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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!

1969. gadā mūsu republikas darbaļaudis atzīmē

ievērojamu jubileju — 50 gadus kopš Latvijas So-

ciālistiskās Padomju Republikas nodibināšanās.

Kaut arī Padomju Latvija 1919. gadā varēja pastā-
vēt tikai nedaudzus mēnešus, latviešu darba tauta,

gāzusi savu kaklakungu jūgu, veica nozīmīgus soci-

ālos pārkārtojumus, kas īsumā aplūkoti rakstos par

saimniecības un kultūras celtniecību Padomju Lat-

vijā 1919. gadā.
Kalendārā atzīmētas arī citas ievērojamas jubilejas

latviešu tautas un tās revolucionārās kustības vēs-

turē; vairāki raksti veltīti interesantiem un nozīmī-

giem Latvijas vēstures, arheoloģijas un etnogrāfijas
jautājumiem, izcilu revolucionārās kustības, literatū-

ras un mākslas darbinieku jubileju atcerei.

Sajā gadā Latvijas Vēstures un kultūras piemi-

nekļu un dabas aizsardzības biedrība atskatās uz sa-

vas darbības pirmo desmitgadi. Biedrības biedri, ak-

tīvisti, visi lasītāji mūsu kalendāra kārtējā izdevumā

varēs lasīt par svarīgiem vēstures un kultūras pie-
minekļu, kā arī dabas aizsardzības jautājumiem un

uzdevumiem. Tikai paturot sabiedrības uzmanības

centrā nepārtrauktas rūpes par kultūrvēsturisko pie-
minekļu un dabas aizsardzību, varēsim Padomju
Latvijas laukus un mežus, upes un ezerus padarīt
vēl krāšņākus, vairot to pievilcību.

Redakcijas kolēģija
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Janvāris

tums
Vārda dienas

lec

SauleSaule Mēness
Dienas

kulminē riet
garums

ļ ec rļe{ ļ

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

T 1

C 2

P 3

S 4

Sv 5

Laimnesis, Solvita

Indulis

Miervaldis

Spodra
Sīmanis, Zintis

10 02 13 27 08 16 52

10 02 2736 16 54

10 01 28 03 1655

10 00 28 31 16 57

10 00 28 58 16 58

6 50 14 06 8 51

6 52 14 44 9 59

6 54 15 41 10 49 ®
6 57 16 57 11 20

6 58 18 19 11 39

P 6

O 7

T 8

C 9

P 10

S 11

Sv 12

Spulga
Rota

Gatis

Kaspars
Dorisa, Tatjana
Smaida, Franciska

Reinis, Reinholds

9 59 2924 16 59

9 59 29 50 17 01

9 58 30 16 17 03

9 57 30 41 17 05

9 57 31 05 17 07

9 56 31 29 17 08

9 55 31 53 17 10

7 00 19 45 11 50

7 02 21 U 11 58

7 05 22 34 12 02

7 08 23 57 12 06

7 10 — 12 09

7 12 1 24 12 14 £
7 15 2 54 12 19

P 13

O 14

T 15

C 16

P 17

S 18

Sv 19

Harijs, Āris

Roberts, Raitis

Fēlikss, Felicita

Lidija, Lida

Tenis

Antons, Antis

Andulis, Alnis

9 54 32 16 17 12

9 52 32 38 17 14

9 51 3259 17 16

9 50 3320 17 18

9 49 33 40 17 20

9 47 34 00 17 22

9 46 34 19 1724

7 18 4 30 12 26

7 22 6 14 12 40

7 25 7 57 13 05 ■

7 28 9 24 13 58

731 10 19 1525

735 1047 17 11 #
7 38 11 01 18 58

P 20

O 21

T 22

C 23

P 24

S 25

Sv 26

Oļģerts, Aļģirds
Agnese, Agnija
Austris

Grieta

Krišs, Ksenija
Zigurds
Ansis, Agnis

9 44 34 37 17 26

9 43 34 54 17 28

9 41 35 11 17 30

9 40 35 26 17 32

9 38 35 41 17 34

9 36 35 55 17 36

9 34 36 08 17 38

7 42 11 10 20 38

7 45 11 15 22 11

7 49 11 19 23 38

7 52 11 23 —

7 56 11 26 1 04

8 00 11 31 2 28 3
8 04 11 37 3 53

P 27

O 28

T 29

C 30

P 31

Ilze, Ildze

Kārlis, Spodris
Aivars, Aiva

Valentīna, Pārsla-

Tekla

9 33 36 21 17 41

9 31 36 33 17 43

9 29 36 44 17 45

9 27 36 53 17 47

9 25 37 03 17 50

8 08 11 48 5 17

8 12 12 07 6 38

8 16 12 38 7 52

8 20 13 29 8 48

8 25 14 40 9 25

Saules
apakšējā

kulmi-
nācija

st m

Uzaust

st m

Saules

maksi-

mālais
augstums

Saules

lēkta
azimuts Mēness fāzes

st m

I. I

0. I

!0. I

10. I

1 27

1 31

1 34

1 37

8 22

8 20

8 11

7 57

10°

11

13

15

134°

132

128

122

@ 3. I pl. 21 28

C 11. I
„

1701

# 18. I
„

7 59

3 25. I
„

11 24
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1. Jaungada diena.

2. Pirms 10 gadiem (1959) atklāts LKP

XVI kongress.

13. Pirms 50 gadiem (1919) Rīgā at-

klāts Apvienotās Latvijas padomju I

kongress.

21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.

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

24. Pirms 20 gadiem (1949) atklāts

LK(b)P X kongress.

26. Pirms 55 gadiem (1914) Briselē sāk

darbu LSD IV kongress, kurā pieda-

lās V. I. Ļeņins.
26. Pirms 35 gadiem (1934) atklāts

VK(b)P XVII kongress.

27. Pirms 10 gadiem (1959) atklāts PSKP

ārkārtējais XXI kongress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 50 gadiem (1919) sarkanie latviešu strēlnieki, turpinot uz-

brukumu Rīgas virzienā, padzen vācu «dzelzs brigādes» un lan-

desvēra daļas no pozīcijām pie Inčukalna.

3. Pirms 50 gadiem (1919) sacēlušies strādnieki un latviešu revolu-
cionārie strēlnieki atbrīvo Rīgu. Rīgā nodibinās padomju vara.

4. Pirms 50 gadiem (1919) Rīgā ierodas Latvijas Padomju valdība.

8. Pirms 50 gadiem (1919) sacēlušies strādnieki atbrīvo Jelgavu no

kontrrevolūcijas spēkiem.
14. Pirms 50 gadiem (1919) Rīgas proletariāts, piedaloties Apvienotās

Latvijas padomju I kongresa delegātiem, apbedī biedrus, kas

krituši cīņā pret kontrrevolūciju un bruņotās sacelšanās laikā

3. janvāri Rīgā. Esplanādes laukumu, kur kopīgā brāļu kapā gul-
dīti 32 cīnītāji, pārdēvē par Komunāru laukumu.

16. Pirms 50 gadiem (1919) Latvijas Padomju valdība izdod dekrētu

par vienotas sociālistiskas darba skolas izveidošanu.

17. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks gleznotājs Valdis Kalnroze.

26. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis viens no vadošajiem LKP darbi-

niekiem, revolucionārais rakstnieks Ernests Eferts-Klusais. Miris

1927. g.
26. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks Tautas keramiķis Polikarps Vilcāns.
27. Pirms 50 gadiem (1919) sarkanie latviešu strēlnieki atbrīvo Kul-

dīgu.
30. Pirms 50 gadiem (1919) sarkanie latviešu strēlnieki atbrīvo Vents-

pili.
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■
Planētas. Venēra redzama vakaros Odensvīra zvaigznāja
(pēc 24. janvāra — Zivju zvaigznājā), bet atrodas samērā

zemu pie apvāršņa, tāpēc novērošanas apstākļi nav izdevīgi.
20. janvārī Venēra atrodas vislielākajā elongācijā no Sau-

les — 47°. Tālskatī tā izskatās kā Mēness pirmajā ceturk-

snī. Pēc Saules un Mēness Venēra ir trešais spožākais spī-
deklis pie debesīm: tā spožums janvāra sākumā ir —3,8, bet janvāra
beigās —4,1.

Marss redzams no rītiem janvāra pirmajā pusē Jaunavas, bet

vēlāk — Svaru zvaigznājā.
Jupiters labi redzams nakts otrā pusē Jaunavas zvaigznājā.
Saturn s redzams nakts pirmajā pusē Zivju zvaigznājā.
Saule ieiet Odensvīra zīmē («) 20. janvārī pl. 8 8t.
Zeme perihēlijā (vistuvāk Saulei) atrodas 3. janvāri pl. 4 sto9m ;

attālums no Saules līdz Zemei ir 147 miljoni kilometru.

Tropiskā gada sākums ir 1968. gada 31. decembrī pl. 15st 36m (tik
«agri» tāpēc, ka 1968. gads bija garais gads ar 366 dienām, bet tro-

piskajā gadā vidēji ir 365,2422 dienas jeb 365 dienas 5 stundas 48 mi-

nūtes 46 sekundes).

Jaunie dabas draugi! Mūsu rīcībā ir vesels gads interesanta

un derīga darba dabas aizsardzības jomā. Lai šis darbs ne-

būtu stihisks, pirmām kārtām mēģināsim sastādīt plānu vi-

sam gadam. Tikai tā mēs nepalaidīsim garām visu saisto-

šāko un vajadzīgāko. Bet ko — par to lasiet nākamajos mē-

nešos!

a
Janvāris parasti ir bargākais ziemas mēnesis, tāpēc pastipri-
nāti jārūpējas par savvaļas dzīvnieku un putnu piebarošanu.
Dažādo kukaiņēdāju putnu — zīlīšu, dzilnīšu, dzeņu v. c.

piebarošanai pie mājām ierīko speciālus galdiņus ar jum-
tiņu. Uz tiem novieto nesālītu speķi vai treknu gaļu, kaņe-

pes, dažādas nezāļu, saulespuķu, izbrāķētas skujkoku sēklas

v. c. Bez tam, ja barotavas apmeklē arī graudēdāji putni — stērstes,

svilpji, zvirbuļi v. c, var izmantot mazvērtīgos graudus. Jārūpējas
arī par laukirbju piebarošanu: zem iepriekš uz lauka uzceltajām no-

jumēm regulāri jānotīra sniegs un jāizber nezāļu sēklas un mazvēr-

tīgie graudi. Barotavas jāsargā no plēsoņām un malumedniekiem.

Neaizsalstošajos ūdeņos — upju krāčainajos posmos, strautiņos ziemo

diezgan daudz savvaļas pīļu, galvenokārt meža pīles, dažādas nir-

pīles. Dabas draugu uzdevums ir ņemt šīs vietas uzskaitē un apsargāt
galvenokārt no malumedniekiem. Janvārī parasti uzskaita ziemojošās
pīles. Arī tās ieteicams piebarot, izmantojot mazvērtīgos graudus (au-

zas), kartupeļu gabaliņus, ēdienu atliekas v. c. Nelielos seklos ūdens-

baseinos barību var izbērt ūdenī. Turpretī lielos, dziļos ūdeņos, kā arī

vietās ar stipru straumi ierīko speciālus plostus, kurus noklāj ar

salmiem. Uz plostiem novieto lēzenas siles ar barību. Barošanas vie-

tas jāapsargā.
Šajā mēnesī, kad augsne stipri sasalusi, grūti klājas arī meža

cūkām. Bada dzītas, cūkas nereti uzmeklē uz lauka ieziemoto kar-

tupeļu stirpas. Lai lauksaimniecībai netiktu nodarīti lieli zaudējumi,

jāgādā par dzīvnieku piebarošanu. Meža cūku uzturēšanās vietās zem
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kādas kuplākas egles attīra no sniega nelielu laukumiņu un nober

jau rudenī sagatavoto barību: mazvērtīgus kartupeļus, zivju un ēdienu

atliekas, ozolzīles v. c.

Miers un klusums dabā, aukstums un garās vakara stun-

das rada cilvēkos tieksmi pasēdēt istabā, parunāties, paka-
vēties atmiņās un pārdomās.
Novadpētniekiem šai laikā jāapciemo sava novada vecākie

jaudis, revolucionāro cīņu un kara notikumu dalībnieki un

aculiecinieki. Pārrunājot pagājušo laiku notikumus, jāpie-
raksta vērtīgās atmiņas un stāstījumi. levērojamu sabiedrisko, poli-
tisko, mākslas, zinātnes, ražošanas v. c. darbinieku dzimšanas, dzīves

un darba vietās jāmeklē viņu tuvinieki, paziņas, draugi un jāvāc to

atmiņu stāstījumi, vēstules, fotogrāfijas v. c. materiāli, kas palīdz no-

skaidrot šo cilvēku dzīves stāstu un darbību.

Janvāris — pārskatu un gada atskaišu mēnesis. Rūpnīcu, kolhozu,
ciemu v. c. objektu hroniku rakstītājiem un vēstures pētniekiem viegli
iegūt vajadzīgās statistikas ziņas.

Mierīgā noskaņā izdevīgi palūkoties, kādas senas mantas glabā-
jas pūra lādēs, skapjos, istabaugšās, vecās rijās. Mūsu muzeju krā-

tuvēm atrastie vēsturiski nozīmīgākie priekšmeti vai nu jāiegūst, vai

vismaz jāatzīmē, kur un kas interesants glabājas.
Rūpīgi jāpētī, kādas tautas tradīcijas, kādi ticējumi un ar tiem

saistītas izdarības pazinuši senāk janvārī Jūsu apvidū.
Pievēršot uzmanību minētajiem jautājumiem, nav pateikts viss,

kas darāms, vai tas, ka cits nav darāms, bet galvenokārt ir mēģināts
rosināt novadpētnieku aktivitāti.

Līdz ar veco gadu beigušās a|ņu, staltradžu un stirnu me-

dības. Tāpēc janvārī mednieki lielāku vērību veltī meža

cūku medībām. Šajā laikā parasti ir pietiekama sniega sega,
un tā atvieglina meža cūku pēdu izsekošanu. Ejot kājām vai

braucot ar slēpēm pa kvartālu stigām, meža cejiem v. tml.,
mednieki cenšas cūkas ielenkt. Pēc tam veiksme atkarīga
no prasmes nostāties pareizajās cūku pārejas vietās, no dzinēju sa-

skaņotas darbības un no mednieku prasmes šaut. Ja mednieku rīcībā

ir.viens vai vairāki cūku medībām apmācīti suņi, tad dzinējos parasti
iet tikai viens mednieks ar šiem suņiem. Dzīšanu tad parasti sāk no

vietas, kur cūkas iegājušas mastā. Visu janvāri turpinās arī balto

un pelēko zaķu, mežirbju, lapsu, caunu, vāveru un ūdru medības.

Krēslainajā zemūdens pasaulē, kur caur ledus un sniega kārtu

iespiežas pavisam maz gaismas, jaušams ziemas stindzinošais auk-

stums. Plēsīgās zivis — līdakas, asari un zandarti joprojām barojas,
tomēr arī to aktivitāte jūtami mazinājusies.

No makšķernieku* viedokļa janvāris nav sevišķi interesants mē-

nesis: pirmais ledus jau "aizmirsts, bet līdz pēdējam vēl jāgaida visa

ziema. Un tomēr ledus segai (labi, ka tā jau tik bieza!) jāiztur visai

iespaidīgs ziemas makšķerēšanas entuziastu pulka, dažādu sistēmu

vergu un ledus urbju un zivju kastīšu svars. Dažiem makšķerniekiem,
jāsaka, tomēr izdodas iemest kastītē pa asarim vai raudai.

• Kalendāra sagatavošanas laika tika izstrādāti jauni Zvejniecības noteikumi,

tadel to komentāri kalendārā nav lekļauti.
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Februāris

Da-

tums Vārda dienas

Saule I.
Dienas

lec kulminē riet ļ
Ēarums

Saule Mēness

lec | riet ļ

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

S 1

Sv 2

Brigita, Indra

Spīdola

9 23 13 37 11 1752 8 29 16 02 9 47

921 37 18 17 54 8 33 17 29 9 59 ®

P 3

O 4

T 5

C 6

P 7

S 8

Sv 9

Aīda, Ida

Daila, Veronika

Agate, Selga
Dore, Dace

Nelda, Rihards
Aldona

Simona

9 19 37 25 17 56 8 37 18 55 10 07

9 17 3731 1758 841 2021 10 13

9 15 37 36 18 00 8 45 21 46 10 16

9 13 37 40 1803 8 50 23 11 10 20

9 11 37 44 1805 8 54 — 10 23

9 09 37 46 18 07 8 58 0 40 10 28

9 06 3748 18 10 9 04 2 13 1034

P 10

O 11

T 12

C 13

P 14

S 15

Sv 16

Paulīna, Paula

Laima, Laimdota

Karlīna, Līna

Malda, Melita

Valentīns

Aļvils, Olafs

Jūlija

9 04 37 49 18 12 9 08 3 51 10 44 C
9 02 37 50 18 14 9 12 5 33 11 03

8 59 37 50 18 17 9 18 7 06 11 42

8 57 37 49 18 19 9 22 8 12 12 52

8 55 37 47 18'21 9 26 8 48 14 29

8 52 37 44 18 23 9 31 9 07 16 16

8 50 37 41 18 26 9 36 9 17 17 58 $

P 17

O 18

T 19

C 20

P 21

S 22

Sv 23

Konstance, Donats

Kora
Zane

Vitauts, Smuidra

Eleonora, Kurbads

Ārija
Haralds, Almants

8 48 37 37 18 28 940 9 24 19 36

8 45 37 32 18 30 9 45 9 28 21 08

8 42 37 27 18 33 9 51 9 32 22 35

8 40 37 21 18 35 9 55 9 35 —

8 37 37 14 18 37 10 00 9 39 0 02

8 35 37 07 18 40 1005 9 44 1 29

8 32 36 59 18 42 10 10 9 53 2 55

P 24

O 25

T 26

C 27

P 28

Diāna, Dina

Alma, Zaiga
Evelīna, Mētra

Līvija

Skaidrīte, Justs

8 30 36 50 1844 10 14 10 09 4 20 3

8 27 36 41 18 46 10 19 10 34 5 38

8 25 36 31 18 49 10 24 11 15 644

8 23 36 21 18 51 10 28 12 21 7 27

8 20 36 10 18 53 10 33 13 41 7 52

Saules

apakšējā
kulmi-

nācija

st m

Uzaust
st m

Saules
maksi-

mālais

augstums

Saules

lēkta

azimuts Mēness fāzes

st m

1. II

0. II

!0. II

!8. II

1 37

1 38

1 37

1 36

7 55

7 37

7 16

6 57

16°

19

22

25

121°

116

109

103

@ 2. II pl. 15 56

C 10. II
„

3 09

@ 16. II
„

19 26

3 24. II
„

7 31
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7. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis PSKP

CX Politbiroja loceklis, PSKP CX

Partijas Kontroles komisijas priekš-

sēdētājs Arvīds Pelše.

9. Pirms 15 gadiem (1954) atklāts LKP

XIII kongress.

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kon-

gress.

21. Pirms 65 gadiem (1904) dzimis PSRS

Ministru Padomes priekšsēdētājs

Aleksejs Kosigins.
23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flo-

tes diena.

28. Pirms 50 gadiem (1919) atklāts LKP

Darba jaunatnes savienības I kon-

gress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 100 gadiem (1869) dzimis gleznotājs Jānis Valters. Miris

1932. g.
6. Pirms 90 gadiem (1879) miris dzejnieks Auseklis (Krogzemju

Mikus). Dzimis 1850. g.
8. Pirms 50 gadiem (1919) pieņemts Latvijas Padomju valdības

dekrēts par Latvijas Augstskolas dibināšanu.

12. Pirms 50 gadiem (1919) saņemta VCIK priekšsēdētāja J. Sverd-

lova telegramma Daugavpils Kara revolucionārajai komitejai par

Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils apriņķu ietveršanu Padomju Lat-

vijas sastāvā.

13. Pirms 50 gadiem (1919) Latvijas Padomju valdība publicē dekrētu

par kooperatīviem.
15. Pirms 95 gadiem (1874) dzimis LPSR Tautas mākslinieks kom-

ponists Emīls Melngailis. Miris 1954. g.
15. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis rakstnieks Herberts Dorbe.

16. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis bērnu literatūras autors, ornito-

logs Kārlis Grigulis.
17. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis ievērojamais latviešu boļševiks

un ķīmiķis Rūdolfs Odris. Miris 1949. g.
20. Pirms 50 gadiem (1919) Latvijas Padomju valdība publicē dekrētu

par baznīcas šķiršanu no valsts un skolas šķiršanu no baznīcas.

20. Pirms 50 gadiem (1919) atklāta Latvijas Sarkanās Armijas LSD

organizācijas 111 konference.

26. Pirms 50 gadiem (1919) izdots Latvijas Padomju valdības dekrēts

par darbaļaužu sociālo nodrošināšanu.
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Planētas. Venēra ir vakara zvaigzne. Tā atrodas ievēro-

jami augstāk nekā janvārī — Zivju zvaigznājā — un līdz

ar to labāk novērojama.
Marss redzams nakts otrā pusē Svaru zvaigznājā.
Jupiters labi redzams naktī Jaunavas zvaigznājā.
S a tur n s saskatāms vakaros Zivju zvaigznājā.
Saule ieiet Zivju zīmē ( ){ ) 18. februārī pl. 23st.

WEffh Ko mēs varam darīt, lai saudzētu un saglabātu savā apkārtnē
interesantus kokus, retas, skaistas un vērtīgas augu sugas?

v WJwk Aizsargājamie dabas objekti, tai skaitā arī augi, ir uzskaitīti

|r29H attiecīgajos Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumos. Taču

bez šiem objektiem katrā apvidū atradīsies jau zināmi veci

ozoli, liepas, priedes un citi koki, par kuriem tautā dzīvo

teiksmas un nostāsti un pie kuriem risinājušies dažādi vēsturiski no-

tikumi. Jūs veiksiet labu un vērtīgu darbu, savākdami un pierakstī-
dami šos nostāstus. Ziņas par retajām augu sugām atrodamas šādās

grāmatās: K. Birkmane un L. Tabaka. «Latvijas PSR retie

un aizsargājamie augi» (R., 1959), «Latvijas PSR flora», I—IV (R.,

1953—1959) un rakstu krājumā «Saudzējiet un mīliet dabu» (R.,

1958). Atcerieties, ka konsultācijas par retajiem augiem sniedz ar

Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās P. Stučkas LVU Bioloģijas
fakultātes Botānikas katedra Rīgā, F. Gaiļa ielā 10 un LPSR Valsts

dabas muzeja Botānikas nodaļa Rīgā, Kr. Barona ielā 4. Ja ierasties

personīgi nav iespējams, varat arī rakstīt.

Februāris barguma ziņā nereti daudz neatpaliek no jan-

vāra, bet republikas rietumu daļā tas parasti ir bargākais
ziemas mēnesis. Tāpēc februārī ne mazāk intensīvi kā de-

cembrī un janvārī jāpiebaro un jāaizsargā mūsu ziemojošie
putni un meža zvēri.

Vaļas brīžos dabas draugiem der tuvāk iepazīties ar mūsu

republikā aizsargājamiem dzīvniekiem.

Mikstmieši: upes pērlene un vīna gliemezis. Pēdējā masveida ievai-

rošanai var būt pat saimnieciska nozīme. Upes pērlene gan laikam

arī nākotnē būs tikai maz pazīstams dabas retums.

Kukaiņi: bites un kamenes. Tām ir ļoti liela nozīme ziedaugu
apputeksnēšanā. Aizsargājamo dzīvnieku sarakstā būtu iekļaujamas
arī rūsganās meža skudras, kam ir izcila nozīme meža kaitēkļu ap-
karošanā.

Abinieki: lielais tritons, sarkanvēdera ugunskrupis un koku varde.

Visi minētie dzīvnieki uzskatāmi par lielu dabas retumu, un par to

atrašanu pēdējā laikā drošu ziņu nav.

Rāpuļi: purva bruņurupucis un gludenā čūska. Arī purva bruņu-
rupucis jāuzskata par dabas retumu, jo nav drošu ziņu, ka tas pē-
dējā laikā pie mums savvaļā būtu atrasts. Gludenā čūska gan pare-
tam sastopama.

Putni: visas gulbju, ērgļu, pūču un stārķu sugas. Sevišķa vērība

būtu veltījama ērgļu — klinšu ērgļa, jūras ērgļa, vidējā ērgļa, mazā

ērgļa, zivju ērgļa un čūsku ērgļa aizsardzībai. Noteikti aizsargājami
arī pārējie plēsīgie putni, izņēmums varētu būt vienīgi niedru lija un
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atsevišķos gadījumos vistu un zvirbuļu vanagi. Aizsargājamos zīdī

tājus minēsim martā.

Sveču mēnesī dabā arvien vēl valda ziemas miers, bet no-

vadpētniekiem turpināmi «ziemas darbi». Vienlaikus jāin-

teresējas par tautas tradīcijām februāri, par gadalaikam

raksturīgiem ēdieniem, par laika pareģošanas paņēmieniem.
Bet vajag ne tikai meklēt un vākt. Savāktais pienācīgi

jāsakārto, rūpīgi jāpārraksta, neskaidrais vēl jāpārbauda, un

tikai tad šie materiāli nododami Latvijas PSR Vēstures un kultūras

pieminekļu un dabas aizsardzības biedrībā vai muzeja saglabāšanai.
Jānobeidz un jāsagatavo publicēšanai sava rajona vai republikas
presē vai arī biedrības rakstu krājumos savi pētījumi un savāktie

materiāli.

Padomus un palīdzību šai darbā Jums vienmēr laipni sniegs
LVKDB nodaļu un centrālās valdes (Rīgā, Skārņu ielā 22) darbinieki.

31. janvārī beigušās zaķu, vāveru un mežirbju medības. Līdz

mēneša vidum vēl turpinās meža cūku medības. Šajā laikā

medniekiem jācenšas nošaut visas limitā paredzētās meža

cūkas. Pretējā gadījumā pārmērīgi lielais meža cūku skaits

nodarīs ievērojamus postījumus uz lauka ieziemotajiem kar-

tupeļiem, bet vasarā dažādām lauksaimniecības kultūrām.

Līdz februāra vidum var medīt arī caunas un ūdrus. Pēdējā laikā se-

višķi daudz savairojušās caunas, tāpēc to medībām jāpievērš sevišķa
uzmanība. Caunu medības visveiksmīgākās parasti ir tad, kad uzsni-

dzis svaigs sniegs. Labs palīgs ir caunu medībām apmācīts suns

(laika). Februāra otrā pusē medniekiem galvenā vērība jāveltī vilku

iznīcināšanai.

Pienācis grūts posms ūdens iemītnieku dzīvē. Seklos bezcaurteces

ezeros sākas zivju slāpšana.
Pirmā slāpšanas pazīme ir zivju parādīšanās pie āliņģa, t. s. pī-

pēšana — zivis cenšas ieelpot atmosfēras gaisu.
Paaugstināt skābekļa saturu ūdenī var dažādi. Vispopulārākais

(diemžēl vismazāk efektīvais) paņēmiens ir āliņģu ciršana. levērojami
labākus rezultātus dod ūdens pārsūknēšana ar motorsūkņiem no viena

āliņģa otrā, ļaujot strūklai brīvi krist otrā āliņģī. Vēl rezultatīvāk ir

ievadīt (ar reduktoru) krītošajā ūdens strūklā no baloniem tīru skā-

bekli. Šis paņēmiens nav nedz sarežģīts, nedz arī dārgs: pietiek dažu

balonu skābekļa, lai pārtrauktu zivju slāpšanu vairāku desmitu hektāru

lielā ezerā.

Visām šīm metodēm ir viens trūkums — ūdens strūkla uzvanda

dūņu slāni, sākas intensīvāka organisko vielu sadalīšanās, un skā-

bekļa deficīts saglabājas. Tāpēc šīs metodes nav ieteicamas seklos

ezeros. Šādos ezeros skābekli ne baloniem ievada pa gumijas cau-

ruli, kam galā porains aizbāznis. Caurulei jāpiesien kāds smagums,
lai tās galu caur nelielu āliņģi varētu iegremdēt līdz ezera dibenam.

Ja šo metodi pielietot nav iespējams, jāizzāģē pēc iespējas vairāk
āliņģu (neaizmirstiet iezīmēt āliņģu vittas!).

Zivju glābšanas pasākumos aktīvi jāiesaistās ne tikai makšķernie-
kiem, bet ari visiem pārējiem dabas draugiem un skolēniem.
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1. Pirms 50 gadiem (1919) atklāts LKP

VI kongress.

8. Starptautiskā sieviešu diena.

10. Pirms 30 gadiem (1939) atklāts

VK(b)P XVIII kongress.

14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

18. Pirms 50 gadiem (1919) atklāts

KK(b)P VIII kongress.

24. Pirms 65 gadiem (1904) Rīgā iznāk

«Cīņas» 1. numurs.

27. Starptautiskā teātra diena.

29. 1966. gadā sācies PSKP XXIII kon-

gress.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 50 gadiem (1919) parakstīts Latvijas Padomju valdī-

bas dekrēts par zemes nacionalizāciju, lietošanu un pārval-
dīšanu.

2. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības un partijas
darbinieks Pēteris Doks (1869—1921).

3.—20. Pirms 50 gadiem (1919) saskaņā ar Antantes izstrādātajiem
intervencijas plāniem fon der Golca vadītie interventu pulki
Kurzemē sāk vispārēju uzbrukumu un sagrābj Ventspili,
Saldu, Tukumu un Jelgavj lenaidnieka uzbrukums rada tie-

šus draudus Rīgai.
7. Pirms 50 gadiem (1919) sākās Latvijas ražotāju savienību

(arodbiedrību) konference.

8. Pirms 50 gadiem (1919) parakstīts Latvijas Padomju valdī-

bas dekrēts par tirdzniecības, rūpniecības v. c. uzņēmumu
atsavināšanu.

13. Pirms 50 gadiem (1919) LKP CX atzīst Padomju Latviju
par apdraudētu un aicina uz nenogurstošu cīņu pret ienaid-

nieku.

17. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks pianists Arvīds Daugulis. Miris 1955. g.

17. 1944. gadā izveidota 1. Latviešu partizānu brigāde.
23. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis kordiriģents Teodors Reiters-

Miris 1956. g.
24. Pirms 50 gadiem (1919) dzimis LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks Alfrēds Jaunušāns.

27.-28. Pirms 50 gadiem (1919) notiek LKP Malienas organizācijas
konference, kura atzīst, ka sociālistiskā tēvija ir briesmās

un katram komunistam jāstājas Sarkanajā Armijā. -*

28. Pirms 110 gadiem (1859) dzimis sabiedriskais darbinieks,
1905. gada revolūcijas dalībnieks, Cēsu grāmatizdevējs Jānis

Ozols. Nogalināts 1906. g.
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Planētas. Venēra marta sākumā sasniedz vislielāko spo-
žumu —4,3. Tālskatī tā izskatās kā Mēness sirpis, kad tas

ir apmēram 5 dienas vecs. Venēra ir tik spoža, ka saska-

tāma tūlīt pēc Saules rieta. Ja zināms, kur ta meklējama,
to var atrast pat vēl pirms Saules rieta kā spožu punktiņu
pie dzidrām pavasara debesīm.

Marss redzams nakts otrā pusē Skorpiona zvaigznājā, bet pēc
15. marta — Cūskneša zvaigznājā.

Jupiters atrodas opozīcijā 21. marta. Tas novērojams visu

nakti, un tā spožums ir —2,0. Tas atrodas turpat — Jaunavas zvaig-

znājā. Tālskatī labi redzams Jupitera diska saspiedums — ekvatori-

ālais diametrs ir 44", bet polārais — 41". Labi novērojami 4 Jupitera

pavadoņi — Jo, Eiropa, Ganimeds un Kallisto.

Saturns vēl saskatāms vakaros neilgi pēc Saules rieta Zivju
zvaigznājā, bet ātri noriet.

Saule ieiet Auna zīmē ( V ) 20. martā pl. 22st08m. Šo brīdi astro-

nomijā uzskata par pavasara sākumu.

Aptumsumi. Saules gredzenveida aptumsums 18. martā redzams

Indijas okeānā, Austrālijā, Indonēzijā, Āzijas dienvidaustrumu daļā,
Antarktīdā un Klusajā okeānā. Latvijā nav redzams.

Jūsu vidū droši vien ir kāds labs zīmētājs. Tādā gadījumā
uzzīmējiet savā apkārtnē sastopamos retos augus un izga-

tavojiet no šiem zīmējumiem vitrīnu. Tā arī citi iepazīs šos

augus un zinās, ka tie jāsaudzē. Bez tam apkārtnes liela-

jiem kokiem, kurus vajadzētu saudzēt, jāizgatavo uzraksti

uz balti krāsotiem dēlīšiem: šajos uzrakstos jāmin objekta
nosaukums un tā izmēri (piemēram, kokam — tā diametrs krūšu aug-

stumā, augstums, norādījums, kādi notikumi pie tā risinājušies). .Vi-

siem, jādomā, ir skaidrs, ka uzrakstus nedrīkst piesist ar naglām pie

pašiem objektiem. Vislabāk šādus uzrakstus piestiprināt pie mietiņa
vai stabiņa līdzās objektam.

Marta pirmajā, bet dažreiz arī otrā pusē vēl jāturpina de-

rīgo putnu un zīdītāju piebarošana. Martā jāizliek būrīši

dobumperētājiem putniem. Daudzi no tiem — zīlītes, mušķē-
rāji, ērickiņi, dzilnīši, za|ās vārnas, strazdi v. c. — ir čakli

meža, dārza un lauksaimniecības kaitēkļu iznīcinātāji. Pēc

lieluma izšķir 3 galvenos būrīšu tipus: zīlīšu un mušķērāju
(skrejas diametrs 3,0—3,5 cm), strazdu (skrejas diametrs ap 5 cm) un

zaļo vārnu, pūču un pīļu būrus (skrejas diametrs 15 cm). Zīlīšu, muš-

ķērāju un strazdu būrus izliek mežos, parkos un dārzos, zaļo vārnu

un pūču būrus — mežos un lielākajos parkos, bet pīļu būrus (gaiga-
lām un lielajām gaurām) — mežos gar ūdensbaseinu malām. Šajā
laikā jārūpējas arī par veco būrīšu remontu un tīrīšanu. Martā atlido

pirmie gājputni — strazdi, cīruļi v. c. Biezais sniegs un sals nereti
apgrūtina tiem barības meklēšanu. Šādos gadījumos strazdi nereti
salasās cilvēku mītņu tuvumā. Jāpalīdz arī tiem. Strazdus var pie-
barot ar dažādām ēdienu paliekām un visu to, ko devām putniem
ziema. Nereti strazdi izmanto putnu ziemas barotavas.
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Aizsargājamie zīdītāji: Sibīrijas vāvere, lidvāvere, bebrs, Sibīrijas
stirna, sikspārņi un eži. Sibīrijas vāvere un stirna mūsu republikā ie-

vestas aklimatizācijas nolūkā. Laika gaitā tās sajaukušās ar vietē-

jām vāverēm un stirnām, un pašreiz nav iespējams pateikt, kāda bi-

jusi to loma minēto dzīvnieku vietējās populācijas uzlabošanā. Lid-

vāvere mūsu republikā ir liels dabas retums, ja tā vispār vairs ir

sastopama. Toties bebri sastopami biežāk, un to dzīves vietu resp.

mītņu aizsardzībai jāpievērš lielāka uzmanība. Ļoti derīgi dzīvnieki,

galvenokārt kā kaitīgo kukaiņu iznīcinātāji, ir sikspārņi un eži.

Sis mēnesi» ar gaišākām dienām un lāstekām pie jumtiem
ievada pavasari. Jāparaugās, vai memoriālo māju un arhi-

tektūras pieminekļu jumtiem netek cauri kūstošo sniegu
ūdeņi.

Ar pavasari saistās dažādas tautas tradīcijas, bet par tām

mēs zinām vēl maz. Mēģiniet tās noskaidrot.

Pavasara un vasaras gaidās turpināmi iepriekš minētie novadpēt-
niecības pasākumi, bet jau jānoskaidro arī tas, kur tuvākā apkārtnē
paredzami lielāki zemesdarbi un vai tie neapdraud kādu aizsargā-
jamu kultūras pieminekli vai dabas objektu, vai nesabojās izcilu da-

bas ainavu. Ja tā, ziņojiet sava rajona biedrības nodaļai vai biedrības

prezidijam Rīgā, Skārņu ielā 22, tālr. 212377.

Martā upēs vietumis sakas ledus iešana, dažos novados tīrumos

nokūst sniegs. Pavērojiet, vai pavasara ūdeņi neizskalo senlietas vai

varbūt pat neatklāj jaunus pieminekļus (cilvēku kaulus, degumu pē-
das, trauku lauskas v. c). Sai virzienā jāorientē skolēni, kam marta

beigās brīvdienas.

Pēc iepriekšējā gadā vērotā Jums zināms, kādiem objektiem jāat-
jauno vai jāsalabo paskaidrojošie uzraksti un ceļa rādītāji. Savlaicīgi
sagatavojieties šiem darbiem.

Martā medībās iestājies zināms pārtraukums. Tomēr arī

tagad mednieki ar visu enerģiju var nodoties vilku un jenot-

suņu medībām. Ja vilki uzieti, to atrašanās vietai jāapvelk
apkārt auklā iesieti sarkani karodziņi. Vilki no karodziņiem
baidās un ielenkumu neatstāj reizēm pat vairākas dienas.

Pa to laiku jānoorganizē medības.

Dabas draugiem rūpīgi jāseko skābekļa režīmam ezeros — tieši

sniega kušanas laikā var sākties intensīva zivju slāpšana.

Makšķerniekus sagaida bagātīgi asaru, līdaku, raudu un arī vimbu

lomi. Visieteicamāk makšķerēt ar mormišku (auziņu), par ēsmu iz-

mantojot trīsuļodu kāpurus, mušu kāpurus (tos no iepriekšējā gada
rudens var uzglabāt ledusskapī) vai sīkas sliekas. Asari un līdakas

labprāt nogaršo mailītes vai prāvu pasmagu žibuli (bļitku).
Par ēsmas zivtiņām atļauts lietot mazvērtīgās zivis un to mazuļus:

mailītes, grunduļus, raudiņas, asarīšus, vīķes, ķīšus v. c. Nēģu kāpuru
(ņurņiku) rakšana un lietošana ēsmai aizliegta.

Vienam makšķerniekam atļauts noķert ne vairāk par 5 kg zivju
dienā, atskaitot gadījumus, kad lomā laimējas iegūt vienu par 5 kg
smagāku zivi.
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6 40 2600 20 13 13 33 0 54 7 14

» 7

) 8

" 9

: 10

> n

i 12

Sv 13

Zinaīda, Helmuts

Edgars, Danute

Valērija
Anita, Zīle

Hermanis, Vilmārs

Jūlijs, Ainis

Egils

6 37 25 43 20 16 13 39 2 37 7 38

6 35 25 26 20 18 13 43 4 00 8 28

632 25 09 20 20 13 48 4 53 9 47 C
6 29 24 53 20 22 13 53 5 21 11 25

6 26 24 37 20 24 13 58 5 34 13 06

624 24 21 20 26 14 02 5 43 14 43

6 21 24 06 20 28 14 07 5 48 16 15

1 14

) 15

' 16

1 17
> 18

i 19

.v 20

Strauja, Gudrīte

Aelita, Gastons

Mintauts

Rūdolfs, Viviāna

Laura, Jadviga
Vēsma, Fanija
Namejs, Nameda

6 19 23 51 20 30 14 11 5 53 17 43

6 16 23 36 20 32 14 16 5 56 19 10

6 13 23 21 20 34 14 21 6 00 20 36 #
6 11 23 07 20 37 14 26 6 04 22 03

6 08 22 54 20 39 14 31 6 09 23 31

6 06 22 41 20 41 14 35 6 20 —

6 03 22 28 20 43 14 40 6 36 0 58

1 21

) 22

' 23

) 24

1 25

i 26

v 27

Marģers
Armands

Jurģis, Juris

Visvaldis

Līksma

Alīna, Rūsiņš
Tāle

6 00 22 15 20 45 14 45 7 05 2 16

5 58 2203 20 48 14 50 7 52 3 18

5 56 21 52 20 50 14 54 8 59 3 56

5 53 21 41 20 52 14 59 10 19 4 19 3
5 51 21 30 20 54 15 03 11 43 4 33

5 48 21 20 20 56 15 08 13 09 4 42

5 46 21 10 20 58 15 12 14 33 4 47

• 28
) 29

30

Gundega, Terēze

Vilnis, Raimonds

Lilija, Liāna

5 43 21 01 21 00 15 17 15 59 4 51

5 41 2052 21 02 15 21 17 27 4 54

5 38 2044 21 04 15 26 18 59 4 58

Saules
apakšējā

kulmi-

nācija
st m

Saules

maksi-

mālais
Uzaust augstums

st m

Saules

augstums

virs 30°

st m st m

Saules

lēkta
azimuts Mēness fāzes

st m

I. IV

10. IV

20. IV

30. IV

1 28

1 25

1 23

1 21

5 28 38°

4 58 41

4 24 44

3 48 48

10 59 15 55

10 27 16 22

9 57 16 48

9 32 17 10

80°

74

67

61

@ 2. IV pl. 21 46

C 9. IV
„

1659

# 16. IV
„

21 16

3 24. IV
„

22 45
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6. Ģeologu diena.

12. Kosmonautikas diena.

22. 1870. gadā dzimis V. I. Ļeņins.

V. I. Ļeņina piemiņas diena.

23. Pirms 40 gadiem (1929) atklāta

VK(b)P XVI konference, kas pieņēma

pirmo piecgadu plānu.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes

diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

f. Pirms 50 gadiem (1919) publicēts Latvijas Padomju valdības

dekrēts par 8 stundu darba dienu.

7. Pirms 150 gadiem (1819) atcelta dzimtbūšana Vidzemes gu-

berņā.
7. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis viens no izcilākajiem latviešu

padomju tēlniekiem Kārlis Zemdega. Miris 1963. g.

7. Pirms 60 gadiem (1909) dzimis grafiķis Jānis Plēpis. Miris

1947. g.
9. Pirms 50 gadiem (1919) nodibināta Padomju Latvijas Valsts

bibliotēka (tag. LPSR Viļa Lāča Valsts bibliotēka).
10. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis Sarkanās Armijas komandie-

ris, Jakutijas nacionālais varonis Ivans Strods. Miris 1938. g.
11. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis padomju rakstnieks Konrāds

Jokums. Miris 1941. g.

12. Pirms 65 gadiem (1904) dzimis Padomju Savienības Varonis

Otomārs Oškalns. Miris 1947. g.
16. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis revolucionārais rakstnieks

Mākonis (Jēkabs Kalniņš). Miris 1918. g.
18. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis dzejnieks Kārlis Krūza. Mi-

ris 1960. g.
20.—23. Pirms 40 gadiem (1929) notika pēdējie lielie Daugavas pali,

kad tika applūdināta da|a Rīgas ielu.

23. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis terapeits LPSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks profesors Kristaps Rudzītis.

25. Pirms 50 gadiem (1919) Latvijas Padomju valdība izdod

dekrētu par Baltijas muižnieku izraidīšanu no Latvijas.
29. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis literatūrzinātnieks un tulko-

tājs Rūdolfs Egle. Miris 1947. g.

30. Pirms 95 gadiem (1874) dzimis igauņu rakstnieks un grafiķis,
latviešu kultūras propagandētājs Igaunijā Marts Pukitss. Mi-

ris 1961. g.
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Planētas. Venēra pašās pirmajās aprīļa dienās vēl sa-

skatāma vakaros, bet katru nākamo dienu tā atrodas ze-

māk un riet agrāk. 8. aprīlī tā atrodas konjunkcijā — starp
Sauli un Zemi un vairs nav novērojama. Aprīļa beigās tā

parādās atkal, bet jau kā rīta zvaigzne, tomēr mūsu platu-
mos vēl paliek neredzama, jo atrodas pārāk zemu pie

apvāršņa.
Marss redzams pēc pusnakts čūskneša zvaigznājā.
Jupiters novērojams visu nakti gandrīz tikpat labi kā martā.

Tas atrodas Jaunavas zvaigznājā.
Saturns nav redzams — 18. aprīlī tas atrodas aiz Saules (kon-

junkcijā).
Saule ieiet Vērša zīmē ( c 5) 20. aprīlī pl. 9 st.
Aptumsumi. Pusēnas Mēness aptumsums 2. aprīlī redzams Āzijā,

Austrālijā, Antarktīdā un Indijas okeānā. Aptumsuma sākums saska-

tāms jau Klusajā okeānā, bet beigas sasniedz Eiropu, Āfriku un At-

lantijas okeānu. Latvijā aptumsuma sākums nav redzams, jo tad vēl

Mēness atrodas zem apvāršņa. Rīgā Mēness lec pl. 193t59ra, Daugav-
pilī pl. 19st47 m, Liepājā — pl. 20Bt ll m. Aptumsuma gaita: Mēness

sāk ieiet Zemes pusēnā pl. 19
st

38m

,
vislielākās fāzes moments ir

pl. 21Bt32 m

,
bet Mēness iziet no pusēnas pl. 23st27 m. Vislielākā fāze —

Mēness diametra aptumšotā daļa — ir tikai 0,729. Jāievēro, ka šis ap-
tumsums ir tikai pusēnas aptumsums, tātad pat mazāks par t. s. da-

ļējo aptumsumu. Vienīgi vislielākās fāzes momenta tuvumā var ievē-

rot Mēness diska nelielu daļēju satumsumu.

