapni — sapni par komunistisko sabiedrību, ku-

ras celšanā arī viņiem būs jāpieliek roka.

S. Levitāns

Varonīgo ciņu noslēgums

Novembrī paiet 50 gadu kopš Vrangeļa baltgvardu armijas sakā-

ves. Pēc Deņikina baltgvardu sagrāves daļa šīs armijas atkāpās uz

Krimu. Ar angļu un franču flotes palīdzību uz turieni 1920. gada marta

beigās pārvietoja arī Ziemeļkaukāzā sakauto balto armiju atliekas.

Izmantojot to apstākli, ka Sarkanās Armijas galvenie spēki atradās

poļu frontē, baltgvardu ģenerālis P. Vrangelis plānoja sagrābt Zie-

meļu Tauriju, Donbasu, Tamaņas pussalu, Donas apgabalu un Ziemeļ-

kaukāzu un tad sākt uzbrukumu Maskavas virziena. 1920. gada jūnijā

Vrangelim izdevās sagrābt Ziemeļu Tauriju, ar to gūstot iespēju ap-

draudēt Sarkanās Armijas Dienvidrietumu frontes aizmuguri un Don-

basu. Sarkanās Armijas pretuzbrukumi jūnija un jūlijā beidzas ne-

veiksmīgi. Tikai naktī uz 7. augustu Sarkanās Armijas daļām pēc

niknām kaujām izdevās forsēt Dņepru un Kahovkas rajonā izveidot

placdarmu, kam bija milzīga nozīme turpmākajās kaujās pret Vran-

geļa baltgvardiem, jo šis placdarms apdraudēja Vrangeļa flangu un

aizmuguri.
Kaujās par Kahovkas placdarma ieņemšanu un noturēšanu izcili

nopelni bija Latviešu strēlnieku divīzijai (Latdivīzijai), kas atradās

Vrangeļa frontē jau kopš 1920. gada aprīļa sākuma. Pirmajās dienās

pēc Kahovkas placdarma ieņemšanas Latviešu divīzijai bija jāiztur
nikni vrangeliešu jātnieku korpusa pretuzbrukumi, kuru mērķis bija

par katru cenu likvidēt placdarmu.
10. augustā Kahovkas placdarmā ieradās Austrumu frontē slavena

kļuvusī 51. strēlnieku divīzija ar V. Bliheru priekšgala. Spējīgā kara

inženiera D. Karbiševa vadībā placdarms tika pamatīgi nocietināts.

21. septembrī Dienvidrietumu frontes Krimas sektors tika pārveidots

patstāvīgā Dienvidu frontē ar M. Frunzi priekšgalā. Sīs frontes 6. ar-

mijas sastāvā ietilpa arī Latviešu strēlnieku divīzija. Septembrī pa-

domju karaspēks apturēja Vrangeļa uzbrukumu Donbasam. Oktobrī

vrangelieši pēc smagās artilērijas viesuļuguns, tanku, bruņumašīnu

un aviācijas atbalstīii, mēģināja sturmēt Kahovkas placdarmu. Smagās

kaujās placdarma aizstāvji, tai skaita 51. strēlnieku divīzija un Lat-

viešu divīzija, atvairīja vrangeliešus un oktobra vidū paši pārgāja
uzbrukumā. Kaujās pie Nikopoles un Apostolovas tika sagrauts Vran-

geļa armijas Dņepras labā krasta grupējums, un 28. oktobrī Dienvidu

frontes karaspēks pārgāja uzbrukumā visos virzienos. 5 dienās Vran-
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geļa galvenie spēki Zieme|u Taurijā bija sakauti un atkāpās aiz stip-
riem nocietinājumiem Perekopa zemes šaurumā.

Baltgvardu pirmā aizsardzības līnija Perekopa zemes šaurumā gāja

pa Turku valni, otra bija visai labi nocietinātā Jušuņas (Išuņas) po-

zīcija. Stipri nocietinājumi atradās pie čongaras, vājāki — uz Lietu-

vas pussalas un Arabatas zemes strēles. M. Frunzes sākotnējais plāns
paredzēja galveno triecienu vērst čongaras virzienā, bet Azovas jūras
flotilei nebija iespējams atbalstīt šo operāciju no jūras puses, tāpēc
M. Frunze nolēma galveno triecienu izvērst Perekopa virzienā. 8. no-

vembrī 15. un 52. strēlnieku divīzijas sarežģītos apstākļos forsēja Si-

vaša līci un ieņēma Lietuvas pussalu, bet 9. novembrī V. Blihera va-

dītā 51. strēlnieku divīzija ieņēma Turku valni. Palika vēl baltgvardu

galvenā aizsardzības josla Jušuņas rajonā, kur bija nocietinājušās
Vrangeļa armijas kaujas spējīgākās daļas, Korņilova un Markova di-

vīzijas, kas sastāvēja pa lielākai daļai no cara armijas virsniekiem un

apakšvirsniekiem. 6. armijas komandieris A. Korks pavēlēja Latviešu

divīzijai (divīzijas komandieris F. Kalniņš) pārraut Jušuņas pozī-
ciju. Kaujas, kurās bez Latviešu divīzijas iesaistījās arī citas 6. ar-

mijas daļas, ilga no 9. līdz 11. novembrim un bija ļoti smagas. Balt-

gvardi izmisīgi pretojās, taču nekas vairs nespēja apturēt Sarkanās

Armijas uzbrukumu. 11. novembrī Jušuņas pozīcijas bija pārrautas,
Latviešu divīzija, vajājot bēgošo pretinieku, atbrīvoja Akmečetu. Vien-

laicīgi 30. strēlnieku divīzija forsēja Čongaras un Sivaša līčus, 9. strēl-

nieku divīzija — Geničeskas šaurumu. 11. novembrī M. Frunze pa-

domju valdības vārdā lika priekšā Vrangeļa armijai kapitulēt, garan-

tējot visam personālsastāvam amnestiju, bet Vrangelis noklusēja savai

armijai šo priekšlikumu un pavēlēja tai atkāpties uz Krimas ostām,
lai evakuētos. 15. novembrī Sarkanā Armija bez kaujas atbrīvoja Se-

vastopoli un Feodosiju, 16. novembrī — Kerču, 17. novembrī — Jaltu.

Ar Krimas atbrīvošanu bija likvidēta pilsoņu kara pēdējā lielā orga-

nizētā fronte. Vrangeļa sagrāve nozīmēja, ka Padomju republika uz-

varējusi smagajā kara ar interventiem un baltgvardiem.
Latviešu strēlnieku varonība cīņās pret Vrangeli, tāpat kā varoņ-

darbi pārējās pilsoņu kara frontēs, mūžam dzīvos padomju tautu pie-

miņā,

Dz. Vīksna

Latviešu komunistu sanāksme 1920. gadā

Viens no nozīmīgākajiem spēkiem, kas aktivizēja un vienoja lat-

viešu iedzīvotājus Padomju Krievijā 20. gadu sākumā, bija Komunis-
tiskās partijas latviešu sekcijas, kas pastāvēja pie VK(b)P rajonu,

pilsētu un apgabalu komitejām. Šai laikā Padomju zemē, ārpus bur-

žuāziskās Latvijas teritorijas dzīvoja ap pusmiljona latviešu. Tie bija

izceļotāji, kas bija apmetušies uz dzīvi dažādos Krievijas rajonos jau

pagājušā gadsimta otrajā pusē, varmācīgi izsūtītie 1905.—1907. gada
revolūcijas cīnītāji, imperiālistiskā kara bēgļi un evakuētie rūpniecības
strādnieki. Viņiem pievienojās sarkanie latviešu strēlnieki un partijas

un padomju aktīvs, kas organizēti atkāpās no Latvijas pēc padomju
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V. I. Ļeņina idejām līdz galam uzticīgu cīnītāju, kas saistīja savas

tautas vēsturiskos likteņus ar visas sociālistiskās sabiedrības celtnie-
cību.

1920. gada aprīlī notika V Viskrievijas latviešu komunistisko sekciju
konference, kurā bija pulcējusies šī revolucionārākā un aktīvākā lat-

viešu tautas daļa. 3817 partijas biedrus no Maskavas, Petrogradas,
Harkovas, Vitebskas, Pleskavas, Saratovas, Samaras, Tulas, Kazaņas,
Ufas un citām Krievijas pilsētām un rajoniem pārstāvēja 70 delegātu.
No Sarkanās Armijas VK(b)P latviešu sekcijām, kurās tobrīd skaitī-

jās 929 biedri, konferencē piedalījās 21 delegāts. 2 pārstāvji bija ievē-

lēti arī no Komunistiskās Jaunatnes Savienības, kurā bija iestājies
jau ap 700 latviešu jauniešu. Laikā, kad joprojām milzu upurus pra-

sīja pilsoņu karš un valstī valdīja saimnieciskais sabrukums un bads,
šie cilvēki apzinājās lielo atbildību savas tautas priekšā un iztēlē

prata skatīt jauno padomju cilvēku brīvā jauncelsmes darbā. Partijas
organizāciju uzmanības degpunktā bija darbajaužu politiskā un ideo-

loģiskā audzināšana. Bija jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai no-

stiprinātu latviešu strādnieku, zemnieku un inteliģences šķiras apziņu
un celtu masu aktivitāti. Tieši šiem jautājumiem bija veltīts vairums

konferencē pieņemto rezolūciju.

Līdzās politiskās audzināšanas, izglītības un kultūras pasākumu
specifiskajiem uzdevumiem, kas izvirzījās sakarā ar nepilnīgajām
krievu valodas zināšanām un iedzīvotāju izkliedētību, rezolūcijās uz-

svērta latviešu darbaļaužu nedalāmā vienotība ar visām padomju tau-

tām kopīgo mērķu sasniegšanā un norādīts, ka Komunistiskās partijas
latviešu sekcijām no cīņas organizācijām jākļūst par sociālistiskā

darba un dzīves veida priekšpulku. Plaši tika apspriests arī jautājums
par latviešu iedzīvotāju reevakuāciju. Delegātu vairākums vienojās,
ka sociālistiskās ekonomikas intereses gan prasa ierobežot iedzīvo-

tāju aizplūšanu uz buržuāzisko Latviju, taču padomju vara nevar un

negrib piespiedu kārtā atturēt cilvēkus no atgriešanās dzimtenē. Ne-

pieciešams šo kustību ietekmēt un pavērst tādējādi, lai tā veicinātu

latviešu strādnieku uzvaru pār pašmāju buržuāziju. Rezolūcijā atzī-

mēts: «Uz Krievijā atrodošā apzinīgā latviešu proletariāta pleciem
gulstas uzdevums — sagatavoties un sagatavot latviešu strādniekus,
lai katrā acumirklī varētu steigties palīgā šo cīņu galā vest, uz plašu
radošu darbību nākamā Latvijas Padomju Republikā.»

Uzdevumi, ko izvirzīja šī konference, pamazām tika īstenoti dzīvē.

Ap pusotra simta latviešu skolu risināja pamata, vidējās un arī aug-

stākās izglītības jautājumus, darbojās latviešu klubi, teātri, latviešu

valodā iznāca dažādi žurnāli un avīzes, izdeva grāmatas. Līdz 30.

gadu vidum latviešu sabiedriskā dzīve Padomju Savienībā kļuva aiz-

vien pilnskanīgāka un vērsās plašumā. Latviešu komunistu domām

un darbam, kas bija tik nozīmīgi pirms pusgadsimta, arī šodien ir

paliekoša vieta Latvijas Komunistiskās partijas un latviešu kultūras

vēsturē.
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J. Ruberts

Baltijas skolotāju seminārs

(sakara ar 100 gadiem kopš dibināšanas)

Daudzi latviešu vecākās paaudzes skolotāji, revolucio-

nārās kustības dalībnieki, sabiedriskie un kultūras darbi-

nieki izglītību guvuši Baltijas skolotāju seminārā. Šī mā-

cību iestāde bija pirmais valdības uzturētais seminārs Lat-

vijā (agrāk dibināti vienīgi vācu muižnieku un mācītāju
vadītie un kontrolētie Valkas un Irlavas semināri). Atve-

rot jaunu skolotāju semināru, cariskā skolu administrācija

izvirzīja uzdevumu sagatavot pasniedzējus pareizticīgo
draudzesskolām, bet vēlāk

— arī pagastskolām. Pagājušā
gadsimta 80. gadu beigās cara valdība Krievijas nomalēs

sāka realizēt reakcionāro rusifikācijas politiku, cenšoties

panākt, lai lauku un pilsētu pamatskolās visi priekšmeti,
atskaitot dzimto valodu un ticības mācību, tiktu pasniegti
krievu valodā. Tāpēc tika nodibināts Baltijas skolotāju
seminārs, kura absolventi būtu spējīgi mācīt latviešu bēr-

nus krievu valodā.

Lielāko daļu semināra uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu
atvēlēja valsts, pārējo sedza audzēkņu mācību maksa. Zi-

ņojot par semināra atvēršanu, toreizējais latviešu bur-

žuāzijas laikraksts «Baltijas Vēstnesis» aicināja jaunie-
šus iestāties šajā mācību iestādē, kur izglītību būšot iespē-

jams iegūt «uz kroņa rēķina». Tomēr praksē ap 35—40%

semināra audzēkņu nesaņēma stipendijas un bija spiesti
maksāt arī mācību naudu.

Baltijas skolotāju seminārs darbu sāka 1870. gada
24. septembrī (pēc jaunā stila). Pirmos 15 gadus semi-

nārs atradās Rīgā — sākumā Elizabetes (tag. Kirova)
ielā 40, bet 1873. gada martā tā vajadzībām tika noīrētas

plašākas telpas Aleksandra ielā 18 (tag. — Ļeņina ielā 52,
kur šī gadsimta sākumā uzceltas mūra ēkas). leviešot

stingras uzraudzības un izsekošanas režīmu, semināra

administrācija centās audzināt cara kalpiem paklausīgus
tautas izglītības darbiniekus.

Lai semināru tuvinātu lauku apstākļiem, kādos vaja-

dzēja strādāt tautskolotājiem, un tā audzēkņus turētu tā-

lāk no Rīgas proletariāta revolucionizējošās ietekmes,
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Baltijas skolotāju semināra ēka 20. gs. sākumā

1885. gada beigās Baltijas skolotāju seminārs tika pārcelts
uz Kuldīgu, kur tas darbojās pareizticīgo biedrības ēkā.

1915. gada pavasarī, kad Kuldīgai tuvojās vācu karaspēks,
seminārs evakuējās uz Cistopoli (tag. Tatārijas APSR),
kur 1919. gadā uz tā bāzes nodibināja Augstākās izglītī-
bas institūtu.

Baltijas skolotāju semināra audzēkņu lielākā daļa nāca

no lauku darbaļaužu — kalpu, rentnieku, pusgraudnieku
un amatnieku — ģimenēm. Par spīti stingrajai uzraudzī-

šanas sistēmai semināristi interesējās par nozīmīgāka-
jiem sabiedriski politiskajiem notikumiem, apmeklēja to-

reiz populāros jautājumu vakarus, aizrautīgi lasīja ar

grūtībām iegūtos K. Marksa, F. Engelsa, vēlāk —

V. I. Ļeņina, G. Pļehanova, X- Kautska v. c. darbus. Šo

literatūru semināra audzēkņi visvairāk saņēma no Liepā-
jas vidējo mācību iestāžu skolēniem. Seminārā izveidojās
nelegāls audzēkņu pulciņš ar apmēram 30 biedriem. Pul-

ciņš sāka izdot nelegālu žurnālu «Brīvība», kas iznāca

rokrakstā ar pārdrošu, izaicinošu epigrāfu: «Bez paša

ķeizara majestātes visaugstākās atļaujas». Semināra ab-

solventi, strādādami skolās, centās arī saviem skolēniem
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iepotēt progresīvas idejas un izaudzināja daudz aktīvu

revolucionārās kustības dalībnieku.

1905. gada revolūcijas brāzmas spēcīgi atbalsojās Bal-

tijas skolotāju seminārā. Tā audzēkņi sāka streiku, iesnie-

dzot administrācijai savas prasības, bet 1905. gada ru-

denī sarīkoja plašu demonstrāciju. Nevarēdama panākt
audzēkņu paklausību, administrācija bija spiesta slēgt se-

mināru līdz nākamajam gadam. Mācības notika vienīgi
īpaši atlasītiem pēdējās klases audzēkņiem. Vācu mācītāji
un prese dēvēja Kuldīgas semināru par «revolucionāru

bezdievju audzētavu», ieteica to noslaucīt no zemes virsas

un tā vietā atvērt vācu semināru ar mācītāju priekšgalā.
No vairāk nekā 1000 absolventiem soda ekspedīciju terors

skāra ap 200 absolventu un audzēkņus, kas bija dedzīgi
piedalījušies revolucionārajos notikumos: 13 tika noslep-
kavoti, 12 — notiesāti katorgā, 22 — izsūtīti trimdā, dau-

dzus desmitus apcietināja, bet citi, glābdamies no vajā-

šanas, emigrēja uz ārzemēm.

Latviešu tautas piemiņā dzīvo kvēlie revolūcijas varoņi
V. Barbāns, J. Fernests, J. Zingbergs, K. Graudiņš, A. Svel-

manis v. c, ko noslepkavoja soda ekspedīcijas. Seminārā

izglītojušies arī vairāki rakstnieki, dzejnieki un kultūras

darbinieki. Viņu skaitā minams Sudrabu Edžus, J. Kal-

niņš-Mākonis, V. Plūdonis, J. Gavēnis, V. Dermanis, P. Bir-

kerts, vēsturnieks un revolucionārais pedagogs J. Liek-

nis v. c.

Latviešu tautas izglītības un kultūras attīstībā, tāpat
arī revolucionāro cīņu vēsturē Baltijas skolotāju semināra

absolventi devuši nezūdošu ieguldījumu.

P. Olmane

Fricim Roziņam 100 gadu

1970. gada 19. martā aprit 100 gadu, kopš dzimis ievērojamais lat-

viešu revolucionārs Fricis Roziņš. Viņš bija viens no pirma-
jiem marksisma ideju izplatītājiem Latvijā, spilgts publicists un no-

pietns vēstures pētnieks, viens no Latvijas proletariāta partijas dibi-

nātājiem un nenogurstošs tās darbinieks. Roziņš bija arī viens no

tiem, kas pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas cīnījās par pa-
domju iekārtas izveidošanu, sākumā Ziemeļvidzemē, bet 1919. gadā —

visā Latvijā.
Fricis Roziņš dzimis Purmsātu pagasta «Vanagos» zemnieka ģi-

menē. Pabeidzis Durbes elementārskolu, Roziņš no 1884. līdz 1890. ga-
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dam mācījās Liepājas Nikolaja ģimnāzijā, bet 1891. gada janvārī sāka

studēt Tērbatas (Tartu) universitātē medicīnu. K. Marksa darbi, ar

kuriem viņš sāka iepazīties 1893. gadā, deva vienīgo pareizo atbildi

uz visiem sasāpējušajiem sabiedriskajiem jautājumiem. Un Roziņš
kļuva par dedzīgu marksisma ideju propagandistu.

1894. gada 21. martā Roziņu izslēdza no universitātes. Tai pašā
gadā viņš «Dienas Lapā» publicēja vairākus rakstus. Kopā ar

P. Stučku, J. Raini, P. Daugi, J. Jansonu un citiem viņš kļuva par
Jaunās strāvas idejisko iedvesmotāju un vadītāju. Viens no viņa rak-

stiem bija publicēts ar pseidonīmu Āzis. Šo pseidonīmu viņš patu-
rēja visā turpmākajā darbībā, jo tas pauda nepiekāpību un reizē

maku izsmiet un «izāzēt» pretiniekus. Roziņš prata tos dzelt un

šaustīt ar humora un satīras pātagām. Tā Roziņš izkopa savu īpatno
publicista stilu, kurā starp nopietnām lietām aizvien iedzirkstas satī-

riķa smiekli. Roziņš piedalījās arī strādnieku biedrību jautājumu vaka-

ros, nolasīja tajos vairākus referātus.

Roziņš no jauna iestājās Tērbatas universitātē 1895. gada sep-
tembrī — šoreiz juridiskajā fakultātē, kas vairāk atbilda viņa sabied-

riskajām tieksmēm. Taču publicistisko darbību «Dienas Lapā» viņš

turpināja.

Kā zināms, 1897. gadā notika jaunstrāvnieku aresti. Frici Roziņu
arestēja 17. jūlijā tēva mājās Aizputes apriņķa Tāšu Padures pagasta
«Bišupos» un ieslodzīja Liepājas cietumā. 1898. gada sākumā Roziņu
atbrīvoja, un viņam vajadzēja policijas uzraudzībā dzīvot tēva mājās.
Jaunstrāvnieku lietu izlēma administratīvā kārtībā 1899. gada 31. martā.

Roziņam piesprieda 8 mēnešus cietuma soda un pēc tam izsūtīšanu

trimdā uz 3 gadiem. Tā paša gada maijā Roziņš kopā ar F. Vesmani

paguva nelegāli aizbraukt uz Londonu un tā izvairīties no jauna
aresta.

Sākumā Londonā, tad Anglijas dienvidos un vēlāk Bernē (Šveicē)
Roziņš kopā ar dažiem domu biedriem emigrantiem izdeva marksis-

tisku literatūru, ko nelegāli ieveda un plaši izplatīja Latvijā. Tie bija
periodiskie izdevumi «Latviešu Strādnieks» (1899 —1900), pavisam

8 numuri, un «Strādnieka bibliotēkas» brošūras, kuru vidū visievēroja-
mākā bija X- Marksa un F. Engelsa darbs «Komunistiskās partijas
manifests» («Komunistu manifests», 1900), vēlāk «Sociāldemokrāts»

(1900 —1905), pavisam 35 numuri, un brošūru sērija «Sociāldemokrātu

bibliotēka», pavisam 28 grāmatiņas. Bez tam ārzemēs iespieda sva-

rīgākos uzsaukumus. Visus šos izdevumus rediģēja F. Roziņš. Balti-

jas Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija ar 7. numuru

1902. gadā atzina «Sociāldemokrātu» par savu izdevumu un tā izde-

vējus — par saviem pārstāvjiem ārzemēs. 1904. gadā līdz ar LSDSP

nodibināšanos «Sociāldemokrātu» atzina par partijas orgānu un

F. Roziņu ievēlēja par LSDSP pārstāvi ārzemēs.

Ārzemēs Roziņš publicēja virkni rakstu, starp tiem visai nozīmīgus

par filozofijas jautājumiem, sarakstīja brošūru laukstrādniekiem «Mu-

šiņas jeb desmitdaļcilvēki» (1903) un ievērojamo pētījumu par agrār-
attiecībām Latvijā «Latviešu zemnieks» (1904). 1905. gadā Roziņš ne-

legāli ieradās Latvijā, kur piedalījās LSDSP II kongresā, un pēc
tam ārzemēs atsevišķā brošūrā izdeva kongresa materiālus «Paziņo-

jums par LSDSP II kongresu». Roziņš kā LSDSP pārstāvis piedalījās
II Internacionāles starptautiskajā sociālistiskajā kongresā Amsterdamā
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(1904), bet 1905. gadā sarakstījās ar V. I. Ļeņinu un satikās ar viņu
sociālistisko partiju konferencē.

Ārzemju izdevumos Roziņš plaši apgaismoja arī iesākušos 1905. gada
revolūciju. Tikai pēc 1905. gada 17. oktobra manifesta Roziņu aici-

nāja atgriezties dzimtenē. Decembrī Roziņš rediģēja LSDSP legālo
laikrakstu «Pēterburgas Latvietis» un, kad to slēdza, citus legālus
izdevumus, kā arī piedalījās partijas propagandas darbā. 1906. gada
oktobrī Rīgā legāli iznāca otrs, papildināts «Latviešu zemnieka» iz-

devums. To aizliedza izplatīt, bet pret autoru ierosināja tiesas lietu.

1907. gadā Roziņš kā delegāts piedalījās KSDSP V un LSD II kon-

gresā Londona. LSD kongress ievelēja viņu par pārstāvi KSDSP kon-

gresa protokolu redakcijas komisijā. Viņš vairākus mēnešus piedalī-
jās komisijas darbā Parīzē, pēc tam dzīvoja Teriokos.

1908. gada sākumā, kad LSD nelegālā organizācija bija stipri cie-

tusi no arestiem, būdams LSD CX loceklis, Roziņš atgriezās Rīgā, lai

vadītu partijas darbu. 1908. gada 16. martā policija sēdes laikā ares-

tēja LSD Rīgas komitejas locekjus, arī F. Roziņu. Viņam piesprieda
4 gadus katorgas un pēc tam mūža nometināšanu Sibīrijā.

1912. gada augustā Roziņu nometināja Irkutskas guberņas Verho-

ļenskas apriņķa Manzurkas sādžā, bet jau 1913. gada septembrī viņš
no turienes aizbēga un, nelegāli izbraucis cauri visai Eiropai un sati-

cies ar tuvākajiem domu biedriem, aizbrauca uz ASV.

Bostonā no 1913. gada novembra F. Roziņš strādāja par latviešu

sociāldemokrātu koporganizācijas laikraksta «Strādnieks» redaktoru.

So darbu viņš turpināja līdz 1917. gada jūlija vidum. Pirmā pasaules
kara laikā «Strādnieks» publicēja vairāk nekā desmit ievērojamāko
V. I. Ļeņina darbu. Roziņš piedalījās arī Amerikas Sociālistiskās

partijas kreiso spēku organizēšanā un saliedēšanā. Viņš bija viens no

Sociālistiskās propagandas līgas dibinātājiem un tās laikraksta «The

Internationalist» («Internacionālists») līdzstrādniekiem.

Pēc Oktobra revolūcijas F. Roziņš atgriezās Krievijā un viņu no-

sūtīja darbā uz Valku. Tur viņu 1917. gada 8. novembrī ievēlēja par
Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomes Izpildu komi-

tejas (Iskolata) priekšsēdētāju. Iskolats proklamēja padomju varu

Ziemeļvidzemē un sāka visas politiskās un saimnieciskās dzīves so-

ciālistisku pārkārtošanu. LSD XV konferencē 14.—15. decembrī Val-

mierā F. Roziņu ievēlēja par LSD CX locekli. 1918. gada janvārī
Viskrievijas 111 padomju kongresā F. Roziņu ievēlēja par VCIK
locekli. Viss, kas teorētiski bija izstudēts un gadu desmitiem izsap-
ņots, bija jārealizē praksē, veicot sociālistiskus pārkārtojumus. Šo

darbu Ziemeļvidzemē pārtrauca vācu imperiālistu karaspēka iebru-

kums. Padomju iestādes bija spiestas evakuēties uz Krieviju. Mas-

kavā Roziņš strādāja Tautību lietu tautas komisariātā. Kad 1918.

gada martā tā ietvaros nodibināja Latviešu nacionālo lietu komisa-

riātu, F. Roziņu izvirzīja par tā komisāru. Komisariāts veica plašu
darbu latviešu iedzīvotāju vidū, organizēja kultūras un politiskās
izglītības darbu, rūpējās par skolām, laikrakstu un literatūras izdo-

šanu. Roziņš bija tautību lietu tautas komisāra pirmais vietnieks,

VCIK un tā prezidija loceklis. Viņš piedalījās arī pirmās KPFSR

konstitūcijas izstrādāšanā, bija nodibinātās Sociālistiskās sabiedrisko

zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
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1918. gada novembrī Vācijā notika revolūcija. Padomju Krievija
anulēja smago Brestas miera līgumu. Sākās Latvijas atbrīvošana no

vācu okupantiem. Latvijā dibinājās deputātu padomes. LSD CX 4. de-

cembrī nelegālajā sēdē kopā ar padomju pārstāvjiem pieņēma lēmumu

nodibināt Latvijas pagaidu Padomju valdību. Roziņš kā LSD CX

Krievijas biroja loceklis kopā ar P. Stučku un J. Lencmani bija iz-

virzīts Padomju valdības manifesta izstrādāšanai. Pēc bruņotās strād-

nieku sacelšanās uzvaras Rīgā 13.—15. janvārī notika Apvienotās

Latvijas padomju I kongress, kurā ievēlēja Centrālo Izpildu Komi-
teju 11 locekļu sastāvā. Tā bija reizē Padomju valdība, kurā F. Ro-

ziņam uzticēja zemkopības komisāra amatu.

Roziņš kā Padomju valdības un LKP CX loceklis piedalījās visu

svarīgāko jautājumu apspriešanā un izlemšanā. Viņš piedalījās arī

nodibinātās Latvijas Augstskolas (universitātes) iekšējās pārvaldes
izveidošanā un mācības spēku izvēlē, bija universitātes padomes
loceklis.

1919. gada aprīlī Roziņš izbrauca uz Maskavu, lai piedalītos VCIK
sēdes. Atceļā viņš gribēja tuvāk iepazīties ar apstākļiem Latgales
sādžās. No Rēzeknes viņš izbrauca uz padomju saimniecību Dlužņevā
(Laizāni), kur atradās arī Padomju Latvijas Zemkopības komisariāta

pārstāvniecība. Roziņš cerēja apmesties Dlužņevā un no šejienes vadīt

komisariāta darbu. Bet Dlužņevā viņš saslima ar plaušu karsoni

un 1919. gada 7. maijā viņa sirds pārstāja pukstēt. F. Roziņu apgla-
bāja 12. maijā Rīgā, tagadējos Brāļu kapos.

F. Roziņa sapņi un viņa dzīves un cīņas centieni īstenoti Padomju

Latvijā.

L. Krēsliņa

Dora Stučka (1870-1950)

«Krievu revolucionārās domas vēsturē rakstītas tās

skaistākās lappuses par dekabristu sievām, kas savus vī-

rus varonīgi pavadījušas katorgā un trimdā. Par latviešu

brīvības cīnītāju biedriem šīs lapas pagaidām vēl nav rak-

stītas, bet viņu nozīme tāpēc nav mazāka ... Sievas, kas

līdzi vīriem izturējušas trimdas likteni, pelna,_ ka viņas

neaizmirst, ja runā arī par latviešu revolucionāru dzīves

gaitām.»
Šie Tautas rakstnieka Andreja Upīša zelta vārdi attie-

cināmi arī uz ievērojamā Padomju valsts darbinieka Pētera

Stučkas dzīvesbiedri Doru.

Dora Pliekšāne-Stučka, Tautas dzejnieka Raiņa
jaunākā māsa, dzimusi 1870. gada 27. augustā Daugav-
pils apriņķī, pusmuižas nomnieka Kristapa Pliekšāna ģi-
menē. Jau Grīvas sieviešu ģimnāzijā Dora izrādīja lielu

interesi par zinībām, mācījās sekmīgi un beidza ģimnā-
ziju 1886. gada pavasarī tikai piecpadsmit gadu veca.
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Viņa sapņoja par augstāko iz-

glītību, ko toreiz nebija ieguvusi
vēl neviena latviešu sieviete, un

par patstāvību. Pēc pamatīgas
sagatavošanās Dora Pliekšāne

1892. gadā devās uz Šveici stu-

dēt medicīnu. Viņa apmeklēja
darvinisma lekcijas, lasīja vācu

un krievu marksistisko litera-

tūru. Viņa pārvaldīja vairākas

svešvalodas un bija starp tiem

laimīgajiem, kas klausījās
V. Lībknehta, A. Bēbeļa, R. Luk-

semburgas, K. Cetkinas, G. Pļe-
hanova un citu ievērojamu
marksistu runas un referātus.

Studiju beigu gados Dora

Pliekšāne brīvdienās uzturējās

Rīgā pie Raiņa. Te viņa saskā-

rās ar jaunstrāvniekiem, kļuva
par demokrātiskās avīzes «Dienas Lapa» līdzstrādnieci

un tuvāk iepazinās ar sava brāļa ģimnāzijas un studiju
laika biedru Pēteri Stučku, kas toreiz bija viens no Jaunās

strāvas vadītājiem un vairākus gadus rediģēja avīzi «Die-

nas Lapa». Tieši šai avīzē Dora Pliekšāne sāka savas

literātes gaitas.

Dora bija pazīstama ar Pēteri Stučku jau agrā jaunībā,
kad tas kādā studiju brīvlaikā atbrauca līdzi viņas brālim

Jānim uz Pliekšānu mājām. Taču no tā laika bija pagājuši
desmit gadi. Tagad, satiekoties kopīgā darbā, lolojot kopī-

gas idejas, starp abiem krāšņi uzplauka mīlestība, kas

saistīja viņus uz visu mūžu. 1896. gadā Dora Pliekšāne

kļuva par Pētera Stučkas sievu.

Dorai Stučkai atlika vēl viens studiju gads, lai saņemtu
ārstes diplomu. Bija paredzēts, ka viņa atgriezīsies Šveicē.

Taču dzīve sarežģījās. Vispirms — pasliktinājās vīra ve-

selība, 1897. gadā nāca plašie jaunstrāvnieku aresti. Tie

skāra arī P. Stučku un J. Pliekšānu-Raini. Sakarā ar

jaunstrāvnieku iepriekšēju izsūtīšanu līdz tiesai 1898. gadā
Pēteri Stučku izraidīja uz Vitebsku. Dora devās viņam
līdzi, lai ar savu nosvērto raksturu un sievietes gādību
palīdzētu izturēt vienmuļo, nomācošo trimdinieka dzīvi un,
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protams, palīdzētu arī uzturēt sakarus ar sociāldemokrā-

tiem Latvijā.
Tad nāca P. Stučkas otrā trimda. Jaunās strāvas lietā

viņu uz vairākiem gadiem izsūtīja uz Slobodsku Vjatkas
guberņā. Arī turp kopā ar viņu devās sieva. Te viņi sa-

stapa daudzus KSDSP biedrus.

Pēc Vjatkas trimdas izciešanas cara administrācija ne-

ļāva P. Stučkām atgriezties Baltijā. No 1903. gada Stuč-

kas bija spiesti atkal uzturēties Vitebskā. Bet tas jau bija
Krievijas pirmās revolūcijas priekšvakars. Notikumi risi-

nājās nepieredzēti strauji. 1903. gada vidū notika KSDSP
II kongress, kas V. I. Ļeņina vadībā nodibināja jauna tipa
marksistisku partiju — boļševiku partiju. Tieši šajā gadā
Dora Stučka kļuva par partijas biedri.

Tikai 1905. gada revolūcija atvēra Pēterim un Dorai

Stučkām brīvu ceļu uz Latviju. leradušies Rīgā, viņi abi

veica lielu partijas darbu.

Pēc revolūcijas sakāves P. Stučku atkal izraidīja no

Baltijas. Viņš dzīvoja Pēterburgā, kur strādāja par advo-

kātu. Stučkas dzīvoja ļoti vienkārši, pieticīgi, dažreiz pat
trūcīgi. Un tomēr P. Stučka algoja advokātus vairākās re-

volucionāru prāvās, materiāli palīdzēja trimdā izsūtīta-

jiem biedriem un atbalstīja Pēterburgā noorganizētos LSD

preses izdevumus. Stučku dzīvoklis bija konspiratīvas sa-

tikšanās vieta dažiem partijas darbiniekiem, to izmantoja
arī II un 111 Valsts domes boļševiku deputāti.

Doras Stučkas dzīve un darbība nav šķirama no Pētera

Stučkas cīņu un darba pārpilnā mūža. Rakstot vai runā-

jot par Doru Stučku, nevar nerakstīt vai nerunāt par
Pēteri Stučku, un otrādi.

Abi viņi cēlušies no materiāli labi nodrošinātām ģime-
nēm, garīgi bagāti apdāvināti, izglītoti. Grūto revolucio-

nāru cīnītāju ceļu viņi izvēlējās, ne dzīves nepieciešamī-
bas spiesti, bet gan zinātniskā sociālisma ideju ietekmēti.

It visur Dora Stučka bija savam vīram neaizstājams

izpalīgs. Lielajā literārajā mantojumā, ko mums atstājis
Pēteris Stučka, ieguldīts arī daudz Doras Stučkas galvas
un roku darba. Viņa bija talantīga tulkotāja. Viņa tulko-

jusi latviešu valodā F. Engelsa darbu «Sociālisma attīs-

tība no utopijas par zinātni», A. Bēbeļa darbu «Sieviete

un sociālisms». Kopā ar P. Stučku viņa tulkojusi
K. Marksa «Kapitālu».
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Ar Doru Stučku iepazinos viņas dzīves pēdējā cēlienā,
kad viņa pēc Lielā Tēvijas kara dzīvoja Rīgā.

Jau bija noorganizēts un darbojās LKP CX Partijas
vēstures institūts. Institūta direktors X- Kauliņš sūtīja
mani kopā ar Mildu Kandāti aplūkot Doru Stučku un uz-

zināt, vai viņa nevēlas kādus P. Stučkas materiālus nodot

institūtam. Dora Stučka dzīvoja Mežaparkā, nelielas, klu-

sas mājas apakšstāvā. Uzņēma viņa mūs ļoti laipni. Šai

laikā institūts jau bija publicējis pāris rakstu par LKP
vēstures jautājumiem. D. Stučka bija tos lasījusi un iz-

teica mums savas domas par tiem. Varējām noprast, ka

viņa vispār daudz lasa, lai gan acu vājuma dēļ ar lupu.
Starp citu, viņa pastāstīja, kā strādāts pie M. Gorkija un

V. Brjusova iecerētā latviešu literatūras krājuma krievu

valodā. Šai darbā ar sirds degsmi piedalījusies arī viņa.
Tas gluži nejauši izrietēja no viņas stāstījuma. Stāstījuma
beigās viņa kautrīgi piebilda: «Es gan biju tāds tehnisks

izpalīgs. Dzeju tulkošanā piedalījos kā «podstročņiks».»
P. Stučkas arhīvu pēc viņa nāves jau bija saņēmis Par-

tijas centrālais arhīvs Maskavā. Dora Stučka bija paturē-
jusi sev dažas no P. Stučkas sarakstītajām grāmatām.
Tās viņa tagad atdeva institūtam.

Citā reizē es apmeklēju Doru Stučku, lai norunātu, kā

pierakstīt viņas atmiņas par II Internacionāles 111 kon-

gresu. Sākumā viņa lēnīgi aizbildinājās ar to, ka šis

kongress jau sen caurcaurēm aprakstīts, ka viņas atmiņas
neko nedošot. Taču pamazām viņa iejutās stāstījumā,

spilgti attēloja tās milzu ovācijas, ar kādām kongress
sveicis Fridrihu Engelsu, jo gandrīz nav bijis cerību, ka

tādā vecumā viņš vēl uzņemsies tālo ceļu.
Savā runā kongresa noslēguma sēdē Engelss parādījis

anarhisma kaitīgumu strādnieku kustībā un atmaskojis
anarhistus kā strādnieku kustības dezorganizatorus. Vēl

ilgus gadus pēc kongresa viņa gandrīz vārdu pa vārdam

varējusi atstāstīt šo runu.

Tajā pašā reizē Dora Stučka pastāstīja, ka viņa bijusi
arī II Internacionāles Štutgartes kongresā, kas notika

1907. gadā. Dora Stučka apsolīja kādreiz pastāstīt savus

iespaidus par V. I. Ļeņina runām un darbību kongresā.
Diemžēl, tas netika izdarīts.

1948. gada pec Partijas vēstures institūta uzaicinājuma
no Ļeņingradas Rīgā ieradās Mihails Silvins, kas 1900.



101

gada pavasarī bija saistījis V. I. Ļeņinu ar latviešu sociāl-

demokrātiem. Kad braucām no stacijas uz viesnīcu, viņš

jautāja man, kā klājas Stučkas atraitnei, un lūdza aizvest

viņu pie Doras Stučkas. Izdarīju to jau otrajā dienā.

Tikšanās bija ārkārtīgi sirsnīga. Valoda abiem dzirkstīja
un grozījās galvenokārt ap seniem notikumiem un kopī-

giem paziņām. D. Stučka izņēma no atvilktnes vairākus

paprāvus fotouzņēmumus, ko viņi abi aplūkoja, priecīgi
sarunādamies. Atceros vienu no šiem uzņēmumiem. Tā

bija politisko izsūtīto grupa Slobodskā. Saruna ilga da-

žas stundas.

Dora Stučka pēdējos gados stipri cieta no hipertonijas,
arī no veca, nedziedināma radikulīta. Tas apgrūtināja vi-

ņas pārvietošanos pat ar automašīnu. Profesors A. Kirhen-
šteins, toreiz LPSR Augstākās Padomes Prezidija priekš-
sēdētājs, viņai vienmēr piedāvāja savu automašīnu.

1949. gada vasarā apmeklēju Doru Stučku slimnīcā.

Viņai bija noliegts celties. Dora Stučka teica: «Man laiks

prasties, esmu par ilgu aizdzīvojusies šajā pasaulē.» Kā

zināms, vīra pāragrā nāve bija cirtuši Doras Stučkas sirdī

dziļu rētu, ko nebija spējuši dziedēt gandrīz divi aizritē-

jušie gadu desmiti.

Turklāt tie bija gadi, kad viens otrs publicists vai vēs-

turnieks mēdza meklēt Pētera Stučkas rakstos un darbībā

tikai kļūdas un kļūdas... Dora Stučka to sāpīgi pār-
dzīvoja.

Lai izkliedētu drūmo noskaņojumu, kas mūs abas bija
pārņēmis, sāku stāstīt, ka Maskavā, Partijas centrālajā
arhīvā, no Pētera Stučkas atstātajiem dokumentiem un rok-

rakstiem ir nodibināts viņa fonds, ka daļa dokumentu un

rokrakstu ir nodoti Latvijas KP CX Partijas arhīvam. Arī

šeit nodibināts Pētera Stučkas fonds. Mēs divatā ar Mildu

Kandāti esam to jau sakārtojušas.
Dora Stučka manāmi atplauka, piecēlās sēdus un teica:

«Nāc, meitiņ, tuvāk, lai varu tevi noskūpstīt par teikto.»

Tālākajos vārdos jau izskanēja interese par dzīvi. Kaut

ātrāk tiktu no slimnīcas mājās! Tur, Mežaparkā, viņa sēdē-

šot lielās liepas ēnā, tur vēss, svaigs gaiss, būšot vieg-
lāk...

Tā bija mana pēdējā tikšanās ar Doru Stučku. Apglabā-
jām viņu 1950. gada pavasarī Raiņa kapos, Raiņa piemi-

nekļa paēnā.
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Z. Kupcis

Kareivis un dzejnieks

«Latviešu tauta var būt lepna, ka tā de-

vusi tik daudz slavenu cīnītāju, kuru vārdi

ierakstīti proletāriskās diktatūras iekaroša-

nas vēsturē.» («Pravda», 1940. g. 6. augustā.)

Kā viens no pirmajiem šo paš-
aizliedzīgo un varonīgo cilvēku

pulkā ir jāmin Roberts Ei -

deman i s, kuram šī gada 9.

maijā apritētu 75 gadi.
Roberta Eidemaņa slava dzi-

ma Oktobra revolūcijas un pil-
soņu kara ugunīs. Tie bija gadi,
kad pilnībā uzplauka un nobrie-

da viņa karavadoņa talants un

organizatora spējas. 23 gadu
vecumā R. Eidemanis komandē-

ja divīziju, bet 24 gadu ve-

cumā —! armiju. Un koman-

dēja labi. Par sevišķiem kaujas

nopelniem un varonību pilsoņu
kara frontēs viņš apbalvots ar

diviem Sarkanā Karoga orde-

ņiem, bet vēlāk par jauno kara-

vīru kadru kaldināšanu un rūdī-

šanu — ar Sarkanās Zvaigznes
ordeni.

R. Eidemanis dzimis 1895. gada 9. maijā Malienas no-

malē Lejasciemā skolotāja ģimenē. Lejasciema pagast-
skolā un draudzesskolā viņš iegūst pamatizglītību, te pie-
dzīvo 1905. gada revolūciju, kuras dalībnieks ir arī Ro-

berta tēvs tautskolotājs Pēteris Eidemanis.

Attīstīto un vērīgo zenu dziļi ietekmē carisma nežēlīga
izrēķināšanās ar revolucionāriem.

1908. gadā Roberts iestājas Valkas reālskolā. Šajā gadā
traģiski iet bojā tēvs un rūpes par deviņu bērnu ģimeni

uzgulstas uz vecākā brāļa Roberta pleciem. Ģimenes ma-
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teriālais stāvoklis nekad nav bijis sevišķi labs, tādēļ jau
skolas gados Robertam jāpiepelna sev iztika.

Pēc reālskolas beigšanas 1914. gadā viņš iestājas Pē-

terburgas mežkopības institūtā. Pirmā pasaules kara laikā

Eidemani iesauc cara armijā un nosūta uz Kijevas kara-

skolu. 1916. gadā viņš to beidz un kļūst par Sibīrijas
strēlnieku pulka virsnieku.

Vētrainajās kara un Februāra revolūcijas dienās R. Eide-

manis pilnībā nostiprina savu idejisko pārliecību. 1917.

gada martā viņš kļūst par boļševiku partijas biedru.

Oktobra revolūciju R. Eidemanis sagaida kā politiski
nobriedis un pārliecināts cīnītājs. Viņš aktīvi piedalās ap-
vērsuma organizēšanā Sibīrijā un cīnās te par padomju
varas nostiprināšanu. Pirmais Sibīrijas padomju kongress
1917. gada oktobrī ievēlē R. Eidemani par Sibīrijas novada

CIK locekli un priekšsēdētāja vietnieku.

1917. gada decembrī R. Eidemanis dodas uz Petrogradu,
lai piedalītos Viskrievijas 111 padomju kongresā. Tajā
viņš dzird V. I. Ļeņina referātu par valsts darbu un aiz-

sardzību. Robertu Eidemani ievēlē par VCIK locekli.

1918. gada pavasarī R. Eidemani sūta organizēt cīņas
pret Semjonova bandām, bet tālāk par Omsku viņš ne-

tiek
— sācies čehoslovaku korpusa dumpis. R. Eidemani

iesaista Rietumsibīrijas aizsardzības štābā, viņam uztic

dažādus atbildīgus uzdevumus. Viņa vadībā Omska,
ienaidnieka ielenkta, noturas gandrīz trīs nedēļas pēc tam,
kad kritušas vairākas pilsētas. Pēc Omskas krišanas viņa

cīņu gaitas turpinās Sibīrijas stepēs, komandējot I Sibī-

rijas armiju.
1918. gada jūnijā R. Eidemanis komandē Rietumsibīri-

jas flotili. Neilgi pēc tam viņu ieceļ par 2. Urālu divīzi-

jas priekšnieku. Te viņš veic lielu organizatorisku darbu,
lai izveidotu regulārās Sarkanās Armijas daļas.

1919. gada sākumā R. Eidemani pārceļ uz Donas fronti

par 16. divīzijas komandieri. Tās priekšā grūts uzde-

vums — cīņas pret Krasnovu. Martā ģenerāļa Krasnova

armija sāk brukt, kā jūk un kūst sniegs Donas stepēs

pavasara vējos un saulē. Bēdīgi beidzas Krasnovam otrā

tikšanās ar Malienas puisi Robertu Eidemani. Pirmo reizi

Eidemanis bija ticies ar Krasnovu 1906. gadā soda ekspe-

dīcijas laikā, kad ģenerālis ar kazaku nagaikām apstrā-
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dāja Malienas kalpu un bezzemnieku muguras. Darba-

ļaudis perot un plītējot, tam nebija ne jausmas, ka pēc
13 gadiem Donas stepēs to sakaus malienieša vadītais

karaspēks.

1919. gada rudenī R. Eidemanis cīnās Orlas—Kromu

lokā, pārmaiņus komandējot 41. un 46. divīziju. Ar sek-

mīgu uzbrukumu balto armijas flangam tas satriec Droz-

dova divīziju un piespiež atkāpties ne tikai to, bet visu

balto armijas kreiso spārnu. Par šo kauju R. Eidemanis

apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni.

1920. gads. Martā R. Eidemanis kļūst par 13., bet

maijā — par 14. armijas komandieri. Viņš tieši vada vienu

no slavenākajām Sarkanās Armijas Dienvidu frontes ope-

rācijām — ieņem Kahovkas placdarmu un vada tā aiz-

sardzību. Par to R. Eidemanis raksta: «Kahovkas cīņas
skaitu par vienu no interesantākām epizodēm. Viņām bija
lemts spēlēt diezgan izšķirošu lomu Vrangeļa sakaušanā.»

Pēc pilsoņu kara R. Eidemanis darbojas Ukrainā. Bū-

dams Ukrainas un Krimas kara apgabala karaspēka ko-

mandiera vietnieks, viņš daudz spēku un enerģijas veltī

cīņai pret iekšējo kontrrevolūciju — Mahno un Petļuras
bandām. Rezumējot cīņu pret Mahno, M. Frunze īpaši at-

zīmē R. Eidemaņa organizatora spējas un darbību.

R. Eidemaņa nopelnus cīņā pret Deņikinu, Vrangeli un

baltpoļiem, kā arī bandītisma likvidēšanā Ukrainā augstu
novērtē VCIK: 1922. gada novembrī viņu apbalvo ar otru

Sarkanā Karoga ordeni.

1924. gadā R. Eidemani pārceļ par Sibīrijas kara apga-
bala komandieri, bet jau nākamajā gadā viņš vada Frun-

zes kara akadēmiju (no 1925. līdz 1932. g.). Tas ir sva-

rīgs posms PSRS armijas radīšanā. R. Eidemanis atbild

par vienu no grūtākajiem darba iecirkņiem — jauno ko-

mandieru kalvi. Bez tam šajā laikā viņš daudz uzmanības

veltī militārās preses attīstībai — rediģē žurnālu «Voina

i revoļucija», ir padomju militārās enciklopēdijas galve-
nais redaktors, kā arī piedalās trīssējumu pilsoņu kara

vēstures radīšanā.

Ar PSRS Tautas Komisāru Padomes 1932. gada 26. feb-

ruāra lēmumu R. Eidemani ieceļ par PSRS Revolucionārās
kara padomes locekli. Drīz pēc tam viņu ievēlē par Osoavia-

hima Centrālās padomes priekšsēdētāju. R. Eidemaņa dar-
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bības laikā organizācijā ir vairāk par 13 miljoniem biedru,
tās rīcībā ir gandrīz pusotra simta aeroklubu. Tūkstošiem

jauniešu mācās vadīt lidmašīnas, lēkt ar izpletņiem, vadīt

automašīnas un tankus, šaut ar šautenēm un ložmetējiem.
Viņa tiešā vadībā sagatavo stratostata lidojumu. Par

jaunu kadru un jaunu ieroču kaldināšanu RKP loceklis

R. Eidemanis tiek apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes
ordeni.

Būdams izcils militārs darbinieks, R. Eidemanis veic arī

plašu partijas un padomju darbu — ir VK(b)P XIV, XVI

un XVII kongresa delegāts, kā arī VCIK, PSRS CIK un

Ukrainas CIK vairāku sasaukumu loceklis.

R. Eidemanis ir ne tikai izcils militārs darbinieks, bet

arī rakstnieks un dzejnieks. Savos literārajos darbos viņš
uztver laikmeta elpu. Reizē ar viņa paša garīgo izaugsmi
pilnskanīgāki un tēlaināki, idejiski un mākslinieciski

bagātāki un dziļāki kļūst literārie darbi. Tie skan kā himna

sociālistiskajai revolūcijai un parāda darbu kā dzīves vir-

zītāju uz komunistisko rītdienu.

R. Eidemaņa literāros darbus raksturo partejiskums un

kaujinieciskums, bet vienlaikus sirsnība un maigs lirisms.

Spēcīgiem, bet reizē vienkāršiem, izjustiem vārdiem viņš
atspoguļo sociālisma celtniecību jaunajā strādnieku valstī.

R. Eidemanis rosīgi piedalās Padomju rakstnieku savienī-

bas darbā, vadīdams tās latviešu sekciju. Būdams latviešu

rakstnieku Centrālā biroja priekšsēdētājs, viņš lielu uz-

manību veltī jauno literātu audzināšanai.

R. Eidemanis bija jaunā laikmeta cilvēks. Būdams pār-
liecināts boļševiks, viņš kā talantīgs karavadonis un dzej-

nieks nostaigājis slavenu, bet grūtu dzīves ceļu. Līdz pē-

dējam elpas vilcienam viņš piederēja partijai un tautai.

Visi, kas pazinuši R. Eidemani, atceras viņu kā vienkāršu,

sirsnīgu un kristāltīru cilvēku ar bagātu dvēseli. Ģenerāl-
leitnants Todorskis atmiņās raksta: «Roberta Eidemaņa

krūtīs pukstēja karsta sirds.. Tajās dzīvoja dzejnieka un

karavīra jūtas, kas saplūda vienā veselā — lielā taisnības

un brīvības mīlestībā, mīlestībā uz tautu un tās cīņu par

jaunas dzīves, jaunas pasaules celšanu.»
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Z. Kupcis

Par Robertu Eihi

levērojamais partijas un Pa-

domju valsts darbinieks Ro -

bērts Eihe dzimis 1890. gada
12. augustā Dobeles pagasta

«Avotiņos» kalpa ģimenē. Bēr-

nība Robertam ir īsa. Pēc tēva

nāves, tikko Dobeles pagast-
skolu beidzis, viņš sāk patstāvī-
gas dzīves gaitas Bikstos.

Vētrainie 1905. gada notiku-

mi, kuros aizrautīgi iesaistās arī

kalēja māceklis Roberts, veido

viņa uzskatus. 1905. gada de-

cembrī R. Eihe kļūst par parti-
jas biedru. Visa viņa turpmākā
dzīve ir saistīta ar cīņu par

jaunu laikmetu cilvēces vēsturē.

1906. gada sākumā R. Eihe

kopā ar māti pārceļas uz Jel-

gavu. Par intensīvu revolucio-

nāro darbību viņš tiek vairāk-

kārt apcietināts. Lai izvairītos no tiesas un ilgāka ieslodzī-

juma, 1908. gada beigās R. Eihe emigrē uz Angliju. Sā-

kumā apmetas Londonā. Tā kā darbu atrast nav iespējams,
kopā ar citiem viņš dodas uz Skotiju, kur strādā ogļraktu-
vēs un cinka kausētavās.

1911. gada vasarā R. Eihe atgriežas Rīgā un atrod

darbu rūpnīcā «Felzers», vēlāk pāriet uz rūpnīcu «Fenikss».

Viņš aktīvi piedalās partijas darbā. 1912. gadā R. Eihe

ir LSD Rīgas komitejas, bet no 1912. gada vasaras —

LSD boļševiku centra loceklis. 1914. gada sākumā viņš
kā LSD Rīgas organizācijas IV rajona delegāts piedalās
LSD IV kongresā un tiek ievēlēts LSD Centrālajā Komi-

tejā.
Drīz pēc atgriešanās no kongresa (1914. g. februārī)

R. Eihi arestē un tiesā — mūža izsūtījums trimdā uz Je-

ņisejas guberņu.
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1916. gada sākumā R. Eihe aizbēg no Kanskas apriņķa
Paduiku sādžas un ar svešu pasi kabatā no Irkutskas aiz-

brauc uz Ačinskas apriņķa Krutojarkas sādžu, kur strādā

pienotavā.
Pēc Februāra revolūcijas R. Eihe aizbrauc uz Krasno-

jarsku, no kurienes viņu izsauc LSD CX, sākumā uz Mas-

kavu, maijā — uz Rīgu. Te R. Eihe veic dažādus partijas

uzdevumus, tomēr galvenais ir darbs LSD CX sekreta-

riātā.

Kad vācieši 1917. gada augustā okupē Rīgu, R. Eihe pa-
liek pagrīdē. 1918. gada 5. janvārī viņu arestē, bet aprīlī
iesloga Krimūnu koncentrācijas nometnē. Jūnijā viņš no

tās izbēg un atkal iesaistās pagrīdes darbā.

Augusta vidū R. Eihe ierodas Maskavā, bet septembrī
sāk strādāt KPFSR Pārtikas tautas komisariātā par piln-
varotā vietnieku Tulā.

1918. gada decembrī R. Eihe ierodas Valkā kā Latvijas
Padomju valdības pārtikas komisārs. Drīz viņš pārceļas
uz Rīgu un veic lielu darbu strādnieku un armijas apgādē
ar pārtiku.

Pēc padomju varas krišanas Latvijā R. Eihe atgriežas
KPFSR Pārtikas tautas komisariātā, strādā gan Maskavā,

gan Ceļabinskā, gan Rostovā pie Donas.

No 1922. līdz 1937. gadam R. Eihe strādā Sibīrijā: sā-

kumā par Pārtikas tautas komisariāta pilnvaroto, no 1925.

gada par Rietumsibīrijas novada izpildu komitejas priekš-

sēdētāju, bet no 1929. gada par VK(b)P Rietumsibīrijas
novada komitejas 1. sekretāru.

VK(b)P XIV un XV kongresā R. Eihi ievēlē par CX

locekļa kandidātu, XVI un XVII kongresa — par VK(b)P

CX locekli, 1935. gada februārī — par VK(b)P CX Polit-

biroja locekļa kandidātu.

1935. gada martā viņu apbalvo ar Ļeņina ordeni, 1937.

gada oktobrī ieceļ par PSRS zemkopības tautas komisāru.

1940. gadā nepamatotu apmelojumu dēļ kvēlā revolucio-

nāra dzīves ceļš pārtrūkst.

KK(b)P CX Sibīrijas biroja izdotajos raksturojumos

bija teikts:

«Kā priekšsēdētāju Sibīrijas pārtikas komitejā izmantot

lietderīgi. Bez tam var Izmantot vadošam darbam partijas
vai saimnieciskās organizācijās. Pietiekama marksistiskā



108

sagatavotība. Izturēts un nosvērts. Labi orientējas politis-

kajos un saimnieciskajos jautājumos. Ļoti disciplinēts un

nosvērts attiecībās pret partijas organizāciju un partijas
uzdevumiem. Komunistiskās ētikas skatījumā nevaino-

jams.» (1922. g. 31. oktobrī.)

«Biedrs Eihe Ir Sibīrijas pārtikas komitejas vadītājs.
Parādījis iniciatīvu un māku vadošā darbā īstenot parti-

jas politiku.