Jau parādās pirmie ziedi, dažkārt mēneša beigās zarus klāj
paplaukušu pumpuru zaļganais plīvurs. Vītoli un kārkli iz-

kar dzeltenus pūpolus. Skatienu priecē zilās vizbulītes, zelt-

starītes, cīrulīši v. c. pirmie ziedi. Gan pavasarī, gan arī

vēlāk, vasarā, lasot šos ziedus un vācot augus, atcerēsimies,
ka bez vajadzības nav vēlams plūkt nevienu augu. Arī zilās

vizbulītes nevajag lasīt, ja ziedu pušķi nevis nesīsim mājās, bet pēc

pāris soļiem nometīsim zemē. leteicams augus fotografēt (it īpaši

retos, mazāk pazīstamos), izmantojot šim nolūkam krāsainās apgrie-
žamās CO-2 un Orwo-Color filmas.

Padomājiet, kā jūs piedalīsieties mežu un dārzu dienās, ko un

kur stādīsiet.

Aprīlī sākas savvaļas putnu un zīdītāju vairošanās pe-

riods, tāpēc tiem vajadzīga sevišķa aizsardzība. Lielo plē-
sīgo putnu, melno stārķu v. c. aizsargājamo putnu ligzdu
tiešā tuvumā nav ieteicams veikt dažādus darbus vai

citādi tos traucēt. Tas pats sakāms par medņu riesta vie-

tām. Medniekiem jāatceras, ka medņu riestu mazāk traucēs

bez lieka trokšņa nošauti pāris gaiļi nekā riesta apmeklēšana gandrīz
vai katru dienu, pie tam nenošaujot nevienu gaili. Tas pats sakāms

par rubeņu riestiem. Pīļu ligzdošanas vietās pēc lielo plūdu noskrie-

šanas jāatjauno un jāiekārto nelielas niedru vai dēļu nojumītes. Jā-

beidz putnu būrīšu uzstādīšana. Atklāti perējošo- kukaiņēdēju putnu



piesaistīšanai ieteicams gar dārzu malām, parkos un mežos ierīkot pēc

iespējas blīvu krūmu stādījumus. Minētos stādījumus var ierīkot katrā

citādi neizmantojamā zemes gabalā, it īpaši dažādās gravās, bedrēs

un vecos karjeros. Vispiemērotākie ir dažādi dzeloņainie krūmi —

savvaļas plūmītes (arī mežeņi), vilkābeles, akācijas un beidzot visas

pārējās vietējās krūmu sugas.

Aprīlis ir sulu mēnesis, bet vai Jūsu apvidū, tecinot garšī-

gās bērzu un kļavu sulas, nebojā saudzējamus kokus?

Vai Jūs labi zināt, kādas tautas tradīcijas saistās ar sulu

tecināšanu vai citiem darbiem un parādībām? Kā Jūsu no-

vadā šo lielisko dzērienu sagatavo un saglabā vasarai? Ap-
rakstiet visu to.

Straujie palu ūdeņi skalo upju krastus, bet vai Jūs esat paskatī-

jušies, ko tie atskalojuši?
Rosīgi kļūst zvejnieki, darbam gatavojas plostnieki. Kādas tradī-

cijas Jūsu novadā saistās ar šiem darbiem? Kādi ir rīki, to nosau-

kumi, lietošanas paņēmieni?
Skolas gatavojas pārgājieniem «Pretī pavasarim». lerosiniet marš-

rutos paredzēt kultūras pieminekļu un dabas objektu apskati un arī

apkopšanu.
Ar maiju sāksies zinātnisko iestāžu ekspedīcijas (ģeologu, arheo-

logu, etnogrāfu, valodnieku v. c). Uzziniet, kuras no tām būs Jūsu

rajonā, un palīdziet organizēt to darbu.

Aprīlī sākas jauna medību sezona — pavasara medības. īs-

tam dabas draugam tās tuvas ne tikdaudz pašu medību,
cik mostošās dabas dēļ. Mūsu republikā pavasarī atļauts
medīt slokas, zosis (abas no atlidošanas brīža), rubeņus
un medņus. Nošaušanai paredzēto rubeņu un medņu skaits

ir limitēts.

Ezeros skābekļa režīms strauji uzlabojas. Mēneša vidū un otrā

pusē sākas līdaku nārsts. Līdakas nārsto upju un ezeru uzplūdumu
joslās uz piekrastes augiem. sajā laikā līdakas nebarojas.

Drīz pēc līdakām nārstu sāk litorāla (zāļu, piekrastes) asari, bet

mēneša beigās pašā piekrastē uz pērno meldru sanesumiem sākas

raudu nārsts. Raudas nārsta laikā ļoti intensīvi barojas. Tiesa, kār-

tīgs makšķernieks nārsta laikā raudas neķer, jo nav jēgas iznīcināt

desmitiem tūkstošu ikru, lai lomu atdotu kaķim, —
nārsta laikā rau-

das ir novājējušas un negaršīgas.
Mēneša sākumā ziemas makšķerēšanas cienītāji izmanto iespējas,

ko dod slavenais «pēdējais ledus»: ļoti labi ķeras asari un līdakas,
arī raudas un citas zivis. Jāatceras, ka šis «pēdējais ledus» dažkārt

mēdz arī atvēsināt pārāk iekarsušus makšķerniekus, tāpēc vienmēr

jādomā par elementāro drošības noteikumu ievērošanu.

Mēneša vidū zemledus makšķerēšana parasti jāpārtrauc. Ar šo laiku
sākas daži makšķerēšanas ierobežojumi *, kas saistīti ar zivju pava-
sara nārstu.

* Sk. Zvejniecības noteikumus.

192'
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Maijs

tums
Vārda dienas

Saule Menes
Dienas

lec kulminē riet
garums

iec rjef

Saule Mēness

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

C 1

P 2

S 3

Sv 4

Ziedonis

Zigmunds, Visvaris

Gints

Vizbulīte, Viola

5 36 13 20 36 21 06 15 30 20 36 5 03

5 34 20 29 21 09 15 35 22 20 5 09 ®
5 31 2022 21 11 15 40 — 5 20

5 29 20 16 21 13 15 44 0 07 5 40

P 5

O 6

T 7

C 8

P 9

S 10

Sv 11

Ģirts, Ģederts
Gaidis, Didzis

Henriete

Staņislavs, Ievalts

Klāvs, Ervīns

Maija
Milda, Karmena

5 27 20 11 21 15 15 48 1 43 6 20

5 24 20 06 21 17 15 53 2 50 7 31

5 22 20 01 21 19 15 57 3 24 9 07

5 20 19 57 21 21 16 01 3 42 10 50 f£
5 18 19 54 21 23 16 05 3 52 12 29

5 16 19 52 21 25 1609 3 59 14 01

5 14 19 50 21 27 16 13 4 03 15 29

P 12

O 13

T 14

C 15

P 16

S 17

Sv 18

Vallija, Ināra, Ina

Irēna, Irīna, Ira

Krišjānis

Sofija
Edvīns

Herberts, Dailis

Inese, Ēriks

5 12 19 48 21 29 16 17 4 07 16 54

5 10 1947 21 31 1621 4 10 18 19

5 08 19 47 21 33 1625 4 15 19 44

5 06 19 47 21 35 1629 4 19 21 12

5 04 1948 21 37 16 33 4 28 22 39 ®
5 02 19 50 21 39 16 37 4 43 23 59

5 00 19 52 21 41 16 41 5 07 —

P 19

O 20

T 21
C' 22

P 23

S 24

Sv 25

Teika, Sibilla

Venta

Ernestīne

Emīlija
Lonija, Ligija
Ziedone, Marlēna

Anšlavs

4 58 19 54 21 43 16 45 5 46 1 06

4 56 19 57 21 45 16 49 6 47 1 53

4 55 20 01 21 47 16 52 8 03 2 22
4 53 20 05 21 49 16 56 9 25 2 39

4 51 20 10 21 50 16 59 10 49 2 49

4 50 20 15 21 52 1702 12 13 2 56 3
4 48 20 21 21 54 17 06 13 35 3 00

P 26

O 27

T 28

C 29

P 30

S 31

Eduards, Varis

Dzidra

Vilis, Vilhelms

Maksis, Daugots
Vitolds, Lolita

Alīda, Jūsma

4 47 20 27 21 56 17 09 14 59 3 04

4 45 20 34 21 57 17 12 16 27 3 07

4 44 20 41 21 59 17 15 1759 3 12

4 42 20 48 22 01 17 19 19 39 3 16

4 41 20 56 22 02 17 21 21 25 3 25

440 21 04 2204 1724 23 11 340 ®

1. V

0. V

:o. v

,o. v

Saules Saules

apakšējā māksi- Saules

kulmi- mālais augstums

nācija Uzaust augstums virs 30°

st m st m st m st m

1 21 3 44 48° 9 31 17 10

1 20 3 10 51 9 14 1727

1 20 2 28 53 8 58 1742

1 21 — 55 8 49 17 54

Saules

lēkta

azimuts

60°

54

49

45

Mēness fāzes

st m

® 2. V pl. 8 14

C 8. V
.,

23 12

$ 16. V
„

11 27

3 24. V
„

15 16

@ 31. V
„

16 19
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritā-

tes diena.

5. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Uzvaras svētki.

23. Pirms 45 gadiem (1924) atklāts

KK(b)P XIII kongress.

25. Ķīmiķu diena.

25. Āfrikas atbrīvošanas diena.

28. Robežsargu diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis PSRS Tautas skatuves māksli-

nieks Jurijs Jurovskis. Miris 1959. g.
6. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis gleznotājs Kārlis Brencēns. Miris

1951. g.
7. Pirms 50 gadiem (1919) miris izcilais Komunistiskās partijas dar-

binieks, publicists Fricis Roziņš-Āzis. Dzimis 1870. g.
7. Pirms 10 gadiem (1959) LPSR ZA prezidijs nolemj nodibināt Lat-

vijas Dabas un vēstures biedrību

9. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis leģendārais 1905. gada kaujinieks
Ferdinands Grīniņš. Miris 1907. g.

12. Pirms 130 gadiem (1839) dzimis rakstnieks Reinis Kaudzīte. Mi-

ris 1920. g.
12. Pirms 65 gadiem (1904) dzimis LPSR Tautas rakstnieks Vilis

Lācis. Miris 1966. g.
15. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis revolucionārs, padomju valsts

darbinieks Jūlijs Daniševskis. Miris 1938. g.
17. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis LPSR Tautas dzejnieks Jānis

Sudrabkalns.
17. Pirms 70 gadiem (1899) sākas Rīgas proletariāta uzstāšanās, kas

vēsturē pazīstama ar nosaukumu «Rīgas dumpis».
22. Pirms 50 gadiem (1919) Padomju Latvijas Sarkanās Armijas da-

ļas atstāj Rīgu. Pilsēta un tās apkārtnē sākas līdz tam nepiere-
dzēts baltais terors.

25. Pirms 25 gadiem (1944) vācu fašisti nogalina Rīgas pagrīdes
cīņas vadītāju Padomju Savienības Varoni Imantu Sudmali un

pagrīdes cīņu dalībnieku komjaunieti Džemu Bankoviču.

27. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis LPSR Tautas mākslinieks tēlnieks

Emīls Melderis.

30. Pirms 50 gadiem (1919) Rīgas Centrālcietumā nogalināts ievēro-

jamais revolucionārs Latvijas Padomju valdības loceklis Augusts
Sukuts. Dzimis 1874. g.
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Planētas. Venera vel ir pārak zemu un pie mums nav

saskatāma.

Marss maija sākumā vēl lec tikai naktī, bet maija
otrā pusē redzams jau praktiski visu nakti. 31. maijā Marss

ir opozīcijā. Tā redzamais diametrs tad ir 19", spožums
—2,0, attālums no Zemes — 72 miljoni km. Lai redzētu

iz Marsa virsas kādas detaļas, piemēram, polārās «cepures», vaja-
dzīgs tālskatis ar vismaz 8 cm objektīvu un 80—100 reižu palieli-
nājumu.

Jupiters redzams vakaros Jaunavas zvaigznājā.
Saturns nav novērojams.

Saule ieiet Dvīņu zīmē ( fX ) 21. maijā pl. 9st.

Atnācis ziedošais maijs. Zaļumu un ziedu rotā tērpies
viss — gan meži, pļava? un tīrumi, gan parki un dārzi.

Jaunajiem dabas draugiem laiks padomāt par zaļo patruļu
organizēšanu. Tās rūpētos, lai netiktu postīti apstādījumi un

parki, krāšņi dabas stūrīši. Nav ko slēpt — ir vēl tādi tūristi
un ekskursanta kas neprot saudzēt dabu. Aiz viņiem smar-

žojošo ievu čemuru vieta paliek aplauzīti zari, bet ziedoša pļava pie-
nētāta ar papīriem un konservu kārbām. Te darba lauks zaļajām pat-
ruļām un sabiedriskajiem dabas aizsardzības inspektoriem.

Pavasarī sākam, arī dažādu savvaļas ārstniecības augu vākšanu,
raču arī te mums jādomā par nākotni. Tas nozīmē, ka nedrīkstam
savākt visus augus — jāatstāj arī kādi, kas augtu tālāk un vairotos,

Maijā pilnā sparā rit gandrīz visu putnu ligzdošanas se-

zona, tāpēc maksimālā vērība jāveltī ligzdu aizsardzībai.

Lielo plēsēju ligzdas galvenokārt jāsargā no neapzinīgiem
cilvēkiem. Vieni no ļaunākajiem sīko, it īpaši atklāti ligzdo-
jošo, putnu ienaidniekiem ir apkārtklejojoši kaķi. Tie jāap-
karo bez žēlastības. Pastiprināta apsardzība vajadzīga arī

ūdensputnu ligzdošanas rajonos. Šajās vietās jāaizliedz dedzināt nied-

res un veco zāli, tāpat ganīt lopus gar pašiem ezeru krastiem un uz

saliņām, kur ligzdo pīles. Pīļu ligzdas jāaizsargā arī no to dabiska-

jiem ienaidniekiem — jenotsuņiem, niedru lijām, vārnām un žaga-
tām. Udensbaseinu apkārtnē minētie dzīvnieki un putni šaujami visu

vasaru.

Maijā ierīkojami arī lauciņi medību dzīvnieku piebarošanai. Lauci-

ņus parasti ierīko gar mežu masīvu malām vai vislabāk tieši mežu

masīvos. Šim nolūkam izmantojami pamesti tīrumi, bijušās pļavas,
lauces un grāvju bermas. Zaķu, stirnu, briežu un meža cūku pieba-
rošanai sēj auzu un zirņu mistru, saldo lupīnu, lucernu, stāda kacen-

kāpostus. Speciāli meža cūkām stāda arī kartupeļus un topinamburu.
Minētos lauciņus sākumā ieteicams iežogot, jo citādi var gadīties, ka

dienā iestādītos kartupeļus cūkas nākamajā naktī izēd. Vasaras otrā

pusē, kad kartupeļi paaugušies, iežogojumus novāc. Ja grib izaudzēt

kartupeļus cūku piebarošanai ziemā, kartupeļi jāaudzē ārpus meža.
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Daba tērpjas zaļumu un ziedu rotā, kalnus un lejas pārplū-
dina tūristu straumes. Domāsim par tūrisma kultūras cel-

šanu! Cīnīsimies pret parakstiem pilsdrupās, Turaidas tornī,
Gūtmaņalā, pie Skaņā kalna un citur! Nelauzīsim bērziņus
un ziedošās ievas tur, kur par to skaistumu grib priecāties
arī citi!

Laiks pārlūkot kultūras un dabas objektus, rūpīgi apkopt tos.

Laukos pilnā sparā strādā arāji, darbus plašāk izvērš melioratori,
kūdras racēji v. c. Šo darbu gaitā var atrast atsevišķas senlietas

(darba rīkus, ieročus, rotas v. c.) vai atklāt pat pilnīgi jaunus, līdz

šim nepazītus vēstures pieminekļus, izmirušu dzīvnieku kaulus v. c.

Centieties apstaigāt šo darbu iecirkņus, pārbaudiet palu ūdeņu izska-

lotos krastus v. c. vietas. Ja kaut kas atklājas, pilnīgi fiksējiet atra-

duma apstākļus vai, ja kaut kas liekas nozīmīgāks, pārtrauciet šajā
vietā darbus un izsauciet speciālistus.

Steidziet noskaidrot ar lauku darbiem, ar lopkopību v. c. saistītos

ticējumus un izdarības. Vecākie cilvēki to vēl zina, jaunie diemžēl ne!

Kā pareģojuši laiku, kā noteikuši lauku darbu sākumu, kad un kāpēc
tieši tad sākuši laist ganībās lopus ....

Līdz 10. maijam parasti vēl turpinās pavasara medību se-

zona. Pēc tam mednieks var labi saeļļot bisi un nolikt līdz

vasaras medību sezonas sākumam. Tagad medniekam laiks

atkārtot medību noteikumus un iepazīstināt ar tiem arī

jaunos medniekus. lesācēji jāiepazīstina ar medību dzīvnie-
kiem (zvēriem un putniem), to dzīves veidu un medību ter-

miņiem. Jāatceras, ka katra aļņa, staltradža, stirnas, meža cūkas,

medņa un rubeņa nomedīšanai nepieciešama speciāla atļauja —

licence. Nelimitēto medījumu sarakstā ieskaitīti zaķi, caunas, vāveres,
ūdri, āpši, mežirbes, savvaļas baloži, slokas, dažādi purva un ūdens

putni, lapsas. Visu gadu aizliegts medīt lāčus, dambriežus, bebrus,

gulbjus, medņu un rubeņu vistas, kā arī ar likumu aizsargājamos
zvērus un putnus. Pašreiz aizliegts medīt arī aļņu un staltradžu teļus
līdz viena gada vecumam. Pēdējā laikā aizliegto dzīvnieku sarakstā

ieskaitīti ari lūši, jo to mūsu republikā palicis maz. Visu gadu at-

ļauts medīt vilkus, jenotsuņus, vistu un zvirbuļu vanagus, niedru

lijas, vārnas, žagatas. LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības mi-

nistrija pirms katras medību sezonas sākuma izsludina laikrakstos

«Cīņa» un «Sovetskaja Latvija» medījamo dzīvnieku sarakstus un to

medību termiņus.

Maijs ir visintensīvākais zivju nārsta mēnesis, nārsto gandrīz visas

pavasarī nārstojošo zivju sugas.
Lai arī zivis nārsta laikā kļūst neuzmanīgākas, tomēr cilvēku klāt-

būtne nārsta norisi ietekmē ļoti nevēlami. Lai nodrošinātu zivju nār-

stam optimālus apstākļus, nārsta periodā (aprīļa vidus—maijs—jūnija
otrā dekāde) stingri ierobežota rūpnieciskā zveja *

un makšķerēšana.
Bez tam visiem dabas draugiem un jo sevišķi ūdenssporta cienītā-

jiem jāatceras, ka braukšana ar motorlaivām ļoti traucē nārsta no-

risi.

* Sk. Zvejniecības noteikumus.
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Jūnijs

a u

Da-

tums
Vārda dienas

lec | kulminē riet

Dienas

garums
lec | rieti

Sv 1 Biruta, Mairita

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

4 38 13 21 13 22 05 17 27 — 4 10

P 2 Emma

O 3 Inta

T 4 Elfrīda, Gaigala
C 5 Margots, Igors
P 6 Ingrīda
S 7 Gaida, Arnis

Sv 8 Frīdis, Frīda

4 37 21 22 22 07 17 30 0 34 5 09

4 36 21 32 22 08 17 32 1 21 6 40
4 35 21 42 22 09 17 34 1 47 8 24

4 34 21 52 22 10 17 36 2 00 10 08

4 33 22 03 22 12 1739 2 08 11 45

4 33 22 14 22 13 17 40 2 13 13 16 C
4 32 22 25 22 14 17 42 2 17 14 42

P 9 Ligita, Gita

O 10 Malva, Anatols
T 11 Vidvuds

C 12 Nora

P 13 Zigfrīds, Ainārs

S 14 Tija
Sv 15 Baņuta, Zermēna

P 16 Justīne, Juta

O 17 Arturs, Atis

T 18 Alberts, Madis

C 19 Viktors, Vaironis

P 20 Rasma, Rasa

S 21 Emīls, Manvīds

Sv 22 Ludmila, Paija

4 31 22 37 22 15 17 44 2 21 1607

4 30 22 49 22 16 17 46 2 24 17 31

4 30 23 01 22 17 17 47 2 30 18 57

4 29 23 13 22 18 17 49 2 36 20 23

4 29 23 26 22 18 17 49 2 49 21 45

4 28 2338 22 19 17 51 3 09 22 58

4 28 23 51 22 20 17 52 3 44 23 51 ©

4 28 24 04 22 20 17 52 4 38 —

4 28 24 17 22 21 17 53 5 49 0 24

4 28 24 30 22 21 17 53 7 10 0 44

4 28 2443 2222 17 54 8 34 0 56

4 28 24 56 22 22 17 54 9 56 1 04

4 28 25 09 22 22 17 54 11 18 1 09

4 28 25 22 22 22 17 54 12 40 1 13

P 23 Līga
O 24 Jānis

T 25 Millija, Maiga
C 26 Ausma, Inguna
P 27 Malvīne

S 28 Viesturs, Kitija
Sv 29 Pēteris, Pauls

4 29 25 35 22 22 17 53 14 02 1 16 3
4 29 25 48 22 22 17 53 1529 1 18

4 29 26 01 22 22 17 53 1704 1 24

4 30 26 14 22 22 17 52 18 44 1 31

4 30 26 26 22 22 17 52 2030 1 42

4 31 26 38 22 22 17 51 22 07 203

4 31 26 50 22 22 17 51 23 13 2 46 ®

P 30 Tālivaldis 4 32 27 02 22 22 17 50 2347 4 03

I. VI

0. VI

!0. VI

II. VI

JO. VI

Saules

apakšējā
kulmi-

nācija

st m

1 21

1 23

1 25

1 25

1 27

Saules

māksi- Saules
mālais augstums

augstums virs 30°

st m st m

55° 8 48 1755

56 8 43 1802

56,5 8 43 18 07

56,5 8 43 18 07

56 8 46 18 08

Saules

lēkta
azimuts

44°

42

41

41

42

Mēness fāzes

st m

C 7. VI pl. 6 40

$ 15. VI
„

2 09

3 23. VI
„

4 45

<§) 29. VI
„

23 04
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības

diena.

8. Vieglās rūpniecības darbinieku diena.

14.—19. 1963. gadā padomju kosmonauti

Valerijs Bikovskis un Valentīna Te-

reškova veic ilgstošu grupveida li-

dojumu kosmiskajā telpā.

20. Pirms 65 gadiem (1904) atklāts

LSDSP I kongress.

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija uzbrūk

Padomju Savienībai. Lielā Tēvijas

kara sākums.

22. Medicīnas darbinieku diena.

29. Padomju jaunatnes diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 50 gadiem (1919) VCIK izdod dekrētu par Krievijas, Uk-

rainas, Latvijas un Lietuvas-Baltkrievijas padomju republiku spēku
apvienošanu kopīgai cīņai pret kontrrevolūciju.

3. Pirms 200 gadiem (1769) Rīgu pēc 5 gadu darba atstāj ievēroja-
mais vācu dzejnieks un filozofs Johans Gotfrīds Herders (1744—

1803).
5. Pirms 25 gadiem (1944) saformēts 130. Latviešu strēlnieku kor-

puss.
10. Pirms 20 gadiem (1949) miris ievērojamais astronoms un met-

rologs, pirmais LPSR ZA goda akadēmiķis profesors Fricis Blum-

bahs. Dzimis 1864. g.
12. Pirms 175 gadiem (1794) Rīgā dzimis ievērojamais paleontologs,

Baltijas devona pētnieks akadēmiķis Kristiāns Panders. Miris

1865. g.
16. Pirms 60 gadiem (1909) dzimis rakstnieks Jānis Grants.

27. Pirms 15 gadiem (1954) Padomju Savienībā nodota ekspluatācijā
pasaulē pirmā atomelektrostacija.

29. Pirms 100 gadiem (1869) dzimis grafiķis profesors Rihards Za-

riņš. Miris 1939. g.
29. Pirms 65 gadiem (1904) dzimis embriologs LPSR ZA akadēmiķis

mcd. zin. doktors Pēteris Gerke.

29. Pirms 5 gadiem (1964) miris ievērojamais valodnieks un folklo-

rists profesors Arturs Ozols. Dzimis 1912. g.
Pirms 185 gadiem (1784) Vidzemē notiek plaši zemnieku nemieri,
t. s. «galvas naudas» nemieri.

Pirms 70 gadiem (1899) Liepājā sāk darboties pirmais elektriskais

tramvajs Krievijas impērijā.
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Planētas. Venēra mazliet saskatāma kā rīta zvaigzne

zemu pie apvāršņa Auna zvaigznājā. 11. jūnijā Venēra no-

nāk konjunkcijā ar Saturnu, paejot tam garām 0,3° attā-

lumā. 17. jūnijā Venēra atrodas vislielākajā rietumu elon-

gācijā — 46° no Saules.

Marss redzams visu nakti sākumā čūskneša, bet pēc
9. jūnija — Skorpiona zvaigznājā. Tomēr tas atrodas zemu pie ap-

vāršņa, tā ka novērošanas apstākļi nav izdevīgi ne tagad, ne turp-
mākajos mēnešos.

Jupiters redzams vakaros Jaunavas zvaigznājā.
Satur n s tikko saskatāms rītos Auna zvaigznājā neilgi pirms

Saules lēkta.

Saule ieiet Vēža zīmē (S>) 21. jūnijā pl. 16Bts5 m. Šo brīdi astro-

nomijā uzskata par vasaras sākumu.

Skolās beigušās mācības, un jaunajiem dabas draugiem sā-

kušās brīvdienas. Izmantosim šo laiku lietderīgi. Jūnijā ir

pilnziedā visas pļavas. Tas ir laiks, kad ļoti izdevīgi sekot

dažādu augu izplatībai, jo tie zied un ir viegli pamanāmi.

Izpētiet šo augu izplatību savā apkārtnē! Uzzīmējiet izpla-
tības kartes! Pētiet, aprakstiet un fotografējiet ievērības cie-

nīgus kokus mežos un parkos. Tas viss būs vērtīgs materiāls Jūsu

rokās tad, kad laukā atkal valdīs sniegs un sals.

Bet tagad — dosimies ekskursijās!

Jūnijā, tāpat kā maijā, jāaizsargā visi ligzdojošie putni. Mež-

rūpniecības saimniecībās parasti sākas cirsmu fonda sastā-

dīšana un novērtēšana nākamajam gadam. Izvēloties cir-

smas, jāņem vērā medņu riesta, lielo plēsīgo putnu (ērgļu)
un melno stārķu ligzdu atrašanās vietas. Cirsmas jāiestigc
tā, lai tās neskartu šīs vietas. lestigojot cirsmas, tāpat jā-

padomā par bebriem: gar upju malām nedrīkst izcirst audzes, kuras

noder bebriem par barības bāzi.

Medību saimniecībā jūnijā jāsāk zaru un lapu slotiņu sagatavo-
šana. Tās griež no apšu un kārklu (blīgznu) atvasēm un zariem.

Vislabākās slotiņas iznāk no avenājiem un kazenājiem. Slotiņas sa-

sien pa pāriem un sakar uz stieples vai kārts labi vēdināmā telpā.
Izžuvušās slotiņas var sakraut stirpā, pa starpu sakaisot nedaudz

sāls. Jūnijā pļaujams siens meža zvēru piebarošanai. Vislabākais siens

iznāk no āboliņa, kultivētajiem zālājiem vai arī no meža pļavām, kur

daudz platlapu lakstaugu.
Jūnijā pļaujas laikā visvairāk cieš kamenes. To ligzdas parasti at-

rodas augsnē un ir nomaskētas ar zāli. Nopļaujot zāli, kameņu lig-
zdas tiek atklātas, un tad tās posta dažādi dzīvnieki. Galvenie ka-

meņu ienaidnieki ir apkārtklejojoši suņi, jenotsuņi, lapsas un āpši, šad

tad arī meža cūkas. Reizēm kameņu ligzdas izposta ķīķis jeb lap-
seņu klijāns, tomēr tas kā dabas retums ir saudzējams.
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Ziedu mēnesis, vasaras saulgriežu laiks. Cik tautas dziesmu,
cik dažādu ticējumu un izdarību saistās ar to! Steidziet ap-
rakstīt visu, kas vēl noskaidrojams un saklausāms. Pado-

mājiet, kas no senajām brīnumskaistajām tautas tradīcijām
izmantojams, veidojot mūsdienu tradīcijas. ĶW%«Z&RĒ

Novadpētniekiem pašreiz ir īsts siena laiks, jo jāvēro
daba, jāvāc ziņas par dažādiem darbiem, darba rīkiem un paņēmie-
niem, svētku un darba tradīcijām, valodu, folkloru v. c. Vai Jūs pro-
tat pierakstīt arī dzirdētās tautas melodijas? Kādi ārstniecības augi

(pret kādām kaitēm) un krāsošanas līdzekļi šai mēnesī vākti? levā-

ciet arī Jūs tos un līdz ar aprakstu iesūtiet biedrības nodaļā.
Skolotāji, studenti, skolēni, Jūsu brīvdienas būtu skaistākas, ja arī

Jūs piedalītos kultūrvēsturisko materiālu (valodas, folkloras, etnogrā-
fisko v. c.) vākšanā. Pārgājienos vērojiet, kādā stāvoklī ir kultūras

pieminekļi, bet, pārnakšņojot teltīs, esiet saudzīgi pret tiem un ap-
kārtējo dabu.

Arī jūnijs medībās ir klusais mēnesis. Tāpēc vēlreiz paka-
vēsimies pie svarīgākajiem medību noteikumiem mūsu re-

publikā. Medību saimniecību mūsu republikā vada un kon-

trolē LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija.
Tiesības medīt ir tikai mednieku biedrību biedriem. Lai pie-
dalītos medībās, vienalga, kādas tās būtu, jāsaņem medību

atļauja. Šīs atļaujas izsniedz mednieku biedrības, un tās derīgas
medīšanai tikai attiecīgās biedrības medību objektos atļaujā norādī-

tajā vietā un laikā. Lai medītu limitētos zvērus un putnus, nepiecie-
šama vēl speciāla licence. Katram medniekam stingri jāievēro pa-
stāvošie medību noteikumi un drošības noteikumi.

Turpinās daudzu zivju sugu nārsts. Nārsto plauži, līņi v. c.

Mēneša pēdējā dekādē lielākā da|a zivju sugu jau nonārstojušas.
Sākas makšķerēšanas un zvejas sezona *. Pēc nārsta visas zivis ļoti
intensīvi barojas, tāpēc makšķerniekiem ir visplašākās iespējas gūt
labus lomus. Intensīvas barošanās periodā zivis vienlīdz labi ķeras
visu dienu.

Spiningotāji vislabākos lomus gūst jauno ūdenszāļu puduru tu-

vumā, kā arī seklākos līčos, kur ūdenszāles vēl nav paspējušas iz-

stiepties līdz ūdens virsai.

Labi plaužu, pliču un raudu lomi sagaida makšķernieku, kas lieto

parasto pludiņa makšķeri ar t. s, vasaras mormišku.

Uz gruntsmakšķerēm labi ķeras vimbas, kas vēl nav paspējušas
aiziet atpakaļ uz jūru. Mēneša pēdējā dekādē sāk labi ķerties arī

zuši.

Karstajā laikā noķertās zivis ātri bojājas. Pat ļoti siltā laikā zivis
var uzglabāt svaigas ilgāk kā diennakti, ja tām izņem iekšas, iekaisa

vēdera dobumā un žaunās nedaudz sāls un ja tās ievīsta nātrēs vai

kadiķu skujās.

* Narsfa saudzēšanas laikf atkarībā no hidrometeoroloģiskajiem apstak|iem
var tikt grozīti 10 dienu robežās uz vienu vai otru pusi.
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Jūlijs

Da-

tums
Vārda dienas

lec kulminē riet
garums

lec I riet

st m st rn s st m st m st m st m

) 1

' 2

: 3

» 4

5

v 6

Imants

Lauma

Benita

Uldis

Andžs, Edīte

Anrijs, Arkādijs

4 33 13 27 14 22 21 17 48
— 5 47

4 34 27 25 22 20 17 46 0 05 7 35

4 35 27 36 22 19 17 44 0 15 9 19

4 36 2747 22 19 17 43 0 22 10 55

4 38 27 58 22 18 1740 0 26 12 25

4 39 28 08 22 17 17 38 0 30 13 53

> 7

) 8

9

: 10

1 n

i 12

v 13

Alda, Maruta

Antra, Adele

Zaiga, Asne

Lija, Sigute
Varaidotis

Indriķis, Ints

Margrieta

4 40 28 18 22 16 17 36 0 34 15 17

4 41 28 28 22 15 17 34 0 39 16 43

4 42 28 37 22 14 17 32 0 44 18 09

4 43 28 46 22 13 17 30 0 55 19 34

4 45 28 54 22 12 17 27 1 13 20 51

4 46 29 02 22 11 17 25 1 42 21 49

4 47 29 09 22 10 17 23 2 31 22 28

1 14

) 15

' 16

: 17
> 18

; 19
;v 20

Oskars

Egons
Hermīne

Aleksis, Aleksejs
Rozālija, Roze

Jautrīte, Kamilla

Ritma, Ramona

4 49 29 16 22 09 17 20 3 37 22 51

4 50 29 23 22 07 17 17 4 57 23 05

4 52 29 29 22 06 17 14 6 21 23 14

4 54 2934 22 04 17 10 7 44 23 19

4 56 29 39 22 03 1707 9 06 23 23

4 57 29 43 22 01 17 04 10 27 23 26

4 59 29 47 22 00 17 01 11 47 23 30

> 21

) 22

' 23

: 24
> 25

i 26

iv 27

Melisa, Meldra

Marija
Magda, Magone
Kristīne
Jēkabs

Anna

Marta, Dita

5 01 29 50 21 58 16 57 13 11 23 33

5 02 29 53 21 56 16 54 14 40 23 37

5 04 29 55 21 54 16 50 16 15 23 46

5 06 29 57 21 52 16 46 17 56 —

5 08 29 58 21 50 16 42 19 36 0 01

5 10 29 58 21 49 16 39 20 56 0 31

5 12 29 57 21 47 16 35 21 45 1 30

> 28

) 29
'

30

; 3i

Cilda, Cecīlija
Edmunds

Valters

Rūta, Angelika

5 14 29 56 21 45 16 31 22 09 3 03

5 16 29 55 21 43 16 27 22 21 4 52

5 18 29 53 21 41 16 23 22 30 6 40

5 20 29 50 21 39 16 19 22 35 8 23

Saules

apakšējā

kulmi-

nācija
st m

Saules

māksi- Saules

mālais augstums
Uzaust augstums virs 30°

st m st m st m

Saules

lēkta
azimuts Mēness fāzes

st m

1. VII

0. VII

!0. VII

10. VII

1 27

1 29

1 30

1 30

— 56° 8 47 18 07

— 55 8 53 18 04

2 00 54 9 04 17 56

3 02 52 9 18 17 42

42°

44

48

53

C 6. VII pl. 16 18

• 14. VII
„

17 12

3 22. VII
„

15 10

<§) 29. VII
„

5 46
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5. Starptautiskā kooperācijas diena.

13. Zvejnieku diena.

16. Pirms 25 gadiem (1944) Padomju

Armija sāk Latvijas PSR teritorijas

atbrīvošanu no vācu fašistiskajiem

iebrucējiem.

20. Metalurgu diena.

21. Pirms 29 gadiem (1940) Latvijā at-

jaunota padomju vara. Latvijas Pa-

domju Sociālistiskās Republikas dibi-

nāšanas diena.

27. Tirdzniecības darbinieku diena.

27. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 50 gadiem (1919) Latvijas Padomju valdība paziņo darba-

ļaudīm par savas darbības turpināšanu.
1. Pirms 80 gadiem (1889) Rīgā dzimusi izcilā padomju tēlniece

Vera Muhina. Mirusi 1953. g.
3. Pirms 155 gadiem (1814) dzimis komponists un pedagogs Jānis

Cimze. Miris 1881. g.
10. Pirms 95 gadiem (1874) dzimis fizioķīmiķis profesors Mečislavs

Centneršvers. Hitleriešu nogalināts 1944. g.
11. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis arhitekts un literāts profesors Ar-

turs Krūmiņš.
13. Pirms 25 gadiem (1944) miris Padomju Savienības Varonis ģe-

nerālmajors Jānis Fogelis. Dzimis 1898. g.
15. Pifms 50 gadiem (1919) miris pirmo latviešu dziesmu svētku virs-

diriģents komponists Indriķis Zīle. Dzimis 1841. g.
17. Pirms 205 gadiem (1764) dzimis ārsts un zinātnieks Oto Hūns,

kas sarakstījis novadpētnieciskus darbus un viens no pirmajiem
ieviesis Krievijā baku potēšanu. Miris 1832. g.

22. Pirms 80 gadiem (1889) atklāta dzelzceļa satiksme starp Rīgu

un Pleskavu.

27. Pirms 25 gadiem (1944) atbrīvota Daugavpils un Rēzekne.
30. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un partijas'darbinieks Roberts Neilands. Miris 1941. g.
31. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis literāts, teātru un muzeju darbi-

nieks Kārlis Freinbergs. Miris 1967. g.
Pirms 760 gadiem (1209) vācu krustneši sagrābj Jersiku.

Pirms 175 gadiem (1794) sakarā ar poļu konfederātu iebrukumu

notiek lielākie Kurzemes zemnieku nemieri.
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Planētas. Venēra saskatāma kā rīta zvaigzne mazliet

labāk nekā iepriekšējā mēnesī. Tā atrodas Vērša zvaig-

znājā.
Marss redzams gandrīz visu nakti Skorpiona zvaig-

znājā, bet kā visu laiku pēdējos mēnešos — zemu pie ap-
vāršņa.

Jupiters saskatāms vakaros Jaunavas zvaigznājā.
S a turn s saskatāms rītos Auna zvaigznājā.
Saule ieiet Lauvas zīmē ( Sl ) 23. jūlijā pl. 4st.
Zeme afēlijā (vistālāk no Saules) atrodas 5. jūlijā pl. 22Bt49m

;

šajā laikā attālums no Saules līdz Zemei ir ap 152 miljoni kilometru.

Skaisti un interesanti objekti ir ne tikai mūsu tuvākajā ap-
kārtnē, bet ari citur gan mūsu republikā, gan citās brālīga-
jās republikās. Apmeklējot šos objektus, mēs iepazīsimies
arī ar to, kā tur organizēta augu aizsardzība. Ļoti intere-

santas mūsu republikā būtu ekskursijas uz Slīteres un Moric-

salas rezervātiem, uz Ventas, Gaujas, Salacas un Abavas

upju ielejām, bet, runājot par kaimiņrepublikām, varam ieteikt Kuršu

jomu Lietuvā, Sāremas salu Igaunijā un citus objektus.

Jūlijā lielākā daļa putnu sa\us mazuļus izved no ligzdām.
Arī ūdensputnu mazuļi jau paaugušies un prot slēpties. Tā-

pēc šajā laikā var sākt ūdensputnu ligzdošanas vietu uzla-

bošanu un jaunu vietu iekārtošanu. Šajā nolūkā uz ezeru

saliņām, ja tās nav dabas aizsardzības objekts vai arī kādu

citu apsvērumu dēļ saudzējamas, izcērt visus krūmus un

kokus un ierobežo pārāk plašo niedru izplatību. Šādas saliņas ar laiku

apaugs ar zāli un uz tām ligzdos daudz vairāk pīļu nekā līdz krūmu

un koku izciršanai. Uz saliņām pīlēm ir krietni mazāk dabisko ienaid-

nieku nekā krastā. Seklajos ezeros ar zemessmēlēju palīdzību var ra-

dīt arī mākslīgas saliņas. Ar ekskavatoru par saliņām var pārvērst
nelielas pussalas. Mežos, kur caur dūksnainām un ciņainām pļavām
un gravām tek nelieli strautiņi un upītes, var izveidot mākslīgas

ūdenskrātuves, kas arī būs piemērotas pīļu ligzdošanai un zivju audzē-

šanai. Tā var izmantot platības, kuras citādi izmantot neatmaksājas.
Protams, visi šie pasākumi iepriekš jāsaskaņo ar iestādēm, kas minē-

tās platības apsaimnieko. lepriekš jāsastāda arī attiecīgs projekts.
Jūlijā jābeidz siena sagatavošana un slotiņu siešana. Pēdējās slo-

tiņas var siet tikai no jaunajām apšu atvasēm un jaunajiem avenāju
un kazenāju dzinumiem.

Jārūpējas par rūsgano meža skudru aizsardzību. Skudru ligzdu
(pūžņu) saturu nedrīkst vākt un izmantot pakaišiem vai citām va-

jadzībām. Nav pieļaujama arī skudru kūniņu (ko tautā nepareizi sauc

par skudru oliņām) vākšana. Lai skudru ligzdas pasargātu no dzilnu

postījumiem ziemā, tās pārklājamas ar vēdekļveida egļu zariem.

Skudras zarus savukārt pārklāj ar ligzdas materiālu, un tādējādi vei-

dojas it kā karkass.
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Klāt ražas novākšanas laiks ar savām īpatnībām sadzīvē

un darba tradīcijās. Meklēsim, izzināsim tās!

Šis visu skolu brīvlaiks ir arī daudzu ekskursiju un tū-

risma pārgājienu periods. Ikvienam novadpētniekam jādomā
par to, lai viņa tuvākās apkārtnes skolu un darba vietu eks-

kursijas būtu labi sagatavotas, jāpanāk, lai dalībnieki ne

vien «izbraukātu» kādu apvidu, bet arī lai atgrieztos zināšanām ba-

gātāki, lai būtu iepazinuši dabas objektus, vēstures un kultūras pie-
minekļus, kaut drusku iepazinuši ekonomiku utt.

Jūlijs ir pirmais vasaras medību mēnesis. 15. jūlijā sakas

stirnu āžu medības. Šajā laikā visinteresantākās ir stirnu

āžu medības ar mānekli, atdarinot stirnu kazas balsi, jeb,
kā mednieki saka, «uz loku». Mednieks apstaigā stirnu uz-

turēšanās vietas. Vispiemērotākajās vietās mednieks nedaudz

paslēpjas un dažas reizes ar 2—3 minūšu intervālu iepūš
māneklī. Stirnu āžus var medīt arī «uz gaidi», novakarē vai agri no

rīta sagaidot tos barošanās vietās — aizzēlušos izcirtumos, meža

pļaviņās, mežmalās, āboliņa laukā v. c. Šādās vietās stirnu āžus var

medīt arī «ar pielīšanu». Mednieks apstaigā iespējamās stirnu baro-

šanās vietas, cenšoties pielīst pa šāvienam izvēlētajam stirnu āzim.

Turpinās līņu un karūsu, kā arī ruduļu nārsts.

Ūdens temperatūra upēs un ezeros stipri paaugstinās, līdz ar to

zivju barošanās intensitāte nedaudz samazinās. Raudas un ruduļi
barojas galvenokārt ar ūdensaugiem. Vislielākā zivju aktivitāte vē-

rojama agrās rīta stundās un novakarēs. Tas jāpatur prātā makšķer-
niekam.

Pēc nārsta rīta krēslā labi ķeras līņi. Ēsmai visieteicamāk izman-

tot prāvas sliekas.

Līdakas atstājušas seklos līčus, kas tagad jau blīvi aizauguši ar

ūdenszālēm, un izklīdušas pa visu ūdensbaseina piekrastes joslu un

sēkļu rajoniem. Karstā laikā tās pārvietojas uz dziļākām vietām.

Spiningojot ieteicams izmēģināt vairākus vizuļus, bet vislabākie, re-

zultāti gūstami ar dabīgu zivtiņu vai tās aizvietotājiem no koka, raga
vai sintētiskiem materiāliem.

Klusos novakaros pieredzējušu un izveicīgu makšķernieku ieprieci-
nās sapalu lomi. Sapalu visvieglāk piemānīt ar mušiņu makšķeri un

peldošo (nesamirkstošo) mušiņu tumšā (brūnā, sudrabpelēkā) krāsā.

Makšķernieka izturības un neatlaidības laba pārbaude (cīnoties ar

brikšņiem un odiem) ir foreļu makšķerēšana nelielās upītēs. Šim no-

lūkam nepieciešami labi makšķerēšanas piederumi un pieredze. Daž-
kārt gadās noķert arī skaistuli ālatu. Foreļu makšķerēšana ir ļoti ciešs

makšķerēšanas un tūrisma apvienojums.
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Augusts

tums
Vārda dienas

Saule
_.

Menes
Dienas

, ... -
. . garums . . .

lec kulminē riet lec riet

Saule Mēness

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

P 1

S 2

Sv 3

Albīns

Normunds, Stefans

Augusts

5 22 13 29 47 21 37 16 15 2239 9 59

5 24 29 43 21 35 16 11 2243 11 29

5 26 29 38 21 33 16 07 22 47 12 58

P 4

O 5

T 6

C 7

P 8

S 9

Sv 10

Romāns, Romualds

Osvalds, Arvīls

Aisma, Ivaise

Alfrēds, Madars

Mudīte, Vladislavs

Ģedimins
Labrencis, Brencis

5 28 29 33 21 30 16 02 22 53 14 25

5 30 2927 21 28 15 58 23 02 15 54 £
5 32 2921 21 26 15 54 23 17 17 21

5 34 29 14 21 24 15 50 23 41 18 40

5 36 29 07 21 21 15 45 — 19 46

5 38 2859 21 19 15 41 0 22 20 32

5 40 28 50 21 17 15 37 1 25 20 58

P 11

O 12

T 13

C 14

P 15

S 16

Sv 17

Olga, Liega
Vizma, Klāra

Elvīra, Velga
Zelma

Zenta, Dzelde

Astra, Astrīda

Oļegs

5 42 28 41 21 14 15 32 '2 43 21 13

5 44 28 31 21 12 15 28 4 06 21 23

5 46 28 21 21 10 15 24 5 31 21 30 $
5 48 28 10 21 08 15 20 6 53 21 34

5 50 27 59 21 05 15 15 8 14 21 37

5 52 27 47 21 03 15 11 9 36 21 40'

5 54 27 34 21 00 15 06 10 59 21 44

P 18

0 19

T 20

C 21

P 22

S 23

Sv 24

Liene, Helēna

Melānija

Bernhards, Boriss

Janīna

Rudīte, Rodzis

Vitālijs, Ralfs
Bērtulis

5 56 27 21 20 58 1502 1224 21 48

5 58 27 08 20 55 14 57 13 56 21 54

6 00 26 54 20 52 1452 15 34 22 07 3

6 02 26 40 20 50 14 48 17 12 22 27

6 04 26 25 20 47 14 43 1840 23 11

6 06 26 09 20 45 14 39 19 39 —

6 08 25 53 20 42 14 34 20 12 0 27

P 25

O 26

T 27

C 28

P 29

S 30

Sv 31

Ludvigs, Ludis

Natālija
Žanis

Auguste, Guste

Armīns, Vismants

Alvis, Jolanta

Vilma, Aigars

6 11 2537 20 39 14 28 20 28 2 10

6 13 25 20 20 37 14 24 20 37 3 57

6 15 25 03 20 34 14 19 20 44 5 43 ®
6 17 24 46 20 32 14 15 20 48 7 22

6 19 24 28 20 29 14 10 20 52 8 57

6 21 24 10 20 26 14 05 20 56 10 29

6 23 2351 20 24 14 01 21 02 12 00

Saules

apakšējā
kulmi-

nācija

st m

Saules

māksi- Saules
mālais augstums

Uzaust augstums virs 30°
st m st m st m

Saules
lēkta

azimuts; Mēness fāzes

st m

1. VIII

10. VIII

20. VIII

30. VIII

1 30

1 29

1 27

1 24

3 15 51° 921 1739

3 48 49 9 35 17 23

4 19 46 9 54 17 00

4 48 42 10 18 16 30

53°

59

65

72 i

£ 5. VIII pl. 4 39

# 13. VIII
„

8 17

3 20. VIII
„

23 04

@ 27. VIII
„

13 3'3
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3. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta Pa

domju Savienības sastāvā.

9. Vissavienības fizkultūriešu diena.

10. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

31. Ogļraču diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

3. Pirms 25 gadiem (1944) pie Mežāres stacijas kritis Padomju
Savienības Varonis Mihails Orlovs. Dzimis 1918. g.

8. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis LPSR Tautas mākslinieks

gleznotājs Otto Skulme. Miris 1967. g.
8. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis LPSR Tautas mākslinieks

gleznotājs Jānis Liepiņš. Miris 1964. g.
8. Pirms 20 gadiem (1949) miris ievērojamais Latvijas purvu

pētnieks, LPSR ZA īstenais loceklis profesors Pēteris Nomalis.

Dzimis 1876. g.

12. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis revolucionār.ais dzejnieks Jū-

lijs Dievkociņš. Miris 1906. g.
12. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis LPSR Nopelniem bagātais

skatuves mākslinieks pianists Nikolajs Dauge. Miris 1964. g.
18. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis ķīmiķis LPSR ZA akadēmiķis

profesors Arvīds Kalniņš.
20. Pirms 80 gadiem (1889) dzimusi LPSR Nopelniem bagātā

mākslas darbiniece komponiste Paula Līcīte. Mirusi 1966. g.
20.-22. Pirms 50 gadiem (1919) notiek LKP Latgales I konference,

kura piedalās 59 delegāti. Konference apspriež politisko stā-

vokli, partijas organizācijas darbu, Latvijas un Latgales vie-

notības jautājumu, agrāro v. c. jautājumus.
22. Pirms 100 gadiem (1869) dzimis viens no LSDSP dibinātā-

jiem, zinātnieks un publicists Pauls Dauge. Miris 1946. g.
23. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis LPSR Tautas mākslinieks

komponists Alfrēds Kalniņš. Miris 1951. g.
24. Pirms 40 gadiem (1929) miris pilsoņu kara varonis, Sarka-

kanās Armijas komandieris Jānis Fabriciuss. Dzimis 1877. g.

26. Pirms 50 gadiem (1919) dzimis LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks operdziedātājs Pēteris Grāvelis.
Pirms 50 gadiem (1919) augusta beigās Rīgā sāk nelegāli
iznākt «Cīņa».
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Planētas. Venēra tagad ir augstāk virs apvāršņa un re-

dzama daudz labāk nekā iepriekšējos mēnešos. Tā novēro-

jama rītos kā spoža rīta zvaigzne — Auseklis. Spožums gan

tagad jau nedaudz mazāks, tikai —3,5, jo šī planēta attā-

linās no Zemes. Augustā Venēra noiet no Vērša un Oriona

zvaigznāju robežapgabala cauri Dvīņu zvaigznājam līdz

Vēzim.

Marss saskatāms nakts pirmajā pusē Skorpiona, bet augusta

beigās — Cūskneša zvaigznājā. Tas atrodas vēl zemāk nekā iepriek-
šējos mēnešos.

Jupiters nav saskatāms.

S a tur n s novērojams no rītiem Auna zvaigznājā.
Saule ieiet Jaunavas zīmē ( tlļ) 23. augustā pl. llst

.

Aptumsumi. Mēness pusēnas aptumsums 27. augustā redzams tikai

Austrālijā, Antarktīdā, Klusajā okeānā un Ziemeļamerikā. Latvijā nav

redzams.

Meteori. Perseīdas novērojamas jau no 16. jūlija līdz

20. augustam. Maksimuma laikā — 11. un 12. augustā — novēro līdz

55 meteoriem stundā. Šogad Perseīdu novērošana ir izdevīga, jo ne-

traucē Mēness, tātad naktis ir pietiekami tumšas. Fotoamatieriem

ieteicam iegūt kādu meteora uzņēnumu. Šai nolūkā jāņem iespējami
jutīga filma un aparāta objektīvs jāatstāj dažas minūtes atvērts un

nekustīgi pavērsts pret Perseja zvaigznāju. Parasti tādā veidā izdo-

das nofotografēt caurmērā vienu divus meteorus stundā. Maksimālais

ekspozīcijas ilgums jāatrod ar mēģinājumiem — tas atkarīgs no de-

bess gaišuma

Bagāta raža izaugusi ne tikai tīrumos, bet arī mežos. No

20. augusta varam lasīt sārtas brūklenes un riekstus. Daž-

kārt gan vērojama bēdīga aina — šos augļus noplūc zaļus
un nevērtīgus.

Ja laiks pagadījies lietains, mežos parādās daudz sēņu.
Būsim saudzīgi pret t. s. «suņu sēnēm», t. i., mums nepa-

zīstamajām sēnēm, arī pret krāšņajām mušmirēm. Nerīkosimies kā

daži neapzinīgi pilsoņi, kas šīs sēnes saspārda. Pirmkārt, starp tām

var būt vērtīgas ēdamās sēnes (atmatenes, saulsardzenes), ko pazi-
nēji labprāt ieliktu savā grozā, un, otrkārt, nebojāsim ainavu. Vai

mežmala ar saspārdītām mušmirēm izskatīsies glītāka? Saudzēsim arī

meža dzīvo zemsegu! Neplēsīsim sūnu cerībā atrast sēnes: paiet ilgs
laiks, iekams izveidojas jauna sēņotne.

Augustā lielākā da|a jauno putnu jau lido, tāpēc tie vairs

nav īpaši aizsargājami. Jāturpina ūdensputnu esošo ligzdo-
šanas vietu uzlabošana un jaunu vietu iekārtošana.

Medību saimniecībā galvenais darbs ir zvēru piebaroša-
nai paredzēto apšu gredzenošana. Noplēšot apsēm stumbra

lejas daļā (cilvēkam parocīgā augstumā) gredzenveidīgi
mizu, no vainaga uz saknēm plūstošās barības vielas tiek aizturētas
un uzkrājas mizā, kuru vēlāk izmanto dzīvnieki. Augustā var pļaut
un žāvēt auzu un zirņu mistru.
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Augustā sākas labības masveida novākšana. Šie darbi tagad pie

mums ir pilnīgi mehanizēti — tīrumos strādā augstražīgi ātrgaitas

kombaini, kūlīšu sējēji v. c. mašīnas. Ir zināms arī, ka labības laukos

šajā laikā uzturas daudz medību dzīvnieku, it īpaši zaķi un laukirbes,

reizēm arī stirnas. Ļoti bieži gadās, ka minētie dzīvnieki, it īpaši to

jaunā paaudze, vai nu nespēj, vai arī nemāk izbēgt no mašīnām un

tiek sapļauta. Šādā veidā mēs gluži neapzināti nodarām lielu ļaunumu
gan medību saimniecībai, gan dzīvajai dabai vispār. Daudzās valstīs,

piemēram, VDR, Cehoslovakijā v. c, lauksaimniecības mašīnām ar

likumu noteiktas papildierīces, kas izbaida dzīvniekus no joslas, kuru

nākamajā gājienā skars šo mašīnu darba orgāni. Šādas ierīces rūpnī-

cas pat izgatavo reizē ar mašīnām. Vienkāršākās ierīces sastāv no

metāla stieņa vai caurules, kurai ik pa 30—40 cm piestiprinātas ķēdes.

Stieņa garums nedaudz pārsniedz darba orgānu platumu, bet ķēdes ir

tik garas, lai to gali vilktos pa zemi. Šo ierīci piestiprina pa labi no

izkapts vai cita darba orgāna. Ķēžu gali iztausta nākamo pļaušanas
vai aršanas joslu un izbiedē tur esošos dzīvniekus. Mūsu republikā
šādas ierīces līdz šim nav lietotas, tomēr nākotnē būtu vēlams tās

vismaz izmēģināt.

Rudzu mēnesis — intensīvs ražas novākšanas un arī jau-

nas sējas darbu laiks. Ar šiem darbiem saistītas daudzas

tautas tradīcijas. Vai Jūs tās zināt? Vai esat aprakstījuši, kā

vecie cilvēki pareģojuši laiku, kā noteikuši labības gatavību,
rudzu sējas laiku utt.? WA:Š^^S

Pētījot visdažādākos jautājumus un vērojot, uzmanība jā-
saasina uz lauku darbiem. Rudzu sējai bieži uzplēš atmatas, un tieši

tur var gadīties interesanti atradumi.

Visu augustu turpinās stirnu āžu medības. Augusta otrā

sestdienā parasti sākas ūdens un purva putnu medības. Se-

zonas sākumā pīļu medības vissekmīgākās ir «uz celšanu».

Mednieks vai nu brauc vieglā laiviņā pa ūdensbaseina aiz-

augušajām vietām, vai brien pa ūdeni un šauj pīles, kas

paceļas no ūdens. Vakarā pīles var medīt arī to pārlidoša-
nas vietās. Ir mednieki, kas priekšroku dod mērkaziņu medībām.

15. augustā sākas savvaļas baložu medības. Visinteresantākās tās ir

nopļautajos rudzu laukos gar statiņiem. 15. augustā sākas arī āpšu
medības pie alām.

Visu sugu zivis intensīvi barojas. Laši un taimiņi gatavojas rudens

nārsta periodam: tie tuvojas upju grīvām un pamazām sāk ienākt

upēs. Sākas arī nēģu rudens migrācijas. Upēs ienāk nēģi, kas pār-
ziemos saldūdenī un nākamajā pavasarī nārstos. Nēģu pirmsnārsta
migrācijas ar mainīgu intensitāti turpinās visu rudeni. Saldūdenī nēģi
nebarojas un pārtiek no bagātajām tauku rezervēm, kas uzkrātas jūrā,
kur tie uzbrūk reņģēm v. c, galvenokārt novārgušām un slimām zi-

vīm. Ir ziņas, ka nēģi uzbrūk pat lašiem. Aizspriedumam, ka nēģi
barojas upēs ar dzīvnieku līķiem, nav pamata.

Makšķerēšanas iespējas augustā ir ļoti daudzveidīgas: labi ķeras

gan plēsīgās zivis — asari, līdakas, zandarti un zuši, gan arī visas

pārējās, izņemot līni. kas jau gatavojas ziemas guļai.
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Septembris

tums Vārda dienas

Saule

lec kulminē ļ riet

Saule M ē n e

_

Dienas
<

garums , , ,lec riet

Mēnesss

1

P 1 Ilmārs, Austrums

O 2 Elīze, Lizete

T 3 Berta, Bella

C 4 Dzintra, Dzintars

P 5 Klaudija
S 6 Magnuss
Sv 7 Regīna

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

6 25 13 23 32 20 21 13 56 21 08 13 31

6 27 23 13 20 18 13 51 21 21 15 00

6 29 22 54 20 16 13 47 21 41 16 26 C
6 31 22 34 20 13 13 42 22 15 17 37

6 33 22 14 20 10 13 37 23 12 18 30

6 35 21 54 20 07 13 32 — 19 03

6 37 21 34 20 05 13 28 0 24 19 23

P 8 Ilga
O 9 Bruno

T 10 Jausma

C 11 Signe
P 12 Erna

S 13 Iza, Izabella

Sv 14 Koknesis

6 39 21 14 20 02 13 23 1 47 19 32

6 41 20 53 19 59 13 18 3 12 19 40

6 43 20 32 19 57 13 14 4 36 19 45

6 45 20 11 19 54 13 09 5 59 19 48 $
6 47 19 50 1951 13 04 7 22 19 52

6 50 19 29 19 49 12 59 8 44 19 54

6 52 19 08 19 46 12 54 10 10 19 59

P 15 Gunvaldis

O 16 Asja, Asnate

T 17 Vera, Vaira

C 18 Liesma, Elita

P 19 Verners

S 20 Guntra, Muntis

Sv 21 Modris, Matīss

6 54 18 47 19 43 12 49 11 41 20 04

6 56 18 26 19 40 12 44 13 17 20 14

6 58 18 05 1937 12 39 14 56 20 31

7 00 17 43 1934 12 34 16 27 21 06

7 02 17 22 1932 12 30 17 35 22 08 3
7 04 17 01 1929 12 25 18 15 23 39

7 06 16 39 19 26 12 20 18 36 —

P 22 Māris

O 23 Vanda

T 24 Agris, Agrita
C 25 Rauls, Vingra
P 26 Gundars, Knuts
S 27 Ādolfs, Ilgonis
Sv 28 Sergejs

708 16 18 1923 12 15 1846 1 24

7 10 15 57 1920 12 10 18 54 3 08

7 12 15 36 19 18 12 06 18 58 4 49

7 14 15 15 19 15 12 01 19 03 6 24 @
7 16 ' 14 55 19 12 11 56 19 06 7 56

7 18 14 34 19 10 11 52 19 11 9 28

720 14 14 1907 11 47 19 16 11 00

P 29 Miķelis, Mikus

O 30 Elma

7 22 13 54 1904 11 42 19 27 12 32

7 24 13 34 1902 11 38 19 43 14 00

Saules Saules

apakšējā maksi-
kulmi- mālais

nācija Uzaust augstums

st m st m

Saules

augstums
virs 30°

st m st m

Saules
lēkta

azimuts Mēness fāzes
st m

1. IX 1 24 4 53 41°

0. IX 121 5 16 38

!0. IX 1 17 5 40 34

13. IX 1 16 5 46 33

10. IX 1 14 6 02 30

10 23 16 24

10 49 15 51

11 28 15 06

11 45 14 37

12 49 13 38

73°

79

86

89

93

C 3. IX pl. 19 58

• 11. IX
„

22 56

3 19. IX
„

5 25

® 25. IX
„

23 22
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7. Vissavienības naftas un gāzes rūpnie-

cības darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes

diena.

14. Tankistu diena.

21. Mežu darbinieku diena.

28. Mašīnbūves darbinieku diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

2. Pirms 110 gadiem (1859) dzimis tautas pasaku krājējs, rakstnieks

Ansis Lerhis-Puškaitis. Miris 1903. g.
11. Pirms 50 gadiem (1919) Padomju Krievija piedāvā mieru Latvijas,

Lietuvas un Somijas buržuāziskajām valdībām.

12. Pirms 40 gadiem (1929) miris Tautas dzejnieks Jānis Rainis.

Dzimis 1865. g.
14. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis inženierzinātņu speciālists pro-

fesors Arturs Tramdahs.

18. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis lauksaimniecības mehanizācijas
speciālists profesors Arvīds Lepiks. Miris 1965. g.

18. Pirms 65 gadiem (1904) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Vera Baļuna.
23. Pirms 25 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Valmieru.

25. Pirms 75 gadiem (1894) dzimis izcilais LKP darbinieks Jānis

Krūmiņš-Pilāts. Miris 1938. g.
26. Pirms 25 gadiem (1944) Padomju Armija atbrīvo Cēsis.
27. Pirms 115 gadiem (1854) dzimis Baltijas medicīnas vēsturnieks

Izidors Brensons. Miris 1928. g.
27. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis LPSR Tautas mākslinieks grafiķis

Pēteris Upītis.
29. Pirms 100 gadiem (1869) miris gleznotājs un arheologs Johans

Bers. Dzimis 1801. g.

29. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis rakstnieks Roberts Sēlis.

Pirms 70 gadiem (1899) notikusi Rīgas sociāldemokrātu pulciņu
pārstāvju konference.

Pirms 50 gadiem (1919) notikusi LKP Rīgas organizācijas I ne-

legālā konference, kuras delegāti noklausās LKP CX ziņojumu
par partijas organizāciju stāvokli un izskata jautājumus par par-
tijas darba uzdevumiem nelegālajos apstākļos, par partijas tak-

tiku un organizatorisko uzbūvi, kā arī par miera noslēgšanu starp
Latviju un Padomju Krieviju. levēlē LKP Rīgas komiteju.
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Planētas. Venēra labi redzama rītos Vēza zvaigznājā,
bet septembra otrā pusē pāriet Lauvas zvaigznājā. Septem-
bra beigās redzamība pasliktinās.
Marss saskatāms Cūskneša zvaigznājā, septembra otrā

pusē — Strēlnieka zvaigznājā ļoti zemu pie apvāršņa nakts

pirmajā pusē.
Jupiters nav redzams.

Saturus redzams Auna zvaigznājā nakts otrā pusē.
Saule ieiet Svaru zīmē ( £b) 23. septembri pl. Bsto8 st07 m

; šo brīdi as-

tronomijā uzskata par rudens sākumu.

Aptumsumi. Saules gredzenveida aptumsums 11. septembrī redzams

Klusajā okeānā, Kamčatkā, Amerikā un Atlantijas okeāna rietumu

daļā. Padomju Savienības teritorijā — Kamčatkā un čukču pussalā
aptumsums ir tikai daļējs un novērojams agrā rītā tūlīt pēc Saules

lēkta. Aptumsuma centrālā josla iet gandrīz vienīgi pa okeānu, maz-

liet skarot sauszemi tikai īsi pirms Saules rieta Dienvidamerikā^
Mēness pusēnas aptumsums 25. septembrī redzams Eiropā, Āzijā,

Āfrikā un Indijas okeānā. Aptumsuma sākums saskatāms jau Klu-

sajā okeānā un Austrālijā, bet beigas — Atlantijas okeānā. Latvijā
novērojama visa aptumsuma gaita:

Mēness sāk ieiet Zemes pusēnā 25. septembrī pl. 21st05m.
Vislielākās fāzes moments — 25.

„ „
23 10 .

Mēness iziet no pusēnas — 26.
„ „

1 14
.

Vislielākā fāze — 0,925. Ari šoreiz, tāpat kā 2. aprīlī, pilnmēness
diska satumsumu varēs ievērot tikai vislielākās fāzes momenta tu-

vumā.

No 15. septembra varam lasīt dzērvenes. Lielās ogas kā

sarkani dārgakmeņi nobērtas uz baltās kūdras sūnas velē-

nām. Atcerēsimies, ka nekādā gadījumā nav pieļaujama
dzērveņu lasīšana ar t. s. «ogu kombainiem», kas citur re-

publikā tiek lietoti brūkleņu un melleņu lasīšanai.

Mežos pēc pirmajām salnām sārtojas koku un krūmu la-

pas, upju krastos vietām redzami gludā segliņa skaistie violetie augļi,
kuriem pārplīstot kļūst saskatāmas oranžās sēklas. Un vēlreiz atgā-
dināsim: esiet saudzīgi! Neatstājiet aiz sevis aplauztus stumbeņus!

Septembris ir ražas novākšanas mēnesis. Sajā laikā jāiz-
vērtē arī barības lauciņu raža. Ja dzīvnieki lauciņus apmeklē
un cītīgi barojas, raža jāatstāj uz vietas, lai dzīvnieki to

apēstu. Citos gadījumos ražu (kartupeļus, zirņu mistru) no-

vāc un izbaro vēlāk, ziemā. Kacenkāpostus parasti atstāj uz

lauka, un tos novāc pakāpeniski pirms izvietošanas baro-

tavās. Bagātas zīļu ražas gados jāvāc arī tās. Rudenī, labības kul-

šanas laikā, jācenšas savākt pēc iespējas vairāk nezāļu sēklu un

mazvērtīgo labības graudu. Tos vēlāk varēs izmantot dažādu putnu,
tai skaitā laukirbju, piebarošanai.

Septembrī jābūvē jaunas meža dzīvnieku barotavas un jāremontē

jau esošās. Stirnu un briežu redeles parasti taisa no apaļām egļu
kārtiņām, bet jumtu no jumta skaidām vai dēlīšiem. Var izmantot
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arī šīfera plāksnes. Ja barotavas taisa no zāģētiem materiāliem, tad

tās vēlāk jānokrāso pelēkas ar ūdens un pelnu maisījumu. Pēdējā
laikā stirnu un briežu barošanai gatavo šķūņu barotavas. Blakus ba-

rotavām jābūvē sāls laizītavas.

Lielu postu putniem un zīdītājiem reizēm nodara lauksaimniecības

un mežsaimniecības ķimizācija, resp. mākslīgo mēslu, herbicīdu, fun-

gicīdu un insekticīdu lietošana. Sevišķi kaitīgi ir insekticīdi. Protams,

nepareizi būtu domāt, ka mums no ķīmijas jāatsakās, — nākotnē ķi-
mikāliju būs vēl vairāk. Galvenais uzdevums ir tās saprātīgi lietot.

Jāizvēlas laiks, kad tās vismazāk apdraud derīgos dzīvniekus. Ne

vienmēr tas būs iespējams. Tādā gadījumā jāveic papildu pasākumi
derīgo dzīvnieku aizbaidīšanai no apstrādājamām platībām.

Sis mēnesis raksturīgs ar to, ka plaši zied virsēji, tāpēc sep-
tembri dažkārt sauc par viršu mēnesi. Dabā ieskanas rudens.

Novadpētniekiem jādomā par darba rakstura maiņu. Tur-

pinot darba un sadzīves tradīciju (kāzu, kristību, bēru v. c.)

pētījumus, jāplāno jau «ziemas» darbi. Vakara stundās lai-

kus jāpārvētī vasaras guvums, nosakot, kur vēl kas papildi-
nāms, kas vēl savācams, uz kādiem jautājumiem atbildes būs jāmeklē
bibliotēkās.

Pārbaudot dabā visus tuvākās apkārtnes aizsargājamos kultūras

pieminekļus un dabas objektus, jāuzmana, lai tos nepostītu rudens

aršanas darbos. Jāpārdomā, kas praktiski būs jāveic ziemā, lai nā-

kamajā pavasari visus šos objektus varētu apkopt vēl labāk.

1. septembrī sākas mežirbju medības. 15. septembrī sākas

aļņu un staltradžu medības. Ļoti saistošas ir staltradžu me-

dības baurošanas laikā. Mednieks vai nu novietojas bauro-

šanas vietā uzceltā «tornī» («kancelē»), vai arī cenšas pie-
kļūt baurojošajam bullim uz zemes. A|ņus un staltradžus šauj
tikai ar lodi. 15. septembrī sākas stirnu kazu un sloku, bet
beidzas savvaļas baložu medības. Visu septembri turpinās arī stirnu

āžu medības «uz gaidi» un «ar pielīšanu», kā arī ūdens un purva
putnu medības.

Zemūdens pasaulē valda rudens, jau jūtama ziemas tuvošanās. Vi-

sas zivis intensīvi barojas un uzkrāj rezerves taukus ziemai.

Mēneša beigās sāk trūdēt ūdenszāles un zivis pārvietojas uz

ūdensbaseinu dziļākām vietām. Asari salasās baros, stingri ievērojot
izmēru attiecības: parasti vienā barā sapulcējas puslīdz vienāda lie-

luma īpatņi, kas zināmā mērā nodrošina tos pret asaru vidū tik

populāro kanibālismu. Sajā laikā asarus ļoti sekmīgi var ķert ar spi-
ningu, lietojot spožus, smagus rotējošos vizuļus.

Upēs notiek intensīvas lašu, taimiņu un vēlāk arī sīgu nārsta mig-
rācijas, sakarā ar to daļā Latvijas upju

* aizliegta spiningošana.
Daugavā sākas vimbu rudens migrācijas, tāpēc aizliegta to rūpnie-

ciskā zveja.

* Sk. Zvejniecības noteikumus.
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Oktobris

Da-
tums Vārda dienas

Saule M
Dienas

i i i • - I • *
garums

lec kulminē ļ riet lec

Saule Mēnessē n es

riet

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

T 1

C 2

P 3

S 4

Sv 5

Zanda, Lāsma

Ilma

Elza

Modra, Francis

Amālija

7 26 13 13 15 18 59 11 33 20 12 15 21

7 28 12 56 18 56 11 28 20 59 16 25

7 31 1237 18 54 11 23 22 06 17 04 £
7 33 12 18 1851 11 18 23 25 17 28

7 35 1200 18 48 11 13 — 17 41

P 6

O 7

T 8

C 9

P 10

S 11

Sv 12

Monika, Zilgma
Daumants

Aina, Anete

Elga, Helga
Arvīds, Arvis, Druvis

Monta, Silva

Valfrīds, Lāse

7 37 11 42 18 45 11 08 0 49 17 50

7 39 11 25 18 43 11 04 2 13 17 55

7 41 11 08 18 40 10 59 3 36 1759

7 43 10 52 18 37 10 54 4 59 1802

7 45 10 36 18 35 10 50 6 22 1806

7 48 10 20 18 32 10 44 7 49 18 09 $
7 50 10 05 18 30 10 40 9 20 18 14

P 13

O 14

T 15

C 16

P 17

S 18

Sv 19

Irma, Mirga
Minna

Eda, Hedviga
Daiga, Dainida

Gaits, Karīna
Rolands

Elīna, Drosma

7 52 9 50 18 27 10 35 10 56 18 23

7 54 9 36 18 24 10 30 12 37 18 37

7 56 9 23 1822 1026 14 12 19 07

7 58 9 10 18 19 1021 15 29 20 00

800 857 18 17 10 17 16 18 21 24

8 03 8 45 18 14 10 11 16 41 23 04 3

8 05 8 34 18 11 10 06 16 55 —

P 20

O 21

T 22

C 23

P 24

S 25

Sv 26

Leonīds

Urzula, Severīns

Irisa, Irīda

Daina, Dainis

Renāte, Modrīte

Beāte, Beatrise

Amanda, Kaiva

8 07 8 24 18 09 10 02 17 04 0 46

8 09 8 14 18 06 9 57 17 09 2 25

8 11 8 04 18 04 9 53 17 12 3 58

8 14 7 55 18 01 9 47 17 17 5 29

8 16 7 47 17 59 9 43 17 21 6 59

8 18 7 40 17 56 9 38 17 26 8 30 @
8 20 7 33 17 54 9 34 17 34 10 02

P 27

O 28

T 29

C 30

P 31

Lilita

Ņina
Laimonis

Nadīna

Valts

8 22 7 27 17 52 9 30 17 48 11 33

8 25 7 22 17 50 9 25 18 12 12 59

8 27 7 18 17 47 9 20 18 52 14 10

8 29 7 14 17 45 9 16 19 51 14 59

831 7 12 1742 9 11 21 06 1529

Saules

apakšējā
kulmi-
nācija

st m

Uzaust

st m

Saules

maksi-

mālais

augstums

Saules

lēkta
azimuts Mēness fāzes

st m

l.X

0. X

!0.X

10. X

1 13

1 11

1 08

1 07

6 04

6 23

6 44

7 04

30°
27'

23
- 19

94°

100

108

114

C 3.X pl. 14 06

$ ll.X
„

12 40

3 18.X
„

1132

<# 25. X
„

11 45
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4. 1957. gadā Padomju Savienībā pirmo

reizi pasaulē sekmīgi palaists Zemes

mākslīgais pavadonis.
5. Skolotāju diena.

12. Vissavienības lauksaimniecības darbi-

nieku diena.

13. Pirms 25 gadiem (1944) Padomju

Armija atbrīvo Rīgu.
17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kon-

gress.

19. Pārtikas rūpniecības darbinieku diena.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

I. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis rakstnieks Andrejs Kurcijs.
Miris 1959. g.

5. Pirms 50 gadiem (1919) Dienvidu frontē ierodas Latviešu strēl-

nieku divīzija, kas piedalās pretuzbrukumā Deņikina baltgvardu
armijai.

5.-6. Pirms 25 gadiem (1944) Daugavpilī notiek LPSR Augstākās
Padomes 111 sesija, kas apspriež jautājumu par vācu fašistis-

kās okupācijas seku likvidāciju republikā.
6. Pirms 60 gadiem (1909) dzimis dzejnieks un dramaturgs Fricis

Rokpelnis.
9. Pirms 50 gadiem (1919) Kurzemē sarkanie partizāni K. Kretuļa

vadībā ieņem Spāres staciju.
14. Pirms 25 gadiem (1944) sākas rūpnīcas VEF atjaunošanas

darbi.

20. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks Voldemārs Švarcs. Miris 1957. g.
20. Pirms 50 gadiem (1919) Latviešu strēlnieku divīzija piedalās

Orlas atbrīvošanā no Deņikina baltgvardu armijas.
22. Pirms 30 gadiem (1939) miris Komunistiskās partijas darbi-

nieks, publicists un vēsturnieks Vilis Knoriņš. Dzimis 1890. g.
25. Pirms 65 gadiem (1904) dzimis LPSR Tautas mākslinieks

gleznotājs Eduards Kalniņš.
27. Pirms 240 gadiem (1729) dzimis ārsts un bibliofils Nikolajs

Himzels, kura dabas zinātņu, mākslas un vēsturisko priekšmetu
kolekcija kjuva par pamatu tagadējam Rīgas Vēstures un kuģ-
niecības un LPSR Dabas muzejam. Miris 1764. g.

28. Pirms 60 gadiem (1909) dzimis LPSR Tautas mākslinieks kom-

ponists Ādolfs Skulte.
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Planētas. Venēra redzama rītos oktobra pirmajā puse

Lauvas, otrā pusē — Jaunavas zvaigznājā.
Marss vēl arvien mazliet saskatāms vakaros pec Sau-

les rieta Strēlnieka zvaigznājā. Tas atrodas ļoti zemu pie

apvāršņa.
Jupiters nav redzams. Tas atrodas konjunkcijā ar

Sauli, tātad aiz Saules, 9. oktobrī.

Saturns labi redzams visu nākti. Tas atrodas Auna zvaigznājā
un ir opozīcijā 22. oktobrī. Redzamais Saturna ekvatoriālais diametrs

ir 20", bet Saturna gredzena redzamie izmēri ir šādi: lielā ass —

46", mazā ass — 14".

Saule ieiet Skorpiona zīmē (IT\,) 23. oktobrī pl. 17Bt.
Meteori. Drakonīdas novērojamas no 7. līdz 12. oktobrim.

Maksimums — 9.—10. oktobrī, kad parasti novēro līdz 18 meteoriem

stundā, bet dažos gados daudz vairāk.

Kad kokiem nobirušas lapas, varat pārbaudīt, vai Jūsu ap-

kārtnē neaug baltais āmulis — savdabīgs augs pusparazīts,
kas mūsu republikā atrasts uz dažādu lapu koku (k|avu,

liepu, ābeļu v. c.) zariem dienvidrietumu Kurzemē un arī

Latgales dienviddaļā. Varbūt jums izdodas atklāt kādu

līdz šim nezināmu šī auga atradni mūsu republikā? Auga
apraksts atrodams pie februāra minētajos literatūras avotos.

Oktobrī visi dobumperētāji putni jau atstājuši savus ligzdo-
šanas rajonus. Tagad ir laiks pārbaudīt un iztīrīt no veca-

jām ligzdām visus būrīšus. Tie jāatbrīvo ari no tur ziemo-

jošajiem putnu parazītiem, no iekšpuses izmiglojot ar 0,5%
hlorofosa šķīdumu. Medību saimniecībās, kur uzturas lauk-

irbes, jābūvē nojumes putnu piebarošanai ziemā. Laukirbes

visbiežāk uzturas tīrumos ar rudzu zelmeni, retāk vecās rugainēs un

āboliņa laukos. Izvēlētajās vietās vispirms no kārtiņām uzbūvē vien-

slīpu karkasu, kura augstākā mala ir 0,6—0,9 m augsta (tas atkarīgs
no paredzamā sniega kārtas biezuma). Nojumes slīpums vēršams val-

došo vēju virzienā. Oktobra beigās vai novembra sākumā karkasu

pārklāj ar egļu zariem. Tas katrā ziņā jāizdara pirms pastāvīgas
sniega segas izveidošanās.

Oktobrī galvenajās dzīvnieku uzturēšanās vietās ziemā jāizvieto
stirnu un briežu barošanas redeles. Tajās var likt arī nedaudz siena.

Blakus redelēm jānovieto sāls laizītavas ar gabalu sāli. Laba ir lop-
kopībā lietojamā presētā sāls, jo tā satur dzīvniekiem nepieciešamos
mikroelementus un antibiotikas. Šādā veidā arī var ārstēt stirnas un

briežus, apkarojot to iekšējos parazītus. Šajā gadījumā sālij jāpievieno
attiecīgi medikamenti.

Zemliku mēnesis ar tumšajiem vakariem ievirza novadpēt-
nieka darbu jau «ziemas» sezonā.

Turpinot visus iepriekš norādītos darbus, jāorientējas uz

telpās savācamo materiālu iegūšanu un savāktā materiāla

apstrādi.
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Jāpārdomā un jādod skolām ierosinājumi par pārgājienu «Zelta

rudens» maršrutiem un šais pārgājienos veicamajiem uzdevumiem.

Novadpētnieku pulciņiem, biedrības nodaļu pirmorganizācijām un

nodaļu valdēm jāapkopo vasaras vērojumi un atklājumi, jāpārdomā,
vai nav atklājušies jauni dabas objekti vai kultūras pieminekļi, kas

vēl nav iekļauti aizsargājamo sarakstos, bet būtu tā vērti. Ja tā ir,

jākonsultējas ar speciālistiem un jāsastāda vajadzīgie iesniegumi.
Ja jaunais objekts ļoti nozīmīgs un tas būtu ieskaitāms republikas

nozīmes aizsargājamos objektos, ierosinājums sūtāms LVKDB prezi-
dijam, kas tad kārtos jautājumu tālāk. Ja objektu lietderīgi atzīt par

vietējas nozīmes aizsargājamu vienību, jautājums kārtojams biedrības

rajona valdei ar sava rajona izpildu komiteju.

Oktobrī turpinās visas tās pašas medības, kas bija atļautas

septembra otrā pusē. Ļoti interesantas ir mežirbju medī-

bas ar mānekli — svilpīti. Irbju uzturēšanās vietās paslē-
pies mednieks ar svilpīti atdarina irbes balsi. Ja balss at-

darināta pareizi un irbe to sadzirdējusi, tā neliek ilgi gaidīt
uz sevi — vai nu atsaucas, vai lido tieši uz mednieka pusi,
dažreiz skrien pa zemi. Ūdensputnu medību cienītāji var gūt labus

rezultātus rīta un vakara krēslas stundās pīļu pārlidojuma laikā.

Bez mūsu pīlēm saradies arī daudz ziemeļnieču, kuras kādu laiku uz-

turas mūsu ūdeņos. Mežā medību cienītāji var izmēģināt roku uz

stirnām, aļņiem un staltradžiem Bezsniega laikā medījums jāšauj
tikai pēc iespējas drošākā situācijā, citādi ievainoto dzīvnieku būs

-ļoti grūti atrast. Oktobra pēdējā svētdienā parasti sākas zaķu, lapsu
un meža cūku medības. Līdz ar to ir ievadīta galvenā, ziemas medību

Zivis ezeros un upēs aizvien vairāk pārvietojas uz dziļākām vie-

tām. Zivju barošanās intensitāte strauji krītas, vienīgi asari un līda-

kas, kā arī aukstumu mīlošās zivis turpina aktīvu dzīves veidu.

Upēs sākas mūsu republikas ūdeņu vērtīgāko zivju sugu — lašu,

taimiņu un sīgu — nārsts. So zivju, kā arī repšu un foreļu zveja
aizliegta.

Laši nārstot dodas pa pāriem. Izvēlējušies piemērotu vietu ar

oļainu gultni un spēcīgu straumi apmēram 0,5—1,0 m dziļumā, laši

sak veidot nārsta ligzdu jeb berzi. Parasti mātīte noguļas uz sāniem

un ar spēcīgām ķermeņa un astes kustībām izsit oļos bedrīti, ko tē-

viņš palīdz izlīdzināt; izveidojas 2—6 m 2 liels no zālēm, aļģēm un

dūņām tīrs laukumiņš ar prāvāku akmeņu valnīti tajā galā, kas

vērsts pret straumi. Sākumā ligzdas ierīkošana notiek naktīs, vēlāk

ari dienā un ilgst divas līdz piecas diennaktis. Nārsta laikā un pēc
nārsta tēviņš rūpīgi apsargā ikrus, ko mātīte ierakuši apm. 10—20 cm

dziļi irdenajos oļos. Tēviņš, dažreiz arī mātīte, nikni uzbrūk katrai

zivtiņai, kas tuvojas nārsta berzei, bet tādu zivtiņu ir daudz, jo visiem

garšo lašu ikri. Interesanti novērot, ka lašu tēviņš notverto ikru

zagli nokož un palaiž pa straumi, jo šajā laikā nemaz nebarojas. Pa-

teicoties šim ikru aizsargāšanas refleksam, lašu tēviņš (ķeņķis) daž-

kārt mēģina sakost arī tuvumā iesviestu spininga vizuli.
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Novembris

Da "

17- A A-
tums Vārda dienas

Saule Mēness
Dienas

i I , , • - • *
garums . . . ļ

lec ļ kulminē riet lec riet ļ

Saule

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

S 1

Sv 2

Krīvs, Ikars

Ritums, Dzīle

8 34 1307 10 17 40

8 36 7 08 17 38

9 06 22 29 15 47

9 02 23 51 1557 £

P 3

O 4

T 5

C 6
P 7

S 8

Sv 9

Ērika, Dagnija
Atis, Otomārs
Šarlote

Linards, Leons

Dauga

Aleksandra, Agra
Teodors

8 38 7 08 17 35

8 40 7 09 17 33

843 7 10 1731

8 45 7 12 1729

8 47 7 15 17 27

8 49 7 19 17 25

8 51 7 24 17 23

8 57 — 16 04

8 53 1 14 16 08

8 48 2 35 16 12

8 44 3 58 16 16

840 521 16 19

8 36 6 50 1624

8 32 8 25 1631

P 10

O 11

T 12

C 13

P 14

S 15

Sv 16

Mārtiņš, Mārcis

Ojārs, Nellija
Kaija, Kornēlija
Eižens

Fricis, Vikentijs
Leopolds
Banga, Dzirkste

8 54 7 29 17 21

8 56 7 36 17 19

8 58 7 43 17 17

9 00 7 51 17 15

9 02 8 00 17 13

905 8 10 17 11

9 07 8 20 17 09

8 27 1006 16 44 $
8 23 11 48 1708

8 19 13 15 1752

8 15 14 14 19 08

8 11 14 45 20 47

8 06 15 02 2229

8 02 15 11 — 3

P 17

O 18

T 19

C 20

P 21

S 22

Sv 23

Hugo, Uģis
Aleksandrs

Elizabete, Līze

Anda

Zeltīte, Andis

Aldis, Alfons

Zigrīda, Dabris

9 09 8 32 17 08

9 11 8 44 1706

9 13 8 57 17 04

9 15 9 11 1703

9 17 925 1701

9 19 941 1700

9 21 9 57 16 59

7 59 15 18 0 09

7 55 15 23 1 42

7 51 15 26 3 13

748 1531 441

7 44 1536 6 09

7 41 1543 7 38

7 37 15 55 9 08

P 24

O 25

T 26

C 27

P 28

S 29

Sv 30

Velta

Katrīna

Konrāds
Lauris

Rita, Vita

Ignats
Andrejs, Andris

9 23 10 14 16 57

9 25 1032 16 55

9 27 10 50 16 54

9 29 11 09 16 53

931 11 29 1651

9 33 11 50 16 50

9 35 12 11 16 49

7 34 16 14 10 37 ®
7 30 16 46 11 54

7 27 17 39 12 52

7 24 18 49 13 29

7 20 20 10 13 51

7 17 21 32 14 04

7 14 22 54 14 11

Saules
apakšējā

kulmi-

nācija
st m

Uzaust

st m

Saules
maksi-

mālais

augstums

Saules

lēkta

azimuts Mēness fāzes

st m

1. XI

10. XI

20. XI

30. XI

1 07

1 07

1 09

1 12

7 08

7 25

7 43

7 58

19°

16

13

11

115°

121

126

131

C 2. XI pl. 10 14

# 10. XI
„

1 12

3 16. XI
„

18 46

@ 24. XI
„

2 54
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūci-

jas 52. gadadiena.

10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Raķešu karaspēka un artilērijas

diena.

23. Pirms 50 gadiem (1919) Rēzeknē sa-

nāk LKP Darba jaunatnes savienības

konference, kas pārdēvē DJS par

LKJS.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 200 gadiem (1769) dzimis rakstnieks un publicists, cīnītājs
pret dzimtbūšanu Garlībs Merķelis. Miris 1850. g.

3. Pirms 50 gadiem (1919) latviešu strēlnieki pārrauj deņikiniešu
fronti Kurskas virzienā pie Cerņas un Cernodjes sādžas.

7. Pirms 50 gadiem (1919) Rēzeknē, kur tai laikā atrodas Latvijas
Padomju valdība, atzīmējot Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas 2. gadadienu, notiek karaspēka parāde un darbaļaužu de-

monstrācija.
7. Pirms 90 gadiem (1879) dzimis rakstnieks Kārlis Skalbe. Miris

1945. g.
7. Pirms 10 gadiem (1959) Rīgā atklāts Oktobra tilts pār Daugavu.

12. Pirms 65 gadiem (1904) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Olga Lejaskalne.
14. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis 308. latviešu strēlnieku divīzijas

bijušais komandieris ģenerālmajors Voldemārs Dambergs. Miris

1965. g.
16. Pirms 95 gadiem (1874) dzimis ievērojamais tēlnieks Gustavs

šķilters. Miris 1954. g.
18. Pirms 65 gadiem (1904) dzimis LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks baleta solists Jānis Grauds.

25. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis revolucionārs, Sarkanās Armijas
komandieris Jānis Bērziņš. Miris 1937. g.

30. Pirms 70 gadiem (1899) miris pirmais profesionālais latviešu gra-
fiķis, «Pēterburgas Avīžu» ilustrators Augusts Daugulis. Dzimis

1830. g.
30. Pirms 110 gadiem (1859) Rīgā vietējām vajadzībām pilsētas ro-

bežās iekārtots pirmais pasts.
Pirms 75 gadiem (1894) Kr. Barona kopojumā iznāk «Latvju
dainu» pirmā burtnīca.
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Planētas. Venēra vēl saskatāma no rītiem, bet jau ievē-

rojami sliktāk nekā oktobrī. Novembra pirmajā pusē tā at-

rodas Jaunavas zvaigznājā, otrā — Svaru zvaigznājā.
4. novembrī Venēra paiet garām Jupiteram 0,5° attālumā.

Marss atrodas Mežāža zvaigznājā un ir mazliet sa-

skatāms vakaros nedaudz augstāk nekā iepriekšējos mēnešos.

Jupiters saskatāms no rītiem Jaunavas zvaigznājā.
Saturn s novērojams tikpat labi kā oktobri visu nakti Auna

zvaigznājā.
Saule ieiet Strēlnieka zīmē ( £ ) 22. novembrī pl. 15st.
Meteori. Leo nīdās novērojamas no 11. līdz 20. novembrim.

Maksimums ir ļoti īss, parasti 16. vai 17. novembrī. 1966. gada
17. novembrī bija t. s. «zvaigžņu lietus» — līdz 100000 un pat vai-

rāk meteoru stundā, tomēr visa šī krāšņā parādība ilga apmēram tikai

20 minūtes. 1967. gadā parādība bija mazāk intensīva; tas liecina,
ka meteoru ķermeņu sakopojums jau attālinās no Zemes. Sevišķi in-

tensīva Leonīdu aktivitāte atkārtojas tikai ik pēc 33 gadiem un arī

tad ne arvien.

Varam sākt vasarā savākto materiālu apstrādi un apkopo-
šanu. Vispirms jāattīsta vasarā izfotografētās filmas, tad

jānokopē uzņēmumi, jānozīmē reto augu un koku izvieto-

juma un izplatības shēmas.

Novembri, ja sniegs jau uzkritis, jāsāk piebarot laukirbes.

Zem nojumēm attīra sniegu un nober rudenī savāktās ne-

zāļu sēklas un mazvērtīgos graudus; tos ieteicams sajaukt
ar pelavām. Laukirbju barotavas jāapsargā no plēsējiem —

apkārtklejojošiem suņiem un kaķiem, lapsām, seskiem, vistu

vanagiem. Var sākt arī sīko kukaiņēdāju un graudēdāju
putnu piebarošanu šim nolūkam speciāli izliktās barotavās.