Biedrs Eihe enerģisks un neatlaidīgs pieņemto lēmumu

realizēšanā, prot saskatīt darbā savas nepilnības un Iz-

darīt attiecīgus praktiskus slēdzienus. Darbojoties kā Si-

bīrijas revkoma loceklis, b. Eihe nebija tikai šaurs sava

resora Interešu aizstāvis, bet aktīvi piedalījās visā rev-

koma darbā.

Biedrs Eihe politiski izglītots, pārvalda marksistiskās

metodes, prasmīgi orientējas politiskajās situācijās. Dis-

ciplinēts. Novirzienos un grupējumos nepiedalās.» (1923. g.

14. septembrī.)

R. Eihes laikabiedri, aktīvi revolucionāras kustības da-

lībnieki:

«Biedrs Eihe bija viens no izturētākajiem strādniekiem

boļševikiem, kurš cīnījās par LSD boļševizāciju.»

(Ed. Veiss, 1933. g.)

«Zinu b. Eihi no 1904. g. 1913.—1914. gados ar b. Eihi

sēdēju kopā Rīgas, Daugavpils un Pleskavas cietumos. Sa-

tikāmies ar b. Eihi ari vēlākos un pēdējos gados. Vlsājajā
laikā, kamēr es pazīstu b. Eihi R. 1., zinu viņu kā pārlie-
cinātu boļševiku — ļeņinietl, partijas lietai uzticamu cil-

vēku.» /T D;-;« moo
~

\

(J. Birnis, 1933. g.)

S. Sčegoļevs, R. Eihes apsardzes grupas loceklis:

«Eihe ģērbās ļoti pieticīgi un vienkārši. Es biju pieradis

viņu redzēt tikai pusmtlltārā frenci, galifejās, zābakos,
šineli. Pat braucot uz Maskavu, viņa apģērbs bija kā

ierindas strādniekam.»

«Attiecībās pret cilvēkiem Eihe bija atsaucīgs, izpalī-

dzīgs, biedrisks, sirsnīgs. Savu laipnību un palīdzību viņš

prata pasniegt katram cilvēkam nemanot, nenojaušot, ne-
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uzsverot... Viņā bija ne tikai personīgā pretimnākšana
un cilvēcīgums, bet tajā pašā laikā viņš bija stingrs un

noteikts savās prasībās pret sevi un citiem.»

R. Ļiņecka, pedagoģe:

«Ar plašajām zināšanām un jautājumu izpratni, ener-

ģiju un neizmērojamām darba spējām Eihe iemantoja mil-

zīgu autoritāti un cieņu visos, ar kuriem viņam iznāca

tikties savā plašajā, nebeidzamajā un daudzveidīgajā dar-

bībā. Viņš parādīja ārkārtīgu operativitāti un māku mobi-

lizēt materiālos un darbaspēka resursus.»

«R. I. Eihe mācēja uztvert un cienīt katru kaut cik nozī-

mīgu domu, ko Izteica vai lika priekšā strādnieki. Viņš
bija neparasti tālredzīgs. Likās, ka tas iepriekš paredzēja,
ko var dot viens vai otrs pasākums vai priekšlikums.»

R. Roždestvenskis,

dzejnieks: «Par Robertu Eihi

es teikšu atklāti

Viņa vārdā

saukt bērnus

hlj vērts!»

V. Bērziņš

Padomju Latvijas kara flotiles organizētājs

Jūrnieki labprāt atgādina, ka jūra mīl spēcīgos, dros-

mīgos un izturīgos. Visas šīs īpašības līdz ar tādam rak-

stura iezīmēm kā nosvērtība, aukstasinība un augsti at-

tīstīta pienākuma apziņa pilnā merā piemita Oktobra re-

volūcijas un pilsoņu kara vētraino notikumuaktīvajam līdz-

dalībniekam Kārlim Ziediņam. Viņa dzīve bija ne-

mitīga pašaizliedzīga cīņa par vienkāršo ļaužu labāku

nākotni.

Šogad aprit 85 gadi kopš X- Ziediņa dzimšanas. Šūpulis

viņam kārts toreizējās Kurzemes guberņas Bauskas ap-

riņķa Mežotnes pagastā 1885. gada 27. jūlijā. Bērnība
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Kārlēnam nebija no vieglajām. Trīs gadu vecumā zēns

zaudēja māti. Agri nācās doties ganu gaitās. Sākoties

skolas laikam, atjautīgais puišelis cieši sadraudzējās ar

grāmatām. Trīs ziemas Mežotnes pagastskolā pagāja ātri.

Skolotājam bija ļoti iepaticies apdāvinātais un uzcītīgais
skolēns. Kalpam Jānim Ziediņam nebija līdzekļu zinātkārā

dēla tālākai izglītošanai. Taču Kārlis nedomāja samieri-

nāties ar likteni, nevēlējās tāpat kā tēvs atstāt savus spē-
kus muižas vai saimnieku tīrumos.

1899. gada pavasarī jaunais Ziediņš devās uz Rīgu. Te

viņu visvairāk saistīja nerimstošā, darba steigā dunošā

Rīgas osta, kuģi un jūrnieki. Zēns izšķīrās un, kad kāds

kuģis gatavojās aizbraukšanai, slepus uzlīda uz tā un no-

slēpās. Jūrā «zaķi» atklāja. Tomēr kapteinis bija ar mieru

pieņemt viņu par kuģapuiku. Tā X- Ziediņš saistīja savu

dzīvi ar jūru un kuģiem. Viņš apguva navigāciju, interesē-

jās par kuģa uzbūvi. Nobrieda doma iestāties jūrskolā.
Pēc sekmīgi nokārtotiem iestāju pārbaudījumiem sākās

mācības Mangaju jūrskolā. Jaunekli nevilināja parastās
topošo stūrmaņu un mehāniķu izklaidēšanās un nerātnī-

bas, tādēļ arī domubiedri bija nopietnāki. Kursants Zie-

diņš nāca saskarē ar sociāldemokrātiem un vienoja savu

turpmāko dzīvi ar proletāriāta partiju. Sekoja pirmais par-

tijas Rīgas organizācijas uzdevums: viņam bija jānodibina
sakari ar latviešu sociāldemokrātiem ārzemēs un jānogādā

Latvijā marksistiskā literatūra.

Jūrskola tika pabeigta ar teicamām sekmēm. Tirdzniecī-

bas flote ieguva labu stūrmani. Bet tad sākās pirmais pa-

saules karš. K. Ziediņu mobilizēja Melnās jūras kara

flotē. Beidzis praporščiku skolu, viņš tika paaugstināts
par virsnieku un turpināja nelegālo partijas darbu. Pēc

Februāra buržuāziski demokrātiskās revolūcijas uzvaras

Krievijā K. Ziediņš visu enerģiju veltīja sociālistiskās re-

volūcijas sagatavošanas pasākumiem. 1917. gada sep-

tembrī viņu kā Melnās jūras kara flotes pārstāvi koman-

dēja uz Petrogradu. Centroflotā pieredzējušais partijas
biedrs saistījās ar tās komunistu grupu, kurā ietilpa arī

rīdzinieks Eižens Bergs. Vēsturiskajā 7. novembrī Ziediņš
kā viens no matrožu vienību komandieriem piedalījās Zie-

mas pils ieņemšanā.

Godīgais un principiālais K. Ziediņš ieguva arvien lie-

lāku autoritāti revolucionāro jūrnieku vidū. 1917. gada
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11. novembrī viņu vienbalsīgi ievēlēja par Jūrlietu augstā-
kās kolēģijas militāri politiskās daļas locekli. Uzdevums

sekoja uzdevumam. K. Ziediņš, kurš pārvaldīja vairākas

svešvalodas, ietilpa delegācijā, kas 1917. gada decembrī

Brestā parakstīja pamieru ar Vāciju un tās sabiedrotajiem,
pēc tam tika nosūtīts uz Sevastopoli, kur bija Revolucio-

nārās kara komitejas priekšsēdētāja vietnieks, cīnījās pret
kontrrevolūciju Krimā, Odesā un pret vācu militāristiem,
kad imperiālistiskā Vācija 1918. gadā ieveda savu kara-

spēku Ukrainā. Jūrnieks necentās tikai vadīt un koman-

dēt; ja vajadzēja, viņš stājās pie lielgabala vai kļuva par

ložmetējnieku.
1918. gada maijā X- Ziediņu iecēla par Ziemeļkaukāza

apgabala kara komisāru. Viņš bija viens no pirmajiem
Caricinas aizstāvēšanas organizētājiem. Tā paša gada

jūlijā pienāca pavēle, ka viņš nozīmēts par Volgas kara

flotiles komisāru. Beidzoties navigācijai Volgā, K. Zie-

diņš brauca uz Maskavu. Garajā ceļā viņš nodevās savai

iemīļotajai nodarbībai — tulkoja no angļu valodas lat-

viešu valodā Bairona vārsmas. Kladē rokrakstā bija lasāmi

arī paša dzejoļi, stāstiņi un tēlojumi. Par šo mīlestību uz

literatūru, kam gan atlika pavisam maz laika, zināja
tikai vislabākie draugi.

1919. gada pavasarī X- Ziediņš ieradās Rīgā, Padomju

Latvijas galvaspilsētā. Viņu nozīmēja par LSPR Kara ko-

misariāta Jūrlietu pārvaldes priekšnieku. Jaunajā amatā

K. Ziediņš stājās 4. aprīlī. Neizsīkstošā enerģija, zināša-

nas un organizatora spējas ļāva īsā laikā paveikt ļoti
daudz. Jau pēc mēneša Padomju Latvijas kara flotiles sa-

stāvā bija 17 tvaikoņi un 16 motorkuģi, bet personālsa-
stāvā — turpat piecsimt cilvēku. Tas bija grūtu cīņu laiks,
fronte bija netālu no Rīgas. X- Ziediņš nepazina atpūtu,

pats centās būt klāt pie kuģu remontiem, lielgabalu uzstā-

dīšanas. 21. maijā viņš, rūpīgi pārbaudījis, parakstīja nā-

kamā ceturkšņa izdevumu tāmi. Prieku viesa ziņa, ka no

Padomju Krievijas ceļā uz Rīgu ir pieprasītie lielgabali.
Bet dienu vēlāk kontrrevolūcijas spēki pārrāva fronti.

X- Ziediņš ar jūrnieku nodaļu steidzās pretim landesvēris-

tiem, kas lauzās uz Daugavas tiltiem. Tā bija viņa pēdējā

kauja, kurā beidza pukstēt drosmīgā cīnītāja sirds.
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A. Caurie

Jēkabu Ziemeli atceroties

Ir pagājuši 100 gadi, kopš 1870. gada
12. martā Jaunsvirlaukas pagasta «Eliņos»
zemnieku ģimenē dzimis pirmais latviešu ar-

heoloģijas popularizētājs Jēkabs Ziemelis.

Pēc vietējās pagastskolas un Jelgavas
ģimnāzijas beigšanas J. Ziemelis no 1890.

līdz 1896. gadam studē Tērbatāmedicīnu. No-

beidzis studijas, viņš strādā par ārstu Sal-

dū (1896—1902) un Rīgā (1903—1914).
1903. gada studiju nolūkā viņš apmeklē Vīni.

Kā rezerves kara ārsts Ziemelis tiek iesaukts

armijā un piedalās krievu-japāņu karā

(1904—1905) un pirmajā pasaules karā: sā-

kumā Volīnijas grenadieru pulkā, pēc tam

II latviešu strēlnieku brigādē, bet no 1917.

gada rudens — Tērbatas latviešu hospitālī.
1918. gada maijā J. Ziemelis atgriežas Rīgā
un strādā par ārstu nespējnieku patversmē
Diakonisu mājā. Ārstēdams slimniekus, viņš

inficējas ar izsitumu tīfu un 1919. gada
7. aprīlī mirst. Jēkabs Ziemelis apglabāts
Rīgā, Meža kapos.

Par Latvijas arheoloģiju J. Ziemelis sāk interesēties

Tērbatā, studiju laikā. Viņš klausās vēstures lekcijas,
studē Baltijas un kaimiņtautu arheoloģijas literatūru,

iepazīstas ar Tērbatas, Jelgavas un Rīgas muzeju senlietu

kolekcijām.
Latviešu inteliģencei 19. gs. beigās vēl nav profesionālu

vēsturnieku, kas pētītu Latvijas vēstures vissenākos pos-

mus. Tāpēc arī students J. Ziemelis šai laikā tiek atzīts

par labāko latviešu arheoloģijas pārzinātāju un viņam

piedāvā sarakstīt nodaļu «Latvijas arheoloģija» enciklo-

pēdiskajam rakstu krājumam «Latvju tauta». Šo darbu

viņš uzraksta, bet, tā kā izdevējs 1895. gadā bankrotē, tas

netiek iespiests.
Rīgā gatavojas atklāt X Viskrievijas arheologu kon-

gresu 1896. gadā. Gatavošanās kongresam rada plašākā
sabiedrībā interesi par Latvijas senatni. Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisija aicina J. Ziemeli nolasīt refe-

rātu par šo tematu. Priekšlasījums notiek Rīgā 25. (13.)

jūnijā pirms 75 gadiem (1895. g.).
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Savā referātā J. Ziemelis pirmo reizi sniedz kopsavil-
kumu par arheoloģijas attīstību Latvijā, parāda, cik lieli

bijuši arheoloģiskie ieguvumi līdz šim, min galveno litera-

tūru par Baltijas arheoloģiju.

J. Ziemelis ir pirmais, kas tulko un rada arheoloģijas
latviskos terminus. Daļa no tiem saglabājušies arī vēlā-

kajā zinātniskajā literatūrā. Jau šajā pirmajā referātā

J. Ziemelis uzsver arheoloģijas popularizēšanas nozīmi,

norādot, ka «daudzas arheoloģiskas mantas vēl atrodas

mūsu dzimtenes zemes klēpī, tās tiek celtas gaismā ma-

zāk no zinīgiem pētniekiem nekā no nepētniekiem «laimī-

giem atradējiem». Arheoloģijas zinātnei ceļas lielāks la-

bums, kad atradējs no tās kaut ko zina, nekā tās nozīme

viņam pavisam sveša.»

Šo priekšlasījumu 1895. gadā Jelgavā iespiež atsevišķā
brošūrā ar nosaukumu «Baltijas resp. Latvijas arheolo-

ģijas tagadējais stāvoklis un tās uzdevumi nākamajos

gados».
1903. gadā J. Ziemelis uzņemas vadīt arheoloģijas no-

daļu RLB ZK izdodamajā konversācijas vārdnīcā. Šai

vārdnīcā iespiesti plaši, ar tabulām ilustrēti J. Ziemeļa
raksti «Akmens laikmets, arheoloģija», «Bronzas laik-

mets» un «Dzelzs laikmets».

J. Ziemeļa devums Latvijas arheoloģijā nav liels, viņa
darbiem pārskatiem vairs nav zinātniskas nozīmes. To-

mēr šodien J. Ziemeli mēs atceramies kā latviešu arheolo-

ģijas zinātnes pamatlicēju, kā tās popularizētāju, kurš

jau toreiz ticēja, ka tieši arheoloģija iznīcinās baltvācu

vēsturnieku radīto mītu, kas «šejienes tautiņas turēja par

pēdējiem mežoņiem, kas, zvēru ādās ģērbušies, ar rungām
rokās turējās augstākai kultūrai un tās nesējiem pretim»,
un parādīs, ka tām «jau toreiz bijusi sava kultūra, kura

tikai caur vācu valdības nodibināšanu tika savā dabiskā

attīstībā pārtraukta».
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G. Melderis

Bēthovens un Latvija

(sakara ar 200. dzimšanas dienu 16. decembrī)

L. Bēthovens (pēc
179G. g. zīmējuma)

Pasaulē dzīvojuši ne mazums ievē*

rojamu cilvēku, bet nebūs daudztādu,

kuru vārdus vēsture saglabās mūžīgi.

Ludvigs van Bēthovens pieder pie pē-

dējiem, un šajā gadā visa pasaule at-

zīmē viņa 200. dzimšanas dienu. At-

ceroties dižā komponista dzīves gā-

jumu un neatkārtojamos darbus, gri-
bētos sniegt dažus faktus par Bētho-

vena saitēm ar Latviju. Ir vairākas

personas, kuras cēlušās no Baltijas
un kuras pašas par sevi jau sen būtu

aizmirstas, taču Bēthovena vārds sa-

glabājis arī viņu vārdus.

Mēs nekavēsimies pie Bēthovena

biogrāfijas, vienīgi atzīmēsim, ka

1792. gadā viņš uz visiem laikiem at-

stāja dzimto Bonnu un pārcēlās uz

Vīni, kur pavadīja mūža pārējo dalu.
Jau 1795. gadā viņa paziņu skaitā sa-

stopam grāfus Braunus. Rīgā dzimušie Johans Georgs
Brauns, Rīgas ģenerālgubernatora dēls (1767—1827), un

viņa sieva Anna Margareta, Rīgas teātra dibinātāja
O. H. Fitinghofa meita (1769—1803), apmetās uz dzīvi

Vīnē. Bēthovens bieži viesojās viņu mūzikas salonā un at-

skaņoja te savus jaunākos skaņdarbus. Brauniem viņš vel-

tījis vairākus skaņdarbus. A. Brauna, pati lieliska pianiste,
ir bijusi Bēthovena skolniece, taču J. Brauns uzskatāms

vienīgi par bagātu mecenātu, kurš līdzīgi citiem sava laika

augstmaņiem zināmā mērā materiāli atbalstījs jauno kom-

ponistu.

Dažus gadus vēlāk Bēthovena dzīves ceļu šķērsoja kāds

Baltijas pārstāvis, ar kuru komponistam izveidojās sir-

snīga draudzība. Tas bija Kārlis Ferdinands Amenda

(1771 —1836), kurš kā tikko studijas beidzis teoloģijas
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K. Amenda

pēc 1798. g. zīmējuma)

kandidāts 1798. gada pavasari
ieradās Vīnē un iztiku ieguva,
strādādams par mirušā V.A.Mo-

carta bērnu audzinātāju.
Amenda atstājis interesantas

atmiņas par dzīvi Vīnē un drau-

dzību ar Bēthovenu. Atmiņas vai-

rākkārt publicētas un sniedz mū-

zikas cienītājiem un pētniekiem
vērtīgus datus par komponista
dzīvi. Abu draudzība saglabā-
jās visu mūžu, taču kopīgais
dzīves ceļš ilga tikai gadu. Sajā
laikā abi gandrīz ik dienas da-

lījās domām, kopā muzicēja un

pastaigājās. Kopā ar Amendu

Vīnē ieradās arī viņa studiju
biedrs G. Mīlihs, kas tāpat bieži piedalījās trio spēlē. Ģi-
menes apstākļu dēļ K. Amenda 1799. gada vasarā bija
spiests atgriezties Kurzemē, Mīlihs viņam sekoja. Gada

beigās nonākuši Rīgā, abi draugi sniedza nelielu kon-

certu, ko kritika novērtēja pozitīvi. Amendam atstājot
Vīni, Bēthovens uzdāvināja viņam savu stīgu kvartetu

op. 18 ar personīgu veltījumu. Abu turpmākos kontaktus

saglabāja vēstules. Līdz mūsdienām nonākušas piecas Bēt-

hovena vēstules Amendam un viena Amendas vēstule.

Bēthovens stāsta par lielās traģēdijas — dzirdes traucē-

jumu —■ sākumu, par saviem skaņdarbiem un materiālo

stāvokli, aicina Amendu pie sevis. Katra rinda pauž kvēlu

draudzību. Abu pēdējās vēstules datētas ar 1815. gadu,
pēc tam sakari, liekas, pārtrūkuši. Jāatzīmē, ka Amenda

bijis teicams vijolnieks.
1811. gada otrajā pusē Teplicas kūrvietā Bēthovens

iepazinās ar dzejnieci Elīzu fon der Reki (1754—1833),
kura dzimusi Skaistkalnē, bet lielāko mūža daļu pavadī-
jusi ārzemēs. Bēthovens bija lasījis viņas romantisma

piesātinātos dzejoļus un vēstulē viņai solīja: «... tuvākajā
laikā Jūs saņemsiet vienu no tiem, ietvertu manās nevarī-

gajās skaņās.» Šāda kompozīcija tomēr nav zināma. Šī
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Bēthovena vēstule Amendam 1815. gadā (oriģināls Latvijas PSR

pazīšanās nebija ilgstoša, taču ietekmēja komponistu
rosinoši.

1815. gadā ar Bēthovenu saistās vēl divu kurzemnieku

vārdi. Tas bija laiks, kad komponists atradās slavas ze-

nītā un katrs uzskatīja par lielu godu pārmīt ar meistaru

kaut pāris vārdu. Kā jau minējām, pēdējo mums zināmo

vēstuli Bēthovens Amendam rakstīja 1815. gada pava-

sarī. To uz Kurzemi atveda grāfs H. Keizerlings (1775—

1850), liels Bēthovena talanta cienītājs, kurš savā Kabi-

les muižā 19. gs. sākumā ziemās rīkoja regulārus mājas
koncertus. Tajos daudzkārt izpildīja Bēthovena skaņdar-
bus. Koncertos piedalījās arī Amenda. Minētā vēstule ceļā

izmainījās ar Amendas rakstīto, kurā tas piedāvāja Bēt-

hovenam kādu sava drauga Rūdolfa Berges operas lib-
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retu. Berge dzīvoja gadus desmit pie Amendas Talsos,

bija sacerējis dzejoļus, lugas un operu libretus. Bēthovens

kādu laiku nopietni domājis par piedāvāto libretu «Bakhs»,

atstājis dažus uzmetumus un piezīmes, taču darbs palicis
nepaveikts.

1816. gada vasarā Bēthovenu Vīnē apmeklēja vēl kāds

kurzemnieks — vēlākais ārsts Kārlis Burzijs (1791 —

1870). Arī viņš bija aizrāvies ar lielā meistara darbiem,

bija labs pianists. Burzijs atstājis plašas atmiņas, kuras

dod daudz interesanta Bēthovena dzīves un uzskatu izpē-
tei. Burzijs ieguva divus Bēthovena autogrāfus, no ku-

riem viens saglabājies.
Bēthovena Baltijas paziņu un cienītāju plejādē vēl va-

rētu pieminēt virkni citu personu — jelgavniekus S. Rozi

un F. Mačevski, gleznotāju un viena Bēthovena portreta
autoru tallinieti G. Hipiusu, rīdzinieku V. Lencu v. c.

Runājot par komponista skaņdarbu izplatību, jāatzīmē,
ka tie jau samērā agri atrada ceļu uz Latvijas koncert-

zālēm. Viens no viņa darbiem pirmo reizi tika izpildīts
publiskā koncertā Rīgā, Melngalvju namā 1803. gadā.
1818. gadā Rīgā, vispirms ārpus Vācijas, uzveda operu

«Fidelio». Vēl Bēthovenam dzīvam esot, Latviju sasnie-

guši visi lielākie viņa darbi, tos atskaņojuši vietējie izpil-

dītāji un ārzemju viesi. Ir zināms, ka tie izpUdīti ne tikai

Rīgā, bet arī Jelgavā, Kabilē un, bez šaubām, arī citās

vietās.

E. Detlavs

Jūlijs Madernieks (1870—1955)

Jūlija Madernieka dzīves ceļš sākas 1870. gada 27. feb-

ruārī Vecgulbenes Lejasgala «Vecmaderniekos». Tas tur-

pinās Vecpiebalgas draudzesskolā un vēlāk Rīgas amat-

niecības, bet no 1892. līdz 1898. gadam —■ Štiglica māk-

slas skolā Pēterpilī. Beidzis to ar uzslavu, viņš saņem

stipendiju un divus gadus pavada ārzemēs.

1903. gadā Madernieks apmetas uz dzīvi Rīgā, kur

1904. gadā sākas viņa zīmēšanas skolotāja gaitas. Vien-

laikus viņš zīmē metus istabas iekārtām, mēbelēm, teksti-
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miem un citiem lietišķās mākslas izstrādājumiem.

Viņa daiļrade apdzied dzimtenes dabu, tautas folkloru

un bagāto tautas mākslas pūru. Tā aizved Ziemeļvidzemē,
Pededzes krastos, un stāsta par autora bērnības vietu

dabu. Madernieka kompozīcijas un meti rāda fantastiskus

folkloras tēlus un dabas motīvus apvienojumā ar tautas

ornamentiem.

Madernieks nav cilvēks, kas apmierinātos ar dabas stu-

dijām un metu zīmēšanu. Viņš piesaista sev uzmanību arī

kā mākslas kritiķis. Ar mākslas darbu vērtēšanu viņš sāk

nodarboties jau Pēterpilī, kur aktīvi piedalās mākslas

augstskolu latviešu studentu apvienībā «Rūķis». Apvienī-
bas vadītāji Ādams Alksnis un Jānis Rozentāls ierosina,
lai Madernieks darbojas mākslas kritikā. Viena no pirma-
jām asākajām polemikām norisinās ar tēlnieku Gustavu

Šķilteru un grafiķi Rihardu Zariņu 1910. gadā Rīgā sa-

karā ar 1. latviešu mākslinieku izstādi. Madernieks ne-

glāsta savu uzskatu pretiniekus. Viņš ir principiāls un,

būdams labs vārda meistars, spēj aizstāvēt savu pār-
liecību.

Trešais J. Madernieka darbības lauks ir jauno māksli-

nieku sagatavošana (1904 —1935) gan dažādās Rīgas un

Maskavas skolās, gan 1904. gadā atvērtajā privātstu-
dijā, kur pirmās nopietnākās zināšanas iegūst ievērojamie
lietišķās mākslas meistari Ansis Cīrulis un Pēteris Štein-

bergs. Tur mācās arī daudzi izcili gleznotāji: Kārlis Mies-

nieks, Uga Skulme, Jānis Liepiņš, Romāns Suta v. c.

1945. gada 26. februārī J. Madernieka lielos nopelnus
atzinīgi novērtē LPSR valdība, piešķirot sirmajam māk-

sliniekam Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbi-

nieka nosaukumu.

J. Madernieka darbīgās rokas, asais prāts un dedzīgā
sirds stāj darboties 1955. gada 19. jūlijā. Viņu apglabā
Meža kapos.
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JAUNAS ATZIŅAS

LATVIJAS VĒSTURĒ

I. Loze

LUBĀNAS KLĀNI ATKLĀJ SAVUS NOSLĒPUMUS

Jau sesto darba sezonu Lubānas klānos strādā Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta arheoloģiskā

ekspedīcija. Republikas zinātnieku ieguldījums klānu se-

natnes pētniecībā ir liels un nopietns. Tagad šajā rajonā
ir zināmas vairāk nekā 30 akmens laikmeta apmetņu vie-

tas. Lubānas klāni vēl joprojām uzskatāmi par akmens

laikmetā visapdzīvotāko rajonu Baltijas jūras austrumu

piekrastē. Šī savdabīgā arheoloģiskā rezervāta zinātniskā

nozīme ir sevišķi liela, tieši tāpēc PSRS Kultūras minis-

trija Lubānas klānu arheoloģisko kompleksu ir ieteikusi

ieskaitīt Vissavienības mēroga aizsargājamo kultūras pie-

minekļu sarakstā.

1968. gada darba sezonā ekspedīcija strādāja galveno-
kārt senās Lagažas apmetnes vietā. Ēnainie Aiviekstes

krasti un milzīgais klānu zālājs apmetnes vietas paliekas
rūpīgi slēpa no garāmgājēju acīm. Tomēr jau pirms trim

gadiem šeit tika veikti pirmie nelielie pētniecības darbi.

Jau toreiz arheoloģiskie izrakumi lika nojaust, ka tieši

šeit pavērsies jaunas iespējas Lubānas klānu senatnes

pētniecībā.
Sevišķu interesi izraisa ēku paliekas. Lagažas sena cie-

mata vieta pagaidām ir vienīgā visā Austrumlatvijas teri-

torijā, kur tik labi saglabājušās būvju paliekas. Apmetnes

iedzīvotāji ir mitinājušies stāvkoku mājās, kuru grīdas
bijušas nedaudz paceltas virs zemes. Saglabājušās ne

tikai stabu vietu rindas, kas lieliski iezīmē ēku taisnstūra

formu, bet arī šo stabu apakšējie gali ar tēsuma pazīmēm

un pat atsevišķi guļkoki — 6 m gari baļķi, kas acīmredzot

piederējuši griestu pārsegumam (1. att.). Atklātās ēku
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1. attēls. Skats uz seno ēku pa-
liekām izrakumu laukumā La-

gažas apmetnē.

paliekas ir vērtīgs ieguldī-
jums pirmatnējo cilšu celt-

niecības izpētē. Stabu un

mietu paliekas ir neaizstā-

jams materiāls senā ciema-

ta absolūtā vecuma noteik-

šanā ar t. s. radiokarbona

metodi. Koku paraugi no

šīs apmetnes aizsūtīti uz

Ļeņingradas un Berlīnes

(VDR) radiokarbona labo-

ratorijām.
Pie vienas no apmetnē

atklātajām ēkām uzietas

arī vairākas ugunsritu pa-

liekas. Vienā no ugunsritu
vietām virs pelnu kārtas

atrasti cilvēku augšstilbu
kaulu fragmenti, acīmre-

dzot no postīta apbedījuma. Tas, iespējams, liecina par

savdabīgu apbedīšanas tradīciju: daži dzimtas locekļi ap-

bedīti ciemata teritorijā, kur apbedījumi vēlāk postīti.
Starp ēkas sienas un ugunsritu paliekām, kā arī vienā

no atklātajām ēkām atrasti vairāki senās mākslas priekš-
meti. Viens no tiem ir trīsstūra griezuma kaula duncis,
kura spalu rotā cilvēka galvas figūriņa. Acis veido divi

padziļinājumi, uzacis un matu kārtojumu iezīmē svītras,
mutes un deguna apakšējo līniju —< nelieli iegrebumi.
Figūriņai nav zināmas tuvas paralēles. Divi citi priekš-
meti ir raga plāksnītes ar savdabīgu rotājuma kompozī-
ciju —' pusapaļu ornamentu (2. att.). Ceturtais priekš-
mets — neliela dzīvnieka figūras fragments — arī izgata-
vots no raga.

Apmetnē atrastie krama bultu un šķēpu gali, krama

kasīkļi, naži, kaula bultu gali un harpūnas liecina par
medniecības lielo nozīmi apmetnes iedzīvotāju saimniecībā.

legūts daudz slānekļa kaltu, miniatūru kaltiņu, akmens

darba cirvju ar kāta caurumu, raga kaltu, kas izmantoti
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2. attēls. Raga plāksnīte.

celtniecībā un dažās ci-

tās saimnieciskās dzīves

nozarēs. Interesi izraisa

arī krama figūriņa, kas

atgādina stipri stilizētu

sumbra vai aļņa galvu.
Dzintara izstrādājumu

salīdzinājumā ar pārē-
jām Lubānas klānu ap-

metnēm ir nedaudz. Tie

ir no neregulāriem dzin-

tara gabaliņiem izgata-
voti piekariņi un pogu

fragmenti (skat. krāsai-

no ielīmi). Apmetnē at-

rastas arī dažas māla

figūriņas. Viena no tām

ir meža cūkas atveidojums. Pārsteigums bija bronzas kau-

sējamo tīģelīšu atklājumi akmens pavarda vietā. Tie ir

vissenākie pagaidām zināmie šāda veida atradumi ne tikai

Latvijas, bet arī visā Austrumbaltijas teritorijā. Tuvākās

paralēles tiem meklējamas Zlotas kultūras apvidos San-

domiras rajonā (Polijas teritorijā). Vienā no tīģeļiem bija
saglabājušās pat bronzas paliekas, kas norāda, ka apmet-
nes apdzīvotāji pazinuši jau bronzas kausēšanas mākslu.

Apmetnē iegūtas vairāku simtu trauku keramikas laus-

kas. Lielāko daļu šo lausku sastāda tekstilā un porainās
māla masas keramika, mazāko —> rupja, zvirgzdaina ke-

ramika, kas kopā ar t. s. auklas keramiku atrasta apmet-

nes kultūras slāņa virsējā daļā. Trauku virsma bagātīgi
ornamentēta. Motīvus veido ķemmes, bedrīšu, svītru, sta-

biņu un auklas nospiedumi. Keramikai ir sevišķi liela

zinātniska nozīme, jo, pateicoties tieši šim masveida ma-

teriālam, var risināt seno cilšu etniskās piederības jautā-

jumus. Šajā konkrētajā gadījumā keramikas daudzveidība

liecina, ka apmetnes iedzīvotāji piederējuši etniski jauk-
tam iedzīvotāju masīvam, kas ietvēris kā eiropeīdā, tā

mongoloīdā antropoloģiskā tipa iezīmes. Atklājums no-

raida līdzšinējo hipotēzi par Latvijas teritorijas iedzīvo-



122

tāju etniski monotono sastāvu II g. t. p. m. ē. pirmajā
pusē. Lagažas senais ciemats kopā ar citām dažus gadus
agrāk pētītajām Lubānas klānu apmetnēm — Aboru, Asni

un Eiņiem — ir kodols kā Latvijas, tā Austrumbaltijas
vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta kultūru pētniecībā.
Tieši tāpēc tuvākajos gados arheoloģiskie izrakumi tiks

koncentrēti šajās apmetnēs.

F. Zagorskis

JAUNI MATERIĀLI PAR ZVEJNIEKU AKMENS

LAIKMETA NEKROPOLI

Jau trīs sezonas notikuši arheoloģiskie izrakumi Zvejnieku akmens

laikmeta kapulaukā Burtnieku ezera ziemeju krastā, līdztekus tam arī
blakus esošajā Zvejnieku apmetnē pie Rūjas vecupes (Valmieras ra-

jona Vecates ciemā). Izpētīta kapulauka rietumu mala grants paugura
augstākajā centrālajā daļā starp Bērzu un Zvejnieku mājām. Izrakumu

gaitā atsegti 170 apbedījumi, no kuriem, spriežot pēc kapu inventāra,
tikai divi ir vēlāki pēcapbedījumi, bet visi pārējie attiecas uz akmens

laikmetu. Tādā kārtā pēc jau atsegto un izpētīto apbedījumu skaita

Zvejnieku kapulauks ir viena no lielākajām akmens laikmeta iedzīvo-

tāju nekropolēm ne tikai Austrumbaltijā, bet arī visā Ziemejeiropas
mežu joslā. Taču izpētīta ir tikai puse vai nedaudz vairāk no visas

kapulauka teritorijas. Turpmākie pētījumi var atšķirt daudz jaunu
lappušu mūsu senāko iedzīvotāju materiālās un garīgās kultūras, kā

arī sabiedrisko attiecību un etnisko jautājumu risināšanā, tomēr arī

iegūtie materiāli sniedz daudz jaunu atziņu.
Jaunāko pētījumu gaismā mēs jau drošāk varam runāt par kapu-

lauka hronoloģiskajām robežām. Mirušie apbedīti no vēlā mezolīta

līdz neolītam (ieskaitot), t. i., no V līdz 111 g. t. p. m. ē. Šajā ilgajā
laika posmā ir notikušas izmaiņas materiālajā un garīgajā kultūrā,
kas labi izsekojamas līdzi dotajā kapa inventārā, kā arī apbedīšanas

paražās. Ņemot vērā to, visus izpētītos apbedījumus varam iedalīt

trīs hronoloģiskās grupās. Ta ka kapulauks izmantots nepārtraukti,
tad ari pāreja no vienas grupas uz otru noritējusi pakāpeniski un

dažos apbedījumos konstatējamas pazīmes, kas raksturīgas kā vienai,
tā otrai grupai. Pie tam dažas parādības saglabājušās visu akmens

laikmetu.

Kapu hronoloģijas noteikšanai izmantots arheoloģiskais materiāls,
kas atrasts pie apbedījumiem, īpaši kaula šķēpu gali un akmens

kalti, kas labi pazīstami pēc atradumiem apmetnēs. Apbedījumiem, ku-

ros šīs piedevas nav konstatētas, hronoloģiskās robežas noteiktas pēc
visu pārējo pazīmju summas.

Pie pirmās grupas pieder visagrākie Zvejnieku kapulauka apbedī-
jumi, kas datējami ar vēlo mezolītu — V—IV g. t. p. m. ē. Tiem rak-

sturīga kapa bedres un paša mirušā apbēršana ar sarkano okeru.
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Mirušie parasti guldīti kapa bedrē pa vienam, bet nedaudz konstatēti

arī kolektīvi apbedījumi, kuros vienā kapā ar galvām pretējos virzie-

nos guldīti divi mirušie vai arī virs pieaugušā vīrieša guldīts bērns.

Vienā kapā vienkopus guldīti četri mirušie — pieaugušais un trīs

bērni, no tiem divi vienā pusē, bet trešais otrā pusē, pie kājām.
Kapu virziens vēl nav stingri ievērots, bet dominē D—Z, ZA—DR

vai Z—D orientācija, pilnīgi trūkst A—R virzienā guldītu apbedījumu.
Dažos gadījumos gar kapa bedres malām vai arī virs tās bija kon-

statējami sakrauti akmeņi. Kapu piedevas samērā bagātīgas, bet daļā

apbedījumu neatrada nekādu inventāru. Visbiežāk atrod dažādu meža

dzīvnieku — aļņa, meža cūkas, taura, brieža un savva|as zirga zobu

piekariņus, kam saknē izurbts caurumiņš vai visapkārt iegriezts ro-

biņš. Lietoti ari bebra locītavu kauliņi un pārnadžu dzīvnieku nagu
kauliņi, kam, lai labāk būtu piestiprināt pie apģērba, šaurākajā galā
visapkārt iegriezts robiņš. Visi šie priekšmeti lietoti kā rotas lietas

vai amuleti. To skaits kapos dažāds — no atsevišķiem eksemplāriem
līdz vairākiem simtiem. Tā, piemēram, divos apbedījumos pie mirušā

atrada 340 piekariņu, kas nēsāti kā kreļļu rota ap kaklu un bijuši
piestiprināti pie apģērba ap rokām un kājām. Mazāk atrod dažādus

medību un zvejas rīkus un ieročus, kā arī sadzīves priekšmetus.
Var minēt kaula šķēpa galus, dunčus, īlenus, akmens kaltus, dažādus

sīkus krama priekšmetus — nažus, kasīkļus v. c.

Sie agrākie apbedījumi sastāda vienu trešdaļu no visu izpētīto
kapu kopskaita, un tie konstatēti kapulauka ziemeļrietumu malā grants
paugura visaugstākajā daļā un nogāzēs ap to.

Nākamo grupu veido apbedījumi, kas nedaudz atšķiras no iepriek-
šējiem. To kapu bedrēm raksturīgs nedaudz okera, kas vienmērīgi
nobērts gar visu apbedijumu vai arī atsevišķās vietās, galvenokārt
pie galvas, retāk roku vai kāju rajonā. Dažos apbedījumos sarkanais

okers ir nesasmalcināts, nelielu gabaliņu veidā. Izmaiņas vērojamas
arī kapu orientācijā. Lai gan apbedījumu virziens nav stingri ietu-

rēts, pārsvarā tomēr mirušie guldīti ar galvām uz austrumiem, sama-

zinās apbedījumu skaits ar ZR—DA un DA—ZR orientāciju. Bez

individuālajiem apbedījumiem pastāvējuši arī kolektīvie apbedījumi —

dubultie un trīskāršie ar vienā vai pretējos virzienos vērstām galvām.
Atšķirībā no stipri okerētajiem kapiem šīs grupas apbedījumos

piedevas atrodamas retāk. Arī meža dzīvnieku zobu piekariņu skaits

ir neliels un to sastāvs mainās. Pilnīgi trūkst savvaļas zirga zobu

piekariņu, kā arī šķelto dzerokļu, retāk lietoti bebra locītavu kauliņi

un nagu piekariņi. Izdalās virkne apbedījumu ar plēsīgo dzīvnieku

zobu piekariņiem, ar kuriem bagātīgi bijusi izrotāta galvassega. Pie

viena apbedījuma galvas konstatēta bruņurupuča bruņu plākšņu rinda,
kas tāpat jāpieskaita pie galvassegas rotājuma. No pārējiem priekš-
metiem atrod sīkus apstrādātus un neapstrādātus krama un kvarca

gabaliņus, kaula īlenus, smaiļus, meža cūkas ilkņu nažus. Sevišķi
svarīgi šīs apbedījumu grupas hronoloģijas noteikšanai ir apbedīju-
mos atrastie kaula šķēpu gali un akmens kalti. Kādam apbedījumam
starp ceļgaliem ar iedzītņa daļu uz leju atrada vienkopus 16 kaula

šķēpu galus, kuru garums svārstās no 11,5 līdz 29,5 cm. Daļai šo

šķēpu paralēles atrodamas agrā neolīta apmetņu materiālā, citi pēc
formas tuvāki mezolītam, bet daži Latvijas teritorijā konstatēti pirmo
reizi. Tātad šīs grupas apbedījumus var pieskaitīt pārejas laikam no
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Apbedījums ar 16

kaula šķēpu galiem
Zvejniekos

mezolīta uz agro neolītu vai agrajam neolītam un datēt ar IV g. t.

p. m. ē. beigām vai 111 g. t. sākumu. Tie sastāda nedaudz mazāk par
vienu trešdaļu no izpētīto kapu skaita.

Pie pēdējās, trešās grupas pieskaitāmi apbedījumi, kam kapu bed-

rēs sarkanais okers nav konstatēts nemaz. Kapa bedre pildīta ar

tumši vai gaiši pelēcīgu zemi, kas ņemta turpat uz vietas. Šīs grupas

apbedījumiem raksturīgāka mirušo guldīšana ar galvu uz austrumiem,
samazinās ZA—DR un ZR—DA orientēto apbedījumu skaits. Kapu

piedevas konstatētas ļoti reti — daži zobu piekariņi, krama šķilas,
krama nazis. Tikai kādam apbedījumam uz krūtīm atrada kaula

šķēpa galu. Šīs grupas apbedījumi atsegti galvenokārt gar grants

paugura nogāzēm, kā arī uz dienvidaustrumiem no senākajiem ap-
bedījumiem virzienā uz apmetni. Tā kā šīs kapulauka daļas izpēte ir

tikai sākta, turpmākie izrakumi var dot arī vienu otru precizējumu.
Bez arheoloģiskā materiāla Zvejnieku kapulaukā iegūts arī pie-

tiekams kranioloģiskais materiāls cilvēku antropoloģiskā tipa noskaid-

rošanai. Visa šī materiāla zinātniska analīze dos iespēju precizēt jau-
tājumus, kas attiecas uz somugru antropoloģiskā tipa parādīšanos
Latvijas teritorijā, cilvēka fiziskā tipa izmaiņām laika gaitā, kā arī

uz iedzīvotāju migrāciju. »

Pēdējo gadu izrakumi Zvejnieku apmetnē pierādījuši, ka apmetne
blakus kapulaukam bijusi apdzīvota kopš mezolīta, neolītu ieskaitot.

Tādā kārtā Burtnieku ezera ziemeļu piekrastē konstatēts akmens laik-

meta senvietu komplekss, kura pilnīga izpēte sniegs daudz jaunu
un interesantu datu par Latvijas teritorijas senākajiem iedzīvotājiem,
viņu dzīves veidu, paražām, materiālo un garīgo kultūru.

Izrakumi kapulaukā un apmetnē turpināsies.

J. Apals

TEHNIKA UN ARHEOLOĢIJA

Pasaulē atkal vērojama pieaugoša interese par arheoloģiskajiem
atklājumiem. Racionāli domājošs cilvēks grib uzzināt patiesību par
savu rašanos un attīstību vistālākajā pagātnē. Sabiedrības uzmanību
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kāpina ari arheoloģijas zinātnes sasniegumi un tehnikas laikmeta

cilvēka romantikas alkas.

Kā zināms, arheoloģija pētī arī tehnikas vēsturi, īpaši tās senāko

posmu. Bet tas ir cits stāsts. Šoreiz mēģināsim pasekot, kā tehnika

veicinājusi arheoloģijas attīstību, vairāk par sasniegto vērojot pret-
runas, problēmas, vēlamo un vajadzīgo.

Ilgu laiku arheoloģiskā materiāla analīzē zinātnieku secinājumi
balstījās tikai uz novērojumiem un salīdzinājumiem par senlietu for-

mas, ornamenta, izmēru v. c. izmaiņām. Vēl šodien tipoloģiskā me-

tode ir neaizstājama etnisko, kultūras sakaru un daudzu citu jautā-
jumu risināšanā. Tā deva samērā precīzus rezultātus arī absolūtā

vecuma noteikšanā jaunākiem senvēstures posmiem, kad datējumus
vēl iespējams salīdzināt ar rakstīto avotu un seno monētu sniegta-
jām ziņām, taču cilvēces pirmsākumu izpētē bija maz efektīva. Tādēļ
jau 19. gs. parādījās tendence materiālu analīzē izmantot tehnikas

un dabas zinātņu sasniegumus, kas hipotēžu vietā dotu precīzākus
datus. Piemēram, profesors F. Krūze jau 1842. gadā publicēja Lat-

vijā pirmos bronzas senlietu ķīmisko analīžu rezultātus. Taču būtis-

kas izmaiņas varēja notikt tikai pēc tam, kad bija radusies nepie-
ciešamā tehnika un izstrādātas attiecīgas metodes. Tas bija pēc otrā

pasaules kara. Analizēti tika visdažādākie priekšmeti un materiāli,
lai noskaidrotu to absolūto vecumu, izcelšanos, sastāvu, izgatavoša-
nas tehnoloģiju, funkcijas utt. Rezultātus pārbaudīja eksperimentējot

un modelējot. Tā arheologu rokās nonāca milzums vēsturiskas infor-

mācijas par cilvēka izcelšanos, sabiedrības, ekonomikas un tehnikas

attīstību, ģeogrāfiskās vides un klimata izmaiņām un daudziem ci-

tiem jautājumiem. Ta bija slēpušies zem senlietu jau tik labi pazīsta-
mām un bieži par vienīgo ziņu avotu uzskatītām ārējām pazīmēm.
Protams, tas viss tagad parādījās gluži citā gaismā. Bet ta ir tikai

notikušo izmaiņu viena puse. Vēl plašāka materiālu plūsma arheologu
rokās nonāca izvērsto celtniecības, meliorācijas un citu darbu ierosi-

nāto arheoloģisko izrakumu rezultātā.

Daudzi lasītāji paši ir piedalījušies Pļaviņu un Rīgas nesu zonās
notikušajos izrakumos vai vismaz vērojuši tos. Tur ieguva vairākus

desmittūkstošus senlietu, bet trauku lauskas, kauli v. c. materiāli

skaitāmi simttūkstošos. Tātad var teikt, ka arī Latvijā ir spēkā visa

pasaulē novērotā likumsakarība: pēdējo 20—30 gadu laikā arheolo-

ģisko avotu pamatfonds ir divkāršojies. Taču kvantitatīvi un kvalita-

tīvi pieaugušais avotu daudzums atnesis sev līdzi ne mazumu pro-
blēmu. Visus materiālus nepieciešams konservēt, uzglabāt, analizēt,

apkopot, sistematizēt un publicēt. Strādājot ar līdzšinējām metodēm

un nemainoties darbinieku skaitam, ietilpīgais roku darbs draud «no-

slīcināt» zinātnieku materiālu plūdos, atņemt jau tā sarukušo radošā

darba daļu. Šo problēmu mēģina atrisināt, izmantojot informācijas
teorijas atziņas, matemātiskas statistikas metodes, skaitļošanas teh-

niku, perfokaršu kartotēkas, kā arī racionālāk pārkārtojot darba me-

todes, lai katram zinātniekam minimāli īsā laikā būtu pieejams visa

kolektīva rīcībā esošais faktu materiāls. Sacītais pilnā mērā attiecas

arī uz materiālu publikācijām un literatūru. Kā rāda padomju un ār-

zemju arheologu pieredze, te var palīdzēt tikai tehnika.

Bez šaubām, tehniski vissarežģītākais ujj atbildīgākais posms ir

izrakumi. To nosaka lielā pieminekļu dažādība, kultūrslāņa biezums
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Buldozers noņem augsnes kārtu Salaspils Laukskolas kapulaukā

un struktūra, objekta saglabāšanās pakāpe un daudzi citi apstākļi.
Tērvetes pilskalnam ar divtūkstoš gadu laikā izveidojušos 8 metru

biezo kultūrslāni, Talsu Vilkumuižas ezerā vairāku metru dziļumā
gulošajiem kuršu ugunsapbedījumiem un māla podiņam ar sudraba

monētām pie pelēkā akmens sāniem kopīgs tikai tas, ka tie ir arheo-

loģijas pētīšanas objekts. Pārējais ir atšķirīgs. Pašlaik tikai cilvēks

spēj orientēties daudzkārtainajā, neviendabīgajā, bieži sajauktajā
kultūrslānī, kas satur celtņu paliekas, senlietas, lauskas, kaulus un

citus ieslēgumus. Te viņu nespēj aizvietot neviena mašīna. Stāvoklis

varētu mainīties nākotnē, problēmas «mašīna—cilvēks» tālākā risinā-

jumā, kad mašīnas varbūt konstruēs pēc bioloģiskiem principiem.
Tādēļ ari pašreiz mehānismu ieviešana pašā izrakumu procesā apro-

bežojas ar pārmeklēto zemju transportu, pieminekļu attīrīšanu no da-

žādiem uzslāņojumiem (kūdras, smiltīm, būvgružiem), izrakto lau-

kumu aizbēršanu v. c. nekvalificētiem, bet darbietilpīgiem procesiem.
Tā rīkojas arī Latvijas arheologi. Sākot ar 1957. gadu, Rīgā, pēc tam

arī Daugavas hesu applūdināmo zonu izrakumos minētajiem nolū-

kiem arvien plašāk izmantoja ekskavatorus, buldozerus v. c. mehā-

nismus. Ar 1958. gadu zemūdens arheoloģisko pieminekļu apzināšanā
mūsu republikas ūdeņos lietoja autonomos skābekļa aparātus, akva-

langus, metālu meklētāju, vēlāk izrakumos — ūdenssūkņus. Dažreiz

pētījamo objektu atbrīvoja no ūdens, pazeminot ezera līmeni (Arai-
šos 196G. g.). Taču paveikto varam vērtēt tikai kā pirmos soļus, jo
izrakumu darbu lauvas tiesu joprojām veic cilvēku rokas.



127

Izrakumus nekādi nedrīkst salīdzināt ar eksperimentu citās zināt-

nes nozarēs. Eksperimentu var atkārtot, bet izrakumi nav atkārto-

jami. Arheoloģijā pastāv paradokss: zināšanu ķieģeļus iegūst, nojaucot

pašu ēku. Izrakumu aptvertā pieminekļa daļa iet bojā uz visiem lai-

kiem. Tiesa, zeme glabā ārkārtīgi daudz cilvēka darbības pēdu, pa-
stāv līdzīgi pieminekļi, taču divu absolūti vienādu nav. Bez tam kat-

ras paaudzes arheologi rok atbilstoši sava laikmeta zināšanu līme-

nim, vajadzībām un idejām. Tādēļ daļu pieminekļa vienmēr cenšas

atstāt neizraktu, maksimāli pilnīgi fiksē atradumus, atsegtās konstruk-

cijas, izrakumu gaitu, apstākļus utt., lai tos varētu izmantot ne vien

laikabiedri, bet arī nākamo paaudžu zinātnieki. Fiksē aprakstot, zīmē-

jot un fotografējot. Pēdējā laikā arvien lielāku īpatsvaru iegūst foto-

grāfija, īpaši krāsainā. Padomju, amerikāņu, angļu, vācu, čehu, zviedru

v. c. zemju arheologi plaši lieto aerofotouzņēmumus, fotomontāžas,
stereofoto. Aerofotouzņēmumiem ir arī ļoti liela nozīme kā sausze-

mes, tā zemūdens pieminekļu atklāšanā, kartogrāfēšanā un plānu uz-

ņemšanā. Tā ir likumsakarīga parādība. Ja sākotnēji arheologus in-

teresēja tikai senlietas, tad tagad atradumu apstākļi reizēm sniedz
vairāk ziņu nekā pats priekšmets, bet īsti pareizi raksturot objektus,
atspoguļot pagātnes notikumus un parādības spēj tikai abi kopā.

Līdz šim atrakto slāņu, kārtu un objektu fiksācija notiek galveno-
kārt līmeniskā plaknē, aptverot visu izrakto platību. Pieminekļa ver-

tikālo struktūru atspoguļo griezumu plānos, kas tehnisku iemeslu

dēļ raksturo tikai daļu pieminekļa. No tā izriet, ka mūsdienu fiksāci-

jas metodes vēl nespēj radīt pilnīgi precīzu izpētītā pieminekļa iekšē-

jas uzbūves trīsdimensiju modeli jebkurā tā punktā, kas būtu ļoti
vajadzīgs.

Lai cik pilnīga kļūtu fiksācija, tā nespēj novērst iepriekš minētās
pretrunas — kas norakts, tas norakts. Vai nākotnē būs iespējams
iegūt vairāk vai mazāk pilnīgu informāciju no arheoloģiskā piemi-
nekļa bez izrakumiem? Praktiski tas saistās ar pieminekļu iepriekšēju
izlūkošanu un tehniskajiem risinājumiem šajā virzienā.

Ir ļoti svarīgi pirms izrakumu sākšanas zināt pieminekļu raksturu,
uzbūvi, saturu, gaidāmos atradumus. Tas palīdz izvēlēties pareizā-
kas darba metodes, ar minimālu līdzekļu patēriņu dod maksimālu

efektu neatkarīgi no pieminekļu lieluma, daudzuma, daļējas vai pilnī-
gas izpētes. Vēl nesen uzzināt kaut ko par pētījamo objektu varēja
tikai tad, ja tas bija postīts, izdarot zondējumus un nelielus izra-
kumus — šurfus. Taču ar to bija maz līdzēts. Minētā uzdevuma risi-
nāšanai ir veltīti daudzu zemju speciālistu pūliņi, izmantojot gan
esošos, gan speciāli konstruētus jutīgus metālu meklētājus, grunts
elektropretestibas mērītājus, magnetometrus, skaņas lokatorus v. c.

ierīces. Noskaidrojās, ka pašlaik vislabākos rezultātus dod magneto-
metri. Piemēram, 1965. gadā ASV speciāli zemūdens arheoloģisko pie-
minekļu meklēšanai konstruētais rubīdija magnetometrs deva ļoti
labus rezultātus arī sauszemes pieminekļu izlūkošanā, norādot celtņu,
krāšņu v. c. objektu ieslēgumus kultūrslānī. Tas bija 100 reizes jutī-
gāks par citiem magnetometriem. Speciālu magnetometru izgatavo arī

PSRS ZA Arheoloģijas institūta vajadzībām. Sī institūta ekspedīcijās
ar labiem panākumiem ir lietoti skaņas lokatori. Protams, tas viss
ir ne vairāk kā pirmie mēģinājumi.

Jau pašā arheoloģijas rītausmā iezīmējās kāda tās pretrunīga īpa-
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šība: materiālas lietas pētija ar humanitāro zinātņu metodēm. Tehni-

kas un dabas zinātņu metožu ieviešana lielā mērā izlīdzināja minēto

pretrunu un bija pamatā mūsdienu arheoloģijas sasniegumiem.
Arvien biežāk arheoloģija izvirza uzdevumus, kas atrisināmi tikai

ciešā sadarbībā ar citiem speciālistiem. Savukārt pēdējie te iegūst
vērtīgus, bieži citur neatrodamus materiālus. Arheoloģija pašlaik
ieņem vietu starp humanitārajām un dabas zinātnēm ar tendenci

arvien vairāk tuvoties pēdējām. Tā ir kļuvusi par kompleksu zinātni,
kuras tālākie panākumi ne mazāk kā līdz šim būs atkarīgi no tehni-

kas un dabas zinātņu vispārējā progresa.

A. Zariņa

SENO APBEDĪŠANAS PARAŽU IZSKAŅA

12. gs. beigās un 13. gs. sākumā kopā ar vācu iekarotā-

jiem Baltijā ieradās arī kristīgās ticības sludinātāji. leka-

rotajos apgabalos tika aizliegti visi senie pagāniskie
rituāli, pie kam, kā lasāms senajos dokumentos, sevišķa
uzmanība veltīta bēru paražām, jo tieši tās bija visasā-

kajā pretrunā ar kristīgo idejiskajiem un ekonomiskajiem
uzskatiem. Aizliedza mirušos sadedzināt, apbedīt ārpus
baznīcas kapsētas, apbedīt kopā ar upuriem, ieročiem, ro-

tām v. c. Kā rāda 13.—17. gs. kapulauku arheoloģisko iz-

rakumu materiāli, svešās, kristīgās ticības paražas mirušo

apbedīšanā ieviesušās ļoti lēni. 13. un 14. gs. tās konstatē-

jamas tikai tur, kur vācu feodāļu vara bija jau pilnīgi no-

stiprinājusies, kur bija uzceltas baznīcas un ierīkotas kap-
sētas, galvenokārt Vidzemes lībiešu apdzīvotajā terito-

rijā — Ikšķilē, Mārtiņsalā, Aizkrauklē un vēl dažās vietās.

Pārējos Latvijas novados, kurus baznīca šajā laikā vēl ne-

spēja tik stingri kontrolēt, dzīvas palika senās apbedīša-
nas paražas. Kā liecina rakstītie avoti un arī izrakumu

materiāli, kurši mirušos apbedījuši sadedzinātus vēl līdz

pat 15. gs. sākumam. Latgaļu teritorijā Vidzemē 13. un

14 gs., bet dažās vietās Latgalē arī 15. gs. mirušie apgla-
bāti daudzos senajos kapulaukos kopā ar ieročiem, darba

rīkiem, rotām, amuletiem v. c. ziedojumiem. Šo kapu pie-
devās, salīdzinot ar agrākajiem, gan vērojamas ar iedzīvo-

Dzintara senlietas no Lubānas klānu apmetnēm.

M. Kundziņa krāsu foto.
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tāju politisko un ekonomisko stāvokli saistītas izmaiņas.