Novembri pamazām jāsāk piebarot meža zvērus. Vienas no pir-
majām var nocirst daļu vasarā apgredzenoto apšu. Aļņi, staltradži

un stirnas apšu mizu galvenokārt izmanto nesasalušu, t. i., rudens

pusē un ziemas atkušņu laikā. Stirnas labprāt ēd arī apšu pumpu-
rus. Zaķi apšu mizu un pumpurus grauž visu ziemu, jo to zobiem

sasalums nav liels šķērslis. Pārējās apses var nocirst ziemā un uz

pavasara pusi, bet ne vēlāk par marta vidu. Novembrī sāk izlikt sienu

un lapu un zaru slotiņas, neaizmirstot arī sāli laizītavās. Jāsāk pie-
barot meža cūkas, it īpaši, lai pieturētu noteiktās vietās un lai tās

nesāktu postīt ieziemotos kartupeļus.

Kalendārs gan vēl nevēstī ziemas sākumu, taču dabā, augu
gadskārtējā dzīves ritmā būtībā jau iestājas ziemas miers.

Uz ziemas perioda darbiem var pārslēgties arī novadpēt-
nieki. Ar šo mēnesi saistāmo tautas darba un sadzīves tra-

dīciju, atmiņu (par revolucionāriem notikumiem, laikabied-

riem utt.), valodas, folkloras, etnogrāfijas v. c. kultūrvēstu-

risku materiālu vākšana, kārtošana, pētījumu sagatavošana publicē-
šanai — lūk, darba saturs. Jāatceras, ka decembra vidū ir pēdējais
laiks nosūtīt «Dabas un vēstures kalendāram» domātos rakstus.
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Ziemā visvairāk tiek piekopti dažādi mājamatniecības darbi —

vērpšana, aušana, adīšana v. c. Tad laiks skaidrot un aprakstīt ar

tiem saistītās tradīcijas, darba rīkus, paņēmienus, audumu un adī-

jumu rakstus un to nozīmi.

Biedrības nodaļās, nobeidzot aizsargājamo vēstures un kultūras

pieminekļu un dabas objektu pārbaudes, jāpapildina jau esošās šo

objektu kartotēkas, tāpat jāizraksta kartotēkas kartītes objektiem, ku-

riem tādu vēl nav.

Lai sabiedrībā plaši propagandētu dabas un kultūras pieminekļus,

jaunākās zinātnes atziņas, jāplāno referātu tēmas ziemas sezonai.

Novembri ziemas medību sezona rit pilnā sparā. Tagadkatrs

mednieks var izvēlēties medības pēc savas patikas. Līdz

15. novembrim vēl atļautas ūdens un purva putnu medības.
Daudzi mednieki to arī izmanto, jo šajā laikā pīles ir vis-

treknākās. Tomēr lielākais vairums mednieku šajā laikā do-

das uz mežu, lai izmēģinātu laimi zaķu medībās. Vislabāk

zaķus medīt sala laikā: tad tie salasījušies mežos un krūmos, viegli
uzceļami un labi uzdzenarni medniekiem. Turpretī atkušņa laikā zaķu
medības nav tik veiksmīgas. Visu mēnesi turpinās stirnu medības.

Aļņu, staltradžu un meža cūku medībās veiksme' lielā mērā atkarīga
no sniega, jo tad iespējams sākt minēto dzīvnieku lenkšanu pēc
pēdām.

Turpinās rudenī nārstojošo zivju sugu nārsts, līdz ar to arī šo

zivju, t. i., lašu, taimiņu, foreļu, sīgu un repšu, zvejas aizliegums.
Daļa taimiņu nārsto reizē ar lašiem — oktobrī un novembra pir-

majā pusē, bet daļa nobriest nārstam tikai novembra beigās, kad

upēs jau parādās vižņi un piekrastes ledus.

Lašu zivju ikru inkubācijas laiks ir ļoti ilgs — no oktobra līdz

aprīlim. Šajā laikā izveidojas zivs kāpurs ar lielu barības vielu re-

zerves maisiņu. Izšķīlies aprīļa vidū, tas aktīvi sāk baroties tikai

apm. pēc mēneša — kad izbeidzas barības vielu krājumi. Lašu ma-

zulis apmēram 2 gadus dzīvo upē, tad, sasniedzis ap 15 g svaru, do-

das uz jūru. Jūrā laši barojas galvenokārt ar reņģēm, aug ļoti ātri,
un pēc 2 gadiem tajā pašā upē, kur izšķīlies, jau atgriežas nārstot

6—B kg smags lasis.

Ļoti garš inkubācijas periods ir arī pārējo rudenī nārstojošo zivju
sugu ikriem.

Tūlīt pēc nārsta laši un taimiņi steidzīgi atgriežas jūrā, jo bado-

šanās un milzīgā piepūle nārsta migrāciju laikā izsmēlusi visas spēka
rezerves. Dažkārt zivis tā novārgušas, ka straume valsta pa akme-

ņiem lielo pusdzīvo lašu ķermeņus. Laši parasti nārsto vienreiz mūžā,
tomēr daļa lašu ierodas arī uz otru un pat trešo nārstu.

Pēdējā laikā lašu krājumu saglabāšanā un pavairošanā aizvien
lielāku nozīmi iegūst zivju audzētavas. To izaudzētās un izlaistās

produkcijas — 10—15 g smagu lašu mazuļu — apjoms ik gadus

strauji palielinās.
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Decembris

tums
Vārda dienas

Saule ' Menes
Dienas

lec kulminē riet
garums

iec ļ r jet ļ

Saule Mēness

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

1 Arnolds

» 2 Meta, Sniedze

3 Raita

4 Baiba, Barba

1 5 Sabīne, Sarma

6 Nikolajs, Niklāvs

v 7 Antonija, Anta

9 36 13 12 33 16 48

9 38 12 56 16 47

9 40 13 20 16 46

941 1344 1646

9 43 14 08 16 45

9 45 14 33 16 44

9 47 14 59 16 44

7 12 — 14 17

7 09 0 14 14 21

7 06 1 34 14 24

7 05 2 55 14 28

7 02 4 19 14 32

6 59 5 49 14 37

6 57 7 26 14 48

8 Gunārs

• 9 Sarmīte, Jukums

10 Guna, Judīte

I 11 Valdemārs, Valdis

12 Otīlija, Iveta

13 ' Lūcija, Veldze

v 14 Auseklis

9 48 15 25 16 43

9 49 15 52 16 43

9 50 16 19 16 42

9 51 16 47 1642

9 53 17 15 16 42

9 54 17 43 16 41

9 55 18 12 1641

6 55 9 08 15 05

6 54 10 47 15 40

6 52 12 02 16 45

6 51 12 45 18 19

6 49 13 08 20 05

6 47 13 19 21 49

6 46 13 27 23 28

' 15 Johanna, Jana

> 16 Alvīne

17 Hilda, Teiksma

1 18 Kristaps
1 19 Lelde, Sarmis

20 Arta, Minjona
v 21 Toms, Saulcerīte

9 56 18 40 16 41

9 57 19 09 16 41

9 58 19 39 16 42

9 58 20 08 1642

9 59 20 38 16 42

9 59 21 07 16 42

10 00 21 37 16 42

6 45 13 32 —

6 44 13 37 1 00

6 44 13 40 2 28

6 44 13 45 3 57

6 43 13 51 5 23

6 43 14 02 6 52

6 42 14 18 8 20

' 22 Saulvedis

) 23 Viktorija, Balva

24 Ādams, Ieva

25 Stella, Larisa

1 26 Dainuvīte

27 Elmārs, Inita

iv 28 Inga, Ingus

10 00 22 07 16 42

10 00 22 37 16 43

10 01 23 06 16 44

10 01 2336 16 45

10 02 24 06 16 46

10 02 2435 16 47

10 02 2505 16 48

6 42 14 44 9 40

6 43 15 30 1045

643 1635 11 29

6 44 17 53 11 55

6 44 19 16 12 10

6 45 20 39 12 19

6 46 21 58 12 26

' 29 Solveiga, Ilgona
) 30 Dāvids, Dāvis

31 Silvestris, Kalvis

10 02 2534 16 49

10 02 26 03 16 50

10 02 26 32 1651

6 47 23 17 12 30

6 48 — 12 33

6 49 0 35 12 36

Saules

apakšējā
kulmi-

nācija

st m

Uzaust
st m

Saules

maksi-

mālais

augstums

Saules

lēkta

azimuts Mēness fāzes

st m

1. XII

0. XII

!0. XII

!2. XII

10. XII

1 12

1 16

1 21

1 22

1 26

7 58

8 10

8 18

8 18

8 22

11°
10

9,6

9,6
10

131°

134

135

135

134
'

C 2. XII pl. 651

$ 9. XII
„

12 43

3 16. XII
„

4 10

@ 23. XII
„

20 36



4 — 309 49

5. PSRS Konstitūcijas diena.

19. 1906. gadā dzimis PSKP CX ģenerāl
sekretārs Leonīds Brežņevs.

22. Enerģētiķu diena.

30. 1922. gadā nodibināta Padomju So

ciālistisko Republiku Savienība.

Hronoloģiskie dati novadpētniekiem

1. Pirms 130 gadiem (1839) dzimis revolucionārais demokrāts Pē-

teris Balodis. Miris 1918. g.
1. Pirms 80 gadiem (1889) dzimis rakstnieks Pāvils Rozītis. Miris

1937. g.
2. Pirms 85 gadiem (1884) dzimis ievērojamais dārzkopības speci-

ālists profesors Jānis Sudrabs.

3. Pirms 95 gadiem (1874) dzimis tēlnieks Konstantīns Rončevskis.
Miris 1935. g.

4. Pirms 110 gadiem (1859) dzimis komponists Nikolajs Alunāns.

Miris 1919. g.

7. Pirms 50 gadiem (1919) Latviešu strēlnieku divīzija triecienā

ieņem Belgorodu, bet 12. decembri kopā ar sarkanajiem kaza-

kiem — Harkovu.

21. Pirms 70 gadiem (1899) dzimis grafiķis Valsts prēmijas laureāts

Aleksandrs Junkers.

22. Pirms 100 gadiem (1869) dzimis rakstnieks Augusts Saulietis.

Miris 1933. g.
22. Pirms 50 gadiem (1919) ar buržuāziskās Latvijas kara tiesas

lēmumu Valmierā nošauj LKP CX locekli J. Ozolu (Ziedoni) un

10 Valmieras komjauniešus.
25. Pirms 100 gadiem (1869) dzimis valodnieks un folklorists Pēteris

Smits. Miris 1938. g.
26. Pirms 50 gadiem (1919) Republikas kara revolucionāra padome

apbalvo Latviešu strēlnieku divīziju ar goda Sarkano karogu par
sekmīgām cīņām Dienvidu frontē pret Deņikinu.

26. Pirms 100 gadiem (1869) Daugavpilī dzimis viens no izcilākajiem
padomju speciālistiem hidroelektrostaciju celtniecībā akadēmiķis
Hemrihs Graftio. Miris 1949. g.

31. Pirms 90 gadiem (1879) miris pirmais latviešu tautības valodnieks

Juris Bārs. Dzimis 1808. g.
Pirms 125 gadiem (1844) iznāk pirmais lielākais latviešu tautas

dziesmu krājums — G. Bitnera sakopotās «Latviešu ļaužu dzies-

mas un ziņģes».
Pirms 70 gadiem (1899) Londonā sāk iznākt Vakareiropas latviešu

sociāldemokrātu savienības mēnešraksts «Latviešu Strādnieks».
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Planētas. Venēra ir tik zemu un tik tuvu Saulei, ka

vairs nav saskatāma.

Marss saskatāms nedaudz labāk nekā iepriekšējos mēne-

šos — nedaudz augstāk virs apvāršņa. Tomēr tā novēroša-

nas apstākļi nav labāki, jo tas jau ir ievērojami tālu no

Zemes — vairāk nekā 200 miljoni km.

Jupiters redzams no rītiem Jaunavas zvaigznājā.
Saturns novērojams vakaros un naktīs Auna zvaigznājā. No-

riet dažas stundas pirms Saules lēkta, tātad nav novērojams rītos.

Saule ieiet Mežāža zīmē ( & ) 22. decembrī pl. 3 st44 m. Šo brīdi

astronomijā sauc par ziemas sākumu. Dienas atkal kļūst garākas —

sākumā ļoti lēni, gandrīz nemanāmi, vēlāk arvien straujāk.

Turpināsim materiālu apkopošanas darbu. Izgatavosim al-

bumus, fotovitrīnas, izstādes par visdažādākajām tēmām,
piemēram, «Mūsu apkārtnes retie augi», «Mūsu apkārtnes
koki un nostāsti par tiem», «Mūsu vasaras ekskursijas» utt.

Neaizmirsīsim ari gatavot referātus par augu saudzēšanu un

propagandēt dabas aizsardzību.

Decembrī parasti iestājas īsta ziema. Tāpēc intensīvi jāpie-
baro sīkie ziemojošie putni un laukirbes. Laukirbēm uz ru-

dzu zelmeņa var vēl papildus attīrīt speciālus laukumiņus,
protams, iepriekš to saskaņojot ar attiecīgā kolhoza vai sov-

hoza vadību. Laukirbes labprāt izmanto arī zaķu atkārpīto
rudzu zelmeni.

Decembri intensīvi jāpiebaro meža zvēri. Kad uzkrīt dziļāks

sniegs, stirnas vairs nevar sasniegt rudzu zelmeni un zaļos meža

zemsegas augus — brūklenājus, mellenājus, viršus v. c. Tad tās, tā-

pat kā staltradži, pāriet uz koku pumpuru, zaru un mizu barību.

Sajā laikā redelēs tad nu noteikti jābūt izliktam sienam un lapu un

zaru slotiņām. Slotiņas parasti sakar uz kārtiņas starp diviem ko-

kiem. Barotavas jāapskata ik pēc 2—4 nedēļām un barības krājumi
vajadzības gadījumā jāpapildina. Ja aļņi un staltradži labprāt guļ
arī uz sniega, tad stirnām nepieciešams gulēt uz zemsegas. lepriekš
tās guļvietā sniegu parasti ar kājām nokasa. Ja sniegs pārāk dziļš,
stirnas to vairs nevar veikt un ir spiestas gulēt uz sniega, bet tas

veicina stirnu saslimšanu un nobeigšanos. Tāpēc dziļā sniegā nepie-
ciešams atrakt stirnām guļvietas. Atrakšanas darbi jāveic lielākās

platībās; šim nolūkam var izmantot sniega arklus un buldozerus.

Šaurā bedrītē, no kuras nevar pārredzēt apkārtni, stirnas nekad ne-

gulēs. Stirnu gulēšanas jautājumu daļēji atrisina lielās šķūņu baro-

tavas, jo zem to jumta stirnas var arī gulēt. Decembrī intensīvi pie-
barojamas meža cūkas.
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Vilku mēnesī jau salst, virpuļo sniegputeņi un kalendārs

apstiprina ziemas sākumu. Novadpētnieku darbs galveno-
kārt veicams telpās, vērpjot atmiņu pavedienus ar sendienu

ievērojamu notikumu dalībniekiem vai aculieciniekiem, izcilu

kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko darbinieku, zinātnieku

v. tml. tuviniekiem un paziņām, vācot vēstures, etnogrāfijas,
valodas v. c. materiālus.

Vēl maz zināmas ar tautas mākslu saistītās tradīcijas, nepilnīgi
fiksētas ar jaunā gada sagaidīšanu senāk piekoptās izdarības, gada-
laikam un notikumiem atbilstošie senie tautas ēdieni. Pētiet tos!

Interesanti var būt zvejnieku un mednieku stāsti, seno mednieku

rīku apraksti.
Gaidot jaunu darba gadu, jāpārdomā ieplānoto pasākumu un jau

iesākto darbu gaita. Jāgādā, lai visi pētījumi kļūtu mērķtiecīgi, dzi-

ļāki, lai interešu loks kļūtu plašāks. Katrā dzīves jomā, katrā novadā

vēl daudz ir nezināma, ko atklāt un noskaidrot palīdz entuziastu

novadpētnieku darbs.

Decembris medību ziņā ir bagātāks nekā novembra otrā

puse. Sākot ar 1. decembri, laimi var izmēģināt caunu un

vāveru medību cienītāji. Decembrī parasti uzkrīt sniegs, un

tad vairums mednieku dodas a]ņu, staltradžu un meža cūku

medībās. Aļņu un staltradžu medībās uz vislielāko veiksmi

var cerēt tad, ja tos izdodas ielenkt noteiktā kvartālā. Pārē-

jais tad atkarīgs galvenokārt no dzinēju prasmes izdzīt un mednieku

prasmes nošaut. 31. decembrī beidzas aļņu, staltradžu, stirnu un āpšu
medības.

Lielākā daļa zivju kļuvušas mazkustīgas un pārtraukušas baro-

šanos. Siltumu mīlošās zivis ierakušās dūņās un sapulcējušās bedrēs.

Barību meklē tikai plēsīgās zivis — asari un līdakas, kā arī aukstumu

mīlošās zivis.

Upēs beidzas taimiņu un foreļu nārsts. Nārstam sāk gatavoties
vēdzeles.

Atkarībā no ledus apstākļiem sezonu atklāj zemledus makšķerēša-
nas cienītāji. Ziemas sākumā labi ķeras asari, gadās arī pa līdakai.

Atkušņa laikā dažkārt labi ķeras raudas; šajā laikā tās ir ļoti trek-
nas. Makšķerēšanai vispiemērotākā ir neliela mormiška ar mušas

kāpuru uz āķa.
Ziemas makšķerēšana ir lieliska atpūta. Nav iemesla noskumt, ja

loms niecīgs, — vēl taču visa ziema priekšā!

LASĪTĀJI! Palīdziet vākt vecu ļaužu atmiņas par tautas

zināšanām agronomijā, tāpat arī meteoroloģijā, astrono-

mijā, medicīnā utt. Ziņas lūdzam sūtīt kalendāra redak-

cijas kolēģijai Rīgā, Skārņu ielā 22.
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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!

«Dabas un vēstures kalendāra» redakcijas kolēģija vēlas

zināt Jūsu domas par kalendāru, tāpēc aicina Jūs izteik-

ties, atbildot uz šādiem jautājumiem:
1. Kā Jūs apmierina dabas daļā ievietotie raksti un ma-

teriāli? Ko Jūs vēl vēlētos lasit?

2. Vai vēstures daļā ievietotie raksti ir aktuāli un inte-

resanti? Kādus jautājumus būtu nepieciešams turpmāk ap-

gaismot plašāk un kādas jubilejas atzīmēt?

3. Vai Jums patīk kalendāra iekārtojums, krāsu foto,

pārējais ilustratīvais materiāls un mākslinieciskais nofor-
mējums?

4. Kādi ir Jūsu vēlējumi un ieteikumi mūsu darba uz-

labošanai?

Atbildes uz šiem jautājumiem un ierosinājumus lūdzam

sūtīt LPSR Vēstures un kultūras pieminekļu un dabas aiz-

sardzības biedrības Centrālajai valdei Rīgā, Skārņu ielā22

vai ari izdevniecībai «Zinātne» Rīgā, Turgeņeva ielā 19.

Būsim pateicīgi par Jūsu vēstulēm, kas dos mums iespēju
kalendāru padarīt interesantāku, bagātāku un vajadzī-
gāku.

Redakcijas kolēģija

Vai jus zināt, ka ..

...
arī pirms 400 gadiem pastāvējuši medību termiņi un notei-

kumi?

1570. gada 22. jūnijā Jelgavā noteikts, ka medībās jāturas pie ve-

cajām paražām, pēc kurām zaķu medības ir brīvas, tikai no Lieldie-

nām līdz Bērtuļiem no medībām jāatturas?
... zemniekiem par a|ņu, meža cūku un stirnu medīšanu bijis jāsa-
ņem miesassods? Muižnieks drīkst medīt uz savas zemes, bet, ja bēgošo
medījumu panāk un uzveic uz kaimiņa zemes, tad plecs ar 2 ribām

pienākas šīs zemes kungam. Zemnieki tāpat kā līdz šim drīkst medīt

lāčus, vilkus un lūšus, bet āda pēc vecām paražām jāatdod zemes

īpašniekam, un lai zemnieki piesargās, ka viņi par nenodošanu ne-

tiek kā zag|i meklēti un sodīti (!).
Zemniekiem aizliegts turēt cilpas, zaķu tīklus, lamatas un medību

suņus. Par šādu pārkāpumu no zemnieku sētas tūlīt jāņem vērsis vai

govs kungam vai junkuram. Ja bruņniecības pārstāvim pašam pieder
šādi zaķu tīkli v. c, viņš var tos aizdot saviem zemniekiem un jaut
uz savas zemes medīt, bet zemniekiem šīs lietas jānes atpakaļ kun-

gam un viņi nedrīkst tās glabāt savās būdās.
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ZIEMA

UPE DZĪVO

Uzeju uz ledus. Upe visā garumā ziemas uzveikta, tikai

pie grāvja pieteces ūdeņi negrib padoties. Bet gan ari te

lāsmenis kā aizmiegoša acs rauksies šaurāks un šaurāks,
līdz būs pārvilkts ar ziemas akluma kārtiņu. Un vēju slo-

tas mēzis pārslas no vienas puses uz otru tik ilgi, kamēr

upe gulēs zem sniega auta nekustīga, nedzīva.

Vai tiešām nedzīva? Es piemirstu skolā mācītās gudrī-
bas, kaut vai to, ka varde ļaujas stingumam, pārlaiž ziemu

un atdzīvojas. Piemirstu tāpēc, ka redzu dzīvus piemērus.
Tādos brīžos cilvēks ledomājas sevi par dabas likumu at-

klājēju.
Cauri ledus stiklam milzīgo akvāriju līdz pašam di-

benam apgaismo decembra saule, un viss ir saredzams kā

uz delnas.

Sākumā šķiet, ka stingums iesniedzies dziļi dziļi. Bet

paskat, ūdensaugi taču plīvo! Tādus parasti zīmē nāru

matus.
..

Tie viļņojas līgani, norādīdami, ka straume Ir

dzīva un uz kuru pusi tai ceļš. Visa gultne saraukta.ma-

zās grumbiņās kā jūrmalas kāpas virsma, un aiz katra

nelīdzenuma aizķēries pa melnai šķipsnai. Ja gruzlši ne-

noturas vienā vietā, straume nes tālāk. Gan kaut kur no-

guldīs.
Tā nav vienīgā kustība mēmajā paledus valstībā. Ap-

rauti vēzējot platas, tievu kājiņu galos piestiprinātas plez-

nas, iras tumšpelēka vabole. Piestāj, it kā gaidītu kaut ko,

un iras projām. Parādās žigla zivtiņa kazraga lielumā.

Izskatās sarkanbrūna kā biezi norūsējusi nagla. Tomēr

dzīva, jo viss dzīvais kustas un meklē iztikv Mai

upes iemītniece tīri bezbailīgi paskatās augšup, uz cilvēka

pēdu milzīgajām ēnām, un mierīgi vēcini ulāk oalganās

sānspuras. Droši vien šai upes radībai ii pusdienreizc:
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sarkanbrūnā nolaižas līdz smiltīm, nogulstas pret straumi

un tver tikko samanāmas vai vienīgi iedomājamas būtnes.

Dažus soļus attālāk aizzib kaut kas tumšs. Vēl viens

tumšums un vēl. Lielākās zivis izrādās ātrākas vai arī

bailīgākas. Tu nepagūsti pagriezties, kur nu vēl kāju pie-
sist, — duļkes vien nojūk, un tumsā bulta jau gabalā.

Tuvumā reizēm gaudullgi iedziedas vējš. Pie skuju koku

mūžīgā zaļuma tas jau pieradis, turpretī ozoliņa čauksto-

šās lapas laikam norautu labprāt. Kaitināt kaitina šie

brūnie spītības karodziņi, taču nekas neiznāk: lapas turas

pie zariem cieši kā garoza pie maizes. Bet ziemai grūti sa-

mierināties, ka tās uzvarējušajā baltumā paliek neiederīgi
otas triepieni.

Pār pašām virsaunēm gurda un atdzisusi ripo saule, un

salam rokas vaļā. Naktī pie debesīm trīs par zvaigznēm

pārkaltas pārslas, sprakšķ stumbri un neizžuvuši stabi,

dienā bez saudzības ģilina vējš, bet upe — dzīvo. No

pirmā acu uzmetiena upe izskatās pēc balti noklāta stikla

šķirsta. Kad piesit ar nūju, ledus noskan kā uz zemes

izplāta zvana dzelzs. Bet paveries vien pa vēja attīrīto

ledus logu. Tu ieraudzīsi dzīvību, nerimtīgu un nemir-

stīgu dzīvību.

Un dzīvības spītība ir skaistums!

V. Kuršs

PA SENĀ LEDĀJA KUŠANAS ŪDEŅU

EZERU PĒDĀM

Ledus laikmeta beigās, apmēram pirms 12 000 gadiem, ledum kūs-

tot, radās milzīgi ūdens krājumi, kas ledāja malas priekšā izveidoja
plašus nosprostu ezerus. Šie ezeri aizņēma zemes virsmas zemākās

vietas (sk. 1. att.). Viens no lielākajiem ledāja kušanas ūdeņu eze-

1. att. Ledāja atkāpšanās un slokšņu māla veidošanās shēma.
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riem viļņojās Austrumlatvijas zemienē — ap tagadējo Lubānas ezeru

un gar Daugavas krastiem lejpus Daugavpilij. Kad ledājs bija atbrī-

vojis noteci, šī nosprostu ezera ūdeņi noplūda pa Daugavas (P|aviņu—

Daudzevas) senleju otrā lielā baseinā ar zemāku līmeni, kas klāja
Zemgales līdzenumu no Rīgas jūras līča līdz pat Lietuvai, pat ne-

daudz iestiepjoties tajā. Ledāja mala tad aizņēma vēl, domājams,
Rīgas jūras līča ievērojamu daļu, un, tikai kad ledājs atkāpās uz

zieme|iem no Tukuma, Zemgales nosprostu ezers pa Abavas senleju
savukārt notecēja uz Ventas—Usmas baseinu. Pēdējais izmēru ziņā
tikai nedaudz atpalika no pieminētajiem diviem ezeriem un stiepās
gar Ventas ieleju no Latvijas dienvidu robežas līdz Kurzemes pus-
salas zieme|iem. Mūsu republikas dienvidaustrumu stūrī, ap Skaistu

un Piedruju, iesniedzās lielais Polockas baseins. Bez tam jāatzīmē
vēl vairāki sīkāki nosprostu ezeri — Vidusgaujas, Saldus v. c.

Ledāja kušanas ūdeņi nesa līdzi du|ķes — smilšaino un mālaino

materiālu, kas izgulsnējās šajos baseinos, veidojot līdz 10 m biezas

slāņkopas. Tām liela nozīme mūsu republikas saimniecībā kā būvma-

teriālu rūpniecības izejvielām. Piemēram, Zemgales baseina mālus

plaši izmanto ķieģeļrūpniecībā (Jelgavas apkārtnes ķieģeļnīcas «Spar-
taks», «Sarkanais māls», «Progress», «Kārniņi») un Rīgas cementa

fabrika (Ozolnieku raktuves). Plaši pazīstamas Saldus apkārtnes
mālu atradnes, kuras arī izmanto cementa un ķieģeļu ražošanai. Vai-

rākas mālu atradnes zināmas Ventas baseinā ap Kuldīgu un Ugāli,
tāpat Lubānas līdzenumā.

Mālu raktuvju sienu atsegumi sniedz mums iespēju sīki izpētīt
seno ledāja kušanas ūdeņu baseinu nogulumus, kas stāsta par ap-
stākļiem, kādi šeit valdījuši ledāja atkāpšanās laikā. Par tiem lie-

cina, pirmkārt, senajos ūdensbaseinos ienestās un kopā ar māliem

un smiltīm izgulsnētās tā laika augu atliekas. Seit atrodam polārā
bērza, polārā kārkla, driādes (Dryas octopectala) lapas, dažu citu

pašlaik pie mums ļoti reti sastopamu vai arī pilnīgi izmirušu augu
fragmentus, sporas un putekšņus. Augu atliekas, ko bagātīgi atrodam

Saldus, Ventas v. c. mālu iegulās, stāsta, ka nogulumu uzkrāšanās

laikā mūsu republikas teritorijā valdījis bargs arktisks klimats.

Viena no īpatnējākām iezīmēm, kas raksturīga ledāja kušanas

ūdeņu baseinu nogulām, ir skaidri izteikts, gan galvenokārt iegulu
apakšējā daļā, ritmisks slāņojums — mālainie slānīši mijas ar smil-

šainā un putekļainā materiāla slānīšiem. So nogulumu detalizēti pē-
tījumi gan Ziemeļeiropā, gan Ziemeļamerikā un salīdzinājums ar no-

gulumiem, kas pašlaik veidojas pieledāja baseinos, liecina, ka slāņo-
jumam ir tipisks sezonāls raksturs, to nosaka gadalaiku maiņas.

Vasarā, kad ledāja kušanas ūdeņi ienesa baseinā daudz duļķu, iz-

gulsnējās galvenokārt smilšainais materiāls ar raksturīgu gaišāku
dzeltenīgi brūnu nokrāsu un lielāku slānīšu biezumu. Ziemā svaiga
materiāla pieplūdums bija niecīgs vai pavisam izbeidzās un izgulsnē-
jās vissmalkākās — mālainās duļķes, veidojot tumšāku, sīkstāku un

parasti plānāku slānīti. Sie abi slānīši — smilšainais un mālainais —

veido viena ga<Ja nogulumus — sloksni (varvi). Tādēļ arī ledāja ku-

šanas ūdeņu baseinu smilšaini mālainos nogulumus ar šādu slāņo-
jumu bieži sauc par slokšņu māliem. Reizēm, kā, piemēram, Varak-

ļānu («šķēļu») mālu iegulas apakšējā daļā, redzami līdzīgas uzbūves

diennakts cikli: viena gada sloksnes smilšaini putekļainajā vasaras
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slānīti redzam labi izteiktus 36—54 sīkus, periodiski atkārtojošos
mālu slānīšus, attālums starp kuriem ziemas slānīša tuvumā pamazām
samazinās.

Uz gadskārtu skaitīšanu pamatojas vecākā kvartāra nogulumu
absolūtā vecuma noteikšanas metode — zviedru ģeologa Dc Gēra iz-

strādātā ģeohronoloģiskā metode. Tāpat kā gadskārtas koksnē, slok-

snes maina savu biezumu atkarībā no klimata izmaiņām. Atsevišķu

gadu sloksnes atšķiras ar biezumu, un tādēļ tās var sasaistīt vienā

sistēmā kā viena baseina robežās, tā arī ar tuvumā esošajiem basei-

niem. Dc Gēram Zviedrijā, M. Sauramo Somijā un K. Markovam

Ļeņingradas apkārtnē izdevās ledus laikmeta beigu posma un pēc-
ledus laikmeta vēsturi datēt visai precīzi absolūtajos skaitļos (gados).
Pārbaudot gadskārtu skaitīšanā iegūtos rezultātus ar vēlāk izstrādāto

radioaktīvā oglekļa (Ch) metodi, izrādījās, ka tie ir pietiekami precīzi.
Pirmos mēģinājumus izmantot ģeohronoloģisko metodi Latvijas

slokšņu mālu pētīšanā 1925. gadā Zemgales baseinā izdarīja Mati

Sauramo. Lai gan pētījumus stipri traucēja ekonomiskā depresija,
kuras dēļ vairums raktuvju bija pārtraukušas darbu un pārplūdu-
šas ar ūdeni, somu zinātnieks pilnīgi pareizi secināja, ka šie nogu-
lumi nav piemēroti absolūtā vecuma datēšanai, jo lielā slokšņu bie-

zuma un attiecīgi nelielā skaita dēļ tās nevar sasaistīt ar citiem

baseiniem.

Slokšņu mālu atsegumi Zemgales baseina ķieģeļnīcu un Ozolnieku

raktuvēs tomēr dod iespēju risināt dažus citus interesantus kvartār-

ģeoloģijas jautājumus. Viens no tiem ir Zemgales ledāja mēles at-

kāpšanās ātrums un virziens. Baseina dienvidu daļu ledājs atstāja
vispirms, un tādēļ šeit, ledāja kušanas ūdeņu baseinā, arī agrāk sāka

izgulsnēties slokšņu māli. Ledāja malai palēnām atkāpjoties uz zie-

meļiem, uz Rīgas jūras līča pusi, tai pa pēdām sekoja kušanas ūdeņu
baseins, un māla sloksnes līdzīgi jumta kārniņiem uzgulsnējās cita

citai virsū. Raktuvēs, kas atrodas tuvāk baseina dienvidu daļai
(«Progress»), ir par tik sloksnēm vairāk nekā uz ziemeļiem novieto-

tajās raktuvēs, par cik gadiem ātrāk šo raktuvju apkārtne atbrīvoju-
sies no ledāja segas.

Jāatzīmē, ka viena vecuma slokšņu noskaidrošana dažādās raktu-

vēs nav vienkārša. Literatūrā bieži ieteiktā slokšņu biezuma dia-

grammu salīdzināšana nedod pietiekami pārliecinošus rezultātus, jo
nogulumu daudzums, kas katru gadu nonāca baseinos, bija apmēram
vienāds. Tādēļ nepieciešams katrā raktuvē noņemt kastēs slokšņu
mālu netraucētus monolītus un tos salīdzināt.

Visraksturīgākais izrādās slokšņu vasaras slānītis, īpaši tā apak-
šējā un augšējā daļa, kur dažās sloksnēs novērojams raksturīgs
aleirīta un smalkas smilts slāņojums, kas dod iespēju, kā rāda pētī-
jumi Zemgales baseinā, pilnīgi droši paralelizēt mālu sloksnes raktu-

vēs, kuras atrodas 4—6 km attālumā viena no otras.

Tā, salīdzinot sloksnes, ķieģeļnīcas «Progress» mālu raktuvēs iz-

rādās par 5 sloksnēm vairāk nekā nedaudz uz ziemeļiem Ozolnieku

un «Spartaka» raktuvēs. Tas liecina, ka attālumu, kas šķir šīs rak-

tuves, 5 km, ledājs nogājis 5 gadu laikā. Tātad ledāja Zemgales mē-

les atkāpšanās ātrums bijis apmēram 1000 m gadā. Atkāpšanās vir-

ziens šajā Zemgales baseina daļā bija perpendikulārs līnijai, kas

savieno Ozolnieku un «Spartaka» raktuves, tātad tuvs meridionālajam
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2. att. Slokšņu māls Balticas karjerā pie Krāslavas. Tumšie slānīši —

ziemas mālainie nogulumi, gaišie — vasaras smilšainie putekļainie
nogulumi.

virzienam. Slokšņu mālu pētījumi dod iespēju spriest arī, cik ilgs bijis
laika posms, kurā Zemgales baseinā uzkrājās mālu slāņi. Mālu slāņ-
kopas daļa, kam raksturīga slokšņota uzbūve un kas sastāda apmē-
ram

3
U no mālu kopīgā biezuma, veidojusies 44 gadu laikā — no

ģeoloģiskā viedokļa visai īsā laika sprīdī.
Ventas—Usmas un Polockas baseinu slokšņu māliem arī raksturīgs

tipisks sezonāls slāņojums, neliels slokšņu biezums un liels to skaits.
Tā, piemēram, Balticas mālu atradnē pie Krāslavas (sk. 2. att.) uzmē-

rītas 384 sloksnes, Ugāles atradnē — 70 sloksnes.

Tomēr atšķirībā no Zemgales baseina šeit ir maz mālu raktuvju,
kas neļauj sasaistīt mālu sloksnes vienotā sistēmā, tādēļ dati par

Ventas—Usmas un Polockas mālu baseinu izveidošanās apstākļiem ir

daudz nepilnīgāki.

A. Nagle

STALAKTĪTI UN STALAKTĪTU ALAS LATVIJĀ

Stalaktīti ir minerālu agregāti, kas veidojas pie paze-

mes alu griestiem un sienām, izgulsnējoties no minerālu

ūdens šķīdumiem. Stalaktītiem pretī uz grīdas aug sta-

lagmīti. Šādas alas ir Karpatos, Krimā un citur, kur sta-

laktīti ir pat metriem gari. Arī Latvijā zināmas daudzas

skaistas alas, bet tās veidojušās irdeno smilšakmeņu sufo-

zijas rezultātā (sk. 1968. g. «Dabas un vēstures kalen-
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dāra» 84. lpp.) un stalaktīti tajās nav sastopami. Turpretī
ar karsta procesiem saistītās alas, kuras rodas, izšķīstot
dolomītiem, kaļķakmeņiem vai ģipšakmeņiem, Latvijā ir

mazas, sastopamas reti un pa daļai ir mākslīgi izlauztas.

Bet vai Latvijā ir stalaktītu alas?

Jau A. V. Hupels (1777. g.) un J. B. Fišers (1778.,
1784. un 1791. g.) rakstīja, ka Saulkalnes lauztuvēs ieža

tukšumā (mazajā alā) atrasts skaists, vairāk nekā pus-

pēdu garš un P/2 collas resns kalcīta stalaktīts, lūzumā

špatveidīgs, pārklāts ar tumšu kaļķainu garozu, un citās

vietās dažādi mazāki stalaktīti. v.

1924. gadā par šo jautājumu rakstīja vēlākais Latvijas
PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks J. Greste.

Saņemtas ziņas, ka Gaujas tuvumā agrāk novēroti stalak-

tītiem līdzīgi veidojumi, kāds zēns pat atnesis diezgan
lielu stalagmītu, kas pēc tam glabājies bij. Skolu muzejā.
J. Greste aicināja lasītājus meklēt stalaktītu alas. Tomēr

vairākus gadu desmitus netika gūti nekādi panākumi.
Tikai 1948. gadā ģeoloģe M. Matisone Amatas krastos

kādā dolomītu dobumā nejauši atrada skaistu 12—18 mm

resnu stalaktītu ar šķērsgriezumā labi redzamām pieau-

guma zonām. Arī citiem ģeologiem laimējās pie Gaujienas
un Daugavas krastos Pļaviņu un Doles apkārtnē iežu ka-

vernās un plaisās atrast stalaktītus (sk. 1963. g. «Dabas

un vēstures kalendāra» 102. lpp.). Bebrulejā atklāja pat
nelielu dolomītu alu, pie kuras griestiem bija izveidojušies
nevis kalcīta, bet gan retāk sastopamie sīkie dzelzs mi-

nerālu stalaktīti. Tagad šī ala sagruvuši.
īstas dolomītu alas ar kalcīta stalaktītiem Latvijā pirmo

reizi atradis A. Pūriņš 1967. gadā Līgatnes upītes krei-

sajā krastā starp «Zanderiem» un «Ķempjiem». Seit ūdeņi
izskalojuši dziļākos Amatas svītas smilšakmeņus, tāpēc
virs tiem gulošajos Pļaviņu svītas dolomītos pēc iegruvu-
miem radušās alas. Latvijā tās ir gandrīz vienīgās dolo-

mīta alas, kuras veidojusi pati. daba un kuras saglabā-
jušās līdz mūsu dienām. Pašlaik pieejamas divas alas. Ta-

nīs var iekļūt tikai ar grūtībām, bet aiz šaurās ieejas ir

apmēram 8 m gara un 1,5—2 m augsta telpa. Zemes virs-

pusē redzama virkne iegruvumu, kas norāda, ka alu ir

bijis vairāk.

No minerālu ūdens šķīdumiem pie šo alu griestiem iz-

auguši raksturīgas formas stalaktīti. Tie sastāv no parastā



1. att. Kalcīta stalaktīti.

stalaktītu materiāla —kal-

cīta (CaCO 3). Lielākais

stalaktīts garumā sasniedz

7 cm un caurmērā 7 mm,

tātad ir nedaudz tievāks

par jau minēto stalaktītu

no Amatas krastiem. Rak-

sturīgi, ka visi stalaktīti ir

iedzelteni, pret gaismu vairāk vai mazāk caurspīdīgi.
Jēkabpils apkārtnē un citur dolomītu virsma klinšu do-

bumos vietām nosēta ar pavisam maziem, caurmērā 1—

2 mm, baltiem, matētiem bumbiņveida stalaktītiem.

Bez tam stalaktītu veidošanās labi novērojama Alūk-

snes rajonā, bijušajās Grūbes dzirnavās pie Vaidavas

upes, kur dolomīta klintī izkalts pagrabs. Uz tā sienas,
kam cauri sūcas ūdens, aug nelieli, pavisam trausli sta-

laktītiņi, kas sastāv no aragonīta (CaCO3 paveids).
Līdzīgi veidojumi atrodami saldūdens kaļķiežos —

šūn-

akmeņos, kuru virspuse vietām noklāta ar maziem, pus-

apaļiem, I—2 cm izmēra stalaktītiņiem. Tas ir saldūdens

kaļķiežu lāsenis, sastopams Cēsu apkārtnē Jaunzemju—
Lībānn šūnakmens atradnē v. c.

Dabā sastopami ne

tikai kalcīta, bet arī

dzelzs savienojumu —

minerālu getīta un li-

monīta stalaktīti. Tie ir

līdz 1 cm gari, 1 mm

caurmērā, ar stalaktī-

tiem raksturīgo formu

un tumšbrūnā krāsā.

Sastopami, kā jau mi-

nēts, pie griestiem da-

žās nelielās dolomīta

alās Daugavas ielejā.
Sevišķi interesantas

irt. s. karsta parā-

2. att. Ģipša stalaktīti.

59
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3. att. Ledus stalaktīti. 4. att. Dzintara stalaktīts.

dības — iežu izšķīdināšana — un ar tām saistītās krite-

nes (zemes iebrukumi) ģipšakmeņu nogulumos Nāvessa-

las—Baldones —Skaistkalnes apvidū. Piemēram, Mēmeles

kreisajā krastā Lietuvas PSR daļā aiz Skaistkalnes ir

grandiozas ģipšakmeņu klintis un tajās ala
— «Velna

pils». Ūdens darbības rezultātā ģipsis ne tikai izšķīst, bet

zināmos apstākļos var izkristalizēties no jauna un dažos

gadījumos izveidot sīkus (1 —2 mm) stalaktītus, kāNāves-

salā uz ģipšakmeņu virsmas (sk. 2. att.).
Arī ledus pieder pie minerāliem, un gleznainās lāstekas,

kas tik bieži iepriecina mūs ziemā un agrā pavasarī, pie-
skaitāmas stalaktītiem. Tās nereti izveidojas pie avotiem,
kas iztek no dolomītu klintīm (sk. 3. att.). Ziemas beigās
jūras krastā sadzītajos ledus blāķos reizēm uziet mazas

alas ar skaistiem ledus stalaktītiem un stalagmītiem.
No dzintara dabiskajiem agregātiem ievērību pelna pa-

veids, kas radies, sveķiem palēnām iztekot no plaisām
koka stumbrā vai zaros un turpat sacietējot. Izveidojas
nelieli gareni satecējumi, kuriem pēc formas ir liela līdzība
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ar stalaktītiem. Tie parasti ir ne ļoti tīra un dzidra dzin-

tara. Šāds stalaktīts atrasts izskalots arī pie Slokas (sk.
4. att.).

JAUNO NATURĀLISTU DARBS

DAŽĀDOS GADALAIKOS

Lai gūtu panākumus, jaunajiem dabas draugiem ieteicam paturēt
prātā vairākus noteikumus.

1. Strādā pēc iespējas patstāvīgāk.
2. Katru iesāktu darbu izpildi līdz galam. lesākti un nepabeigti

darbi neizkopj spējas, neattīsta neatlaidību.

3. Jaunajam naturālistam rūpīgi jāvēro, jāvāc materiāli, jāgatavo
kolekcijas un novērotais jāapraksta dienasgrāmatā.

4. Aprakstot novērojumus dienasgrāmatā, neaizmirsti atzīmēt kon-

krētus faktus (datumu, laika apstākļus, daudzumu utt.). Dienasgrā-
mata, ko raksta parastajā burtnīcā vai citur, ir pamats visiem natu-

rālistu pasākumiem.
Bez izmēģinājumiem un novērojumiem skolas mācību laukā un

dzīvās dabas stūrītī naturālistiem jānovēro daba.

DARBS ZIEMĀ

Astronomiski ziema sākas 22. decembrī, kad ir visgarākā nakts un

visīsākā diena. Dabā ziema iestājas gan agrāk, gan vēlāk.

Augu dzīvē ziema atnāk līdz ar salu. Dzīvniekiem ziema sākas

ar salu, barības trūkumu vai dziļu sniega segu.

Dabas draugu dzīve šajā gadalaikā ir rūpju un satraukuma pilna.
Kā pārziemo stirnas, brieži, eži, vāveres, zīlītes, irbes, rubeņi un citi

dzīvnieki un putni? Kā pabarot dzīvniekus, kam trūkst barības? Kā

pārziemo rozes, ogulāji, augļu koki un citi augi? Svarīgs naturālistu

uzdevums ir rūpēties par augu un dzīvnieku pārziemošanu. Bez tam

ziemā naturālisti sakārto kolekcijas, herbārijus, izdod tematiskas sie-

nas avīzes vai žurnālus par augu un dzīvnieku dzīvi. Apkopojot pa-
veikto, jaunajiem naturālistiem jāsagatavojas novērojumiem un izmē-

ģinājumiem nākamajā sezonā — jāiepazīstas ar darbu tematiem, jā-

sagādā nepieciešamie piederumi.
Daudz interesanta ziemā var novērot dzīvās dabas stūrītī.