Ļoti krasi samazinājies bronzas rotu daudzums: masīvo

kakla gredzenu vietā stājušās kreļ|u un kauri gliemežvāku
virknes, bronzas vainagu vietā — rotāti auduma vainagi.
Izzudušas dižciltīgajiem vīriešiem raksturīgās piedevas —

dzeramo ragu apkalumi, zobeni. Sajā periodā vēl sagla-
bājušās seno cilšu teritoriālās atšķirības ar tajās rakstu-

rīgajām apbedīšanas paražām. Tās liecina, ka šajā jomā
nav notikušas būtiskas izmaiņas, kas norādītu uz iedzīvo-

tāju pakļaušanos kristietībai. Vienīgi senie mirušo apbe-
dīšanas virzieni (piemēram, lībiešiem — ar galvu uz zie-

meļrietumiem, latgaļu vīriešiem — uz austrumiem, bet

sievietēm — uz rietumiem) vietām kļuvuši nestabili un

vairāk vēršas uz rietumiem, ko varētu izskaidrot ar kristī-

gās ticības ietekmi.

Jūtams lūzums apbedīšanas paražās sācies 15. gs., it

īpaši 15. gs. beigās un 16. gs. sākumā, reizē ar dzimtbūša-

nas ieviešanu, kad līdz ar iedzīvotāju beztiesīgumu pieauga
baznīcas vara. Kopš šī laika visā Latvijas teritorijā sasto-

pamie kapi saistāmi ar kristīgo apbedīšanas rituālu. Tie

galvenokārt ierīkoti pie baznīcām, bet attālākos nova-

dos — pie t. s. lūgšanu namiņiem. Atsevišķos gadījumos,
kā redzams pēc izrakumu materiāliem un kā minēts drau-

džu hronikās, iesvētītas un legalizētas arī senās apbedīša-
nas vietas, piemēram, Viesienas «Tropelēs», Skaistas «Stir-

nās», Līvānos v. c.

Kapsētu teritorijas nelielas, norobežotas ar sētu. Mirušie

guldīti dēļu šķirstos, kas "plaši ieviesās reizē ar kristietību,

ļoti blīvi, bieži pat vairākās kārtās; tie ierakti rindās ar

galvu uz rietumiem. Par spīti aizliegumam arī šajos kapos
konstatējamas vēl dažas senās apbedīšanas paražas: kapu
bedrēs kaisītas oglītes (piemēram, Mārtiņsalas kapulaukā
oglītes konstatētas 1% apbedījumu, Tērvetes kapulaukā —

pat 30%), dažreiz arī trauku lauskas. Mirušie tāpat apgla-
bāti svētku tērpā, tikai tas kļuvis mazāk grezns: 13.—15.

gs. kapos diezgan bieži (30—50% apbedījumu) dotas līdzi

kakla rotas, vainagi, saktas, un tām nereti pievienoti arī da-

žādi amuleti. 16.—17. gs. smagajā klaušu jūgā nospiesta-
jiem zemniekiem kapā rotas liktas daudz retāk. To vairāk

attālāko novadu kapulaukos, it īpaši Kurzemē un Zemgalē,
kur sastopami arī kapā atsevišķi ielikti grezni apģērba pie-
derumi — kā ziedojumi. Vēl sastopami darba rīki, visbie-
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Ar piekariem-amuletiem rotāta

sakta (14. gs., Mārtiņsalas kapu
lauks)

žāk naži, kuri šajā laikā nav

šķirami no zemnieku apģēr-
ba: vīrieši un sievietes tos

nēsāja pie jostas. Retumis

kapā doti līdzi arī speciālie
rīki —īleni, slīmesti, dzirkles

v. tml.; daži vīriešu apbedī-

jumi apveltīti ar šķiltavām,
kramu un pīpes galviņām.
Runājot par iedzīvotāju na-

badzību, rakstītie avoti min

jaunu raksturīgu kapa pie-
devu —i lāpīšanai paredzētu
adatu ar diegu, ko nereti at-

rod tiklab vīriešu, kā sieviešu

kapos.

Visilgāk kā kapu piedeva

noturējās monētas. Tās ne-

reti sastopamas jau 12. un

arī agrāko gadsimtu kapos,
bet vislielāko īpatsvaru kapu
piedevās sasniedz 16.—17. gs.

kapos. Piemēram, Doles «Dū-

diņu» kapulaukā monētas sa-

stopamas 62% apbedījumu,
Aizputes «Dzintarkalnu» ka-

pulaukā — 60%, pie kam tās

šajā laikā bieži ir vienīgā
piedeva. Šī parādība atspo-
guļo naudas pieaugošo lomu

ekonomikā; monētas bija iz-

devīga kapa piedeva arī tā-

dēļ, lai neuzkrītoši apietu
baznīcas aizliegumu. Tās at-

rod gan kapa bedres pildī-
jumā, noliktas pie galvas, uz

krūtīm, bet visbiežāk ap jos-
tas vietu, pat ar maciņa at-

liekām. Parasti atrod pa vie-

nai, pa divām monētām, bieži

tikai monētu daļas, un tikai
retos gadījumos to skaits ir
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lielāks — 10—20. Aizputes «Dzintarkalnu» kapulaukā kādā

kapā atrastas pat 100 monētas. Vidzemē un Latgalē sa-

stop arī no monētām darinātas kakla rotas. Monētas vēl

sastopamas dažos 18. gs. kapos; ir ziņas, ka tās dažkārt

ieliktas arī 19. gs. apbedījumos. Kapos atrastās monētas

parasti ir apgrozībā esošā sīknauda ar zemu, svārstīgu

vērtību, kas raksturo ziedojumu simbolisko nozīmi.

Baznīcas cīņa pret senajām apbedīšanas tradīcijām ilga
vairākus gadsimtus. ledzīvotāji nevēlējās pakļauties baz-

nīcas uzspiestajiem rituāliem un izvairījās maksāt node-

vas par apbedīšanu baznīcas kapos; par to ziņo pat vēl

17. un 18. gs. draudžu hronikas un liecina daudzās sense-

nās svētvietās vēlākos gadsimtos ieraktie, skaitā parasti
nedaudziekapi. Visbiežāk tie ierakti bronzas un agrā dzelzs

laikmeta kapu uzkalniņos, par kuriem tautā ilgi glabājās
seni ticējumi.

Z. Apala

SENU KOKA PRIEKŠMETU SAGLABĀŠANA

Cilvēks koku izmantoja jau tālā senatnē. Ilgu laiku (pat
līdz 19. gs.) koks bija galvenais izejmateriāls ēku, nocieti-

nājumu, kuģu, laivu, ūdensvadu, mēbeļu, dažādu darba

rīku, mājsaimniecības inventāra, rotaļlietu v. c. priekšmetu
izgatavošanai. Vēl šodien grūti minēt tautsaimniecības no-

zari, kurā nebūtu pārstāvēta koksne.

Taču gadsimtiem ilgi koks saglabājas tikai īpašos ap-

stākļos — vai nu paaugstinātā mitrumā, vai ļoti sausā

vidē, kur nav ūdens, vai mūžīgā sasaluma zonā. Šajos ga-

dījumos mikroorganismi, kas kaitē koksnei, iet bojā ūdens

vai gaisa trūkuma dēļ.
Pasaules dažādās daļās arheologi laiku pa laikam atrok

senvēstures pieminekļus, kuros saglabājušies koka izstrā-

dājumi. Ari Latvijā koka priekšmeti iegūti Rīgas, Kokne-

ses, Sārnates, Āraišu v. c. izrakumos. Vairums priekšmetu,
brīvā gaisā žūstot, deformējas vai pilnīgi iet bojā, sevišķi
izstrādājumi no lapu kokiem. Tos saglabāt ir visgrūtāk,
īpaši tā saucamais «slapjais koks» — priekšmeti, ko iegūst,
pētījot pāļu celtnes, nogrimušus kuģus, akmens laikmeta

apmetnes purvos v. tml. pieminekļus.
Koksnē, kas ilgi atradusies mitrumā, notiek ievērojamas
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izmaiņas gan struktūrā, gan ķīmiskajā sastāva. Sakas ce-

lulozes sabrukšana, zināma lignīna pārveidošanās. Pētī-

jumi rāda, ka arheoloģiskajā koksnē celuloze sabrūk par

90—95%, turpretim lignīns saglabājas gandrīz sākotnēji.
Koksnes porām palielinoties, pavājinās šūnu sieniņas. Kok-
sne kļūst ūdens caurlaidīga. Mainās arī priekšmeta ārējais
izskats: koks kļūst tumšs, bieži vien mīksts. Priekšmeta

formu un izmērus saglabā tikai ūdens, kas aizpildījis šūnu

dobumus, poras un starpsienas.
Šādu priekšmetu saglabāšanas problēma nodarbina zi-

nātniekus un restauratorus jau vairākus gadu desmitus. Tā

ietver divus noteicošus faktorus: liekā ūdens izvadīšanu

bez manāmām formas izmaiņām un izžāvētās koksnes sta-

bilizēšanu, novēršot priekšmeta deformāciju.
Teorētiski pieņem, ka koka priekšmeta formas un izmēru

stabilizāciju var panākt, ja nostiprina koksnes šūnu sieni-

ņas, piešķirot tām sākotnējo cietību. Metožu ir daudz. Kat-

rai piemīt kā pozitīvas, tā negatīvas īpašības, tomēr vai-

rums metožu negarantē apmierinošu rezultātu, ja senlietas

ilgi atradušās mitrā augsnē vai ūdenī. Konservēšanas

praksē vēl nav izdevies radīt tādu universālu stabilizatoru,
kas spētu saglabāt jebkuru priekšmetu.

Izvēloties konservēšanas metodi, jāņem vērā koka suga,
koksnes saglabāšanās pakāpe, ūdens daudzums kok-

snē, priekšmeta izmēri, laiks, cik ilgi tas atradies ūdenī

vai kultūrslānī, kultūrslāņa sastāvs. Samērā labi saglabā-
jušos liela izmēra priekšmetus, piemēram, senās laivas,
stabilizē ar vienu paņēmienu, vāji saglabājušos — ar citu.

Praksē lietotās konservēšanas metodes iedalāmas trīs

lielās grupās: palēninātā žāvēšana, koksnes poru aizpildī-
šana ar cietām vielām un koksnes šūnu sieniņu nostipri-
nāšana.

Vienkāršākā ir palēninātā žāvēšana, kas saglabā kon-

servējamo objektu dabiskajā stāvoklī bez jebkāda konser-

vējoša materiāla lietošanas. To aizstāj lēnais izžūšanas

temps, kas nepieļauj deformāciju. Diemžēl, tā var apstrā-
dāt tikai ļoti labi saglabājušos priekšmetus (piemēram, no

kadiķa izgatavotus).
Visplašāk lieto otrās grupas metodes: koksnē iesūkušos

ūdeni aizvieto ar kādu cietu, tajā šķīstošu vielu, kas pie-

pilda poras, neļauj priekšmetam zaudēt formu un izmērus.

Šai kategorijai atbilst arī koku apstrāde alaunā, kas pa-
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zīstama kopš 19. gs. beigām un tiek lietota vēl aizvien. Ar

alaunu piesūcināja daļu Osebergas vikingu kuģa atra-

dumu, kas vairāk nekā 50 gadu ilgā uzglabāšanas laikā

nav uzrādījuši nekādas izmaiņas. Taču kā konservējoša
viela alauns der tikai maza izmērā priekšmetiem, tāpēc tā

lietošana ir ierobežota.

Meklējot jaunas, augstvērtīgākas slapjo koksni konser-

vējošas vielas, uzmanību saistīja polietilēnglikols, ar kuru

kokzāģētavās apsmidzināja svaigos zāģmateriālus, lai no-

vērstu plaisāšanu žūstot. 1952. gadā Zviedrijā polietilēn-
glikolu pirmo reizi sāka izmēģināt arheoloģiskās koksnes
konservēšanai.

Pēdējos gados Skandināvijā, ASV, Vācijā, PSRS un ci-

tās valstīs tas kļuvis par efektīvāko līdzekli slikti sagla-
bājušos koka priekšmetu apstrādei. Polietilēnglikola mole-

kulsvars svārstās no 200 līdz 6000, tā kušanas punkts rhai-

nās atkarībā no polimerizācijas pakāpes. Polietilēnglikols
ar augstu molekulsvaru istabas temperatūrā veido cietu,
vaskveida vielu. Arheoloģisko priekšmetu saglabāšanai
ieteic polietilēnglikolu ar molekulsvaru, kas ir ne zemāks

par 1000.

Koksnes piesūcināšana notiek uz difūzijas pamata: poli-

etilēnglikola molekulas iespiežas koksnes šūnu struktūrā

un, koksnei izžūstot, aizvieto tur ūdeni. Konservēšanas sā-

kumā priekšmetu ievieto 10% šķīdumā, pamazām kāpinot
tā koncentrāciju līdz 70%. Ja priekšmetu piesūcina ar pie-
tiekamu daudzumu vielas, tad izžūstot nav vērojamas ne-

kādas izmaiņas. Tādēļ ar polietilēnglikolu var panākt op-
timālo koksnes stabilizēšanas efektu. Nozīmīgs ir fakts, ka

polietilēnglikols viegli šķīst ūdenī, nesatur veselībai kaitī-

gus izgarojumus, ir vienkāršs un ērts darbā ar nelieliem

priekšmetiem.
Zviedri 1961. gadā izcelto 17. gs. kuģi «Vasa» konservē

ar polietilēnglikolu. Taču šim 56 m garajam objektam va-

jadzēja speciālu slēgtu konservēšanas iekārtu. Tādu radīja.
Dažu minūšu laikā pār kuģa korpusu no 367 automātiski

iedarbināmām sprauslām izsmidzina 16 tonnas polietilēn-
glikola, kura strūklas aptver visu kuģa 15000 m 2platību.
Pagaidām tā ir lielākā šāda veida iekārta pasaulē, kur šķī-
duma temperatūru un koncentrāciju regulē automātiski.

Kuģa konservēšanu un restaurēšanu paredz nobeigt līdz

1971. gadam. «Vasa» izskatīsies tāda pati kā 1628. gadā,
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kad tā devās savā pirmajā braucienā. Balstoties uz zviedru

pieredzi, līdzīgi konservē arī 1962. gadā Vezeras upē at-

rasto Brēmenes kuģi. Kuģi ievietoja baseinā ar stikla sie-

nām un skatāmiem logiem. Pie tam, ķīmiski filtrējot cirku-

lācijas ūdeni, polietilēnglikola šķīdums vienmēr tiek uztu-

rēts caurredzams, lai ilgajā konservēšanas gaitā kuģi va-

rētu novērot.

Abu kuģu konservēšanas tehnika lika pamatus nozīmīgu,
lielu objektu konservēšanai, kas līdz tam bija neatrisināta.

Lai gan daudzās ievērojamās laboratorijās notiek intensīvi

meklējumi, jautājums par senu koka priekšmetu saglabā-
šanu joprojām gaida veiksmīgāku risinājumu.

L. Vankina

SENĀKĀS VĒSTURES AVOTU KRĀTUVE

Latvijas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļa ir

viena no lielākajām muzeja nodaļām, kas 1969. gadā līdz

ar pašu muzeju aizvadīja savu simto gadskārtu. Pašlaik tā

ir galvenā senākās vēstures avotu krātuve republikā. No-

daļas fondos glabājas 110 tūkst, arheoloģiskā pamatfonda
vienību, neskaitot tūkstošiem māla trauku lausku, sārņus

v. c. masveida atradumus.

Kopš 1945. gada pie nodaļas pastāv arheoloģisko ap-

rakstu arhīvs, kurā glabājas ziņas par Latvijas PSR teri-

torijā atrastām senlietām, senvietām un zinātniskie pār-
skati par arheoloģiskajiem izrakumiem (apraksti, plāni, zī-

mējumi, rekonstrukcijas, fotoattēli v. c). Tikpat ilgs mūžs

ir arheoloģisko fotonegatīvu (arheoloģisko izrakumu un

senlietu uzņēmumu) fondam, kas sastāv no 17 tūkst, vie-

nībām.

Viss arheoloģiskais materiāls sistematizēts un novietots

fondos pēc kolekcijām un atradumu vietām.

Arheoloģijas nodaļas kolekcijas komplektējas no arheo-

loģiskajos izrakumos iegūtiem priekšmetiem, kā arī no sav-

rupatradumiem, kurus rūpīgi vākuši, aprakstījuši un mu-

zejam nodevuši skolotāji, skolnieki, strādnieki, lauku darba-

ļaudis v. c. vēstures draugi, kuru vārdi paliek ierakstīti

Latvijas vēsturē. No tādiem muzeja palīgiem pēdējos ga-
dos atzīmējams Jānis Kučers no Lejasciema, kas ar se-
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Latvijas PSR Vēstures muzeja 10.-12. gs. ekspozīcija

višķu rūpību vāc priekšmetus un nodod labi sastādītus sen-

vietu aprakstus.
Nodaļas pamatā ir no 1869. līdz 1920. gadam savāktās

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas arheoloģiskās
kolekcijas (1440 priekšmeti), kuru saglabāšanā lieli no-

pelni muzeja pārzinim Matīsam Šiliņam. Kopš 1920. gada
Arheoloģijas nodaļa pastāv kā Latvijas Etnogrāfiskā mu-

zeja nodaļa, bet kopš 1924. gada — kā Valsts vēsturiskā

muzeja nodaļa. 1936. gadā Arheoloģijas nodaļai tiek nodo-

tas arī bijušā Rīgas Doma muzeja arheoloģiskās kolekcijas
(7385 vienības), kas vāktas jau kopš 19. gs. sākuma, bet

1940. gadā nodaļas rīcībā pāriet Kurzemes provinces mu-

zeja arheoloģiskās kolekcijas daļa (ap 600 priekšmetu).
1940. gadā nodaļas fondos ir jau 67897 priekšmeti.

1944. gada oktobra sākumā muzeja kolekcijas (tai skaitā

arī arheoloģisko) hitlerieši aizveda uz Vāciju. Pateicoties
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Latvijas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas fondi

kolekciju pavadones muzeja zinātniskās līdzstrādnieces

Mērijas Grīnbergas rīcībai, 1946. gada pavasarī tās tika

atgūtas gandrīz bez zaudējumiem.
Arheoloģijas nodaļas fondos savāktais materiāls aptver

Latvijas vēstures vissenākos un arī jaunākus posmus —

no IX—VIII g. t. p. m. ē. līdz 18. gs. Eksponātu vidū ir

daudzas unikālas kolekcijas, bez kurām nevar iztikt ne-

viens Baltijas senās vēstures pētnieks. Te minami Lubā-

nas ezera kaula un raga (ap 3500) priekšmetu, Dvietes

upes, Sarnates purva apmetnes, Leimanišķu, Ičas v. c. ak-

mens laikmeta apmetņu atradumi, Daugmales (pāri par

13 000), Talsu (ap 4900), Mežotnes (ap 2200), Mukukalna

v. c. pilskalnu kolekcijas, Lejasbitēnu, Boķu, Kalniešu
v. c. kapulauku atradumi, dārglietu depozīti v. c.

Pēc Lielā Tēvijas kara nodaļa ar saviem eksponātiem
iekārtojusi jau četras ekspozīcijas. Pēdējā izvietota 5 zālēs

un aptver pirmatnējās kopienas un agra feodālisma peri-
odu. Nodaļas materiāls daļēji ietilpst ari pārējā ekspozīcijā
līdz 16. gs. Pastāvīgajā ekspozīcijā eksponēti 2120 oriģi-
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nāli priekšmeti un 94 palīgmateriāla vienības — fotokopi-
jas, maketi un zīmējumi.

Nodaļa ar saviem eksponātiem piedalās arī tematiskās

(medību rīku, mājas audumu, mājsaimniecības priekšmetu,
dzintara, rotas lietu, arheoloģisko izrakumu, tautas tērpu
v. c.) izstādēs.

Nodaļas darbinieki uz plašo fondu un ekspozīcijas pa-

mata sniedz konsultācijas par dažādiem senās vēstures

jautājumiem. Gandrīz ik dienas nodaļā ierodas studenti,

Latvijas un citu republiku zinātnieki, kas izmanto nodaļas
fondus diplomdarbiem, disertācijām v. c. pētījumiem. No-

daļā notiek vēstures pulciņu nodarbības.

Nodaļas darbinieki veic arheoloģiskos izrakumus dažā-

dos Latvijas rajonos. Pēdējos gados nodaļas darbinieki

strādājuši Pļaviņu un Doles hesu celtniecības zonās, kur

pētīti tādi nozīmīgi objekti kā Lejasbitēnu kapulauks

(459 apbedījumi) un pazīstamais Daugmales pilskalns ar

senpilsētu (izrakumus vada vecākais zinātniskais līdz-

strādnieks V. Urtāns).
Nodaļas darbinieki sagatavo arī materiālu publikācijas

(ir iespiesti prospekti, ceļveži pa muzeja ekspozīciju, mu-

zeja rakstu krājumi, monogrāfiski pētījumi), piedalās ar

referātiem PSRS un LPSR ZA rīkotajās arheologu atskai-

tes sesijās, lasa lekcijas muzejā un ārpus tā, vada ekskur-

sijas.

Senās vēstures draugi! Daudzi pieminekļi vēl nav zi-

nāmi, daudzus atradumus ceļ gaismā traktora arkls vai

melioratora kauss. Aprakstiet šos pieminekļus, savāciet at-

rastās lietas un nododiet muzejiem vai LPSR ZA Vēstures

institūtam!

L. Sotniece

LATVIJAS DZELZCEĻI PIRMS 100 GADIEM

Līdz ar kapitālisma attīstību izveidojās jauns satiksmes

ceļu veids — dzelzceļš.
Samērā agri dzelzceļu būve sākās arī feodāli atpaliku-

šajā cariskajā Krievijā. Pirmo izmēģinājuma dzelzceļu
Krievijā uzbūvēja no Pēterburgas uz Carskoje Selo
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(1836. g.). Tam sekoja Pēterburgas —Maskavas dzelzceļš.
Tā platums bija 5 pēdas, kas palika par vispār pieņemto
dzelzceļu platumu Krievijā.

Dzelzceļu ekspluatācija sākumā bija visai primitīva. Vil-
cienu kustības noteikumi nebija izstrādāti. Par vilcienu

precīzu atiešanu un pienākšanu atbildēja lokomotīvju vadī-

tāji, jo stacijas savā starpā nesazinājās. Šādos apstākļos
vilcienu kustība varēja notikt, protams, tikai dienā, kad

ceļš bija labi pārskatāms.
Bet jau pirmie dzelzceļa vēstures gadi parādīja, ka šā-

dos apstākļos nav iespējams izmantot šo satiksmes ceļu
pilnīgi.

Lai garantētu kustības drošību uz dzelzceļa, bija nepie-
ciešams saskaņot un regulēt vilcienu kustību. Parādījās

pirmie signāli — krāsaini karodziņi vai gaismas signāli.
Līdz ar telegrāfa un telefona izgudrošanu minēto uzde-

vumu atrisināja pilnīgi.
19. gs. otrajā pusē sākās dzelzceļu būves drudzis visā

pasaulē, jo dzelzceļiem piemita lielas priekšrocības —■ vis-

pirms jau kustības ātrums un preču pārvadāšanas lētums.

Kuģojamās un plostojamās upes varēja konkurēt ar dzelz-

ceļu tikai tajos gadījumos, kad upju straumes virziens sa-

krita ar preču transportēšanas virzienu. Satiksme pa dzelz-

ceļiem notika regulāri, pārvadājumu maksa nebija atkarīga
no preču daudzuma, attāluma, klimatiskajiem v. c. ap-

stākļiem.
Un tomēr salīdzinājumā ar citiem satiksmes ceļiem dzelz-

ceļš bija dārgs: 1 km platsliežu dzelzceļa izbūve maksāja
10 reizes vairāk nekā grantēta zemes ceļa būve. Bez tam

kustība pa to bija cieši saistīta ar sliežu ceļu un speciālu
ritošo sastāvu, kas nevarēja pārvietoties pa citiem satik-

smes ceļiem. Sakarā ar ekonomiski attīstītāko rajonu sa-

saistīšanu ar ostām visas šīs neērtības un dārdzība atmak-

sājās. Šis apstāklis tieši bija par iemeslu dzelzceļa būvei

Latvijā.
Pirmo platsliežu dzelzceļu Latvijā uzbūvēja starp Rīgu

un Daugavpili. Jau 1847. gadā vietējiem tirgotājiem radās

doma par minētā dzelzceļa būvi. To atbalstīja arī valdība,
1853. gadā piešķirot tirgotājiem 12 milj. rbļ. lielu konce-

siju. Būve tika atlikta Krimas kara dēļ. Tomēr Rīgas tirgo-

tājiem izdevās panākt atkārtotu atjauju, bet šoreiz ar jau-
niem noteikumiem: 10,2 milj. rbļ. lielu koncesiju piešķīra
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Rīgas stacijas ēka 19. gs. beigās

uz 75 gadiem. Rīgas—Daugavpils dzelzceļa būve ilga 3

gadus. Satiksmi pa to atklāja 1861. gada 12. janvārī.
Tika uzbūvētas vēl citas dzelzceļa līnijas, kuru mērķis

bija savienot Rīgas ostu ar tās dabīgajiem tirdzniecības

rajoniem — lekškrievijas guberņām. 1865. gada Rīgas—

Daugavpils dzelzceļam nāca klāt Daugavpils—Vitebskas
posms (247 verstis); 1868. gadā šis dzelzceļa posms bija
jau pagarināts cauri Smoļenskai līdz Orlai (488 verstis);

1868.—1870. gadā uzbūvēja posmu Orla—Grjazi (785 ver-

stis), bet 1869.—1871. gadā dzelzceļš tika pagarināts līdz

Caricinai (566 verstis). Tādējādi 10 gadu laikā starp Rīgu
un Pievolgas guberņām izveidojas tieša satiksme pa dzelz-

ceļa līniju Rīga—Čaricina, kuras kopgarums bija 1900

verstis.

Šai pašā laikā uzbūvēja Rīgas—Caricinas dzelzceļa at-

zarojumus: no Orlas uz Kursku un Harkovu, no Grjaziem
uz Voroņežu un tālāk caur Tambovu līdz Saratovai. Līdz

ar to tādi tirdzniecības centri kā Harkova, Voroņeža un

Saratova tagad bija tieši saistīti ar Rīgas ostu. Rīgas—Ca-
ricinas dzelzceļš veicināja preču apgrozību Rīgā.
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Vienlaikus Rīgu centās piesaistīt tuvākajiem pieveduma
rajoniem, tādēļ 1868. gadā uzbūvēja Rīgas—Jelgavas dzelz-

ceļu. Rīgas—Jelgavas dzelzceļa sabiedrības statūtus ap-

stiprināja jau 1867. gadā. 39 verstis garās līnijas būve ilga
17 mēnešus. 1872. gadā valdība atļāva pagarināt minēto

dzelzceļu līdz Mažeiķiem (91 versts). 1873. gadā Rīgas—

Jelgavas dzelzceļu savienoja ar I iepājas—Kaunas dzelz-

ceļu.
Viens no ievērojamākajiem Krievijas preču eksporta ce-

ļiem, kas saistīja centrālās guberņas ar pierobežas rajo-

niem, tai skaitā ar Baltijas jūru, bija Liepājas—Romnu
dzelzceļš. Tā kā tas savienoja Ukrainas labības rajonus
un tiem tuvējos lekškrievijas rūpniecības centrus ar Liepā-
jas ostu, kurā navigācija notika gandrīz cauru gadu, Lie-

pājas—Romnu dzelzceļš ieguva īpašu nozīmi Krievijas
melnzemes guberņu preču noietā.

To sāka būvēt 1869. gadā, vispirms izbūvējot posmu līdz

Kaišadorei, kuru atklāja 1871. gadā. 1873. gadā tika izbū-

vēts atzarojums austrumu virzienā līdz Kalkūniem. Šai

pašā laikā (1872. g.) būvēja Lentvares (pie Viļņas) —

Romnu dzelzceļa posmu, kas tika pabeigts 1874. gadā. Abi

dzelzceļa posmi līdz 19. gs. 70. gadiem nevarēja pilnīgi
nodrošināt to preču apgrozību, kas tiecās uz minēto dzelz-

ceļu. Tikai 1877. gadā abu minēto dzelzceļu sabiedrības

(Liepāja—Kalkūni, Lentvare—Romni) apvienoja Liepā-
jas—Romnu dzelzceļa sabiedrībā.

1869. gadā Rīgas—Jelgavas dzelzceļa sabiedrība lūdza

valdības koncesiju dzelzceļa atzarojuma būvei uz Dubul-

tiem, kuru varētu pagarināt līdz Ventspilij. Taču šis vari-

ants neapmierināja Rīgas—Daugavpils dzelzceļa sabied-

rību, kas negribēja zaudēt ienākumus. Tādēļ 1872. gadā
izstrādāja otru projektu, šoreiz Rīgas—Tukuma dzelzceļa
būvei (60 verstis). Nolūks bija savienot Rīgu ar Jūrmalas

kūrortu un atpūtas vietām un tālāk cauri Slokai — ar Tu-

kumu, kur krustojās vairāki Kurzemes tirdzniecības ceļi.
Rīgas—Tukuma dzelzceļa būvē ieguldīja 3 980 000 rbļ.

lielu kapitālu. Darbus sāka 1875. gada pavasarī un pabei-
dza 1877. gadā. Tā kā Lielupes krasti pie Majoriem nebija
nostiprināti, satiksmes atklāšana visā dzelzceļa posmā aiz-

kavējās. Līdz Majoriem satiksmi atklāja 1877. gada jūnijā,
bet līdz Tukumam — septembrī.

Ne mazāk svarīga nozīme tirdzniecības attīstībā bija
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Jelgavas stacija 20. gs. sākumā

1889. gadā izbūvētajam Rīgas—Pleskavas dzelzceļam, ko

1894. gadā savienoja ar Baltijas dzelzceļu.
Tālāk nozīmīgāko satiksmes ceļu būve attiecināma uz

19. gs. 90. gadiem. Ar šo laiku saistās Maskavas—Vents-

pils—Ribinskas dzelzceļa būve, kas īpašu nozīmi ieguva

pēc Krustpils—Maskavas dzelzceļa posma nodošanas eks-

pluatācijā 1901. gadā.
Tirdzniecības attīstību sekmēja arī dažādi pievedceļi un

dzelzceļu atzarojumi, kuru skaits ar katru gadu auga. Pie-

vedumu tirdzniecības pieaugums, ko stimulēja dzelzceļu
būve, radīja bažas, vai Rīgas osta savlaicīgi tiks galā ar

kuģu un vilcienu iekraušanas un izkraušanas operācijām,
vai Rīgas stacija spēs apmierināt pieaugošo kravu apgro-

zījumu. 1865. gadā īpaša ģenerālgubernatora grāfa Šuva-

lova organizēta komisija, kuras sastāvā bija Rīgas pilsē-
tas, Rīgas Biržas komitejas un Rīgas—Daugavpils dzelz-

ceļa sabiedrības pārstāvji, secināja, ka nepieciešamas jau-
nas preču iekraušanas un izkraušanas vietas. Komisija at-

zina, ka gan pa jūru, gan pa dzelzceļu pienākošo preču
kravu iekraušanai un izkraušanai piemērotākā vieta ir Mīl-
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grāvis. Mllgravi izbūvēja, pielāgoja ostas vajadzībām, bet

1872. gadā ar dzelzceļa līniju (10,5 verstis) savienoja ar

Rīgu.
60. gadu beigas, gandrīz vienlaikus ar Rīgas—iMīlgravja

dzelzceļa atzarojuma būvi, radās Rīgas—Bolderājas dzelz-

ceļa (17,5 verstis) un patstāvīga dzelzceļa tilta būves pro-

jekts. Rīgas—Bolderājas dzelzceļa būvi sāka 1871. gadā.
Satiksmi pa šo dzelzceļu un jauno dzelzceļa tiltu pāri Dau-

gavai (2444 pēdas garš) atklāja 1872./1873. g. ziemā.

1877. gadā Rīgas—Bolderājas dzelzceļš nonāca Rīgas—

Daugavpils dzelzceļa sabiedrības pārziņā.
Ja pa Rīgas—Mīlgrāvja dzelzceļu kravu pārvadājumi

notika galvenokārt vasaras un rudens navigācijas posmā,
tad pa Rīgas—Bolderājas dzelzceļu preču kravas varēja

pārvadāt vēl ziemā līdz navigācijas pilnīgai pārtraukšanai.
Dzelzceļu būve mazināja Daugavas un Lielupes lomu

Rīgas tirdzniecībā. Laikā no 1869. līdz 1900. gadam Rīgā
nonākušo preču daudzums bija 70242 210 pudi, no šī dau-

dzuma pa dzelzceļu ieveda 52 492 755 pudus, t. i., vairāk

nekā pusi. Tādējādi dzelzceļi kļuva par vietējās tirdzniecī-

bas un rūpniecības galveno dzīvības artēriju.

V. Pāvulāns

SENĀS NAVIGĀCIJAS ZĪMES LATVIJĀ

Jūrniecība nav iedomājama bez labi organizēta navigā-

cijas zīmju (bāku, boju v. c.) tīkla visos piekrastes ūdeņos.
Baltijas jūrā navigācijas zīmes parādījās sen. Ziemeļvāci-
jas piekrastē pirmās bākas minētas jau 13. gs., kad tika bū-

vēti lielāki tirdzniecības kuģi. Vieglajiem vikingu, kuršu,
frīzu un citiem kuģiem, kas līdz tam laikam dominēja Bal-

tijas jūrā, mazās iegrimes dēļ navigācijas zīmes nebija va-

jadzīgas. Taču var izteikt minējumu, ka jau tad uz jūras
signalizācijai lietota uguns (pulcējot laupītāju kuģus, jū-
ras kaujās un tml.).

Sākot ar 12. gs. Latvijas un Igaunijas piekras-
tes ūdeņos arvien biežāk parādījās samērā lielie vācu tir-

gotāju kuģi. Par vienu no bīstamākajām vietām uzskatīja
Irbes jūras šaurumu starp Sāmsalu un Kolkasragu. Bries-

mas pavairoja jūras laupītāji — kurši un sārni, kas aktīvi

darbojās šajā rajonā. Palielinoties kuģu tonnāžai, navigā-
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Roņu salas un Samsalas

bākas projekts

cijas apstākļi ar katru gadsimtu pasliktinājās. Tirgotāju

kuģiem grūtības sagādāja arī iebraukšana Daugavgrīvā,
kur smilšu sēkļi praktiski katru gadu mainīja savu vietu.

Navigācijas grūtības Daugavgrīvā sevišķi palielinājās sa-

karā ar vecās Daugavas grīvas aizsērēšanu un jaunas grī-
vas rašanos 16. gs. vidū.

Sakarā ar to sāka ierīkot pirmās bākas un apzīmēt
kuģu ceļu ar bojām. Literatūrā pastāv uzskats, ka pirmās
ziņas par bākām Latvijas piekrastē attiecas uz 1209. gadu.
1314. gadā pastāvējušas bākas Kolkā, Ventspilī un Sakā.

Jādomā, ka šīs ziņas neatbilst īstenībai. 1209. gadā vācu

iebrucēji vēl nebija sākuši Kursas iekarošanu, bet ziņas
par 1314. gadu balstās uz avotu ziņu patvaļīgu iztulko-

jumu. Pirmās drošās ziņas par bākām Livonijā sastopamas
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mūsu kaimiņu igauņu teritorijā: ap 1505. gadu sākusies bā-

kas būve Sāmsalā. Ir saglabājušies dokumenti, kuros Sām-

salas bīskaps pieprasa Tallinai, lai tā samaksā viņa ļau-
dīm par akmeņu piegādi bākas būvei.

Pirmās drošās ziņas par bākām Latvijā avotos parādās
1532. gadā, kad ar Kurzemes bīskapa Hermaņa atļauju par

Rīgas naudu Kolkasragā uzcēla bāku. Dundagas īpašnieki
par šo bāku uzturēšanu katru gadu saņēma no Rīgas tir-

gotājiem 2500 Alberta dālderu. Uguns Kolkas bākā bija
jāuztur naktīs no 1. augusta līdz 31. decembrim. 1633. gadā
Polijas karalis Vladislavs IV piešķīra Dundagas īpašnie-
kam Maidelim monopoltiesības uz šīm bākām. Redzams,
ka te jau ir runa nevis par vienu, bet par divām bākām.

Tādējādi kopā ar bākām Roņu salā un Sāmsalā pastāvēja
vesels navigācijas zīmju komplekss. Jāatzīmē, ka uguni
bākās uzturēja ļoti neregulāri. lespējams, ka tās palaikam
pat sagruvušas. To apliecina arhīvā saglabājušies akti par

to, ka 1635. gadā muižnieks Hermanis Otkens apņēmies
ierīkot bākas Kolkasragā (acīmredzot no jauna). Sismuiž-

nieks rentēja Kolkas novadu no Piltenes stārasta Maideļa.
Taču Otkena prasības bija ļoti negausīgas — 20 dālderu

par katru kuģi, kas iziet cauri jūras šaurumam, tāpēc Rīga
vilcinājās pieņemt šos noteikumus. Vienošanās ar Otkenu,

jādomā, nenotika, jo 1654. gadā holandieši sūdzējās, ka

bāku trūkuma dēļ Irbes jūras šaurumā tiem draudot lielas

briesmas. To apliecina arī kāda Rīgas tirgotāja vēstule

(1651. g.), kurā uzsvērta nepieciešamība uzbūvēt pie Kol-

kas vismaz vienu bāku. Šajā vēstulē ziņots, ka bākas trū-

kuma dēļ Kolkasragā tuvumā «strandējuši» vairāki kuģi.
Rīdzinieki šajā laikā ziņoja, ka bāku uzcelt apņēmies Dun-

dagas īpašnieks F. Bīlovs. Hermanis Otkens darbu jau
esot sācis, un tas par katru cenu jāturpinot. Kaut gan iz-

maksas bija milzīgas, tirgotāji bija ar mieru maksāt.

1667. gadā Kolkā bija jau divas bākas. Šīs bākas uzceltas

pirms 1657. gada. Pēc ziņām literatūrā, kuras, diemžēl, nav

iespējams pārbaudīt, bākas nopirkusi Zviedrijas valdība

un tālāk izrentējusi tās rīdziniekam Kēnigsfeldam, bet vē-

lāk — pērnavietim Štēgelingam. Tomēr arī tad bākas ap-

kalpoja nekārtīgi, jo bieži vien netika samaksāts par malku.

1660. gadā zviedru valdība atteicās no īpašuma tiesībām

uz bākām, bet jau 1680. gadā zviedru Vidzemes adminis-

trācija noslēdza līgumu ar Sibillu Maideli (Dundagas īpaš-
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nieci), kura apņēmās uzturēt bākas par 2500 dālderiem

gadā. Sibillas Maideles nāve un domstarpības ar nākama-

jiem Dundagas īpašniekiem radīja jaunus sarežģījumus.
Ir pamats domāt, ka līgums ticis lauzts. 1686. gadā uz

Kolku un Ovīšiem devās speciāli Vidzemes ģenerālguber-
natora pilnvarotie, lai noskaidrotu, kāpēc bākas nekurina.

Ņemot vērā Kurzemes hercogistes sliktās attiecības ar

Rīgu un Zviedriju, sūtņi devās uz Kurzemi inkognito, lai

izvairītos no piekrastes fogta un tā ierēdņiem. leradušies

Kolkā un Ovīšos, izlūki konstatēja, ka bākas saglabājušās
labā tehniskā stāvoklī. Pie tām atrada arī lielus malkas un

akmeņogļu krājumus. Galvenais iemesls, kāpēc brāļi Mai-

deļi pēc S. Maideles nāves bija pārtraukuši tās kurināt,

bija nekārtīgie maksājumi. Bākas patērēja milzumu mal-

kas. Maideļi apņēmās uzturēt bākas vajadzīgā kārtībā, ja
maksāts tiks regulāri. Nav zināms, kā šis konflikts nokār-

tots. 18. gs. Kolkā joprojām pastāvēja divas bākas. Bez bā-

kām Kolkā un Ovīšos 17. gs. bākām līdzīgas ierīces bijušas
netālu no Ventspils (Užavā?).

Pirmās ziņas par bākām Daugavgrīvā attiecas uz 1581.

gadu, kad Rīgas padošanās aktā Stefans Batorijs garan-

tēja iespēju celt Daugavgrīvā bākas tāpat kā senāk. 1582.

gadā speciālā Stefana Batorija privilēģijā Rīgai viens no

paragrāfiem paredzēja nepieciešamību joprojām uzturēt

bākas (turris specidatoria, laterna, nocturna lumina). Pēc

Rīgas kapitulācijas Zviedrijas karalim Gustavam II Ādol-

fam 1621. gadā pilsēta saglabāja savu privilēģiju ierīkot

bākas. Turpmāk dokumentos ziņas par bākām Daugavgrīvā
ir nepārtrauktas. Pie tam bākas bijušas vairākas.

Samērā agri ūdensceļa braucamās daļas iezīmēšanai

sāka izlikt arī bojas. 17. gs. izdotajā zviedru jūrnieku

rokasgrāmatā teikts, ka ieeju Daugavā atzīmē piecas bojas
(tonnen) un divas bākas. 1581. gadā pilsētai izcēlās strīds

ar poļu virsnieku Janu Ostrovski — Daugavgrīvas cietok-

šņa komandantu. Šis virsnieks, neņemot vērā karaļa privi-

lēģiju, aizliedza ierīkot bākas un lika sacirst Daugavgrīvā
izliktās bojas. Konflikts ilga vairākus gadus, līdz poļu ad-

ministrācija «aizvāca» stūrgalvīgo komandantu.

Dažos vārdos par pirmo bāku un boju tehnisko raksturo-

jumu. Bāku konstrukcija ļoti atšķīrās no mūsdienu priekš-
statiem. Grūti spriest par Kurzemes bāku konstrukciju. Pir-

mais kaut cik objektīvi vērtējamais izogrāfiskais materiāls
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attiecas uz 18. gs. vidu. Tā kā bāku vēsture Latvijā sākas

jau ar 16. gs. sākumu, tad jādomā, ka gadsimtu gaitā to

konstrukcija ir mainījusies. Jārunā par divējāda veida bā-

kām — stacionārajām un mobilajām. Kurzemē dominēja
pirmais variants (runājot par Kolku, jo par citām ziņu trū-

kuma dēļ grūti spriest). 16. gs. sākumā, kā jau minēts,
igauņu daļā konstatētas mūra bākas. lespējams, ka arī

Kolkā bākas bijušas mūrētas. Katrā ziņā var apgalvot, ka

17. gs. otrajā pusē bākas bijušas būvētas, un, ja runa ir

par būvētām bākām, tad jādomā, ka tās varēja būt mūra.

Skopajās arhīva ziņās minētas dzelzs restes, uz kurām de-

dzināta malka vai akmeņogles. Šādas restes varēja ierīkot

tikai uz mūra pamata. 18. gs. vidū Kolkas bākas attēlotas

kā divi mūra torņi ar stāviem jumtiem, kuru galos ierīko-

tas dedzināšanas platformas. Tomēr iespējams arī stacio-

nārs koka bākas variants. Vispārējos vilcienos raksturojot
bākas projekta metu Serves ragam (Sāmsalas dienvidu

galā) un Roņu salai, to var salīdzināt ar laukos izplatīto
akas vindu. Vindas paceltajā galā bija paredzēts ierīkot

trauku ugunij. Lieki atgādināt šādas bākas neērtības. To-

mēr tai bija arī savas priekšrocības — lētums un mobili-

tāte tajos gadījumos, kad radās jauni smilšu sēkļi un ne-

pieciešamība bākas pārvietot. Līdzīga tipa mobilās bākas

bija plaši izplatītas Daugavgrīvā. Te tās bija vēl vienkār-

šākas konstrukcijas — stabs, kura galā atradās trauks ar

degošu materiālu. Kamēr ar tīrīšanu nevarēja nodrošināt

ik gadus vienu un to pašu kuģu ceļu, par stacionāras bā-

kas būvi Daugavgrīvā nebija ko domāt. Praktiski visu

17. gs. kuģu ceļš bija tik mainīgs, ka bākas pārvietoja

gandrīz katru gadu.
Ir saglabājušās ziņas par to, kā izmantojuši bākas, ie-

braucot Daugavas grīvā. Ja bija nakts un bākas dega, ku-

ģim vajadzēja atrast pozīciju, kurā abas bāku ugunis sa-

plūst vienā punktā, un tad vadīt kuģi Daugavas grīvā.
Dienā orientējās pēc bojām, kas bija izliktas abās pusēs

kuģa ceļam. Bojas bija koka mucas vai pludiņi, kas ar ķē-
dēm un enkuriem tika nostiprinātas «fārvaterā». Bez tam

dienā orientējās pēc bāku korpusiem. Ir ziņas, ka navigā-
cijai izmantoti arī dažādi dabas orientieri — īpatnēji pie-
krastes mežu masīvi, kalni un krasti (sevišķi dažādi krā-

sainu iežu atsegumi). Vadījušies arī pēc baznīcu torņiem,

piemēram, Rīgas torņiem. Latviešu tautas teikās sasto-
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pams variants par Vandzenes baznīcas augsto torni. Jūr-

nieki noturējuši to par bāku, tā daudzreiz ciezdami avāri-

jas, līdz baznīcas tornis saīsināts.

J. Zemzaris

LATVIJAS SENĀS SVARA SISTĒMAS

Izveidojoties regulāriem tirdzniecības sakariem ar kai-

miņu zemēm un pārjūras valstīm, Latvijas teritorijā radās

nepieciešamība kvantitatīvi apvērtēt preču daudzumu, ko

izteica arī masas mēros jeb svara vienībās. Vispirms svēra

maksāšanas līdzekļus — sudraba stienīšus un monētas,
bet ar svaru pārdeva arī vaska rituļus un pieņēma ieve-

damo sāli un smagos metālus. Spriežot pēc arheologu at-

rastajiem naudas svariņiem un atsvariem, Latvijā dārg-
metālu svēršanai lietota svara sistēma, kuras pamatā bi-

jusi 408 g smagā Irākas mārciņa. Agrīnā feodālisma peri-
odā Latvijā ieviesās arī starptautiska pārjūras tirdzniecī-

bas preču svara sistēma ar tā saukto kuģu podu (skep-
punt, Schiffpfund) jeb birkavu pamatā. Nosaukuma «bir-

kavs» līdzība igauņu, krievu un lietuviešu valodā liek seci-

nāt, ka tas atvasināts no skandināvu tirdzniecības apmet-
nēm «birkām» jeb, konkrēti, no slavenās Birkas pilsētas
Melāra ezera salā (līdz 975. g.), kur notika preču apmaiņa
starp Rietumu un Austrumeiropas tirgotājiem. Birkavs tik-

lab Skandināvijā, kā Latvijā dalījās 20 podos («lībiešu
podos» — liviskt punt, talentum livonicum, no kā radies

vēlākais vācu Liefipfund)
,

bet krievu zemēs — 10 pudos;
podā skaitīja 20 mārciņas, tātad birkavā — 400 mārciņas.

Jauns posms svara mēru attīstībā sākās 13. gs., kad Rīgā
līdzās vietējo tirgotāju un amatnieku apmetnei, krusta ka-

rotāju atbalstīta, izveidojās svešzemnieku feodālā pilsēta,
kurai bīskaps Alberts 1211. gadā piešķīra naudas kalšanas

tiesības un kur ieveda arī Gotlandes mārkas svara sistēmu,

kas bija šāda: 1 mārka — 8 ēres — 24 ērtūgi jeb ārtaugi.
Tā kā par Gotlandes mārkas lielumu 13. gs. domas dalās,
tad arī Rīgas mārkas svaru mēs droši varam noteikt tikai

ar 1305. gadu, kad Daugavgrīvas klostera pārdošanas
līgumā tā salīdzināta ar Ķelnes mārku attiecībā 8:9 (ja

Ķelnes mārka svēra ap 234 g, tad Rīgas mārka — 208 g).
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Akmens atsvari. Atrasti Rīgas pilsētas 14. gs. kultūras slānī

Tads pats Rīgas markas svars apliecināts 1531. gada mo

netu aplēses un 1561. gada Ropažu muižas pārdošanas
līguma.

Līdz arZiemeļvācijas pilsētu ietekmes pieaugšanu Rīgas
ekonomikā šeit ieviesās mārku mārciņas sistēma, kas iz-

teicās šādi:

Mārciņas Mārkas Unces Lotes Satini Kvenfiņi Grami

1 2 16 32 64 128 416
1 8 16 32 64 208

1 1 4 8 26

2 4 13

1 2 6,5
1 3.25

Par birkava reālo svaru Livonijas periodā trūkst ziņu.
Izteikta doma, ka birkavs bijis nevis mārkas mārciņas rei-

zinājums ar 400, bet gan kāda tradicionāla tirdzniecības

svara vienība, kas nedaudz atšķīrusies pat atsevišķās Li-

vonijas pilsētās.

Ja kādu preci nevarēja nosvērt tikai ar birkava vai poda

frakcijām, tad lietoja vēl mārku mārciņu, ignorējot nelielo

svara starpību. Ar laiku parādās arī Rīgas veikalu jeb
tirdzniecības mārciņa, ko literatūra sauc vienkārši par

Rīgas mārciņu, kas jau bija 1/400 birkava. Kad 1732. gada

rokasgrāmatas autors Klausbergs nosvēris Leipcigai pie-
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Rīgas pilsētas atsvaru komplekts 10, 5, 3, 2 un 1 poda svarā

sūtīto Rīgas mārciņas paraugu, tā svērusi 6463,35 ang|u
grēnus (418,814 g), bet 1761. gada Rīgas mārciņas proto-
tips, pēc M. G. Paukera datiem, svēris 6463,56 angļu grē-
nus (418,835 g). Pēdējais bija salīdzināts ar kādu senu

poda atsvaru no Rīgas rātes arhīva, kas bija izgatavots
vismaz 17. gs. vidū, ja ne agrāk.

Rīgas tirdzniecības svara sistēma tātad bija šāda: 1

lāsts — 12 birkavi — 240 podi — 4800 mārciņas —

2010,24 kg. Pieņemot mārciņu 418,8 g smagu, Rīgas pods
svēra 8,376 kg, birkavs

— 167,52 kg. Mārciņas iedaļas bija
32 lotes (ā 26,17 g) un 128 kventiņi (ā 3,27 g) .

Medikamentu svēršanai Rīga ar 17. gs. Aptieku noteiku-

miem ieviesa veco Nirnbergas medicīnas svara sistēmu:

1 mcd. mārciņa — 12 unces — 96 drahmas — 2888 skru-

puli — 5760 grāni. Nirnbergas medicīnas mārciņas svars

bija 357,85 g. Drogas un saldumus aptiekās pārdeva ar

veikalu svaru — parasto Rīgas mārciņu, ko pielīdzināja
14 uncēm.

Sudraba svēršanai Rīgā lietoja veco sistēmu, bet zelta

svēršanai aizguva citu (1 mārka — 24 karāti — 288

grēni — 576 pusgrēni). Dārgakmeņu svara sistēma bija
šāda: 1 karāts — 4 grēni — 32 daļas.

Rīgas svaru pakāpeniski aizguva ne vien Vidzemē, bet

arī Kurzemē un Latgalē, vispirms pilsētās, bet ar laiku
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arī laukos, lai gan oficiāli Rīgas mērus Vidzemes guberņā
par obligātiem pasludināja tikai ar 1815. gada patenti.

Pēc tam kad ap 1830. gadu akadēmiķa A. Kupfera vadībā

bija precizēta krievu mēru sistēma, 1842. gadā to pasludi-
nāja par obligātu visā Krievijas impērijas teritorijā, tātad

arī Baltijā. Krievu toreizējās svara vienības izsakāmas

šādā sistēmā:

1 berkovecs — 10 pudi — 400 mārciņas — 163,8 kg
1 mārciņa — 32 lotes

1
„

—96 zolotniki — 9216 dolas — 409,512 g

3
„

— 288
„

— 12,797 g

1
„

— 96
„

— 4,2657 g

1
„

— 0,0444 g

Krievu aptiekas svara mārciņu noteica 7/s no tirdzniecī-

bas mārciņas, pielīdzinot 8064 doļām (358,323 g).
Krievu svara sistēmas lietošana Latvijā oficiāli beidzās

ar metrisko mēru ieviešanu 1924. gadā.

L. Dumpe

SĀD2AS GANS LATGALĒ

Latgales lopkopība līdz pat 20. gs. 30. gadiem bija sa-

glabājies viens no senākajiem kopdarbiem — kopīgā ga-
nīšana un t. s. «lielais gans». Latvijas lielākajā daļā tas

bija izzudis sen līdz ar ciemiem un ciemu kopzemju atlie-

kām. Atsevišķi norādījumi par tā kādreizēju plašāku izpla-
tību atrodami tikai viduslaiku dokumentos, bet tā norise ir

aizmirsta. Kopīgās ganīšanas ilgstošas pastāvēšanas ziņā
Latgale būtiski atšķīrās no pārējiem Latvijas apvidiem.
Cēlonis bija tas, ka saglabājās ciemi jeb sādžas, kuru

ietvaros pastāvēja ganību kopīpašums. Turklāt Latgalē

kapitālisms attīstījās lēnāk, tādēļ lauksaimniecības attīs-

tība te atpalika, un sakarā ar to vēl 20. gs. bija saglabā-
jušās senas darba un sadzīves iezīmes. Tāpēc Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta etnogrāfisko
ekspedīciju laikā Latgalē izdevies pierakstīt daudzu vecāku

cilvēku atmiņas par kopīgās ganīšanas norisi, kas spilgti
ataino šo izzudušo kolektīvo darbu.

Atmiņas stāsta par sādžu «lielo ganu», kurš vasarā pār-
zināja sādžas lopus un to ganīšanu. To līga tās sādžas,
kurām ganāmpulks bija liels un rocība ļāva. Ļoti trūcīgās
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Sādžas gans Vidusmuižas pa-
gastā 1926. gadā

un mazās sādžās, kur lopu
bija nedaudz, kā arī nera-

žas gados lopus noteiktā

kārtībā ganīja paši saim-

nieki. Par ganu līga pie-
augušu cilvēku, visbiežāk

vīrieti, parasti fiziski ne-

pilnvērtīgu vai gados ve-

cāku, kas labāk atalgotu
darbu nespēja veikt. Par

ganiem nāca galvenokārt
vietējie mazmājnieki un

bezzemnieki, kuru skaits

Latgalē bija samērā prāvs,
lielāku pilsētu tuvumā —

arī trūcīgie pilsētnieki.
Līgšana notika pavasa-

rī —i starp lieldienām un

Jurģiem. Gani pavasarī
staigāja pa sādžām, meklēdami darbu. Kad gans ieradās

sādžā, kurai bija vajadzīgs gans, sādžas vecākais izziņoja
saimnieku sapulci, kas notika kādā pagalmā vai uz sādžas

ceļa, sliktā laikā — istabā. Gans uzstādīja savus noteiku-

mus par algas apjomu, izmaksas laiku, naktsmāju un pār-
tikas piešķiršanu, palīgu došanu, saimnieki tos apsprieda
un uzstādīja savas prasības par ganīšanas laiku, atbil-

dību par lopiem utt. Dažreiz sādžā vienlaikus sanāca vai-

rāki gani. Salīga to, kura noteikumi bija izdevīgāki un ku-

ram bija labāka slava. Pie izslavētiem ganiem sādžas pār-
stāvji brauca arī uz mājām sarunāt. Savukārt gani labprā-
tāk līga tādās sādžās, kur bija labas, klajas ganības.

Tautas kalendārā ganīšanas sākums saistīts ar 23. ap-

rīli — Jurģu dienu. Ja laika apstākļi ļāva, lopus ganīja
jau agrāk, bet tikai paši. Jurģu diena, kad ieradās salīg-
tais gans, bija sādžas svētku diena ar kopīgu mielastu,
dziesmām un dejām, t. s. «ganu balle». Brūvēt alu, vēlāk

pirkt degvīnu mielastam bija gana pienākums. Ēdienu nesa

sādžas saimnieces. Avīze «Jaunas Zinias» vēl 1914. gadā
ziņoja no Landskoronas pagasta: «Pa ievestam te no se-
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niem laikiem ieradumam uz Jura dienu saimnieki saber

maizi ganiem, kuri no savas puses, negribēdami palikt pa-

rādā, pamielo tos saimniekus ar brandvīnu.» 84 g. vecā

Helēna Turlovska no Zvirgzdenes c. p. Veserovas sādžas

ekspedīcijā par to stāstīja: «Jura dienā atnāca lielais gans,

atveda līdzi mucu ar alu, aizveda to uz tīrumu, gana sieva

un saimnieces izvārīja ēdienu un visa sādža sanāca uz

tīruma un ēda, dzēra, dziedāja.» Sadzīt lopus kopējā ga-

nāmpulkā palīdzēja visas saimnieces, jo nepieradušus lo-

pus bija grūti novaldīt. Jautrību izraisīja paradums pir-

majā ganu dienā lieties ar ūdeni. Sākās ar gana apliešanu
un beidzās ar vispārēju laistīšanos — lai govis dotu daudz

piena un gani būtu modri. Teicēju atmiņā saglabājušas arī

citas pirmās kopīgās ganu dienas paražas: lai sādžas ga-

nāmpulks turētos kopā un lopi nepazustu, gans pirmajā
dienā pēc izdzīšanas vairākas reizes ar akmeni, olu vai at-

slēgu rokā skrēja ap lopiem un visu dienu ganīja ar vienu

rīksti, vakarā pārnesot to mājās.
Gana algas apjoms bija atkarīgs no lopu skaita un gana

pieredzes. 19. gs. algu maksāja pārsvarā «graudā» — deva

labību, kartupeļus, vilnu, linus, gaļu un apģērbu. 20. gs.
sakarā ar naudas attiecību dziļāku iespiešanos Latgales
lauksaimniecībā virsroku guva nauda. Algu gans saņēma
rudenī pēc ražas novākšanas. «Kad nāca kulšana, pazi-
ņoja — ņem maisu un nāc. Nomērīja, sabēra maisā,» atce-

rējās 85 g. vecais Pēteris Kravalis no Balvu rajona Niko-

lajevas c. p. «Kalniešiem». Ja gans dzīvoja citā sādžā, tam

deva zirgu vasaras peļņas aizvešanai. Naudu izmaksāja arī

pavasarī vai vasarā, kad gans brauca uz tirgu. Atsevišķos

gadījumos ganam — savas sādžas bezzemniekam, kam

bija ģimene, algu izmaksāja pakāpeniski un dažādos pro-
duktos. Turklāt svētku dienās — vasaras svētkos, Jāņos —

gans saņēma no saimniecēm dāvanas —■ sviestu, sieru,

olas, biezpienu. Dažās sādžās rudenī, kad raka kartupeļus,
katrs saimnieks atļāva ganam pierakt sev pa groziņam.

Atalgojumā ietilpa arī dzīvoklis un uzturs. Ja gans bija
no tās pašas sādžas, viņš gulēja savā mājā. Ganam, kas

nāca no citas sādžas, saimnieki deva naktsmājas pēc kār-

tas. Interesanta ir naktsmāju piešķiršanas kārtības iz-

maiņa, kas bija saistīta ar sādžas zemnieku diferenciāciju
kapitālisma attīstības apstākļos. 19. gs. vidū, kad lopkopī-
bas apjoms vienāda lieluma saimniecībās maz atšķīrās,
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Cūku ganiņš Istras pagastā 1920. gadā

saimnieki mitināja ganu atkarībā no zemes lieluma: no kat-

ras pilnas saimniecības (apm. 20 desetīnas) ceturtās dajas

ganam vajadzēja dot naktsmājas un ēdināt viņu vienu

dienu; kam piederēja 3/4 saimniecības, uzturēja ganu 3 die-

nas utt. Pēc 75 g. vecā Tadeuša Stroda vārdiem (Mežvidu
c. p. Kaķu sādžā), «ganīja zemi, ne lopus», t. i., ganu uz-

turēja neatkarīgi no lopu skaita saimniecībā, pat tad, ja to

vispār nebija. Tāpēc 19. gs. beigās un it īpaši 20. gs. sā-

kumā, kad saimniecības jau jūtami atšķīrās ar intensivi-

tāti, kas vienāda lieluma saimniecībās izpaudās arī dažādā

lopu skaitā, gana uzturēšanas kārtību sāka aprēķināt pēc
lopu skaita. Izveidojās pat savdabīga sistēma — lopus
skaitīja pēc t. s. «kājām»: viena aita vai viena cūka skai-

tījās 1 «kāja», teļš — 2 «kājas», govs — 4 «kājas». Par 4

«kājām» ganu vajadzēja uzturēt 1 dienu. Saimnieks, pie
kura gans dzīvoja, ēdināja viņu un, ja bija salīgts, deva

arī virsdrēbes. Dažreiz kaimiņi savā starpā vienojās un
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gans ilgāku laiku staigāja viena saimnieka apģērbā. Tā kā

gans, iedams no vienas sādžas saimnieces pie otras, varēja
celt nevalodas, viņu centās uzturēt pēc iespējas labāk —

deva tīras, salāpītas drēbes, gulēšanai vietu ierādīja is-

tabā. Ja lopu bija daudz, ganam atvēlēja palīgus — sūtīja

pēc kārtas ganos 2—6 bērnus — «ganiņus».
Gana darba diena sākās vēl pirms saules lēkta un ilga

līdz saules rietam. «Saulei līdz izsēdēja uz tīruma,» atce-

rējās Anastasija Garāne no Susāju c. p. Tepenīcas sādžas.

Gans no rīta sagaidīja un vakarā atdzina lopus uz sādžas

ceļa vai uz lauka ārpus sādžas, kur tos sadzīt un saņemt
bija saimnieču pienākums. Nedrīkstēja aizgulēties un no-

kavēt, to uzskatīja par apkaunojumu. Sakarā ar to bija iz-

veidojies pat ticējums, ka ziemas svētku rītā sievietēm jā-
ceļas agri un agri jāiekurina krāsns, lai varētu izdzīt ga-
nos citām pa priekšu. Lai saimnieces zinātu, kad lopi jā-
dzen un kad jāiet tos saņemt, no rītiem un vakaros gans

pūta tauri, ko nēsāja pakārtu uz muguras. Taures bija no

koka, aptītas ar mizu, līdz 1 m garas. Ilggadīgiem ganiem

bija ari misiņa taures. Citur sādžas galā bija pakārts kokā

vecs lemesis vai dēlis, ko gans, lopus izdzenot un atdzenot,
sita. Tauri gans pūta arī tad, ja bija vajadzīga steidzama

palīdzība, ja iestiga lops vai uzbruka vilki. Sādžas vīriešu

pienākums bija steigties palīgā.
Nepieciešams gana piederums bija pātaga. To vija garu

un stingru, bet galā iesēja pušķīti, lai sitot skanētu. Pēc

pātagas sprieda par gana prasmi — laba gana pātagai va-

jadzēja stāvēt stīvi.

Saņemot no rīta ganāmpulku, lielais gans sadalīja pie-
nākumus palīgiem — bērniem. Ja lopus ganīja vairākos ga-

nāmpulkos, gans ar dažiem bērniem dzina govis mežā, pā-

rējie bērni palika ar cūkām un aitām klajumā. Gans brīvi

izrīkoja un sodīja bērnus. «Ganam visa vara bij dota. Bērni

skraidīja ap govīm, lai žagari netiktu,» stāstīja 84 g. vecā

Helēna Turlovska no Zvirgzdenes c. p. Veserovas sādžas.

Pats viņš bieži vien piekopa rokdarbus — karošu grebšanu,
atspoļu griešanu, vīžu un grozu pīšanu v. c. darbus. Iz-

strādājumus gans pārdeva vai arī deva saimniekiem, bet

tie rudenī attiecīgi pielika pie algas sviestu, biezpienu v. c.

Kopīgā ganīšana, būdama cieši saistīta ar sādžām un

sādžu ganību kopīpašumu, saglabājās Latgalē tikai tik

ilgi, kamēr eksistēja sādžas. Sādžu kopzemju sadale Lat-
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galē straujākas kapitālisma attīstības apstākļos sākās

19. gs. 80. gados un beidzās 20. gs. 30. gados. Līdz ar

tām pamazām izzuda kopīgā ganīšana un sādžu «lielais

gans» — senā, ar ciema kopienas tradīcijām saistītā amat-

persona.

A. Alsupe

ETNOGRĀFU EKSPEDĪCIJAS ZEMGALĒ

Vārds «Zemgale» vienmēr saistījies ar priekšstatu par

turību, jo kopš tēvu tēvu laikiem tā saukta par Latvijas
maizes klēti.

Pamatvilcienos Zemgales kultūrvēsturiskā apgabala lik-

teņgaitas ir zināmas. Vēsturnieku rīcībā ir dati par valstis-

kajiem veidojumiem, politiskajām varām, ļaužu kārtām un

šķirām, tautībām, ievērojamām personībām, saimniecisko

dzīvi utt. Tomēr ar šiem galvenokārt vispārinātiem datiem

mūsdienās ir par maz, lai noteiktu tautas attīstības līmeni

atsevišķos vēstures periodos. Ziņu un pētījumu trūkuma

dēļ pagaidām nav iespējams izskaidrot daudzu tautas dzī-

ves parādību un notikumu cēloņus. Neskaidro jautājumu
loks ir visai plašs, tāpēc zemgaliešu dzīve pētījama vispu-

sīgi, no vairākiem aspektiem. Tādējādi konkrētā attīstības

aina nosakāma ar vairāku disciplīnu pētnieku — politis-

kās, ekonomiskās un kultūras dzīves vēsturnieku, arheo-

logu, etnogrāfu, folkloristu, valodnieku v. c. — apvienotiem

spēkiem. Etnogrāfu darbs Zemgales iedzīvotāju dzīves

veida, materiālās kultūras un etniskās vēstures skaidro-

jumu jomā var būt visai nozīmīgs.
Salīdzinājumā ar Vidzemi un Latgali Zemgale pētīta

maz. Tāpēc 1967. gadā Latvijas PSR ZA Vēstures insti-

tūta etnogrāfu grupa sāka minētā kultūrvēsturiskā apga-
bala vienlaidus etnogrāfisku izpēti. Tā kā 60. gadi galve-
nokārt bija veltīti Latgales problēmu risināšanai, tad darbu

Zemgalē sāka ar ekspedīciju abu apgabalu pārejas apvidū,
t. i., bijušā Ilūkstes apriņķa teritorijā. Turpmākajos gados
ekspedīcijas strādās Augšzemē un pakāpeniski virzīsies uz

Kurzemes pusi. Saskaņā ar etnogrāfijas disciplīnas pašrei-

zējām prasībām un iespējām etnogrāfi risinās latviešu kul-

tūras, dzīves veida un etniskās vēstures problēmas. Materi-



ālus vāks, iztaujājot vietējos iedzīvotājus, fotografējot un

zīmējot priekšmetus. Vācēji centīsies izsekot jebkurai parā-
dībai vai priekšmeta attīstībai no iespējami senāka laika

līdz mūsdienām. Pirmām kārtām pētnieku uzmanību saistīs

paši Zemgales ļaudis. Vairākos aspektos etnogrāfi pētīs sa-

biedrības pamatšūnu, vācot ziņas par lauku un pilsētu iedzī-

votāju ģimenēm, to locekļu savstarpējām attiecībām, tiesī-

bām un pienākumiem, ģimenes svētkiem, svinībām, para-
žām. Etnogrāfi interesēsies arī par sabiedriskās un kultū-

ras dzīves formām, dažādiem pasākumiem, to norisi, vāks

datus par iedzīvotāju nacionālo sastāvu un sakariem ar

kaimiņtautām. Kaut gan zemgaliešu pamatnodarbošanās
galvenai nozarei — lauksaimniecībai etnogrāfi pagaidām

veltījuši visvairāk uzmanības, tomēr arī nākamajās ekspe-
dīcijās joprojām vāks ziņas par zemkopībā nodarbināto

ļaužu grupām, to savstarpējām attiecībām, darba dalīšanu,
saimniecību veidiem, zemkopības sistēmām, darba rīkiem.

Sākot ar 60. gadiem, latviešu etnogrāfi pētī arī lopkopību
kā ļaužu nodarbes veidu. Tāpēc arī Zemgalē vāks materi-

ālus par lopkopībā nodarbināto ļaužu darbu veidiem, darba

dalīšanu, apmaksu, lopkopju darba tradīcijām, lopu mīt-

nēm un sugām, ganību ierīkošanu un izmantošanu, ganī-
šanas veidiem un periodiem, par lopkopības produktu pa-

tērēšanu mājās un pārdošanu.
Pilsētās etnogrāfu uzmanība būs pievērsta rūpniecībā

nodarbināto ļaužu dzīves veidam. Viņi, piemēram, pētīs,
kā rodas atsevišķu rūpnīcu kolektīvi, kādas atšķirības pa-
stāv dažādās rūpniecības nozarēs strādājošo dzīves veidā,
kāda ir strādnieku sadzīve, kultūras un masu pasākumi,
darba tradīcijas v. tml.

Bez jau minētajām galvenajām nodarbošanās nozarēm

pētījamo tēmu skaitā ietilpst arī palīgnozares. Kā plašākā
jāmin amatniecība, kuras attīstībai etnogrāfi centīsies iz-

sekot kā laukos, tā pilsētās. Viņi skaidros dažādu amatnie-

cības nozaru teritoriālo izvietojumu atsevišķos vēsturiskās

attīstības posmos, amatniecībā nodarbināto ļaužu tiesisko

un ekonomisko stāvokli, aroda izvēli un apmācību, izej-
materiālu sagādi un glabāšanu, darbnīcas, rīkus, darināju-
mus, to realizāciju, darba apmaksu, paražas utt.

Nodarbošanās veidu un etniskajai vēsturei visai nozīmī-

gus datus sniedz zvejas, medību un dravniecības pētīšana.
Vācot materiālus par šīm tēmām, etnogrāfi centīsies no-
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skaidrot minēto nozaru būtību, izsekot darba rīku un paņē-
mienu attīstībai, priekšmetu lokālajiem nosaukumiem un

īpatnībām.

Zemgales etnogrāfiskajā izpētē nopietna vērība tiks vel-

tīta arī materiālās kultūras jautājumiem. Vāks materiālus

par celtniecību, dzīvojamām, saintmecības un sabiedriska-

jām ēkām, izsekos ari celtniecības materiāliem, darba pa-

ņēmieniem un rīkiem, ēku plānojumam, apkures sistēmām,
telpu iekārtai un izmantošanai, fiksēs sētu situācijas.

Līdzšinējo spriedumu padziļināšanai un paplašināšanai
apģērbu pētītāji turpinās vākt ziņas gan par seno, gan
mūsdienu apģērbu, tā materiālu un sagādi, darināšanas

tehnikām, rotājumu un valkāšanas ieražām.

Etnogrāfus nodarbina arī uztura problēma. Viņi grib no-

skaidrot, kā laika gaitā mainījies dažādu sociālo slāņu iz-

mantoto pārtikas produktu sortiments, ēdienu un dzērienu

sagatavošanas paņēmieni un receptūra, galda klāšanas

paņēmieni ikdienā, svētku un godu reizēs, ēšanas kārtība.

Materiālās kultūras pētījamo objektu skaitā ietilpst arī

pārvietošanās līdzekļi, tāpēc vāks ziņas par ziemas un va-

saras transporta līdzekļiem — ragavām, ratiem, to formām.

Ekspedīciju dalībniekiem reizēm nākas sastapties ar et-

nogrāfu darba nepareizu izpratni. Uzrunātie ļaudis dažkārt

atbild: «Mums nekā ievērības cienīga vai tautiska nav.»

Atbilde liecina, ka etnogrāfiju te šauri izprot kā pagāju-
šam gadsimtam raksturīgo ornamentēto lietu vākšanu vai

zīmēšanu. Dažkārt jaunāko paaudžu pārstāvji brīnās par

etnogrāfu nodarbošanos ar it kā mazsvarīgām tēmām. Te

jāpaskaidro, ka pētnieku darba metode un pētniecības re-

zultāts nav viens un tas pats. Tautas dzīves tematiska iz-

pēte ir darba metodes jautājums un nevis apskatāmo pa-
rādību būtības vērtējums. Ļaužu dzīve ir daudzpusīga, ma-

teriālā un garīgā kultūra tajā ir savstarpēji cieši saistī-

tas. Tāpēc pētniecības darba dalīšana un darba gaita, kas

faktu vērtējumā sākas- ar atsevišķo un turpinās virzienā

uz vispārējo, prasa, lai cilvēku sabiedrībā sastopamās pa-
rādības kārtotu grupās un ar katru atsevišķu jautājumu

grupu nodarbotos šajā virzienā specializējies pētnieks.
Līdz ar to materiālu vākšanas darbā mazsvarīgu tēmu

nav. Kad atsevišķu tēmu speciālisti savākto vielu izanalizē

un iegūtos datus salīdzina, tikai tad var sākt parādību
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dalīšanu svarīguma gradācijas. Sis process norisinās pēt-
niecības iestāžu ietvaros.

Ekspedīciju darbs notiek plānveidīgi, pēc ilggadīgu no-

vērojumu rezultātā sastādītām programmām. Ja, etnogrāfu
darbu vērojot, kādam rodas jautājumi, vajadzīgi paskaid-
rojumi vai izsakāmi ierosinājumi, lūdzu, griezieties pie
ekspedīcijas dalībniekiem, viņi ļoti labprāt atbildēs un pa-

skaidros, kā arī pateiksies par katru lietpratīgu padomu.
Pieredze rāda, ka etnogrāfisko ekspedīciju darba rezul-

tāti ir atkarīgi no pētījamā apvidus iedzīvotāju atsaucības

un līdzdalības. Vidzemē un Latgalē rīkotās ekspedīcijas
norisinājās ļoti sekmīgi lielā mērā tieši tāpēc, ka šo apga-
balu iedzīvotāji izprata zinātnieku uzdevumus, savas ze-

mes un tautas etnogrāfisko izpēti uzskatīja par kopīgu
mērķi, kura realizēšanā piedalījās ar lielu degsmi un atbil-

dības sajūtu. Zemgalieši, etnogrāfi gaida Jūsu atsaucību

Jūsu dzimtā novada pētīšanas gaitās! Ticēdami Jūsu laba-

jai gribai, viņi jau iepriekš saka paldies.

H. Strods

RĪGAS DIŽVĪRI PIRMS 125 GADIEM

Kritiskā reālisma nodibinātājs krievu literatūrā N. Go-

golis (1809—1853) komēdijā «Revidents» un romānā «Mi-

rušās dvēseles» izsmēja Krievijas impērijas sociālos pama-

tus, satīriski atklāja birokrātijas pērkamību un trulumu.

Nedaudz vēlāk krievu rakstnieks M. Saltikovs-Ščedrins

(1826 —1889) darbā «Kādas pilsētas vēsture» Glupovas
pilsētas amatvīru personā izsmēja ne tikai Krievijas im-

pērijas patvaldnieciski dzimtniecisko režīmu, bet arī katru

patvaļas un despotisma izpausmi, kas pastāv neierobežo-

tas varas un tautas protesta bezspēcības apstākļos.
Bet tas taču ir izdomāts, tādas pilsētas un tādu priekš-

nieku nemaz nav bijis, jūs iebildīsiet.

Taisnības labad jāsaka, ka šādi ierēdni pirms apmēram
125—100 gadiem bija ne tikai Glupovā, bet arī Rīgā. Par

to liecina oficiāli raksturojumi, ko paši cara ierēdņi snie-

dza par saviem amata biedriem augstākai priekšniecībai
Pēterburgā. Tā, 1845. gadā žandarmērijas korpusa apakš-
pulkvedis Vidzemes guberņā fon Hildebrands, viens nozvē-
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rinātiem cara ierēdņiem un cariskās iekārtas aizstāvjiem,
iesūtīja ķeizara Nikolaja I personīgās kancelejas 111 noda-

ļai slepenu raksturojumu par toreizējiem galvenajiem Rī-

gas dižvīriem. Šie dokumenti saglabājušies minētās no-

daļas I ekspedīcijas arhīvā Maskavā 21. lietā. Tālāk snie-

dzam šo raksturojumu pilnīgu tekstu.

[BALTIJAS] ĢENERĀLGUBERNATORS, KAVALĒRIJAS ĢENERĀLIS

BARONS FON DER PĀLENS

Viscēlāko rīcību apvieno ar uzticēšanos cilvēkiem un labsirdību,
kas bieži līdzinās nevarībai un ko nereti ļaunprātīgi un sev par labu

izmanto viņa ierēdņi. So iemeslu dēļ viņa augstlabdzimtība nebauda

to cieņu un ietekmi sabiedrībā, uz kādu viņam būtu tiesības, ņemot
vērā ieņemamo amatu un reti labās dvēseles īpašības. Apgalvo arī,

ka viņš esot nepietiekami enerģisks un rosīgs savu amata pienākumu
pildīšanā.

RĪGAS POLICIJMEISTARS PULKVEDIS JAZIKOVS

Būdams bez noteikta rakstura un bez patstāvības spriedumos, ne-

spēj iegūt pilsētā nedz cieņu, nedz ietekmi. Viņa rīkojumi ir pavirši
un neenerģiski. Kukuļņemšanu viņam nepārmet, toties viņa policijas
ierēdņiem šai ziņā ir vissliktākā slava. Jazikovs ir krievs tikai vārda

pēc: būdams divas reizes precējies ar vācietēm, viņš nodibinājis saka-

rus un saradojies ar vietējām (vācu) augsti stāvošām personām un

piesavinājies tīri vācisku domāšanas veidu un uzskatus, tā ka slavina

ne vien vietējās (vācu) ieražas, bet arī šejienes administrācijas pasā-
kumus, pie tam tos pārspīlējot, kas gan nav tā cienīga.

MASKAVAS PRIEKŠPILSĒTAS PRISTAVS ERASMUSS

Kukuļņēmējs un Maskavas priekšpilsētā dzīvojošo zagļu un bez-

pases klaidoņu aizstāvis. Visa pilsēta runā par viņu kā par visslik-

tāko cilvēku. Ar visu to viņš jau labi sen netraucēti izmanto ienāku-

mus no ieņemamā amata.

VIDZEMES MUITAS APGABALA PĀRVALDNIEKS, ĪSTENAIS

VALSTS PADOMNIEKS HESE

Apprecējis ļoti bagāta tirgoņa Vērmaņa māsu, ir tuvinājies šejienes
vācu tirgoņiem un ieguvis pie tiem zināmu svaru un ietekmi.



PROSIJAS ĢENERĀLKONSULS, RĪGAS TIRGONIS VĒRMANIS

Jauns cilvēks, nesen pēc tēva nāves ieguvis milzīgu mantojumu.

Viņam ir liela ietekme uz šejienes tirgoņiem, par kuru viņam vairāk

jāpateicas savai bagātībai nekā prātam. Pagājušajā gadā apprecējis

ģenerālleitenanta Kuprijanova vienīgo meitu, Vērmanis daudz zau-

dēja savas kārtas acīs, jo izvēlējās sievu nevis no savām aprindām,
bet ieveda savā ģimenē krievieti.

ADVOKĀTS HERSTENMEISTERS

Sarausis lielu īpašumu tiesas prāvās. Viņš tik smalki zina sarežģī-

tās, sajauktās un juceklīgās Rīgas tiesības un privilēģijas, tik veikli

un prasmīgi prot rīkoties ar tām, ka uzvar gandrīz katrā prāvā, pie

kuras viņš ķeras. Viņa ietekme šejienes tiesu iestādēs ir loti liela,

un reti kurš'uzdrošinās sākt pat vistaisnīgāko prāvu, ja pretējo pusi
aizstāv Herstenmeisters.

Jānožēlo, ka «viņa augstlabdzimtībai» fon Hildebran-

dam nav labpaticis raksturot Rīgas ierēdniecības zemākos

slāņus. Varbūt tas, tāpat kā N. Gogoļa stāsts «Šinelis»,
atklātu trūcības, pārmērīga bezjēdzīga darba, garīgās na-

badzības nospiesto muižnieciskās un ierēdnieciskās impē-
rijas kanceleju «mazos gariņus». Taču arī minētie augstāko
ierēdņu vērtējumi pietiekami raksturo Nikolaja I laika bi-

rokrātisko režīmu un politisko karjerismu. Šie raksturojumi

atklāj Rīgas buržuāzijas garīgo un ekonomisko veidoša-

nos, tuvinoties valdošajām vācu aprindām, ne tikai pieņe-
mot to uzskatus un dzīves veidu, bet arī saradojoties ar

tām. Tāpat tie atklāj Rīgas buržuāzijas iedzīvošanās avo-

tus — kukuļņemšanu un dažādas citas blēdības. Šie rak-

sturojumi oponē mūsdienu buržuāziskajiem vēsturniekiem

F. Heijekam, T. Eštonam, L. Hekeram un citiem, kas cen-

šas pierādīt buržuāzijas «bezvainīgo» izcelsmi un buržuā-

zijas «labdarību» pret strādniekiem jau 18. gs. un 19. gs.

sākumā.

Gaujas krastus pie Siguldas tagad savieno arī gaisa «tilts».

M. Kundziņa krāsu foto,
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ZIEMA

J. Kalniņš

BALTA, SPODRA ZIEMAS DIENA

Putenis trakoja divas dienas, ierakdams sniega kaudzēs

•mājas un uzceldams pāri ceļiem augstus kalnus. Nakti

vēju auri pierima, rītam austot, mākoņi saira, un saule

uzlēkdama piesarka aiz izbrīnās: cik klusi šai rītā bija

sniega lauki visapkārt! Tik tīri, ka pat vārnas, kas rīt-

ausmu sagaidīja, satupušas sila priedēs, pārsteigtas ieķēr-
cās tikai pāris reizes un tad pieklājīgi apklusa.

Balta, spodra ziemas diena
...

Tādā dienā gribas doties pāri laukiem, lai ieklausītos

ziemas bezgalīgā baltuma klusajā skaistumā. Laiks pēc
puteņa, kā jau parasts, kļuvis siltāks, un ir tik viegli iet

pa šo tīro, gaišo pasauli. Pat tad, ja tev nekur īsti nav

jāiet un neviens nav jāsastop.
Drīz tu redzi, ka neesi vienīgais, kas izgājis tādā vien-

tuļā pastaigā. Meža malā jaunajā sniegā jau Ir kādas

sīkas pēdiņas — irbe steigusi paskatīties, kur atrast kādu

aizmirstu graudu vai sēkliņu. Dažus soļus tālāk aizvelk

citas līkloču pēdas — tās atstājis garausis. Varbūt arī

viņam bijis prieks par to, cik līksms un svētdtenlgs pēc
puteņa dejas tagad izskatās mežs un lauks, un viņš aiz-

skrējis pastāstīt par to zaķenei, kas dzīvo pāri pļavai atau-

dzina. Katrā ziņā garausis šai rītā nav varējis rimties uz

vietas un viņam bijis jāizkustina neskartajā sniegā kājas.
Koki stāv rāmi, tikai reizēm nobirst pa smagai sniega

kupenai, kas sakrājusies priedes vai egles tumšajos za-

ros. Varbūt tur garām skrējusi kuplaste vāvere, pārraudzl-
dama, vai dobumos noglabātie rieksti un ozolzīles vēl Ir

savā vietā. Bet varbūt kupena nokritusi no zara tāpēc, ka

tuvumā koka veselību pārbaudījis raibais dzenis, apskatl-
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dams, vai aiz raupjās mizas ari šai priecīgajā dienā nav

paslēpies kāds (auns tārps, lai legrauztos dzīvajā miesā.

Balta, spodra ziemas diena, kas pielej sirdi ar tīru prieku
un rosina gaišas domas

...

J. Riekstiņš

JAUNS DABAS AIZSARDZĪBAS LIKUMS

1968. gada 20. decembri Latvijas PSR Augstākā Padome

apstiprināja Likumu par Latvijas PSR dabas aizsardzību,
kas ievērojami papildina un detalizē iepriekšējo, 1959.

gadā pieņemto analogo dokumentu. Katrs Likuma pants
ir liela kolektīva darba rezultāts, tā radošā izpildē ir iein-

teresētas plašas aprindas.
Likumā paredzēta dabas bagātību kompleksa izman-

tošana un aizsardzība. Tas nozīmē, ka iestādes, organizā-
cijas, uzņēmumi un saimniecības, kas dabas resursus iz-

manto un iekļauj saimnieciskajā apgrozībā, nedrīkst risi-

nāt šo jautājumu vienpusīgi. Šauri utilitāra attieksme pret
dabu var radīt grūti labojamas vai pat nelabojamas sekas.

Lai iegūtu dažus hektārus nosusinātas zemes, melioratori

reizēm iznīcināja kilometriem skaistu upju meandras, ne-

rēķinoties ne ar dabas ainavām, ne ar zivju un vēžu krā-

jumiem. Tāpat tika nolaisti ezeri, izjaukts optimālais hidro-

bioloģiskais režīms tajos. Reti kad rēķinās ar purvu kā

īpatnēju dabas bagātību krātuvi un automātisku mitruma

režīma regulētāju plašā apkārtnē, un gadās, ka veģetāci-

jas periodā, kad lauksaimniecības kultūrām nepieciešams
visvairāk mitruma, tā sāk trūkt. No vairākiem rajoniem
(no Gulbenes, Ludzas, Rēzeknes v. c.) saņemtas ziņas, ka

akās pietrūkst ūdens, avoti, kas bagātīgi piegādāja spir-
dzinošo veldzi, izsīkuši, upes un strauti izžuvuši.

Izmantojot ķīmiskās vielas cīņā ar kaitēkļiem un sli-

mībām, nezālēm un krūmiem, kā arī mākslīgos mēsloša-

nas līdzekļus, mēs dažreiz nodarām dabai ļaunumu. Ar

plašiem totālajiem un profilaktiskajiem miglojumiem no-

indējam derīgos meža un lauku savvaļas dzīvniekus —

medību zvērus, putnus un kukaiņus. Entomologi ir pie-
rādījuši, ka 80% no entomofaunas ir derīgo kukaiņu, bet
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tikai 20% kaitīgo. Tātad, lai iznīcinātu kaitīgos, kas ir

mazākumā, ar ķīmiskajām indēm iznīcinām arī derīgos.
Atmosfēras gaisa piesārņotība pasaulē pieaug tieši pro-

porcionāli rūpniecības un transporta attīstībai. Gaisā ne-

mitīgi palielinās visdažādāko kaitīgo vielu — sēra, svina,
slāpekļa un citu savienojumu daudzums. Parādās jaunas
slimības, biežāki kļūst gadījumi, kad saslimst ar jau pa-
zīstamām slimībām.

Nepietiekami attīrīti rūpniecības un kanalizācijas no-

tekūdeņi piesārņo upes un jūru akvatorijus. Samazinās

bioloģiskā produktivitāte.
Nepareizi mēslojot un apstrādājot augsnes, neievērojot

augu seku, kā arī izvēloties nepiemērotas kultūras vai ilgi
audzējot monokultūras, samazinās augsnes auglība.

Izdarot mežos plašas kailcirtes, vērtīgo koku sugu vietā

zināmos apstākļos izveidojas mazvērtīgas sekundāras mež-

audzes.

Daudz ļauna nodara nesaskaņota iejaukšanās dabā, kur

viss atrodas ciešā likumsakarībā. letekmējot vienu dabas

komponentu, izmainās daudzi faktori. Tāpēc jautājumu
kompleksa risināšana ir svarīgs uzdevums, kas vijas cauri

katram dabas aizsardzības Likuma pantam.
Mežsaimnieki pierāda, ka, pareizi saskaņojot medību

saimniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības inte-

reses, ir iespējams stipri palielināt medījamo dzīvnieku

skaitu, tā gūstot lielus papildu ienākumus. Pat tādās

biezi apdzīvotās, lauksaimnieciski un rūpnieciski augsti
attīstītās zemēs kā Cehoslovakija, Vācija, Ungārija v. c,

kur mežu ir ievērojami mazāk nekā pie mums, dzīvnieku

uz viena hektāra ir daudz vairāk. Ungārijā, kur meži aiz-

ņem tikai 12,4% no visas teritorijas, uz 1000 ha vidēji ir

10 brieži, 38 stirnas, 5 meža cūkas, 142 pelēkie zaķi, 112

laukirbes un 52 fazāni. Mums mežu platības sastāda 37%,
bet vidēji uz 1000 ha ir 2 aļņi, 0,5 brieži, 8,5 stirnas, 0,8
meža cūkas, 9,8 pelēkie zaķi, 4,3 baltie zaķi, 0,7 medņi,

7,4 rubeņi, 7 mežirbes un 2,3 laukirbes.

Bez dziļas dabas jautājumu izpratnes šodien nav iespē-

jams risināt nevienu problēmu ne lauksaimniecībā, ne mež-

saimniecībā, ne arī rūpnīcu un pilsētu celtniecībā. Tāpēc

Latvijas PSR Augstākā Padome uzdevusi Ministru Pa-

domei, ministrijām, darbaļaužu deputātu padomju izpildu
komitejām un sabiedriskajām organizācijām racionāli iz-
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mantot, aizsargāt, atjaunot un vairot dabas bagātības, no-

teikusi pamatprincipus, kā veicami šie pasākumi.
Humānajā un valstiski nozīmīgajā darbā ir jāiesaistās

visplašākajām iedzīvotāju aprindām. Kā to izdarīt, ir no-

teikts Latvijas PSR Vēstures un kultūras pieminekļu un

dabas aizsardzības biedrības statūtos. Biedrības 4. kon-

gress, kas notika 1969. gada 27. martā, pieņēma plašu

programmu, kā īstenot Likumu par Latvijas PSR dabas

aizsardzību. Biedrība kā brīvprātīga masu organizācija,
kuras biedru vērīgās acis un radošā izdoma jebkurā ze-

mes stūrī seko, lai netiktu pārkāpti dabas aizsardzības

noteikumi, ir liels spēks dabas aizsardzības Likuma iedzī-

vināšanai.

V. Gaross

UZLABOSIM BIOTEHNISKOS PASĀKUMUS

MEDĪBU SAIMNIECĪBĀ!

Mednieki un ļoti bieži arī dabas draugi zvēru un putnu
labā katru gadu veic dažādus pasākumus: sagatavo sienu

un zaru slotiņas, ierīko stirnu un staltbriežu barotavas

un sāls laizītavas, izbaro meža cūkām bojātus kartupeļus
un zivrūpniecības atkritumus, vasarā gredzeno un ziemā

nocērt apses, ierīko dažādu kultūru lauciņus, sagatavo

mazvērtīgos graudus irbju piebarošanai, izgatavo irbju
barošanas nojumes utt. Minēto pasākumu veikšanai pa-

tērē daudz darba, līdzekļu, sēklas v. c. materiālu, bet ga-

dās, ka labums no visa paveiktā ir neliels. Bieži tas ir

tādēļ, ka siens, slotiņas, redeles, sējumi un stādījumi ir

zemas kvalitātes, jo sējumi un stādījumi netiek izdarīti

savlaicīgi vai arī tiem ierāda nepiemērotas vietas. Ir gadī-

jumi, kad darbs paliek pusratā mednieku nolaidības dēļ,

piemēram, sagatavoto sienu un slotiņas neizbaro, gredze-
notās apses nenocērt, irbju barību neizlieto utt. Nereti

medniekiem un dabas draugiem trūkst arī zināšanu, kā

katru darbu veikt kvalitatīvāk, ko vispār darīt, lai ar ma-

zāku darba patēriņu sagādātu dzīvniekiem pēc iespējas
labākus apstākļus un aizsargātu lauksaimniecības kul-

tūras.

Šodien viens no svarīgākajiem pasākumiem ir barības
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lauciņu ierīkošana. Lauciņu galvenais uzdevums ir no

agra pavasara līdz vēlam rudenim saistīt staltbriežus,
meža cūkas un stirnas meža masīvā, novēršot dzīvnieku

klejošanu ārpus meža, tādējādi pasargājot lauksaimnie-

cības kultūras. Lauciņi sevi attaisnos tikai tad, ja tie

būs pareizi izvietoti un dzīvnieki lauciņā atradīs pietiekami
daudz labas barības no agra pavasara līdz vēlam rude-

nim. Lauciņi jāizvieto meža masīvā pēc iespējas tālāk no

malas, vislabāk tur, kur kādreiz bijušas lauksaimniecības

zemes un kur var izveidoties dzīvnieku koncentrēšanās

vieta visam gadam un ilgāk. Dzīvnieki lauciņus apmeklēs
tad, ja tur būs ko ēst, tādēļ jāizveido vismaz I—2 ha liels

barības lauciņu komplekss ar dažādām kultūrām un da-

žādu sējas laiku. Vēlams 40% platības apsēt ar auzu un

zirņu mistru (zem mistra 50% platībā jāpasēj āboliņš),
15%' platības jāaudzē saknes (kūziks, bietes, kacenkā-

posti), 15% platības jāsēj saldā lupīna, 15% platības —■
rudzi (jāiesēj no 15. jūlija līdz 1. augustam). Vietās, kur

dzīvo staltbrieži, ļoti derīga kultūra ir topinamburs, jo
brieži ēd topinambura lakstus. Protams, sastādot kultūru

sējas plānu, katrā konkrētā gadījumā jāievēro objektam
īpatnējie apstākļi: meža paksturs, meža izvietojums terito-

rijā, dzīvnieku sugu sastāvs un skaits, dzīvnieku ieradums

lietot vienu vai otru barību utt. Līdzšinējie mazie (0,1 —

0,5 ha) vienkultūras barības lauciņi nodrošināja dzīvniekus

ar barību tikai īsu brīdi. Pēc lauciņu noēšanas dzīvnieki

sāka meklēt barību citur un tad postīja lauksaimniecības

kultūras.

Laba barība ziemā ir blīgznu un apšu zaru slotiņas. Tās

jāsagatavo, kad lapas ir izaugušas, bet vēl nav pārkoksnē-
jušās. Slotiņas jāžāvē ēnā.

Meža dzīvnieki ziemā uzturas savās ziemošanas vietās,
kuras atstāj nelabprāt. Stirnas ziemo visbiežāk nelielos

bariņos (2—5), tādēļ to barošanas punktiem jābūt izvie-

totiem vienmērīgi pa visu platību vietās, kur dzīvnieki

ziemo.

Daudz labāk un arī lētāk ir dzīvniekiem ziemā dot da-

bisko barību — apšu mizu un pumpurus, viršus, melleņu
un brūkleņu mētras, slotzarus, sparciju, kadiķus, mežābeļu
un meža bumbieru mizu un sīkos zariņus, ozolzīles, kas-

taņus v. tml. Apšu audžu, pat atsevišķu koku ne visos

meža masīvos ir daudz, tādēļ nākotnē apses plānveidīgi
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jāizmanto vispirms dzīvnieku barībai un tikai pēc tam

jāsavāc koksne. Tādēļ arī kailcirtes apšu audzēs būtu jā-
cērt tikai ziemā. Apses jāgredzeno tad, kad lapas ir pil-

nīgi izaugušas. Parasti tas ir jūlijā. Ja neseko kailcirte,

apses ciršanai jāizvēlas tā, lai audzē nepaliktu klaja vieta.

Nogredzenotās apses jālaiž, sākot ar decembri un beidzot

ar marta sākumu. Ziemās, kad stirnas un staltbrieži ne-

tiek pie viršiem, melleņu un brūkleņu mētrām, ar buldo-

zeru, zirga vilkmes arklu un lāpstām virsāji un mētrāji

jāattīra no sniega. Tādējādi iegūsim ļoti labus ziemas ba-

rības lauciņus. Teicamu barību zaķiem un arī stirnām dod

mežā ierīkots slotzaru vai sparciju stādījums, kaut vai tas

būtu pāris simtu kvadrātmetru liels. Kas attiecas uz

augsni, tad slotzars nav izvēlīgs, ir ilggadīgs un aug pat
nabadzīgās augsnēs (izņemot slapjas vietas), tikai jābūt
pietiekami daudz gaismas. Slotzars jāsēj rudenī vai pa-

vasarī vadziņās vai laukumiņos (25X25 cm), iesējot kopā
3—4 izdiedzētas sēklas, kas pārsedzamas ar 1 cm biezu

augsnes kārtu.

Laucītes izcirtumos, kas ātri neaizzeļ ar zālaugiem,
ieteicams apsēt ar sparciju. Sparcija ir ilggadīga, tikai

pirmajos gados, audzēta no sēklas, tā attīstās lēni, tādēļ
labāk to stādīt pavasarī, sadalot vecus krūmus.

Mežābeļu, meža bumbieru vai meža plūmju sabiezināts

stādījums starp laukiem veido plēsoņām grūti pārvaramu
dzīvžogu, kas noder irbēm un citiem putniem par labu

perēšanas vietu, bet zaķu mazuļiem par slēptuvi. Ziemā

zaķi un stirnas dzīvžogu izmantos arī kā barību. Tīrumu,

pļavu, ganību malās un izcirtumos nedrīkst nocirst kadi-

ķus, jo tos ziemā ēd staltbrieži.

Pat ja mežkopības intereses prasītu nocirst vecus, pār-
augušus ozolus, tie būtu jāsaudzē, jo tie dod zīles — ļoti
vērtīgu koncentrētu barību visiem pārnadžiem. Kur ozolu

nav, jāatrod tiem piemērotas vietas un jāiestāda kaut ne-

lielas ozolu grupas. Ozols ir ātraudzīgs, tikai jāstāda vis-

maz 1,5 m augsti stādi, kas sākumā iežogojami. Tāpat

gaismas apspīdētās laucēs un mežmalās ieteicams stādīt

zirgkastaņu grupas. Tas viss ne vien dod dzīvniekiem ba-

rību, bet arī izdaiļo apkārtni.

Laukirbēm, zaķiem, stirnām un staltbriežiem labi barī-

bas lauciņi ir no sniega attīrīti ziemāju sējumu gabaliņi.
No teiktā izriet, ka līdztekus standarta, respektīvi, oli*



167

ciālajiem, pasākumiem dzīvnieku piebarošana veicama ļoti

daudzveidīgi un bieži pat bez lieliem līdzekļiem, vajadzīga
tikai laba griba.

J. Sloka

DZĪVE ZEM LEDUS

Par ziemas tuvošanos kā uz sauszemes, tā ūdenī vēstī

daudzas cita ar citu cieši saistītas parādības. Šo parādību
pamatcēlonis ir tas, ka rudenī dienu no dienas pazeminās

gaisa temperatūra. Kļūstot vēsākam, ūdeņi arvien vairāk

atdziest, līdz sasniedz kritisko punktu — o°. Šajā laikā

visa mierīga ūdens virsma pārklājas ar ledus segu. Sa-

lam pieņemoties, aizsalst arī upes un strauti. Izveidojo-
ties ledus segai, zivis un pārējie ūdens dzīvnieki ir pasar-

gāti no sala, jo zem ledus ūdens temperatūra vienmēr tu-

ras nedaudz virs nulles, bet pie baseina gultnes ziemā

ūdens ir vissiltākais — apmēram 4°C. Ļoti raksturīgi, ka

temperatūras maiņas ūdenī nekad nav tik straujas kā

gaisā. «Klimats» ūdenī ir vienmērīgāks un līdz ar to mai-

gāks nekā ārpus tā. Šīs ūdens «klimatiskās» īpašības ir

ļoti nozīmīgas, jo vairumam zemūdens pasaules iemītnieku

ķermeņa temperatūra ir atkarīga no apkārtējo ūdens masu

temperatūras.
Līdz ar sala atnākšanu apstājas piekrastes augu dzīvī-

bas norises un atmirst to virsūdens daļas. Apsalst un

nodzeltē niedres, meldri, kalmes, grīšļi, bultenes, ežgal-

vas, vālītes. Tāpat iet bojā dzelteno un balto ūdensrožu,
kā arī glīveņu lapas un stublāji. Neskartas saglabājas
tikai šo augu sakņu sistēmas un rizomi. Pārlaiduši ziemas

miera periodu, pavasarī šie augi atkal mostas dzīvei un

veido jaunus dzinumus. Zemūdens augi, tādi kā elodejas
un haras, ziemas aukstumu un tumsu pārcieš bez seviš-

ķām izmaiņām.
Tuvojoties ziemai, no seklajiem piekrastes ūdeņiem uz

piemērotākām pārziemošanas vietām dziļumā pārvietojas
zivis, vēžveidīgie, ūdens kukaiņi un to kāpuri, tārpi un

citkārt tik gausie gliemeži un gliemenes. Lielākā daļa mi-

nēto ūdens dzīvnieku sugu auksto gadalaiku, kad tempe-
ratūra ūdenī noslīd zem 7°C, pavada, ierakušies dūņās,
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Redzama vienkārša ierīce — vēja
aerators gaisa sūknēšanai zem le-

dus. Kā sūknis izmantojams velo-

sipēda vai auto riepu gaisa sūk-

nis, kas savienots ar vējspārniem.
Sūknim pievienota caurule, pa kuru

gaisu ievada ūdenī. Lielā vēja

sūkņa gājienam jābūt garākam,
mazā — īsākam. Šīs vienkāršās

ierīces trūkums tas, ka bezvēja

laikā tā nedarbojas. Lai vajadzī-
bas gadījumā ierīce darbotos ne-

pārtraukti, sūkņa darbināšanai iz-

mantojams kāds motors.

kur guļ ziemas miegu. Tā zie-

mu pārlaiž karūsas, līņi, kar-

pas, zuši, plauži un citas ziv-

ju sugas, kā arī vairums ūde-

nī dzīvojošo bezmugurkaul-
nieku. Ziemas guļas laikā zi-

vīm palēninās elpošana un

sirdsdarbība, gandrīz apstā-
jas vielu maiņas procesi. Plē-

sīgās zivis —i līdaka, asaris,
zandarts un ķīsis pat ziemā

ir samērā aktīvas un cenšas

atrast piemērotu laupījumu. Lielā salā tomēr arī šīs zivis

iegrimst letarģiskā miegā.
Aukstumu mīlošās zivis ziemā turpina aktīvi baroties un

šajā gadalaikā arī nārsto. Vēlā rudenī un ziemas sākumā

nārsto lasis, taimiņš, sīga, forele, bet vēl vēlāk, ziemas

vidū —■ janvāra beigās vai februārī, t. i., tieši tad, kad

pie mums ir visbargākais sals, — nārsto vēdzele.

Ja temperatūras apstākļi zivīm un citiem ūdenī dzīvo-

jošiem organismiem pat ziemā parasti ir tādi, ka to eksis-

tence netiek apdraudēta, tad daudz sliktāks stāvoklis ir

ar dzīvniekiem elpošanai vajadzīgo skābekli, īpaši necaur-

tekošos, seklos, aizaugušos ezeros un dīķos.
Vasarā skābeklis ūdenī nokļūst no gaisa, bez tam skā-

bekli izdala ūdenī augošie zaļie augi un aļģes. Ziemā, kad

ūdeņi ir aizsaluši, stāvoklis mainās: skābeklis no gaisa
ūdenī vairs neiekļūst, lielākā daļa augu ir atmiruši vai arī

aukstuma un tumsas dēļ nespēj ražot skābekli. Seklākos

ezeros un dīķos tad nereti konstatējams skābekļa trūkums,

jo ūdenī esošo skābekli saista trūdošās organiskās vielas.
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Ja skābekļa saturs ūdenī samazinās līdz apmēram 1,5 ml

litrā, nobeidzas līdakas, bet, ja vienā litrā ūdens palicis
vairs tikai 0,5 ml skābekļa, — līņi un karpas.

Lai pasargātu zivis un ūdens bezmugurkaulniekus no

bojā ejas, jāpārbauda skābekļa saturs ūdenī. Kad konsta-

tēts skābekļa trūkums, zivīm jāpalīdz.

Lai pasargātu zivis no noslāpšanas, kas parasti notiek

ziemas beigu posmā, vislabākais paņēmiens ir tīra skā-

bekļa ievadīšana ūdenī. Praktiski to izdara, skābekli no

balona ūdenī ievadot ar cauruli, kam galā pievienots po-

rainas masas sadalītājs. Tad skābeklis nokļūst ūdenī sīku

burbulīšu strāvas veidā. Jo garāks būs sadalītājs, jo lie-

lākā ūdens tilpumā skābeklis izplatīsies. Līdzīgi ar sūk-

ņiem ūdenī var ievadīt tīru gaisu. Ja nav citu iespēju, zi-

vis jāmēģina glābt, izcērtot āliņģus. Kaut gan gaiss pa

āliņģiem ūdenī iekļūst samērā lēni un maz, pa āliņģiem
no ūdens izdalās kaitīgās gāzes.

Lai novērstu nelaimes gadījumus, āliņģi iezīmējami ar

egļu vai citu koku zariem.

Pavasarī sals izbeidzas, ledus sega zud, ūdeņi mostas

jaunam veģetācijas periodam.

I. Reine

METEORĪTA JUBILEJA

Tas notika pirms 150 gadiem, 1820. gada 12_. jūlija

(30. jūnijā pēc vecā stila) starp pl. 5 un 6 vakara, torei-

zējās Vitebskas guberņas Daugavpils apriņķa Līksnas

muižā. Debesis bija skaidras, un pūta lēns dienvidaus-

trumu vējš. Pēkšņi debesīs parādījās liela, pilnam mēne-

sim līdzīga kvēlojoša uguns bumba, kas ātri virzījās no

dienvidiem uz ziemeļiem. Tās liesma atgādināja īsu ko-

mētas asti, kas savā ceļā atstāja pamazām gaistošu iega-
renu mākonīšu virkni.

Izskatījās, it kā bumba pirms nodzišanas mestu loku.

Lode tika novērota no 7 vietām, un to laimējās redzēt

11 cilvēkiem. Vērotājiem 12 verstis no Līksnas šī bumba

atgādināja lielu, degošu salmu kūli. Divi amatnieki, labo-

dami jumtu Vārkavas muižā, divas verstis no akmens no-



170

krišanas vietas, redzēja lielu, pelēku lodi, kuras spožums

mainījās un kura sasprāga daudzās daļās un tad atkal

it kā saplūda kopā tādā augstumā, ko, ņemot vērā attā-

lumu līdz nokrišanas vietai, notikuma aprakstītājs vērtē

ap divām verstīm.

Tad bumba nodzisa, un no tās puses nepilnu minūti pēc

parādības sākuma atskanēja varens sprādziens, vispirms

līdzīgs trim ātri sekojošiem lielgabala grāvieniem, tad

daudziem šauteņu šāvieniem un beidzot gari stieptam pēr-
kona rūcienam. Abi Vārkavas jumta labotāji, kuri bija
tuvāk, novēroja, ka pēc bumbas sadalīšanās un daļu šķie-
tamās saplūšanas seko sprādziens un bumba nokrīt.

Pēc šiem grāvieniem 24 verstis no Līksnas muižas «Laz-

dānu» laukā piecdesmit soļu no diviem zemniekiem no-

krita akmens, kas iemantoja nosaukumu Līksnas jeb «Laz-

dānu» meteorīts. Tas iespiedās pusotru pēdu dziļi samērā

cietā un sausā mālzemē, un ap to izplatījās stipra sēra

smaka. Kad no apmulsuma atžirgušie zemnieki mēģināja
pieskarties akmenim, viņi viegli apdedzināja rokas, jo
akmens bija ļoti karsts. Meteorīta virspuse bija melna un

ar iedobumiem, kas izskatījās kā ar pirkstiem iespiesti.
Meteorīts bija līdzīgs ieapaļai laktai, un tas ar smailāko

galu bija iedūries zemē. Pienāca vēl vairāki zemnieki,
izvilka meteorītu, aizveda uz netālo krogu, kur to saskal-

dīja un sadalīja savā starpā. Līksnas muižas grāfs fon

Plāters-Zībergs tikai ar pūlēm ieguva dažus gabalus, ku-

rus nosūtīja Viļņas universitātei un T. Grothusam. (Tagad
Kijevā, Ukrainas PSR ZA Ģeoloģijas muzejā glabājas
5,213 kg smags gabals.) Meteorīta svars varēja būt aptu-
veni 40 mārciņas (16 kg). Svaigā lūzuma virsmā meteorīts

bija balti pelēks un caurausts ar ļoti daudzām metāliskām

starpkārtiņām dažādos virzienos.

Četras verstis no šīs nokrišanas vietas seši siena pļā-
vēji pie Kalupes ezera redzēja iekrītam ūdenī lielu ķer-
meni. Bet trīs verstis pretējā virzienā tajā pašā laikā kaut

kas iekrita Dubnas upē un saduļķoja ūdeni uz veselu

stundu. Bez tam atsevišķi gabali varētu būt nokrituši lielā

mežā, virs kura šis ķermenis sasprāga, jo tajā laikā mežā

strādājošie ļaudis manīja nodrebam zemi un dzirdēja lūs-

tam kokus, it kā daudzās vietās kristu ļoti smagi priekš-
meti. Ļaudis sabijušies izbēga no meža un pēc tam ne-

varēja atcerēties un uzrādīt, no kuras puses nākuši trokšņi.
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Pats aculiecinieks Plāters-Zībergs šos novērojumus sa-

kopojis un publicējis laikrakstā «Allgemeine deutsche

Zeitung fūr Russland» 1820. gada 28. jūlija numurā.

Līksnas meteorītu pirmais pētījis ievērojamais tālaika

zinātnieks Teodors Grothuss (1821. g.). Viņš noteicis tā

īpatnējo svaru (3,756) un sastāvu: Fe — 26,0 (16,9),
Ni — 2,0 (1,7), FeO — 22,0 (13,2), MgO — 10,8 (25,1),
CaO — 0,5, A1203 — 1,3 (2,5), Si02 — 33,2 (36,5), S —

3,5 (2,1), FeCr
2
0

4
— 0,9% (0,7). (lekavās jaunāku analīžu

rezultāti.)

Līksnas meteorīts ir akmens meteorīta hondrīta pa-

veids, pelēkā krāsā, ar melnu, gludu garozu. Noslīpētajā
virsmā redzamas ieapaļas minerālu hondras ar I—2 mm

diametru un starp tām daudz dzelzs. Mikroskopā redzams

milzums nedaudz pārkristalizētu dažādas struktūras hon-

dru ar 0,1 —0,2 mm diametru, kuras sastāv galvenokārt
no silikātu minerāliem — olivīna un rombiskā piroksēna.
Starp šīm hondrām ir daudz sīku, tumšu, pavisam necaur-

spīdīgu ieslēgumu un dzīslu, kas sastāv galvenokārt no

dzelzs un troilīta (FeS). lepriekš teikto apstiprina arī

Latvijas PSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūtā izdarītā

Līksnas meteorīta rentgenogrāfiskā analīze (ķīm. zin.

kand. A. Upītes dati), no kuras redzams, ka meteorīta sa-

stāvā ietilpst minerāli enstatīts (rombiskā piroksēna pa-

veids), olivīns, troilīts un a-dzelzs (ferrīts).
Meteorītu krišana novērota arī 1863. gada 8. augustā

Ērģemes apkārtnē un — ne pilnīgi droši — arī 1963. gada
maijā Bauskas rajonā Codes ciema apkārtnē, taču šie

meteorīti vēl nav atrasti, tāpat kā Līksnas meteorīta pārē-

jās daļas. Nav šaubu, ka pagājušajos gadu tūkstošos

vajadzētu būt nokritušiem vēl daudziem meteorītiem, par
kuriem nav saglabājušās ziņas. Ja mūsu lasītāji kādu no

meteorītiem atrastu, lūdzam par to ziņot Latvijas PSR

Dabas muzejam Rīgā, Kr. Barona ielā 4.

Vai jus zināt, ka...

...

lai varētu visi reizē sapulcēties vienā vietā pie Burtnieku ezera

un sākt kopīgu karagājienu, 1210. gadā lībieši un latgaļi pēc norunas

sanāca tad, kad nākamreiz parādījās jauns Mēness?

...kā vēstī senie dokumenti, kurši 13. gs. sākumā laiku dalījuši
20 gadu periodos, pēc kuriem atkārtojuši arklu (aramzemes platības
vienību) uzskaiti?
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J. Maļinovskis

PAR ĢEOLOĢISKĀS VĒSTURES PERIODISKUMU

UN NĀKOTNES ĢEOLOĢISKO NOTIKUMU

ZINĀTNISKU PAREDZĒŠANU

Mūsu dienu ģeoloģijas zinātne tuvojas akadēmiķa A. Karpinska
novēlējuma (1894) piepildījumam, ka «ģeoloģiskā vēsture sasniegs
tādu pilnību, kura tagad mūsu zinātnē valdošie mākslīgie ģeohrono-
loģiskie iedalījumi atdos savu vietu dabiskajiem».

Mūsu dienās vairs tikai retais ģeologs apšaubīs sakarību starp
trim Zemes attīstības pēdējiem lielajiem posmiem un trim Saules sis-

tēmas apgriešanās periodiem ap Galaktikas centru (galaktiskajiem
gadiem). Tomēr zemes iežu absolūtā vecuma skala patlaban vēl nav

izstrādāta tik precīzi, lai ģeoloģiskās vēstures atsevišķus notikumus

varētu tieši attiecināt uz kādu noteiktu Saules sistēmas stāvokli

Galaktikā.

Lai gan daudzās līdz šim sastādītās zemes iežu absolūtā vecuma

skalas ir atšķirīgas, tomēr pēdējo 70 miljonu gadu posmā tās ir gan-
drīz vienādas. Tāpēc nav iemesla šaubīties, ka šī posma Zemes vēs-

tures notikumi ir samērā pareizi datēti. Šajā posmā ir novērojama
šāda sakarība: kad notiek plašas transgresijas (apgabalu iegrimšana,
okeānu līmeņa celšanās un to platības palielināšanas, attēlā — Trn),
tad mazāk veidojas kroku kalni un magmatiskie ieži (attēlā — KJn).
Un otrādi: plašu regresiju (jūras atplūdu) laiks sakrīt ar magmā-
tiskās aktivitātes laiku kalnu apgabalos. Dabiski, ka šai sakarībai

vajadzētu izpausties arī senākajos Zemes attīstības posmos. Ar šo

principu arī pamatota zīmējumā redzamā skala.

Galaktiskā gada ilgums, pēc padomju astronoma P. Parenago
(1952, 1954), ir aptuveni 170 miljoni gadu. Šajā laikā Saules sistēma

nonāk savas orbītas perigalaktijā (vistuvāk centram — 7,12 kilopar-
seku [1 kiloparseks — 3,08 - 1016 km], attēlā — Prg) un tad apoga-

laktijā (vistālāk no centra — 8,59 kiloparseki, attēlā — Apg). Pēc

P. Parenago datiem, Saules sistēma sasniegs perigalaktiju pēc 12

miljoniem gadu.
šo Saules sistēmas kustību Galaktikas plaknē sarežģī tās svārstī-

bas perpendikulāri Galaktikas plaknei ar periodu ap 86 miljoni gadu.
Pusi no šī perioda laika Saule atrodas Galaktikas plaknes vienā pusē
un pēc tam — otrā. Ta paša perioda ceturtdaļas laikā (21 milj.
500 000 g.) Saule noiet no krustpunkta ar Galaktikas plakni līdz

maksimālajam attālumam no tās.

Ar pārsteidzoši līdzīgu periodu (ap 22 miljoni gadu) atkārtojas
lielākās jūras transgresijas uz kontinentiem un ar tām saistītie siltā

klimata maksimumi (J. Maļinovskis, 1963). Šāds transgresiju periodis-
kums deva iespēju izdalīt katrā lielajā Zemes attīstības periodā
8 mazos tektoniskos periodus un pēc tam tos salīdzināt.