DA2I UZDEVUMI NOVĒROJUMIEM

1. Sastādi nākamās sezonas novērojumu un izmēģinājumu plānu!
2. Novēro akvārijā spāru kāpurus! Kad un kur ievākti spāru kā-

puri? Cik ilgi tie dzīvo ūdenī? Apraksti kāpura ārējo uzbūvi (kājas,
mutes daļas, ķermeni)! Kā spāru kāpuri ievelk un izlaiž ūdeni pa

zarnu? Kā elpo? (Vai paceļas pie ūdens virsmas, vai elpo ūdenī iz-
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šķīdušo skābekli?) Baro kāpurus ar slieku gabaliņiem vai gaļu? No-

vēro, kā tie izmet pagarināto apakšlūpu (masku), lai saķertu laupī-
jumu! Kāpēc spāru kāpuri ir kaitīgi zivju mazuļu dīķos? Tuvojoties
pavasarim, iespraud akvārijā zariņu, lai kāpuri varētu iznākt no

ūdens un izlidot spāre! Lielus (pieaugušus) kāpurus izlidošanas no-

vērošanai var ievākt ari pavasarī. Izgatavo spāres attīstības kolek-

ciju!
3. Novēro akvārijā strauteņu kāpurus! Strauteņu kāpuri labi dzīvo

akvārijos, ja tajos ir daudz augu un ūdens bagāts ar skābekli. Novēro

strauteņu kāpuru pārvietošanos un aizsargāšanos! Apskati maksts uz-

būvi! No kāda materiāla tā izgatavota? Kāds ir kāpurs bez maksts?

Kāda makstij nozīme? Kā kāpuri elpo? (Vai tie paceļas pie ūdens

virsmas?) Kā barojas kāpuri? (Ar augiem vai dzīvniekiem?) Kā tā-

lāk attīstās maksteņu kāpuri?
4. Novēro ūdensvaboles! Odensvaboles akvārijos dzīvo labi, ja ir

daudz augu, pie kuriem tās pieķeras. Odensvaboles ir plēsīgi kukaiņi,
tāpēc nevar turēt daudzas kopā. Vaboles baro ar sliekām un gaļas
gabaliņiem. Akvārijs, kurā tās dzīvo, jānosedz ar stiklu.

Novēro vaboles kustības un kāju nozīmi! Kā tā elpo? Cik ilgi
spēj uzturēties zem ūdens? Kā un kādu barību iegūst?

leteicams novērot ari ūdensvaboļu kāpurus. Kā tie pārvietojas, kā

elpo, kā barojas?
5. Novēro zivis! Pietiekami plašos akvārijos ieteicams turēt vietē-

jās zivis (pīkstuli, līni, līdaku v c). Novēro zivju spuru darbību!

Kā zivis elpo? Ar ko barojas, kā atrod barību, kādi nosacījuma re-

fleksi tām izveidojušies?
6. Novēro putnu kopgaldu! lerīko barotavu un novēro putnus, kas

to apmeklē!
7. Kur pārziemo kukaiņi? Novēro mārītes, mušas uz loga, odus

pagrabā, arī dzīvoklī! Kur dabā pārziemo kāpostu balteņa kūniņas?
8. Izmantojot pavasarī un vasarā ievākto materiālu, izgatavo pre-

parātus, kas parāda vardes, oda, istabas mušas v. c. attīstību!

9. Piedalies jauno naturālistu sanāksmē «Dzīvnieku dzīve ziemā».

10. Piedalies jauno naturālistu konferencē «Augu dzīve ziemā».

FENOLOĢISKO NOVĒROJUMU UZDEVUMI

1. Sniega segas biezuma un blīvuma noteikšana. 2. Augsnes sa-

saluma un ledus biezuma noteikšana. 3. Pirmā diena ar kamanu ceļu.
4. Sala brūču (stumbra plīsumu) izveidošanās. 5. Egļu sēklu izsēša-

nās sākums. 6. Egļu, priežu un citu koku sēklu masveida izsēšanās.

7. Ziemas viesu masveida ieceļošana (svilpji, ķeģi, zīdastes). 8. Diž-

raibā dzeņa pirmie klaudzieni ziemas beigās. 9. Pirmā lielās zīles

dziesma. 10. Ziemas viesu aizlidošana (februārī).

EKSKURSIJU (APRAKSTU) TEMATIKA

1. Augu dzīve zem sniega. 2. Koku un krūmu pazīšana pēc mizas,

pumpuriem un zaru izvietojuma. 3. Pēdas sniegā.
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A. Pastors

PIECI «PIRMIE» EZERI LATVIJĀ

Latvijā ir 133 ezeri, kuru ūdens virsas platība ir 1 km2 un lie-

lāka. Dažādi ir šo ezeru morfometriskie elementi — ūdens virsmas

platība, dziļums, garums, tilpums, baseina platība, augstums virs

jūras līmeņa, salu skaits, ūdens apmaiņas un aizaugšanas intensi-

tāte.

Apskatīsim, kuri no šiem 133 ezeriem, vērtējot pēc minētajiem
morfometriskajiem elementiem, ieņem pirmās 5 vietas.

Kuriem Latvijas ezeriem ir vislielākā ūdens

virsas platība?

1. Rāznas 53,8 km 2
,

2. Burtnieku 38,4 km2
,

3. Usmas 38,0 km2
,

4. Liepājas 37,1 km2

,
5. Engures 35,4 km2.

Piezīme. Pēc Lubānas zemienes izbūves darbu nobeigšanas Lubāns

ar 85 km2 lielu platību ieņems pirmo vietu. Šajā sarakstā nav ietverta

Pļaviņu HES uzstādinājuma ezera virsas platība — 42,3 km2.

Kuri ezeri ir visdziļākie?

1. Drīdzis 65 m, 2. Cieceres 50 m, 3. Ilzas 46 m, 4. Ušuru 45 m,

5. Gusēna 40 m.

Kuri ezeri ir visgarākie?

L Engures 18,8 km, 2. Lubāns 15,6 km, 3. Usmas 13,5 km, 4. Burt-

nieku 13,3 km, 5. Rušonu 13,0 km.

Kuros ezeros ir visvairāk ūdens? (Kuriem ezeriem ir

vislielākais tilpums?)

L Rāznas 405 milj. m
3,

2. Usmas 205 milj. m
3,

3. Lubāns 147 milj.
m

3,

4. Sīvers 106,8 milj. m
3,

5. Alūksnes 106,4 milj. m 3.
Piezīme. Sarakstā nav ietverts Pļaviņu HES uzstādinājuma ezers,

kura tilpums ir 630 milj. m 3.

Kuriem ezeriem ir vislielākais pieteces ba-

seins?

1. Liepājas 2578 km2, 2. Burtnieku 2290 km2

,
3. Lubānam 2050 km2

,

4. Ķīšezeram 1900 km2, 5. Juglas 1710 km2

.

Kuri ezeri atrodas visaugstāk virs jūras lī-

meņa?

1. Kaķīšu 221,6 m, 2. Alauksts 202,3 m, 3. Inesis 194,7 m, 4. Lī-

deres 192,4 m, 5. Kāļu 187,8 m.



Kuros ezeros visvairāk salu?

1. Ežezerā 69, 2. Sīvera 25, 3. Liepājas 16, 4. Papes 12, 5. Dag-
das 12.

Kuros ezeros
i

visātrāk atjaunojas ūdens? (Cik
reizes gadā ezers to maina?)

1. Juglas 53 reizes, 2. Dūņu 22 reizes, 3. Istras 20 reizes, 4. Lo-

bes 16 reizes, 5. Ižūņu 15 reizes.

Kuros ezeros ūdens saglabājas visilgāk? (Cik

gados ezers to izmaina?)

1. Sventes reizi 23 gados, 2. Alūksnes reizi 14 gados, 3. Drldzis

reizi 12 gados, 4. Slvers reizi 10 gados, 5. Meduma reizi 9 gados.

Kuri ezeri visvairāk aizaug? (Par cik km2 50 gados
samazinājusies ezera platība?)

1. Engures par 8,9 km2

,
2. Burtnieku par 3,0 km2, 3. Rāznas par

2,5 km 2, 4. Babītes par 2,2 km2

,
5. Sīvers par 1,8 km2.

Piezīme. Sī samazināšanās ne vienmēr ir aizaugšanas rezultāts.

Kā redzams, pirmo vietu divreiz ieguvis Rāznas ezers: tas var

lepoties ar vislielāko ūdens daudzumu, un tā spogulis ir vislielākais.

Arī Engures ezers pirmajā vietā ticis divas reizes: tas ir visgarākais,
bet ari visātrāk aizaug, tātad pamazām zaudē savu garumu, un

nav teikts, ka Lubāns ar laiku to nepārspēj. Pa vienai pirmajai vie-

tai ir Drīdzim ar vislielāko dzijumu, kas ir tāds pats kā Rīgas jūras
līča maksimālais dziļums, Liepājas ezeram ar vislielāko baseinu,
tātad ari ar to, ka saņem visvairāk ūdeņu (gadā 683 milj. m 3), Ka-

ķīšu ezeram, kas Vidzemes Centrālajā augstienē novietojies visaug-

stāk, Ežezeram, kas tālu pārspēj citus ar savām skaistajām salām,

Juglas ezeram, kas visbiežāk maina ūdeni, tāpēc ari kalpo Rīgas pil-
sētas ūdensapgādei, un beidzot konservatīvajam Sventes ezeram,

kas pirmo vietu ieguvis ar to, ka visilgāk saglabā savus ūdeņus ne-

mainītus.
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PAVASARIS

PŪPOLZARS

Pūpoli nešņāko vējā saniknoti un valdonīgi kā lielie

koki — putās sakultas jūras atbalsis. Pat vēja skarbā

maiguma glāstīti, pūpoli zuz kā milzu smilgas. Tā ir viņu

dziesma, tikpat vienkārša un pieticīga, cik viņu pieticīgais
skaistums.

īstam skaistumam nav jāsaka: «Raugiet, esmu pārāks
par citiem!» Daba to vispār neprot: katrs koks un zieds,

putns un kukainis ir neatdarināms un savam skaistumam

uzticīgs. īsts skaistums, kura dabā Ik uz soļa tik daudz,

gaida, lai to lerauga vērīgs skatiens.

Ari pūpoli gaida, kad tiks pamanīti sudrabainiekažociņi.
Visu ziemu nogulējuši šaurajās, tumšajās čaumalās, tie

pa vienam vien izlauzušies brīvībā, lai zaudētu sudrabaino

spīdumu un kļūtu pūkaini un apaļīgi. Parasts mīkstos,

silti glāstošos pūpolus salīdzināt ar jēriņiem. Liekas, tie

pelnījuši vēl maigāku apzīmējumu. Neviens taču neprot

pieskarties tā, kā prot pūpols. Varbūt tāpēc, ka pēc garās
ziemas guļas sirds atsituši un visvairāk ilgojas glāsta?

Pūpols pirmais no pavasara ziediem (ja spilgtu smaržu

un krāsu cienītāji vispār ļauj to nosaukt par ziedu) atsa-

kās no saviem līganajiem augstumiem, lai atdotos māla

vāzes vēsajās skavās. Pieliecoties tuvāk, izrādās, ka pū-
poli sniedz vairāk, nekā sola, kad, galvu atmetuši, skatā-

mies uz tiem no apakšas. Tie smaržo kā tikko attaisīts

strops. Ne velti bites ar tādu skubu steidz pārnest pūpolu
skropstās sabirušos saules putekšņus uz saviem saldajiem
mājokļiem.

Pūpolzars neprot runāt. Ja prastu, droši vien čukstētu:

«Es taču ari gribu priecāties par sauli tāpat, kā tu priecā-

jies par mani! Gribu priecāties par melnajiem ciņu pu-
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niem, kas uzkrāj spēkus, lai dotu dzīvību košam zaļu-
mam un sausu mājvietu ķīvītēm. Es labprāt šūpotu garām

lidojošu strazdu un papļāpātu ar viņu par pieredzējumiem
dienvidu zemēs. Bet tu ilgojies, lai saule un zemes smarža

paplestu tavas istabas šaurību, tāpēc pārnesi mani mājā.
Tad ņem plašuma izjūtu un pavasara prieku, ko es dzēru

jau no pirmajām tērcēm!»

Cilvēk, tieši tāpēc mācies cienīt kluso skaistumu!

F. Galenieks

BITĒM IZMANTOJAMIE AUGI PAVASARĪ

Mūsu klimata apstākļos bišu saimes spiestas pavadīt stropos ap-
tuveni sešus rudens un ziemas mēnešus (no oktobra līdz aprīlim).

Sajā garajā bezdarbības laikā bišu skaits katrā saimē pat vislabā-

kajos ziemošanas apstākļos samazinās, bet, ja ziemošanas periodā bi-

juši kādi traucējoši apstākļi (slikta barība, aukstums, peles, slimība),
bišu saimē ir stiprs birums un saimei pēc iespējas ātrāk jāpalīdz, lai

uzlabotu tās veselību, palielinātu stropā labas barības krājumus un

veicinātu mātes dējību. Vārgas saimes agrā pavasarī visātrāk atve-

seļojas un atgūst spēkus, ja bites agrāk izlidina un pēc pirmā izlieto-

juma gādā agras bišu ganības.
Par pirmo ziedputekšņu devēju jāuzskata lazda. Tās spurdzes,

ja vien ziemā nav apsalušas, atveras jau martā, un labos laika ap-

stākļos bites intensīvi darbojas ap atplaukušajām spurdzēm. Daudz

lielāka nozīme kā pirmajām ziedputekšņu devējām un nektāraugiem
ir vītolu (koku) un kārklu (krūmu) sugām. Latvijas PSR sastop 18

vītolu un kārklu sugas, bez tam vēl šo sugu formas un hibrīdus. At-

sevišķas vītolu un kārklu sugas mūsu republikas rajonos zied dažā-

dos laikos no marta līdz jūnijam pa 10—12—15 dienām katra, izvei-

dojot apmēram 2 mēnešus garu pavasara ziedu konveijeru. Pievēršo-

ties atsevišķām vītolu un kārklu sugām, atzīmēsim dažas bišu pava-

sara ienesumam visvērtīgākās.
Blīgzna jeb pūpolvītols (Salix caprea L.), līdz 15 m

augsts koks, visbiežāk aug mežmalās, krūmos, grāvmalās. No vītolu

sugām blīgzna sāk ziedēt visagrāk — marta otrā pusē un aprīļa sā-

kumā un bagātīgi dod pirmos ziedputekšņus un nektāru. No mežu at-

jaunošanas viedokļa pret blīgznām iebilst kā pret koku, kas noēno

pamežu un neļauj atjaunoties no mežrūpniecības viedokļa vērtīgākiem
kokiem. Mežniecības stipri iznīcina biškopībai tik vērtīgo blīgznu. 5ā

iemesla dēļ iesaka tām saimniecībām, kur plašāk izvērsta biškopība,
iestādīt dravas tuvumā blīgznu un citu vītolu sugu birzīti. Viengadīgi
vai divgadīgi blīgznu stādi atrodami mežmalās, grāvmalās, tie ļoti
ātri aug un sāk ziedēt. Pietiek 2—3 blīgznu uz bišu saimi pie dra-

vas, lai agrā pavasarī nodrošinātu bitēm prāvu ziedputekšņu un da-

ļēji arī nektāra ienesumu. Blīgznas vairojas no sēklām, kas nogata-

vojas maijā un tūliņ izsējamas vai izsējas pašas un ātri sadīgst.



Smilšu kārkls (Salix daphnoides Willd.), 10—12 m augsts
koks ar raksturīgu zilu mizas apsarmojumu, visbiežāk sastopams kā-

pās, upju krastos un dārzu sētmalēs, kur to audzē skaisto pūpolu
dēļ. Sāk ziedēt aprīļa pirmajā pusē, un bites, to intensīvi aplidojot,
ievāc daudz agro ziedputekšņu. Smilšu kārkls viegli pavairojams ar

pāris centimetru resniem spraudeņiem, no kuriem jau trešajā gadā
uzzied pirmie pūpoli.

Garlapu kārkls (Salix dasyclados Wimm.), 3—5 m augsts
krūms vai neliels koks, sastopams upju un ezeru krastos, arī kā de-

koratīvs krūms. Zied aprīlī.
Smaillapu kārkls (Salix acutifolia Willd.), līdz 10 m augsts

koks vai krūms, sastop smilšainās upmalās, bieži kultivēts skaisto

pūpolu dēļ. Zied aprīļa pirmajā pusē. Tiek pavairots ar spraudeņiem
un dod hibrīdus.

Baltais vītols (Salix alba L.), 20—25 m augsts koks upju
ielejās, lapu mežos; kā krāšņuma koks tiek stādīts arī parkos un

alejās. Zied maijā, un bites no tā iegūst daudz nektāra. Dod dažādus

hibrīdus un formas, starp citu, arī pie mums sastopamo sēru vītolu,
sudrabvītolu. Pēdējais ir baltā vītola varietāte.

Trauslais vītols (Salix fragilis L.), 15—20 m augsts koks

upju ielejās, krastos, alejās un parkos. Republikas dienvidrietumos pie
mājām, ūdeņiem, gar ceļmalām bieži sastop trauslā vītola varietāti

ar pilnīgi apaļu vainagu (Salix fragilis f. bullata Spāth). Zied maijā.
Pavairo ar spraudeņiem.

Sķetra (Salix pentandra L.), līdz 10 m augsts koks vai krūms

purvājos, upju ielejās, pļavās, krūmājos. No kārkliem un vītoliem zied

visvēlāk — jūnijā. Bitēm dod nektāru un ziedputekšņus. Pavairo ar

spraudeņiem un sēklām.

Apses (Populus L.), ātri augoši koki, divmājnieki. Sastopami
dažādos mežos, tīraudzēs. Zied aprīlī un maija sākumā. Ziedēšanas

laikā bites no apšu spurdzēm ievāc daudz ziedputekšņu. Vislielākā

Melnalksnis. Baltalksnis.

5* 67



68

nozīme bišu pavasara ienesumā ir parastajai apsei (Populus
tremula L.), kas mūsu republikā sastopama visai lielos daudzumos.

Vienlaikus ar ziedputekšņiem bites no šo apšu jaunajām lapām, kam

pie plākšņu pamata atrodas ziedzarīši, ievāc nektāru. Arī pārējām
mūsu republikā sastopamām apšu sugām — balzamapsei (Popu-
lus balsamifera L.), baltajai apsei (Populus alba L.), Ka-

nādas apsei (Populus canadensis Moench) v. c. sugām ziedu

laikā ir sava nozīme bišu ienesumā.

Melnalksnis (Alnus glutinosa Gaertn.) un baltalksnis

(Alnus incana Moench) agrā pavasarī dod bitēm vērtīgus ziedputek-
šņus. Ka bites augstu vērtē alkšņu ziedputekšņus, redzams lauku

skaidienās, kur ziemā cirstie un pārvestie alkšņu žagari saulgozī ātrāk

atver spurdzes un alkšņu zarus kāri aplido bites. leteicams agrā pa-
vasarī gatavot ziedputekšņu barību, iejaucot izkaltētus alkšņu zied-

putekšņus medus un cukura sīrupā.
Kļavu (Acer) ziedos bites iegūst daudz nektāra un ziedputekšņu.

Visagrāk, aprīlī, zied ošlapainā kļava (Acer negundo L.),
bet bieži vien laika apstākļi traucē izmantot šo ienesumu. Parastā

kļava (Acer platanoides L.) zied aprīļa beigās un maija sākumā,
dod bagātīgu ienesumu, bet bites ne katrreiz spēj izlidot kļavas 10

dienu ilgajā ziedēšanas laikā. Tatāru kļava (Acer tataricum L.)
zied jūnija sākumā, bagātīgi dod nektāru un ziedputekšņus. leteicams

šo kļavu ieaudzēt dravu novietņu tuvumā, jo tā sāk ziedēt, kad pa-
vasara ziedētāji izbeidzas.

Tikko parastā kļava beigusi ziedēt (ap 10. maiju), sāk ziedēt

ārstniecības cūkpiene (Taraxacum officinale L.). Bites tajā
atrod daudz ļoti vērtīgu ziedputekšņu, bet maz nektāra.

Maijā parkos un dārzos uzzied virkne dekoratīvo augu, starp ku-

riem ir labi nektāra un ziedputekšņu devēji. Tādiem pieskaitāmi
zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.), kokveida ka-

ra gā n a (Caragana arborescens Lam.), sausserži (Lonicera L.)
un daudzi citi augi.

Augļu dārzos maijā zied augļu koki — ābeles, bumbieres, ķirši,
plūmes, japāņu cidonijas, dažviet aprikozes, korintes un dažādi ogu-

lāji — ērkšķogas, jāņogas, upenes, kazenes, avenes. Visi šie augi iz-

dala nektāru un ziedputekšņus, sagādājot bitēm barību saimes at-

tīstībai.

Kolhozos un padomju saimniecībās jau maija beigās uzzied iepriek-
šējā rudenī lopbarībai sētie ziemas rapši (Brassica napus var.

oleifera Metzg.), un bites no tiem iegūst daudz nektāra.

V. Tumšs

BITES UN ZIEDI

Pavasaris. Sniega sega paglābušies no siltajiem saules

stariem tikai ēnainās mežmalās un gravu nogāzēs. Bet

citur vērojama strauja dzīvās dabas atmoda. Atsākusies

sulu cirkulācija koku stumbros.
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Kamene darbā.

Apstāsimies pie ziedoša kārklu krūma un pavērosim to.

No zieda uz ziedu lido mājas bites, smagi dūc kamenes,

gan uz ziediem, gan lidojot ap tiem, redzamas daudzas

vientuļi dzīvojošas bites, lapsenes, mušas, tauriņi un citi

kukaiņi. Ko tie visi meklē ziedos? Ziedputekšņus un nek-

tāru — daudzu kukaiņu vienīgo barību. Kukaiņu orga-

nismā rudenī uzkrātās barības rezerves ir izsīkušas, tas

jāatjauno. Ja lapsenes, mušas, tauriņi un daudzi citi ku-

kaiņi izlieto ziedputekšņus un nektāru tikai savai barībai,
tad'bites un kamenes šos ziedproduktus ievāc, uzkrāj un

izlieto kā savai, tā kāpuru barībai.

Ap ziedošiem kārkliem un citiem pavasara ziediem lido-

jošās kamenes ir jaunās, rudenī apaugļotas un pārziemo-
jušās mātītes, kas tagad dibinās katra savu saimi. Tas

iekārto ligzdas atbilstoši savas sugas īpatnībām (zemes

alās, akmeņu kaudzēs, cauros kokos, sunas_ utt.), savāc

ligzdā ziedputekšņus un medu, izdēj pirmās oliņas un

rūpējas par izšķīlušos kāpuru attīstību. Tikai tad, kad no

pirmajiem periem attīstās jaunās darba kamenes, sakas
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ligzdas paplašināšana. Saimes dibinātāja mātīte paliek
ligzdā kā oliņu dējēja, bet visus pārējos pienākumus
veic darba kamenes. Vasarā attīstās arvien jaunas darba

kamenes, tādējādi saimes locekļu skaits pakāpeniski palie-
linās. Vasaras otrā pusē vai beigās no oliņām attīstās arī

tēviņi un nedaudz vēlāk — jaunās mātītes. Rudenī no lie-

lās kameņu saimes (dažām sugām saimē ir pat vairāki

simti īpatņu) dzīvas paliek tikai jaunās apaugļotās mā-

tītes, bet pārējie locekļi (saimes dibinātāja mātīte, darba

kamenes un tēviņi) nobeidzas. Jaunās mātītes uzmeklē

piemērotas pārziemošanas vietas, lai nākamajā pavasarī
sāktu visu no gala.

Ja mājas biti un kamenes pazīst katrs, tad vientuļi dzī-

vojošās bites tikai retais, kaut gan mūsu republikā sastop
vairāk nekā 200 šo bišu sugu. Visbiežāk tās notur par mu-

šām vai par lapsenēm. Tomēr, aplūkojot uzmanīgāk da-

žādu bišu (mājas bites, vientuļo bišu, kameņu) ķermeņa
uzbūvi, viegli saskatāmas tās pazīmes, kas raksturīgas

Mājas bites ķermeņa she-

matisks zīmējums.

visām bitēm (sk. attēlu). Galvas priekšpusē piestiprināti
2 posmoti taustekļi (1) — mātītēm 12 posmi, tēviņiem 13.

Galvas sānos 2 lielas fasetacis (2), bez tam vēl uz pieres
3 vienkāršas actiņas. Mutes orgāni pārveidoti par īsāku

vai garāku snuķīti (3). Ķermeņa krūšu daļas mugurpusē

piestiprināti 2 pāri caurspīdīgu plēvainu spārnu (4, 5)
ar katrai ģintij raksturīgu dzīslojumu. Krūšu apakšpusē
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atrodas 3 pāri posmotu kāju (6, 7, 8, 9). Visām bitēm (at-
šķirībā no citām radniecīgām plēvspārņu grupām) pakaļ-
kāju stilbi (8) un pirmais pēdas posms (9) vairāk vai

mazāk saplacināti. Vairumam bišu sugu ķermenis stipri
matots. Atšķirībā no saimēs dzīvojošajām mājas bitēm un

kamenēm šīs bites dzīvo atsevišķi. Katra mātīte veido

savu ligzdu. Savākto ziedputekšņu piciņas, kam piejaukts
medus, tā izvieto ligzdas atsevišķos nodalījumos — šūnās,

iedēj vienu oliņu un šūnu aizvāko. No oliņas attīstījies
kāpurs barojas pats. Vientuļās bites savas ligzdas iekārto

dažādi — gan zemē kā vienkāršu vai sazarotu caurulīti,

gan koksnes ejās, gan dobos augu stublājos un zaros, gan

«mūrē» pašas no māliem, sveķiem v. tml. Vairumam vien-

tuļo bišu vasarā attīstās tikai viena paaudze, bet ir arī

sugas ar 2 paaudzēm vasarā (Halictus, Andrena). Izli-

došanas laiki dažādām sugām ir stipri atšķirīgi. Sugas,
kam ligzdā pārziemo jaunās paaudzes pieaugušās bites,
izlido agri pavasarī. Tās sastop uz pirmajiem pavasara

ziediem. Citas sugas pārziemo kāpuru vai kūniņu stadijā
tās izlido vēlāk.

Visām bitēm (izņemot parazītiskās sugas) kopīgs ir

tas, ka bites rūpējas par barības sagādi kāpuriem. Bišu

mātītēm pakaļkāju stilbus un vairāk vai mazāk saplaci-
nātos pēdas pirmos posmus klāj gari matiņi (vientuļajām
bitēm) vai tur izvietoti īpaši «kurvīši» (mājas bitēm un

kamenēm). Dažām citām vientuļajām bitēm vēdera apakš-
pusē no gariem, stīviem matiņiem izveidota īpaša suka

(Megachile, Osmia). Visi šie veidojumi noder ziedputek-
šņu savākšanai un uzkrāšanai, lai tos varētu nogādāt uz

ligzdu. Tikai dažas zemāk attīstītas bišu ģinšu (Prosopis,
Sphecodes) sugas, kuru ķermeņi maz matoti, ievāktos zied-

putekšņus vispirms norij un pēc atgriešanās ligzdā samit-

rinātus atrij ievietošanai šūnās.

Nektāra uzsūkšanai noder mutes orgāni — īsāki vai ga-

rāki snuķīši, kas dod iespēju piekļūt dziļi zieda stobriņā

apslēptajiem nektāra krājumiem. Kamenēm un dažām

vientuļajām bitēm (Anthophora) snuķīša garums var pār-

sniegt pat ķermeņa garumu. Tās var ievākt nektāru arī

no sarežģītākas uzbūves ziediem (no tauriņziežiem, lūp-
ziežiem). Primitīvākās bišu ģintis ar īsu snuķīti (Pro-

sopis) apmeklē vienkāršākas uzbūves ziedus (piemēram,
čemurziežus).
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Augstāko augu ziediem kā bišu barībai nepieciešamo
ziedputekšņu un nektāra ražotājiem bišu dzīvē ir izšķīrēja
nozīme. Savukārt ne mazāka nozīme augstāko augu dzīvē

ir bitēm. Tās, pārnesdamas ziedputekšņus uz citiem zie-

diem, veicina svešapputi, kas auga tālākai attīstībai ir

ļoti svarīgi. Daudzu augu ziedi ir tā pārveidojušies, ka bez

bišu un citu kukaiņu līdzdalības ziedu apaugļošanās vis-

pār nenotiktu un augiem būtu jāiznīkst. Galvenā loma

augu apputeksnēšanā pieder mājas bitēm, kaut gan ir

daudzi savvaļas un kultūraugi, kurus pa lielākai daļai ap-

puteksnē kamenes un vientuļās bites (piemēram, lucerna).
Tomēr dabā šo savvaļas apputeksnētāju ir par maz, lai

gūtu labus rezultātus. Pie tam jāņem vērā, ka daudzi lauk-

saimnieciskās ražošanas intensifikācijas pasākumi (pie-
mēram, plašā augu aizsardzības ķīmisko līdzekļu lieto-

šana) nelabvēlīgi ietekmējuši kameņu un bišu attīstību

un savairošanos. Gadās vēl neapzinīgi cilvēki, kas, atra-

duši kameņu ligzdas, grib nogaršot to medu un izmētā

jaunos perus, tādējādi iznīcinot saimes. Daudzas kameņu
saimes iznīcina peles un vārnas. Tas viss strauji samazina

kameņu skaitu. Zinātnieki pētī, kā šo cilvēkam tik derīgo
savvaļas apputeksnētāju kukaiņu skaitu atkal palielināt,
lai arī tajos novados, kur tas nav pietiekams, kur ir maz

vai nav nemaz mājas bišu, kultūraugu apputeksnēšanā
noritētu normāli. Kamenēm ierīko mākslīgas ligzdas, vien-

tuļajām bitēm rada labvēlīgus apstākļus ligzdu ierīkoša-

nai. Daudz varētu darīt jaunie naturālisti un pārējie sko-

lēni, novērojot un pētījot lielo cilvēku palīgu — augu ap-

puteksnētāju dzīvi, kā arī pārbaudot zinātnieku ieteiktos

paņēmienus konkrētos apstākļos.

J. Baltvilks

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE LATVIJAS PUTNI

Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1957. gada 24. ap-

rīļa lēmumu Nr. 219 noteikta grupā mūsu republikā īpaši
aizsargājamu putnu: visi gulbji, visas pūces, visi ērgļi,
stārķi (melnais un baltais) un trīspirkstu dzenis.

STĀRĶVEIDIGIE PUTNI (kārta Ciconiiformes)

Stārķi (ģints Ciconia)
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Latvijā sastopamas 2 sugas — baltais stārķis (Ci-
conia ciconia) un melnais stārķis (Ciconia nigra).
Abas sugas aizsargājamas kā putni ar lielu estētisku no-

zīmi. Par stārķiem sk. rakstu šā kalendāra 82. lpp.

ZOSVEIDIGIE PUTNI (kārta Anseriformes)

Gulbji (ģints Cugnus)
' No Latvijā sastopamajām 3 gulbju sugām pie mums

ligzdo tikai viena — paugurknābja gulbis (Cyg-
nus olor). Šā gadsimta 30. gadu beigās paugurknābja
gulbji sāka perēt dažos mūsu piejūras ezeros. Pēdējos
gadu desmitos novērojams, ka paugurknābja gulbju lig-
zdošanas areāla robeža Baltijas jūras austrumu krastā

virzās uz ziemeļiem. Pēdējos gados vairākos Latvijas pie-

jūras ezeros (Liepājas, Engures, Babītes) ligzdo pa 15—

20 pāru šo skaisto putnu. lekšzemē paugurknābja gulbji

Paugurknābja gulbis.
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kā ligzdotāji konstatēti tikai atsevišķos gadījumos. Paš-

reiz Latvijā ligzdojošo paugurknābja gulbju kopskaits ir

ap 70 pāru.
Pārējo divu sugu — ziemeļu gulbis (Cugnus

ciļgnus) un mazais gulbis (Cugnus bewickii) —

pārstāvji Latvijā sastopami tikai pavasaros un rudeņos
kā caurceļotāji.

Visi gulbji saudzējami kā putni ar lielu estētisku no-

zīmi. Jāatzīmē, ka jaunie gulbji ir nevis balti, kā pieau-
gušie putni, bet pelēki. Tāpēc reizēm gadās, ka nepieredzē-

juši mednieki tos nošauj, noturot par zosīm (vismaz ar

to cenšas aizbildināties), kaut arī pēc izmēriem, ķermeņa
uzbūves un izturēšanās gulbjus viegli atšķirt no citiem

putniem.

PIEKONVEIDIGIE PUTNI (kārta Fatconiformes)

Ērgļi (ģintis Pandion, Haliaētus, Aquila, Circaētus)

Latvijā sastopamas 6 ērgļu sugas. Visi mūsu ērgļi kā

dabas retums saudzējami.
Mūsu republikā joprojām regulāri tiek vajāts par ziv-

saimniecības kaitnieku atzītais zivju ērglis (Pan-
dion haliaētus). īstenībā šo straujo putnu Latvijā palicis
vairs tikai daži desmiti pāru. No tā vien redzams, ka prak-
tiski zivju ērgļi nekādus zaudējumus zivsaimniecībai no-

darīt nevar.

Zivju ērgļi uzturas ūdens tuvumā. Ligzdas būvē klusos

mežu nostūros, augstu koku galotnēs. Zivju ērgļi ir gāj-

putni, Latvijā sastopami no aprīļa līdz oktobrim.

Lielākais mūsu ērglis ir jūras ērglis (Haliaētus
albicilla). Agrāk Latvijā ligzdoja I—2 pāri šo putnu. Ta-

gad vairs nav zināma neviena apdzīvota ligzda. Gan jau-

nus, gan pieaugušus jūras ērgļus no marta līdz oktobrim

reizēm var novērot pie Engures, Lubānas, Burtnieka eze-

riem un citiem lielākiem ūdensbaseiniem. Dažreiz pie ne-

aizsalušiem ūdeņiem, piemēram, lejpus Ķeguma HES aiz-

sprosta, jūras ērgļi novēroti arī ziemā.

Jūras ērgļi pārtiek no dažādiem dzīvniekiem, taču iz-

virzīt jautājumu par to kaitīgumu, ņemot vērā, ka Latvijā

sastopami vairs tikai daži šīs sugas pārstāvji, ir bezjē-
dzīgi.

Kā rets ligzdotājs Latvijā sastopams vidējais ēr-

glis (Aquila danga). Tas ligzdas rajonam izvēlas vecas
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jauktu mežu audzes ūdens tuvumā. Ligzdas ierīko kokos.

Vidējais ērglis ir ceļotājs, pie mums sastopams no aprīļa
līdz oktobrim.

No ērgļiem mūsu republikā vislielākā skaitā perē m a -

zais ērglis (Aquila pomarina). Tas sastopams vecos

jaukta tipa mežos, kas mijas ar pļavām un klajumiem.
Arī mazais ērgliš ligzdu būvē kokos.

Šā putna barībā galvenā nozīme ir peļveidīgajiem grau-

zējiem. Līdz ar to mazais ērglis izdara zināmu pakalpo-
jumu lauksaimniecībai.

Mazais ērglis ir gājputns, Latvijā sastopams no aprīļa
līdz oktobrim.

Ļoti reti Latvijā novērojams klinšu ērglis (Aquila
chrisaetos), kurš pēc izmēriem daudz neatpaliek no jūras

ērgļa. Agrāk tas nelielā skaitā ligzdoja mūsu republikas

teritorijā lielāku sūnekļu tuvumā, bet pēdējā laikā par tā

ligzdošanu nav nekādu ziņu. Klejojoši klinšu ērgļi pie
mums novērojami no marta līdz oktobrim, vecie putni rei-

zēm sastopami arī ziemā.

Pēdējā laikā saņemti daži norādījumi, kas liecina, ka

Latvijā vēl ligzdo ļoti rets mūsu faunas pārstāvis —

čūsku ērglis (Circaētus gallicus). Šis interesantais,
uzkrītoši gaišais putns uzturas mitros mežos, kas mijas
ar ūdensbaseiniem, purviem vai pļavām. Čūsku ērglis
Latvijā sastopams no aprīļa līdz septembrim.

Noslēdzot īso pārskatu par mūsu ērgļiem, jāuzsver, ka

šo izcilo dabas retumu, varētu pat teikt — dabas piemi-
nekļu iznīcināšana ir nevis varoņdarbs, kā mednieki bieži

iedomājas, bet gan noziegums, dabas krāšņuma nepiedo-
dama izpostīšana.

POCVEIDIGIE PUTNI (Strigifortnes)

Pūces (ģintis Nyctea, Bubo, Asio, Aegolius,' Athene,
Glaucidium, Surnia, Strix, Otus, Tyto)

Latvijā sastopamas 13 pūču sugas, no kurām lielākā

daļa (meža pūce, ausainā pūce, purva pūce, plīvurpūce
v. c.) ir ļoti derīgi putni, jo iznīcina lauksaimniecībai kai-

tīgos peļveidīgos grauzējus. Arī citas sugas, piemēram,

ūpis, pelna pilnīgu aizsardzību kā dabas retumi.

DZEŅVEIDIGIE PUTNI (kārta Piciformes)

Ka pēdējais Latvijas īpaši aizsargājamo putnu saraksta

minēts trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus).
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Tas visumā līdzinās mūsu parastajām dižraibajam dze-

nim, bet no pēdējā atšķiras vispirms ar to, ka apspalvo-
jumā nav sarkanu laukumu. Apskatot trīspirkstu dzeni tu-

vumā, redzams, ka tā kājai ir trīs pirksti (citām dzeņu

sugām — četri).

Trīspirkstu dzenis ir ziemeļu putns. Latvija atrodas uz

tā izplatības areāla dienvidu robežas. Tāpēc saprotams, ka

trīspirkstu dzenis biežāk sastopams tieši republikas zie-

meļu daļā. Šis Latvijas faunā visumā retais putns uzturas

pie mums cauru gadu. Trīspirkstu dzenis perē paša izkal-

tos satrunējušu skuju koku dobumos.

Līdz ar to īsumā esam aplūkojuši mūsu īpaši aizsargā-

jamos putnus. Tas, protams, nenozīmē, ka pārējie putni,
neskaitot retus izņēmumus, nebūtu saudzējami.

J. Slaidiņš

TAUTAS SENĀKĀ PIEREDZE AGRONOMIJĀ

Baltijas jūras dienvidu piekrastē dzīvojošās ciltis —

mūsu senči — jau tālā senatnē nodarbojās galvenokārt
ar lauksaimniecību. Par to liecina seno romiešu vēstur-

nieks Tacits jau m. ē. 98. gadā:

«.
..

estiešu ciltis
... ap labību un citiem augļiem pūlas

ar lielāku pacietību, nekā no parastās ģermāņu nevīžības

gaidāms.»

Arī vēl 13. gs., kad krustneši sistemātiski nopostīja zem-

gaļu tīrumus, pēdējie varēja balstīties tikai uz zemkopību
un bija spiesti vai nu padoties, vai atstāt dzimteni.

Lai izvairītos no neveiksmēm lauksaimniecībā, zemkop-

jiem vajadzēja uzkrāt pieredzi. Tā rādīja, kā jāiekārto
lauksaimniecības darbi, lai iegūtu labākas ražas un ciestu

mazākus zaudējumus. Pamazām uzkrājās kārtulas —■ tau-

tas empīriskās zināšanas lauksaimniecībā. Šo kārtulu zi-

nātniskais pamatojums tiek atklāts tikai mūsu dienās.

Novērotā sakarība tomēr nereti bija tikai sagadīšanās.
Tādā gadījumā izveidojās ticējumi. Bez tam dažas kārtu-

las ir spēkā noteiktā mikroklimatā, turpretī citur šādām

kārtulām ir tikai ticējuma vērtība.
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Senais lauku darbu kalendārs Vidzemes vidienā

Pazīmes
T
, .

... ...

Kalendāriskie Sējas
dabā Lauksaimniecības darbi sāk. termiņi nedējas

Aršana Jurģi 14. un 13.

Āboliņa sēšana zem rudziem 23. IV 14. un 13.

Vardes Kāpostu un kāļu sēja dēstam 14.

kurkst, lecektīs vai dobēs

plaukst Burkānu sēja 14.

alkšņi Sīpolu dēstīšana 14.

Rutku un rāceņu sēja 14.

Zirņu un pupu sēja 14.

Lopu laišana ganos

levas zied Auzu un linu sēja 12. un 11.

Zāļu resp. nezāļu nedēļa, 10.

nesēj, bet kārto miežu

zemi

Pīlādži zied Miežu sēja, kartupeļu stādī- 9. un 8.

šana, kaņepju un griķu
sēja

Kāpostu un kāļu dēstīšana, Pirms Jāņiem

kūtsmēslu izvešana un ie-

aršana

Jāņeglītes Siena un āboliņa pļauja Jāņi 24. VI

zied Rudzu pļauja Jēkabi 25. VII

Miežu pļauja, kulšanas sa-

kums rijās
Dzērves iet Rudzu sēja Pirms Bērtuļa

Ziemas kviešu pļauja &4. VIII

Zirņu pļauja
Ziemas kviešu sēja
Sīpolu novākšana

Griķu pļauja
Linu plūkšana
Auzu pļauja
Rudens aršanas sākums

Kaņepju plūkšana
Pupu pļauja
Kartupeļu rakšana Pirms Mikeļa

no 29. IX līdz

20. X

Kaļu, rāceņu, burkānu no-

vākšana

Kāpostu novākšana

Linu apstrādāšana un vērp- Mārtiņi

šana
.

10. XI

Meža ciršana, malkas saga- Sveču diena

tavošana un aušana 2. II
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Kalendariskie termiņi tabulā doti vecajā stila. Sējas
nedēļas sākās l. maijā un turpinājās dilstošā kārtībā 14.,
13., 12. utt.

Pēc veco zemkopju novērojumiem, lini vislabāk dīgst un

attīstās, ja tos iesēj ievu ziedēšanas laikā, jo tad augsne

sasniegusi atbilstošu iesiluma pakāpi, kas saskan ar ievu

ziedēšanai nepieciešamajiem apstākļiem. Tāpat ievēroja,
ka senāk izplatītie četrkanšu mieži dod labāku ražu, ja
tos iesēj pīlādžu ziedēšanas laikā.

Nav nejaušība, ka virkne tautas agronomisko tradīciju
vairāk vai mazāk precīzi norāda zināmu zemkopības darbu

optimālos termiņus, kurus varēja norādīt vai nu pēc se-

niem, tolaik zemniekiem pazīstamiem kalendāra termi-

ņiem, vai arī pēc fenoloģiskiem novērojumiem, piemēram:

«Āboliņš zem rudziem jāsēj tūliņ pec sniega nokušanas, tad labi

sadīgst.» (M. Vītoliņš Dzērbenē)

«Kāposti un kaļi jāsēj, kad alkšņiem lapas kā peles ausis.» (M. Da-

boliņa Dzērbenē)

«Kāposti un ka|i dēstam jāsēj, kad vardes sāk kurkt.» (M. Avo-

tiņa Drustos)

«Kad ievas zied, tad ir auzu sējams laiks.» (LTT 1609)

«Lini jasej ievu zieda.» (M. Vītoliņš Dzērbenē)

«Miežus vajaga set, kad pīlādži zied.» (LTT 20535)

«Mieži jāsēj trīs dienas pirms un trīs dienas pēc Urbāna

(25. maijā).» (M. Avotiņa Drustos)

«Kad Jāņeglītēs sak ziedēt, tad jāsāk siens pļaut.» (M. Vītoliņš
Dzērbenē)

«Kad sāka ziedēt Jāņu zāles (šajā apvidū tā sauc mīkstās mada-

ras — Galium mollugo) un sarkanais āboliņš, tad tā bija zīme, ka

pienācis Jāņu laiks un jāstājas siena vālā, lai iegūtu vislabāko sienu.»

(Jānis Liepiņš, ap 1915. g., ap 65. g. v., Palsmanes apkārtnē, un citi

vecie cilvēki Palsmanes, Rauzas un Smiltenes apkārtnē; atstāstījusi
A. Kamša Līgatnē)

«Kad puse āboliņa zied, tad tas jāpļauj.» (M. Vītoliņš Dzērbenē)

«Rudzi pirms Bērtuļa dienas jāapsēj, tad aug lieli un dod labu

birumu.» (LTT 25833)

Citas tradīcijas vairāk vai mazāk skaidri norāda uz

mēslojuma, zemes sagatavošanas un meteoroloģisko ap-

stākļu ietekmi:
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«Sīpoli jāstāda vecā mēnesi un uz katra jāuzber viena sauja pērno

zirga mēslu, tad nezied un labi aug.» (M. Avotiņa Drustos)

«Sīpoli jāstāda vecā mēnesī vakarā bez saules un katram jāuzber
sauja pelni, tad labi aug un sīpolu muša tos nemaitā.» (A. Ķibers
Drustos)

«Kaņepes jāsēj svaigos kūtsmēslos, tad viņas labi aug.» (J. Grau-

diņš Drustos)

«Griķus vajaga sēt agri no rīta, kad ir migla, tad migla nemaitā

griķu ziedus.» (LTT 9662)

«Ziemas kvieši jāsēj āboliņa papuvē, kura uzarta mēnesi pirms
sējas un labi nosēdusies, tad labi pārziemo un dod labu ražu.»

(J. Slaidiņš Drustos)

Senu ticējumu piemēri:

«Pupas jādēsta dilstošā gaismā (vecā mēnesī).» (S. Gūberts

1688. g.)

«Pupas jāstāda vecā mēnesī un sestdienā, tad katrā pākstī ir

seši graudi.» (M. Avotiņa Drustos)

Tādas īsumā ir tautas tradīcijas agronomijā. Daļai no

tām ir nozīme vēl mūsu dienās, bet daudzas ir savu laiku

pārdzīvojušas un tām ir tikai folkloras vērtība.

Taču tautas senākā pieredze agronomijā būtu apzināma,
materiāli vācami un pētāmi. Speciālistu rokās šie materi-

āli dos jaunu informāciju par tautas senajiem uzskatiem.

JAUNO NATURĀLISTU DARBS PAVASARI

leklausies, kā zvana no jumtiem krītošie ūdens pilieni! Cik skaļi
čivina zvirbuļu bars krūmos vai žagaru kaudzē! Klāt pavasaris! As-

tronomiski pavasaris sākas 22. martā. Tad dienas garums sasniedzis

un sāk pārsniegt nakts garumu.
Pavasarī strauji mainās silts un auksts laiks. Pēc saulainām die-

nām pēkšņi sāk krist lielas sniega pārslas (cīruļu puteņi). Dienās

saulē temperatūra uzkāpj pat virs +20°, bet naktīs nereti ir sals,

pat līdz —10°.

DA2I UZDEVUMI NOVĒROJUMIEM

1. Novēro laika apstākļus pavasarī un nepieciešamības gadījumos
palīdzi dzīvniekiem!

2. Putnu darba diena. Novērojumu uzdevums — noskaidrot putnu

darbību mazuļu barošanas periodā (maijā, jūnijā). leteicams novērot



vienas putnu sugas vairākas ligzdas. Jākonstatē, cik stundas un cik

reižu diennaktī pieaugušie putni ar barību pielaižas pie ligzdas un

arī cik tālu putni lido pēc barības. Pirmā uzdevuma atrisināšanai

ligzda jānovēro dažādās stundās no rīta, dienā un vakarā.

3. Novēro, ar ko putni baro mazuļus! Novērojumu uzdevums —

noskaidrot putnu derīgumu.
4. Vardes attīstība. Kad šajā pavasarī pirmo reizi atradi vardes

kurkuļus? Kurkuļu tālāko attīstību novēro akvārijā dzīvās dabas stū-

rītī un arī dabā. Vienas vardes kurkuļu masas attīstībai nepieciešams
akvārijs apmēram 10 1 tilpumā. Pārāk mazos traukos skābekļa trū-

kumā kurkuļi aiziet bojā. Atsevišķas attīstības stadijas ievāc un uz-

glabā traukos formalīnā! Traukiem uzraksti materiāla ievākšanas

datumu!

5. Vardes barošanās. Kā varde atrod barību? Kā satver barību?

Kāda ir mēles uzbūve? Ar ko varde barojas?
C. Augļu dārza kaitēkļi. Atrodi ābelē ziedu pumpurus, kas neiz-

plaukst, bet kļūst brūni! Atver šādu pumpuru un pārliecinies, kāpēc
tas neplaukst! Pumpuros atradīsi vaboles — ziedu dūrēja kāpurus
vai kūniņas.

FENOLOĢISKO NOVĒROJUMU UZDEVUMI

l. Pirmo atkusušo laukumu parādīšanās piekalnēs. 2. Sniega pil-
nīga nokušana. 3. Ledus iešanas sākums upēs. 4. Pirmais pērkons.
5. Pēdējās salnas augsnes virskārtā. 6. Pirmā diennakts ar caur-

mēra temperatūru virs nulles. 7. Sulu tecēšanas sākums bērzam,

parastajai kļavai. 8. Lapu plaukšanas un ziedēšanas sākums (10%)
un masveida ziedēšana (50%) baltalksnim, parastajai lazdai, apsēm,
bērziem, parastajai kļavai, parastajai ievai, parastajam osim, paras-

tajiem ceriņiem, parastajam pīlādzim, ērkšķogām, jāņogām, ķiršiem,
ābelēm, meža zemenēm, dārza zemenēm, parastajai kreimenei, sar-

kanajam āboliņam. 9. Strazdu atlidošana, sadalīšanās pāros, perē-
šana. 10. Cīruļu, bezdelīgu, erickiņu, cielaviņu, žubīšu, dzegužu, pelēko

mušķērāju atlidošana. 11. Pirmie pārlidojošie dzērvju un citu gāj-

putnu pulki. 12. Pirmo kukaiņu (tauriņu, mušu, odu) parādīšanās.
13. Pirmie varžu koncerti. 14. Pirmā lopu izdzīšana ganībās. 15. Aug-
snes pavasara apstiādes sākums. 16. Vasarāju sēja. 17. Kartupeļu
stādīšana.

EKSKURSIJU (APRAKSTU) TEMATIKA

1. Agri ziedošie lakstaugi, koki un krūmi. 2. Putnu pavasara pār-
lidojumi. 3. Augļu dārzā, puķu dārzā.
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VASARA

RUDZI SAN...

Apsedzies ar debesu zilumu, guļu zālē. Labāk nevar

būt. Zeme letin mani vasaras auglības smaržā, un šķiet,
ka es nevis atrodos uz zemes, bet ļaujos vieglu spārnu
varai.

Kā rasas kristāli pār zaļo pasauli birst cīruļu treļi. Ma-

zais dziedonis vairs tikko dzirdams, tomēr kāpj augstāk
un augstāk pa neredzamu apiņa stigu, aizvien vairāk reib-

dams pats savās melodljās. Prātā ienāk pavisam dīvaina

doma: kādas izskatītos pļavas, ja katra cīruļa nots pār-
vērstos par zemeni? Laikam tās būtu nosētas sarkansar-

kanas un neredzētu ne gala, ne malas ...
Diezin kā lauka vidū nokļuvusi apsīte trlsina vieglajā

vēsmā apaļās lapas, pagriezdama pret sauli te tumšāko,
te gaišāko pusi. Ežmala noaugusi ar leknu āboliņu, un bi-

tēm te nenostaigātles. Paretam atdūc kāda kamene, lai

tad visas kopā suminātu darbu un vasaras dāsnumu. Kā

daudzkrāsainas pārslas dej tauriņi, pa līganajiem zāļu
tiltiem kājo mārītes. . .

Bet, kad aizver acis un ieklausās jūlija tveicīgajā elpā,
sadzird skaņu, kas nav sajaucama ne ar bišu vienmērīgo

zumēšanu, ne ar sienāža čirkstiem, ne vēja švīkstoņu,
skrējienā aizķerot smilgu matus. Tepat pļavai kaimiņos
san rudzi. Slaidie stiebru augumi sava spēka apziņā tur

smagās vārpu galvas. Tomēr vārpās sakāpušais tīruma

spēks pieliec tās aizvien vairāk un vairāk. It kā labība

tiektos paskatīties uz savu māti Zemi, kas palīdz aizlaist

pāri negaisa dusmas, izslletles taisni un nodot izauklēto

auglību tālāk, cilvēkam. It kā gribētu papriecāties par

mazajām margrietiņu saulītēm sev pie kājām vai brīnītos

par cilvēku, kas cenšas iedziļināties vasaras pilnības mū-

zikā.
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Rudzi san
...

So dziesmu nevar salīdzināt ar veseru

dimdiem rūpnīcās, ar traktoru dunu tīrumos, ar kuģa aici-

nošo sirēnu. Tai, tāpat kā pūpolu šalkām, trūkst bangu

pārsteidzošā spēka. Un tomēr šo vienkāršo dziesmu gribas
nosaukt par skaistu cildinājumu cilvēka čaklajām rokām.

'Rudzi san
...

No apakšas uz debess fona labi sare-

dzams, kā šūpojas pierietošās vārpas. Tās, kas tuvāk gais-
mai un siltumam, gatavākas, daži augumā šikāki stiebri

vēl pazaļl. Drīz, pavisam drīz druvas dzeltenums aicinās

šurp pļāvējus. Kaut katra cilvēka mūžs būtu kā vārpa,
kas dzīvojot priecē un mirstot dod labumu!

Rudzi san
... Uzmanīgi, lai neatstātu labībā pēdas un

nesamltu trauslos zvaniņus, vasara let pretī rudenim. Tad,
lūk, kāpēc grieze jau agri no rīta trina pļavmalā izkapti!

J. Baltvilks

STĀRĶU AIZSARDZĪBAI

Stārķi pie mums, tāpat kā citās zemēs, kur tie ligzdo,
jau no seniem laikiem iemantojuši cilvēku simpātijas un

labvēlību. Ar tiem saistās dažādi ticējumi. Vairākas tau-

tas stārķus uzskata pat par «svētiem» putniem.
Latvijā mājo divas stārķu sugas — baltais un melnais

stārķis. Ja baltais stārķis pazīstams katram, tad mūsu re-

publikā droši vien būs ne mazums cilvēku, kas nav ne

reizes redzējuši klusu meža iemītnieku — melno stārķi.
Tas pretstatā baltajam stārķim ligzdu ierīko bez cilvēka

palīdzības. Ligzda parasti atrodas lapu kokos, pie stumbra

vai uz spēcīgiem sānzariem, bet ne pašā galotnē, kā bal-

tajam stārķim.
Melnais stārķis kā dabas retums ir pilnīgi aizsargājams.

Diemžēl jāatzīmē, ka mūsu republikā atsevišķi zivkopji
vairākas reizes melnos stārķus šāvuši. Vispirms jau tas

ir nelikumīgi. Bez tam, ja arī šie putni zivju dīķos tiešām

medītu, tad jāsaprot, ka ne jau visu var izteikt nozvejoto

zivju kilogramos. lespējams arī, ka melnie stārķi veic zi-

nāmu izlasi, jo tiem vieglāk noķert tieši slimas un vārgas
zivis.

Par godu mūsu mežsaimniecības darbiniekiem jāteic,
ka\ melno stārķu ligzdas parasti tiek saudzētas un iespēju
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Baltais stārķis.

robežās sargātas. Melno

stārķu aizsardzībā galvenais
ir tos netraucēt.

Baltie stārķi ir īsti gāj-
putni. No pārziemošanas vie-

tām tie atgriežas pie mums

aprīļa pirmajā pusē. Lielākā

daļa perējošo putnu aizņem
tās pašas ligzdas, kurās tie

izaudzējuši mazuļus iepriek-
šējā gadā. Pavasarī pie lig-
zdām nereti novērojamas vi-

sai niknas cīņas. Riesta laikā

un arī vēlāk baltie stārķi
saista uzmanību ar raksturī-

go knābja klabināšanu un da-

žādām īpatnējām pozām un

kustībām. Interesanti atzī-

mēt, ka pieauguši baltie stār-

ķi ir mēmi. Bez «klabināša-

nas» tie spēj vēl vienīgi

Baltie stārķi dēj 3—5 baltas olas. Perēšana ilgst mē-

nesi. Jaunie putni ligzdu atstāj ne ātrāk kā divu mēnešu

vecumā.

Tautā pastāv maldīgs uzskats, ka baltie stārķi izaudzē-

jot mazuļus tikai pāra skaitā, t. i., 2 vai 4. īstenībā paras-
tākais izaudzēto mazuļu skaits ir 3.

Balto stārķu barība mūsu republikā speciāli nav pētīta.
Tomēr jāatzīmē, ka tā ir ļoti dažāda: vardes, ķirzakas,

peles, dažādi kukaiņi utt. Vasaras beigās baltie stārķi sa-

lasās baros un augustā dodas uz ziemošanas vietām

Āfrikā.

Āfriku Eiropas baltie stārķi sasniedz pa diviem maršru-

tiem. Areāla austrumdaļas putni, tajā skaitā arī Latvijas
populācija, Vidusjūru aplido gar tās austrumu galu, bet

areāla rietumdaļas stārķi Āfrikā nokļūst, šķērsojot Gibral-

tāru. Latvijā gredzenotie baltie stārķi atrasti Polijā, Ru-

mānijā, Bulgārijā un Turcijā, tālāk daudz atradumu ir

Nīlas ielejā, pa kuru putni ceļo uz dienvidiem, un visbei-



84

dzot, pēc veiktajiem 10000 km, to pārziemošanas vietā —

Dienvidāfrikā. Tā kā baltie stārķi ligzdot sāk tikai ap ce-

turto dzīvības gadu, pirmās vasaras daļa jauno putnu

pavada kaut kur pusceļā starp ziemošanas un izšķilšanās
vietām un tikai nākamajos gados atgriežas dzimtajā no-

vadā.

Ornitoloģiskajā literatūrā pastāv uzskats, ka straujā
balto stārķu skaita samazināšanās Eiropā izskaidrojama
tieši ar pārziemošanas apstākļu pasliktināšanos Āfrikā.

Lai noskaidrotu, kā izmainījies ligzdojošo stārķu skaits

Eiropā pēdējos gadu desmitos, 1958. gadā notika otrā

starptautiskā stārķu skaitīšana (pirmais šāda veida pa-

sākums notika 1934. gadā). Uzskaite parādīja, ka Rietum-

eiropas zemēs balto stārķu kļuvis ievērojami mazāk. Lat-

vijā, par laimi, balto stārķu skaits samazinājies tikai ne-

daudz. Pēc Z. Spura apkopotajiem datiem, 24 gadu laikā

apdzīvotu ligzdu skaits samazinājies par apmēram 400

(no 6525 ligzdām 1934. g. līdz 6125 ligzdām 1958. g.). At-

tiecīgi vienā gadā izaudzēto mazuļu skaits samazinājies
par 1200. 1958. gadā mūsu republikā izauga 17 100 jauno
balto stārķu.

Ko mēs varētu darīt, lai aizkavētu balto stārķu skaita

samazināšanos? Visupirmā un galvenā palīdzība — jaunu

ligzdu pamatu uzstādīšana. Tas kļūs pilnīgi saprotams,
ja atzīmēsim, ka Latvijā 3/4

balto stārķu ligzdu novītas uz

mākslīga, t. i., cilvēka veidota, pamata.
Kā tradicionāli balto stārķu ligzdu pamati tiek uzstādīti

Ligzdu pamatu konstrukcijas.
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veci ratu riteņi. Taču labāk ir izveidot speciālas apa|as
platformas 1,2—1,5 m diametrā. Gar pamata malām vē-

lams nostiprināt 10—15 cm garas tapas, lai ligzdu labāk

saturētu. Pati pamata konstrukcija var būt ļoti dažāda

(sk. att.), taču tam jābūt izturīgam un labi nostiprinātam.
Balto stārķu ligzdām pamatus var novietot kā kokos,

tā uz ēku jumtiem. Pēc statistikas datiem, Latvijā 90%
visu balto stārķu ligzdu atrodas kokos. Ligzdas pamata

augstumam virs zemes nav lielas nozīmes, svarīgi ir, lai

no tās pavērtos plašs skats uz apkārtni, lai tuvējie koki

vai ēkas netraucētu putniem brīvi nolaisties uz ligzdas.
Tātad galvenokārt vajadzīga laba griba. Daži dēļu gali

atradīsies katrā lauku mājā. Gribētos, lai baltie stārķi
kļūtu par katras sētas lepnumu.

A. Piterāns

lEPAZĪSIM ŪDENSBASEINU AĻĢU

DAUDZVEIDĪBU!

Katrs no mums ir priecājies par dzīvās dabas skaistumu, tās formu

daudzveidību. Formu ziņā daudzveidīgi ir arī ūdensbaseinus apdzī-
vojošie sīkie, ar neapbruņotu aci nesaskatāmie augi — aļģes un mik-

roskopiskie dzīvnieciņi. Latvijas PSR līdz šim konstatēts ap 2500 aļģu
sugu. Aļģes var būt vienšūnas, koloniju un daudzšūnu. To krāsa —

zaļa, brūna, sārta, zilganzaļa v. c. — atkarīga no šūnās esošajiem
pigmentiem. Aļģes un dzīvnieciņus, kas dzīvo nepiestiprināti ūdens

slāņos, sauc par planktonu. Vārds atvasināts no grieķu vārda «klīs-

tošs». Aļģes veido fitoplanktonu, dzīvnieciņi — zooplanktonu. Plan-

ktona aļģēm raksturīgi mazi izmēri (no dažām tūkstošdaļām milimetra

līdz 1 milimetram). Mazie izmēri, šūnu un koloniju veids (apaļas,
lodes, plātņveida), šūnu un koloniju izaugumi palīdz tām noturēties

ūdens slānī. Vieglākas tās padara arī gāzu un eļļas pilieni šūnās.

Organismi, kas brīvi pārvietojas pa ūdensbaseina dibenu vai nostipri-
nās pie tā, veido bentosu: aļģes — fitobentosu, dzīvnieciņi — zooben-

tosu. Aļģes sastopamas saldūdeņos un jūrās. Odensbaseinos dzīvojošās
aļģes pieder vicaiņu, zaļaļģu, kramaļģu, brūnaļģu, sārtaļģu un zilaļģu
sistemātiskajām vienībām.

Savdabīgi ir vicaiņi, kas bieži sastopami mūsu ūdensbaseinos.

Vicaiņi atrodas it kā uz robežas starp augu un dzīvnieku valsti.

Vicaiņi var būt krāsaini un bezkrāsaini, t. i., var saturēt vai nesa-

turēt hlorofilu. Vicaiņi ir ovālas vai iegarenas formas vienšūnas

organismi. Sūnas vienā galā atrodas viciņas. Skrūvveidīgi kustoties,
tās velk šūnu uz priekšu. No vicaiņiem ūdensbaseinu planktonā bieži

sastop cerāciju (Ceratium hirundinella, 1. att.). Sūnai raksturīgi

izaugumi. Priekšējais ir garāks, pakaļējie 2—3 izaugumi īsāki. Ga-
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1. att. Cerācija 2. att. Dinobrioni.

rums variē atkarībā no ūdens blīvuma. Pavasari un rudenī šie izau-

gumi ir īsāki, vasarā garāki. Ar to palīdzību šūnai vieglāk noturē-

ties ūdenī suspendētā stāvoklī. Tāpat planktonā bieži sastopami di -

nobrioni (2. att.), kuru šūnas ietvertas caurspīdīgos konusveida

vāciņos, kas apvienoti zarveida kolonijās. Kolonija virzās uz priekšu,
kustinot viciņas.

Mūsu ūdensbaseinos ir arī daudz zaļaļģu. Ar barības vielām (īpaši
ar slāpekli) bagāto ezeru seklajās joslās nereti sastop ūdenstīk-

liņu (Hydrodyctyon reticulatum, 3. att). Tas ir stipri izstiepts,

slēgts, maisam līdzīgs tīkls, kas dažreiz sasniedz pat 1 m garumu.

Tīkla acis veido apmēram 15 mm garas šūnas.

Tipiskas ezeru dzi|āko joslu bentosa aļģes ir egagropilas
(Aegagropila holasatica, A. sautēti, 4. att.), kas ne visai bieži sa-

stopamas Liepājā, Puzes v. c. ezeros. šo aļģu apaļās kolonijas sa-

sniedz vairākus cm diametrā. Kolonijas sastāv no stipri zarotiem, ra-

diāli novietotiem aļģu pavedieniem.
Ezeru planktonam rakturīgas bieži sastopamās mikroskopiskās

scenedesmu sugas. Piemēram, Scenedesmus quadricauda (5. att.) ko-

lonija sastāv no četrām šūnām. Malējām šūnām ir izaugumi.
Līdzīgos apstākļos sastopamas arī pediastruma sugas. Tās ap-

vienotas ieapaļās plātņveida kolonijās ar vienā kārtā novietotām

šūnām. Kolonijas ārējām šūnām ir izaugumi. Bieži sastopams Pe-

diastrum duplex (6. att.) v. c. sugas.
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4. att. Egagropila.

3. att. Ūdenstīkliņš.

5. att. Scenedesmus guadricauda.
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6. att. Pediastrum duplex.

8. att. Euastrum.

7. att. Klostērija.

9. att. Asterionella.
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10. att. Fragilārija.

11. att.

Synedra
acus. 12.att. Pinulārija.

Ļoti daudzveidīgas ir desmīdiju aļģes. To šūnām raksturīga simet-

riska uzbūve. Klostērijas atgādina pusmēnesi (7. att.). Formas ziņā
savdabīgas ir aļģes Euastrum ar stipru iežmaugu vidusdaļā (8. att.) v. c.

Mūsu ūdensbaseini bagāti ar kramaļģēm (diatomejām). Kram-

aļģes ir vienšūnas, retāk — koloniju organismi. Šīm aļģēm rakstu-

rīgi krama vāciņi. Tie ietver viens otru līdzīgi kārbiņai. Tie ir iegareni
vai apaļi, pa lielākai daļai klāti ar smalku svītriņu vai punktu skul-

pturējumu. Kramaļģes sastopamas gan planktonā, gan bentosā. Tās

bagātīgi savairojas pavasaros un rudeņos. Planktonā bieži sastopama
asterionella (Asterionella formosa, 9. att.) ar raksturīgu zvaig-
znes formu. Tā sastāv no nūjiņām līdzīgām šūnām.

Lentveida kolonijas veido fragil ā r i ja, kas sastopama sald-

ūdeņos un jūrās. Fragilaria crotonensis (10. att.) kolonijā šūnas sa-

vienojas ar vidusdaļu, bet gali paliek brīvi. Sinedr a s, piemēram,
Synedra acus (11. att.) atgādina garas nūjiņas ar paresninātu vidus-

daļu un pakāpeniski sašaurinātiem galiem.
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Daudzas kramaļģes sastopamas ūdensbaseinu dūņās, piestipri-
nājušās augiem vai zemūdens substrātiem. Dūņās mitinās pinu 1 ā

-

rijas (12. att.) ar iegareni ovālas formas šūnām un raksturīgu
plūksnainu skulpturējumu uz vāciņiem. Lielākais vairums kramaļģu
ir vienšūnas.

Tikpat liela ir brūnaļģu, sārtaļģu un zilaļģu formu daudzveidība.

Brūnaļģes un sārtaļģes apdzīvo galvenokārt jūras. Zilaļģes ir vien-

šūnas koloniju un pavedienveida organismi. Visbiežāk tās sastopamas
saldūdeņos, bet apdzīvo arī jūras un okeānus.

lepazīsim mūsu ūdensbaseinu aļģu daudzveidībul

A. Redliha

MALĀRIJAS ODI

UN MALĀRIJA LATVIJAS PSR

Malārijas odi (ģints Anopheles) pieder pie kukaiņiem, kam liela

epidemioloģiska nozīme, jo tie pārnes malāriju no slima cilvēka uz

veselu. Malārijas odus no citiem odiem (Culex, Aēdes v. c.) visvieg-
lāk atšķirt pēc apakšžokļu taustu garuma. Malārijas odu mātītēm

apakšžokļu tausti ir tikpat gari kā snuķis, kamēr parastajiem odiem

ievērojami īsāki par snuķi (1. att.). Atšķirīgas ir arī odu sēdēšanas

pozas: sēdošam malārijas odam vēders vērsts prom no substrāta

(2. att. pa kreisi), bet parastajam odam — pret substrātu.

Mūsu republikā konstatētas 4 malārijas odu sugas, no tām 3 pie
parastā malārijas oda grupas piederīgas sugas: Anopheles maculi-

1. att. Malārijas un pa-

rastā oda galva: a —

apakšžokļa tausti, b —

snuķis, c — taustekļi.
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2. Sēdošs malārijas un parastais ods.

pennis Meig., A. messeae Fall., A. atroparvus Thiel. un meža malārijas
ods A. bifurcatus L.

Pie parastā malārijas oda grupas piederīgās 3 sugas atšķiras no

meža malārijas oda ar to, ka tām uz spārniem ir 4 tumšbrūni

plankumiņi, kādu meža malārijas odam nav. Bet šīs pirmās 3 su-

gas morfoloģiski ir tik līdzīgas, ka tās var atšķirt tikai pēc olu

uzbūves un ornamentācijas (3. att.).

3. att. Parastā malāri-

jas oda grupai piede-
rīgo sugu olas: a —

Anopheles messeae

Fall., b — Anopheles
maculipennis Meig.,
c — Anopheles atro-

parvus Thiel. olas.

Mūsu republikā visplašāk izplatītās sugas ir A. messeae Fall.

un A. maculipennis Meig. No visām 90 Latvijas PSR apdzīvotajām
vietām (galvenokārt pilsētām), kur malārijas odi meklēti, A. messeae

atrasts 75 vietās (83%), A. maculipennis — 70 vietās (78%), kamēr

A. atroparvus konstatēts tikai 2 vietās — Liepājā un Bolderājā. Meža

malārijas ods atrasts 16 apdzīvotās vietās (18%).
Malārijas odi (tikai mātītes), uzturas savās tipiskajās dienošanas

vietās — lopu kūtīs, kur tie ielido, lai sūktu mājlopu asinis. (Tēviņi
barojas ar augu sulu un uzturas brīvā dabā.) Asiņu sagremošanas



92

faikā malārijas odi nekustīgi sēž uz kūts griestiem vai sienām lopu
tuvumā; šai laikā notiek olu nogatavošanās. Cilvēku mītnēs malā-

rijas odi parasti neielido, jo tie visi koncentrējas kūtīs, tomēr vietās,
kur ir |oti lielas malārijas odu attīstībai piemērotu (anofelogenu)
ūdensbaseinu platības, bet lopu kūtis nelielā skaitā, daudz malārijas
odu ielido arī cilvēku mītnēs. Tas novērots Skrundas dīķsaimniecībā

«Liguti» 1954. gada jūnijā, kur otrā stāva guļamtelpā ievāca 107 ma-

lārijas odus dažādās uzsūkto asiņu sagremošanas fāzēs, bet kāpņu
telpās un priekšnamos malārijas odu bija tūkstošiem.

Malārijas odu skaits lopu kūtīs atkarīgs no vasaras sezonas mē-

neša, no anofelogeno ūdensbaseinu attāluma un dienošanas vietu rak-

stura. No ziemošanas vietām kūtīs malārijas odi sāk ielidot pavasarī.
Aprīlī un maijā odu skaits kūtīs ir neliels, jūnijā sāk pieaugt, bet

maksimumu sasniedz jūlijā un augusta pirmajā pusē. Septembra
sākumā, bet dažreiz pat jau augusta beigās malārijas odu skaits

kūtīs strauji samazinās.

Malārijas odu attīstība mūsu republikā notiek kā upju un ezeru

piekrastes joslā, kur ūdens sekls, bagāts ar ūdens augiem un ātri

sasilst, tā arī dīķos, grāvjos un pļavu ieplakās pēc palu ūdens no-

plūšanas.
Pēc olu nogatavošanās malārijas odi no kūtīm lido uz piemēro-

tiem ūdensbaseiniem un dēj tur olas, no kurām izšķiļas kāpuri, kas

turpina attīstīties, vairākkārt metot ādu, līdz beidzot iekūņojas. No

kūniņas izlido pieauguši odi. Malārijas oda kāpuri un arī kūniņas
atrastas dažādās vietās Daugavā, Gaujā, Lielupē, Ogrē v. c. upēs,
Juglas ezerā, Ķīšezerā, Baltezerā, Babītes ezerā v. c, Rīgas pilsētas
kanālā pretī Operas un baleta teātra ēkai un arī Kronvalda dārza

rajonā, Rīgas dārzu (Arkādijas, Viesturdārza) dīķos, Māras dīķī,
Ķemeru un Siguldas dīķos, Skrundas dīķsaimniecības dīķos, Tomes

zivjaudzētavas dīķos. Malārijas ods attīstās arī kūdras purvu ūdens-

baseinos (Slokas kūdras fabrikā) un atipiskos mākslīgos ūdens-

baseinos bez augiem (cementētajā peldbaseinā un akā Baldonē).

Rudenī malārijas odi (apaugļotās mātītes) no dienošanas vietām

aizlido uz ziemas mītnēm — pagrabiem, sakņu glabātavām v. c. vē-

sām telpām, kur pavada ziemu, neuzņemot barību.

Taču malārijas odu skaits ziemošanas mītnēs ir neliels (1 —2 ek-

semplāri uz 1 m 2), un tas liek secināt, ka tie ziemo. paslēnušies cil-

vēka skatienam nepieejamās vietās vai arī brīvā dabā. Tēviņi rudenī

aiziet bojā.

Pēc tautas nostāstiem, malārija jau kopš seniem laikiem bijusi
sastopama arī Latvijā. ledzīvotāji šo slimību saukuši par ūdensdrudzi,
tā sevišķi plosījusies lielu plūdu gados un prasījusi daudz upuru.
Rīgā 1902. gadā reģistrēti 582 malārijas slimnieki.

Visvairāk ar malāriju slimoja mūsu republikas lielākajās pilsētās,
kā arī bij. Ludzas apriņķī.

Republikāniskās pretmalārijas stacijas organizēto un vadīto pa-

sākumu rezultātā saslimšana ar malāriju mūsu republikā ar katru

gadu strauji samazinājās. 1949. gadā malārijas slimnieku skaits,
salīdzinot ar 1948. gadu, bija samazinājies par 67,5%, 1950. gadā
tas jau bija 12 reizes mazāks nekā 1948. gadā. 1957. gadā malārijas
slimnieki Latvijas PSR vairs nav konstatēti. No šī laika malārija
mūsu republikā uzskatāma par likvidētu.
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G. Brasavs

«KAUCOŠĀS» SMILTIS

Daudzi Vidusāzijas apceļotāji vērojuši retu dabas parādību —

Dziedošo barhanu. Daudzi ir interesējušies, kāpēc tur smiltis dzied,
bet citur ne. Un vai tiešām citur nekur smiltis nedzied?

Tomēr dažs būs ievērojis, ka arī Latvijas piekrastē dažās vietās

smiltis izdod skaņu. Brienot pa tādām smiltīm, tās «gurkst» stiprāk
nekā citur. Strauji šļūcot pa tām pašām smiltīm ar basām kājām,
dzirdami diezgan spalgi kaucieni. Tie tomēr atšķiras no barhana

«dziesmas». Citās vietās velti pūlēties — no smiltīm nav izdabūjama
neviena skaņa. Kādi tad ir šo neparasto skaņu efektu cēloņi?

Lai to noskaidrotu, sīkāk jāizseko vietas, kur šī parādība kon-

statēta. Smilšu «kaukšana» mūsu apstākļos nav novērojama kāpās.
To var izraisīt tikai liedaga smiltīs un dažkārt arī upju ielejās.
Jūras piekrastē šī parādība novērojama daudzās, tomēr ne visās vie-

tās un tikai šaurā joslā. Sīs joslas platums var būt no dažiem met-

riem līdz dažiem desmitiem metru, un parasti tā stiepjas paralēli
krastam. Tālāk uz sauszemes pusi, kur sākas vēja sanestās kāpu
smiltis, tāpat arī tuvāk pie ūdens «kaukšanu» nedzird.

Aplūkojot mikroskopā «kaucošo» un turpat tuvumā ievāktu «ne-

kaucošo» smilšu paraugus, redzama zināma atšķirība. Kā vienas, tā

otras smiltis sastāv galvenokārt no minerāla kvarca graudiņiem, kuru

lielums parasti svārstās ap 0,1 —0,5 mm. Tomēr «kaucošo» smilšu

graudiņi visumā ir stūraināki, bet «nekaucošo» smilšu graudiņi —

vairāk noapaļoti, kā redzams mikrofoto attēlos.

Kā zināms, Baltijas jūras dibenā visvairāk izplatītas mālainas

dūņas, bet smiltis izvietotas galvenokārt gar piekrasti. Tur tās sa-

nes upes un tālāk jūras viļņi, un straumes tās iznēsā gar piekrasti
Savukārt upēs smiltis iekļūst no upju krastiem. Sīm smiltīm dažādās

vietās ir dažāds mineraloģiskais sastāvs, graudu rupjums un noapa-
ļojuma pakāpe. Kad smiltis nonāk ūdenī, graudiņi ilgstoši sitas cits

pret citu un aizvien vairāk noapaļojas. Tā kā ūdens kustības režīms

Stipri šķautnainas smiltis no Dzie-
došā barhana. Daļiņu izmērs —

0,2—0,5 mm.

Sķautnainas, kaucošas smil-
tis no Kaugurciema jūrma-
las. Daļiņu izmērs — 0,1—

0,3 mm.
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Noapaļotas, nekaucošas smiltis no

Ropažiem.

nav visur vienāds, tad jūras pie-
krastē, tāpat kā upēs, atsevišķās
vietās var koncentrēties smiltis ar

atšķirīgu rupjumu un graudiņu
I formu. Turpretī vējš pārnes tikai

zināma rupjuma smilšu graudiņus
un tajā pašā laikā noapaļo tos stiprāk nekā ūdens. Tādējādi nenoapa-

ļotās smiltis koncentrējas mūsu piekrastē.
Noapaļotajās smiltīs smilšu graudiņi vieglāk paslīd cits citam ga-

rām bez skaņas. Pēc inženiera R. Knapa ziņām, Kolkasraga apkārtnē
smiltis ir smalkgraudainākas un noapaļotākas un tur «kaucošās»
smiltis nav sastopamas nemaz (un tikai tur). Tuvāk pie jūras smil-

tis ir mitras, starp smilšu graudiņiem ir nedaudz ūdens, kas amor-

tizē triecienus starp graudiņiem, tāpēc arī tur skaņu izraisīt nav

iespējams.
So secinājumu pareizību apstiprina Vidusāzijas Dziedošā barhana

novērojumi. Tas atrodas Kazahijas PSR ap 170 km uz A—ZA no

Alma-Atas, lii upes labajā krastā 14 km augšpus Ajak-Kalkana kū-

rorta. Šī barhana smiltis ir nedaudz rupjgraudainākas par mūsu pie-
krastes «kaucošajām» smiltīm (vidēji apm. 0,2—0,4 mm), un to sa-

stāvā līdz ar kvarcu ir vēl daudz citu minerālu. Šīs smilts graudi ir

ļoti šķautnaini, kā redzams mikrofoto attēlā. Šis barhans «dzied»,
tikai smiltīm kustoties stiprā vējā. Kā novērojuši LVU Ģeogrāfijas
fakultātes darbinieki, bezvēja laikā «dziedāšanu» var izraisīt, inten-

sīvi grūžot smiltis no virsotnes lejup pa nogāzi. Pie tam, smilšu

nobrukšanas ātrumam palielinoties, mainās skaņas stiprums un aug-
stums, kā to varēja sagaidīt, jo frekvences (t. i., atsevišķo triecienu

skaits sekundē) pieaugumam jārada toņa paugstināšanās. Sevišķa
nozīme vēl ir tam, ka barhana relatīvais augstums sasniedz ap 100 m,

kas dod iespēju izraisīt spēcīgu un masveidīgu smilšu kustību.

Tādā kārtā vispārējos vilcienos kļūst saprotama interesantā da-

bas parādība, kas novadpētniekiem un tūristiem var sagādāt pār-
steigumu un prieku.

JAUNO NATURĀLISTU DARBS VASARĀ

Kad ziemas rudzi birdina iedzeltenus putekšņu mākoņus un sāk

plaukt sarkanais āboliņš, pavasaris ir beidzies. Astronomiski va-

sara sākas dažas nedēļas vēlāk, t. i., 22. jūnijā. Tad ir visgarākā
diena un visīsākā nakts.

Vasarā augu un dzīvnieku valsts ir tik bagāta, ka grūti izšķir-
ties, ko novērot vairāk, lai nepalaistu garām visinteresantāko. Bet in-

teresantais ir visur, tikai jāprot skatīties. Cilvēks, kas prot novērot,
atradīs daudz saistoša pat laukmalē, kur aug krūmi un nezāles. ,
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Vasarā zied vairums ziedaugu, kurus apputeksnē kukaiņi. Intere-

santi novērot augu piemērotību apputei. Daudzi augi piemērojušies
noteiktai kukaiņu sugai.

Novērojiet ziedus, un jūs redzēsit, ka dažiem augiem tie atveras
tikai nakti, citiem ziedi naktī aizveras, bet atveras dienā dažādās

6tundās. Lūk, interesants temats novērojumiem vasarā: izpēti ziedu

un kukaiņu dzīves sakarībul

Daudz interesantu parādību augu un dzīvnieku valstī vasarā

var novērot mežā, pļavā, dārzā, dīķī, ezerā.

Novērojot kukaiņus — kultūraugu kaitēkļus, varēs konstatēt, ka

kaitēkļu dzīves pazīšana dod iespēju atrast labākās metodes to ap-
karošanai.

Vasarā jāievāc materiāli kolekcijām, herbārijiem un dzīvās da-

bas stūrītim.

UZDEVUMI KAITĒKĻU UN CITU KUKAIŅU NOVĒROŠANAI

1. Atrodi kādu kaitēkli, uzmanīgi apskati to, apraksti un uzzīmē!

2. Noskaidro, kādus bojājumus kaitēklis nodara augiem!
3. Ja kaitēklis nav pazīstams, mēģini to noteikt, izmantojot lite-

ratūru, vai uzzini kaitēkļa nosaukumu no pieaugušajiem!
4. Ja esi atradis kāpurus, ievieto tos nelielā insektārijā vai burkā!

Baro ar svaigām lapām (no tā auga, uz kura atradi kāpurus)! No-

vēro, kā kāpuri ēd, kā nomet hitīna čaulu, kā pārvēršas kūniņā un

pēc tam pieaugušā kukainīl

5. Savāc un sagatavo kolekcijai par novēroto kukaini materiālus,
kas parāda tā attīstību!

6. Par novērojumiem uzraksti pārskatu pēc šāda plāna: kukaiņa
(kaitēkļa) apraksts, tā zīmējums vai fotoattēls; kukaiņa kaitīgums;
attīstības cikls dabā; kaitēkļa apkarošana un tās rezultāti.

7. Atrodi uz nātrēm melnus kāpurus (jūlijā, augustā) 1 levieto

tos sprostā un baro ar jaunu nātru lapām! Tīrot sprostu, neaizskar

kāpurus ar rokām! No vienas vietas uz otru kāpurus var pārnest ar

visām lapām! Novieto kukaiņu sprostā dažus sausus skaliņus, lai kā-

puri varētu iekūņotiesl Novēro tauriņu — nātru raibeņu vai citu rai-

beņu izšķilšanos no kūniņāml (Pēc cik dienām no iekūņošanās?)
8. Izpēti apkārtējās ūdenstilpnes, kā arī traukus ar lietus ūdeni!

Noskaidro, kur attīstās odu kāpuri! Piepildi 2ļs 1 stikla burku ar

ūdeni, kurā ir odu kāpuri! Nosien trauku ar marli! Novēro odu kā-

puru kustības, elpošanu, kāpuru pārvēršanos kūniņā un pieaugušo
odu izšķilšanosl Katras attīstības stadijas materiālu ieliec atsevišķā
trauciņā vājā formalīna šķīdumāl Materiāls noderēs oda attīstības

preparāta izgatavošanai.
9. Rūsganās meža skudras novērošana. Novērošanas uzdevums —

noskaidrot skudru nozīmi. Regulāriem novērojumiem jāizvēlas vairāki

skudru pūžņi. Atzīmē pūžņa atrašanās vietu (meža tips, tā vecums,

augsnes mitrums) 1

Pūžņa forma un lielums (uzzīmē shēmu vai nofotografē). No-

skaidro skudru pūžņa uzbūvi un būvmateriālus! lepazīsties ar skudru

pūžņa ārējās virsmas materiālu! Novēro pūžņa virszemes un apakš-
zemes daļas uzbūvi! Novēro, uz kurieni ved skudru ceļi, pa kuriem



pārvietojas skudras! Atrodi pūžņa ieejas un izejas! Uzzīmē skudru

pūžņa un skudru ceļu shēmu! Izpēti skudru saimes sastāvu (darba
skudras, mātīte, tēviņš)! Novēro skudru kūniņas, kāpurus un oliņas
(mātītes un tēviņa kūniņas ir lielākas)! Novēro, kādi citi kukaiņi
atrodami skudru pūznī (maijvaboļu kāpuri, rožu vaboles kāpuri)! No

kurienes skudras ņem būvmateriālus? Uzsit uz skudru pūžņa ar nūju

un novēro skudru aizsargreakciju! (Paturi skudru pūžņa tuvumā

mutautiņu vai roku un pēc tam pasmaržo: ko sajūt?) Noķer vairā-

kas skudras! Dažas ielaid tajā pašā pūznī, dažas ielaid tās pašas
sugas citā pūznī, dažas — citas sugas skudru pūznī! Novēro, kā

pūžņa iemītnieces izturas pret svešajām skudrām! Novēro skudru

barošanos! (Skudras barībai lieto augu sulas, nektāru un arī dzīv-

niekus — dzīvus un nobeigušos.) Noliec skudru ceļā cukura graudu,
gaļu, nedzīvus kukaiņus un novēro, kā skudras izturas pret dažādu

barību!

FENOLOĢISKO NOVĒROJUMU UZDEVUMI

1. Meža zemenes, meža avenes, irbenāju, mežrožu ziedēšanas sā-

kums (masveida ziedēšana un tās beigas). Augļu nogatavošanās.
2. Pelašķu, dzeltenās lēpes, baltās ūdensrozes, šaurlapu kazrozes,

vīgriežu, biškrēsliņu, pīpeņu v. c. ziedēšana.

3. Lakstaugu ziedēšanas sākums (masveida ziedēšana un tās

beigas).
4. Meža zemeņu, brūkleņu un melleņu ienākšanās.
5. Parastās un platlapu liepas ziedēšanas sākums.

6. Sēklu un augļu ienākšanās. (Izvēlies nedaudz augu!)
7. Koku un krūmu lapu dzeltēšanas sākums.

8. Olu dēšana un mazuļu izlidošana.

9. Kaitēkļu parādīšanās un cīņa ar tiem.

10. Ziemas rudzu ziedēšana.

11. Siena laika sākums.

12. Graudaugu dzeltengatavība.
13. Ziemāju pļaujas sākums un beigas.
14. Vasarāju novākšanas sākums un beigas.
15. Ziemas rudzu sēja.

EKSKURSIJU (APRAKSTU) TEMATIKA

1. Augu pulkstenis (herbārija sastādīšana). 2. Barometra augi
(herbārija sagatavošana). 3. Putnu ligzdas. 4. Lauku un dārzu ne-

zāles. 5. Meža un dārza kaitēkļi. 6. Ārstniecības augi un drogu ievāk-

šana. 7. Meža augi (herbārija sastādīšana). 8. Purva augu valsts.
9. Pļavas augu valsts. 10. Kukaiņēdāji augi.
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RUDENS

KAD ZEME SIRMO
...

Vieglu rudens piesitienu jūt jau augusta nogalē. Mežā

beiguši dainot spārnotie dziesminieki, tāpēc dzirdamāki

dzeņa cltlgle klauvējieni un sīļa strīdīgie brēcieni. Nez pa

kuru laiku piekalnes apsegušās violetu viršu sagšu, bet

ciņiem ap kaklu apvītas brūkleņu krelles.

Kad aiziet dzērves, rudens tuvums vairs nav apšau-
bāms. Skumjie kāši novelk robežu, kuras vienā pusē pa-

liek vasara, otrā — cilvēks ar vasaras atmiņām un rudens

rūpēm: zeme taču grib norēķināties ar saviem kopējiem!
Mežos to atgādina sēņu smarža, laukos — vīstošo kartu-

peļu lakstu, šķūņos — savestās labības aromāts. Melnā

darba un baltās maizes aromāts ..
.

Cauri sila sulīgajam zaļumam aizvien redzamāk vld

bērzu stumbru vēsais baltums. Lapu koki sacenšas krāsu

Izdomā. Dzidrajā un skanīgajā gaisā lēni kā pārdomās
lidinās lapas. Rudens neatpaliek no pavasara košumā,
tikai tā palete bagātāka ar aukstajām krāsām. Un tad

kādu ritu veries — zeme nosirmojusi! Vakarējā lietus

lāmām pāri ledus timeklis. Gaiss vēss kā zīds, un pret

nesenējo dubļu kukuržņiem pavisam viegli atdauzīt kāju.
Bet ne vienmēr rudens salīdzināms ar rāmu, dzīves ap-

skaidrotu sirmgalvi. Reizēm tas nāk kā bargs un neval-

dāms pārbaudītājs. Sakuļ jūru līdz pašiem dzintara dzi-

ļumiem un, ielicis visu spēku vētrā, drāž virsū zemei. Pir-

mās pieliec sīkstās kāpu priedes. Taču llkle augumi jau pie-
raduši pie brāzmainiem glāstiem un vienaldzīgi noskatās,
kā viesulis aizjoņo meklēt mežus. Un te darāmā netrūkst.

Te_ var leķerties kuplajos vainagos — locīt, griezt, lauzt,

gāzt... Pamodies rīts tādās reizēs aiz pārsteiguma Ir

gluži mēms.



Viss pamežs piemētāts ar skujām un sausiem zariņiem.
Neskaitāmas lielākas priedes izgāztas, dažai pat miet-

sakne notrūkusi. Egles guļ ar melniem augsnes plāceņiem
pie sakņu pēdām. Daža priede, kam sakne bijusi spītīgāka,
sašķelta skaliņos, daža lauzta vairākkārt un piedevām
vēl griezta, un tagad stumbra apakšdaļā izskatās pēc pūš-
attītas tauvas. Norāvis pēdējās padevīgās lapas, paplūkā-
jis kadu jumtu un sagāzis laukos atstātos zārdus, vie-
sulis aizgājis tālāk. Zeme atpūšas pēc nemierīgās nakts.
Smaržo pēc trūdiem, kas klusi glabā un visu ziemu sildīs

jaunu dzīvību. Zeme sirmo un tomēr pavasara gaudās ir

nemainīgi jauna!

?s izgāztas, dažai pat miet-

r melniem augsnes plāceņiem
c, kam sakne bijusi spītīgāka,

J. Meisters

TUTERES OZOLS ZAĻOS

Visā mūsu republikā
plaši pazīstamais Valmie-

ras raj. Tūteres svētozols

gājis boja.
Dižā koka vecumu rē-

ķina daudzos gadsimtos.
Izteiktas domas, ka tas
varētu būt vairāk nekā

1000 gadu vecs un piere-
dzējis daudz ar mūsu
tautas vēsturi saistītu no-

tikumu. Tālā pagātnē pie
tā musu senči ziedojuši
saviem dieviem. Tam ga-

rām gājuši gan svešu

sirotāju pulki, gan da-

žādi svešzemju karotāji,
kas tuva un tālā apkār-
tne sējuši ciešanas un

postu.