Attēlojot Zemes vēstures trīs lielos posmus trīs rindās, izrādās,
ka līdzīgie mazie tektoniskie periodi (pēc transgresijām, kalnu kro-

košanās aktivitātes, līdzīgu derīgo izrakteņu veidošanās v. c.) izvie-

tojas viens zem otra (skat. att.). Piemēram, pirmā un arī trešā lielā



173

Zemes ģeoloģiskie periodi

tektoniskā perioda trešajā mazajā tektoniskajā periodā (pirmais
ietilpst kembrija Cm, pēdējais —

krita Cr periodā) ir uzkrājušies
lieli fosforīta nogulumi. Līdz ar to var paredzēt, ka fosforītu nogu-
lumus izdosies atrast arī vidējā devona (D2) nogulumos, jo tie atbilst

otrā lielā tektoniskā perioda trešajam mazajam tektoniskajam perio-
dam.
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Plašas jūras regresijas, pastiprināta kroku kalnāju veidošanās

un auksta klimata iestāšanās ir konstatējama tajos Zemes vēstures

posmos, kad Saules sistēma atradusies perigalaktija un apogalaktija
apvidos. Sai parādībai ir sakars ar Saules sistēmas kustības ātruma

pieaugumu ap Galaktikas centru perigalaktijā. Līdzīgi procesi konsta-

tējami apogalaktijā: tie saistāmi ar Zemes griešanās ātruma pie-

augumu. Ar šiem momentiem saistās samērā labi izteiktas robežas

starp atsevišķām ģeoloģiskām epohām.
Visos trijos Zemes vēstures lielajos tektoniskajos periodos skaidri

izdalās divi biosfēras aktivitātes maksimumi, kuri saistās ar 111 un

VII mazo tektonisko periodu. To apliecina nogulumi, kas izveidojušies
ar organismu līdzdalību. Šajos periodos izveidojušies galvenie pasau-
les degslānekļu, ogļu, naftas, gāzes un fosforītu krājumi, bez tam vēl

arī samērā daudz mangāna, dzelzsrūdas un boksītu krājumu. 111 un

VII mazā tektoniskā perioda nogulumi plaši izplatīti arī Baltijā, tā-

pēc šeit sagaidāmi naftas un gāzes atradņu atklājumi.
Trešajā — Alpu posmā šie divi biosfēras aktivitātes maksimumi

atbilst diviem silta Zemes klimata vispārējiem maksimumiem. Līdzīgu
silta klimata momentu pēdas skaidri novērojamas arī pirmajā —

Kaledonijas un otrajā — Variscijas lielajā tektoniskajā periodā.
Tādējādi jāatzīst, ka ģeoloģiskie notikumi ir atkarīgi no galak-

tiskā gadalaika.

Mūsdienu notikumiem līdzīgi ģeoloģiskie notikumi norisinājušies
uz Zemes devona (D) sākumā un arī triasa (T) sākumā (skat. at-

tēlu). Līdz ar to tuvākajā nākotnē, 30—35 miljonos gadu, ģeoloģis-

kajiem notikumiem ir jābūt līdzīgiem triasa vai devona sākuma noti-

kumiem. Pēc šīs analoģijas minēto gadu laikā Zemei jāpārdzīvo
diezgan plaša jūras transgresija un siltāka klimata iestāšanās (tuvā-

kajos 2—3 miljonos gadu), pēc tam regresija un ļoti stiprs apledo-
jums perigalaktijā (pēc 12 miljoniem gadu) un pēc tā — jauna

transgresija un siltāka klimata iestāšanās, ar ko sāksies nākamā

galaktiskā gada notikumi. Maz domājams, ka šis jaunais gads va-

rētu stipri atšķirties no jebkura no trīs pēdējo galaktisko gadu no-

tikumiem, ja vien uz to neiedarbosies jauns ģeoloģisks faktors —

cilvēks.

Paskaidrojumi zīmējumam

Ss Saules sistēmas pašreizējā vieta Galaktikā.

So Saules sistēmas galaktiskā orbīta.

Gp Galaktikas plakne.
Prg Saules sistēmas orbītas perigalaktijs.
Apg Saules sistēmas orbītas apogalaktijs.
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Sps Saules sistēmas svārstību līkne perpendikulāri Galaktikas

plaknei.
Sā Saules sistēmas kustības ātruma izmaiņu līkne

(ap Galaktikas centru).
Zm Zemes griešanās ātruma (ap savu asi) svārstību shematiska

līkne.

Kln Kalnu veidošanās intensitātes līkne, kas rāda izveidojušos
granīta masīvu skaitu katros 10 milj. gadu.

Trn Transgresiju līkne, kas rāda jūru platības izmaiņas laika

gaitā.
Jūras nogulumi:

Klķ Karbonātu ieži (kaļķakmeņi, dolo-

mīti v. c).

Krm Kramainie nogulumi.
Sml Terigenie ieži (smilšakmeņi, māli v. c).

Organogenie nogulumi:
Nf Nafta un gāze.
Dgsl Degslānekļi.
Ogl Ogles.
Psf Fosforīti.

Ķīmiskie nogulumi:
Fe Dzelzsrūdas.

AI Boksīti (alumīnija rūdas).
Mn Mangānarūdas.

X Kālija sāji.
Ģeoloģiskie periodi:

Cm — kembrijs, O — ordoviks, S — silūrs, D — devons, C — kar-

bons, P — perms, T — triass, J — jura, Cr — krīts, Pg — paleogēns,
N — neogēns, Q — kvartārs.

Vai jus zināt, ka...

...senāk Latvijā bijuši īpatnēji dabas rezervāti, kas saukti par

svētajiem mežiem vai svētbirzīm?

Cejotājs Reinholds Lubenaus raksta par savu ceļojumu 1585. gadā
cauri kuršu zemei: «Ziemsvētkos viņi devās medīt savā svētā mežā,
kur citādi visu gadu ne ko medī, ne cērt...»

Pēc Z. Lancmaņa (1924) publicētā nostāsta, svētais mežs bijis pie

Jaungulbenes. šajā mežā neviens nedrīkstēja ne koku cirst, ne medīt,

ne arī lasīt zarus vai lapas.
Svētie meži vai birzis minēti dokumentos vairākkārt, piemēram,

1253. gadā, 1503. gadā.
Par svēto mežu līdzību ar rezervātiem pirmais rakstījis progresī-

vais novadpētnieks Z. Lancmanis.

Pirms 400 gadiem, 1570. gada 22. jūnijā, Jelgavā ar lēmumu no-

rādīts, ka Kurzemes hercogam ir «rezervēti medību iecirkņi Kungu
birzī pie Kuldīgas, Saldū, Zvārdē un Kandavā pusjūdzi apkārt (kas
dabā nav apzīmēts), Dobelē un Jelgavā tāpat, un arī Sēlpilī, tik

tālu, kā pazīšanas zīmes ir izliktas, un Bauskā starp abām upēm».
...

ar 1684. gada landtāga lēmumu Kurzemes zemniekiem pilnīgi
aizliedza medīt?



J. SIRMBĀRDIS

ZIEMAS RITA DZIESMIŅA

Pa pūkainām, pa drupenām,
Pa pirmā sniega kupenām
Man līdz tai stigai jāaizbrien,
Kur briedis platus ragus slien

Gar melnu alkšņu stumbriem

Starp akačiem un dumbriem.

Kaut ceļš var likties grūts un tāls,

Kad mostas ausmas svīdums bāls,
Man jāredz zaķu karnevāls

Ap ziemas pirmo rozu,

Ap egli čiekurotu.

Man jāizdzer šis ziemas rīts,
Kas ir līdz malām piepildīts
Ar sprēgājošu daili,
Kas sārtā ausmā gailē
Pār sirmu priežu smailēm.

Man jāizzin līdz galam viss,
Kur slēpjas dzīves saulgozis,
Kas neatļauj ne asnam dzist

Bez miņas un bez pēdām
Zem aukstām pārslu grēdām,
Zem pūkainām, zem drupenām,
Zem baltiņ baltām kupenām ...

Ik uz soļa pa ūdens spogulim.

M. Kundziņa krāsu foto.
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PAVASARIS

J. Kalniņš

LĀSTEKAS PIL ARVIEN STEIDZĪGĀK

Februāri pār zemi vēl pilnā spēkā valda salti vēji un

sala spelgoņa, taču gadās novakari, kad bērzu vai alkšņu

pelēcīgo bezlapu audzi klāj zilgana, viegla dūmaka. Tu

nevienam neko tad vēl nevari pierādīt par pavasari, bet

tādā vakarā ar sesto prātu jūti — dziļi pazemē jau mostas

slepeni spēki, kas grauj ziemas kundzības pamatus. Saule,

pāri sniegiem slīdēdama, atstājusi kaut ko no sava sil-

tuma debesim, kas jumjas pāri pasaulei, un drīz jo drīz

ziemas vara būs lauzta.

Rit nedēļas, un lāstekas dienas vidū piesaulē pil arvien

steidzīgāk. Lāses sadeldē lejā sniega segu, un tur parā-
dās melna zemes stīdziņa. Kaut naktis un dažreiz ari dienā

sals kniebj neciešami spītīgi, tomēr ir jau pavisam droši,
ka vēl tikai mazliet mazliet jāpaciešas, lai zemes krūts

pārvarētu stingumu un sāktu pulsēt pavasarīga prieka
pilna.

Viegli kūpēdamas, piesaulē nozied lazdas, un, lūk, kādu

dienu meža ielocē sniegs no upes kraujas ir pazudis un

tur dvašo brūni melna trūdu zeme, kurā pusdienas laikā

Irdz pavasara ūdens.

Arvien skaļāk sāk runāt strauti, kas steidz uz upēm,
saukdami: «Laiks nomest ledus segas! Vai nemanāt, cik

laipna pie debesīm augu dienu dzīvo saule? Klāt bridis,
kad no pasaules aizskalojams viss ziemas stingums un

netīrums!»

Upes izkāpj no krastiem, strauti kļuvuši plati, pilni
melna, atvarama ūdens, zemās pļavas un tīrumi vizuļo
saulē kā ezeri, bet bērzi tajos stāv balti kā nomazgāti un

to līganas rokas Izelpo nenokluslnāmu pavasara dzīvību.
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Pavasaris pārstaigā zemi, iedegdams mežmalā vijolītes,
dzelteni mirdz māllēpenes un pienenes, pirmajām strazdu

un cīruļu dziesmām mežā un laukā katru dienu pievienojas
jaunas līksmas balsis.

Arumos krīt sēkla, un nāk silti vakari, kad lakstīgalas
balss neļauj doties pie miera ne vecam, ne jaunam, pirms
bridi nav pastāvēts nokrēslā, lai leklausītos, cik līksma un

briestoša spēka pilna šai stundā Ir visa pasaule.

M. Bušs

MEŽA ATJAUNOŠANA ŠODIEN UN RĪT

Tie, kam ar mežu darīšanu mazāk, vājāk orientējas arī

mežinieku valodā. Vārdi «skrajcirte» un «kailcirte»,
«smalctīre» un «cirtmets», «krāja», «dižmežs», «starp-
audze», «skujirbe» un daudzi citi ir gan tā kā dzirdēti, bet

ko tie īsti nozīmē? Un «meža atjaunošana»? Vai tad mežs

var kļūt jaunāks? Koks, protams, nevar, bet mežs, respek-
tīvi audze, zināmos apstākļos gan. Bet meža atjaunošana
(ne atjaunināšana) patiesībā nozīmē, ka radām jaunu mež-

audzi vecās (nocirstās vai bojā gājušās) vietā. lestādām

vai iesējam kokus tur, kur mežs jau audzis, bet ar vārdu

«apmežošana» apzīmējam meža ieaudzēšanu platībās, kur

mežs izzudis (smiltājos, lauksaimniecībai nepiemērotās

zemēs, karjeros, purvos v. c).

Latvijā labi sen vairs nav mežu, kas netiktu apsaimnie-
koti. Mūsu meži tagad ir nevis «dabas bagātība», bet cil-

vēka darba produkts, kas no citām lauksaimniecības kul-

tūrām atšķiras ar savu pastāvīgumu un garo rotācijas

periodu. Produkciju mežs dod nepārtraukti: vairāk nekā

puse visas mūsu republikas iegūtās koksnes nāk no kop-
šanas cirtēm, kurās izcērt mežam liekos kokus. Mums nav

mežu (atskaitot rezervātus un pirmo reizi apmežotās pla-
tības), kas nebūtu periodiski nocirsti un atkal atjaunoti
vai dabiski atjaunojušies. Diezgan bieži meža dabisko

ataugšanu var panākt, ja izcirtums nav plats un ar to ro-

bežojas veca audze, kas ražo sēklas. Tā piemērotos ap-

stākļos izcirtums dažreiz labi apsējas ar priedi. Taču vis-

biežāk, ja neiejaucas mežkopis, izcirtumi aizzeļ, tajos sa-

aug krūmi vai, labākajā gadījumā, bērzi un apses. Kaut
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ari pēdējos vairs neuzskatām par «meža nezālēm», tos

mūsu rūpniecība tomēr pieprasa mazāk par skuju kokiem

priedi un egli. Tādēļ parasti izcirtumus nākas atjaunot

mākslīgi, t. i., apstrādāt vai apsēt. Ik gadus to darām 11 —

12 tūkstošu hektāru platībā. Pēdējie gadi nesuši daudz

jauna arī šinī darbā. Arvien retāks kļūst tradicionālais

augsnes gatavošanas rīks, ar ko kaplē laukumiņus vai

veido atgāztās velēnas, — smagais meža kaplis garajā
kātā. To izspieduši mūsu republikas racionalizatoru kon-

struētie laukumiņu gatavotāji agregāti un dažādi speciālie
meža traktorarkli. Ja nepieciešams augsni art vienlaidus,
tiem talkā nāk celmu rāvējas mašīnas. Pēdējos gados me-

hanizācijas līmenis meža augsnes apstrādē Latvijā sasnie-

dzis 90%. Mehanizē arī tādus smagus darbus kā smilts

piegāde un uzbēršana kūdrai katrā sējvietā, apmežojot
purvus. Sādu agregātu konstruējuši Latvijas Mežsaimnie-

cības problēmu zinātniskās pētniecības institūta līdzstrād-

nieki sadarbībā ar praktiķiem. Arī pašus kociņus arvien

vairāk stāda mašīnas, pagaidām gan tikai lielākoties vien-

laidus sagatavotās platībās. (Sādu ierīču konstruēšanā

panākumus guvuši Kalsnavas Mežu pētīšanas stacijas un

mežrūpniecības saimniecību darbinieki.)

Progress nevienā nozarē, arī mežsaimniecībā, nebūtu

iespējams, ja netiktu meklēti un atrasti jauni ceļi, veikti

eksperimenti un nepieciešamie teorētiskie pētījumi. Par to,
lai Latvijas mežkopjiem vienmēr būtu pie rokas padoms,
gādā Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības
institūts Rīgā, Mežu pētīšanas stacija Kalsnavā un LLA

Mežsaimniecības fakultāte Jelgavā. Par to, lai ik gadus

lielajā meža dzīvē varētu izvadīt 20 miljonus priežu un

50 miljonus egļu «bērnu», gādā pāri par trīsdesmit kok-

audzētavu ar 410 ha kopplatību. Arvien plašāk lietojam

sēklas, kas vāktas iedzimtības ziņā vērtīgās audzēs, bet

drīz produkciju sāks dot speciālas sēklu plantācijas, kurās

aug no izcilu koku potzariem pavairoti kociņi. Tik vērtīgas
un arī dārgas sēklas izsēt mežā vai parastā kokaudzētavas

dobē būtu izšķērdība. Kalsnavas Mežu pētīšanas stacijā

jau vairākus gadus priežu un egļu sējeņus audzē plašās,
ar polietilēna plēvi segtās augu mājās, kurās augsni ap-

strādā un sēj ar mehānismiem, bet dobes klāj 7 cm bieza,

ar minerālmēsliem bagātināta kūdras kārta. Stādāmais

materiāls šeit izaug divreiz ātrāk nekā zem klajas dc-
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bess, derīgo sējeņu iznākums no 1 kvadrātmetra pārsniedz
600, un pieckārtīgi ietaupās sēklas.

Lai gan audzēšanas tehnoloģija ir sarežģītāka, šāds

sējeņu audzēšanas veids ir arī ekonomiski izdevīgs.
Lai noskaidrotu meža koku dabas visapslēptākās īpašī-

bas, Kalsnavā izbūvēta īpaša iekārta — dendrotrons, kas

dod iespēju vienlaicīgi eksperimentēt ar tūkstošiem jauno

kociņu, mainot tiem augšanas apstākļus gan no barības

šķīduma sastāva, gan no apgaismojuma, gan arī no tem-

peratūras viedokļa. Visa sarežģītā iekārta, kurā režīmu

uztur automātiski, ir pilnīgi oriģinālas konstrukcijas un

pagaidām vienīgā tāda tipa Padomju Savienībā. Nav iz-

slēgts, ka kaut ko no šeit konstruētā varēs sekmīgi lietot

arī lauksaimniecībā, piemēram, stādu «iebriketēšanu» un

«iešūšanu» ložmetēju patronlentei līdzīgā veidojumā.
Arī paši no jauna stādītie meži ar laiku būs citādi. Ik

pēc 12—20 m tos šķērsos braucamas stidziņas. Tās vaja-

dzīgas ne tikai transportam, cīņai ar kaitēkļiem un meža

mēslošanai (šis pasākums, sākot ar 1968. gadu, vēršas
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Vairāki lasītāji lūguši ievietot mūsu kalendārā Fotouzņēmumus, kuros

būtu tverti momenti no Latvijas meža faunas dzīves. Izpildām šo vē-

lēšanos
— publicējam dažās ainas no stirnu un aļņu «ikdienas».

plašumā), bet pa tām braukās arī kopšanas ciršu kombains

«Dzenis», kas no stidziņas sasniegs jebkuru izcērtamo

koku, satvers to, nogriezīs, uzkraus sev «uz muguras» pie
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jau nogrieztajiem un aiztransportēs, kurp vajadzīgs. Viens

operators, sēdēdams kabīnē, veiks vairāku mežstrādnieku

darbu.

Kā redzam, mežstrādnieka darba raksturs mainās. Pa-

mazām noiet malā cirvis, rokas zāģis, lāpsta un kaplis.
Tos aizstāj speciāli mehānismi, ko darbina bezceļa trak-

tori. Ar katru gadu plašāk ieviešas arī vieglie, pārnēsā-

jamie motorizētie darba rīki, piemēram, pie mums kons-

truētais krūmgriezis «Secor», ko bez tam vēl lieto kultūru

kopšanai (zāles appļaušanai), un augsnes urbji. Nākotne

pieder stādiem, kuru saknes ietvertas dažādu materiālu

čaulās, kas pildītas ar barības substrātu, jo šādus stādus

var stādīt neatkarīgi no sezonas un nelabvēlīgos augšanas

apstākļos.
Nedaudz savdabīgs meža atjaunošanas un izmantošanas

veids ir visās mežrūpniecības saimniecībās sāktā Jaungada
eglīšu audzēšana. Jo drīz tā darīs galu gadskārtējai
«eglīšu krīzei», kas dažam labam sarūgtina svētku prieku.

Nav šaubu, ka mežs, kas aizņem gandrīz 40% Latvijas

teritorijas (šādu procentu daudzi zinātnieki uzskata par

optimālu kultūras valstīm), arī turpmāk stingri stāvēs

savā sargvietā, rūpēdamies par mūsu materiālo labklājību
un fizisko un garīgo labsajūtu. To garantē mūsu valsts

mežsaimniecības politika un visas sabiedrības pareizā jau-

tājuma izpratne.

I. Eipurs

BRŪNIE LĀČI LATVIJĀ

Brūnais lācis (Ursus arctus) tiek uzskatīts par plēsēju,
kaut gan īstenībā ir visēdājs, kas vairāk pārtiek no augu
nekā dzīvnieku barības. Tas labprāt ēd labības asnus, no-

briedušu labību, pumpurus, augļus, ogas un sēnes, turklāt

izrakņā skudru pūžņus un «pārbauda» bišu stropus. Bet,
līdzko šī barība vairs nav pieejama, lācis kļūst plēsējs
vārda tiešā nozīmē. Tas uzbrūk ganāmpulkiem, īpaši
aitām, un meža dzīvniekiem, dažkārt veicot tālus siroju-
mus. Un te jāpiebilst, ka lācis nemaz nav tik neveikls un

tūļīgs, kā var likties pēc pirmā acu uzmetiena: tas veikli

skrien, pret kalnu vēl ātrāk nekā līdzenumā, jo šeit teicami

noder garās pakaļkājas. Lācis bez grūtībām rāpjas kokos
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pēc bitēm un augļu barības, tāpat ir izveicīgs peldētājs
un makšķernieks un dažos apvidos labprāt pārtiek no

zivīm.

Pirms ziemas iestāšanās lācis ierīko midzeni klinšu alā,
caurā kokā vai biezoknī, kur paslēpjas zem kritušiem ko-

kiem, izveido pajumti un ļaujas apklāties ar sniegu. Šādā

migā tas pavada aukstāko gadalaiku ziemas miegā.

Senāk brūnais lācis bija bieži sastopams Latvijas me-

žos. Tas bieži apmeklējis arī zemnieku druvas un dravas.

Par to stāsta latviešu tautas dziesma:

Lācīts ēda manas auzas,

Savas auzas dēvēdams.

lesim, lāci, pie kundziņa,

Katram auzas piederēs.

Senlatviešiem lācis bija viens no galvenajiem medību

objektiem: tā ādā tērpās, gaļu izlietoja pārtikai. Vēlāk,

parādoties «medību noteikumiem», mainījies arī medību

raksturs. Jelgavas landtāga 1570. gada 22. jūnija proto-
kolā noteikts, ka zemniekiem par aļņu, meža cūku un stirnu

medīšanu bijis jāsaņem miesassods — tos drīkstējis me-

dīt tikai muižnieks, zemes īpašnieks. Lāčus, vilkus un lū-

šus zemniekiem bijis atļauts medīt ar noteikumu, ka de-

rīgais ieguvums —
āda jāatdod īpašniekam, pretējā gadī-

jumā zemnieki sodāmi kā zagļi.

18. gs. beigās lācis Latvijas teritorijā vēl nebija nekāds

retums. Ap 1870.—1880. gadu Vidzemē vēl bija sastopami

atsevišķi lāči (J. Sleinis. Latvijas zeme, daba, tauta).

Kurzemē tur pastāvīgi dzīvojošais pēdējais lācis nošauts

ap 1811. gadu, Vidzemē — ap 1900. gadu. Laikā līdz

1907. gadam atsevišķi ieklīduši lāči novēroti Cesvaines

un Piebalgas apkārtnē. Igaunijas teritorijā 1935. gadā

bija uzskaitīti 30 tur dzīvojoši lāči, kurus aizsargāja kā

dabas retumu.

Latvijas teritorijā pēdējos gadu desmitos par lāčiem ne-

bija nekādu noteiktu ziņu. Taču pēdējā laikā lāču pro-
blēma atkal kļuvusi aktuāla. Tā 1967. gadā Ludzas ap-
kārtnē novērots no austrumu teritorijām ieklīdis lācis.

1968. gadā lāči bieži sastapti Ziemeļlatvijā; acīmredzot

Igaunijas teritorijā, plaši izvēršoties mežu meliorācijai,
tiem kļuvis pārāk «karsti». Tā paša gada vasarā gadījies,
ka lāči Salacgrīvas apkārtnē saplosa aitas. Kāds pārgājie-
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nus sevišķi mīlošs lacis redzēts 1968. gada vasara pie
Kalnciema.

Kā rāda minētie dati, materiāli par brūnā lāča parādīša-
nos pēdējos gados mūsu republikas teritorijā ir epizodiski,
un nepieciešams vākt datus par šī retā dzīvnieka izpla-
tību.

A. Pastors, V. Grāvītis

ŪDENSKRITUMI UN KRĀCES

Pa šauru, līkumotu taku šķērsojot necaurredzamu, smar-

žojošu gāršu, gadās, ka klusumu iztraucē krākšana. Vēl
daži simti soļu, un dabas mīļotājs ierauga putojošu ūdens-

kritumu vai mutuļojošu upes krāci. Sevišķi vareni un dar-

bīgi tie izskatās pavasarī.

Paskatieties, cik dziļi mazais, centīgais ūdenskritums

iegrauzies dolomīta klintī, salīdzinot ar šīs klints aug-
stumu strautiņa krastā! Par ūdenskrituma čaklumu liecina

dolomīta bluķi, šķembas, zvirgzdi un oļi, kurus tas atrāvis

no klints un sadrupinājis un kuri tagad guļ tam pie kā-

jām.

Strautiņš izgrauzis veselu ieleju, izlauzdamies cauri do-

lomītu slāņiem, kas tagad redzami tā krastos. Un šajā
ielejā jau paspējuši ieaugt koki, daudzi no tiem visai resni,

un no daudziem pāri palikuši vairs tikai lieli, satrunējuši
celmi. Mēs varam paši it kā redzēt cauri gadsimtiem, paši

izsekot, kā dabā viss pamazām izmainījies, un iedomāties,
kā vēl mainīsies, kā mundrais strautiņš strādās tālāk.

Ūdenskritumi ir jāsaudzē. Mūsu republikā šo dabas

veidojumu ir ļoti maz. Skolnieki un kurš katrs var mācī-

ties pie tiem iepazīt dabas dialektiku.

Upes ūdenim darbojoties gadu tūkstošiem ilgi, dolomīta

slāņu ūdenskritumi vietām pamazām noārdīti un to vietā

palikušas dolomīta klinšu krāces. Citās vietās krāces iz-

veidojušās; upēm šķērsojot ledāja laukakmeņu krāvumus.

Krāces ne mazāk spilgti kā ūdenskritumi rāda nebeidzamo

kustību dabā.

Udensturistiem krāces dod iespēju pārbaudīt savu

spēku un veiklību. Tomēr, lai izvairītos no nelaimes gadī-
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jumiem, udensturistiem ir nepieciešams zināt, kur krā-

ces atrodas.

Šo iemeslu dēļ sastādīts Latvijas ūdenskritumu un krāču

saraksts*.

A. VENTAS BASEINS

1. Griezes krāce Ventā lejpus Vadakstes ietekas, pret Griezes

kapsētu; kritums 50 cm.

2. Pūču krāce augšpus Skuteļa ietekas; kritums 20 cm.

3. Rožkalnu krāce 1,5 km augšpus Loses ietekas; kritums 37 cm.

4. Nīgrandes krācītes 0,2 km lejpus tilta, perma kaļķakmeņos;
kritums 27 cm.

5. Pīlupju krāce ar salu; kritums 40 cm.

6. Paišu krāce 0,3 km lejpus Lētižas ietekas, karbona Šķerveļa
svītas smilšainajos dolomītos; kritums 35 cm.

7. Krauju krāce 0,7 km lejpus Šķerveļa ietekas, karbona Šķer-
veļa svītas smilšainajos dolomītos; kritums 30 cm.

8. Gobdziņu krāce 1 km lejpus Šķerveļa ietekas, karbona Šķer-
veļa svītas smilšainajos dolomītos; 800 metros kritums 150 cm.

9. Varkaļu krāce 2 km lejpus Šķerveļa; 200 m gara krāce, kar-

bona Ketleru svītas smilšakmeņos, ar vairākām akmeņainām
salām; kritums 75 cm.

10. «Elle» 0,3 km lejpus Kojas ietekas (pie Lēnu baznīcas); kri-

tums 35 cm.

11. Kaupiņu krāce 2 km lejpus Kojas ietekas; 700 m garajā posmā
kritums 40 cm.

I Neliels ūdenskritums Ciecerē pie Sesiles skolas, Saldus tuvumā,

perma kaļķakmeņos.
12. Skrundas krāce Ventā 100 m augšpus Skrundas tilta; 300 m

garajā posmā kritums 25 cm.

13. Pastaru krāce 2,5 km lejpus Skrundas pilsētas; kritums 40 cm.

14. «Strūklas» 3 km lejpus Skrundas pilsētas, Olaines salu grupā;
kritums 30 cm.

15. Vārēs krāce; 100 m garumā kritums 27 cm.

16. Mazraņķu_ krāce 0,5 km lejpus Šķēpeļa ietekas jeb 2 km

augšpus Ēnavas ietekas; 800 m garajā krāčainajā posmā kri-

tums 35 cm.

17. Briežu un Cerendu krāces pie Mazupcs (1. kr.) un Lējējupes

(kr. kr.) ietekas, augšdevona Kursas un Jonišķu svītu dolo-

mītos; 2,3 km garajā krāčainajā posmā kritums 225 cm.

18. Skrundenieku krāce 3 km lejpus Ēdas ietekas; kritums 45 cm.

19. Rimzātu krāce 10 km augšpus Kuldīgas; 1,8 km garajā krā-

čainajā posmā kritums 165 cm.

20. 3 rumbiņas — Augšrumbiņa, Vidusrumbiņa un Lejasrumbiņa

* Ūdenskritumi (apzīmēti ar romiešu cipariem) un krāces sakārtoti upju tecē-

šanas virzienā, tajā pašā secībā iekļaujot arī galveno pieteku ūdenskritumus

un krāces.
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5 km augšpus Kuldīgas, augšdevona dolomītos; 600 m garajā
posmā kopīgais kritums 45 cm, katras rumbiņas slieksnis

10—12 cm.

21. Plostnieku krāce 3 km augšpus Kuldīgas; kritums 60 cm,

posmā vairākas salas.

22. Zeļģu krāce 0,6 km augšpus Kuldīgas rumbas, augšdevona
dolomītos; kritums 25 cm.

II Rumba Ventā pie Kuldīgas, augšdevona Pļaviņu svītas dolo-

mītos; kritums zemā līmenī 1,90 m, augstos līmeņos kritums

samazinās.

111 Alekša upītes jeb Sūrupītes ūdenskritums Kuldīgā pie senajām
dzirnavām, augšdevona Pļaviņu svītas dolomītos, 4,15 m augsts,
8 m plats, pa daļai nostiprināts ar betonu.

IV Veldzes ūdenskritums Veldzes upē pie Kuldīgas Rumbehiekiem,

Pļaviņu svītas dolomītos, 0,80 m augsts, 11 m plats.
V Riežupes ūdenskritums Ventas pietekā Riežupē pie Rumbenie-

kiem, lejpus Veldzes ietekas, Pļaviņu svītas dolomītos, 0,70 m

augsts, 16 m plats. Turpat uz leju no tā 6 ūdenskrituma tera-

ses, 0,20 m augstas.
VI Ūdenskritumi Riežupes kreisajā sānu gravā lejpus Rumbenie-

kiem, pie «Kaļķiem»: a) 0,50 m augsts, 1 m plats, dolomītā;
zemāk b) 1 m augsts, 1 m plats, dolomītā; vēl zemāk c) 1,60 m

augsts, 1,50 m plats, lodīšu smilšakmenī; zem tā irdenā, baltā

smilšakmenī ir 3 m dziļa nišveida ala.

VII Abavas-Sabiles rumba Abavā, 4 km lejpus Sabiles, augšdevona
Pļaviņu svītas dolomītos, 1,10 m augsta, 30 m plata, mazliet

terasveida.
23. Kaķu rumba Abavā pie Sventes, ap 1,5 km lejpus no Sabiles

rumbas, krāce dolomītos.

VIII Veģu ūdenskritums Abavas labās puses pietekā, ap 1 km uz

rietumiem no Veģu ceļu krustojuma, lejpus šosejas caurtekas,

augšdevona Pļaviņu svītas dolomītos, 1,70 m augsts, teras-

veida, 4 m plats, agrāk bijis 2,30 m augsts.
IX Valgales «Sudmalu» ūdenskritumi Abavas kreisajā pietekā Val-

galē pie «Sudmaļiem», ap 0,5 km augšpus ietekas Abavā, Pļa-

viņu svītas dolomītos. Augšējā ūdenskrituma virsējā terase

0,30 m, otra terase — 0,60 m augsta, platums 10 m. Ap 100 m

tālāk uz leju, nedaudz augšpus vecā tiltiņa pie «Sudmaļiem»,
ir otrs, apakšējais ūdenskritums, 0,60 m augsts, 6 m plats.

X Rendas ūdenskritumi Abavas pietekā Ivandē pie Rendas, Pļa-
viņu svītas dolomītos. Augšējais ūdenskritums (pie «Valdā-

tiem») 1,70 m augsts, 5 m plats, apakšējais (pie Rendas auto-

busu pieturas) — 2 m augsts, 9 m plats. Literatūrā saukti par

Rendas, Valdātu, Mācītājupītes un Ivandes ūdenskritumiem.

XI Mazrendas ūdenskritums Abavas kreisā krasta mazajā pie-
tekā, ap 0,5 km lejpus Mazrendas «Klintīm», ap 100 m augšpus
ietekas Abavā, augšdevona smilšakmeņos, 2,50 m augsts, 1 m

plats, ar mazu ūdens devu.

24. Ūdenskritumam līdzīgās krāces Abavā starp «Mežzīlēm» un

«Pērkoniem», cietā devona smilšakmenī.

25. Krāces Abavā pie «Prāmniekiem», veidotas no laukakmeņiem,
un krāčains posms Abavā augšpus «Lējējiem», laukakmeņos.
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B. SLTTERES REZERVĀTS

XII Kukšupes-Pitraga ūdenskritums Zviedru dambja upītē 50 m

augšpus ietekas Kukšupē jeb Pitraga upē, vidusdevona Narvas

slāņu dolomltmerģeļos, 1,35 m augsts, 2 m plats. Lejpus iete-

kas Kukšupē ir krācītes smilšakmeņos.

C. LIELUPES BASEINS

26. Krāces Radžupes lejtecē pie Aknīstes, I—31 —3 km no ietekas Su-

sejā, Pļaviņu svītas dolomītos («radzēs»).
27. Krāces Mēmelē augšpus Skaistkalnes, augšdevona Salaspils

un Daugavas svītu dolomītos.

28. Jāņarags 1 km augšpus Slokas, augšdevona Pļaviņu svītas

dolomītos.

D. DAUGAVAS BASEINS

29. Krovalkas sēklis un Zaklidņu krāce 10 km augšpus Krāslavas;
kritums 500 metros ap 50 cm.

30. Krāslavas krāces iepretim Krāslavai; 2 km garajā posmā kri-

tums ap 1 m. Krāces sastāv no atsevišķām daļām.
31. Osetras krāces 10 km lejpus Krāslavas; ap 500 m garajā

krāčainajā posmā kritums 80 cm.

32. Bervālu krāces 15 km lejpus Kaplavas; 2 km garajā krāčai-

najā posmā kritums 65 cm.

33. Muravkas krāces ap 20 km augšpus Daugavpils; 3,5 km garajā
krāčainajā posmā kritums ap 150 cm. Izdalās tādas atsevišķas
krāces kā Boļešniku sēklis un Krivecu krāce posma lejas daļā
(kritums 70 cm).

34. Krāces Daugavā lejpus Jersikas pilskalna, augšdevona Pļaviņu
svītas dolomītos.

35. Saltumu krāces Dubnā 8 km augšpus Līvāniem; 200 m garajā
posmā kritums 40 cm. Krāču posmā upe paplašināta ar salām

un attekām.

36. Krāces Dubnā augšpus Līvāniem, augšdevona Pļaviņu svītas

dolomītos.

37. Zvanītāja krāce Daugavā pie Jēkabpils, augšdevona Daugavas
svītas dolomītos; kritums ap 30 cm.

38. Pirkažu krāces 5 km garais krāčainais posms sākas lejpus
Jēkabpils; kopīgais kritums 7 m. Krāces sastāv no atsevišķiem

straujiem posmiem, kurus sauc par straumēm, krācēm vai sēk-

ļiem. No augšas uz leju seko Sariņas, Guskas, Pečiņas, Greizā,

Kaņepaites un Ozolnīcas straumes, Odupa krāce, Stirniņas
straume un Razbainieku sēklis.

39. Priedulājs Daugavā augšpus Aiviekstes ietekas, ar vairākiem

sliekšņiem: Lielgaiļu oļi, Cučija, Greizā krāce, Siena, Lācis,
Kukaiņu oļi v. c. Skaisto priežu piekājē tagad Daugava klusi tek

pāri Daugavas svītas dolomītiem, kuri krastos vietām redzami,

un ir viegli izbraucama, jo šeit sākas Pļaviņu hesa ūdens-
krātuve.
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40. Velna rags — plostniekiem pazīstama krāce Pededzē augšpus
Bejas, augšdevona Ogres svītas dolomītsmilšakmcņos.

41. Dzelzs vārti Pededzē Jaunannas apkārtnē, Ogres svītas dolo-

mītsmilšakmeņos.
XIII Skanstnieku upītes ūdenskritums Gostiņos, Daugavas svītas

dolomītos, augšējās divas — 0,20 m augstas terases; 10 m

tālāk uz leju ir 0,60 m augsts un 4 m plats ūdenskritums.
42. Pļaviņu hess izveidoja ūdenskrātuvi, kuras garums sasniedz

55 km, tāpēc vesela virkne krāčaino posmu un krāču pārklā-
jās ar uzstādināto ūdeni. Lejpus Aiviekstes ietekas pret Pļa-
viņām bija vairākpakāpienu Grūbes krāce, lejpus tās — krā-

čainais posms Bebruleja, kas sastāvēja no Pečiņas, Vilkās,

Dambja un UJicas, tālāk uz leju bija Kapu sēklis, Vēdzere, Sa-

bačiņa, Oliņkrāce pret Oliņkalnu, Stučkas grūbe, Lazdas galva,
Augšpūslis un Lejaspūslis, Aizelkšņu straume, pret Pērses

ieteku — Zvirbuļu krāces, Radalka v. c. Tagad šeit ūdenstūristi

var viegli un droši izbraukt cauri. Pērses ūdenskritums Kok-

nesē, kurš bija ap 2 m augsts, erozijas rezultātā 20 gados

(no 1938. līdz 1958. g.) bija atkāpies par 20 metriem. 1963.

gada pavasarī ūdenskritums savienojās ar atvaru, kas bija

izveidojies sena iegruvuma vietā, un līdz ar to pārvērtās par
vienkāršu krācīti. Kopš 1965. gada rudens atrodas zemāk par
uzstādināto Daugavas līmeni.

Tagad Stučkā pie Pļaviņu hesa atrodas augstākais mākslī-

gais ūdenskritums Baltijā — 40 m augsts.
43. Arī Ķeguma hesa ūdenskrātuve, kuras garums 44 km, pārklāja

ar ūdeni vairākus krāčainus posmus, galvenie no tiem ir

Cuibiņas krāce pie Aizkraukles, Vinkelmaņu straume lejpus
Jaunjelgavas, Kažumātes krāce lejpus Jumpravas un Ķeguma
krāce spēkstacijas aizsprosta rajonā.

XIV Rumbiņa (ūdenskritums) Rumbiņas upē Lielvārdē starp šoseju
un ieteku Daugavā, augšdevona Ogres svītas dolomītsmilš-

akmeņos, augšējā terase 0,30 m, apakšējā — 1,80 m augsta,
platums 2 m.

44. Krāces Ogres lejtecē, Ogres svītas dolomītsmilšakmeņos pie

Rembates «Kalnrežām» un Daugavas svītas dolomītos pie Og-
res pilsētas.

45. Vesela virkne Daugavas krāču ietilps Rīgas hesa ūdenskrātuvē

(garums 34 km): Pirtiņas krāce lejpus Ķeguma, Ogres krāce

un Cūku sēklis Ikšķiles posmā, Aidu krāce, Vedmeru kauls

un Reznas kauls (Glumā krāce) augšpus Doles salas, bez tam

Galvenās Daugavas krāces — Mārtiņa kauls, Līvirgas, Līda-

kas un Pcndera kauli, Rumba, Nozums, Aku kauls un Sausās

Daugavas krāces
—

Damba krāce, Bērzmentes, Vampes, Stēr-

ķeļu, Ķīšu kauli v. c. mazākas krāces.

XV Cekules ūdenskritums Mazajā Juglā lejpus Cekules dzirnavām

pie saliņas, augšdevona Pļaviņu svītas dolomītos.

E. GAUJAS BASEINS

46. Sinoles un Velēnas krāces Gaujā, Ogres svītas dolomītsmilš-

akmeņos.
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47. Sikšņu krāces augšpus Virešiem, augšdevona Daugavas svītas

dolomītos; 12,5 km garajā krāčainajā posmā kopīgais kritums

16 m, t. i., vidēji 1,3 m uz km. Atsevišķos posmos kritums

pārsniedz 2 m uz km, bet, piemēram, 100 m garajā Bindu

žvirā (krāču vidus daļā) kritums ir 0,5 m. Straumes ātrums

atsevišķās žvirās vasaras līmenī ir ap 0,8—1 m/sek.
XVI Ūdenskritumi Gaujas kreisajā pietekā Vizlā tās pēdējā kilo-

metrā līdz ietekai Gaujā, Daugavas svītas dolomītos. Izseko-

jamas piecas 0,20—0,50 m augstas, B—lo8 —10 m platas pakāpes.
48. Krāces Gaujā pie Virešu «Randātiem», slīpi sakrokotajos Pļa-

viņu svītas dolomītos (Sikšņu krāču turpinājums).
49. Krāces Palsas upē pie Dzeņiem, ap 4 km augšpus ietekas

Gaujā, jauniekārtotā parka malā, Pļaviņu svītas dolomītos.

Nedaudz tālāk uz leju, ap 15 m augšpus vecā tilta, labajā
krastā mazs pietekas strautiņš veido dolomītos 0,60 m augstu
un 2 m platu ūdenskritumu.

XVII Ūdenskritumu virkne Kalamecu gravā ap 5 km uz ziemeļ-
austrumiem no Gaujienas, Pļaviņu svītas dolomītos. Sākot no

augšas, atsevišķo ūdenskritumu augstumi ir 0,40 m, 0,30 m,

0,60 m, 0,30 m, 0,25 m un 0,40 m. Vēl ir 5 terases pa 0,10—

0,20 m; platums 2,50 m.

XVIII Grube — ūdenskritums Vaidava pie Grubcs (Apes apkārtne),
Pļaviņu svītas dolomītos, augšējā pakāpe 1,50 m, apakšējā —

2,80 m augsta, platums 12 m. lerīkojot dzirnavas, ūdenskri-

tums noklāts ar betonu.

50. Spiču krāces Gaujā 0,6 km lejpus Spiču pārceltuves, krācēs

vairākas salas; 0,5 km garajā posmā kritums 35 cm.

51. Mazās krāces pret Strenčiem, izveidojušas no laukakmeņiem,
200 m garajā posmā kritums 55 cm, upē sēkļi, salas, akmeņi.

52. Strenču krāces veidotas no laukakmeņiem; 2,7 km garajā posmā
kopīgais kritums 435 cm. Sastāv no 6 atsevišķām krācēm:

I Strenču jeb Lašu salas krāces; 300 m kritums 25 cm;

II Strenču krāces; 150 m kritums 75 cm; 111 Strenču krāces;
100 m kritums 30 cm; IV Strenču krāces; 300 m kritums 40 cm;

V Strenču krāces; 300 m kritums 55 cm; VI Strenču krāces;
600 m kritums 175 cm.

Krācēs akmeņi, salas, atsevišķi sliekšņi. Pēdējās 2 krācēs

paralēli krastam dzirnavu novadkanāls uz Andra upīti.
53. Kazu krāce jeb Kazu beņķis 2,8 km augšpus Valmieras tilta;

kritums 50 m posmā 20 cm.

54. Valmieras krāce 1 km augšpus Valmieras tilta; 300 m garā
posmā kritums 35 cm.

XIX Raunas Mazā Staburaga avota ūdenskritums.

55. Amatas krāces Rīgas—Pleskavas šosejas tilla rajonā, Pļaviņu
svītas dolomītos.

56. Rakšu un Ķūķu krāces (Piesēnu krāces) 5 km augšpus Līgat-
nes; kopīgais kritums 3,5 km garajā krāčainajā posmā ir

225 cm. Atsevišķi izdalās Enkurakmeņa krāce, kuras kritums

80 m posmā ir 25 cm, Straujā žvira 50 m — 20 cm, Līņu
žvira 100 m — 20 cm, Baltiņa žvira 50 m — 15 cm.

XX Divi ūdenskritumi divos Kautrāku gravas sākuma atzaroju-
mos (pie Siguldas), cietā devona Amatas svītas smilšakmenī;
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augstums pirmajā, labajā atzarojumā 2—2,30 m, otrajā, krei-
sajā — 3,35 m, platums attiecīgi 0,5—1 m un 0,2—0,5 m.

XXI «Ķegums» — ūdenskritums Daudas upē pie «Klētniekiem» (pie
Siguldas), cietā devona Amatas svītas smilšakmenī, sastāv

no divām terasēm: 0,50+1,80 m augstas, augšējās platums
1—1,2 m, apakšējās — 1,5—2 m.

XXII Divi ūdenskritumi Siguldas Vējupītē 50—70 m lejpus dzelz-

ceļa tilta, devona Amatas svītas lodīšu smilšakmeņos, augšē-
jais 0,8 m augsts un 3—5 m plats, apakšējais 0,8—1 m augsts,
4—6 m plats.

XXIII Mazs ūdenskritums Lojas upītes kreisā sānu strauta ietekā,

Kaupiņu pilskalna tuvumā, sarkanā devona smilšakmenī, ap
2 m augsts un 0,3 m plats.

F. SALACAS BASEINS

57. Spīlberga krāces Salacā 3 km augšpus Valmieras—Ainažu

dzelzceļa tilta; 400 m garajā posmā kritums 1 metrs.

58. Mačparu krāces 0,5 m lejpus Valmieras—Ainažu dzelzceļa
tilta; kritums 25 cm.

59. Upmaļu krāces 10 km augšpus Salacgrīvas; 300 m garā posmā
kritums 1 m.

60. Lēkungu krāces 8 km augšpus Salacgrīvas; 200 m garā posma
kritums 30 cm.

Lasītāji tiek lūgti iesūtīt redakcijas kolēģijai ziņas, kas

varētu papildināt šo sarakstu.

A. Ogiļvi

«BURVJU RĪKSTĪTE» JEB BIOFIZISKAIS EFEKTS

Jau sensenos laikos bija zināma cilvēka organisma spēja reaģēt
uz pazemē paslēptiem ūdeņiem un rūdām. Viens no vecākajiem no-

rādījumiem par to, ka šī parādība bijusi pazīstama senatnē, ir bībe-

les teiksma par Mozus zizli, ar ko viņš tuksnesī atradis skaidru

avotu. Tāpat daudzas citas leģendas tieši vai netieši norāda, ka mūsu

senči pazinuši t. s. biofizisko efektu. Par ūdens meklētājiem rakstījis
arī Plīnijs. Ir saglabājusies ķīniešu gravīra, kurā attēlots imperators
ar galma rīkstnešiem. Acīmredzot viņu pienākums bijis ceļojuma laikā

meklēt augstdzimušajam valdniekam ūdeni.

Daudz vēlāk Agrikola savā klasiskajā darbā «Par rūdām» sniedza

sīku zīmējumu, no kura skaidri redzams, kā viduslaikos rūdu meklē-

šanai lietota «burvju rīkstīte» un kā šīs rūdas izraktas. Agrikola tur-

pat gan piezīmē, ka, meklējot atradnes, nepieciešams pievērst lielāku

uzmanību rūdu parādīšanās dabiskajai secībai kalnu iežos. Sī piezīme
nonāk zināmā pretrunā ar citu kalnrūpniecības izpētes vēsturnieku ap-

galvojumu, ka Vācijā, Čehijā un Francijā viduslaikos un renesanses

laikmetā atklāto rūdu krājumu vislielāko daudzumu rūdu meklētāji at-

raduši tieši ar «burvju rīkstīti».

Pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā vācu ekspansi-
jas laikā Āfrikā tika noorganizētas speciālas armijas apakšvienības



A. Krūze demonstrē

«burvju rīkstīti». Aug-
šā: rīkstīte gatava dar-
bam. Apakšā: rīkstīte

strauji izliecas uz aug-
šu — ir atrasts ūdens.
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ūdens meklēšanai sausajos rajonos. Pirmā pasaules kara laikā sabied-

roto armijas izmantoja «burvju rīkstītes», pie kam tiek apgalvots, ka

labu ūdens apgādes avotu atklāšanā kļūdu tikpat kā neesot bijis.
Mūsu zemē ir atrasti daudzi dokumenti, kas liecina, ka Vidusāzijā

ūdens rīkstīte bijusi parasta lieta. Mūsu dienas Sibīrijā un Gruzijā,
Ukrainā un Maskavā zināmi desmitiem cilvēku, kas sistemātiski vai

šad un tad izmanto savas iedzimtās dotības, lai izvēlētos vietas aku

un urbumu ierīkošanai. Daudz tādu cilvēku ir Baltijas republikas.
Latvijā pazīstams A. Krūze Garkalnē, A. Bērziņš Pļaviņās v. c.

Vai «burvju rikstīte» rāda visiem cilvēkiem? Nepavisam ne. Sta-

tistika šajā ziņā nav labvēlīga. Dažas autoritātes apgalvo, ka no

simts cilvēkiem tikai 3—5 reaģē uz zemes dzīlēs paslēpto ūdeni un

rūdām. Citi min 10 un pat 20 procentus. Pie tam organisma reakcijas
spējas var izpausties ļoti dažādi, un ne vienmēr šīs reakcijas ir for-

māli salīdzināmas. Ūdens meklētāja jutība ir atkarīga no viņa no-

guruma pakāpes un garastāvokļa. Noskaidrots, piemēram, ka pēc
ilgstošas uzturēšanās saulē ūdens meklētāji pamazām zaudē savu

«maģisko spēku», bet izpeldējušies viņi šo spēju atkal atguvuši.
Zinātnieki rūpīgi pētī «burvju rīkstītes» parādības jeb, kā tagad

pieņemts nosaukt, biofizisko efektu. No vienas puses, viņi cer iegūt
vēl vienu rūdu un pazemes ūdeņu meklēšanas līdzekli. Varbūt šis pa-

ņēmiens dos iespēju precizēt un papildināt ar ģeofiziskajām metodēm

iegūtās, ne vienmēr drošās ziņas. No otras puses, pētīt dzīvā orga-
nisma reakciju uz ģeoloģiskām un hidroģeoloģiskam apvidus īpatnī-
bām ir viens no līdzekļiem izzināt cilvēka psihes vissmalkākās iz-

pausmes un izsekot ap mums esošo fizikālo lauku iedarbībai uz cil-

vēka psihi.
Patlaban Padomju Savienībā apmēram 10 institūtos tiek veikti pē-

tījumi, kas vairāk vai mazāk saistīti ar biofizisko efektu. Daudz šajā
virzienā darījis Maskavas ģeofiziķis, ģeoloģijas un mineraloģijas zi-

nātņu kandidāts N. Sočevanovs, kurš kopā ar entuziastu grupu eks-

perimentējis dažādos mūsu zemes rajonos. Starp citu, viņš konstatē-

jis, ka labvēlīgos apstākļos šo eksperimentu iedarbība sasniedz 200

un vairāk metru dziļumu.
Ir izstrādāti jauni novērojumu paņēmieni. Koka divžuburu rīkstītes

vietā ar labiem panākumiem lieto stieples cilpu, kas meklētāja rokās

griežas virs pazemes ūdens plūsmām un rūdu iegulām. Dažiem «burvju
rīkstītes» lietotājiem par indikatoru noder garas metāla rīkstes. Ja

šādas rīkstes tur abās rokās, tad anomālās zonās to gali sāk tuvinā-

ties vai attālināties.

Avīzēs un populārzinātniskos žurnālos parādījušies raksti par bio-

fizisko efektu, kā arī virkne dažos gados sarīkoto konferenču ir ieinte-

resējušas par šo jautājumu ļoti daudz zinātkāru cilvēku. Vienlaikus

kļūst arvien skaidrāks, ka mums ne tuvu nav zināmi visi fakti, kam

ir sakars ar šo brīnišķīgo parādību. Lasītāji var veicināt tās izpēti,

ja visu, kas viņiem zināms par ūdens un rūdu iegulu meklētājiem,

viņi ziņos šī kalendāra redakcijas kolēģijai Rīgā, P. Stučkas ielā 50.

Ventas rumba pie Kuldīgas īpaši pievilcīga ir vasaras tveicē.
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VASARA

J. Kalniņš

LEPNA IET VASARA

Dienas vidū, kad vējš apstājies, viņa brūni nodegušām

kājām lebrien ziediem piebirušā pļavā. San bites, bez stei-

gas Udo brūni zaļas spāres, un tu jūti pavisam skaidri —

šis krāsaino ziedu un smaržu krāšņums, kas raugās saulē,

Ir pilns prieka, jo drīz lenāksies spīdīgas sēklas, nogata-
vosies ogas un augļi, jo pavasara augšanas prieks ir ga-

rām un saule savā maigajā pārgalvībā jau briedē ražu

rudenim.

Vasara vieglām kājām iebrien upē un ezerā, un pāri

ūdeņu mirgal augu dienu tālu aizskan jaunas balsis —

bērni iztvlkušajā vasaras dienā priecājas par vēso veldzi.

īsas, pavisam īsas ir kļuvušas nakts atpūtas stundas

dena grābējām un traktoristam, kas pļavas nopļauj gludas
kā nokoptu galdu. Tikko pie viņiem nakts caurspīdīgajā
pelēkumā atnācis miegs, rīta blāzma jau mīkstiem pirk-
stiem klusi klauvē pie loga un skubina:

«Nenokavējiet visskaistāko bridi jaunajā dienā, nenoka-

vējiet bridi, kad saule paceļas pāri mežu robotajām galot-
nēm, lai aizdedzinātu tūkstoš ugunīs rasas pilienus laukā,
pļavā, ganībās. Šai bridi, veroties zemes krāšņumā, cil-

vēka sirds pielīst ar plašumu, kas ierit ik asins lāsē, ar

skaistumu, kas met gaismu uz dienas sviedroto taku, darī-

dams to vieglu.»
Rita gaišums iezogas pat pa sīkāko plalsmu šķūņa

jumtā, sameklē gulētāju siena pantā un saka:

«Saule un vasaras vējš šodien izkaltēs vakar nopļauto
zāli. Vai tev neliekas, ka viņiem rīt pietrūks darba, ja tu

šodien laikus nesteigsi, nestāsies vālā?»
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P(āvējs izstaipa rokas un kājas, kas ir svina smagumā,

ceļas augšā un, rasu no zāļu skarām notraukdams, dodas

uz pļavu.
Vasara iet lepna savu gaitu, pilna gaišuma, spēka un

bagātas ražas brieduma jausmu.
Un tu pats? Tu krāj sirdi un rokās saules maigo, silto

spēku, lai saglabātu to cauri rudens nakšu melnumam un

ziemas saltajai mirdzat līdz nākamajam pavasarim un

vasarai.

K. Vilks

CILVĒKI UN PUTNI

Ļoti daudzi cilvēki neinteresējas par savvaļas putniem,
neievēro tos un varētu bez tiem gluži labi iztikt. Daži va-

rētu iztikt arī bez ziediem un mūzikas, — vai tādēļ tie

nosodāmi? Vispārīgāk jautājums formulējams šādi: vai

cilvēki nosodāmi par gara nabadzību?

Daudzas putnu sugas cilvēki iznīcinājuši civilizācijas
gaitā. 17. gs. Maskarenu salās matroži nosituši pēdējos
drontus jeb dodo. Tie bijuši dīvaini gulbja lieluma baložu

dzimtas putni, kas, dzīvodami uz salām, kur nav bijis
plēsīgo zvēru, zaudējuši spēju lidot. 19. gs. Ziemeļame-
rikā medniekiem bijusi lieliska izšaudīšanās, iekams iznīci-

nāti ceļojošie baloži (Ectoplstes migratorius), kas ligzdo-
juši no miljoniem pāru sastāvošās kolonijās. Šodien Lat-

vijā mednieki trāpīga šāviena prieku var izbaudīt, ejot
uz slokām vai izbraucot meža pīļu medībās uz Lubānas

ezeru. Izšaušanās iespējas gan, gadiem ritot, arvien mazi-

nās. Sievietes parasti nosoda savvaļas dzīvnieku medī-

šanu. Viņas dziļāk pārdzīvo žēlumu, redzot dzīvnieku mo-

kas. Nav šaubu, ka tā ir cildena īpašība, taču tā nepalīdz
savvaļas dzīvniekiem, jo šis žēlums ir, varētu teikt, pārāk
reflektorisks — izraisās, tikai notikumu tieši vērojot. Ne-

pietiek ar atsevišķa īpatņa žēlošanu — jāžēlo suga. Taču

sugu iznīcināšana arvien notiek, sievietēm pavisam nema-

not un nezinot. Tad jau vairāk var gaidīt no medniekiem,

jo tie interesējas par medījamo dzīvnieku sugu saglabā-
šanu. Mūsu dienās dažreiz gadās, ka, kādas sugas putnu
skaitam strauji samazinoties, sākas aktīva aizsardzība.
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Pašlaik tiek pieliktas lielas pūles, lai pasargātu no pilnī-
gas iznīkšanas Ziemeļamerikā dzīvojošo trompetu dzērvi

(Grus americana), kas ir gandrīz balta. Palikuši vairs

tikai 30 īpatņi. Ceļojumā uz ziemas mītnēm dzērves pa-
vada helikopteri. Pagājušajā gadā šis skaits saglabājies —

gājuši bojā 8 no vecajiem putniem un uzauguši 8 jauni

putni. Sekosim, kā turpināsies šī cīņa par sugas sagla-
bāšanu.

Putniem vislielākās briesmas pašlaik draud no tehnikas

straujās attīstības un zemes kultivēšanas. Šajos darbos

mēs parasti aizmirstam padomāt par putniem. Tehnikas

progresu apturēt nav iespējams, ja arī kāds to vēlētos,
taču daudz ko varētu labot, ja mēs plānojot domātu par

tālākām perspektīvām.
Bieži tiek pieļautas kļūdas. Viena tāda kļūda būs bijusi

DDT un radniecīgu preparātu lietošana kukaiņu apkaro-
šanai. Cik nepamatoti sākumā tika apgalvots, ka augstā-
kajiem dzīvniekiem šī inde ir nekaitīga! Izrādījās, ka sa-

vas lielās noturības dēļ tā desmit gadus var saglabāties
augsnē un ceļot no viena organisma uz otru. Ar katru

nomedītu peli plēsīgais putns uzņem zināmu daudzumu

indes, bet no tā organisma inde tikpat kā netiek izvadīta

ārā. Uzkrājoties arvien vairāk, tā samazina un pilnīgi iz-

nīcina putnu vairošanās spēju, vēlāk var novest pie putnu

nobeigšanās.
Neviens nav pierādījis, ka pēdējos gados vērojamā dažu

Latvijas putnu sugu skaita straujā samazināšanās būtu

cēlusies tieši no saindēšanās ar lauksaimniecības kaitēkļu

apkarošanā lietojamām ķimikālijām, taču ir lielas aizdo-

mas, ka līdztekus citiem kaitīgiem faktoriem intoksikācijai
bijusi liela loma.