Mazsalacas MRS inženie-

ris Valentīns Kampuss
iepazīstas ar ozola bojā
ejas apstākļiem.
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Dižozols bijis tuvs tiem, kas domāja par tautas labāku nākotni.

Ne vienu reizi vien tā vainagā plīvojuši revolucionāro cīņu karogi.
Sirmā koka vainagu stipri aplauzīja viesuļvētra 1966. gada au-

gustā, bet naktī uz 1967. gada 18. oktobri spēcīgais ciklons to no-

lauza pilnīgi. Celma apkārtmērs lūzuma vietā — 11 metru.

Valters Hirte darbā.

Daži no ozolkoka su-

venīriem.

Dižozolam daudz uzmanības veltījis Mazsalacas patērētāju biedrī-

bas darbinieks Valters Hirte. Būdams veikls kokgriezējs, no ozola

atlauztajām daļām viņš pagatavojis ap 50 dažādu suvenīru. Jau

1957. gadā viņš savācis Tūteres ozola zīles un iestādījis tās. Vienu

no tām izaugušo ozoliņu 1967. gada 25. oktobri viņš pārstādījis no-

lauztā dižozola celma dobumā.

Tātad — Tūteres ozols zaļos. Jādomā tikai par to, lai jauno kociņu

rūpīgi koptu.
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A. Zvirgzds

AUGI NO PRETSTATU ZEMES

Stāvi kalni, vulkāni. Nogāzes noaugušas ar mežiem. Pamežs un

arī visi no kokiem brīvie laukumi klāti ar niedrēm līdzīgām graud-
zālēm. Bet pamēģiniet tikai iebrist šajās «niedrēs»! Kājas stieg stieb-

ros, kas ir elastīgi kā tērauda atsperes, un lapas griež drānas, rokas,

apavus. Pie kokiem, īpaši jūras krastā, kā sirmas bārdas vējā plandās
garas ķērpju virtenes. Visiem lielākajiem kokiem ir «papildu slodze»:

pa tiem līdz pašai galotnei kāpj liānas, pie tam dažā pa divām līdz

trim sugām. Sugu ļoti daudz, kā botāniskajā dārzā — uz 1 hektāra

var sastapt pa 50—80 kokaugu sugām, pie tam vairums no mums

jau pazīstamām ģintīm — egles, kļavas, bērzi, ievas, liepas, gobas,
ķirši.. .

Kur tad mēs īsti esam? Ziemu te var izbaudīt visā krāšņumā:

sniegs nereti ir 2—3 m biezs, un bez slēpēm vienīgais satiksmes

līdzeklis tad paliek helikopters. Vasarā te pavisam dīvains laiks —

ne visai silts, gandrīz katru dienu līst. Biežajās miglās var pazaudēt
ceļabiedru, tāpēc tādās reizēs labāk nedoties kalnos. Miglā visapkārt
dzirdamas kuģu sirēnas, tik tuvu, ka liekas, paši esam uz kuģa.
Toties rudens ir no visīstākā zelta. Sauss, saulains, silts un skanīgs.
Koku lapas ņirb visās spektra krāsās, un brīžiem negribas ticēt, ka

dabā krāsas varētu būt arī vienmuļas, monotonas. Lūk, šajā laikā

tad vajag braukt uz Kuriļu salām, īpaši uz tām, kas atrodas visvairāk

uz dienvidiem — Kunaširu un Šikotanu, lai vērotu šo salu dabas

pretstatus un bez diapozitīviem, milzīgiem gliemežvākiem, sēra ga-

baliem un ceļojuma piezīmēm paņemtu līdzi vēl paliekošākus, dina-

miskākus lietiskos pierādījumus — sēklas, stādus un sīpolus.
Kāpēc Kuriļu salās tik neparasta augu valsts? lemesli tam meklē-

jami gan pagātnē, gan tagadnē. Kuriļu 38 salas ir 1200 km gara
virkne no Kamčatkas līdz Japānai un veido robežu starp Ohotskas

jūru un atklāto Kluso okeānu. Sīs salas ir vulkāni, tāpēc augsne tur

ļoti īpatna un augu barības vielām bagāta. Vulkāniskās augsnes bieži

ir radioaktīvas, un tas veicina jaunu augu formu aktīvu veidošanos.

Liela atšķirība ir starp salu ziemeļrietumu krastiem, kurus apskalo
Ohotskas jūras siltās straumes, un dienvidaustrumu krastiem, gar

kuriem uz dienvidiem virzās Klusā okeāna aukstās straumes. Rodas

paradokss — salu ziemeļu krastos aug platlapu koku meži, skuju koku

tikpat kā nav, bet dienvidu daļā, paslēpušies aiz vulkānu smailēm, —

skuju koku meži ar daudziem mūžzaļiem un ziemzaļiem lapu krūmiem

pamežā. Gaisa masām no abām piekrastēm saskaroties, rodas miglas,
kam liels iespaids uz augiem. Arī Kuriļu augu pagātne ir ne mazāk

«raiba». Jau no krīta laikmeta beigām te nav bijis ledāju, kas varētu

«noslaucīt» visus augus bez izņēmuma. Agrāk salu virkne dažādos

laikos savienojusi Kamčatku ar Japānu un pa Bēringa šaurumu

(kura vietā agrāk bijusi cietzeme) arī ar Ziemeļameriku. Pa šo šauro

tiltu varēja notikt augu staigāšana — migrācija un salu apstāk-
ļiem piemērotu sugu veidošanās. Tādos savdabīgos apstākļos veido-

jušies un pašreiz atrodas Kuriļu salu augi. Sevišķi interesanti tie ir

minētajās dienvidu salās — Kunaširā un Sikotanā.
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Kuriļu augi mUs var interesēt no dažādiem viedokļiem — gan
kā dekoratīvās un ārstniecības, gan kā tehniskās un augļu kultūras.

Kokaugi, kā rāda mūsu novērojumi ZA Botāniskajā dārzā Salaspilī,
labi aklimatizējas un lieliski aug arī Latvijā. Salīdzinot ar Tālo Aus-

trumu kontinentālās teritorijas, Piejūras un Habarovskas novadu

pārstāvjiem, Kuriļu kokaugi aklimatizējas pie mums labāk, jo nā-

kuši no savdabīgiem piejūras apstākļiem.
No Kuriļu salām pie mums atceļojušas dekoratīvās liānas. Vīteņ-

hortenzijas uzkāpj balteglēs līdz 15—20 m augstumam un augustā—
septembrī klāj atbalsta koku kā baltu ziedu kupenas. Pēc izskata

līdzīgas ir vēlāk ziedošās šizofragmas, krāšņas liānas no akmeņ-
lauzīšu dzimtas. Savdabīgs kāpelējošs kokaugs ir austrumu indīgais
etiķkoks ar lielām trijstarainām spīdīgām lapām, kas blīvi noklāj
koku stumbrus līdz 10 m augstu un rudenī iegūst visas varavīksnes

krāsas. Tiesa, pieskaršanās tā lapām var radīt jūtamus apdegumus
un čūlas, tāpēc jāievēro piesardzība. Skaisti ir Kuriļu skuju koki.

Glēna egle ar sīkām, tumšām skujām un nelielu, pareizi konisku

augumu piemēiota sevišķi noēnotām vietām. Sahalīnas balteglēs no

tālienes atgādina smailas vulkānu virsotnes. Skaista, ar sudrabotām

skujām ir klājeniskā ciedru priede, kas 100 gados sasniedz s—B m

garumu. Klājenisks, ar sūnu zaļu skuju krāsu ir Sardženta paeglis,
kas sastopams tikai Sikotanā. Ļoti sausumizturīgs un piemērots stā-

dīšanai alpinārijos.
Daudz interesantu kokaugu ir arī starp lapu kokiem. No subtropu

floras saglabājušās mūžzaļu kokaugu sugas, kas ir skaisti dekora-

tīvi augi noēnotām vietām. Vairākas ileksu (akmensozolu) sugas, ski-

mijas, kuru lapas satur vērtīgas ārstnieciskas vielas, rododendri —

visi tie ir zemi un krāšņi dekoratīvi kokaugi. Kunaširā aug ļoti re-

tais Čonoska rododendrs ar vasarzaļām lapām un krāšņiem, rožai-

niem ziediņiem. Mums parastās lapu koku ģintis Kuriļos pārstāv
īpatnējiem apstākļiem piemērojušās izturīgas sugas. Gar vulkānu krā-

teriem, karstajiem sēra avotiem un dubļu izvirdumiem sastopama Emiļa

spireja, kas veido 10—20 cm augstus spilvenveida krūmiņus un zied

jūlijā—augustā. Kuriļu salās aug arī vistālāk ziemeļos sastopamā mag-
noliju suga — Kuriļu magnolija ar lielām, līdz 40 cm garām lapām
un milzīgiem baltiem, smaržīgiem ziediem. Ohotskas jūras piekrastē
smilšu kāpās (kuras ļoti līdzīgas mūsu Vidzemes jūrmalai) aug

trīslapu avene ar lielām, tumšsarkanām, aromātiskām ogām. Nākotnē

to varēs izmēģināt arī mūsu jūras piekrastē. Ēnainos lapu koku mežos

ļoti bieži sastop Kamčatkas zalkteni, krūmu ar spilgti dzelteniem

zariem, dzelteniem ziediem un sarkaniem augļiem.

Sākumā runājām par niedrēm līdzīgajām graudzālēm. Tas ir Ku-
riļu bambuss — ilggadīgs kokaugs, tuvs radinieks īstajiem tropu un

subtropu bambusiem; sasniedz līdz 2 m augstumu, un tā stiebrus

Japānā izmanto dažādiem pinumiem un citiem mājamatniecības iz-

strādājumiem. Kuriļos bambuss ir mežsaimnieku posts, jo, kur tas

pārklājis augsni, mežs vairs nevar atjaunoties. Tas vairojas tāpat kā

vārpata — ar pazemes dzinumiem. Sēklas ražo ik pa 15—30 gadiem
reizi. Un tomēr līdz šim mums šos dekoratīvos augus nav izdevies

Latvijā ieaudzēt, — tie pārāk kaprīzi savās prasībās pret augsni,
apgaismojumu un mitruma izmaiņām gada laikā.
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Kuriļu salās ir ļoti daudz dekoratīvu lakstaugu. Vulkānu virsotnēs

un klinšu kraujās okeāna krastā aug vairāki simti klājenisku un

pundurīgu sugu, kas piemērotas akmeņdārziem. Tām dažāds ziedē-

šanas laiks un ļoti dažāda lapu un ziedu krāsa. Upju ielejās un

ēnainos lapu koku mežos turpretī aug gigantiski lakstaugi, kas vie-

tumis sasniedz 3 un pat 4 m augstumu, tādi kā pie mums jau izpla-
tītā Sahalīnas un Japānas sūrene vai latvāņi.

Kuriļu salu floras pētīšana vēl nebūt nav nobeigta. Katru gadu
botāniķi atrod arvien jaunas augu sugas, kas līdz šim pazīstamas
tikai Japānā vai arī pilnīgi jaunas, tikai Kuriļiem endēmiskas. Tā

pēdējos gados Sahalīnas zinātniece J. Jegorova Kuriļos atzīmējusi
ap 70 lakstaugu sugu, kas līdz šim tur nebija atrastas. Mēs savā

trīs nedēļu ekspedīcijā atradām 3 kokaugu sugas, kuras līdz šim

zināmas tikai Japānā.
Kuriļu salu augi pie mums, Salaspilī, jūtas labi un drīz pārceļos

uz apstādījumiem un mežu kultūrām. Tādējādi mums ir iespēja kaut

miniatūrā pārstāvēt šo austrumu pretstatu novadu ari pie mums,

Padomju Savienības pašā rietumu malā.

I. Lapiņa

PIE MUMS IERADUSIES ONDATRA

Ondatras jeb bizāmžurkas (Ondatra zibethica

L.) dzimtene ir Ziemeļamerika —■ Kanāda un ASV, kur tā

plaši izplatīta un ir galvenais kažokrūpniecības objekts
(gadā iegūst 10—20 miljonu ādiņu). Padomju Savienībā

tā ievesta ar nolūku aklimatizēt —r kā pirmais svešzemju
dzīvnieks —■ 1927. gadā un palaista Soloveckas salās (Bal-

tajā jūrā) un Karaginskas salā (Bēringa jūrā pie Kamčat-

kas). Ondatra ātri pierada pie jaunajām dzīves vietām,

un nākamajos piecos gados ap 2500 no jauna importētu
dzīvnieku tika palaisti arī citās PSRS vietās. Intensīvais

ondatru skaita pieaugums deva iespēju ar 1935. gadu sākt

arī Padomju Savienībā to regulāru rūpniecisku izmanto-

šanu. 25 gadu laikā ondatra kļuva par vienu no galvena-

jiem kažokzvēriem, jo gadā ieguva vairākus miljonus to

ādiņu.

Tagad ondatra izplatīta lielā PSRS teritorijas daļā, kas

tālu pārsniedz platību, kādā tā sastopama savā dabiskajā
areālā Ziemeļamerikā. Ondatras tālāka izplatīšanās jo-
projām turpinās.

Ari mūsu tuvākie kaimiņi lietuvieši un igauņi uzskatī-

juši par vajadzīgu izlaist savu republiku teritorijās on-

datras, bet mūsu republika no šādiem pasākumiem atturē-
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jusies. Tomēr, kā jau varēja sagaidīt, ondatra pie mums

ieradusies pati. Liekas, tā ieceļojusi no dienvidaustru-

miem — netālajiem Osvejas (Baltkrievijā) un Dusētu

(Lietuvā) ezeriem, jo vispirms tā novērota Latgales dien-

vidaustrumu daļas ezeros.

Ondatra pieder pie grauzēju kārtas. Tās ķermeņa ga-

rums sasniedz 25—35 cm, astes garums — 20—27 cm.

Aste no sāniem saplacināta, pārklāta ar sīkām zvīņām un

retiem, īsiem matiņiem. Apmatojums parasti kastaņbrūns,
bet sastopami arī gaiši rūsgani un tumši, gandrīz melni

īpatņi.
Ondatra dzīvo aizaugušās ūdensbaseinu piekrastēs.

Daudz uzturas ūdenī, viegli pārpeld platas upes un ezerus.

Spēj uz vairākām minūtēm ienirt. Pa sauszemi pārvietojas

diezgan neveikli. Ziemā aktīva galvenokārt dienās, bet

gada siltajā periodā —■ rīta un vakara krēslas stundās.

Augstos krastos rok dziļas alas, bet zemos un purvainos
krastos ceļ no ūdens un piekrastes augiem savdabīgus
konusveida mitekļus.

Ondatra pārtiek visvairāk no augiem — niedrēm, ko-

sām, grīšļiem, ūdensrozēm, kalmēm, meldriem, raglapēm,
kārkliem v. c, kā arī no kultūraugiem. Nelielos daudzu-

mos ēd gliemežus, vardes, vēžus, retumis zivis. Gadā var

atnesties I—3 reizes. Grūsnības ilgums 25—26 dienas,
metienā vidēji 7—B mazuļi. Pavasaros sākas ondatru ce-

ļošana. Šajā laikā dzīvnieki pārvietojas gan pa ūdeni, gan

pa sauszemi, meklējot jaunas, piemērotas dzīves vietas.

Apmatojumu maina reizi gadā. Vislabākās ādiņas dod

agrā pavasarī.
Ondatras dabiskie ienaidnieki Ir plēsīgie dzīvnieki

(lapsa, sesks, ūdele, arī suns un kaķis) un putni (pūce,
ūpis, vanags, klijāns).

Ar ondatras parādīšanos Latvijā rodas pamatots jautā-

jums: kā izturēties pret šo viešņu? No vienas puses, mēs

nebūt nenoliedzam, ka tā dod skaistu un vērtīgu kažokādu,
bet no otras — nevaram arī aizmirst, kāda pieredze, akli-

matizējot ondatru, iegūta Rietumeiropas valstīs. Te on-

datra ievesta no ASV 1905. gadā (iespējams, ka Vācijā
dažās vietās jau 19. gs. beigās), vispirms Cehoslovakijā,
tad Anglijā, Francijā, Beļģijā, Holandē, Austrijā, Rumā-

nijā, Bulgārijā, Skandināvijas valstīs v. c, bet jau
1911. gadā no Bohēmijas pienāca pirmās vēstis par šo
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dzīvnieku nodarītiem katastrofāliem zaudējumiem. Ar laiku

izrādījās, ka arī daudzās citās vietās ondatru nozīme taut-

saimniecībā vērtējama negatīvi, un tāpēc ar 1917. gadu
vajadzēja izstrādāt pasākumu kompleksu, kas aizkavētu

to tālāku izplatību un samazinātu skaitu. Kopš 1951. gada
tiek organizētas jau starptautiskas konferences par on-

datru apkarošanas problēmām. Tiek radīta īpaša valsts

atalgota profesija — «ondatru mednieks» (Bisamjāger) ,

kura uzdevums ir iznīcināt šos dzīvniekus. Pašreiz daži

speciālisti uzskata, ka «ondatru problēma» Rietumeiropā
ir gandrīz tikpat svarīga kā «Kolorado vaboles problēma».

Kādu ļaunumu tad ondatras nodara? Ondatras izrakņā
ūdensbaseinu piekrastes, izpostot dambjus, aizsprostus, uz-

bērumus v. c. ierīces, kā arī tiltu un ēku pamatus; traucē

dīķsaimniecības attīstību; bojā zvejniecības inventāru; iz-

nīcina kultūraugu ražu dārzos un laukos. Vēl jāpiezīmē,
ka ondatra var izplatīt arī bīstamas slimības, it īpaši tula-

rēmiju, paratīfu, kokcidiozi; tā ir daudzu asinssūcēju ek-

toparazītu un ap 100 dažādu endoparazītu sugu uzturētāja.
Daudzas valstis (Beļģija, Dānija, Francija, Anglija, Ho-

lande, Austrija, Šveice, Vācija, Cehoslovakija v. c.) izdod

speciālus likumus un lielus līdzekļus ondatru iznīcināša-

nai, bet šie pasākumi vēl nav guvuši ievērojamus rezultā-

tus, jo darbs izrādās grūts un sarežģīts.
Latvijas dabas apstākļiem ir neapšaubāma līdzība ar

Rietumeiropas kultūras ainavām. Cilvēka arvien pieaugošā
saimnieciskā darbība skar un iespaido pat visvientuļākos
dabas nostūrus, jo rodas un attīstās arvien jaunas saim-

niecības nozares. Mūsu republikā vairs nav plašu neiz-

mantotu, ūdensbaseiniem bagātu apvidu, kurus varētu pil-
nīgi nodot ondatrām, lai līdz ar to sāktu šo dzīvnieku ra-

cionālu ieguvi. Tāpēc, liekas, vispareizākais būtu rūpīgi
kontrolēt ondatru parādīšanos Latvijas teritorijā un vaja-
dzības gadījumā sākt savlaicīgus un radikālus to izplatī-
bas un skaita regulēšanas pasākumus.

I. Grosvalds

DABAS SKAISTUMAM UN CILVĒKU VESELĪBAI

Kuru gan nav sajūsminājis Rīgas parku un apkārtnes
mežu zaļums, upju, ezeru un gaisa spirdzinošā elpa?
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Koki un krūmi attīra gaisu no putekļiem, bagātina to

ar skābekli, izdala fitoncīdus. Zaļā barjera palīdz uzkrāt

vieglos negatīvos aerojonus un apslāpē trokšņus. Meži un

parki ir Rīgas rota, par kuru jābūt nomodā ikvienam da-

bas draugam.
Visiem atmiņā ir Rīgas Superfosfāta rūpnīcas dzelten-

brūnie dūmu mutuļi. Katru dienu gaisā izkūpēja ap 5 t

slāpekļskābes un 1 t sērskābes. Pret slāpekļa dioksīda un

sēra gāzēm bija bezspēcīgas Mežaparka priežu audzes.

Skaistais mežs pārvērtās par koku kapsētu ar neskaitā-

mām celmu rindām. Tagad Rīgas Superfosfāta rūpnīca
pārtraukusi darboties, tomēr robi Mežaparka zaļajā segā
būs redzami vēl ilgi.

Pēdējos gados daudz veikts, lai Rīgas gaiss kļūtu tīrāks.

Akmeņogles un kūdru sekmīgi aizvieto Dašavas gāze. To-

mēr vietām pār Rīgu nogulst pelēks dūmu plīvurs. At-

mosfēru piesārņo neattīrītās dūmgāzes, kas satur sēra

dioksīdu. Tās izverd pagaidām vēl ar akmeņoglēm apku-
rināmo veco rūpnīcu un komunālo iestāžu katlu māju
dūmeņi.

Ļoti kaitīgs piemaisījums pilsētas gaisā ir oglekļa ok-

sīds (tvana gāze), ko, nepilnīgi sadegot kurināmajam,
izdala ne vien kurtuves, bet arī daudzās automašīnas.

Vēl nesen no Rīgas Cementa un šīfera rūpnīcas dūme-

ņiem vēlās dzeltenbālu dūmu mākoņi. Katru dienu tuvākā

vai tālākā apkārtnē nogūlās 50—70 tonnu putekļu, pada-
rot pelēku zemi, kokus, mājas un lidmašīnu sudrabotos

ķermeņus. Gadā šīs fabrikas apkaimē uz 1 km 2 nosēdās

ap 400 t putekļu.
Tagad no rūpnīcas dūmeņiem paceļas baltas dūmu strūk-

las: elektrofiltri uztver ap 90% putekļu. Uztvertie putekļi,
kas bez paaugstināta kalcija oksīda daudzuma satur vēl

līdz 10% kālija oksīda, ir ne vien vērtīgs kaļķošanas ma-

teriāls, bet arī minerālmēslojums lauksaimniecībai.

Nereti cementa rūpnīcas filtri ir daļēji atvienoti un pu-

tekļi izplūst atmosfērā. Ar to putekļu daudzumu, ko dien-

naktī izsviež gaisā rotācijas krāšņu dūmeņi, ja nedarbojas
elektrofiltri, var nokaļķot ap 25 ha lauksaimniecībā iz-

mantojamās zemes. Tāpat gaisu joprojām piesārņo skaņu-
plašu fabrikas «Melodija» un citu uzņēmumu dūmeņi.

Rīgai, tāpat kā citām lielpilsētām, vitāli svarīgs ir jau-
tājums par tās apgādi ar labu dzeramo ūdeni. Lai gan
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Rīga saņem 3 reizes vairāk ūdens nekā agrāk, iedzīvotāju

vajadzībām vēl trūkst 60 000 m 3ūdens.

70 000 m 3 ūdens paredzēts pievadīt no Gaujas. Jaunā

ūdensvada maģistrāle savieno Gaujas sūkņu staciju ar

Ļeņina rajonu Iļģuciema tuvumā, kur pēdējos gados sa-

karā ar plaši izvērsto dzīvokļu celtniecību krasi bija iz-

jūtams ūdens trūkums.

Paplašinās arī dzeramā ūdens ieguvi no Juglas ezera,

kas ir ar ūdeni visbagātākais baseins republikā un spēj
dot līdz 300 000 m 3ūdens diennaktī. Juglas ezera ūdens

pēc savām īpašībām nav sliktāks par Baltezera ūdeni, to-

mēr bieži tas nebija labi attīrīts. ledzīvotāji reizēm sa-

ņēma sāļu, nedzidru ūdeni, jo Rīgas jūras līča ūdeņus
vētra caur Ķīšezeru iedzina arī Juglas ezerā. Lai to no-

vērstu, Juglā 1968. gadā uzcēla slūžas.

Ne mazāk svarīgs jautājums ir rūpniecības un mājsaim-
niecības notekūdeņu novadīšana. Katru gadu mūsu repub-
likas baseinos tiek ievadīti 550 miljoni m 3 notekūdeņu, no

kuriem 400 miljoni m 3 tiek attīrīti nepilnīgi, bet 150 mil-

joni m 3netiek attīrīti nemaz.

Upēs, ezeros vai jūrās novadītie notekūdeņi pēc kāda

laika kļūst tīri — ir notikusi bioloģiskā pašattīrīšanās.

Rīgas notekūdeņi jau no seniem laikiem tiek ievadīti

Daugavā. Rīgai pieaugot, Daugavas ūdens pilsētas robe-

žās kļuvis stipri piesārņots —■ nav lietojams saimniecībā,

tajā nevar peldēties. Sanitārajām normām neatbilst arī

Ķīšezera ūdens Sarkandaugavas, Mīlgrāvja unMīlgrāvja—
Jaunciema rajonā.

Labāks stāvoklis nav Lielupē, kur ūdeni piesārņo Slokas

Celulozes un papīra kombināts.

Pēdējos 20 gados, lai gan produkcijas izlaide ir strauji

pieaugusi, ar notekūdeni aizplūstošo vielu kļuvis mazāk,

jo tās pārstrādā etilspirtā, lopbarības raugā un liešanas

koncentrātā. Tomēr vēl līdz 1965. gadam bieži bija no-

vērojami zivju smakšanas gadījumi. Tā 1964. gadā no 6.

līdz 14. jūnijam vien aizgāja bojā ap 15 t zivju. Kopš
1964. gada, kad kombinātā darbojas šķiedrvielu uztver-

šanas ierīces un regulāri tīra nosēddīķus, atūdeņi kļuvuši

ievērojami tīrāki.

Papīra un celulozes rūpniecību raksturo liels ūdens pa-

tēriņš. Slokas kombināts, kas pēc rekonstrukcijas būs lie-

lākais Baltijas republikās, patērē gandrīz tikpat daudz
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ūdens, cik visi Rīgas iedzīvotāji kopā. Uz katru ražoto

celulozes tonnu, kuras iegūšanai vajag ap 7 steriem papīr-
malkas, iegūst B—lo8 —10 m 3atsārma. Atsārms satur ap 2%

rūgstošu cukuru. Raudzējot tos, no atsārma iegūst etil-

spirtu. No spirta šķiedeņa vispirms iegūst lopbarības

raugu, kas satur daudz vitamīnu, pēc tam šķiedeni ietvaicē

un iegūst liešanas koncentrātu, kas nepieciešams metāl-

lietuvēs.

Kombināta novadītie ūdeņi satur ap 40 t izšķīdušu orga-

nisko vielu un 2 t šķiedras, kuru absorbēšanai vajag ap
15—20 t skābekļa. Parasti Lielupe šādu skābekļa dau-

dzumu var atdot, bet vasarā, kad temperatūra ir augstāka
par 16°C, un ziemā, kad skābekļa pieplūšanu traucē le-

dus, rodas skābekļa bads. Ja skābekļa daudzums ūdenī

kļūst mazāks par 2 mg/1, sākas zivju slāpšana.
Parasti dabiskajā attīrīšanas procesā darbojas aerobās

(skābekli saturošās) baktērijas. Ja ļoti zemā skābekļa

koncentrācijā darbojas anaerobās (skābekli nesaturošās)
baktērijas, atlikušais skābeklis tiek ātri izmantots un sā-

kas organisko vielu pūšana. Izdalās sērūdeņradis un me-

tāns, kas saindē ūdeņus.
Lai novērstu kaitīgo vielu ieplūšanu Lielupē, Slokas

kombināta notekūdeņus bioloģiski attīrīs un ievadīs jūrā
starp Sloku un Vaivariem 3 km no krasta.

Valdība veikusi daudzus konkrētus pasākumus, lai no-

vērstu ūdens un gaisa piesārņošanu. 1967. gadā slēdza Rī-

gas Superfosfāta rūpnīcu, kaut arī radās grūtības lauku

apgādē ar minerālmēsliem.

Lai saudzētu un racionāli izmantotu dabas bagātības,
Republikas Augstākā Padome 1959. gadā pieņēmusi lē-

mumu «Par Latvijas PSR dabas aizsardzību». Tomēr vēl

daudzi uzņēmumi to ignorē. Tā Jelgavas Cukurfabrika ie-

pludinājusi Lielupē 15 tonnas mazuta, Rīgas Elektroma-

šīnu rūpnīca Sarkandaugavā 10 tonnas mazuta, bet Rīgas
un Jelgavas kanalizācijas dienesti neattīrītus notek-

ūdeņus.
Lai sekmīgi īstenotu likumu par dabas aizsardzību, Lat-

vijas PSR Augstākā Padome 1968. gada martā apsprieda
jautājumu «Par dabas aizsardzības stāvokli Latvijas PSR

un pasākumiem tā uzlabošanai».

Dabas un cilvēku veselības labā gaisam jābūt tīram un

ūdeņiem dzidriem!
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A. Serdants

DABAS ZINĀTŅU ATTĪSTĪBAS LOMA

RELIĢISKO TICĒJUMU PĀRVARĒŠANĀ

PSKP Programmā uzsvērts, ka plašu tautas slāņu zi-

nātniski ateistiskajā audzināšanā «jābalstās uz sasnie-

gumiem, kādus guvusi mūsdienu zinātne, kas aizvien pil-
nīgāk atklāj pasaules ainu, palielina cilvēka varu pār
dabu un parāda, ka nav pamata fantastiskajiem reliģiska-
jiem izdomājumiem par pārdabīgiem spēkiem» (PSKP
Programma, 1961, 109. lpp.).

Gadsimtiem ilgi reliģiskie priekšstati par pasauli balstī-

jās uz ticību «svētajiem rakstiem». «Tikai svēto rakstu

autoritāte apliecina patiesību,» 4. gs. sludināja «svētais»

Augustīns. «Ja grāmatās ir tikai tas pats, kas korānā, tad

tās ir liekas, ja ne — tad kaitīgas,» teica kalifs Omārs un

iznīcināja Aleksandrijas bibliotēku ar antīkās pasaules zi-

nātnieku darbiem. Gadsimtiem ilgi visā Eiropā spīdzināja
un dedzināja sārtos zinātniekus, kuru atklājumi un sprie-
dumi kaut nedaudz atšķīrās no bībelē paustās kosmogoni-

jas un vēstures. Un tomēr visas šīs represijas nespēja ap-

turēt zinātnes uzvaras gājienu. Kāpēc?
Pretstatā reliģijas fantastiskajam pasaules atspoguļo-

jumam, tās pārdabiskajām «atklāsmēm» un «dievišķajām»
parādībām zinātne izvirzīja prasību pēc pasaules objektī-
vas izzināšanas, pēc iegūto zināšanu pārbaudes eksperi-
mentā un praksē. Šāda nostāja veicināja sabiedrības reālo

ražošanas spēku attīstību. Sis apstāklis tad arī kļuva par

izšķīrēju faktoru, kas zinātnei deva iespēju pārvarēt dažā-

dos šķēršļus, ko tās attīstības ceļā lika reliģija. Tagad zi-

nātne kļuvusi ne tikai par progresa pamatu, bet vienlai-

kus atņēmusi pamatu cilvēku reliģiskajiem ticējumiem.
Ka iedziļināšanās dabas likumsakarību izpratnē atbrīvo

cilvēka apziņu no reliģiskajiem priekšstatiem, spilgti lie-

cina visu laikmetu izcilo dabas pētnieku uzrakstītās auto-

biogrāfijas. Piemēram, C. Darvins raksta, ka mācību sā-

kumā viņam «nav bijis ne mazāko šaubu par katra bībeles

vārda pilnīgu un burtisku patiesīgumu». Bet, atceroties

ceļojumu ar «Biglu», zinātnieks raksta: «Pamazām manā

dvēselē radās neticība, un galu galā es kļuvu pilnīgi neti-

cīgs.» I. Pavlovs par savu ceļu uz neticību stāsta: «Es
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taču esmu garīdznieka dēls, izaudzis reliģiskā vidē; to-

mēr, kad 15—16 gadu vecumā sāku lasīt dažādas grāma-
tas un sastapos ar šiem jautājumiem, es pārvērtos.»
A. Einšteins par šo jautājumu raksta: «Lasot populāri zi-

nātniskās grāmatas, es drīz pārliecinājos, ka lielākā daļa
bībeles stāstu nevar būt patiesi. Tā sekas bija īsti fanā-

tiska brīvdomība.» Kosmosa lidojumu teorētiķis K. Ciol-

kovskis 1928. gadā sacīja: «Mans saprāts neatstāj vietas

ne ticībai neizskaidrojamajam, ne ticībai pārdabiskai būt-

nei.»

Bet, ja arī kāds no dabas zinātniekiem sevi tomēr uz-

skatījis par ticīgu (piemēram, Flamarions, Pastērs), tad

uz tiem pamatoti var attiecināt F. Engelsa asprātīgo pie-
zīmi, ka neviens neapietas ar dievu sliktāk par dievticī-

giem dabas zinātniekiem: viņi runā par dievu, bet tajā

pašā laikā savos pētījumos iztiek bez tā.

Kā tad dabas zinātnes sekmē zinātniski ateistiskā pa-
saules uzskata izveidi?

Par pasaules uzskatu parasti dēvē uzskatu sistēmu, kas

izteic pasaules izpratni visumā un cilvēka vietu pasaulē.
Vadoties no šāda definējuma, jāatzīst, ka ne jau katrs da-

bas zinātņu atklājums pats par sevi pilda tieši zinātniski

ateistiskā pasaules uzskata elementa funkcijas. Daudzi at-

klājumi cilvēcei kalpo citādi: kā teorētiskais pamats da-

žādiem rūpniecības un lauksaimniecības ražošanas proce-

siem, slimību ārstēšanai v. tml. Kaut netieši, tomēr arī

šādi atklājumi stiprina tādas ateistiskas atziņas kā pār-
liecība par lietu izzināmību, par apkārtējā pasaulē notie-

košo procesu dabisko raksturu. Ne tikai automātiskie darb-

galdi ar programmētu vadību, bet arī tādi ikdienišķi

priekšmeti kā radiouztvērējs, televizors, mākslīgās šķied-
ras audumi v. c, kas radīti uz dabas zinātņu atklājumu
pamata, spēj izskaust domu par cilvēka verdzisku atka-

rību no dieva, spēj stihiski veidot cilvēkos atziņu, ka «viss

izskaidrojams arī bez dieva».

Ļoti daudziem dabas zinātņu atklājumiem un vispārinā-

jumiem tomēr ir arī tieša nozīme zinātniski ateistiskā pa-
saules uzskata veidošanā. Pie tādiem pirmām kārtām pie-
skaitāmi vispārinājumi, kas skar problēmas, kuru atrisi-

nāšana cilvēkam dod iespēju noteikt viņa īsto vietu citu

pasaules parādību vidū. Tādām problēmām pieskaitāmi
dabas zinātņu vispārinājumi par Visuma uzbūvi, Zemes



110

un citu kosmosa ķermeņu izcelsmi, dzīvības izcelsmi un

dzīvības procesu būtību, cilvēka un viņa apziņas izcelsmi.

Pamazam uzkrājot objektīvas zināšanas par dažādām

dabas parādībām, cilvēki gūst iespēju pareizi risināt šīs

problēmas. Šajā sakarībā jāatceras, ka arī darbs, ko veic

«Dabas un vēstures kalendārs», izskaidrojot dažādu dabas

fenomenu (varavīksnes, ziemeļblāzmas v. c.) būtību, ir

zināms ieguldījums materiālistiskā pasaules uzskata iz-

veidē.

Šodien dabas zinātņu rīcībā esošie dati par svarīgiem

pasaules uzskata jautājumiem, — kaut dažās detaļās tie

vēl nav pilnīgi, — izrādās principiāli pretēji reliģijas iz-

teiktajiem apgalvojumiem.
Tieši ar šo apstākli reliģijas aizstāvji negrib samierinā-

ties arī mūsu dienās. Nespēdami apstrīdēt pašus dabas

zinātņu atklājumus, teologi cenšas pierakstīt tos «dieva»

gribai. «Dievs gaida mūs aiz katrām durvīm, ko atver zi-

nātne,» 1929. gadā paziņoja pāvests Pijs XI. Vatikāna

«akadēmija» izsludināja lielas prēmijas tiem atomfiziķiem,
kas pierādīs kvantu «dievišķo» izcelsmi un elektronu «die-

višķo» būtību; kad kosmosā lidoja «Vostok-3» un «Vos-

tok-4», pāvests Jānis XXIII savā radiorunā pavēstīja, ka

«kosmonauti turpina Visuma izpēti, uz kuru svētie raksti

aicina jau savās pirmajās lappusēs».
Mūsu dienās teologi vairs nespēj piespiest cilvēkus ze-

moties dieva priekšā, biedējot ar inkvizīcijas sārtiem. To-

mēr šajā nolūkā uzpirkt vienu otru viņi vēl spēj. Piemē-

ram, amerikāņu kosmonautam G. Kuperam piedāvāja aug-

stu honorāru par «kosmonauta- lūgšanu». Saskaņā ar

līgumu tad arī 1963. gadā, lidojot kosmosā, Kupers mag-

netofonā ierakstīja lūgšanu: «Tēvs, pateicamies tev par to,

ka atļāvi man izdarīt šo lidojumu un redzēt visas tās ap-

brīnojamās lietas, ko tu esi radījis ...»
Līdzīgi gadījumi liecina, ka dabas zinātņu atklājumu

zināšana un pat prasme praktiski tos izmantot ne katru

cilvēku automātiski padara par apzinīgu un principiālu
ateistu. Dabas zinātņu panākumi kļūs par patiesi nesatri-

cināmu pamatu cilvēku zinātniski ateistiskajam pasaules
uzskatam tikai tad, ja dabas zinātnieki popularizēs arī

savu atklājumu filozofisko nozīmi.
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A. Pastors

VIESUĻVĒTRA 1967. GADA 18. OKTOBRĪ

1967. gada 18. oktobrī pār Baltijas jūras centrālo daļu un Lat-

vijas teritoriju pārvietojās dziļš ciklons ar vējiem viesuļvētras stip-
rumā, vietām ar intensīvu lietu. Vētra sevišķi stipra bija Baltijas
jūras piekrastē un tai piegulošajos rajonos. Tāpēc, īpaši republikas
rietumu daļā, tā nodarīja lielākus postījumus: tika sagāztas veselas

mežu joslas, bojātas sakaru un elektrības līnijas, ēkām nocelti jumti
v. tml. Baltijas jūrā un tās līčos vēji dzina ūdeni uz piekrasti; mak-

simālie uzplūdu līmeņi vietām ievērojami pārsniedza ilggadīgā periodā
novērotos augstākos līmeņus. Pietiek atzīmēt, ka Ventspilī 18. ok-

tobrī pl. 4.20 līmeņa maksimālā atzīme bija +148 cm, t. i., par

29 cm augstāka nekā līdz šim novērotā. Novērojumi dod iespēju
aprēķināt, ka tāds līmenis Ventspilī atkārtojas vidēji reizi 200 ga-
dos. Liepājā, kur novērojumi sākti 1891. gadā, starpība bija vēl lie-

lāka, — tā par 58 cm pārsniedza līdzšinējo maksimumu. Tāds līme-

nis, kāds Liepājā bija vērojams 18. oktobrī, teorētiski var gadīties
vidēji reizi 700—800 gados. Tātad viesuļvētra ar līdzīgu spēku un tik

plašu izplatību Baltijas jūras baseinā ir ļoti reta parādība.
Kādi apstākļi tad radīja šādu stihiju?
To izdarīja ciklons jeb, pareizāk sakot, ciklonu pāris, kas 17. ok-

tobrī izveidojās virs Dānijas un kuru centri ar 65—70 km ātrumu

1. att. Uzplūdu
maksimālie līmeņi
un to sākšanās

laiks 18. oktobrī.
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2. att. Uzplūdu līmenis Daugavas grīvas rajonā: 1 — Daugavgrīvā,
2 — Andrejostā, 3 — Maruškā.

stundā pārvietojās pa trajektoriju Kopenhāgena—Gotlandes sala—

Somu jūras līča ass. Galvenā ciklona centrā spiediens pazeminājās
līdz 967 milibārām. Ciklonu perifērijā, kā pie zemes, tā augstumā,
tika novērots ļoti liels bāriskais gradients. Tāpēc dienvidrietumu un

rietumu vēji Baltijas jūras piekrastē vidēji sasniedza viesuļvētras āt-

rumu — 25—30 m/s, bet atsevišķas brāzmas pat 43—48 m/s. Šie vēji
tad arī 18. oktobra rītā ar stihisku spēku plosījās Kurzemē, veidoja
jūrā augstus viļņus, sadzina piekrastē ūdeņus.

Republikas centrālajā un austrumu daļā vēju ātrums bija nedaudz

mazāks, vidēji 25—28 m/s, bet brāzmās — 34—40 m/s. Viesuļvētras

ilgums bija nevienmērīgs, vietām tikai dažas desmit minūtes, citur —

līdz 7 stundām.

Stiprie vēji radīja Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī spēcīgu viļ-

ņošanos. Viļņu augstums Baltijas jūras piekrastē sasniedza 5—6 met-

rus, bet jūras atklātajā daļā — 10 metrus. Rīgas jūras līcī pie krasta

viļņu augstums bija ap 3 metriem, bet centrālajā daļā — ap 7 met-

riem.

18. oktobrī ciklonu pāris pa aprakstīto trajektoriju pārvietojās
tālāk uz austrumiem, un reizē ar to pārvietojās vēju veidotais uz-

plūdvilnis. Maksimālie ūdens līmeņi un laiks, kad tie novēroti Bal-

tijas jūras piekrastē, Rīgas un Somu jūras līčos, paradīti l. att.

Ja Baltijas jūrā Kaļiņingradas apgabalā tie novēroti 18. oktobrī ap
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Vētra pāri jūrai tuvojas mežiem...

pl. 3 no rīta, tad pēdējā punktā — Ļeņingrada pēc vairāk nekā 10

stundām — pl. 13.45.

Augsti līmeņi veidojās arī Rīgas jūras līcī, jo dienvidrietumu un

rietumu vēji no lielās jūras pa Irbes jūras šaurumu dzina ūdeni līcī.

Ap pl. 11 Rīgas jūras līcī virs normālā līmeņa bija sadzītas ūdens

masas, kuru tilpums sasniedza 26,3 kubikkilometrus. Tāpēc ūdens līme-

nis visā līča piekrastē pakāpeniski cēlās.

Kamēr turpinājās dienvidrietumu vēji, sevišķi daudz ūdens tika sa-

dzīts Pērnavas līcī, kur līmeņa pacēlums sasniedza 2,5 metrus.

Līča dienviddaļā un Rīgas ostā stāvoklis pasliktinājās vēl tādēļ,
ka, ciklona centram virzoties pa Somu jūras līci, tā aizmugurē vēji

mainīja virzienu un sāka pūst no ziemeļrietumiem. Ar ūdeni piepildī-
tajā Rīgas jūras līcī sākās vietēji uzplūdi, ūdens no līča ziemeļdaļas,
ari no Pērnavas līča, pārvietojās uz dienviddaļu un ieplūda Dauga-
vas grīvas apgabalā. leplūdums bija ļoti spēcīgs un it kā viļņveida,
jo, virzoties gar Rīgu pa Daugavu uz augšu, līmeņi turpināja pakā-
peniski celties. Ja pie Daugavgrīvas maksimālā līmeņa atzīme bija
170 cm, tad pilsētas tiltu rajonā tā sasniedza 190 cm, bet pie Doles

salas — 200 cm virs normālā.

2. attēlā parādītas ūdens līmeņa svārstības Rīgas ostā 17. un

18. oktobri uzplūdu laikā. Līmeņu gaita parādīta trīs posteņos, kas

labi raksturo dažādos ostas rajonus. Pirmais postenis atrodas pie
ietekas — Daugavgrīvā, otrais ostas centrālajā daļā — Andrejostā
un trešais ostas augšgalā — pie Maruškas. Kā redzams, maksimums

vispirms, pl. 11.25, iestājies Daugavgrīvā, uzplūdvilnis pēc stundas,
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...un ir jau aizskrējusi tālāk.

pl. 12.25, sasniedzis Andrejostu un vēl pēc 20 minūtēm, 12.45, bijis
Maruškā. Kad Maruškā iestājies maksimums, Daugavgrīvā līmenis jau

bija pazeminājies par 20 cm.

Jāpiezīmē, ka, lai gan Rīgas ostā līmenis bija ļoti augsts un lielāki

applūdumi notika Kundziņsalā un citas zemākās Daugavai piegu-

lošās teritorijās, līdzīgu uzplūdu atkārtošanās nav tik reta ka Vents-

pilī un Liepājā. Piemēram, 1872. gada uzplūdos līmenis pie Daugav-

grīvas bijis par 21 cm augstāks nekā 1967. gada 18. oktobrī. Tā-

tad līdzīgi uzplūdi Rīgā var atkārtoties vidēji reizi 50 gados. Bal-

tijas jūras piekrastē, kur vētra trakoja ar lielāku speķu, līdzīga situā-

cija ir daudz retāka.

A. Pastors

LAIKS PIRMS 100 GADIEM

Kā vēstī «Latviešu Avīzes», laiks 1869. gadā bijis Joti mainīgs:

ziema nepastāvīga ar ļoti maz sniega, pavasaris agrs, vasara un ru-

dens lietaini.

Lūk, daži izvilkumi no avīzes korespondencēm.
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«Ziema tā nupat pārlaistā, kādu ne veci cilvēki neatminas piere-

dzējuši, kur vairāk lietus redzēts nekā sniegs un vairāk mīksts laiks

nekā sals.»

«Upēs šo pavasaru bij aplam maz ūdens: ka no Taurkalna, Kur-

menes, Zalves un no citiem Augškurzemes mežiem līdz Lielupei ne-

viena plosta baļķu un neviena pagales malkas neatnāca.»

«Šovasar reti kāda diena aizgājusi, kur lietus nebija, tādēļ arī

kartupeļi tanī siltā lietus laikā sāka slimot, tā ka mūsu jaukā cerība

uz bagātiem augļiem sāk zust.»

«Tāds lietains rudens sen nav redzēts. Visu oktobra mēnesi lie-

tus kā ar spaiņiem gāzās, tā ka reta dieniņa bez lietus pārlaista.»