Vai tad mūsu republikā tiešām strauji samazinās putnu
skaits?

Par visām sugām to nebūt nevar teikt, taču dažu sugu

skaits samazinājies pat desmitkārt, salīdzinot ar stāvokli

pirms gadiem divdesmit.

Vispirms jāmin pelēkā vārna. Vai tad neesat ievē-

rojuši, ka uz laukiem vairs neredz vārnas? Kaut cik tās

vēl atrodamas piejūras joslā, pie lieliem ezeriem un pil-
sētu tuvumā. Daudz retāki kļuvuši kovārņi. Turpretim

kraukļus, sīļus un žagatas sastop gandrīz tikpat bieži kā

pirms gadiem trīsdesmit. Vai priecāties par to, ka vārnas
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izzudušas? Bet kas sabūvēs ligzdas, kurās perēt lauku

piekūniem, bezdelīgu piekūniem, purva piekūniem un

ausainajām pūcēm? Šie putni paši ligzdas nekad nebūvē.

Pēdējo desmit gadu laikā pilnīgi izzudis no plašiem re-

publikas apgabaliem, vēl tikai retās vietās ligzdo meža

balodis (Columba oenas). Pāris gadu nevienā tīrelī

vairs nav atrasts ligzdojam lielais piekūns (Falco

peregrinus). Pēkšņi kļuvis rets agrāk tik parastais lauku

piekūns (Falco tinnunculus). Vairākkārt samazinājies
mazo ērgļu (Aqulla pomarlna) skaits. Mūsu repub-
likā pēdējā klinšu ērgļa ligzda jau divus gadus ir

bijusi tukša.

Šis uzskaitījums vēl nav pilnīgs.
Vai nebūtu jāsāk uztraukties?

G. Daija

JĀŅTĀRPIŅI

Kurš no mums nebūs jūsmojis par zilajām, noslēpumai-
najām uguntiņām vasaras nakts rasotajā zālē! Un kuram

nebūs pazīstams pārsteigums un zināma vilšanās, paņe-
mot rokā šīs teiksmainās gaismas izstarotāju — jāņtār-
piņu — necilu, līdz 18 mm garu, pelēku dzīvnieciņu, ko

tomēr būtu gribējies redzēt skaistāku un ne mazāk roman-

tisku par tā izstaroto gaismu.
Pēc pirmā acu uzmetiena tas atgādina kādu no kāpu-

riem, kurus visus tautas valodā nez kāpēc dēvē par tār-

piem. Jāņtārpiņš (Lampyris noctlluca L.) nav ne kāpurs,
ne tārps, tas ir gaismas bezspārnu vabole. Tiesa, bez spār-
niem ir tikai šīs gaismas izstarotāja mātīte (1. att.). Tēvi-

ņiem (2. att.) ir spārni kā visām vabolēm, arī tēviņi iz-

staro nedaudz gaismas, taču mūsu acs nespēj šo gaismu
uztvert. Kam gadījies pabūt dienvidos, teiksim, Melnās

jūras piekrastē, tie būs ievērojuši gaisā dejojošas ugun-

tiņas. Tur dzīvo citas sugas jāņtārpiņi, kuru tēviņi izstaro

tikpat intensīvu gaismu kā mātītes.

Jāņtārpiņu spīdēšana liecina, ka ir sācies šo dzīvnieciņu
kāzu periods. Tēviņš, lidodams I—2 metru augstumā, pe-

riodiski izdod gaismas signālus, ko savukārt uztver uz

zāles stiebra sēdošā mātīte. Tā tāpat signalizē pretī. Mir-
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1. attēls. Jāņtārpiņa mātīte. 2. attēls. Jāņtārpiņa tēviņš.

gojoša rotaļa turpinās tik ilgi, kamēr abi pretēja dzimuma

pārstāvji atrod viens otru.
i j

Matiti mūsu platuma grādos tās intensīvās spīdēšanas
dēļ mēs ievērojam un pazīstam kā jāņtārpiņu, bet tēviņš
nakts tumsā praktiski paliek neredzams. Tomēr, izstrādā-

jot nelielu viltību, varam iepazīties arī ar šo vabolīti, kas,

jāatzīstas, šķiet daudz simpātiskāka. Ja ar kādu gaismas
avotu atdarināsim jāņtārpiņa mātītes mirgošanu, drīz vien

tā tuvumā redzēsim riņķojam šos pieviltos kukainīšus.
Pēc pārošanās tēviņi iet bojā, bet mātītes sāk dēt olas.

Interesanti, ka spīdošie elementi atrodas olā jau tad, kad
tā ceļo pa olvadu. Spīd (protams, ar niecīgu intensitāti)
arī jāņtārpiņu kāpuri, kas izšķiļas no šīm olām. Kāpuri
barojas ar gliemežiem, tāpēc jāņtārpiņi mēdz uzturēties

mitrās vietās.

Aukstās gaismas izstarošanu jeb luminiscenci pazina
jau sensenos laikos, vērojot visdažādākos dzīvnieku valsts

pārstāvjus (zivis, gliemežus, sūkļus, koraļļus, kukaiņus),
bet tikai 19. gs. beigās izdevās noskaidrot, ka spīdēšanas
iemesls ir dažu dzīvnieku audos atrodamo ķīmisko vielu

pārvēršanās. 1887. gadā franču dabas pētnieks Dibuā at-

klāja, ka luminiscē ūdens, kurā atradies gliemezis Pholas

(dzīvo Vidusjūras piekrastē). Sajaucis silto ūdeni, kurā

bija atradies šis molusks, ar auksto, kurā bija peldējis
cits tads pats gliemezis, viņš novēroja auksto gaismu.
Dibua konstatēja, ka siltais ūdens satur kādu vielu, kas
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1. attēls. Egļu mūķenes
(Portethria monacha L.)
mātīte uz stumbra mizas.

Egļu mūķenes kāpuri ap-

grauž egļu un priežu sku-

jas, reizēm nodarot mež-

saimniecībai lielus zaudē-

jumus. Lielākās masveida

savairošanās Latvijas
PSR teritorijā bija ap
1910.—1913. gadu vē-

lāk — 50. gados.

2. attēls. Meža maijvabole (Melo-
lontha hippocastani F.) uz bērza

lapām. Maijvaboļu kāpuri dzīvo

augsnē smilšainās vietās un ap-

grauž priežu, bērzu u. c. koku sak-

nes. Vaboles lido maijā un ap-
grauž bērzu u. c. koku lapas.

ME2A lENAIDNIEKI...

noteiktos apstākļos var spīdēt. Šo vielu nosauca par luci-

ferīnu, kas latīņu valodā nozīmē «gaismu nesošs». Vielu,
kas atradās aukstajā ūdenī un izraisīja spīdēšanu, viņš
nosauca par luciferāzi.

Tāds pats ir jāņtārpiņa spīdēšanas mehānisma princips.
Tā ķermeņa apakšpusē atrodas fotogenu (gaismu izstaro-

jošu) šūnu grupas. Spīdēšana notiek, luciferīnam šajās
fotogenajās šūnās reaģējot ar skābekli. Reakcijai nepiecie-
šama fermenta luciferāzes klātbūtne. Skābekli fotogenās
šūnas saņem no kukaiņa organisma elpošanas sistēmas.

Kad mēs pieskārāmies jāņtārpiņam, paņemam to rokā,
tas pārstāj spīdēt. Tas ir reflektorisks process. Mūsu pie-
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3. attēls. Rūsganās
meža skudras (For-
mica rufa L.) ir ļoti

derīgi kukaiņi. Tās iz-

nīcina dažādus mežam

kaitīgos kukaiņus, ku-

rus izmanto savā ba-

rībā.

4. attēls. Celmu muša

(Laphria flava L.) ir

plēsīgs kukainis, kas

savā barībā izmanto

arī meža kaitēkļus.
Kāpuri attīstās cel-

mos, un arī tie ir plē-
sīgi, jo pārtiek no da-

žādu meža kaitēkļu
kāpuriem.

...
UN TO lENAIDNIEKI

skāriens dzīvnieciņu it kā šokē, mainās elpošanas inten-

sitāte, un līdz ar to samazinās skābekļa pieplūde fotoge-

najām šūnām. Dabiski, samazinās arī spīdēšanas intensi-

tāte. Paiet zināms laiks, organisms atgūst normālo stā-

vokli, un spīdēšana turpinās. Tas ir lielisks aizsarglīdzek-
lis. Ja jāņtārpiņš spīdētu, arī briesmu apdraudēts, tas pa-

liktu neaizsargāts pret uzbrucējiem.

Diemžēl, pēdējo skaitā jāierindo arī cilvēks, kas bieži

neprot jūsmot par kaut ko, to neaptaustījis. Kas attiecas

uz jāņtārpiņiem, tie, bez šaubām, ir aizsargājami, un jā-
cīnās pret tiem «dabas draugiem», kas cenšas kolekcionēt

šos spīdekļus.
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A. Pastors

UZ DAUGAVAS PIRMS 100 GADIEM

Pagājušā gadsimta 60. gados Daugava vēl bija ļoti sva-

rīgs ūdensceļš. Preces no Krievijas centrālajām guber-
ņām, kā arī no Daugavai piegulošiem apgabaliem uz plašo
Rīgas ostu tika transportētas galvenokārt pa upi. Pirmo

vietu, protams, ieņēma kokmateriāli, kas Rīgā pienāca kā

veselas plostu karavānas. Samērā daudz tika vesta arī

labība, milti, putraimi, linsēklas, kaņepes, kaņepāji, paku-
las un lini.

Rīgā pienākušo plostu skaits sasniedza 7000 gadā un ar

katru gadu pamazām pieauga.

Katrs plosts parasti sastāvēja no 10 plēnēm, tā garums

bija 50 asis. Karavānā bija 10—15 plostu, katru no tiem

vadīja 2—3 vīri. Pārvarot lielākās krāces, 50 asu garos

plostus sadalīja divi daļās un katru no tām 7—B plostnieki
atsevišķi pārvadīja pāri mutuļojošajiem sliekšņiem.

Preces pārvadāja strūgās, pusstrūgās un liellaivās.

Strūga bija 17 asis garš un 5V2 asis plats plakandibena
koka kuģis, kura iegrime ar pilnu, 12000 pudu, kravu

bija 3 pēdas. Brauciens no Daugavas augšteces piestātnēm
līdz Rīgai ilga apmēram 3 nedēļas. Galos strūgai bija pa
vienam 5—6 asis garam lielairim stūrēšanai, bez tam pa-

rasti vēl lietoja 2 pārus sānairu.

Pusstrūgās bija mazākas un peldēja seklāk. Tās galve-
nokārt lietoja mazūdens periodā, to celtspēja bija līdz

2000 pudiem. Bez stūres un airiem tām parasti pierīkoja
arī buras. Pa straumi uz augšu strūgas vilka ar virvēm.

Bez tam būvēja līdz 30 m garas liellaivas, kas spēja uz-

ņemt 5000—6000 pudu kravas.

Ar šādiem transporta līdzekļiem Rīgā katru gadu ieveda

vairāk nekā 2 miljonus pudu labības un apmēram tikpat
daudz linu un kaņepāju izstrādājumu. Jāsaka gan, ka sa-

karā ar Rīgas—Daugavpils—Vitebskas un Pēterburgas—
Varšavas dzelzceļa atklāšanu 60. gados preču pārvadā-
jumi pa Daugavu sāka samazināties.

Kā redzams, 100 gados Daugavas izmantošanā notiku-

šas milzu pārmaiņas. Tad upei bija transporta maģistrāles
nozīme. Tādās lielās piestātnēs kā Veļiža, Suraža, Polocka,
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Vitebska, Piedruja, Daugavpils, Jēkabpils, Jaunjelgava v. c.

kūsāja iekraušanas un izkraušanas darbi.

Sakarā ar dzelzceļu, auto un gaisa transporta attīstību

Daugava kā satiksmes ceļš savu nozīmi ir zaudējusi. To-

ties tās teces enerģiju izmanto Daugavas kaskādes hidro-

elektrostacijas. Pļaviņu un Ķeguma hesi gadā saražo tuvu

pie diviem miljoniem kilovatstundu elektroenerģijas. Kad

sāks darboties arī Rīgas hess, enerģijas izstrāde pieaugs
vēl vairāk.

Mainījies arī upes hidroloģiskais režīms. Straujos, krā-

čainos posmus pārklājis dziļš un mierīgs spēkstaciju ūdens-

krātuvju līmenis. Nav vairs trokšņaino piestātņu, kur

iekrāva un izkrāva un ar zirgiem pieveda un aizveda pre-

ces. Nedzird vairs plostnieku sasaukšanos upes līkumos un

krācēs — šos trokšņus nomainījusi spēkstaciju turbīnu un

ģeneratoru vienmērīgā dūkoņa.
Lai gan ekonomiski nevar salīdzināt toreiz pārvadātos

2 miljonus pudu labības ar šodien saražotajiem 2 miljar-
diem kilovatstundu elektroenerģijas, Daugavas nozīmekā

bijusi, tā arī ir un būs nepārvērtējama. Ne velti to dēve

par mūsu likteņupi.

/. Meisters

DAŽI DABAS UNTUMI ZIEMEĻVIDZEMĒ

«Jau gadus trīsdesmit piecus Ramatas ciemā, Ipiķu un Raudīšu

lielceļa malā (Valmieras rajonā), mazās Raudupītes krastā simtga-
dīga vītola dobumā visai lepni aug egle,» stāsta Mazsalacas mež-

rūpniecības saimniecības Ramatas mežsaimniecības Raudītes apgaitas
meža meistars-tehniķis Rūdolfs Viķis, stāvēdams pie dīvainā dižvītola

(1. att.). Labi redzams, ka no lapu koka dobuma paceļas egles slai-
dais stāvs. Šis retums uzņemts aizsargājamo dabas objektu skaitā.

Arī par godu ķeizarienei Katrīnai II stādītajās alejās, kuras sagla-
bājušās līdz mūsu dienām, redzamas dažas dīvainības. Tā Bauņu —

Vecates alejā vienā no simtgadīgajām lapeglēm izveidojusies vēja-
slota krietnas stārķa ligzdas lielumā (2. att.). Lielas vējaslotas ir

retums, un līdz šim tādas mūsu republikā ir zināmas tikai nedau-
dzas.

Alejā no Mazsalacas pilsētas uz Mazsalacas vidusskolu kādas

simtgadīgas liepas dobumā kupli aug un zaļo pīlādzis (3. att.).
Pavasarī tas sazied baltiem ziediem, rudenī kā sētin nosēts ar sar-

kanām ogām.



1. attēls.

2. attēls. 3. attēls.
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A. Mauriņš

ZINĀTNES DIŽGARI NO VĀRKAVAS

1842. gada 14. augustā toreizējā Daugavpils apriņķa Vārkavas

pagastā nelielās Sustjankas muižas rentnieka Onufrija Kovaļevska
ģimenē piedzima otrs dēls Vladimirs. Viņa vecākais brālis Aleksandrs

dzimis 1840. gada 19. novembrī. Abu brāļu bērnība pagāja šajā Lat-

gales novadā, kas izceļas ar krāšņo dabu. Dabas mīlestībai, kas bija
modusies agrā bērnībā, viņi palika uzticīgi visu mūžu. Tēvs sūtīja
dēlus mācīties uz Pēterburgu: Aleksandru — Satiksmes ceļu inže-

nieru korpusā (institūtā), bet Vladimiru — juridiskajā skolā. Viņu

tēvs, Šis darbīgais neveiksminieks, kas bija sasniedzis tikai visze-

māko ierēdņa rangu (kolēģijas reģistrators), dedzīgi vēlējās nodro-

šināt saviem dēliem spožu karjeru. Ģimenes materiālie apstākļi kļuva
ar katru gadu sliktāki, un, nepabeiguši studijas, dēli bija spiesti paši
gādāt par sevi. Aleksandrs pasniedza privātstundas, bet Vladimirs

sāka nodarboties ar izdevniecības lietām. Kļuvuši patstāvīgi, brāļi

pievērsās dabas zinātnēm. Lai iegūtu maģistra grādu, Aleksandrs

jau 25 gadu vecumā aizstāvēja disertāciju par lancetnieka attīstību,
bet divus gadus vēlāk viņš aizstāvēja doktora disertāciju un tika
ievēlēts par profesoru. Abus šos disertācijas darbus ļoti augsti novēr-

tēja oficiālais oponents akadēmiķis Kārlis Bērs. Taču disertācijas bija
tikai pētījumu sākums. Aleksandrs aizrāvās un raženi strādāja bez-

mugurkaulnieku attīstības, embrioloģijas, histoloģijas un salīdzinošās

anatomijas jomā, publicēja daudz zinātnisku darbu, kas padarījuši
viņu slavenu visā pasaulē.

Abi brāļi kļuva par kvēliem Darvina mācības piekritējiem un ra-

doši attīstīja tālāk evolūcijas teoriju. Aleksandrs uzskatāms par vienu

no salīdzināmās un evolucionārās embrioloģijas pamatlicējiem, bet

ar Vladimira zinātniskajiem darbiem sākas evolucionārā paleontolo-
ģija. Visas pasaules biologi pazīst V. Kovaļevska likumu. Šis likums

konstatē faktu, ka dzīvās būtnes pa dažādiem vēsturiskās attīstības

ceļiem spēj sasniegt dzīves apstākļiem atbilstošu relatīvo mērķtie-
cību savā uzbūvē. Daži no šiem ceļiem noved pie t. s. inadaptīvā
tipa, kas saistīts ar relatīvi sīkām izmaiņām organisma uzbūvē. Tur-

pretim citi ceļi saistīti ar daudz būtiskākām un dziļākām izmaiņām

orgānu uzbūvē un mijiedarbībā, tie noved pie daudz pilnīgākas pie-
lāgotības — pie t. s. adaptīvā tipa.

Evolūcijas mācības zelta fondā iegājuši V. Kovaļevska klasiskie

pētījumi par nagaiņu vēsturisko attīstību. Savā monogrāfijā par zirga
senču paleontoloģiju Vladimirs uzskatāmi parādīja, ka mūsdienu

zirga attālais sencis bijis sīks lapsas lieluma zālēdājs, kura priekš-
kājām bijuši četri pirksti, bet pakaļkājām — trīs pirksti. Šādu dzīv-

nieku fosilās atliekas atrastas nogulumu slāņos, kas veidojušies siltā

un mitrā klimatā Ziemeļamerikā terciārā perioda sākumā (pirms apm.
60 milj. gadu). Zirga tālie senči pārvietojās lēcieniem, to lokanais

viduklis darbojās kā atspere. Kad draudēja briesmas, šie sīkie dzīv-

nieki varēja paslēpties garajā zālē un krūmos. Bet klimats ar laiku

kļuva kontinentālāks, veģetācija izmainījās. Zemajā zālē vairs neva-

rēja paslēpties no plēsoņām, un dabiskā izlase sāka darboties ātrāku

skrējēju saglabāšanās virzienā. Priekšrocības ieguva dzīvnieki, kam
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bija garākas kājas ar mazāku atbalsta virsmu. Radās zirgu senču

formas, kurām otrais un ceturtais pirksts vairs nesaskārās ar zemi

un arvien vairāk saīsinājās, ķermeņa izmēri palielinājās, mugura

kļuva mazāk lokana. Sakarā ar pāreju uz sausāku un rupjāku barību

radās formas ar krokotiem zobiem pauguraino zobu vietā, palielinā-

jās žokļu kauli un visa galvaskausa izmēri. Par to, ka šādas izmai-

ņas ķermeņa uzbūvē ir devušas noteiktas priekšrocības cīņā par

eksistenci, liecina zirga ponijveida senču plašā izplatība Amerikā un

Eirāzijā miocena beigās (pirms apm. 13—15 milj. gadu). Šīs dzīvnieku

grupas tālākas evolūcijas gaitā izveidojās mūsdienu zirgs. Vladimirs

Kovaļevskis savos pētījumos izsekoja arī citu nagaino dzīvnieku

grupu vēsturiskajai attīstībai atbilstoši dzīves apstākļu izmaiņām.
Šādas idejas bija pilnīgā pretstatā ar tā laika paleontoloģijā valdoša-

jiem uzskatiem, kas balstījās uz 2. Kivjē izvirzīto katastrofu teoriju

un pēc savas pieejas pētījamajiem objektiem bija metafiziski, anti-

evolucioniski.

Brāļu Kovaļevsku darbus ļoti augsti vērtēja C. Darvins, kurš

sarakstījās ar Vladimiru. V. Kovaļevskis pārtulkoja un pirmo reizi

izdeva krievu valodā C. Darvina ģeniālo darbu «Sugu izcelšanās».

Otru izcilo C. Darvina grāmatu «Dzīvnieku un augu mainība domesti-

fikācijas apstākļos» viņš pārtulkoja un izdeva pirms šīs grāmatas

publicēšanas Anglijā. V. Kovaļevskis pilnīgi pārvaldīja ne tikai

krievu un angļu, bet arī franču, vācu, poļu un itāļu valodu. Viņš
pārtulkoja un izdeva krievu valodā A. Brēma, T. Hekslija, D. Laiela,
K. Fohta un daudzu citu ievērojamu dabas zinātnieku grāmatas, kā

arī Homēra «Iliādu» un «Odiseju», Bokla, Milla, Minjē, Šerra v. c.

vēsturnieku un filozofu darbus. Faktiski, apmānot cenzūru, viņš iz-

deva masu metienā arī A. Hercena romānu «Kas vainīgs?». Izdot

un izplatīt A. Hercena darbus toreizējā Krievijā bija aizliegts. V. Ko-

vaļevskis uzturēja ciešus draudzīgus sakarus ar A. Hercenu un citiem

revolucionārajiem demokrātiem gan emigrācijā, gan Krievijā. Kā kara

korespondents 1866. gada vasarā viņš ieradās Dž. Garibaldi armijā
un savās reportāžās par kauju operācijām objektīvi raksturoja sī

kara būtību.

Stāstījums par Kovaļevsku ģimeni nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu

Sofiju. Ģenerāļa un bagātā muižnieka V. Korvina-Krukovska meita

Sofija bija ļoti apdāvināta, ar izcilām matemātikas un literatūras

dotībām. Lai iegūtu ārzemju studijām un zinātniskajai darbībai ne-

pieciešamo patstāvību, viņa 1868. gadā fiktīvi salaulājās ar V. Ko-
vaļevski. Šī laulība ar laiku kļuva faktiska. Vladimira draudzīgais at-
balsts palīdzēja viņai pabeigt studijas Heidelbergas universitātē un

kļūt par pasaulslavenu matemātiķi, pirmo sievieti matemātikas pro-
fesori. Par saviem izcilajiem zinātniskajiem darbiem S. Kovaļevska
saņēma Parīzes un Zviedrijas zinātņu akadēmiju prēmijas. Pēc tādu

ievērojamu zinātnieku_ kā akadēmiķi P. Cebiševs, V. Imšeņeckis un

J._ Buņakovskis oficiāla ierosinājuma S. Kovaļevsku ievēlēja par

Pēterburgas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. Tomēr pirms
šī akta akadēmiķi aizklāti nobalsoja, vai pie]aut šādu precendentu
(ievēlēt sievieti akadēmijā). Parīzes Komūnas pēdējās dienās Sofija
un viņas masa Anna bija kopā ar komunāriem, pārsēja ievainotos,
piedalījās revolucionārās avīzes «La Sociale» izdošanā. Annas virs

Komūnas komisārs Viktors 2aklārs cīnījās uz barikādēm.
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Vladimira Kovaļevska kvēli paustās evolucionisma idejas un kra-

sie demokrātiskie uzskati bija galīgi nepieņemami cariskās Krievijas
zinātnes ierēdņiem. Neskatoties uz izcilajām spējām un zināšanām,

viņu izgāza maģistra eksāmenā ģeoloģijā un paleontoloģijā Odesas

universitātē. (Pirms šī eksāmena viņš bija lieliski aizstāvējis doktora

disertāciju Jēnas universitātē.) Lai iegūtu eksistencei nepieciešamos

līdzekļus, V. Kovaļevskis bija spiests nodarboties ar komerciāliem

pasākumiem. Viņš uzņēmās direktora pienākumus naftas firmā «Ro-
gozins un Ko». Beidzot, 1880. gadā, V. Kovaļevski ievēlēja par do-

centu Maskavas universitātē. Līdz ar to viņam pavērās iespējas veltīt

visu sevi zinātniskajai un zinātniski pedagoģiskajai darbībai. Taču

naftas firmas stāvoklis strauji pasliktinājās un tās direktoram drau-

dēja apsūdzēto sols, kas morāli galīgi satrieca šo jūtīgo un god-
prātīgo cilvēku. Neredzēdams izeju, V. Kovaļevskis 1883. gadā naktī

uz 28. aprīli nonāvējās.
Aleksandra Kovaļevska dzīve ritēja šķietami mierīgāk. Tā visa

bez atlikuma bija veltīta zinātnei. Lai novērtētu A. Kovaļevska iegul-
dījumu zinātnē, jāatceras, ka viņa zinātniskās darbības sākumā bio-

loģijā valdošais bija sistemātiskais un bioģeogrāfiskais virziens, no

kurienes arī C. Darvins smēlās faktiskos datus savas evolūcijas teori-

jas pamatošanai. Bet embrioloģiskie dati, ko mēs tagad uzskatām par
evolūcijas teorijas, visas dzīvās dabas vienotās izcelšanās, diverģen-
ces un attīstības mācības galveno pamatu, C. Darvina grāmatā «Sugu
izcelšanās» aizņem tikai dažas lappuses. Tas nebūt nenozīmē, ka

evolūcijas teorijas pamatlicējs embrioloģijas datus nebūtu pietiekami

novērtējis. Gluži otrādi — C. Darvins lika lielas cerības uz šo zi-

nātnes nozari, bet evolucionārā embrioloģija vēl nebija izveidoju-
sies. Ļoti trūcīgi vēl bija dati par bezmugurkaulnieku attīstību, kuras

pētīšanai tad arī pievērsās A. Kovaļevskis. Paša uzlabotā metodika,

apbrīnojamā darba precizitāte un neatlaidība drīz vien deva spožus
rezultātus, kas A. Kovaļevski jau trīsdesmit gadu vecumā izvirzīja
starp tā laika ievērojamākajiem embriologiem un sagādāja viņam pa-
saules slavu. Apbrīnas cienīgs ir viņa darba apjoms — vairāk nekā

simts dažādu sugu, kas pārstāv vairumu dzīvnieku tipu, gan bez-

mugurkaulniekus, gan mugurkaulniekus (zarndobumaiņi, posmtārpi,
posmkāji, moluski, adatādaiņi, hordaiņi). A. Kovaļevskim izdevās

pārliecinoši pierādīt, ka dīgļa attīstības sākums (vēlāk to iedalīja
blastulas un gastrulas stadijās) ir vienāds visiem dzīvniekiem

—

gan bezmugurkaulniekiem, gan mugurkaulniekiem. Vēl šodien bio-

loģiskajā literatūrā citē A. Kovaļevska klasiskos pētījumus par lan-

cetnieka, ascīdiju un citu dzīvnieku attīstību. Piemēram, ascīdijas
toreiz vēl pieskaitīja pie bezmugurkaulainiem dzīvniekiem. A. Kova-

ļevskis pirmais noskaidroja, ka ascīdiju kāpuriem ir horda un tās

pašā dzīves sākumā brīvi peld ūdenī. Bet jau pēc dažām stundām

tās piestiprinās pie kāda nekustīga pamata un sāk strauji mainīties:

ķermenis iegūst maisveida formu un pārklājas ar recekļveida tu-

niku, mutes un anālā atvere pārvietojas uz augšu un novietojas
speciālu izaugumu (šifonu) galā, spēcīgi attīstās rīkle, un palielinās
žaunu spraugu skaits, stipri reducējas horda, samazinās un pakāpe-
niski izzūd nervcaurule un redzes orgāns. A. Kovaļevska pētījumus

par ascīdijas attīstību C. Darvins novērtēja kā atklājumu ar milzīgu
nozīmi. Sis atklājums liecināja, ka ascīdiju senči ir bijuši brīvi pel-
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dosi hordaini dzīvnieki, bet, pārejot uz sēdošu dzīves veidu, to orga-

nizācija ievērojami vienkāršojusies. Līdz ar to noskaidrojās, ka evo-

lūcija iet ne tikai pa progresa ceļu, pa dzīvo būtņu morfofizioloģis-
kās organizācijas pilnveidošanās ceļu: dzīves apstākļu vienkāršošanas

var izraisīt ari ķermeņa organizācijas vienkāršošanos, reducēšanos.

Sākot ar 1888. gadu, A. Kovaļevskis pievērsās pētījumiem bezmu-

gurkaulnieku salīdzinošajā fizioloģijā. Balstoties uz sava drauga
I. Mečņikova ideju par fagocitozi, A. Kovaļevskis visās detaļās izpē-

tīja balto asinsķermenīšu nozīmi kukaiņu kāpuru orgānu histolīzē,

ar ko saistīta katra kukaiņu indivīda metamorfoza (pārveidošanās).
Galvenokārt tomēr viņa darbi veltīti bezmugurkaulnieku izvadsiste-

mas pētījumiem. Te A. Kovaļevskis no otras puses (salīdzinošās fizio-

loģijas skatījumā) pieiet tam pašam evolucionārās bioloģijas pamat-

jautājumam par dzīvnieku pasaules vienotību un rod jaunus pierā-
dījumus evolūcijas teorijai.

Apmēram 12 gadus A. Kovaļevskis pavadīja daudzās zinātniska-

jās ekspedīcijās un komandējumos: viņš veica pētījumus Vidusjūras
un Adrijas jūras, Ziemeļjūras un Sarkanās jūras, Kaspijas un Melnās

jūras piekrastē, piedalījās vīnogulāju kaitēkļa filokseras apkarošanā
Besarābijā, Krimā un Kaukāzā. Stacionāru zinātnisku pētījumu veik-

šanai Melnajā jūrā viņš organizēja Sevastopoles Jūras bioloģisko
staciju.

A. Kovaļevski ievēlēja par akadēmiķi Pēterburgas, Parīzes, Romas,

Vīnes, Briseles, Dānijas un Īrijas zinātņu akadēmijās, kā arī par

goda biedru daudzās zinātniskajās biedrībās. A. Kovaļevskis nomira

Pēterburgā 1901. gada 22. novembrī.

V. Gravitis

PAR SVARĪGĀKO ZEMKOPĪBAS TERMIŅU
NOTEIKŠANU SENATNĒ

Vēstures rakstītie avoti, jau sākot ar m. ē. 98. gadu, tāpat arheo-

loģiskie dati liecina, ka seno baltu ciltis nodarbojušās galvenokārt
ar zemkopību un lopkopību. Baltijas klimatiskajos apstākļos šaja
nolūkā ir jāzina zemes sagatavošanas un sējas darbu sākuma, ražas

novākšanas sākuma un lauku darbu beigu optimālie termiņi. Mūsu

ļoti mainīgajos meteoroloģiskajos apstākļos par agru iesējot vai par
vēlu novācot ražu, var rasties lieli zaudējumi, bet tādu kalendāru

kā mūsdienās senāk nebija.
Ir zināmi seni tautas paņēmieni pavasara darbu, respektīvi, sējas

laika sākuma, noteikšanai pēc dažādām fenoloģiskām pazīmēm, pie-

mēram, pēc «sējputniņa» (visbiežāk tā ir lakstīgala, bet tiek minēta

arī vālodze un dzeguze) atlidošanas, dažu indikatoru augu uzplauk-
šanas un uzziedēšanas. Ražas novākšanas sākumu, ko praktiski ieva-

dīja siena pļauja, noteica pēc izvēlētā indikatora auga uzziedēšanas

laika. Šo augu vēlāk sauca par Jāņu zāli (skat. arī 1969. gada «Dabas

un vēstures kalendāra» 76.—79. Ipp.). Mikroklimata īpatnību dēļ
dažādos novados nācās izvēlēties dažādus indikatoru augus. Latvijā
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par Jānu zāli visbiežāk sauc madaras (Galiutn), citos apvidos —>
birztalu nārbujus (Melatnpyrum nemorosurn). Tomēr senāk nebija pie-
ņemts vienā vietā par īsto Jāņu zāli saukt divus vai vairākus augus
vienlaikus. Savāktie materiāli dod iespēju sastādīt Baltijas karti ar

norādījumiem, kuru augu katrā novadā saukuši par Jāņu zāli, Jona

žolē (lietuvieši), Jon ēdrom, Jon ainad (Ziemeļkurzemes lībieši) vai

Jaani liii (igauņi).
Otrs, kalendariski precīzāks, tomēr grūtāk un ne visiem apgūstams

paņēmiens, piemēram, pavasara darbu sākuma termiņa noteikšanai,

varēja būt novērojums par saules uzlēkšanu Pegaza un Andromēdas

zvaigznāju tuvumā, kas atkārtojas ik gadus ap Jurģiem (ap seno

Ūsiņa dienu) un sasaucas ar senu tautas tradīciju par saules at-

griešanos pavasari no tālienes ar zirgu dieva Ūsiņa zirgiem un Saules

ratiem (skat. «Zvaigžņotās debess» 1968. gada vasaras numura

50. lpp.).
Par siena pļaujas sākuma termiņu sprieda pec īsākās ēnas vasaras

saulgriežos un vēroja arī īsākās, gaišākās naktis. Daži ciemu vecie

ļaudis vakaros skatījušies, kā garākajās dienās saule norietot «aiziet»

vistālāk līdz kādam ievērotam kokam pamalē, ne tālāk. Līdzīgi da-

rīja ziemeļaustrumu Lietuvā (tur izvēlētais orientiera koks saucās

sedula) un noteica gada garāko dienu (Ilge) ļoti precīzi (pēc lietu-

viešu botāniķes E. Šimkunaites datiem). Būtībā līdzīgu paņēmienu
lietojuši senie osetīni (skat. «Zvaigžņotās debess» 1964. gada ziemas

numura 33. lpp.).
Bez tam raksturīgā zvaigžņu kopa, ko lietuvieši un senāk (pēc

literatūras datiem) arī latvieši saukuši par Pļāvējiem vai Siena

Pļāvējiem (daļa no Oriona zvaigznēm), katru gadu pirmo reizi pa-
rādās agrā rītā augusta sākumā. Precesijas dēļ senāk šīs zvaigznes
parādījās agrāk, un pirms 2000—3000 gadiem tās ik gadus pirmo
reizi parādījās vasaras saulgriežu laikā (skat. šā kalendāra 243. lpp.).

Vispār tautas dziesmās apdziedātajiem dieva dēliem un Saules

meitām, kuri tuvojas cits citam un kuriem Mēness «maina gredze-
nus», varētu būt saistība ar ekliptikas («Saules ceļa») tuvumā eso-

šajām raksturīgākajām stāvzvaigznēm, kurām nereti tuvojas un no

kurām atkal attālinās, laiku palaikam tuvodamās arī Saulei, planētas,
bet zvaigznēm un planētām ik mēnesi garām paiet Mēness.

Dieva dēli, Saules meitas

Vidū gaisa kāzas dzēra;

Mēnestiņš tecēdams,

Tas pārmija gredzentiņus.

LD 33763

Pie tam ar planētām varēti» saistīt tieši «Saules meitas»: planētas
laiku pa laikam ir redzamas tuvojamies Saulei un atkal attālināmies

no tās. Bez tam teikās, kuras ziemeļaustrumu Lietuvā savākusi

E. Šimkunaite, ir tēlotas kādas 6 Saules meitas, kuras, pēc lietu-

viešu astronomijas profesora P. Slavena norādījuma, saistās ar pla-
nētām. Piemēram, Saules meitas Aušrine (gatavo Saulei brokastis),
Vakarīne (taisa Saulei gultu) un Vaivora (slinkā meita) uzturas vien-

mēr pie Saules. Un tieši Venēra (Rīta un Vakara zvaigzne) un Mer-

kurijs ir vienmēr redzami tikai samērā nelielā attālumā no Saules

(Merkurijs vistuvāk). Saules meitas Indraija, Salija un Zezdre tiek



tēlotas dažādos ceļojumos, sevišķi centīgā Indraija. Planētas Jupi-
ters, Saturns un Marss ir redzamas pārvietojamies pie debesīm vis-

dažādākajos attālumos no Saules, pie tam kā spožākā izceļas Jupi-
ters. Saules meita Zezdre tēlota kā ugunīga. Marsam raksturīga
sarkana krāsa (skat. aprakstus pie atsevišķiem mēnešiem).

Tikai stāvzvaigznes, kuras atrodas ne pārāk tālu no ekliptikas, ir

tās, kuras periodiski izzūd un parādās no jauna, pie tam katru gadu
tajā pašā laikā, un tāpēc noder termiņu noteikšanai (t. s. heliokālā

metode).
Lai precīzāk noteiktu gadalaiku termiņus, varēja izmantot dienu

vai vismaz mēness griežu saskaitīšanu starp šiem termiņiem un šo

skaitījumu pierakstīšanas paņēmienus. Ir zināmi seni paņēmieni «pie-
rakstīt» gada termiņus un notikumus, iesienot vai iepinot dzijas pa-

vedienā dažādu mezglu virkni — «kalendāru» (skat. 1968. gada «Da-

bas un vēstures kalendāra» 178. Ipp.).
Ir norādījumi arī par citu paņēmienu gada dienu saskaitīšanai un

skaitījuma pārbaudei — pie «svētā koka» trejdeviņiem zariem

(M. Šiliņš. Alšvanga. — Latvju raksti, I, 1931; I. Rabinovičs. No

laika rēķina vēstures. R., 1967). Par svēto koku tradīcijās tiek dēvēts

ozols, un ar pēdējo saistās virkne vasaras saulgriežu tradīciju. Jāat-

zīmē tautas mīkla, kurā ozols ar zariem, perēkļiem un olām jāatmin
kā gads ar mēnešiem, nedēļām un dienām (FS 1306, 319).

13. gs. dokumenti rāda, ka seno Baltijas cilšu organizētās sacelša-

nās un uzbrukumi visbiežāk notikuši pēc kāda no trim galvenajiem
tālaika kalendāriskajiem termiņiem — pēc Ūsiņa jeb Jurģu dienas,

pēc saulgriežiem vai arī pēc ražas novākšanas. Bez tam Igaunijas
Harju novadā visas apkārtējās ciltis parasti katru gadu sapulcējās
Raikilā. Tas rāda minēto kalendārisko termiņu svarīgo lomu zem-

kopju cilšu kolektīvo pasākumu organizēšanā senatnē.

Tā, no vienas puses, zināmas zvaigžņu kopas parādās pa gads-
kārtu noteiktā laikā, tai skaitā ražas novākšanas sākuma laikā, kuru

zemkopjiem atliek tikai respektēt, lai neciestu zaudējumus; šādas

zvaigžņu kopas dažreiz saistās ar zemkopības darbu nosaukumiem

(«Pļāvējs» v. c), tās dažreiz redzamas tuvu kopā ar planētām un

mēnesi un, iespējams, varētu būt saistītas ar apzīmējumiem «dieva

dēli» un «Saules meitas». No otras puses, tautas daiļrades tēls Jānis

nereti tiek tēlots kā dieva dēls, kas atjāj par gadskārtu, sveicina

Saules meitu, norāda uz vienu zemkopības darbu beigu un jaunu
sākuma termiņu. Varbūt tālāki pētījumi atklās, vai šīm paralēlēm
nav kāds dziļāks pamats.

Kā jau minēts, šajos svarīgajos termiņos varēja tikt rīkotas arī

tautas sapulces. Un senatnē šie bija arī svarīgākie termiņi, kurus

ļaudis vispār pazina. Tāpēc nav brīnums, ka 13.—16. gs., kad vācu

kungiem ievajadzējās sapulcināt zemniekus, viņiem nereti nācās pie-

skaņoties tiem pašiem termiņiem un tradīcijām.

Redakcijas piezīme. V. Grāvīša savāktos un apkopotos novēro-

jumus publicējam, lai izraisītu lasītāju interesi par senajām tautas

tradīcijām, ierosinātu vākt šīs tradīcijas un arī precizētu autora seci-

nājumus un atziņas, kurās ir daudz problemātiska.

Ceļa posms pie Taurupes savā krāšņākajā rotā.

M. Kundziņa krāsu loto.
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RUDENS

J. Kalniņš

DĀRZUS UN DRUVAS PĀRSTAIGĀ RUDENS

Saule debesu kalnā vēl gan pakāpjas diezgan augstu,
bet tur, kur vasarā viss bija gaismas un siltuma pielijis,
jau nemanāmi lavās klāt ēnas. Pat dienas vidū tās atrod

sev mājvietu krūmāju pamalēs, iezogas gravās, un liekas,

ka šīs vēsās ēnas smejas par saules gaišumu: drīz, drīz

mūsu varā būs visa diena, un tā būs īsa, bet naktis būs

garas un melnas.

Tādas zaglīgas ēnas pamanījis, tu kā apmulsis veries

debesis: vai nav jau dzirdami dzērvju spalgie, sērie sau-

cieni? Vai dzērvju kāši uz saviem sidrabotajiem spārniem

patiešām jau nes projām vasaru ar tās sauli un ražas no-

briešanas prieku?

Jā, patiesi — kādā dienā tu dzirdi, ka no rēnajām de-

besīm atklīst satrauktas balsis. Dzērvēm sajukusi gaita,
un tās uztrauktas no jauna kārtojas stingrā kāsi. Pāri

mežiem un laukiem, pāri pilsētām un ciematiem šie gud-
rie, domīgie putni dodas uz dienvidiem, kurp aiziet ari

saule.

Tu apstājies, pacel roku pret debesīm sveicienam, un

sirds uz bridi pielīst ar klusām skumjām. Laimīgu ceļu!
Cik līksmas būs tās dienas, kad jūs jaunajā pavasarī at-

griezlsteties dzimtajā tīreli!

Arvien biežāk logos sitas nesteidzīgs lietus. Gadās die-

nas, kad no rīta līdz vakaram no rūtīm nenozūd sīkas

straumītes, un arvien biežāk viss lauks no zemes līdz pat
debesīm pielīst ar gausu, blāvu miglu.

Dārzos lelido sveši, agrāk neredzēti putni. Tūlīt redzams,
ka te nav šo spārnoto dzimtene, — tie alkatīgi uzklūp
ogām, lai tad steigtu uz citu dārzu un Izlaupītu ari to.
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Tad kādā tumšā un vējainā vakarā, kad tikai reta zvaig-
zne iedzirkstas caur mākoņu spraugām, augstu gaisos
dzirdama meža zosu steidzīgā, īsā sarunāšanās.

«Tagad aizsals upes un ezeri. Ziema ir pie durvīm,» tu

tad nodomā. «Tāpēc zīlīte vakar bija pienākusi pie loga
un kaut ko stāstīja.»

Citu rītu, verot durvis, tu redzi, ka lejup lēni lidinās re-

tas sniega pārslas, apklādamas pelēko, sasalušo zemi. Die-

nas otrā pusē gan vieglā ziemas sega jau pazudusi, bet tad

pienāk stunda, kad tā Ir bieza un stipra. Un tad tu nosaki

sevī: «Labi, ka rudens pelēcībai beidzot reiz gals, pasaule
tagad ir tīra un spodra.»

J. Baltvilks

KO DARĪSIM AR MĀJAS STRAZDIEM?

Šodien tāds jautājums ir visai aktuāls. Jau no seniem

laikiem ik pavasari, kad pie mums no ziemošanas vietām

atgriežas visu garo ziemu gaidītie dziedātāji, gan skol-

nieki, gan gados vecāki cilvēki izliek strazdiem būrīšus.

Pavasarī strazdi būvē ligzdas, perē un audzina mazu-

ļus. Ligzdošanas periodā mājas strazdi iznīcina daudz

lauksaimniecībai kaitīgu kukaiņu un iepriecina būrīšu iz-

licējus ar savām jaukajām dziesmām.

Bet iet laiks, mazuļi ir izaudzināti. Mūsu strazdi sala-

sās baros un palēnām virzās uz dienvidrietumiem, uz sa-

vas ziemošanas vietas — Dienvidanglijas pusi. Jūlijā, kad

nogatavojas ķirši un citas ogas, lielākā daļa mūsu mājas
strazdu Latvijas teritoriju jau atstājuši, bet to vietā no

ziemeļaustrumiem ieradušies citi. Tie tad arī uzbrūk mūsu

dārziem. Dārzkopji par šo pārlidotāju izdarībām vasarā

uztraucas ne bez pamata.
Tātad — ko darīsim ar strazdiem?

Skaidrs, ka tieši daudzo strazdu būrīšu dēļ šo putnu
skaits kā pie mums, tā Eiropā vispār ir ļoti liels. Sekmīgi
atbaidīt strazdus apstākļos, kad augļu dārziem uzlido mil-

zīgi bari, nebūt nav vienkārši.

Tāpēc turpmāk strazdu būrus vajadzētu izlikt daudz ma-

zākā skaitā, bet visu enerģiju veltīt sīko dobumperētāju —

melno mušķērāju un dažādu sugu zīlīšu būrīšu izgatavo-
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šanai un izlikšanai. Šo ne mazāk interesanto un lauksaim-

niecībai un mežsaimniecībai tik derīgo putnu skaitu lielā

mērā ierobežo ligzdu ierīkošanai piemērotu dobumu trū-

kums.

Mušķērāju un zīlīšu būrīšu vēlamie izmēri: dziļums (no

skrejas apakšmalas) 13—16 cm, iekšējais platums 11 —

13 cm, skrejas diametrs 3,2—4,0 cm.

Protams, nav jāaiziet galējībās. Piemēram, strazdu būru

noņemšana, ja arī to pie mums izdarītu plašā mērogā, ne-

dotu vēlamos rezultātus jau tāpēc vien, ka pie mums ķir-
šus ēd galvenokārt caurceļotāji. Strazdu būru noņemšana
varētu izraisīt tikai dažādas nevēlamas sekas.

Un tālāk daži vārdi par strazdu atbaidīšanu.

Latvijā no mājas strazdiem un arī citiem putniem vis-

vairāk cieš ķiršu raža.

Senākā un plašāk lietojamā putnu atbaidīšanas metode

ir putnu biedēkļu uzstādīšana. Taču putni ātri pierod pie

biedēkļiem, kaut arī labi izveidotu biedēkļu efekts sagla-
bājas līdz divām nedēļām. Biedēkļi bieži jāmaina, bet tūlīt

pēc ražas novākšanas jānoņem.
Literatūrā atrodamas ziņas, ka nelielā platībā ražu pret

strazdiem var aizsargāt auklā piesiets un uz augstas kārts

šķērskoka nosēdināts dzīvs zvirbuļu vanags — to dabis-

kais ienaidnieks.

Augļu kokus un krūmus var pārklāt ar tīkliem. Šim no-

lūkam labākais ir rupju diegu linums ar mazām acīm.

Taču efektīvākās ir modernās akustiskās atbaidīšanas

metodes, kuras dažādās zemēs ļoti plaši lieto putnu atbai-

dīšanai no aerodromiem un augļu dārziem.

Šāvienu trokšņus imitē ne visai sarežģīta ierīce — kar-

bīda automāts. Tā darbības princips ir šāds: ūdens pil uz

kalcija karbīda, rodas acetilēns, kas, uzkrājoties eksplo-
zijas kamerā, periodiski veido ar gaisu sprāgstošu maisī-

jumu, ko aizdedzina acetilēna liesmiņa. Eksploziju biežumu

(parasti ar dažu minūšu intervāliem) regulē ar ūdens pie-

plūdes daudzumu.

Tomēr vislabāko efektu dod putnu baiļu saucienu magne-

tofona ierakstu atskaņošana. Dažādi autori iesaka visai

atšķirīgus atskaņošanas periodu un paužu ilgumus atbai-

dīšanas laikā. Piemēram, Anglijā strazdu atbaidīšanai no

augļu dārziem ar teicamiem panākumiem baiļu saucieni

atskaņoti pa pusotrai minūtei piecas reizes stundā. Citos
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gadījumos atskaņošanas laiki svārstās no dažām sekun-

dēm līdz pat stundai. Tāpat dažāda garuma ir pauzes

starp atskaņošanas periodiem. Lai gūtu vēlamo efektu, gan

skaņu ierakstiem, gan atskaņošanas tehnikai jābūt labas

kvalitātes.

Taču ērtu un letu strazdu atbaidīšanas metožu izstrādā-

šana un pilnveidošana joprojām turpinās.

M. Galeniece

KO STĀSTA KODRĀ ATRASTIE AUGI

Tikai augu šūna, izmantojot saules enerģiju, veido ve-

selus organiskās vielas slāņus, kas var saglabāties gadu
tūkstošiem, pat gadu miljoniem ilgi. Sen pagājušo dienu

dzīves pēdas ir uzkrātas arī mūsu republikas purvu brū-

najā kūdrā.

Kūdras masā konservējas ne tikai augu dajas un to

sēklas, ne tikai dzīvnieku skeleti, ieroči, tilti, laivas un

senās mītnes. Svarīgāki par šīm nejaušajām atliekām ir

sīkie apkārtējās dabas liecinieki, ko te sistemātiski ik ga-
dus nogulsnē vējš, — ziedu putekšņi un sporas. Vējš pu-

tekšņus vienmērīgi izkaisa plašā apkārtnē pat vairākus

kilometrus tālu. Sevišķi daudz putekšņu producē koki

(skat. 1. att.). Aprēķināts, ka gada laikā uz kvadrātmetru

nogulsnējas ap 14 miljonu putekšņu. Šodien, pētījot uz

zemes nogulsnētos putekšņus, noskaidrots, ka mūsdienu

mežu koku sugu putekšņu attiecības pilnīgi atbilst šo koku

sugu attiecībām mežu masīvos. Uz purva virsmas nosēdu-

šos putekšņus aprok pieaugošais kūdras slānis, kur pu-

tekšņi, nogulsnēti hronoloģiskā kārtībā, labi uzglabājas.
Katru puteksni klāj divas segas: iekšējā — intina un

ārējā —
eksina. Intina ir bagāta ar pektīnvielām, bet

eksina satur izturīgu vaskveida vielu — kutinu. Kūdrā

iekonservēta, uzglabājas vienīgi eksina, turpretim intina

ātri iznīkst. Šī eksina pilnīgi saglabā putekšņu lielumu,

veidu un struktūru, kas ir īpatnēja un raksturīga katrai

augu ģintij un bieži pat sugai. Šī putekšņu sega ir visiz-

turīgākā augu daļa, kas saglabājas pat visvecākajos ģeo-

loģiskajos slāņos.
Ja noteiktā secībā visā purva profilā ievāktos kūdras
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1. attēls. Dažādu koku putekšņi: 1 — liepas, 2 — lazdas, 3 — bērza,

4 — alkšņa, 5 — skābarža, 6 — ozola, 7 — vītola, 8 — vīksnas,
9 — kļavas, 10 — oša, 11 — egles, 12 — priedes.

paraugos atrastos putekšņus statistiski apstrādā, iegūst

līknes, kuras parāda dažādo koku sugu līdzdalību meža

veidošanā un visu mežu attīstības vēsturi.
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2. attēls. Zemes
klimatiskie periodi.

Purvu kūdras slāņu, kā arī putekšņu līkņu maksimumu

un minimumu vecuma noteikšanai var lietot arī ģeolo-
ģiskus un arheoloģiskus datējumus, kur šos datējumus iz-

dodas saistīt ar purviem. Galveno ģeoloģisko datēšanas

pieturu mums dod vairākkārtējās Baltijas jūras krasta

svārstības jeb transgresijas.
Uz visu šo pētījumu un daudzu purvu putekšņu dia-

grammu pamata ir sastādīta Latvijas purvu putekšņu
vidējā diagramma, kas sniedz ainu par mežu attīstību,
kā arī par klimata maiņām, kas arī atspoguļojas veģetā-
cijā, visā pēcledus laikmetā.

Ledājs atkāpjoties atstāja kailu morēnu bez augiem, tā

pamazām sāka apklāties ar zaļu augu segu, kas sastāvēja
no arktiskām augu sugām. Visu ledāju atkāpšanās laik-

metu mēs saucam par ledus laikmeta beigu posmu. Domā,
ka šis laikmets ir ildzis 6000—10000 gadu. Klimats šinī

laikmetā, tāpat kā pēcledus laikmetā, bijis mainīgs. Laik-

meta beigās sāka veidoties mūsu vecākie un dziļākie purvi,
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it sevišķi republikas austrumu daļa. leceļoja arī mūsu

mežu koki — bērzs, priede, egle, lazda.

Pirmais laika posms pēcledus laikmetā ir boreālais

laiks (skat. 2. att.). Tad klimats jau bijis stipri siltāks, bet

ievērojami sauss. Sāk veidoties priežu un bērzu mežs, kurā

ir daudz lazdu. Šinī laikā ieceļo arī platlapju koki un no

jauna parādās egle. Šis laiks ir ildzis no 6800. līdz

5500. gadam p. m. ē.

Atlantiskajā laikā maksimumu sasniedz ozolmežu un

alksnāju izplatība. Šinī laikā ieceļojuši arī citi, siltumu

mīloši augi — īve, skābardis, balzamkārkls un ezerrieksts.

Sākusies arī intensīva purvu veidošanās. Tas viss liecina

par siltu un mitru klimatu. Šis laiks ir turpinājies no

5500. līdz 2500. gadam p. m. ē.

Subboreālajā laikā klimats bija vēl diezgan silts, bet

sauss. Ozolmeži strauji samazinājās, un to vietā sāka do-

minēt egle, kas ir kontinentāls augs. Purvu veidošanās

sausajā klimatā apsīka un veidojās labi sadalījusies kūdra,
tā sauktā robežhorizonta kūdra. Šis laiks turpinājās no

2500. līdz 800. gadam p. m. ē.

Pēdējo pēcledus laikmeta posmu sauc par subatlantisko,

un tas sākās 800 gadu p. m. ē. Klimats kļuva vēsāks un

mitrāks. Sūnu purvos, kur kūdras veidošanās it kā bija
pārtraukta, kūdras slāņi atkal sāk pieaugt — veidojas maz

sadalījusies gaišas krāsas kūdra. Ozolmeža koku (ozola,
liepas, vīksnas v. c.) pakāpeniski kļūst mazāk, sāk valdīt

priede un bērzs, šo procesu veicina arī cilvēks, kas izskauž

platlapju mežus, ierādot vietu lauksaimniecības kultūrām.

Šis laiks ilgst līdz mūsdienām.

Kūdras īpašība konservēt tajā nokļuvušus priekšmetus
ir ļoti vērtīga arī arheologiem. Kūdrā atrastu arheoloģisko

priekšmetu vecumu var noteikt ar putekšņu analīzes me-

todi. Arheologam svarīgas ir arī ģeobotāniskās ziņas par
kūdras slāņiem, kas ir sinhroni kultūras slāņiem, jo kūd-

ras sadalīšanās pakāpe un botāniskais sastāvs tuvāk iepa-
zīstina ar vidi, kurā dzīvojis un strādājis senais cilvēks.

Putekšņu analīze lietota, nosakot vecumu Sārnates purvā
atrastajām senlietām, kas attiecas uz subboreālo laiku.

Savukārt arheologu absolūtie datējumi priekšmetiem, kas

atrasti kūdrā noteiktā dziļumā, dod purva pētniekam
iespēju precizēt purva vecumu un veģetācijas vēsturi.

Mūsdienās gan nogulumu vecuma noteikšanai bieži lieto
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radioaktīvā oglekļa (C 14
) metodi, kas precīzi nosaka abso-

lūto vecumu, taču putekšņu analīzi tā neaizvieto, jo ne-

raksturo ne klimatu, ne veģetāciju.
Un tā putekšņu analīze, kuru vācu zinātnieks Vēbers

un zviedru zinātnieks Posts izstrādājuši tikai purvu pētī-
jumiem, ir pārvērtusies par universālu metodi. To plaši
izmanto ne tikai botāniķi floras un veģetācijas vēstures,

augu sistemātikas un filoģenēzes pētījumos, bet arī ģeo-
logi pat visvecāko slāņu pētījumos, tāpat paleoģeogrāfi,
paleoklimatologi, augsnes pētnieki v. c.

Šo metodi plaši sāk izmantot arī tīri praktiskām vaja-
dzībām, piemēram, inženierģeoloģiskajos darbos, projektē-
jot lielas hidroelektrostacijas, retu un dārgu metālu iz-

pētē v. tml.

Tā putekšņi un sporas stāsta par augu pēc tūkstošiem un

pat miljoniem gadu.

B. Putāns

10000 GADU KALENDĀRS PURVOS PĒC

RADIOOGLEKĻA METODES

Ar ledus laikmetu saistās ievērojamas klimata, reljefa,
augsnes, augu segas un dzīvnieku valsts pārmaiņas. Pētī-

jot ledus laikmeta un pēcledus laikmeta vēsturi, rodas ne-

pieciešamība noteikt atsevišķu parādību absolūto vecumu

(pirms cik gadiem šis nogulums veidojies). Tas interesē

dažādu nozaru speciālistus — ģeologus, ģeogrāfus, arheo-

logus, okeanologus v. c.

Absolūtā vecuma noteikšanai precīzākā izrādījās radio-

oglekļa metode. Tā ir vēl samērā jauna metode
— sākusi

attīstīties mūsu gadsimta 40. gados. Tā tomēr ieviesās

ātri, un pašreiz visā pasaulē darbojas apmēram 60, tai

skaitā Padomju Savienībā 10, radiooglekļa laboratorijas,
no kurām viena atrodas Rīgā.

Radiooglekļa metode pamatojas uz parādību, ka atmo-

sfērā kosmiskās radiācijas rezultātā, neitroniem iedarbo-

joties uz slāpekļa N l4 atomiem, veidojas radioaktīvais

oglekļa izotops ar atomsvaru 14, t. s. radioogleklis Cl
4.

Lielāka radioaktīvā oglekļa Cl4koncentrācija nenotiek, jo
šis izotops vienlaicīgi sabrūk. Radiooglekļa C l 4 atoma
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1. attēls.

eksistēšanas caurmēra ilgums ir samērā neliels — 8000

gadi. Tādējādi dabā ir radies radioaktīvā Cl 4līdzsvars:

cik daudz Cl 4izveidojas atmosfērā neitronu ietekmē, tik-

pat daudz Cl 4sabrūk. Sabrūkot Cl4atomam, izdalās p

daļiņas un atkal veidojas slāpekļa Nl4 atoms.

n_+Nl4^C 14
—^6

Šis radioaktīvā oglekļa atomu sabrukšanas cikls risi-

nās ne tikai atmosfērā, bet arī okeānos v. c, visās dzīva-

jās būtnēs un organiskajos veidojumos.
Šos svarīgos atzinumus arī izmantoja amerikāņu zināt-

nieks Libijs, izstrādājot radiooglekļa metodi, ko tagad
plaši lieto ģeohronoloģijā paraugu absolūtā vecuma noteik-

šanai.

Kamēr organismi (augi) dzīvo, tikmēr katrs šajos orga-

nismos esošais oglekļa grams satur vienādu daudzumu

radiooglekļa Cl 4
piemaisījumā, jo vienmēr sabrūk tikpat

daudz radiooglekļa atomu, cik augs uzņem no gaisa. Orga-
nismiem atmirstot, jauna oglekļa uzņemšana izbeidzas,
bet radiooglekļa sabrukšana turpinās. Pēc 5730 gadiem
paliek pāri puse no sākotnējā Cl4

daudzuma, pēc nākama-
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jiem 5730 gadiem paliek puse no šīs puses, utt. (skat. 2. at-

tēlu).
Tā kā Cl 4sabrukšanas periods ir samērā īss, ar šo

metodi var datēt līdz 50 000 gadu vecus paraugus. Vis-

drošākais materiāls datēšanai ir ogle un koksne, tāpat
kūdra. Var noteikt arī apraktas augsnes, karbonātu (pie-
mēram, šūnakmeņu), kaulu un gliemežvāku absolūto ve-

cumu.

Lai praktiski noteiktu parauga vecumu, nepieciešams no

tā izdalīt oglekli, tai skaitā arī radioaktīvo izotopu Cl
4,

koncentrētā veidā
— benzola C6H6 vai citu ķīmisku savie-

nojumu veidā (skat. i. attēlu, pa kreisi).
Tās ir samērā sarežģītas ķīmiskas operācijas. Vispirms

paraugu, piemēram, kūdru vai koksni, apstrādā ar vājiem
sālsskābes un sārma šķīdumiem (lai atdalītu karbonātus

un trūdskābes, kas var būt piemaisījumi ar citādu ve-

cumu). Paraugu pārogļo. Ogli reaktorā karsē kopā ar me-

tālisko litiju vai kalciju un sintezē karbīdu. No karbīda

iegūst acetilēnu, no kura savukārt katalizatora klātbūtnē

sintezē benzolu. Speciāli apstrādātu benzola paraugu,

2. attēls.

kurš satur no augu atliekām izvilkto oglekli ar dabisko

radiooglekļa piemaisījumu, sauc par scintilatoru. To ieliek

speciālā elektroniskajā aparatūrā, kas reģistrē un saskaita

katru scintilatora B staru izstarojumu. Pie tam, katram

Cl4atomam sabrūkot, rodas viens p
1 izstarojuma impulss.

Daudzu stundu laikā reģistrēto 13 izstarojumu summu

pārrēķina tā, lai zinātu, cik izstarojumu iznāk caurmērā uz

1 gramu kopīgā oglekļa 1 minūtē.
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No mūsdienu koka paņemts etalona paraugs, kurš satur

1 gramu kopīgā oglekļa, dod caurmērā 15 impulsus mi-

nūtē. Ja kāds paraugs no seniem augiem uzrāda divreiz

mazāk — 7,5 impulsus minūtē uz katru oglekļa gramu,

tad mēs zinām, ka šis paraugs satur arī divreiz mazāk

paša radiooglekļa, un tā vecums tātad ir 5730 gadu.
Līdzīgi var aprēķināt jebkura analizējamā parauga ve-

cumu (skat. 2. attēlu un 1. attēlu, pa labi).

Latvijas teritorijā ar radiooglekļa metodi datēti vairāki

starpledus laikmeta, ledus laikmeta beigu posma un pēc-
ledus laikmeta nogulumi, kā arī arheoloģiskie objekti. Tā,

piemēram, pie Kaltiķiem (Kuldīgas raj.) zem 2,8 m biezas

mālu kārtas ieguļošā kūdras slāņa vecums noteikts

10 780 gadu, bet pie Dēseles ciema (Letižas krastā) zem

virsējās morēnas atrastā kūdra veidojusies vairāk nekā

pirms 34 000 gadu.

A. Pokule

KAS IR KLADONIJAS?

Tautā kladonijas pazīsta-

mas ar nosaukumu «briežu

ķērpji». Tās ir viena no Lat-

vijā visplašāk pārstāvētajām
ķērpju ģintīm. Pagaidām at-

rastas apmēram 50 kladoniju
sugas.

Kladonijas pieder pie t. s.

krūmu ķērpjiem. Vis-

pirms tām izaug primārais
laponis, kas dažām sugām
(Cladonia alpestris. Cl. syl-
vatica, Cl. rangiferina, Cl.

mitis v. c.) drīz izzūd, bet ci-

tām saglabājas (Cladonia
gracllls, Cl. deformis, Cl. fim-
brlata v. c). Virs primārā

Cladonia gracilis
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Cladonia mitis Cladonia deformis

lapoņa izaug sekundārais laponis — podēciji, kuru galot-
nītēs izveidojas apotēciji ar sporām. Kladoniju podēciji
ir ļoti dažādi. Tie var būt kā zaroti koki vai krūmi, no-

smailoti vai galotnēs paplašināti, līdzīgi kausiņiem, no

kuru malām vai centra atiet sekundāri izaugumi — proli-
fikācijas.

Apotēciji var būt dažādi kā pēc formas, tā pēc krāsas.

Ļoti skaisti virs pelēkzaļā lapoņa izceļas koši sarkanie

Cladonia dlgitata un Cl. deformls apotēciji. Dažādām su-

gām apotēciji variē no vaska dzeltena līdz pat gandrīz
melnam tonim.

Kladonijas parasti sastopamas sausos, saulainos uzkal-

niņos, smilšainās vietās, uz kūdras atsegumiem, uz trūdo-

šas koksnes. Skaistas kladonijas ir priežu silos.
Liela nozīme kladonijām ir praktiskajā dzīvē. Tās ir

augu valsts pionieri, pirmās ieaug neauglīgos smiltājos, tā

aizsargājot augsni no erozijas. Jau no seniem laikiem kla-

donijas izmanto kā dekoratīvus augus. Starp dubultlogiem
tās ne tikai labi izskatās, bet arī uzsūc lieko mitrumu. Bez

tam kladonijās ir atrasti vitamīni. Piemēram, Cladonia al-

pestris satur askorbīnskābi.

Kladoniju flora ir ļoti krāšņa un daudzveidīga. Tā slēpj
sevī vēl neizpētītas bagātības, kas var būt noderīgas mūsu

tautas saimniecībai.
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E. Vimba

ZINĀTNIEKS UN CĪNĪTĀJS

Trīsdesmito gadu zinātniskajā
un populāri zinātniskajā botā-

niskajā un ģenētiskajā litera-

tūrā sastopam Aleksandra

Vi 11 er t a vārdu.

A. Villerts dzimis 1907. gada
11. novembrī Rīgā. Jau agrā
bērnībā viņš pazaudēja tēvu un

iepazinās ar visām kapitālistis-
kās pasaules dzīves grūtībām.
1923. gadā A. Villerts iestājās

Rīgas 4. vidusskolā. Viņam bija
samērā vāja veselība, toties šim

jaunietim piemita liela enerģija,
uzņēmība un zinātkāre. Villertu

saistīja marksisma-ļeņinisma
teorija, dzīve Padomju Savie-

nībā, strādnieku kustības jau-
tājumi, māksla un literatūra. Ar

interesi un rūpību A. Villerts studēja K. Marksa un

F. Engelsa darbus. 1928. gada pavasarī A. Villerts pa-
beidza Rīgas 4. vidusskolu. Viņš gribēja studēt bioloģiju,
taču to neļāva līdzekļu trūkums — vajadzēja maksāt lielu

lekciju naudu.

1927. gada rudenī A. Villerts kopā ar dzejnieku A. Ba-

lodi pēc LĻKJS norādījuma piedalījās komjaunatnes le-

gālā žurnāla «Jaunā Gvarde» sagatavošanā, izdošanā un

izplatīšanā. Tam visam vērīgi sekoja politiskā pārvalde,
kas 1928. gada septembrī arestēja atbildīgo redaktori levu

Pliesmani un A. Balodi. Taču žurnāls turpināja iznākt.

19. decembrī arestēja arī A. Villertu un ievietoja Centrāl-

cietumā, kur viņš atradās līdz 1930. gada 30. decembrim.

1931. gadā sekoja dienests armijā, kur A. Villerts nele-

gāli darbojās LKP Daugavpils garnizona komitejā.
1932. gada rudenī A. Villertam izdevās realizēt savu

sapni — iestāties Latvijas Universitātes Matemātikas un

dabas zinātņu fakultātē. A. Villerts interesējās par botā-

niku un ģenētiku. No 1938. līdz 1939. gadam viņš strādāja
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arī par bioloģijas skolotāju Daugavpils komercskolā, vēlāk

veica zinātnisko darbu Botāniskajā dārzā un Pūres izmēģi-
nājumu stacijā. 30. gados Villerts uzrakstīja daudzus zi-

nātniskus rakstus, kas publicēti žurnālā «Daba un Zi-

nātne», «Latvijas bioloģijas biedrības rakstos» un «Latvi-

jas Universitātes Botāniskā dārza rakstos». Tādi ir Vil-

lerta raksti par botāniskajām ekskursijām Latgalē, par

āmuļiem, par sugu krustošanas mēģinājumiem begoniju
ģintī.

1937. gada A. Villerts beidza fakultāti, aizstāvot diplom-
darbu par Ežezera salu floru. Neparasts ir epigrāfs, ko

A. Villerts devis savam diplomdarbam: «Tempora mutan-

tur» («Laiki mainās»). Varbūt savā sirdī viņš juta, ka no-

tiks lielas pārmaiņas? Šādas pārmaiņas atnesa 1940. gads.
Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā A. Villerts kļuva
par 4. vidusskolas direktoru. 1940. gada 25. oktobrī viņu

apstiprināja par docentu LVU. A. Villerts lasīja arī spe-

ciālo kursu «Mičurina mācības teorētiskie pamati». Kā kļu-
vis zināms, 1940./1941. mācību gadā A. Villerts bijis Bio-

loģijas fakultātes partorgs.
Ar lielu darba prieku un aizrautību A. Villerta dzīvē ri-

tēja šis mācību gads, ko pārtrauca 1941. gada jūnija ne-

mierīgās dienas. Jau kara sākumā A. Villerts izlēma, ka

viņa uzdevums ir ar ieroci rokā aizstāvēt padomju varu.

A. Villerts iestājās strādnieku gvardē un krita, aizstāvot

Rīgu pie vecā dzelzs tilta.

E. Vimba

BALTIJAS BOTĀNIĶU TRADĪCIJAS

Latvijai iekļaujoties padomju tautu saimē un likvidējoties agrākajām
robežām, plaša kļuvusi Baltijas republiku zinātnieku sadarbība un iz-

veidojušās pat zināmas tradīcijas. Ar šādu ciešu sadarbību un tradīci-

jām var lepoties arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas botāniķi. Tās

izpaužas kopīgās apspriedēs, simpozijos un ekspedīcijās. Vienotiem

spēkiem aizsākts tāds darbs kā Baltijas dendrofloras sastādīšana.

Tāpat Baltijas botāniķi kopīgi apspriež metodiskus jautājumus. Eks-

pedīcijās, kas notiek regulāri, botāniķi vienlaikus iepazīstas ar at-

tiecīgās republikas floru un veģetāciju.
Pašlaik Baltijas republikās tiek rīkoti divi šāda veida pasākumi.

Kopš 1954. gada ar divu gadu intervālu notiek Baltijas botāniķu
ekspedīcijas. 1954. gadā notika 1. Baltijas botāniķu ekspedīcija Lie-
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tuvā ar samērā nelielu dalībnieku skaitu no visām trim republikām.
No Latvijas šajā ekspedīcijā piedalījās entomologs profesors E. Ozols

un botāniķis A. Rasiņš, no Lietuvas — profesors A. Minkevičs, no

Igaunijas '— E. Vārepā, E. Parmasto v. c. Līdz šim pavisam sarīko-

tas 10 šādas ekspedīcijas. Pēdējā notika Lietuvas dienviddaļā 1969.

gada vasarā. Neiedomājami izaudzis ekspedīciju dalībnieku skaits,

sasniedzot turpat vai simtu. Baltijas republiku botāniķu ekspedīci-

jas kļuvušas populāras arī citos lielākajos Padomju Savienības botā-

niskajos centros: šajās ekspedīcijas piedalās Ļeņingradas, Maskavas,

Dņepropetrovskas v. c. pilsētu zinātnieki. Nākamā, 11. ekspedīcija,

paredzēta Igaunijā 1971. gadā.
Par tādu pašu tradīciju kļuvuši Baltijas mikologu un lihenologu

simpoziji. Pirmais tāds simpozijs notika 1959. gadā Igaunijā, Tartu

un tās apkārtnē. Kārtējais, 5. simpozijs notika 1968. gada rudeni

Viļņā un Lietuvas dienviddaļas mežos. Mikologu un lihenologu nā-

kamā tikšanās paredzēta 1971. gadā Latvijā.
Lai gan šajos simpozijos piedalās šaurāku nozaru speciālisti, kas

pētī sēnes un ķērpjus, dalībnieku skaits arī šajos pasākumos tuvo-

jas simtam. Uz simpozijiem ierodas zinātnieki no tālās Sibīrijas,

saulainās Armēnijas, plašās Kazahijas, par Ļeņingradu un Kijevu

nemaz nerunājot.

Samērā bieži mūsu

mežos sastopama
sarkstošā saulsar-
dzene (Macrolepio-
ta rhacodes). Tās

cepurīti klāj lielas

dakstiņveidā sagru-
pētas zvīņas. Sē-

nes lapiņas un mīk-

stums pēc ievaino-

šanas kļūst sarka-

ni. Tā šī sēne ie-

guvusi savu nosau-

kumu.



Savdabīga sēņu grupa ir

t. s. diskomicētas. To

augļķermeņi mazāku vai

lielāku disku, kausu vai

bļodiņu veidā atrodami

gan uz augsnes, gan

augu atliekām un sūnās.

Tie ir visdažādākajās krā-

sās: zaļgani, oranži, sar-

kani, brūngani utt. Attēlā

redzam vienu pecicu (Pe-
ziza repanda), kas izau-

gusi uz irdenas, trūdvie-

lām bagātas augsnes pie
malkas šķūnīša pama-
tiem.

Šveinica piepe nav ēda-

ma, lai gan, paslēpusies
zālē, tā pa gabalu izska-

tās pēc tortes.
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VĒSTURES UN DABAS

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

H. Strods

VĒSTURES AVOTU KOLEKCIONĀRS

Rīgas muzeju darbinieki

labi pazina kalsnēju vecā-

ku vīru ar sirmiem ma-

tiem, nelielu bārdu, gud-
rām acīm un enciklopēdis-
kām zināšanām. Cikos ap-

gāzies degošais Pētera

baznīcas tornis un no kura

ielas stūra šo skatu iemū-

žinājis slavenais Rīgas
fotogrāfs Rīdzenieks, kāda

tipa šķiltavas lietojuši lat-

viešu zemnieki, kādas biju-
šas Daugavas plostnieku
tradīcijas, kur Rīgā atra-

dies «Pasaules krogs» —

visu to, par ko nav rak-

stīts grāmatās, varējāt pa-
vaicāt šim vīram. Viņš
bieži ieradās muzejos, kad

tika veidotas jaunas eks-

pozīcijas par Latvijas un

Rīgas pilsētas vēsturi, et-

nogrāfiju. Tā 50. gadu sā-

kumā, kad Latvijas PSR Vēstures muzejā tapa pirmā te-

matiskā Latvijas vēstures ekspozīcija pēc kara, šis sirm-

galvis bija gaidīts palīgs. Trūka priekšmetu vairāku eks-

pozīcijas nodaļu iekārtošanai — daudz kas vēl nebija
savākts, daudz kas gājis bojā karā. Nebija pat spīļarkla,
bet bez tā nav iedomājama latviešu dzīve feodālismā. Sir-
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mais vīrs apņēmās to sagādāt. Kādā toreizējā Mārupes
pagasta sētā viņš atrada piemērotu senlaicīgu spīļarklu un

pats atnesa uz muzeju Rīgas pilī. «Kas gan tas par vīru,
kas nevar aiznest čaču uz muižu,» viņš toreiz smaidot

atbildēja. Senus amatniecības darba rīkus, pagājušā gad-
simta pudeles, pletnes zemnieku pēršanai muižās — kopā
līdz 2000 dažādu priekšmetu šis novadpētnieks ir savācis

un nodevis muzejiem. Pat moku sieksta Bukultu muižas

zemnieku spīdzināšanai, vienlaikus ieslēdzot tajā nelai-

mīgā kaklu, rokas un kājas, kas pašreiz redzama Brīvda-

bas muzejā pie Usmas baznīcas, ir rekonstruēta pēc zīmē-

juma uzmērojuma, ko pirms pirmā pasaules kara veicis

šis novadpētnieks. Sieksta glabājusies muižas vāgūzī, un

kāds muižas sargs par nelielu samaksu to rādījis kā seno

laiku briesmekli.

Šis vēsturisku retumu kolekcionārs bija pensionētais būv-

inženieris Aleksandrs Teters. Šogad viņam apritētu 78

gadi — darbā, ceļojumos, vēsturisku un etnogrāfisku priekš-
metu vākšanā pavadīti gadi. Dzimis viņš 1892. gada 5.

maijā Pļaviņās, uz kurieni viņa tēvs skolotājs Andžs Te-

ters bija pārcelts no Madonas apkārtnes. Tetera ģimenē
bija pieci bērni, kurus ar skolotāja algu (12 rbļ. gadā),
kaut arī petroleju, malku un dzīvokli deva par brīvu, bija
ļoti grūti uzturēt. Tāpēc skolotājs Andžs Teters brīvlaikā

gāja krāsot baznīcu torņus un stiklot logus. Par torņu
krāsošanu kā bīstamu darbu mācītāji labi maksāja. Taču

bērni un vajadzības auga straujāk nekā ienākumi. Tāpēc
Andžs Teters pārgāja dzīvot uz Ikšķili, kur Danču krogā
īrēja bufeti, kaut arī pats bija nedzērājs. Krogā apstājās

Rīgas ceļinieki no tāliem novadiem, ģērbušies pašaustās
drānās, ar etnogrāfiskiem priekšmetiem. Andžs Teters tos

savāca un nodeva Latviešu etnogrāfiskā muzeja dibinātā-

jam Matīsam Šiliņam vairākus simtus etnogrāfisko priekš-
metu. Bufetē pēc darba tuvējos kapos atspirdzinājās arī

kaprači. Nereti tie atnesa izraktas vecas pudeles, kuras

zemnieki bija likuši nomirušajiem līdzās kapā. Šīs savītās

brūna stikla pudeles tad arī bijis sākums Aleksandra Te-

tera kolekcijai. Tāpēc uz jautājumu, kad viņš sācis kolek-

cionēt, novadpētnieks atbildēja: «Vācu jau no bērnu die-

nām.» 1900. gadā Andžs Teters pārgāja dzīvot uz Rīgu.
Aleksandrs sāka mācīties Rīgas reālskolā.

Taču pabeigt reālskolu Rīgā neizdevās. A. Teters asi uz-
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tvēra cara administrācijas netaisnību un ņirgāšanos par
tautu. Par sarunāšanos latviešu valodā arī starpbrīžos, kā

aprakstījis A. Upīts, skolniekiem kāra kaklā kauna meda-

ļas — skārda bundžu vākus, vecas pieckapeikas, dēlīšus

ar uzrakstiem, nolietotu dzelzs spalvu virtenes. Ne velti

A. Tetera kolekcijā ir vairākas šādas kauna medaļas.
A. Teters saistījās ar revolucionāriem. Tāpat kā viņa brāli,
arī A. Teteru par piedalīšanos revolucionāru sapulcēs Sa-

laspils mežā un proklamāciju izplatīšanu izslēdza no reāl-

skolas priekšpēdējās klases. Pabeigt reālskolu izdevās

Valkā. Pēc tam A. Teters no 1910. līdz 1914. gadam mācī-

jās Rīgas Politehniskajā institūtā, ko beidza ar būvinže-

niera grādu. Tēva materiālie apstākļi tagad jau bija uzla-

bojušies, jo viņš bija sācis nodarboties ar kaļķu piegādā-
šanu Rīgas celtniekiem.

Pirmā pasaules kara laikā A. Teters piedalījās cīņās da-

žādās frontēs, tika ievainots un apbalvots ar Jura krustu.

30. gados A. Teters strādāja par ierēdni Finansu ministri-

jas sistēmā. Visu brīvo laiku viņš veltīja ceļojumiem, lai

vāktu vēsturiskus un etnogrāfiskus materiālus. Tā apceļoti
visi Latvijas pagasti un pilsētas — kājām un ar velosi-

pēdu. Tikai tā pārvietojoties, pa īstam varot iepazīt dabu,
cilvēkus un viņu dzīvi. Bijis arī visās Eiropas zemēs, izņe-
mot Spāniju.

Pēc Lielā Tēvijas kara A. Teters strādāja par galveno
inženieri Rīgas rauga fabrikā. Viņa vadībā tika atjaunota

okupantu sagrautā fabrika. Šajā laikposmā galvenais in-

ženieris bieži pat neatgriezās mājās, bet pārgulēja uz

rakstāmgalda savā darba istabā. Tāpēc saprotams, ka

PSRS Pārtikas rūpniecības ministrija 1945. gada 27. ok-

tobrī par teicamu darbu Rīgas rauga fabrikas atjaunošanā

apbalvoja A. Teteru ar goda rakstu. Novadpētnieks kļuva
par vairāku Rīgas muzeju ārštata korespondentu. Izcilais

latviešu zinātnieks un medicīnas vēstures materiālu vācējs

profesors P. Stradiņš jau sen pazina A. Teteru. Viņi kopīgi
devās pie veciem cilvēkiem Rīgas un citu pilsētu nomalēs

meklēt agrāko laikmetu kultūras un zinātnes lieciniekus.

P. Stradiņš uzaicināja A. Teteru strādāt savā medicīnas

vēstures muzejā pie republikāniskās slimnīcas. Šeit kopā
ar P. Stradiņu muzeja pārzinis A. Teters līdz 1950. gadam

pavadīja daudzas dienas un naktis, kārtojot tagadējā Lat-

vijas PSR Medicīnas vēstures muzeja kolekcijas. Toreiz
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muzejs bija izvietots slimnīcas bēniņos, pagrabos un kādā

kara laikā celtā pagaidu mājiņā pa labi no slimnīcas ad-

ministrācijas ēkas. «Šonakt mēs strādāsim muzejā,» nereti

teicis P. Stradiņš. «Bet, vai iepriekšējo nakti es biju gulē-
jis, to man nejautāja,» A. Teters piebildis.

Pēc aiziešanas pensijā A. Teters varēja vairāk laika vel-

tīt novadpētniecībai un kolekcionēšanai, izveidojot savā

dzīvoklī Pārdaugavā plašu vēstures un etnogrāfijas priekš-
metu kolekciju. Atšķirībā no filatēlistiem un numismātiem,
kuru kolekcijas neprasa lielas telpas, A. Teters jau sākumā

bija vācis vēsturiskus un etnogrāfiskus priekšmetus, kurus

nav ērti ne glabāt, ne pārvietot. Šādus priekšmetus, kā at-

zīmēja pats kolekcionārs, neviens negrib vākt. Pēckara ga-

dos, kad Rīgā un citās Latvijas pilsētās sākās veco ēku

nojaukšana, lai atbrīvotos vieta jauniem namiem, A. Teters

papildināja savu senlaicīgo atslēgu kolekciju. Būvstrād-

nieki labprāt nodeva dīvainajam ciemiņam parasti tikai

vienā eksemplārā kaltās atslēgas, kurā katrā ieguldīta at-

slēdznieka pieredze un radošā izdoma. Šādu atslēgu A. Te-

teram bija vairākas kastes. Ar sevišķu rūpību A. Teters

vāca senus amatnieku darba rīkus. Daudzi jau nodoti mu-

zejos, bet daudzi vēl glabājas viņa mājas pagrabā un bē-

niņos.

A. Teteram izdevies savākt lielisku seno šķiltavu kolek-

ciju (apm. 100 šķiltavu), arheoloģiskus bronzas priekšme-
tus, retas grāmatas, fotogrāfijas utt. Šajā mājā glabājas
vairāki tūkstoši zinātniski nozīmīgu, retu priekšmetu. Dati

par to memoriālo nozīmi, atrašanas vietu, darinātāju un

lietotāju nereti glabājās tikai A. Tetera atmiņā. Pats ko-

lekcijas saimnieks nebija vairs tik jauns un spēcīgs, lai

veiktu tālāko kārtošanu un aprakstīšanu. Lielākā daļa šo

priekšmetu palika bez aprakstiem par to izcelšanos un

lomu, kas, diemžēl, ievērojami mazina kolekcijas vēsturisko

nozīmi.

Vecais vīrs visvairāk skuma par to, ka vēsturisku un et-

nogrāfisku priekšmetu vākšanas labās tradīcijas šodien ne-

turpina daudzu skolu novadpētnieki, Latvijas PSR Vēstu-

res un kultūras pieminekļu un dabas aizsardzības biedrības

biedri, pat daudzi muzeju darbinieki. Rezultātā katru dienu

aiziet bojā daudzi svarīgi materiālās kultūras pieminekļi.
Tāpēc A. Teters ar lielu cieņu pieminēja tādus muzeja
darba entuziastus kā P. Stradiņš, A. Štokmanis, J. Sudma-
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lis, A. Šulcs v. c, kas ar savām rokām izveidojuši muzeju
kolekcijas, par kurām priecājas kā zinātnieki, tā apmeklē-
tāji.

Šīs īsās piezīmes liecina, ka īsts novadpētnieks, kas mīl

savu dzimto zemi un zina tās pagātni, var sniegt lielu

ieguldījumu vēstures zinātnē, ievērojami bagātinot tās

avotu apcirkņus. Nav neviena Rīgas muzeja ekspozīcijas,
ko ik gadus apskata simtiem tūkstošu cilvēku, kurās ne-

būtu Aleksandra Tetera savākto priekšmetu un attēlu. Ne-

atlaidīgā vēstures lietisko pieminekļu krājēja mūžs noslē-

dzās 1969. gada 18. janvārī. Paies gadi un gadu desmiti,
bet šie priekšmeti, kurus A. Teters savā mugursomā sane-

sis no malu malām, stāstīs arvien jaunām audzēm par lat-

viešu tautas vēsturi.

Kaut starp mūsu jauniešiem un muzeju darbiniekiem

būtu vairāk šādu pašaizliedzīgu cilvēku, vēsturisko priekš-
metu vācēju!

E. Zīgurs

NOVADPĒTNIEKS PAULS PŪRIŅŠ

Žurnāla «Hapo/moe o6pa3oßamie» 1965. gada 6. numurā

bija ievietots plašs J. Krečetovas raksts ar nosaukumu

«Skolotāju Pūriņu dinastija» par Cēsu rajona Raiskuma
ciema skolotājiem Pūriņiem.

Kādu iemeslu dēj mazās Raiskuma pamatskolas pārziņu
Kārļa Pūriņa (vadīja skolu no 1870. līdz 1912. g.), viņa
dēla Paula Pūriņa (vadīja skolu no 1912. līdz 1959. g.) un

vedeklas Zelmas Purinās (vadīja skolu no 1959. līdz

1966. g.) darbs iemantojis tik plašu un tālu atbalsi?

Tā ir dedzīgā pieķeršanās savam amatam un dzimtajam

novadam, nenogurstošais darbs sava ciema labā. Tāpēc
šodien neviens raiskumietis 1967. gada 2. jūnijā mirušo

ilggadējo skolas direktoru Latvijas PSR Nopelniem bagāto
skolotāju Paulu Pūriņu nesauc citādi kā par Raiskuma

dvēseli.

P. Pūriņš dzimis 1878. gada 29. novembrī Raiskuma pa-

matskolā, kur viņa tēvs bija skolas pārzinis. Līdz 1895. ga-
dam viņš apmeklēja Cēsu pilsētas skolu, bet 1896. gadā

iestājās Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā, ko pabeidza
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1900. gadā. Tā paša gada
rudenī sāka strādāt par

skolotāju Cēsu draudzes-

skolā. Lai izvairītos no

represijām par piedalīša-
nos 1905. gada notikumos,
P. Pūriņš devās uz Liepā-

jas ostu, kur strādāja mat-

rožu skolā. Sai skolai 1907.

gadā likvidējoties, P. Pū-

riņš pieņēma skolotāja vie-

tu Salas pagastskolā Rīgas

jūrmalā.
No 1908. līdz 1912. ga-

dam P. Pūriņš strādāja par

skolotāju Rīgas Jesenes-

Lerhas privātajā meiteņu
proģimnāzijā, Jonatāna

biedrības (vēlākās Latviešu

izglītības biedrības) skolā

un strādnieku vakara kur-

sos, cieši saistījās ar pro-

gresīvo latviešu inteli-

ģenci.
Pēc tēva nāves 1912. gadā

P. Pūriņš atgriezās Rais-

kumā un tika ievēlēts par skolas pārzini. Sajā amatā viņš

nepārtraukti strādāja līdz 1959. gadam, kad aizgāja pen-

sijā.

P. Pūriņš aktīvi piedalījās 1917. un 1919. gada notiku-

mos. 1917. gadā viņu ievēlēja par Cēsu apriņķa pārtikas
valdes priekšsēdētāju, bet 1919. gadā par Raiskuma pa-

gasta strādnieku un bezzemnieku padomes priekšsēdētāju.
Visu mūžu P. Pūriņš aktīvi darbojās Raiskuma kultūras

dzīvē. Viņa vadībā 1956. gada 23. septembrī tika noorgani-
zēta Raiskuma pamatskolas 100 gadu pastāvēšanas atzī-

mēšana. Sevišķi lieli nopelni viņam ir sava dzimtā ciema

vēstures izpētē un novadpētniecības muzeja nodibināšanā

un vadīšanā. P. Pūriņš sarakstīja un izdeva brošūru «Rais-

kuma skolas vēsture» (1928. g.). Rokrakstā palika viņa

Raiskuma skolas hronika no 1856. līdz 1963. gadam. (To
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glabā nelaiķa dzīvesbiedre, pensionēta skolotajā Zelma

Pūriņa, kas dzīvo Raiskuma ciema «Lāpsalās».)

Vislielākais un paliekošākais ir P. Pūriņa devums no-

vadpētniecībā. 9 km no Cēsīm, gleznainā Raiskuma ezera

krastā, tag. «Kalēju» māju otrajā stāvā (šajā ēkā no 1863.

līdz 1878. g. bija skola) atrodas viens no interesantākajiem
un dažiem unikāliem eksponātiem bagātākajiem tautas mu-

zejiem Latvijā.

Muzejā daudz unikālu materiālu par seno skolu: garie
klases soli, senās kartes, Auciema pagastskolas karogs ar

skolotāja attēlu, skolotāja formas cepure, skolotāja X- Pu-

rina rakstāmgalds, grifeļu tāfeles un citi eksponāti. Rak-

sturīgs ir Raiskuma pagasttiesas galds un dažādi tiesas

atribūti: tiesas roku dzelži, zvaniņš, ķeizaru bildes un

Pētera I 1722. gada 17. aprīļa tiesas spriešanas noteikumi.

Saglabāts īpatnējais Raiskuma krogus galds, pirmais sie-

nas pulkstenis pagastā, pirmā pasaules kara šautenes

stobrs ar durkli, ķeizariskās Vācijas karavīra kaska, kara-

vīru koka karotes, granātu šķembas. Plašs ir seno darba

rīku un sadzīves priekšmetu klāsts: stīpbeņķis, mīstīklas,

vīzes, sieka strīķēšanas koks, koka bezmēns, koka dakšas,
ratu taisāmais sols, labības magaziņas birka, rokas dzir-

naviņas, pašdarinātas atslēgas, iededzināšanas zīme un

citi retumi. Atrodami arī materiāli par Raiskuma muižu.

Muižas ēka kopš uzcelšanas (1554. g.) līdz 1918. gadam
piederējusi vācu baroniem. Muižas ļaudis un apkārtējos
zemniekus ekspluatējuši Rozēni, Fišeri, Srāderi un Fēge-

zahi, pārspēdami cits citu zemnieku izkalpināšanā. Vācu

baroni pat pirkuši un pārdevuši raiskumiešus, kā liecina

kāds muzeja dokuments.

Par Raiskuma šodienu stāsta daudzie uzņēmumi un citi

materiāli par ciema un vietējā kolhoza «Cīņa» izaugsmi.
Žēl tikai, ka šie materiāli pēdējos gados vairs netiek pa-

pildināti.

Ka Raiskuma tautas muzejs apmeklētājos izraisa lielu

uzmanību un atsaucību, rāda ieraksti muzeja viesu grā-
matā. Citēsim dažus.

«1967. gada 19. augustā Latvijas PSR Vēstures un kul-

tūras pieminekļu un dabas aizsardzības biedrības Centrā-

lās valdes izbraukuma sesijas dalībnieki iepazinās ar sko-

lotāja P. Pūriņa nodibināto un iekārtoto muzeju.
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Ēka, kura atrodas Raiskuma tautas muzejs

Mums patika tā rūpība un centība, ar kādu vākts katrs

eksponāts, kas atspoguļo Raiskuma novadu.

Mums patika tas, ka ar šo muzeju Raiskuma senatne

un tagadne pieejama plašākai iepazīšanai ikkatram savas

zemes dabas un vēstures draugam.
Mums patika tas, ka Raiskumam kā senāk, tā tagad ir

slavena vēsture, ka Raiskumā dzīvo vīri, kas prot savu no-

vadu patiesi un dziļi mīlēt un ik dienas darbojas tā labā.

Paldies muzeja tālāk kopējiem!»
Kādā citā ierakstā secināts: «Būtu vēlams, ka Cēsu vēs-

tures un mākslas muzejs (P. Pūriņš tam savu muzeju no-

vēlējis. — E. Z.) piegrieztu lielāku vērību šā darba turpi-
nāšanai, iesaistot darbā arī vietējos kultūras un izglītības
darbiniekus.»

Ar to arī varētu beigt, ja tikai muzeja pašreizējais stā-

voklis neizraisītu bažas.

Lai Raiskuma tautas muzeju pienācīgi saglabātu un pa-

pildinātu ar šodienas materiāliem, par to vairāk jādomā
kā Cēsu muzejam, tā Raiskuma ciema padomei un vietē-

jām skolām. Raiskumiešu goda lieta ir cienīt un papildi-
nāt sava izcilā novadnieka mūža darbu!
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A. Caune

GUNĀRS MELDERIS

1969. gada 27. jūlijā radošo spēku briedumā no mums

pēkšņi šķīrās kalendāra līdzstrādnieks, vēsturnieks Gunārs
Melderis.

G. Melderis dzimis 1932. gada 9. aprīlī Jelgavā kalpo-
tāju ģimenē. Jelgavā arī aizritēja viņa bērnība un pirmie
skolas gadi. 1952. gadā viņš sāka studijas LVU Vēstures

un filoloģijas fakultātē, kuru beidza 1961. gadā. Jau

1960. gadā G. Melderis iestājās darbā Latvijas PSR CVVA,
kur no 1962. gada līdz mūža pēdējai dienai vadīja Admi-

nistratīvo un tiesu iestāžu fondu nodaļu. Arhīva darbā

viņš bija atradis savu dzīves aicinājumu un veltīja tam

ne vien darba stundas, bet arī daudzus brīvos brīžus, tā-

dējādi kļūstot par vienu no labākajiem arhīva zinātājiem,
kuram padomu prasīja gandrīz katrs vēsturnieks — arhīva

dokumentu pētnieks.
G. Melderis savu zinātnisko darbu veltīja galvenokārt

dzimtā novada — Kurzemes vēsturei un savāca par to pla-
šus arhīva materiālus. Tomēr publicēt vai sagatavot pub-
licēšanai viņš paspēja tikai niecīgu daļu («Jelgavas mu-

zeju vēsture», «Kostjuško sacelšanās ietekme Kurzemē»,
«Bēthovena sakari ar Baltiju», «Humbolta autogrāfi Rīgā»,
«Vēsturnieks Indriķis Valdemārs» v. c).

G. Melderis aktīvi darbojās arī Latvijas PSR Vēstures

un kultūras pieminekļu un dabas aizsardzības biedrības

Rīgas nodaļas vēstures sekcijā, veicot biroja locekļa pie-
nākumus. Pagājušā gada kalendārā bija ievietota G. Mel-

dera krāsainā ielīme, bet šogad viņš iesniedza izdevniecī-

bai «Zinātne» vairākus krāsainos uzņēmumus, no kuriem

viens redzams uz šī kalendāra vāka.

G. Melderis guldīts smiltājā Rīgā, Meža kapos. Kā spē-

jīgu vēsturnieku, labu Latvijas PSR arhīvu pazinēju, vien-

kāršu un atsaucīgu cilvēku Gunāru Melderi paturēs at-

miņā visi, kas viņu pazina.



Tas ir dzilnītis. Viņš joti

cītīgi apmeklē putnu ba-

rotavas, kur ne tikai ap-
mierina ēstgribu, bet arī

pārvieto izlikto barību

drošākā vietā — noglabā
«nebaltām dienām» koku

mizas spraugās.

Zivju gārnis. Šie putni
ligzdo lielākās vai mazā-

kās kolonijās, ligzdas at-

rodas augstu kokos. Diem-

žēl, visas zivju gārņu lig-
zdošanas kolonijas mūsu

republikā vēl nav zinā-

mas. Tāpēc lasītājus, kuri

zinātu zivju gārņu ligzdo-
šanas koloniju atrašanās

vietas, lūdzam par to pa-
ziņot ZA Bioloģijas insti-

tūta ornitologu grupai
(Rīga 47, Meistaru ielā

10).



I. Riekstiņš

DABAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

Dabas pieminekļi ir teritoriāli vai atsevišķi dabas ob-

jekti, kas aizsargājami kā tipiskas vai retas dabas parādī-
bas. Tāpat kā kultūras pieminekļi (arheoloģiskie, vēstures,

arhitektūras, mākslas), arī dabas pieminekļi liecina par

tautas kultūras un gara dzīves bagātību.
īsta dabas pieminekļu izzināšana un aizsardzība var

sākties tikai tad, kad sabiedrības attīstības līmenis, un so-

ciālā virzība dod iespēju iedziļināties visdažādākajās da-

bas zinātņu nozarēs, kad masu aktivitāte dabas jautājumu
lemšanā ir sasniegusi augstu pakāpi. Lai noteiktu tipisko
un arī reto, lai saskatītu izmaiņas un virzību dabā, lai uz-

tvertu dinamiku un parādību kopsakarības, ir nepiecieša-
mas visdažādāko nozaru speciālistu zināšanas un plašas
sabiedrības atbalsts. Bez tā nav iespējams izzināt piemi-
nekļus un saglabāt nozīmīgās dabas vērtības.

Akmeņainā Vidzemes jūrmala
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Sietiņiezis

Vērtējot aizsargājamo dabas objektu un dabas piemi-
nekļu aizsardzību pie mums, jāatzīst, ka šai ziņā ir pa-
veikts nozīmīgs darbs. Latvijas PSR Augstākā Padome ir

apstiprinājusi likumu par Latvijas PSR dabas aizsardzību,
ar kuru noteiktas aizsargājamo dabas objektu kategorijas
un atbildība par to aizsardzību. Latvijas PSR Ministru

Padome ir pieņēmusi vairākus lēmumus, ar kuriem izda-

līti dabas objekti un dabas pieminekļi, noteikta to aizsar-

dzības kārtība un apsaimniekošanas režīms. Republikas
nozīmes aizsargājamo dabas objektu un dabas pieminekļu
skaitā Ministru Padome apstiprinājusi 5 rezervātus, 19

mežu masīvus, 21 atsevišķu koku, 4 savvaļas augu liegu-
mus, 117 parkus un dendrārijus, 49 ģeoloģiskos objektus,
13 kalnus un kalnu virsotnes, 6 upju senlejas un 19 ezerus

un ezeru salas, kopskaitā 253 objektus. Bez tam aizsar-

dzībā ir ņemtas 5 augu un ap 50 dzīvnieku sugas. Salīdzi-

not ar kultūras pieminekļu skaitu, kas mūsu republikā sa-
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sniedz 3230, dabas pieminekļu skaits ir neliels. Sie skaitļi
tomēr neliecina, ka dabas pieminekļu aizsardzībai būtu ma-

zāka nozīme. Lielu darbu un līdzekļus dabas pieminekļu
izpēte un izzināšanā iegulda Mežsaimniecības un mežrūp-
niecības ministrija, Zinātņu akadēmija v. c.

Tomēr dabas pieminekļu aizsardzībā vēl ir trūkumi, kas
mazina ieguldītā darba nozīmi. Pieminekļu aizsardzība vēl

nav kļuvusi par visas tautas lietu, un ar to nodarbojas pa
lielākai daļai atsevišķi entuziasti, kas, nežēlojot spēkus
un enerģiju, sargā šīs unikālās dabas vērtības. Piemēram,
M. Kļaviņš Tērvetē izkopis Kalnmuižas silu, izveidojot to

par meža ainavu parku ar lielu un paliekošu vērtību. Kaln-
muižas sils ir paraugs, kā dabas estētiskās vērtības iespē-
jams pārvērst par plašu masu gaumes un skaistuma iz-

pratnes audzināšanas līdzekli.

Tomēr ir vēl gadījumi, kad atsevišķi vadītāji nespēj sa-

skatīt dabas vērtības, iznīcina tās vai izmanto šauri utili-

tāriem mērķiem. Tāpēc gadās, ka Gaujas senlejas aizsar-

gājamā posmā pie Gūtmaņa alas sāk projektēt restorānu,

centrālapkures katlu māju, garāžas un citas saimniecības

ēkas, aizsargājamā Ventas senlejā pie Kuldīgas parādās
mototrase, Valmieras rajona Lizdēnu parkā 1/a «.Drau-

dzība» ierīko teļu aploku, unikālā dabas veidojuma — Saul-

kalnes sarkanā gliemežu dolomīta atradnes samaļ un ie-

bruģē ceļa klātnē, Kaltenes gliemežvāku atradnes izbaro

vistām, Ludzas rajona Grebļu kalnu norok grantī.
Mūsu republikā aizsargājamo dabas objektu un piemi-

nekļu skaits un aizņemtās platības ir nelielas. Rezervātu

aizņemtās platības Latvijas PSR sastāda 0,17% no repub-
likas kopplatības, visā Padomju Savienībā sasniedz 0,5%,

Latvijas rezervāti teritoriāli izvietoti stipri nevienmērīgi.
Galvenie rezervāti atrodas Kurzemē piejūras zemienē. Tā-

tad no republikas 26 fiziski ģeogrāfiskajiem rajoniem re-

zervāti ir tikai vienā. Mums pilnīgi trūkst tādu dabas aiz-

sargājamo objektu kategoriju kā nacionālo parku un da-

bas ainavu liegumi, kam citās zemēs ir sevišķa nozīme

plānveidīgā atpūtas organizēšanā un racionālā dabas

ainavu veidošanā. Piemēram, Vācijas Demokrātiskajā Re-

publikā ainavu liegumu aizņemtā platība sasniedz 14% no

valsts kopplatības.
Ar nacionālo parku sistēmu nozīmīgākās dabas un kul-

tūras vērtības tiek iekļautas aktīvā saimnieciskajā dzīvē.
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Baltijas republiku dižākais ozols (senču ozols) Tukuma raj. Kaivē.

Apkārtmērs krūšu augstumā 9,3 m, vecums — 800—1000 g. (Dižā-
kais ozols Lietuvas PSR (Stelmuižas) — 8,6 m, Igaunijas PSR —

8,2 m.)

Tās ievērojami stiprina valsts ekonomiku un noder par sa-

biedrības gaumes un uzskatu audzināšanas līdzekli.

Arī atsevišķu aizsargājamo koku un citu dabas piemi-
nekļu, kas izdalīti valsts vai rajona nozīmes aizsardzībai,

mums ir maz. Latvijas dabā kā materiālās, garīgās un kul-

tūras dzīves bāzē notiek nemitīgas izmaiņas. Dzimtās ze-

mes dabas bagātības ir jāizzina un nozīmīgākās jāņem aiz-

sardzībā. Tas nepieciešams mūsu un nākamo paaudžu labā.

T. Vilciņš

ZINĀTNES VĒSTURES PIEMINEKĻI JĀSAGLABĀ!

Zinātnei šī vārda mūsdienu izpratnē Latvijas teritorijā
ir vismaz divus gadsimtus ilga attīstības vēsture. Te dzi-

muši, dzīvojuši un darbojušies daudzi tādi cilvēki, kas uz
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laiku laikiem iekarojuši zinātnē pasaules Vārdu. Vēsture

mums saglabājusi Pētera akadēmijas ēku Jelgavā. Jau feo-

dālisma periodā (18. —19. gs.) te darbojās pirmā augst-
skolai līdzīgā mācību iestāde Latvijā. lekšrīgā kara vētru

neskartas palikušas un mūsu laikabiedriem skatāmas pirmā
latviešu tautības zinātnieka D. Grindeļa 18. gs. ierīkotās

aptiekas telpas. Rīgas agrākā Politehniskā institūta

(1862.—1918. g.) ēkā, kur tagad atrodas P. Stučkas Lat-

vijas Valsts universitāte, sava laikā skanējuši zinātnes

dižo cilvēku P. Valdena, V. Ostvalda, P. Bola v. c. soļi.
Te bijušas viņu laboratorijas, glabājušies to lietotie instru-

menti un zinātniskās pētniecības aparāti. Rīgas kara hos-

pitālī (dib. 1721. g.), Ķemeru kūrortā, pat Rīgas pilsētas

ģimnāzijas fizikas kabinetā jau 19. gs. un 20. gs. sākumā

izdarīti atklājumi, kas saviļņojuši sava laika zinātnes

dzīvi un bagātinājuši cilvēces garīgo mantojumu. Latvijā

aizritējuši ievērojamā padomju raķešu nozares zinātnieka

un konstruktora F. Candera agrīnie dzīves gadi. Daudzas

vietas, dzīvokļi un priekšmeti saistīti ar Kr. Barona, J. Alu-

nāna un X- Valdemāra zinātnisko darbību. Visādā ziņā

jānožēlo, ka pagaidām sabiedrībai tas viss maz zināms un

maz pieejams. Gandrīz nekas nav darīts ievērojamāko zi-

nātnes darbinieku memoriālo stūrīšu, istabu, dzīvokļu un

celtņu iekārtošanā. Daudzu šo zinātnieku dzīve var būt

spilgts humānas rīcības paraugs, neatlaidības, sīksta

darba, liela garīgā spēka izpausmes paraugs. Tas var

iepotēt jaunajā paaudzē cildenas īpašības. So cilvēku pie-

miņas saglabāšana ir mūsu laikabiedru uzdevums. Taču

novadpētniecības muzejos ir maz vai pat nav nemaz tādu

materiālu, kas stāstītu par zinātnes darbiniekiem, kuru

izcelsme vai darbība saistīta ar šo apvidu.
Talsu rajona Lībagu ciemā dzimis pasaulslavena ķīmiķa

D. Mendeļejeva līdzgaitnieks, Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas goda akadēmiķis, tālu ārpus mūsu zemes robežām

pazīstamais metrologs' F. Blumbahs (1864—1949). Talsu

novadpētniecības muzejā pagaidām neko par viņu neatro-

dam. levērojamais padomju ķīmiķis un latviešu revolucio-

nārās cīņas aktīvs dalībnieks R. Ūdris dzimis Bauskas ra-

jonā; 19i9. gadā viņš bija vietējas padomes priekšsēdētājs
Pamūšas pagastā. Plaši pazīstamais latviešu mikrobiologs

K. Helmanis nāk no Tērvetes, un pasaules ievērību guvušā

Ziemeļpola pētnieka Oto Smita ģimenes izcelsme mekle-
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jama Jēkabpils rajona Trepes ciemā. Visur ir vietas, var-

būt pat sadzīves priekšmeti un dokumenti, kas saistās ar

šo cilvēku dzīvi. Un vai nebūtu pēdējais laiks neļaut aiz-

klīst dažādos ceļos lietām, grāmatām un rokrakstiem, kas

piederējuši akadēmiķiem J. Zutim, P. Lejiņam, G. Vana-

gam v. c? Viņi ierakstījuši zinātnes vēsturē spilgtas lap-
puses. Būtu lietderīgi bez ilgākas vilcināšanās izdarīt vi-

sas republikas mērogā aptauju, ar to radot organizētu sā-

kumu zinātnes vēstures pieminekļu uzskaitē. Ko ietvert šai

uzskaitē? Liekas, pareizi būs ietvert ne tikai tradicionālās

memoriālās ēkas, telpas vai skolas solu klasē, kurā mācī-

jies zinātnieks. Labi būtu, ja tiktu apzināti arī tādi objekti
kā, piemēram, vieta, kur atradusies zinātnieka telts izcilu

atklājumu ekspedīcijā, akmens, uz kura sēdējis zinātnieks,
izdarot pirmos pierakstus par kādu jau zinātnes vēsturē

iegājušu novērojumu. Varbūt tas būs koks, kura paēnā kā-

dam zinātnes celmlauzim bieži paticis ļauties domām. le-

spējams, ka ir privātas kolekcijas, kurās glabājas ievēro-

jamu zinātnes darbinieku vēstules, manuskripti, fotogrāfi-
jas un apliecības, kas savā lietišķajā valodā stāsta par
daža laba ievērojama cilvēka dzīvi pārliecinošāk nekā ve-

selas nodaļas teksta plašās monogrāfijās.
Par šiem jautājumiem sabiedrībā runā un spriež jau sen.

Tagad nopietnu ievirzi tiem devusi pēdējā (VII) Baltijas
zinātnes vēsturnieku konference, kas notika Rīgā pirms
gada. Konference, atzīmējusi jau tagad gūtos zināmos pa-
nākumus zinātnes un tehnikas vēstures pētīšanā Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijā, P. Stučkas Latvijas Valsts

universitātē, Rīgas Politehniskajā institūtā un P. Strādina

Medicīnas vēstures muzejā, aicina Latvijas, Lietuvas un

Igaunijas PSR dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības

biedrības un šo republiku kultūras ministrijas sīkāk un

vispusīgāk «... atspoguļot vēstures un novadpētniecības
muzejos zinātnes un tehnikas vēstures momentus, kā arī

reģistrēt piemiņas vietas, kas saistītas ar zinātnes un teh-
nikas vēsturi (memoriālās celtnes un dzīvokļus, kam sa-

kars ar izcilu zinātnieku dzīvi, viņu kapu vietas, atsevišķas
fabriku ēkas un inženiertehniskās būves, kas var radīt in-

teresi tehnikas vēsturē utt.); līdzās revolucionārās cīņas
vēstures pieminekļiem ņemt valsts aizsardzībā zinātnes

vēstures pieminekļus, rūpēties par memoriālo plākšņu uz-

stādīšanu». Protams, valsts iestādes un organizācijas va-
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rēs veikt šai virzienā paredzēto tikai ar plašas sabiedrības

un pirmām kārtām republikas vēsturnieku, novadpētnieku,
zinātnes un tehnikas attīstības izzinātāju aktīvu atbalstu.
Laiks tādai plašai un pateicīgai darbībai ir pienācis!

V. Grāvītis

TAUTAS ASTRONOMISKIE NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

Tautas astronomiskie novērojumi un tradīcijas saistās

galvenokārt ar atsevišķu debess spīdekju vai to grupu no-

vērošanu un pazīšanu pēc tautas dotiem nosaukumiem, šo

spīdekļu kustības likumsakarību saistīšanu ar kārtulām un

ticējumiem un laika, īpaši diennakts stundu, kā arī debess

pušu aptuvenu noteikšanu pēc šiem spīdekļiem.
Par tautas novērošanas spējām liecina tautas dziesma:

Nava tiesa, nava tiesa,

Ka Saulīte naktī guļ:
Vai rītā tur uzlēca,

Kur rietēja vakarā?

LD 33813,1

Dažādu spīdekļu tautas dotos nosaukumus savās publi-

kācijās pieminējuši G. Bergmanis (Saņemmamas Spreddiķu
Mahzibas us wissahm svvehdeenahm, svvehtkeem un sweh-

teem laikeem. Rīgā, 1795) un X- Ulmanis (Kādas ziņas par

to, ko pie debess redzam. Rīgā, 1857), bet X- Graudiņš
1893. gadā publicējis «Austrumā» rakstu par tautas astro-

nomisko tradīciju vākšanas rezultātiem.

SAULE UN ĒNA

Senāk, kad nebija pulksteņu, laiku uzzināja pēc saules

un ēnas. Sava auguma vai sētas staba ēnas garumu mērīja
ar kāju pēdām vai soļiem. Katrs atcerējās savu pēdu vai

soļu skaitu noteiktā dienas laikā (Litenē, Virešos, Umurgā,
Aknīstē, Asarē v. c). Zemnieki paši arī bez kalendāra zi-

nāja, kad ir Jāņi, — kad ir visgarākā diena, saule visaug-
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stāk un, galvenais, dienas vidū ēna visīsākā (Umurgā, Ak-

nīstē, Jūrkalnē).
Daži, piemēram, ik vakaru sēdējuši uz lieveņa tajā pašā

vietā un vērojuši, kā saule norietot «aiziet» vistālāk līdz

kādam pamalē ievērotam kokam un tālāk neiet, — tad ir

Jāņi. Veci Jaudis vēl stāstījuši, ka senāk kādā lielā kokā

vai akmenī taisītas «saules iezīmes», pēc kurām noteikts,
kad tuvojas pavasaris v. tml. (Jersikā).

SIETIŅŠ

Sietiņu laukos pazina plaši. Pēc Sietiņa ziemas naktīs

aptuveni noteica laiku (Valgalē, Priedulājā, Aknīstē, Dzēr-

benē, Karvā). Zemnieki zināja, ka vēlā rudenī un ziemā

Sietiņš nakti noiet aptuveni tādu pašu ceļu kā saule vasa-

ras dienā (Umurgā, Jersikā). Sis spriedums ir pareizs, jo
Sietiņš atrodas tuvu Dvīņu zīmei un līdz ar to ne pārāk
tālu no vasaras saulgriežu punkta. Pavasarī un vasarā, kad

minētā sakarība nepastāv, zemniekiem arī nebija vajadzī-
bas pēc nakts spīdekļiem vērot laiku.

Par Sietiņa kulminācijas momentu teica, ka tas ir «virs

galvas» (Umurgā), «dienvidos», «pusdienā» (Jersikā),«no-
tecēja savu gabalu līdz pusdien laik» (Jūrkalnē). Tad ru-

denī cēlās (ap pl. 2), bet ziemā (ap pl. 22) beidza darbus

un gāja gulēt. Kad ap pl. 4.30—5 Sietiņš bija vidū starp

kulmināciju un norietu («uz pus gaisa stāv», Jersikā), tur,
kur saule vasaras dienā ir launaga laikā, ap pl. 17, tad

teica, ka «jau Sietiņš launagā» (Jersikā), «Sietiņš jau līgo-
jas launaga laikā» (Lizumā), un cēlās kult riju vai linus

kulstīt un malt.

Lai zinātu laiku, mērīja no apvāršņa uz augšu līdz Sie-

tiņam «tik un tik plaukstu augstumā» (Karvā) vai arī

ievēroja pēc apvidus: «Kad Sietiņš ir uz kūti, tad jāiet riju
kult» (Jūrkalnē).

SPRIGULIS

Oriona zvaigznāja centrālo daļu tautā sauc par Spriguli,
Sprigulīti, Spriguliņu, Kūlēju, Kūlējiem, Vistu Laktu, Vis-

tas Kāju. «Kad rudeņos uzlēca Spriguliņš, tad bija jāceļas
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un jāiet kult...» «No pl. 2 naktī gāja kult ar sprigu-

ļiem ...» «Kult sāka augusta beigās» (Priedulājā).
Orions augusta beigās uzlec, un tā centrālā daļa kļūst

skaidri saredzama ap pl. 2 (apm. 5 stundas pēc saules

rieta), novembrī ap pl. 21 (apm. 4 stundas pēc saules

rieta). Tā kā šajos mēnešos senāk kūla, tad, vadoties pēc
Spriguļa, varēja iekārtot 4—5 stundas atpūtai un pēc tam

darbam.

Pēc K. Graudiņa (1893) datiem, 3 zvaigznes zem Kūlē-

jiem saukušās Pļāvēji. Jādomā, ka uz šiem pašiem spīdek-
ļiem attiecas nosaukumi «Sprigulis» un «Grābeklis», kurus

blakus min G. Bergmanis 1795. gadā. Bez tam lietuvieši

Orionu sauc par Siena Pļāvējiem.
Oriona centrālā daļa pirmo reizi kļūst redzama no rīta

pirms saules lēkta ap 3.—5. augustu. Precesijas dēļ pirms

apmēram 2500—3000 gadiem Oriona centrālā daļa pirmo
reizi parādījās ik gadus vasaras saulgriežu laikā. Uz dien-

vidiem no Lietuvas, kur senatnē dzīvoja mūsu senči, sa-

karā ar ģeogrāfisko platumu un vājāku rīta blāzmu Orionu

no rīta vasaras saulgriežos varēja redzēt vēl pirms apmē-
ram 2000—2500 gadiem. Tātad pēc tā parādīšanās varēja
spriest par siena pļaujas sākuma optimālo termiņu. Ap
10. gs. šī pazīme aizkavējās jau par pāris nedēļām, tomēr

Lietuvas apstākļos vēl nebija par vēlu sākt siena pļauju.
17.—20. gs. vasaras saulgriežu noteikšanai Oriona vietā

varēja izmantot Sietiņu.

GREIZIE RATI

Lielā Lāča zvaigznes tautā visbiežāk sauc par Greiza-

jiem Ratiem, arī par Gaisa Ratiem. Trīs lielās zvaigznes
Greizo Ratu kreisajā pusē sauc par Ratu Dīsteli vai ari

par Trim Zirgiem, mazo zvaigznīti virs vidējās — par Ku-
čieri.

Senāk arī pēc Greizajiem Ratiem zināja laiku (Valgalē,
Karvā) un gāja kult riju (Priedulājā). Ļaudis ievēroja, uz

kuru pusi dažādā laikā ir pagriezta ratu dīstele (Jūrkalnē,
Baldonē) vai arī ka rudenī uz rīta pusi visi rati ir uzgā-
juši labi augstu (Jūrkalnē). Zināja arī, «kad tie apgājuši

apkārt, tad drīzi būs rīts» (Valgalē), un šis paņēmiens der

visu gadu.



244

Pēc Greizajiem Ratiem noteica ari debess puses. «Greizie

Rati bija galvenais, pēc kā mēs (Kurzemes zvejnieki) stū-

rējām. Pastāvīgi viņi griežas. Nosaka virzienu — kā gal-
venais kompass» (Jūrkalnē).

Dažos apvidos tikai vienu zvaigznāju sauc par Greiza-

jiem Ratiem, citur pazīst Lielos un Mazos Greizos Ratus

vai arī Greizos Ratus un Taisnos Ratus. Bez tam Lielā

Lāča zvaigznes tiek uzskatītas arī par Mazajiem Greiza-

jiem Ratiem («galvenais, pēc kā mēs stūrējām»), bet par

Lielajiem Greizajiem Ratiem tiek sauktas Pegaza un An-

dromēdas zvaigznes.
Kā stāsta teika, dievs reiz braucis pa ceļu ar trim zir-

giem. Te ar lielu troksni pacēlusies irbe. Dieva zirgi sa-

trūkušies, pasitušies šķērsu un sagriezuši ir pašus ratus.

Sagrieztie dieva rati vēl tagad redzami pie debesīm...

Pavasarī ap Ūsiņa (Jurģu) dienu agrā rītā parādās Pe-

gazs un Andromēda. Tiem nobālot, ap to pašu vietu uzlec

saule. lespējams, ka ar šo novērojumu saistās senās teik-

smas par saules atbraukšanu pavasarī «Saules ratos» ar

zirgu dieva Ūsiņa zirgiem un ka pēc tā senatnē noteica

pavasara sākumu (skat. «Zvaigžņotās debess» 1968. gada
vasaras numura 50. Ipp.).

AUSEKLIS

Venēra pazīstama ar nosaukumiem Auseklis, Rīta zvaig-
zne un Vakara zvaigzne.

Auseklis ir pazīstams kā gandrīz visspožākais spīdeklis,
kas uzlec dažas stundas pirms saules lēkta un pēc kura

var zināt, ka drīz būs rīts. Vietām, kad uzlēca Auseklis,

gāja kult (Jersikā).

SPUĻĢIS

Par Spuļģi sauc Sīriju, visspožāko zvaigzni, kas spīd
iezaļgani un ļoti mirgo, spulgo. Tas vairāk novērojams
ziemā uz leju un pa kreisi no Sietiņa un Oriona. Dažādos

apvidos pazīst Spuļģi un nejauc to ar Ausekli.

Rudenī, kulšanas laikā, Spuļģis (Sīrijs) ir redzams kā

spožākais spīdeklis, kas parādās dažas stundas pirms sau-

les lēkta. Tāpēc nav brīnums, ka Spuļģi dažreiz jauc ar
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Ausekli (Bārtā, Jersikā). Vietām gan norāda, ka Auseklis
bieži ir tuvu pie Mēness (Priedulājā, Košragā), kas nevar

būt ar Spuļģi.

DIENVIDU ZVAIGZNE

Par Dienvidu zvaigzni Kurzemes jūras zvejnieki sauc,

domājams, Procionu — vienu no visspožākajām zvaig-
znēm, kas mirgo («viļņojas») un redzama parasti diez-

gan augstu dienvidos. Tomēr nav izslēgts, ka par Dien-

vidu zvaigzni sauc Slriju, kas mazāk atvirzās no dienvi-

diem, toties nav tik bieži redzams.

PUTNU CEĻŠ

Nosaukums «Putnu Ceļš» tiek lietots gandrīz visur, un

tikai retās vietās tam līdzās pazīst arī otru nosaukumu

«Piena Ceļš» vai «Putna Piena Ceļš».
Tautā ir saglabājies uzskats, ka rudeņos gājputni pēc

Putnu Ceļa atrod ceļu uz siltām zemēm.

Putnu aizlidošanas laikā rudenī Putnu Ceļš vakaros un

naktīs ir orientēts uz dienvidrietumiem un tikai uz rīta

pusi pagriežas vairāk uz rietumiem. Jaunākie pētījumi mi-

nēto tautas uzskatu visumā apstiprina (skat. 1968. gada
«Dabas un vēstures kalendāra» 97. Ipp.). Arī pavasarī,
putnu atlidošanas laikā, Putnu Ceļš ir līdzīgi orientēts,
tomēr nav tik skaidri saredzams. Tautā vietām uzskata,
bet vietām noliedz, ka arī pavasarī putni varētu vadīties

pēc Putnu Ceļa.

MĒNESS

Mēness fāzes tauta saucas:

jauns jauns jauns —■

augots — grīsts, grīstis griestā
pilis pilns pilnati —

grūstošs trūkstošs vecs zudība

tukšs — — —

(Jūrkalnē) (Valgalē) (Jersikā) (Vīksnā)
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Rietumkurzemes jūras zvejnieki orientējās arī pēc
Mēness: ievēroja, cik daudz tas naktī maina savu vietu,
kā arī to, ka Mēness lec vienmēr krasta pusē (t. i., aus-

trumu pusē). 13. gs. sākumā latgaļi un lībieši pēc iepriek-

šējas norunas jauna Mēness parādīšanās laikā devās ceļā
un sapulcējās pie Burtnieku ezera.

DEBESS PUSES

Debess pušu nosaukumi bieži atbilst vēju virzienu no-

saukumiem. Daži raksturīgākie vēju virzienu un debess

pušu nosaukumi ir šādi:

Kurzemes
Rl££*{JJ as

Dažādos i.
ki Igau- t ietuvJskl

piekrastē k rastē *
vidos niski

LietUvlskl

Z ziemelis ziemelis slvenis puoj pohi Šiaurē

ZZA isais austre-

nis

ZA austrenis idis tukšais ida kirre šiaurēs rytai
AZA garais austre-

nis

A zemenis mākars krasta mogor ida rytai
ADA garais āzenis

DA āzenis launadzis sausenis Isnag kagu pietryčiai
DDAisais āzenis

D vasaris jedals tārpenis jedal louna pietūs (vasa-
DDR isais sakse- ris)

nis pietvakariai
DR saksenis lēnits ūdens- lēņtš edel vakarai

RDR garais sakse- vējš
nis

R jūrenis vežģeris plūdenis vežgor lāās šiaurēs vaka-

RZR garais sāme- • rai
nis

ZR sāmenis luodis pūmenis luod loc

ZZR isais sāmenis

* Lībiešu valodas letekme.

Lai gūtu skaidrāku priekšstatu par tautas senajām
astronomijas zināšanām, līdz šim iegūto ziņu ir par maz.

Lasītāji! Palīdziet vākt tautas astronomiskās zināšanas!

Kurus spīdekļus tautā senāk sauca par Vedēju, par Lietus

zvaigznēm utt. un ko par tiem stāstīja?
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A. Holcmanis

VECRĪGAS PROBLĒMAS

Rīgas Vecpilsēta ir saglabājusi daudzas pagājušo gadsimtu arhitek-

tūras un pilsētbūvniecības iezīmes. Tie ir gan lielie viduslaiku sa-

krālās arhitektūras pieminekji — Doma, Pētera, Jāņa un Jēkaba baz-

nīcas, gan citas dažādos laikos radušās unikālas celtnes — Rīgas
pils, Arsenāls, Ekes konvents jeb Reformātu baznīca, tāpat vesela

virkne sīkāku būvju — daudzi dzīvojamie nami, sākot ar t. s. Trīs

brājiem M. Pils ielā un beidzot ar lielajiem Reiterna un Dannen-

šterna namiem Mārstaļu ielā. Saglabājies ari viens no senās Rīgas

galvenajiem nocietinājumu torņiem — Pulvera tornis un pārdesmit
16.—17. gs. spīķeru.

Taču Vecrīgas svarīgākā īpašība ir tā, ka visi šie daudzie arhi-

tektūras pieminekji un pārējās mazāk nozīmīgās ēkas eksistē ko-

pumā kā vienots ansamblis, kuru saista senais ielu tīkls un vidus-

laiku pilsētas hierarhiskā pilsētbūvnieciskā struktūra. Tieši tādēļ Vec-

rīga ar 1967. gada 10. oktobrī pieņemto LPSR Ministru Padomes

471. lēmumu ir izsludināta par valsts aizsargātu zonu.

No šī brīža jādomā ne tikai par atsevišķu izcilu ēku restaurā-

ciju un rekonstrukciju, bet ne mazāka uzmanība jāveltī Vecrīgas
ansambja saglabāšanai un pilnveidošanai kopumā.

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt harmonisku Vec-

rīgas attīstību, bez kuras nav domājama tās eksistence nākotnē.

Vecrīga ir par lielu, lai to pārvērstu par muzeju, un par vērtīgu, lai

bez izšķirības Jautu taiā netraucēti izpausties tām daudzām dzīves

funkcijām, kas iau šodien fiziski apdraud tās materiālo substanci,
arhitektonisko vēsturisko vērtību nesēju.

Ir jāķeras pie principiālu problēmu atrisināšanas — vispirms jā-

nosaka Vecrīgas loma Rīgas centra nākotnē. Vecrīga vienlaikus jā-

vērtē kā no ārienes, tā arī no iekšienes, lai tās kompozicionāl? izcilā

novietne Rīgā būtu ne tikai pastiprināta ar pietiekami augstvērtīgu
saturu, bet lai katru kvartālu, katru ēku izmantotu tā, ka tas ne

tik?»ī atbilstu to vēsturiskajai formai, bet arī nodrošinātu atsevišķo

elementu un visa ansambļa struktūras saglabāšanu.
šajā sakarībā acīmredzot jāpārskata visa vēsturiski izveidojusies

Vecrīgas apbūves izmantošana, dažas funkcijas novājinot vai likvi-

dējot, citas pastiprinot vai ieviešot no jauna.
Jau iepriekš var pateikt, ka Vecrīgā jālikvidē noliktavas un rūp-

nīcas, kam raksturīga liela transporta apgrozība, loti apdomīgi jā-
izturas pret tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas tīkla dislokā-

ciju (arī tam seko apkalpes transporta plūsmas). Ar noteikumu, ka

vieglajām automašīnām jāpaliek Vecpilsētas perifērijā, var atjaut
administratīvu iestāžu paplašināšanos. Vecrīgā, liekas, nevar būt

ierobežojumu kultūras iestāžu tālākai attīstībai. Jāpārskata dzīvoja-

mais fonds, un tur, kur nav paredzama tā uzlabošana līdz normā-

lam līmenim, tam jāpiešķir speciāls raksturs (tūristu apmetnes, māk-

slinieku darbnīcas, dzīvokli ar palielinātu platību v. c).
šīs problēmas organizēti vēl jārisina. Patlaban sākti tikai divi

sistemātiski darbi Vecrīgas izpētē — tehniskā un arhitektoniski vēs-

turiskā inventarizācija. Pirmā, ko veic Latvijas Komunālās saimnie-
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čības uzņēmumu projektēšanas institūts, noteiks nepieciešamo kapi-
tālremontu apjomu un secību, otru Rīgas arhitektūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas uzdevumā veic LPSR Kultūras ministrijas
Zinātniskās restaurācijas projektu konstruktoru birojs, reģistrējot
arhitektoniski vēsturiskās vērtības visās Vecrīgas ēkās —

arī tajos
objektos, kuri nav arhitektūras pieminekļi. Pēc šo darbu pabeigšanas
varēs pamatvilcienos izstrādāt Vecrīgas funkcionālās rekonstrukcijas
shēmas un plānot to realizāciju.

Tā kā šis darbs prasīs ilgu laiku, tad nolemts pirmā kārtā ēku

kapitālremontu, izmantošanas maiņu galvenokārt saistīt ar» siltum-

trases izbūvi, kas notiks pakāpeniski, sākot ar Vecrīgas ziemeļu daļu
no Pionieru pils.

Otra lielā Vecrīgas ansambļa rekonstrukcijas problēma ir tās plā-
nojuma silueta un telpiskās vienotības atjaunošana. Kara postījumu
rezultātā Vecrīga kā ansamblis ir daudz zaudējusi. Trūkst veselu

kvartālu, ir iznīcināta senā Rātslaukuma apbūve ar Melngalvju namu,

nav Pētera baznīcas smailes. Mēģinājumi ar jaunām ēkām papildināt
izpostīto apbūvi nav devuši pārliecinošus rezultātus. Jaunceltās ēkas

pie plašajiem laukumiem ir kā svešķermeņi, salīdzinot ar seno ēku

rindām līkumaino ielu labirintos, — kontrasti ir par lieliem, un Vec-

rīgas sadalīšanās atsevišķās daļās nav novērsta.

Arī- šī problēma vēl jārisina. Pirmie nozīmīgākie pasākumi tomēr

jau iezīmējas. Ir sākta bij. Pētera baznīcas torņa atjaunošana. Tātad

drīzumā būs rekonstruēts vecais līdzsvarotais Vecrīgas vertikāļu
siluets. Otrs pasākums, kas prasa visu radošo spēku saspriegumu un

ko pieļauj 1969. gada sākumā pieņemtie lēmumi par Latviešu sar-

kano strēlnieku pieminekļa celtniecības sadalīšanu divās kārtās, ir

centrālā laukuma zinātniski pamatotā rekonstrukcija.

Ir skaidrs, ka abi šie pasākumi saistās viens ar otru tīri topogrā-
fiski, nerunājot nemaz par bij. Rātslaukuma apbūves un Pētera

baznīcas smailes kopīgo lomu vissvarīgākās Vecrīgas daļas ainavā.

Dienaskārtībā uzņemts jautājums par to, cik lietderīgi būtu vecajā
vietā atjaunot fašistu nopostīto Melngalvju namu — ēku, kas ne

tikai bija unikāls Baltijas arhitektūras vēstures piemineklis, bet arī

senās Rīgas centra simbols. Var iedomāties, ka šī arhitektūras pie-

minekļa rekonstrukcija tā pirmatnējā vietā, pārējo laukuma daļu

apbūvējot apdomīgi ar jaunceltnēm, varētu kļūt par to burvju at-

slēgu, kas sašķelto Vecrīgu atkal saslēgtu vienā harmoniskā pilsēt-
būvniecības ansamblī. Ir loģiski šo jaunceltņu saturu saistīt ar lat-

viešu sarkano strēlnieku vārdu.

Pareizi atrisinot centrālā laukuma problēmu, daudz vieglāk būtu

analogus pasākumus plānot pārējās Vecrīgas daļās, kur ansambļa
vienība tāpat ir traucēta.

Tās ir Vecrīgas arhitektūras pieminekļa ansambļa rekonstrukci-

jas galvenās problēmas. To risināšanai ir nepieciešams laiks un

līdzekļi. Līdz rekonstrukcijas projekta izstrādei var veikt Vecrīgas

kosmētisko iekārtošanu. Vitrīnas, apgaismošanas lukturi, izkārtnes,

kafejnīcas un veikali ēku pirmajos stāvos kompensēs to periodu, kamēr

nobriedīs pamatjautājumi, kas vienīgie garantē stabilu Vecrīgas
nākotni.
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MUMS RAKSTA

Pensionētais skolotājs LVK.DB biedrs J. Kausinieks (Ludzas raj.
Kārsavā) mums iesūtītajā rakstā stāsta:

«Par krievu raznočincu revolucionārās organizācijas «Zeme un

brīvība» («Zemļa i voja») nelegālās tipogrāfijas likteni trūkst pil-

nīgu ziņu. Kā zināms, šo tipogrāfiju 1862. gada novembrī organizā-
cijas biedri pārcēla no Pēterburgas apkaimes uz Viļakas pusmuižu
Semjonovu, lai ar nelegālo izdevumu palīdzību sekmētu zemnieku

nemierus Latgalē, Polijā un Lietuvā. 1863. gada februārī policija
tipogrāfiju atklāja, tās darbiniekus apcietināja, daļa tipogrāfijas iekār-

tas nonāca varas iestāžu rokās, bet pārējā acīmredzot tika noslēpta.
Vairāk nekā simts gadu nekas nebija noteikti zināms par šo tipo-

grāfijas daļu. Pirms gada nejauši izdevās uzzināt, ka pie Latgales
dziesminieka Andreja Jurdža (1845—1925) mazdēla Aleksandra gla-
bājas kaut kādas vectēva noslēptas kastes. Aleksandrs Jurdžs pa-

stāstīja, ka viņa vectēvs tās slēpis šķūnī zem grīdas un bēniņos

starp griestu segumu. Šīs kastes, kurās bijusi daļa noslēptās tipo-

grāfijas, Andreja Jurdža mājās apmēram 1874. gadā atvedis viņa

draugs, revolucionāri noskaņotais dzejnieks un publicists P. Migli-
nīks, kurš toreiz strādājis Viļakā par skrīveri un nonācis policijas
aizdomās, bet vēlāk ticis apcietināts.

No tipogrāfijas saglabājusies tā daļa, kas bija paslēpta virs ista-

bas griestiem, bet pārējā šobrīd ir zudusi, jo šķūnis tika nojaukts
un lauks uzarts. 1968. gadā raksta autoram izdevās saņemt no

A. Jurdža tālo dienu notikumu lieciniekus
— tipogrāfijas burtus,

kuri tagad nodoti glabāšanai Ludzas muzejam. Domājams, ka tie pie-
derējuši organizācijas «Zeme un brīvība» nelegālajai tipogrāfijai.»

Redkolēģijas piezīme. J. Kausinieka atradums ir nozīmīgs un

pelna nopietnu uzmanību. Tomēr vēl nepieciešams rūpīgs ekspertu

un pētnieku darbs, lai pārbaudītu, vai tiešām atrasti 19. gs. 60. gadu
revolucionārās organizācijas «Zeme un brīvība» tipogrāfijas burti.

ATBILDAM SAVIEM KORESPONDENTIEM

Kalendāra redakcijas kolēģija ar pateicību atzīmē dau-

dzu lasītāju atsaucību. Saņemto vēstuļu skaits kļūst ar

katru gadu kuplāks.
Visiem korespondentiem darām zināmu, ka redakcijas

kolēģija nedarbojas visu gadu nepārtraukti, bet pulcējas
tikai tad, kad top kārtējais gadagājums. Līdz ar to redak-

cijas kolēģijai adresētās vēstules iespējams izskatīt tikai

šai periodā. Tādēļ lūdzam atvainot, ja atbildi lasītājs sa-

ņem ar ievērojamu nokavēšanos.

«Dabas un vēstures kalendāra» izmantojami materiāli, kas

attiecas uz Latvijas dabu vai vēsturi saistībā ar gadalaiku
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maiņu, uz citām periodiskām izmaiņām dabā vai arī no-

vadpētnieciskām jubilejām, ja šie materiāli:

1) sniedz jaunu informāciju vai palīdz izzināt un sau-

dzēt dabas un vēstures objektus;
2) sniedz tādu informāciju, kas neaprobežojas ar kāda

atsevišķa rajona lasītāju interesēm un kalpo lasītājiem no

kultūras vai praktiskā viedokļa.
Vēlamais raksta apjoms — ne vairāk par 3 mašīnraksta

lappusēm. leteicams rakstam pievienot ilustrācijas. Varam

izmantot arī atsevišķus fotoattēlus ar īsiem komentāriem.

lespiest varēsim tikai tos attēlus, kas piemēroti kalendā-

ram tematiski un ir pietiekami labā tehniskā līmenī. Foto-

attēliem jābūt uz spodrināta papīra, aptuveni pastkartes
formātā. Pieļaujams vienīgi melns attēla tonis ar normālu

vai nedaudz pastiprinātu kontrastainību.

Visi paskaidrojumi pie fotoattēliem jāraksta uz atseviš-

ķas lapas, fotogrāfijas otrā pusē ar zīmuli atzīmējot attēla

numuru un autora uzvārdu.

Redakcija patur tiesības izmantot saņemtos rakstus un

fotoattēlus ilgākā laika posmā. Materiālus, kurus nav pa-

redzēts izmantot kalendārā, nododam biedrības prezidija
rīcībā.

Tā kā biedrības uzdevums ir vākt ziņas par retiem un

vērtīgiem augiem, dzīvniekiem, izrakteņiem, vēsturiskiem

objektiem, tāpat vecu ļaužu atmiņas par seniem notiku-

miem un tautas senāko pieredzi dažādās nozarēs, kalen-

dāra redakcijas kolēģija arī turpmāk ar pateicību saņems

lasītāju ziņojumus un atkarībā no satura nodos tos muze-

jiem un citām dabas zinātņu pētniecības iestādēm, vēstu-

risku materiālu — arhīviem objektu tālākai izpētei vai arī

izmantos kā materiālus apkopojošu rakstu sastādīšanai.

Signāli par saudzējamu dabas un vēstures objektu pos-

tīšanas vai apdraudēšanas gadījumiem sūtāmi biedrības

prezidijam Rīgā, P. Stučkas ielā 50.

Kalendāra redakcijas kolēģija pateicas M. Millerei Tu-

kumā, D. Afanasjevai Rīgā un R. Freimanim Jelgavā par
atsauksmēm un vērtīgajiem ierosinājumiem. Ar gandarī-

jumu jāatzīmē, ka savu ieguldījumu tautas ārstniecības

materiālu sakopošanā sniedzis G. Sedlenieks no Salacas

ciema, K. Bukums no Valmieras, M. Millere no Tukuma;
P. Birzgalis no Limbažiem iesūtījis materiālus par tautas

meteoroloģiju, J. Viziņš no Vitrupes — par tautas mcdi-
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cīnu un tautas agronomiju. Atzinību pelna J. Meisters no

Mazsalacas, kurš atsūtījis novadpētnieciska rakstura ma-

teriālus un novērojumus par meža dzīvniekiem, un P. Ru-
benis no Jaunpiebalgas, kurš sniedzis interesantas ziņas
par bitēm un bišu kokiem. Kultūrvēsturiskus materiālus

iesūtījuši arī H. Jauģietis no Rīgas un J. Krauksts no Jūr-

malas, dabas novērojumus — V. Voika no Gulbenes rajona
un citi. Paldies visiem!

Redakcijas kolēģija

G. Ozols

MEDĪBU NOTEIKUMI

Latvijas PSR medību platībās ieskaitītas visas tās lauksaimnie-

ciska rakstura zemes, meži un ūdeņi, kurus apdzīvo savvaļas zīdītāji
un putni un kurus var izmantot medību saimniecībai. Visu šo medību

platību neatkarīgi no tā, kas tās apsaimnieko, pārziņa un medību

saimniecības vadība uzdota LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecī-
bas ministrijai, kurā šo darbu vada Medību saimniecības daļa. Ra-

jonos šo darbu veic Mežrūpniecības saimniecības (MRS) un tām pa-
kļautās mežniecības-meža izstrādāšanas iecirkņi. To kontrolei pakļau-
tas arī apkārtējo kolhozu un sovhozu platības un ūdeņi (attiecībā
uz medībām).

Visas medību platības republikā ir nodotas dažādiem apsaimnieko-
tājiem un iedalītas šādi.

1. Rezervāti un citas medību lieguma platības.
2. Valsts medību saimniecības, kuras apsaimnieko LPSR Mež-

saimniecības un mežrūpniecības ministrija.
3. Zinātniskās-pētniecības medību saimniecības, kas nodotas mež-

saimniecības zinātniskās pētniecības iestāžu apsaimniekošanā.
Medības 2. un 3. punktā minētajās saimniecībās atļautas tikai ar

LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas izdotām rak-

stiskām atļaujām.

4. Mācību un pētījumu medību saimniecības, kas nodotas mežsaim-

niecības mācību iestāžu apsaimniekošanā.
5. Mednieku biedrībām nodotās medību platības:
a) LPSR Mednieku un makšķernieku biedrībai;

b) Baltijas kara apgabala Visarmijas karavīru mednieku biedrī-

bai un

c) sporta biedrības «Dinamo» mednieku un makšķernieku sekcijai.

Medības 4. un 5. punktā minētajās platībās atļautas tikai saskaņā
ar šo objektu izmantotāju izdotām rakstiskām atļaujām.

So platību izmantotāju pienākums ir rūpēties par medību faunas

aizsardzību, sagādāt papildu barību medību dzīvniekiem, racionāli

izmantot medību faunu saskaņā ar noteikto limitu utt.
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MEDĪBU DOKUMENTĀCIJA

Medību dokumentu pamats ir medību apliecība (biļete), kas

jāizņem visiem pilsoņiem, kuri nodarbojas ar medībām. Mednieku

biedrību biedriem katru gadu jāizņem arī attiecīgā gada biedra

karte. Valsts meža sardzes darbiniekiem, kuri nav mednieku bied-

rību biedri, medību apliecības izsniedz LPSR Mežsaimniecības un

mežrūpniecības ministrija. Sie dokumenti katram medniekam obligāti
jānēsā līdzi medībās un izejot no mājām ar medību ieroci. Visiem

gludstobru medību ieročiem jābūt reģistrētiem medību apliecībā, bet

vitņstobru ieročiem jābūt arī milicijas orgānu atļaujai.
Lai piedalītos medībās, bez tam vēl jābūt arī rakstiskai medību

atļaujai ar saņēmēja vārdu, uzvārdu un biedra kartes numuru.

Šo atjauju biedrības objektos izsniedz attiecīgo biedrību nodaļu vai

centrālās padomes un apstiprina ar parakstu un zīmogu. Kolektīva-

jām medībām atļaujas izsniedz uz medību vadītāja vārda, bet atļau-
jas otrā pusē ieraksta ari pārējo medību dalībnieku uzvārdus, vārdus

un biedru karšu numurus. Atļaujā obligāti jāuzrāda arī, ko un kur

drīkst medīt un cik ilgi atļauja derīga. Bez minētajām ziņām medību

atļauja nav derīga. Limitēto dzīvnieku medīšanai (skat. sarakstu

pielikumā) vēl nepieciešamas speciālas atļaujas — licences,
kuras pēc noteiktā limita izdod LPSR Mežsaimniecības un mežrūpnie-
cības ministrija. Minētajai ministrijai ir tiesības izdot arī speciālas
medību atļaujas neatkarīgi no medību termiņiem un vietas dažādu

zīdītāju un putnu šaušanai vai ķeršanai, kā arī olu vākšanai zinātnis-

kos nolūkos, pārvietošanai uz citām vietām v. c. Tāpat var izdot

atļaujas dzīvnieku šaušanai vietās, kur tie nodara postījumus tautas

saimniecībai (lauksaimniecības kultūrām, zivkopībai v. c).

Visas medibas, izņemot ūdens un purva putnu medības platībās
ārpus valsts meža, iepriekš obligāti jāpiesaka mežniecībā-meža izstrā-

dāšanas iecirknī. Visās kolektīvajās medībās, kā arī individuālajās
limitēto zīdītāju un putnu medībās obligāti jāpiedalās arī valsts meža

sardzes pārstāvim. Tas var būt meža meistars-tehniķis, mežniecības-

meža izstrādāšanas iecirkņa priekšnieks (mežzinis) un viņa vietnieks,
meža un medību faunas apsardzības inspektors, MRS direktors un

viņa vietnieks. Kolhozu un sovhozu mežsargi un mežkopji nav uz-

skatāmi par valsts meža sardzes pārstāvjiem.
Pēc medībām medību atļaujās un atskaitēs ierakstāmi visi nošautie

dzīvnieki, un tās paraksta medību vadītājs (individuālajās medībās

pats mednieks) un valsts meža sardzes pārstāvis.
Kolektīvajās medībās vienā grupā var piedalīties 5 —15 mednieki

un līdz 10 dzinēji, tātad dalībnieku kopskaits nedrīkst pārsniegt
25 cilvēkus.

Medībās atļauts lietot tikai apmācītus sugas (medību) suņus. Suņi,
kas piedalās medībās, jāatzīmē medību atļaujā; suņiem tāpat jābūt
reģistrētiem to īpašnieku medību apliecībās. Mednieki, kas atļāvuši
suņiem uzturēties medību platībās ārpus medību laika, par to atbild

kā par medību noteikumu pārkāpumu. Līdzīgi par saviem suņiem
atbild katrs pilsonis. LPSR Mednieku un makšķernieku biedrība pa-

pildus noteikusi, ka kolektīvajās medībās katra mednieku grupa drīkst

izmantot ne vairāk kā 3 suņus, individuālajās ūdens un purva putnu,
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caunu un vāveru medībās — katrs mednieks ne vairāk kā 2 suņus,

bet vilku medībās, kā arī lapsu, āpšu un jenotsuņu medībās alas

suņu skaits nav ierobežots.

AIZLIEGTIE MEDĪBU VEIDI

Par medībām uzskata savvaļas zīdītāju un putnu šaušanu vai

ķeršanu medību platībās. Medībām pielīdzina arī atrašanos ar šau-

teni, medību suni vai ķeršanas ierīcēm medību platībās ārpus vispārē-
jās lietošanas ceļiem.

Latvijas PSR par nelikumīgām atzītas:

1. Medības vietās, kur aizliegts medīt, kā arī aizliegto (saudzē-
jamo) zīdītāju un putnu medības (sarakstu skat. pielikumā).

2. Medības aizliegtajos termiņos (skat. kalendāra fenoloģisko dalu),
kā arī medību atļaujā nenorādītajā vietā un laikā, atļaujā nenorādīto

dzīvnieku šaušana, kā arī nošaušanas normu pārsniegšana.
3. Medības bez medību atļaujas (licences — limitētajiem medīju-

miem) un mednieka personiskajiem dokumentiem (medību apliecības
un biedra kartes), ja to termiņš izbeidzies, kā arī ar dokumentiem,
kas izdoti uz cita mednieka vārda.

4. Medības, kas iepriekš nav pieteiktas mežniecībā-meža izstrādāša-

nas iecirknī, kā arī kolektīvās un limitēto dzīvnieku medības bez valsts

meža sardzes pārstāvja klātbūtnes.

5. Medības ar neatļautiem paņēmieniem un rīkiem:

a) lietojot vispārbīstamus rīkus: uzstādītas patšautenes, paššāvējus
lokus, bedres, cilpas, āķus utt.;

b) lietojot armijas parauga vītņstobra ieročus un dažādu sistēmu

mazkalibra šautenes, tajā skaitā arī kombinētās skrošu-mazkalibra

(«Belka» v. c);

c) dzīvniekus iepriekš apžilbinot ar transporta līdzekļu prožekto-
riem vai citām apgaismošanas ierīcēm;

d) medījot dzīvniekus, kuri atrodas neaizsargātā un nelaimes

stāvoklī — pārpeldot ūdeņus, pārejot tos pa ledu, muklājā iestigušus

vai ledū ielūzušus, glābjoties no ugunsgrēka vai plūdiem, novājēju-
šus no barības trūkuma utt.

6. Aizliegts:
a) medīt nelimitētos dzīvniekus biežāk par 2 reizēm vienā un tajā

pašā vietā, izņemot vilkus, lūšus, jenotsuņus un pārlidojošus putnus;
b) medīt tuvāk par 100 m pie apdzīvotām vietām, kā arī vietās, kur

medības apdraud cilvēku un mājdzīvnieku drošību;

c) šaut medījumu ar renkuļiem un skrotīm tālāk par 50 m.

7. Aizliegtas medības naktī, t. i., no tumsas iestāšanās līdz ausmai.

Naktī atļauts medīt vienīgi vilkus, lūšus, jenotsuņus un lapsas pie
izliktas ēsmas, meža cūkas vietās, kur tās posta lauksaimniecības

kultūras, kā arī āpšus, ūdrus, medņu un rubeņu gaiļus un slokas.

8. Visiem pilsoņiem aizliegts:

a) vākt derīgo savvaļas putnu olas un izpostīt to ligzdas, postīt

derīgo dzīvnieku midzeņus un alas, kā arī ķert derīgos savvaļas

dzīvniekus turēšanai gūstā vai pārdošanai;
b) bojāt un iznīcināt mākslīgās putnu ligzdošanas vietas (putnu

būrīšus), dzīvnieku barotavas, dažādus plakātus un pazīšanas zīmes,

kas izliktas medību saimniecībās un rezervātos;
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c) dedzināt veco zaļi, meldrajus un niedrājus laikā no 1. aprija
līdz 1. oktobrim;

d) dzīt sawajas dzīvniekus ūdenī, uz ledus, muklājos, tīklos,
cilpās v. c.

Par visiem no 1. līdz 8. punktam minētajiem medību noteikumu

pārkāpumiem sastādāms noteiktas formas medību pārkāpumu akts

3 eksemplāros, kā arī no vainīgā pieprasāms rakstisks paskaidrojums.
Tiesības sastādīt medību noteikumu pārkāpuma aktu ir valsts meža

sardzes un milicijas darbiniekiem, sabiedriskajiem medību un zvejas
inspektoriem (tie darbojas pie mednieku biedrībām), sabiedriskajiem
dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības inspektoriem. Vainīgo
saukšanai pie atbildības nepieciešams, lai akts būtu sastādīts un

tālāk noformēts pareizi. Tāpēc tiem inspektoriem, kuriem agrāk nav

bijusi darīšana ar medību noteikumu pārkāpumu atklāšanu un aktu

sastādīšanu, iepriekš jākonsultējas ar meža sardzes darbiniekiem

vai mednieku biedrību pārstāvjiem, kā arī jāsaskaņo ar tiem sava

darbība. Katra pilsoņa pienākums ir nekavējoties ziņot par novēro-

tajiem medību noteikumu pārkāpumiem (malumedībām) tuvākajam
valsts meža sardzes pārstāvim, milicijas darbiniekiem vai sabiedris-

kajiem inspektoriem, kā arī aktīvi palīdzēt tiem.

Sastādītā medību pārkāpuma akta divus eksemplārus kopā ar pār-
kāpēja paskaidrojumiem ar MRS vai mednieku biedrības starpniecību
nosūta LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijai vai ra-

jona izpildu komitejas disciplinārajai komisijai. Nelikumīgi iegūtā
medību produkcija nododama sagādes organizācijām vai pārdodama
iedzīvotājiem par sagādes cenām. Visu šo produkciju (gaļu un ādas)

realizējot, iegūtā nauda iemaksājama LPSR Mežsaimniecības un

mežrūpniecības ministrijai.

PIELIKUMS

t. Dzīvnieki, kurus aizliegts medīt (šaut un ķert) un

kuru ligzdas un midzeņus aizliegts postīt visu gadu:

a) dzīvnieki, kurus aizsargā LPSR MP 1957. gada 24.

aprīļa 219. lēmums: Altaja vāvere, lidvāvere, bebrs, Sibī-

rijas stirna, visu sugu sikspārņi, eži, visu sugu gulbji, pū-
ces, ērgļi, stārķi (melnais un baltais), trīspirkstu dzenis,
kā arī virkne citu zemāko dzīvnieku;

b) dzīvnieki, kurus papildus aizsargā LPSR MP 1964.

gada 11. marta 127. lēmums: lācis, dambriedis, medņu un

rubeņu vistas.

Bez tam visu gadu aizliegts medīt arī pārējos zīdītājus
un putnus, kuri neskaitās medību dzīvnieki un kuri nav

ietilpināti kaitīgo dzīvnieku sarakstā.

2. Medību dzīvnieki:

a) limitētie medību dzīvnieki: alnis, staltradzis, stirna,
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meža cūka, mednis un rubenis. Sai kategorijai būtībā pie-
skaitāms arī lūsis, jo pēdējā laikā sakarā ar tā skaita

strauju samazināšanos tā vispārējās medības aizliegtas;
b) nelimitētie medību dzīvnieki: zaķi (pelēkais un bal-

tais), vāvere, caunas (meža un akmeņu), ūdris, ūdele, ser-

mulis, zebiekste, āpsis, lapsa, meža irbe, lauku irbe (to
medības gan uz laiku pārtrauktas), savvaļas baloži, visi

zosveidīgie (izņemot gulbjus), tārtiņveidīgie un griežvei-
dīgie putni.

3. Kaitīgie (iznīcināmie) dzīvnieki, kuru saraksts, apstip-
rināts ar LPSR MP 1964. gada 11. marta 127. lēmumu:

vilks, jenotsuns, sesks, kurmis, peļveidīgie grauzēji (žur-
kas un peles), vistu vanags, zvirbuļu vanags, niedru lija,
pelēkā vārna, žagata un sīlis.

P. Ziediņš

PAR JAUNAJIEM ZVEJNIECĪBAS NOTEIKUMIEM

Ar 1969. gada 1. janvāri stājās spēkā jaunie noteikumi zvejai
Latvijas PSR iekšējos ūdeņos, kas attiecināmi uz visiem republikas
iekšējiem ūdeņiem un upju un kanālu grīvu rajoniem Baltijas jūrā
un Rīgas līcī.

PSRS Ministru Padomes uzdevumā PSRS Zivsaimniecības minis-

trija izstrādāja jauno zvejas noteikumu vispārīgo daļu.
Katrā republikā uz noteikumu vispārīgās daļas pamata izstrādāti

konkrēti noteikumi zvejai republikas iekšējos ūdeņos. So noteikumu

izstrādāšanā piedalījās arī sporta biedrību un makšķernieku sekciju

pārstāvji.
Zvejas noteikumu ievērošanu kontrolē Baltijas baseina zivju aiz-

sardzības, zvejniecības regulēšanas un zivju krājumu papildināšanas
pārvalde ar tās rajonu un iecirkņu inspekciju tīklu. Valsts zivju
aizsardzības inspektoriem aktīvi palīdz sabiedrisko zivju aizsardzības

inspektoru grupas, kas darbojas attiecīgo valsts inspekciju vadībā.

Zvejas noteikumu mērķis ir nodrošināt republikas ūdeņu bagātību
(faunas un floras) racionālu izmantošanu. Tie paredz pilnīgu rūpnie-
ciskās zvejas aizliegumu un makšķerēšanas stingru ierobežošanu zivju
pavasara nārsta periodā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam (19. pants).
Šajā laikā atļauta vienīgi makšķerēšana no krasta, nelietojot hidro-

tērpu, ar vienu makšķeri, bet no 10. maija arī ar spiningu.*
Bez tam jauno zvejas noteikumu 23. pants paredz, ka sporta un

amatieru zvejā loms nedrīkst pārsniegt 5 kg vienam makšķerniekam
izbraukumā, izņemot gadījumus, kad vienas zivs svars pārsniedz
skg.

* Sporta biedrību rīcībā nodotajos ezeros šo biedrību biedriem ir

tiesības makšķerēt arī no laivas sporta biedrību noteiktā kārtībā.
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Kādu apsvērumu dēļ ieviesti šie aizliegumi?
Dažkārt makšķernieki gluži nepamatoti uzskata, ka viņu loms,

salīdzinot ar rūpniecisko nozveju, ir niecīgs un tikai zvejnieki ar

saviem tīkliem var ietekmēt zivju krājumu stāvokli. Patiesībā tā

gluži nav. Pēc oficiāliem datiem, republikā ir vairāk nekā 250 tūk-

stošu aktīvu makšķernieku ar 45 tūkstošiem motorlaivu, tajā skaitā

86 tūkstoši brīvprātīgo sporta biedrību makšķernieku (1969. g.). Ja

pieņemam, ka katrs makšķernieks gada laikā noķer tikai 5 kg zivju

(t. i., viena izbraukuma normu), tad makšķernieku saimes gada
ieguvums pat pēc tik pieticīgiem aprēķiniem ir 12 500 centneru zivju.
Makšķernieku loms sastāv galvenokārt no asariem, līdakām, raudām

un vimbām, kā arī no plaužiem, sapaliem, ruduļiem un — mazākas

veiksmes gadījumā — no ķīšiem. Oficiālā nozvejas statistika liecina,
ka uzskaitīto zivju rūpnieciskā gada nozveja ir nepilni 5000 centneru

(ezeros un upēs).
Tātad makšķernieku gada bilances attiecība pret rūpniecisko no-

zveju neprasa komentārus.

Minētie un vairāki citi līdzīgi apstākļi izraisīja nepieciešamību
vienlaikus ar rūpnieciskās zvejas aizliegumu jaunajos zvejas notei-

kumos paredzēt makšķerēšanas ierobežojumus zivju pavasara nārsta

periodā.
Vienlaikus zvejas noteikumi nodrošina nepieciešamos apstākļus

makšķerēšanas kā sporta un atpūtas veida tālākai attīstībai. Sporta
un amatieru zveja personīgām vajadzībām (bez tiesībām zivis pār-
dot) atjauta visiem darbaļaudīm bez maksas visos ūdeņos, izņemot
zvejas iecirkņus (loma vietas, tīklu un stāvvadu izlikšanas rajo-

nus v. tml.), rezervātus, zivju audzētavas un citas kultivēto zivju
saimniecības, ievērojot zvejas noteikumos paredzētās vietas, termi-

ņus, izmantojot paredzētos zvejas rīkus un paņēmienus, kā arī ievē-

rojot atsevišķu sugu zivju zvejas aizliegumus.
Tā kā nēģu makšķerēšana nav iespējama vienkārša iemesla dēj —

tie uz āķa neķeras —, makšķerniekiem nēģu zveja nav atļauta.
Ūdeņos, kas noteiktā kārtībā piešķirti brīvprātīgajām sporta bied-

rībām kultivēto zivsaimniecību organizēšanai, izmantojami sporta
un amatieru zvejai paredzētie zvejas rīki.

Medīt zivis zem ūdens zivju aizsardzības iestāžu ierādītajos

iecirkņos ar harpūnām un harpūnšautenēm atļauts, ja neizmanto

akvalangus un citas autonomās elpošanas ierīces (7. pants), un tikai

speciāli šim nolūkam norādītās vietās.

Viens makšķernieks drīkst lietot

ne vairāk kā 3 makšķeres (3 āķi katrai) vai 5 gruntsmakšķeres

(2 āķi katrai), vai līdz 5 stacionārām vai peldošām ūdām,

spiningu,

velci, kā arī spiningu, ko lieto kā velci no laivas bez motora,

žibuli (bļitku) vai auziņu (mormišku) ar āķi, kam attālums no

atskabargas līdz kātiņam ir līdz 15 mm, ja ir viens āķis, un līdz

7 mm, ja ir 2—3 āķi.
Bez zivju aizsardzības iestāžu atļaujas jebkādu citu zvejas rīku

lietošana aizliegta (22. pants).
Makšķerniekiem stingri jāievēro — kā ēsmas zivtiņas drīkst lietot

tikai mazvērtīgās zivis un to mazuļus: mailītes, grunduļus, vīķes,
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raudas, asarus, karūsiņas v. c. Stingri aizliegts izlietot ēsmai nēģu

mazuļus (ņurņikus) un vērtīgo zivju mazuļus, jo sevišķi lašu mazu-

ļus, ko bieži vien nepareizi sauc par «forelītēm». Atgādināsim, ka

īstās foreles parasti sastopamas tikai nelielās upītēs un strautos.

Bez iepriekš minētā zvejas ierobežojuma zivju nārsta

laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam zvejas noteikumi pa-
redz jebkādas zvejas aizliegumu šādos termiņos (19.
pants):

Lielupē — no Mežotnes selekcijas stacijas līdz sanato-

rijai «Ziedoņi» un no Gravendāles kanāla sākuma 500 m

uz augšu, kā arī Mēmelē no tekstilkombināta «Saule» ceha

aizsprosta uz leju līdz Bauskas pilsdrupām — no 10. maija
līdz 10. jūnijam; bez tam sporta un amatieru zveja aiz-

liegta Lielupē 200 m uz abām pusēm no Kauguru kanāla

grīvas un pašā kanālā 1500 metru uz augšu no grīvas —

no ūdens aizsalšanas līdz ledus iešanai;
Ventā — no ūdenskrituma «Rumba» uz leju līdz «levie-

nām» — no 1. septembra līdz 5. decembrim;

Hapaka grāvī (Rātsupē) ar visām tā pietekām no grīvas
uz augšu līdz aizlieguma joslai pie Bolderājas kombināta

aizsprosta — no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam;

Lielupes pieteku Svētes, lecavas, Vircavas un Velna-

grāvja grīvās — 500 m rādiusā — no upes aizsalšanas līdz

ledus iešanai;

Zveja ar spiningu un velci Daugavā (no grīvas līdz

Ķeguma hesam), Gaujā, Salacā, Vitrupē, Bārtā, Ventā (no

grīvas līdz ūdenskritumam «Rumba»), Abavā, Užavā, Liel-

irbē un Ogrē aizliegta no 1. septembra līdz 5. decembrim.

Bez tam zvejas noteikumu 17. pants paredz, ka visu

gadu aizliegta jebkura zveja, tajā skaitā arī makšķerē-
šana, šādās vietās:

Daugavā — 500 m no grīvas uz augšu; 3000 m Rīgas
līcī un 1000 m uz abām pusēm no grīvas; pie Pļaviņu un

Ķeguma hesu aizsprostiem 2000 m uz leju un 1000 m uz

augšu no aizsprosta; pie Rīgas hesa aizsprosta 1000 m uz

leju no aizsprosta; 1000 m uz leju un 500 m uz augšu no

Dubnas grīvas; 500 m uz abām pusēm no Aiviekstes, Og-
res, Pērses un Līčupes grīvas;

Ventā — Ventspils ostas joslā 300 m uz dienvidrietu-

miem un uz austrumiem no mola un 3000 m jūrā, kā arī

Ventspils ostas rajonā; Kuldīgas ūdenskritumā «Rumba»

un 300 m uz leju un uz augšu no ūdenskrituma;
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Salacā — 1500 m uz abām pusēm no grīvas, 500 m Rī-

gas jūras līcī un visā upes garumā.

Sporta un amatieru zveja Salacā atļauta rajonā no auto-

ceļa tilta Salacgrīvā 1500 m uz augšu līdz Zirgakmenim
un no Staiceles ciemata aizsprosta līdz Burtnieku ezeram;

Gaujā un Lielupē — 500 m no grīvām uz abām pusēm,
3000 m Rīgas līcī un 1000 m uz augšu no grīvām, kā arī

Gaujā no Vildogas grīvas līdz Amatas grīvai;
Ogrē — no grīvas uz augšu līdz Ogresgala ciema pa-

domei (līdz zivju aizsardzības iestāžu noteiktajam ierobe-

žojumam) ;

Jaunupē, Vildogā, Vaivē, Skaņupē, Kumadiņā, Pērļupītē
un Līčupē — visā to garumā;

Amatā — no grīvas līdz zivju audzētavas «Kārļi» aiz-

sprostam;
Raunā — no grīvas līdz dzirnavu aizsprostam;
Dubnā — 500 m uz augšu no grīvas, Berjozovkā —

1500 m uz augšu no grīvas, Aiviekstē — no grīvas līdz

Aiviekstes hesam, Pērsē — 1000 m uz augšu no grīvas;
pirms citu tieši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ietekošu

upju un kanālu grīvām — 500 m rādiusā uz abām pusēm

no grīvas un jūrā vai jūras līcī;

Engures ezerā — piekrastes joslā 100 m platumā no

kanāla grīvas līdz salai «Pasaules krūms»;
Abavā — ūdenskritumā «Abavas rumba» un 300 m uz

augšu un uz leju no ūdenskrituma;

Ķīšezera — teca līča rajona no jahtkluba līdz dambim,
ieskaitot dambi un teca kanālu;

Liepājas jūras ostas iekšējā līcī, kā arī jūras piekrastē

pilsētas robežās no Liepājas bākas 5 km dienvidu virzienā,
bet ziemeļu virzienā līdz ieejai Tosmāres kanālā un jūrā —

2 km;
kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus savā starpā,

ar upēm, jūru un Rīgas jūras līci, bet kanālos, kam nav

nozīmes zivju audzēšanā, amatieru zveja pieļaujama ar

zivju aizsardzības iestāžu atļauju.
Amatieriem un sporta makšķerniekiem zušu zveja aiz-

liegta visu gadu.

Minētie zvejas un makšķerēšanas aizlieguma termiņi un vietas

noteikti, lai nodrošinātu vērtīgāko sugu zivju, sevišķi caurceļotāju
un puscaurceļotāju zivju — lašu, taimiņu, vimbu, ālantu v. c. nārsta

un mazuļu attīstības apstākļus, jo tie ļoti būtiski ietekmē zivju krā-



jumu stāvokli. Pēdējā laikā sakarā ar zivju migrācijas ceļu stāvokļa
pasliktināšanos hidroceltnieclbas darbu un ūdeņu piesārņošanās rezul-

tātā jautājums par normālu apstākļu nodrošināšanu sekmīgai zivju
nārsta norisei kļūst sevišķi aktuāls. Tas pats sakāms par zivju zie-

mošanas vietām, kuru kopplatība samazinās sakarā ar to, ka, ūde-

ņiem piesārņojoties, ziemā strauji pasliktinās skābekļa režīms un

daudzas zivju ziemošanas vietas vairs nav derīgas, šo iemeslu dēļ
zvejniecības noteikumos paredzēta zivju nārsta, masveida koncentrē-

šanās vietu (pie tiltiem, aizsprostiem, slūžām) un ziemošanas vietu

pastiprināta aizsardzība. Bez iepriekš minētajiem zvejas aizlieguma
rajoniem zvejas noteikumu 6. pants paredz, ka aizliegta jebkura
zveja visu gadu pie aizsprostiem, slūžām un tiltiem tuvāk par 500 m,

kā arī zivju ziemošanas bedrēs. Zivju aizsardzības iestādes pēc sa-

skaņošanas ar vietējām padomju iestādēm un zivsaimniecības orga-

nizācijām var atļaut sporta un amatieru zveju rūpnieciskajai zvejai
aizliegtās vietās un termiņos (ierobežojot amatieru zvejai atļauto
zvejas rīku daudzumu, 4. pants), ja tā būtiski neietekmē zivju nārsta

un ziemošanas apstākļus.
Vienlaikus jāatzīmē, ka kontrolzveja zinātniskos nolūkos ar spe-

ciālām zivju aizsardzības iestāžu atļaujām neatkarīgi no pastāvoša-
jiem zvejas ierobežojumiem atļauta ar jebkuriem zvejas rīkiem jeb-
kurā vietā un laikā. Tāpēc aicinām visus dabas draugus katrā gadī-
jumā, kad tie atklāj zvejniecības noteikumu pārkāpumus, rūpīgi no-

skaidrot, vai attiecīgā rīcība tiešām kvalificējama kā pārkāpums.
Makšķerniekiem jāievēro, ka atrasties uz ūdeņiem vai to tiešā tu-

vumā ar zvejas rīkiem, kurus saskaņā ar spēkā esošajiem noteiku-

miem šai rajonā un attiecīgajā laikā aizliegts izmantot, kā arī ar

sprāgstvielām un indīgām vielām, ir stingri aizliegts. Zvejas rīkus,
kas izmantoti, pārkāpjot zvejas noteikumus, pēc zivju aizsardzības

iestāžu darbinieku pieprasījuma vainīgais izņem no ūdens un nogādā
līdz nodošanas vietai. Tas pats attiecas uz aizturētajiem peldošajiem
transporta līdzekļiem un lomu (13. pants).

Personas, kas pārkāpušas zvejas noteikumus, sodāmas administra-

tīvi, bet rupju vai atkārtotu pārkāpumu gadījumos materiālus par

pārkāpuma izdarītājiem nosūta prokuratūrai vai sabiedriskās kārtības

sargāšanas iestādēm, lai vainīgos sauktu pie kriminālatbildības.

Zaudējumus, kas nodarīti, nelikumīgi zvejojot vērtīgu, rūpnieciski
nozīmīgu sugu zivis, pārkāpuma izdarītājs atlīdzina saskaņā ar no-

teikto taksi.

Sakarā ar vēžu krājumu samazināšanos republikas ūdeņos un

infekcijas slimību (vēžu mēra) izplatību ar Latvijas PSR Ministru

Padomes 1968. gada 31. decembra 598. nolikumu vēžu rūpnieciska
un amatieru zveja visos republikas ūdeņos aizliegta uz trim gadiem —

no 1969. gada 1. janvāra līdz 1972. gada 1. janvārim.
_

Par visiem atklātajiem zvejniecības noteikumu pārkāpumiem aici-

nām dabas draugus nekavējoties ziņot zivju aizsardzības iestādēm.
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E. Vimba

RĪGAS DABAS PĒTNIEKU BIEDRĪBU ATCEROTIES

Pirms 125 gadiem, 1845. gadā, nodibinājās Rīgas Dabas pētnieku
biedrība. Šajā biedrībā apvienojās dažādu profesiju ļaudis — ārsti,
aptiekāri, skolotāji — visi tie, kas interesējās par dzīvo un nedzīvo

dabu. No 1862. gada biedrībā aktīvi darbojās Rīgas Politehnikuma

mācības spēki. Biedrība galvenokārt sastāvēja no Rīgā dzīvojošiem
vācu tautības pilsoņiem. Tikai 20. gs. 20. un 30. gados biedrībā iestā-

jās arī vairāki pazīstami latviešu zinātnieki. Biedrība uzkrāja vērtī-

gus muzeja materiālus par Latvijas un Igaunijas dabu, iekārtoja ļoti
bagātu bibliotēku, izdeva vairākas periodisku rakstu sērijas. Tajos
atspoguļots ļoti plašs materiāls par Latvijas un Igaunijas floru, faunu,

ģeoloģiju un meteoroloģiju. Lai minam kaut vai tādus rakstus kā

K. Merklina publikācijas par kartupeļu lakstu puvi 1846. un 1847.

gadā, J. Ilstera darbu par Vestienas un tās apkārtnes floru, E. Krausa
publikācijas par ģeoloģijas, V. Mansfelda — par ihtioloģijas, K. Kup-
fera — par botānikas jautājumiem un daudzus daudzus citus. Katrā

sējumā atrodam ziņas par kolekcijām, biedrības sēdēs nolasītajiem
ziņojumiem un referātiem, meteoroloģisko staciju datus.

Izmantojot šīs rakstu sērijas, biedrība intensīvi apmainījās ar

daudzām valstīm ar literatūru (piem., 1930. gadā — ar 35 dažādu

pasaules valstu zinātniskajiem centriem).
Biedrība beidza pastāvēt 1939. gadā. Daļa savākto materiālu, pie-

mēram, herbāriju un bagātās bibliotēkas, tagad glabājas P. Stučkas

Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē, bet putnu un ku-

kaiņu kolekcijas arī LPSR Dabas muzejā. Vērtīgā meteorītu kolekcija
un daļa bibliotēkas tika aizvesta, un tās atrašanās vieta nav zināma.

A. Pastors

LAIKS PIRMS 100 GADIEM

1870. gadam bijusi raksturīga barga ziema, auksts pa-

vasaris, sausa vasara un stiprs sals ziemas sākumā.

Par to liecina izvilkumi no «Latviešu Avīzēm».

Par ziemu: «Barga ziema ar stipru aukstumu pārdzīvota.
Trīs nedēļas cauri sala, tā ka zaķim acis sprāga laukā.»

Par pavasari: «E, kur savāds pavasaris, tas šī gada!

Maija mēnesis bij viscauri auksts un slapjš, ka bez ka-

žoka un krāsns kurināšanas nekur iet. Arī mitrumu būtu

diezgan, kaut tik aukstums mitējies.»
Par vasaru: «Zeme priekš ziemas labības sēšanas ļoti

grūti iestrādājama, jo dikti maz lietus dabūjusi. Jā, lietus!

Pēc tā visi ilgojas un viņu ar lielu gaidīšanu gaida.»
Par rudeni: «Tad ta sīva ziema sākas! No 17. novembra

salst daždien līdz 20 grādu.»
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DABAS UN VĒSTURES KALENDĀRS, 1970

Vāka krāsu foto «Erglu klintis pie Cēsīm» autors | G. Melderis |.
Redaktors O. Jansons. Māksi, redaktors V. Zirdziņš. Tehn. redaktore E. Pola.
Korektore /. Ozola.

Nodots salikšanai 1969. g. 28. maijā. Parakstīts iespiešanai 1969. g. 16. septembrī.
Tipogr. papīrs Nr. 2, formāts 84X108732. 8,5 fiz. iespiedi.; 14.28 uzsk. iespiedi.;
16,73 izdevn. 1. Metiens 35000 eks. JT 05127. Maksā 77 kap. izdevniecība «Zinātne»
Rīgā, Turgeņeva ielā 19. lespiests Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komi-
tejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes 3. tipogrāfijā Rīgā, Ļeņina lelā 137/139.
Pašūt. Nr. 297,

5(083)+9L(083)

GODĀJAMIE LASĪTĀJI!

Lai Jūsu un Jūsu paziņu vajadzībām nepietrūktu «Dabas

un vēstures kalendāra», līdz šā gada 31. martam tuvākajā

grāmatnīcā izpildiet un iesniedziet nākamā kalendāra pie-

prasījuma kartīti. Bez tam šo un turpmākos kalendārus

varat pasūtīt veikalam «Grāmata pa pastu». Tā adrese:

Rīga 24, Kvēles ielā 15.
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