A. Āboliņa

SPULGSŪNA

Viens no interesantākajiem mūsu briofloras pārstāvjiem
ir spulgsūn.a (Schistostega perināta (Hedw.) Hook.

et Tayl.), kas pagaidām atrasta tikai dažās ne visai dziļās

smilšakmens alās Gaujas ielejā starp Līgatni un Siguldu

un Salacas ielejā pie Mazsalacas. Siguldas Velna alā un

Gūtmaņalā, kur spulgsūna senāk

bija sastopama, pēdējos gados ne-

esam to uzgājuši — iespējams, ka tā

iznīkusi dažādo uzrakstu cienītāju
cītīgas darbības rezultātā.

Sūna ir tikai ap 1 cm gara, trausla,
bāli zaļa, ar tievu lapainu stumbru

(1. att.). Dienas gaismā tā ieprieci-
nās tikai botānikas speciālistus, tur-

pretī alā to pamanīs ikviens vērīgs
dabas draugs. Un arī ne pašu sūnu.

Skaista ir tās protonēma (dīglis), kas

spīd maigā smaragdzaļā krāsā.

Spulgsūna alā aug tikai uz ieejai
pretējās sienas, kur tās spīduma in-

tensitāte atkarīga no protonēmu kon-

centrācijas. Tā kā protonēma ar ne-

apbruņotu aci nav saskatāma, sāku-

mā rodas iespaids, ka spīdēšanu iz-

raisa kāda mikroskopiski sīka aļģe
1. att. Spulgsūna ...
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Palielinājumā redzams, ka spulgsūnas protonēma sa-

stāv ne vien no pavedienos augošām garenām šūnām,

kas raksturīgas lielākajam vairumam sūnu, to sporām
dīgstot, bet arī no paplatām plāksnītēm ar ieapaļām, augš-

pusē lēcveidā izliektām šūnām (Ž. att.). Izliekto šūnu vienā

malā atrodas lieli hloroplasti, kamēr šūnas pārējo daļu

aizņem bezkrāsaina, caurspīdīga plazma. Plāksnīšveida

protonēmas daļa parasti novietojas perpendikulāri gais-

mas stariem, kas, ieejot šūnās, lūst un koncentrējas uz

hloroplastiem. Daļa gaismas tomēr atstarojas, tādēļ pro-

tonēmas šūnas mirdz līdzīgi rasas pilieniem saulē, tikai

šeit atstarojas zaļā hlorofila krāsa.

2. att.
... un tās plāk-

snīšveida protonēmas
fragments (palieli-
nāts) .

Citām sūnu sugām protonēma parasti iznīkst, tiklīdz uz

tās izaugušie sūnaugi ir attīstījušies tiktāl, ka var augt

patstāvīgi. Turpretī spulgsūnas protonēma ir daudzgadīga
un saglabājas visu auga dzīves laiku. Alu trūcīgā apgais-
mojuma apstākļos tai acīmredzot ir liela nozīme spulg-
sūnas fotosintēzes norisēs. Ir gadījumi, kad alu apgaismo-

jums uzlabojas —• vai nu nobrukumā paplašinoties alas

ieejai, vai arī notiekot kādām izmaiņām augstāko augu

veģetācijā, kas nereti aizēno alas ieeju. Tad novērojams,
ka pietiekama apgaismojuma ilgstošā ietekmē spulgsūnas
lēcveida protonēmas šūnas pamazām pārveidojas, kļūst
iegarenas un zaudē spīdumu, kamēr, gaismai pavājinoties,
notiek pretējs process.

Spulgsūnu vairošanās notiek vai nu ar sporām, vai ve-

ģetatīvi, galvenokārt nolūstot protonēmas zariem, no ku-

riem var izaugt jauni sūnu augi.
Spulgsūna ir tipisks alu augs, taču literatūrā atrodam

norādījumus, ka dažkārt tā aug arī citās, ekoloģiski līdzī-

gās augtenēs — uz bedru sienām, nišās starp koku sak-

nēm vai koku dobumos. Visām šīm augtenēm raksturīgs

vājš apgaismojums, samērā sauss substrāts, kura reakcija
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ir skāba, gaisa mitrums paaugstināts un temperatūra sa-

mērā zema.

Pēc morfoloģiskās uzbūves spulgsūna ļoti atšķiras no

pārējām sūnu sugām, tādēļ sistemātikā tā stāv savrup.

Šis fakts liecina par tās ļoti seno izcelšanos. Spulgsūna
fosilā stāvoklī nekur nav saglabājusies. Analizējot tās

pašreizējo izplatību, prof. A. Lazarenko nonācis pie at-

ziņas, ka spulgsūna bijusi plaši izplatīta jau terciārajā

periodā, bet vēlāk dažādu iemeslu dēļ tās izplatība

samazinājusies. Patlaban tā izklaidus sastopama visā

ziemeļu puslodes mērenajā joslā, taču šīs atradnes uzska-

tāmas par kādreiz nepārtrauktā sūnas areāla fragmentā-
rām paliekām. No šī viedokļa spulgsūna daudzējādā ziņā
saista floras vēsturniekus.

Ledus laikmetā, ledājam pārklājot Latvijas teritoriju,
spulgsūnas vietējās populācijas iznīka. Pēcledus laikmetā

tā atkal ieradusies pie mums acīmredzot no Karpatiem,
kur tā kā terciārs relikts arī patlaban sastopama vietās,

ko apledojumi nav skāruši. Latvijā spulgsūna reģistrēta
jau šī gadsimta 20. gados. Bez šaubām, sūnu pie mums

iespējams atrast arī citās vietās, galvenokārt smilšakmens

alās. Tādēļ savās novadpētnieku gaitās meklēsim to, bet

atraduši — saudzēsim. Jaunie tūristi! legaumējiet, ka alās

nedrīkst kurināt uguni! Uguns kurināšana alās pilnīgi iz-

nīcina tur sastopamos interesantos augus, arī reto un

savdabīgi skaisto spulgsūnu.

A. Mauriņš

PIRMAIS LATVIEŠU DĀRZNIEKA

IZVEIDOTAIS DENDRĀRIJS

18. un 19. gadsimtu miju Baltijā iezīmēja krass lūzums parku māk-

slā. Franču stila dārzus ar regulāru plānojumu gandrīz visur pārvei-
doja par angļu stila dārziem. To veidotāji nelielās platībās tiecās

parādīt gan dabas krāsu, gan formu daudzveidību. leveda arvien jau-
nus svešzemju augus un to dekoratīvās formas. Bagātie zemes īpaš-
nieki centās pārsteigt cits citu ne tikai ar jaunu gleznu savā kolekcijā
vai izcilu rikšotāju, bet arī ar vēl nepazītu kokaugu sugu savā dārzā.

Pieprasījums pēc retām svešzemju sugām radīja arī piedāvājumu:
1798. gadā Rīgā Johans Cigra nodibināja savu komerciālo introduk-

cijas kokaudzētavu. Jau pirmie tās katalogi ieteica pāri par simtu da-

žādu svešzemju kokaugu sugu un formu. Gadsimtu mijā sāka darbo-
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ties Tērbatas (Tartu) universitātes botāniskais dārzs, kur arī Latvijas
kokaugu kolekcionāriem dažkārt izdevās iegūt vienu otru retumu.

1800. gadu bagātais Alūksnes muižas īpašnieks Fitinhofs nolēma

iezīmēt ar angļu stila parka izveidošanu, būtiski pārveidojot un ievē-

rojami paplašinot gadus 40 veco franču dārzu. Vadīt darbu viņš uz-

deva Pēterim Bukam, vienam no talantīgākajiem tā laika dārzniekiem.

Acīmredzot tikai pateicoties tā izcilajām dotībām, prasmei un piere-
dzei, P. Buku oficiālajos dokumentos dēvē par daiļdārznieku, pielīdzi-
not viņu no citām valstīm pieaicinātajiem izcilākajiem dārzu veidotā-

jiem. Parka iekārtošanai barons līdzekļus nežēloja, un P. Buks sāka

darbu ar plašu vērienu. Stādāmo materiālu pirka no J. Cigras fir-

mas Rīgā, veda no Tērbatas, Pēterburgas un citurienes. Un tā četru

gadu laikā šeit radās viens no sugām bagātākajiem dendrārijiem
Baltijā.

Pēc toreizējā Rīgas apriņķa skolu inspektora dendrologa Vilhelma

Frībes liecības (W. Friebe. Oekonomisch-technische Flora lūr LieLand,
Ehstland und Kurland. R., 1805), Alūksnes parkā 1804. gadā jau bi-

jusi plaša svešzemju kokaugu kolekcija: 18 skuju koku un 152 lapu
koku sugas, kā arī 15 dažādas kokaugu dekoratīvās formas. Plaši

bijušas pārstāvētas kļavas (8 sugas), grimoņi (6 sugas), vilkābeles

(8 sugas), sausserži (9 sugas), apses (10 sugas) un spirejas (10 su-

gas). Tika mēģināts ieaudzēt arī tādas vāji ziemcietīgas sugas kā

trompetliāna (Campsis radicans Seem.), Amerikas cefālants (Cepha-
lanthus occidentalis L.), sniegpārslu koks (Chionanthus virginiana

L.), Virgīnijas hurma, melnkoks (Diospuros virginiana L.), tulpju
koks (Liriodendron tulipifera L.), mespils (Mespilus germanica L.),
austrumu un rietumu platāns (Platonus orientalis L., P. occidentalis

L.). Domājams, ka Alūksnes parks bija pirmais Vidzemē, kur lauku

apvidū sāka audzēt sarkano kļavu (Acer rubrum L.), amorfu (Amor-
pha Iruticosa L.), pundurmandeli (Amygdalus nana L.), ceanotu

(Ceanothus americanus L.), kokžņaudzēju (Celastrus scandens L.),
koluteju (Colutea arborescens L.), kizilu (Cornus mas L.), zeltliju
(Laburnum anagyroides Mcd.), šaurlapu eleagnu (Elaeagnus angus-

tifolia L.), ligustru (Ligustrum vulgare L.) un citas svešzemju koku

un krūmu sugas. No skuju kokiem šeit auga balzama baltegle (Abies
balsamea Mii1.), paciprese (Chamaecgparis Spach), kazaku un Virgī-
nijas paegļi (Juniperus sabina L., /. virginiana L.), Amerikas un

Eiropas lapegles (Larix americana Michx., L. decidua Mill.), Kanādas

un melnā egles (Picea canadensis Britt., P. mariana Britt.), ciedru,
Veimuta un Virgīnijas priedes (Pinus cembra L., P. strobus L., P. vir-

giniana Mill.), tūja (Thuja occidentalis L.).

Dažas Alūksnes dendrārijā izmēģinātās sugas iznīka jau pirmajos
audzēšanas gados, bet daudzas citas auga gadu desmitiem. Protams,
septiņpadsmit gadu desmiti ir pārāk ilgs laika posms introducētam

kokaugam. Tāpēc velti būtu šodien meklēt Alūksnes parkā tos sveš-

zemju kokus, ko šeit stādījis Pēteris Buks. Tomēr senā latviešu daiļ-
dārznieka nopelns ir nenoliedzams. No viņa stādīto eksotu mātes-

augu ražotajām sēklām izaudzēti vēl izturīgāki un vietējiem apstāk-
ļiem piemērotāki svešzemju sugu kokaugi ne tikai Alūksnē vien. Ja

šodien mūsu republikā introducēto kokaugu sugu ir apmēram septiņas
reizes vairāk nekā vietējo, tad tas ir arī Pētera Buka nopelns.
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JAUNO NATURĀLISTU DARBS RUDENĪ

Rudens astronomiski sākas 22. septembrī, kad diena un nakts ir

vienādā garumā. Dabā rudens dažādos gados sākas dažādā laikā.

Krasas pārmaiņas dabā rada salnas.

Rudens ir gadalaiks, kad ienākas augļi, izplatās sēklas, augi un

dzīvnieki gatavojas ziemai. Dārzos rudenī apkaro kaitēkļus. lepazīstot
kaitēkļu dzīvi rudenī, atklājas vairākas to apkarošanas iespējas.

Jaunajiem naturālistiem rudens ir arī ražas novākšanas laiks:

jāpabeidz un jāapkopo izmēģinājumi, jāsakārto novērojumu rezul-

tāti, jāievāc vairāki augi un dzīvnieki skolas dzīvās dabas stūrītim

un darbam ziemā.

DA2I UZDEVUMI NOVĒROJUMIEM

Daudzus vasarā sāktus novērojumus turpina rudenī un pat vēlāk.

1. Kāpostu balteņa attīstības novērošana.

Tā jāsāk jūlija beigās vai augusta sākumā, kad kāpostu laukā lidi-

nās daudzi kāpostu balteņi un meklē uz kāpostu lapām vietu oliņu dē-

šanai. Atzīmē, kad šogad kāpostu laukā šos tauriņus redzēji lielā

skaitā! Kad atradi pirmās oliņas? Cik oliņu ir vienā dējumā? Kāda ir

oliņu forma, krāsa, lielums? Daži dējumi atstājami novērošanai, citi iz-

nīcināmi. Dzīvās dabas stūrītī novēro, pēc cik dienām no oliņām at-

tīstās kāpuri! levēro, ka visi jaunie kāpuri sākumā uzturas kopā.
levāc kāpurus (rudenī) un ievieto insektārijā kāpostu balteņa attīstī-

bas novērošanai! Baro kāpurus katru dienu ar svaigām kāpostu la-

pām! Novēro, kā kāpuri ēd! Cik reizes tie nomet hitīna čaulu? Kā
pieaugušie kāpuri piestiprinās pie sprosta sienām un pārveidojas par

kūniņu? Novēro, vai visi kāpuri iekūņojas! Novēro, kā nākamajā pa-
vasarī no kūniņas izšķiļas kāpostu baltenis!

2. Kāpostu balteņa dabiskais ienaidnieks ir spožlapsenīte. Rudenī

ievāc 50 pieaugušus kāpostu balteņa kāpurus un novēro to tālāku

pārvēršanos insektārijā! Baro kāpurus ar kāpostu lapām un rūpīgi
iztīri no sprosta kāpuru izkārnījumus! Novēro kāpostu balteņa kāpu-
rus, kurus iznīcina spožlapsenītes kāpuri! Mazie lapsenītes kāpuri
izēd tauriņa kāpuru, izlien cauri tā hitīna čaulai un iekūņojas. Spož-
lapsenītes kūniņas — kokoni ir gaiši dzeltenas, iegarenas, ap 3 mm

garas un atrodas pie saēstā kāpostu balteņa kāpura. Kad ievēroji
pirmos spožlapsenītes kāpurus? Cik vienā kāpostu balteņa kāpurā
bija spožlapsenītes kāpuru? Cik kāpostu balteņa kāpuru iznīcināja
spožlapsenītes kāpuri? Kad spožlapsenītes kāpuri iekūņojās? leliec

spožlapsenītes kokonus stikla kolbā un noslēdz to ar vati! Novēro,
kad izlido spožlapsenīte! Secini, vai spožlapsenīte ir derīga! Cik

kāpostu balteņa kāpuru aizgāja bojā citu iemeslu dēļ? Vēlāk novē-

rojumus ilustrē ar diagrammām un izgatavo spožlapsenītes attīstības

kolekciju!
3. Novēro augļu dārza kaitēkļus un piedalies to apkarošanā!
4. Novēro, cik rūpīgi zīlītes augļu dārzā daudzkārt aplūko katru

augļu koka zaru!

5. Sagatavojies putnu barotavas ierīkošanai ziemā!



6. Novēro augu sagatavošanos,ziemai (norūdīšanās), rūpējies par

dekoratīvo augu (rožu v. c.) ieziemošanu!

7. levāc un sagatavo parasto kreimeņu sakneņus ar ziedpumpu-
riem agrai uzziedināšanai ziemā!

8. Sagatavo krokusu, tulpju, narcišu un citu sīpolaugu sīpolus
agrai uzziedināšanai!

.

9. Sagādā barību akvārija dzīvnieku barošanai ziemā!

FENOLOĢISKO NOVĒROJUMU UZDEVUMI

1. Pēdējais pērkons. 2. Pirmā salna augsnes virskārtā. 3. Pirmais

sniegs, pirmais ledus uz peļķēm. 4. Pēdējie gubu mākoņi. 5. Pirmā

stabilā sniega segas diena. 6. Meža aveņu, melleņu, brūkleņu, dzēr-

veņu nogatavošanās sākums. 7. Parastās liepas, parastā pīlādža, āra

bērza, parastās kļavas, parastā ozola, parastās apses, parastās ievas

lapu krāsa un lapkriša sākums. Lapkriša beigas. 8. Zirnekļu tīmekļu
lidošanas sākums. 9. Gājputnu pārlidojumi (sākums, masveida lido-

jumi, pēdējie lidojumi). 10. Kukaiņu sagatavošanās ziemai (sasting-
šanas sākums). 11. Pēdējais bišu izlidojums. 12. Žagatu, vārnu un

citu putnu parādīšanās māju tuvumā. 13. Pirmo ziemas viesu atlido-

šana (svilpji, ķeģi, zīdastes). 14. Pēdējā govju izdzīšana ganībās.
15. Ziemas rudzu un ziemas kviešu asnu parādīšanās. 16. Ziemāju
cerošanās sākums. 17. Kartupeļu un cukurbiešu novākšana. 18. Bur-

kānu, biešu un citu sakņaugu novākšana. 19. Rudens aršanas sākums

un beigas.

EKSKURSIJU (APRAKSTU) TEMATIKA

1. Lapu krāsas maiņa rudenī. 2. Augļi un sēklas. 3. Augu gatavo-
šanās ziemai. 4. Dzīvnieku gatavošanās ziemai. 5. Putnu pārlidojumi.
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PIRMS 50 GADIEM

V. Bērziņš

Cīņa par Padomju Latviju

Pirms pusgadsimta grūtajos un sarežģītajos pilsoņu kara un ār-

valstu militārās intervences apstākļos dzima Latvijas Sociālistiskā

Padomju Republika. Tās izcīņa un aizstāvēšana cieši saistīta ar lat-

viešu revolucionāro strēlnieku pašaizliedzīgo cīņu par padomju varu.

Pēc revolūcjas sākuma Vācijā, grūstot okupantu kundzībai Baltijā
un tautas masām arvien aktīvāk uzstājoties par nacionālo un sociālo

atbrīvošanu, darbaļaudis un Sarkanās Armijas latviešu strēlnieku

pulki 1918. gada decembrī—1919. gada janvārī kopīgi atbrīvoja no

vācu okupantiem un baltgvardiem gandrīz visu Latviju, izņemot ne-

lielu rajonu Kurzemē ap Liepāju un Aizputi. Taču samērā vieglajai
Vidzemes, Latgales un Kurzemes lielākās daļas atbrīvošanai sekoja
smagas cīņas, stāvoklim Baltijā saasinoties līdz ar imperiālistiskajā
karā uzvarējušās Antantes, ASV un Vācijas pieaugošo palīdzību un

atbalstu kontrrevolūcijas spēkiem Padomju Krievijas rietumos.

Jau 1919. gada 4. janvārī KSFPR Revolucionārā kara padome no-

lēma izveidot Padomju Latvijas armiju. Padomju Latvijas armija bija
Sarkanās Armijas neatņemama sastāvdaļa, kuras uzdevums bija visas

jaunās padomju republikas teritorijas atbrīvošana no vācu okupantiem
un baltgvardiem. Armijas komandieris sākumā bija KSFPR bruņoto
spēku virspavēlnieks J. Vācietis.

Par Padomju Latvijas armijas pamatu kļuva Latviešu strēlnieku

padomju divīzija, kuras daļas galvenokārt no Austrumu un Dienvidu

frontēm 1918. gada decembrī—l9l9. gada janvārī ieradās Latvijā.
Papildinot šo, turpmāk jau 1. Padomju Latvijas strēlnieku divīziju,
sākās arī otras divīzijas formēšana. 2. Padomju Latvijas strēlnieku

divīzijā līdz ar jau esošajiem Sevišķu uzdevumu Saratovas un Liepā-
jas latviešu strēlnieku pulkiem iekļāva nelielās Sevišķās internacio-

nālās divīzijas daļas, bet trīs strēlnieku pulkus (15., 16. un 18.) or-

ganizēja pilnīgi no jauna. Bez abu divīziju 18 strēlnieku pulkiem, kas

sastādīja Padomju Latvijas armijas kodolu, tās sastāvā ietilpa ka-

valērijas pulks un vairāki divizioni, vieglā un smagā artilērija, pāris
bruņuvilcienu, tai bija arī sava aviācija un kara flotile. Armijas daļu
papildināšanai un formēšanai 1918. gada beigās un 1919. gada pirma-
jos mēnešos tika pieņemti ap 5 tūkstoši brīvprātīgo; vēlāk LSPR
Kara komisariāts, ko vadīja K. Pētersons, mobilizēja apmēram 25

tūkstošus vietējo iedzīvotāju. Padomju Latvijas armijas skaitliskais

sastāvs 1919. gada maijā pārsniedza 45 tūkstošus cilvēku.
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1919. gada janvārī, vēl turpinoties Kurzemes atbrīvošanai, pret
Padomju Latviju no zieme|iem, no aizmugures, vērsās jauns ienaid-

nieks — Antantes, galvenokārt angļu imperiālistu, apbruņotais un ap-

gādātais buržuāziskās Igaunijas karaspēks, ko papildināja somu balt-

gvardu vienības. Uz jaunajām cīņu vietām tika nosūtīta lielākā daļa
1. Padomju Latvijas strēlnieku divīzijas pulku. Janvāra beigās un

februārī pēc ievērojamu papildinājumu saņemšanas, kad no Vācijas
ieradās savervētie algotņi, kurus vilināja augstās algas un Ulmaņa
valdības apsolītās Latvijas pilsoņu tiesības un zeme, ko āriešu kolo-

nistiem jau agrāk bija paredzējuši piešķirt vietējie baroni, aktivizējās
kontrrevolūcijas spēki Kurzemē. To vadību uzņēmās atklāti reakcionā-

rais vācu ģenerālis fon der Golcs, kas 1918. gadā bija nesaudzīgi iz-

rēķinājies ar revolucionāro kustību Somijā. Golca komandētajā vācu

6. rezerves korpusā ietilpa arī baronu organizētais Baltijas landes-

vērs. Pēdējā bija iekļāvies tikai nepilnus trīssimt cilvēku lielais lat-

viešu baltgvardu bataljons. Latviešu baltgvardu niecīgais īpatsvars
Padomju Latvijas armijas pretinieku rindās nepārprotami liecināja
par ārzemju interventu izšķirošo lomu cīņā pret Padomju Latviju.

Izmantojot skaitlisko, bet galvenokārt lielo tehnisko pārsvaru,
1919. gada marta sākumā kontrrevolūcijas spēki Ziemeļlietuvā un

Kurzemē pārgāja uzbrukumā. Padomju Latvijas armija, kuras pulku
lielākā daļa cīnījās Ziemeļvidzemē, nespēja dot pienācīgu pretsparu
uzbrucējiem un tika atspiesta līdz Lielupei. lenaidnieka rokās nonāca

Tukums, Jelgava, Bauska. Aprīlī Padomju Latvijas stāvoklis tālāk pa-

sliktinājās: pēc Padomju Lietuvas galvaspilsētas Viļņas krišanas ar-

mijas aizmuguri sāka apdraudēt jauns ienaidnieks — baltpoļi, kas

lauzās uz Daugavpili. Sakarā ar Baltkrievijas —Lietuvas padomju armi-

jas frontē izveidojušos ļoti grūto stāvokli Padomju Latvijas armijai,
kas jau kopš 1918. gada decembra bija daudz palīdzējusi Ziemeļlietu-
vas darbaļaudīm cīņā pai padomēm, vajadzēja ievērojami pagarināt
frontes līniju uz dienvidaustrumiem, no šī brīža aizstāvot visu kontr-

revolūcijas nesagrābto kaimiņu republikas teritoriju.
Piesaistot lielus ienaidnieka spēkus, Padomju Latvijas armija vai-

rākus mēnešus aizstāvēja stratēģiski ļoti neizdevīgas pozīcijas no

Alūksnes apkārtnes līdz Ainažiem ziemeļos un no Asariem līdz Jaun-

svencjanu rajonam rietumos un dienvidrietumos, riskējot nokļūt pil-
nīgā ielenkumā pēc ienaidnieka triecieniem tās flangiem. Atsākoties

navigācijai 1919. gada pavasarī, vajadzēja rēķināties arī ar ienaid-

nieka desanta izcelšanas iespējamību Rīgas jūras līča piekrastē (no
Asariem līdz Ainažiem).

Cīņas pret pieaugošajiem kontrrevolūcijas spēkiem armijai un pa-

domju Rietumu frontei, kuras sastāvā ietilpa ari Padomju Latvijas
armija, trūkstot rezervēm, bija ļoti sīvas. Gribot negribot ne tikai

pulkus, bataljonus, bet pat atsevišķas nelielas vienības vajadzēja pār-
sviest no Kurzemes frontes uz Ziemeļvidzemi, un otrādi. Viena frontes

iecirkņa pastiprināšana bija iespējama tikai uz kāda cita pavājināša-
nas rēķina. Stipri nepietiekama bija armijas apgāde. Trūka pārtikas
ne tikai strēlniekiem, bet it īpaši pilsētu, dažkārt arī lauku apvidu
iedzīvotājiem. Ļoti izjūtams bija benzīna trūkums, kura dēļ piespiedu
bezdarbība atradās aviācija, nevarēja tikt pienācīgi izmantotas auto-

mašīnas v. tml. Daļai sarkanarmiešu bija nepietiekama militārā saga-
tavotība, mobilizācijas rezultātā cieta strēlnieku pulku sociālais sa-
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Latviešu strēlnieku izlūki 1919. gadā.

stāvs: to rindās ieplūda daudz sīkburžuāzijas pārstāvju. Tas apgrūti-
nāja armijas komunistiskās organizācijas darbību.

Strēlnieku komunistiskās organizācijas komiteja, kurai saskaņā
ar LKP VI kongresa lēmumu tika uzticēti Padomju Latvijas armijas
politdaļas pienākumi, grūtajos apstākļos veltīja visus spēkus politiskā
darba attīstībai un pulku komunistisko organizāciju, t. s. frakciju
darbības vadībai. Armijas daļu frakcijas, kuras 1919. gada maijā ap-
vienoja 2,2 tūkstošus komunistu, cementēja strēlnieku rindas. Padomju
Latvijas armijā tika saglabātas strēlnieku vēlētās komitejas un Is-

kolastrels, kam uzticēja armijas saimnieciskās dzīves un administra-

tīvo kontroli.

Latviešu strēlnieki ziemas salā un pavasara šķīdonī, nepārtrauktās
cīņās pret daudz svaigākajiem, skaitliski un tehniski pārākajiem
kontrrevolūcijas spēkiem aizstāvēja padomju varu Latvijā. Visai pa-
domju Rietumu frontei grūtā laikā, pēc tam, kad VII armijas fronti

Narvas iecirknī, laužoties uz Petrogradu, bija pārrāvis krievu balt-

gvardu Ziemeļu korpuss, kad baltpoļi turpināja atspiest uz austru-

miem Baltkrievijas-Lietuvas padomju armiju, kontrrevolūcijas spēki
1919. gada 22. maijā pārgāja uzbrukumā Kurzemes frontē un sagrāba
Rīgu. Sim uzbrukumam sekojošie ienaidnieka triecieni flangiem spieda
Padomju Latvijas armiju, ņemot vērā draudošo ielenkumu, atiet uz

Latgali un ieņemt jaunas aizsardzības pozīcijas. Latgalē tā tika pār-
dēvēta par XV armiju un reorganizēta. Strēlnieku pulki, apvienoti
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Latviešu strēlnieku divīzijā, drīz saņēma jaunu uzdevumu un devās

uz Dienvidu fronti, kur pie Orlas un Kromiem sīvās kaujās ar balt-

gvardu izlases daļām ievadīja Deņikina sagrāvi.

S. Ziemelis

Apvienotās Latvijas padomju I kongress

1917. gadā Krievijā uzvarēja Lielā Oktobra sociālistiskā

revolūcija, kuras kaldināšanā aktīvi piedalījās arī Latvi-

jas darbaļaudis. 1918. gadā, sabrūkot pirmajā pasaules
karā sakautajai ķeizariskajai Vācijai, radās iespēja darīt

galu vācu okupantu jūgam visā Latvijā, nodibināt šeit

padomju varu. Latvijas darbaļaudis Latvijas Sociāldemo-

krātijas vadībā gatavoja bruņotu sacelšanos. Viņiem pa-

līgā steidzās latviešu sarkano strēlnieku pulki, kas atra-

dās Padomju Krievijā. 14. decembrī tikko nodibinātās

Latvijas Padomju pagaidu valdības priekšsēdētājs Pēteris

Stučka uzaicināja Viskrievijas Centrālās Izpildu Komite-

jas priekšsēdētāju J. Sverdlovu piedalīties Apvienotās Lat-

vijas padomju I kongresā Rīgā 1919. gada 13. janvārī.
J. Sverdlovs smaidīdams atbildēja: «Vai ne pāragri jūs
aicināt mani uz kongresu, jo jums vēl nav ne pēdas Lat-

vijas zemes? Uz kongresu ieradīšos katrā ziņā.»
Atstāstīdams šo sarunu rakstā «Pašnoteikšanās»,

P. Stučka piezīmēja: «Tikai pilnīga pārliecība par Latvijas
strādnieku šķiras komunistisko virzienu varēja mums dot

drošību 14. decembrī jau noteikt, ka 13. janvārī Rīgā ...

sanāks Vislatvijas Padomju kongress.»
22. decembrī V. I. Ļeņins parakstīja KPFSR Tautas Ko-

misāru Padomes dekrētu par Padomju Latvijas neatkarī-

bas atzīšanu.

29. decembrī, kad bija atbrīvota jau lielākā daļa Vid-

zemes, P. Stučka un viņa vietnieks J. Daniševskis nosūtīja
J. Sverdlovam telegrammu: «Padomju vara Latvijā ātri

izplatās, vienīgais nopietnais drauds
— Rīgas vācu kara-

spēks un iespējamā Antantes iejaukšanās. Aicinājums ie-

rasties kongresā 13. janvārī paliek spēkā.»
1919. gada 3. janvārī Rīgā uzvarēja strādnieku bruņotā

sacelšanās. Tai pašā dienā te ienāca latviešu strēlnieki,
bet naktī uz 4. janvāri atbrauca P. Stučka, kas 5. janvārī
telegrammā Padomju republiku valdībām vēlreiz atgādi-
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Apvienotas Latvijas padomju I kongresa prezidijs.

nāja: Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un

strēlnieku padomju I kongress notiks 13. janvārī.

Diena, kurā pirms 14 gadiem cara kalpi Rīgā bija izlē-

juši strādnieku asinis, tagad kļuva par strādnieku šķiras
uzvaras pasludināšanas dienu.

1919. gada janvāra sākumā visā atbrīvotajā Latvijas
daļā vēlēja kongresa delegātus — 1 delegātu no katriem

tūkstoš strādniekiem, bezzemniekiem un strēlniekiem. Vē-

lēšanu sapulcēs apsprieda arī Padomju Latvijas konstitū-

cijas projektu. Kurzemē vēl turpinājās kaujas pret vācu

okupantiem, kuru aizsegā tautas nevēlētā un neatzītā bur-

žuāziskā Ulmaņa valdība bija aizbēgusi uz Liepāju, taču

kongresa delegāti tika ievēlēti arī no visiem Kurzemes

apriņķiem, tai skaitā no Liepājas.
Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēl-

nieku padomju I kongresā piedalījās 705 delegāti. Kon-

gress notika Padomju Latvijas Strādnieku teātrī, tag.
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LPSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī. Kon-

gresa pirmo sēdi 13. janvārī pulksten astoņos vakarā at-

klāja Pēteris Stučka. Godinot kritušos cīnītājus, kongresa
dalībnieki nodziedāja revolucionāro dziesmu «Ar kaujas
saucieniem uz lūpām». Par priekšsēdētāju kongresa da-

lībnieki ievēlēja P. Stučku, par goda priekšsēdētāju, aplieci-
nādami savu internacionālo solidaritāti ar krievu, vācu un

citu tautu revolucionārajiem strādniekiem, — V. I. Ļeņinu,

Vācijas Komunistiskās partijas pamatlicējus R. Luksem-

burgu un V. Lībknehtu, ASV sociālistu J. Debsu un vienu

no Anglijas strādnieku kustības vadītājiem Dž. Maldinu.

Latviešu strēlnieku orķestra pavadījumā zālē pirmo reizi

cēli un svinīgi atskanēja starptautiskā revolucionārā pro-
letariāta himna Internacionāle. levadrunu teica P. Stučka.

Tad kongresu sveica Padomju Krievijas pārstāvis J. Sverd-

lovs. «Biedri,» viņš teica, «ne ar vienu citu pasaules daļu
mēs neesam tik cieši saistīti, kā saistīti mēs ar sarkano

Latviju. Tūkstoši no labākajiem biedriem, ko Vācijas im-

periālisma pulki izdzina no šejienes, tika Krievijā uzturēti

vienkopus — un viņi gāja ar mums, un ne ar ko mēs ne-

esam tā saistīti kā ar Latvijas strēlniekiem .. . Lai dzīvo

sarkanā Latvija! Lai dzīvo darba tautas vara visā pa-

saulē!» Apsveikumus bija atsūtījusi Ukrainas Padomju
valdība, Igaunijas Darba Komūnas Tautas Komisāru Pa-

dome, Maskavas Kara apgabala komisārs, Ziemeļu frontes

Revolucionārā kara komiteja, kā arī daudzu Latvijas no-

vadu darbaļaudis un latviešu strādnieki, kas atradās ār-

pus Latvijas.
14. janvārī kongresa delegāti piedalījās Rīgas atbrīvo-

šanas kaujās kritušo cīnītāju un kontrrevolucionārā terora

upuru apbedīšanā Esplanādes laukumā, kas no šīs dienas

nes Komunāru laukuma vārdu. Sēdes šai dienā nenotika.

15. janvārī kongress apsprieda P. Stučkas ziņojumu par

Latvijas Padomju pagaidu valdības darbību. P. Stučka uz-

svēra, ka Padomju valdība ir tautas valdība: «Mēs neesam

tāda valdība, kas varētu no ārienes laimi atnest. No jums
pašiem atkarājas iekārtot savu dzīvi. Ja jūs ko pieprasāt,
tad sakiet arī, ko īsti jūs liekat priekšā, un, ja tas būs

iespējams, tad tas tiks izdarīts.» Kongress atzina valdības

darbību par pareizu. Tad kongress vienbalsīgi pieņēma

Padomju Latvijas Konstitūciju, kuras pamatā bija
1918. gadā apstiprinātā KSFPR Konstitūcija. Pirmais
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pants noteica, ka «apvienotā Latvija ir sociālistiska Pa-

domju Republika, kura apvieno Kurzemi, Vidzemi un Lat-

gali», īpašā rezolūcijā kongress noteica, ka Latvijai jā-
dzīvo visciešākajā savienībā ar Padomju Krieviju un ko-

pīgi jācīnās pret ārzemju imperiālistu iejaukšanos, par

darba tautas uzvaru.

Saskaņā ar tikko pieņemto Konstitūciju kongress ievē-

lēja Latvijas Centrālo Izpildu Komiteju 60 locekļu un 80

kandidātu sastāvā. Ar to arī kongress beidza savu neilgo,
bet lietišķo un auglīgo darbu. «... Runas beidzas, un jāsā-
kas aģitācijai darbos,» teica P. Stučka noslēguma runā.

Tūlīt pēc kongresa Latvijas Centrālā Izpildu Komiteja

ievēlēja savu Prezidiju, kas saskaņā ar Konstitūciju reizē

bija Latvijas Padomju valdība. Nosauksim tās locekļus:
P. Stučka (priekšsēdētājs), D. Beika, J. Bērziņš-Ziemelis,
J. Daniševskis, R. Endrups, O. Kārkliņš, K. Krastiņš,
J. Lencmanis, K. Pētersons, F. Roziņš un J. Šilfs-Jaun-

zems. Viņu vārdi un darbi uz mūžiem ierakstīti Latvijas
vēsturē. Viņu vadībā Latvijā 1919. gadā sākās sociālisma

celtniecība, ko vajadzēja veikt kara vētru izpostītā un oku-

pantu izlaupītā zemē, apstākļos, kad nerima sīvas kaujas
pret interventu pārspēku frontēs. Padomju Latvijā, šajā
ienaidnieka ielenktajā cietoksnī, risinājās aizraujoši jaun-
rades meklējumi un pašaizliedzīgs darbs, tika likti soci-

ālistiskās ekonomikas un kultūras pamati. Šo darbu drīz

pārtrauca kontrrevolūcijas spēku uzbrukums, kas uz laiku

nodeva varu Latvijā nacionālistiskās buržuāzijas rokās,
bet tas nemazina Apvienotās Latvijas padomju I kongresa
vēsturisko nozīmi. Latvijas darbaļaužu pārstāvji te pirmo
reizi pasludināja padomju varu visā Latvijas teritorijā,
lika pamatus padomju valsts iekārtai Latvijā, ievadīja so-

ciālisma celtniecību un atraisīja masu radošo iniciatīvu.

Tas bija tautu draudzības kongress. Kongresa lēmumi ap-

liecināja marksisma-ļeņinisma ideju uzvaru Latvijā.

J. Druviņš

Latvijas Komunistiskās partijas VI kongress

-1919. gads sākās ar izciliem panākumiem jaunās Pa-

domju valsts cīņā pret ārvalstu interventiem un iekšzemes

kontrrevolūciju. Bija sakautas baltgvardu armijas Dien-
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vidu un Austrumu frontēs; Ukrainā, Baltkrievijā un lielā-

kajā Baltijas daļā bija atjaunota padomju vara.

Sociālistiskās revolūcijas uzvara gandrīz visā Latvijas

teritorijā izvirzīja Latvijas Sociāldemokrātijai jaunus un

svarīgus uzdevumus: vajadzēja nekavējoties sākt sociālis-

tiskās iekārtas celtniecību, aizsargāt tās iekarojumus, or-

ganizēt pasākumus pret gāzto ekspluatatoru šķiru preto-
šanos.

Lai varētu labāk vadīt un organizēt atsevišķo LSD or-

ganizāciju darbu, nospraust to turpmākos uzdevumus so-

ciālistiskās iekārtas veidošanā, ciešāk apvienot partijas
darbā visas vietējās partijas organizācijas, bija jāsasauc
kārtējais LSD VI kongress.

LSD VI kongress notika Rīgā 1919. gadā no 1. līdz 6.

martam un vienlaicīgi kļuva par Latvijas Komunistiskās

partijas VI kongresu. Tajā ar lēmēja balsstiesībām pieda-
lījās 139 delegāti, kas pārstāvēja 7564 Latvijas Komunis-

tiskās partijas un 812 LKP Darba jaunatnes savienības

biedrus. Kongresā piedalījās arī Igaunijas, Lietuvas—Balt-

krievijas komunistisko partiju un Padomju Krievijas Zie-

meļu apgabala latviešu komunistisko grupu Centrālā bi-

roja pārstāvji.
Kongresa pirmo sēdi atklāja un CX vārdā delegātus

sveica P. Stučka. īsajā ievadrunā viņš atzīmēja, ka «šis

kongress ir pirmais, kas sapulcējas pēc proletariāta dik-

tatūras pasludināšanas Latvijā».

Kongresa delegāti noklausījās un apsprieda LKP CX zi-

ņojumu par tās darbību. Darba kārtībā bija jautājumi par

LSD nosaukuma grozīšanu, partijas programmu, Komu-

nistisko Internacionāli, par ražotāju biedrībām un pado-
mēm, par partijas un ražotāju biedrību attiecībām, par

Latvijas Padomju Republikas armijas organizāciju, par

Latvijas Sociālistisko Padomju Republiku un citi. Vai-

rums šo jautājumu tika apspriesti un pieņemti vienbalsīgi,
bez garām debatēm.

Kā vienu no pirmajiem kongresam vajadzēja atrisināt

jautājumu par LSD nosaukuma grozīšanu. KK(b)P VII

kongress jau 1918. gada martā bija pieņēmis lēmumu gro-

zīt partijas nosaukumu. Tā kā LSD bija KK(b)P sastāv-

daļa, tad jaunais nosaukums bija obligāts arī tai.

Par pirmo dienaskārtības punktu referēja J. Bērziņš-
Ziemelis: «Vārds «sociāldemokrāts», «sociāldemokrātija»
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mūsu partijai vairs neder... Neizteikdams partijas bū-

tību, tas neatspoguļo arī strādnieku šķiras gala mērķus.
Mūsu gala mērķis ir komunisms.»

Kongress vienbalsīgi nolēma pieņemt jaunu partijas no-

saukumu — Latvijas Komunistiskā partija — un turpināt
līdzšinējo LSD kongresu numerāciju. Tā tika augstu no-

vērtēta Latvijas Sociāldemokrātijas boļševistiskā darbība,

atzīstot, ka LKP ir LSD revolucionārā darba turpinātāja.
Arī par otru svarīgāko kongresa dienaskārtības

punktu — partijas programmu — referēja J. Bērziņš-Zie-
melis. Vienbalsīgi pieņemtais lēmums skanēja: «Atzīt tur-

pmāk par Latvijas Komunistiskās partijas programmu to,
kura galīgā veidā tiks pieņemta Krievijas Komunistiskās

partijas VIII kongresā.» Vienbalsīgi tika apstiprināti arī

jaunie LKP statūti.

Par LSD CX darbību laikā no LSD V kongresa līdz

Brestas miera līguma noslēgšanai ziņoja J. Daniševskis.

Viņš pastāstīja par CX darbību okupētajā Latvijas terito-

rijā. Kongress pēc ilgām debatēm novērtēja CX darbu po-
zitīvi. Tika apstiprināti arī LKP Darba jaunatnes savie-

nības statūti.

Noklausījušies P. Stučkas ziņojumu, delegāti vienbal-

sīgi atzina Latvijas Padomju valdības darbu visumā par

pareizu. Kongresā pieņemtā rezolūcija atbalstīja LSPR

nodibināšanu un aicināja izvērst visciešākos sakarus ar

KSFPR un pārējām Padomju republikām.

Izlemjot jautājumu par partijas attiecībām ar padomēm,
tika pieņemts lēmums, ka vadošajiem partijas orgāniem
reizē jāveic arī vadošo padomju orgānu uzdevumi. Šo lē-

mumu, kas neatbilda padomju demokrātijas interesēm,

diktēja grūtie piefrontes apstākļi, kuros vajadzēja taupīt
laiku un cilvēkus.

D. Beika, runādams par arodbiedrību uzdevumiem soci-

ālistiskās iekārtas celšanas periodā, uzsvēra: «Visiem

partijas biedriem ir jāpiedalās arodorganizāciju darbā kā

pilsētās, tā arī laukos.» D. Beika tālāk ieteica izveidot

arodbiedrības komunistu frakcijas un izstrādāt rezolūciju

par LKP attieksmi pret arodbiedrībām, jo pēc padomju va-

ras nodibināšanas bija mainījušies arī to uzdevumi. Ta-

gad tām vajadzēja kontrolēt uzņēmumu darbību un to va-

došos orgānus, cīnīties par visstingrāko darba disciplīnu,
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celt darba ražīgumu, pareizi risināt vadošo kadru izvieto-

šanas jautājumus.

Pieņemot pareizu lēmumu par arodbiedrību uzdevumiem

proletariāta diktatūras periodā, tika izvirzīta doma pār-
veidot tās par organizācijām, kuras uzturētu un finansētu

valsts; tas apgrūtināja darbaļaužu interešu aizsargāšanu
un ierobežoja arodbiedrību iniciatīvu.

Viens no centrālajiem jautājumiem kongresā bija Pa-

domju Latvijas armijas jautājums. Ziņojumu par armijas
struktūras projektu nolasīja J. Daniševskis. Viņš aicināja
delegātus pieņemt rezolūciju, kurā būtu atbalstīta doma

izveidot armijā kara komisāru institūtu. Debatēs J. Dani-

ševskis stingri aizstāvēja šo domu. Otra viedokļa atbal-

stītāji, R. Bauze un vēl daži delegāti, uzskatīja, ka armijā

jāsaglabā vēlētās komitejas. Balsojot par abām rezolūci-

jām, balsu starpība bija neliela, un P. Stučka ierosināja
izveidot komisiju, kas saskaņotu abas rezolūcijas. Kom-

promisa rezolūcija paredzēja kā komisāru, tā arī komiteju
pastāvēšanu, bet ierobežoja komiteju tiesības politisko un

operatīvo jautājumu izlemšanā.

Pēdējā sēdē, 6. martā, kongress ievēlēj,a LKP vadošos

orgānus — CX un revīzijas komisiju. Par CX locekļiem

ievēlēja P. Stučku, D. Beiku, J. Bērziņu-Ziemeli, J. Dani-

ševski, O. Kārkliņu, K. Kauliņu v. c. Tika ievēlēti arī dele-

gāti KK(b)P VIII kongresam.
Pārdēvēdams LSD par LKP, atzīdams, ka KK(b)P pro-

gramma ir arī LKP programma, apsveikdams 111 Komu-

nistiskās Internacionāles nodibināšanu, kongress vēlreiz

apliecināja LKP nesaraujamo organizatorisko un idejisko
vienotību ar KK(b)P. LKP VI kongress vēl ciešāk apvie-
noja visas vietējās LKP organizācijas, pabeidza Latgales
partijas organizāciju iekļaušanu LKP sastāvā, nosprauda
partijai jaunus uzdevumus darba un jaunās Padomju re-

publikas aizsardzības jautājumos.

J. Kaimiņš

Sociālisma celtniecības pasākumi

Padomju Latvijā 1919. gadā

Šogad aprit 50 gadi, kopš padomju vara nodibinājās gandrīz
visā Latvijā. Strādniekiem un bezzemniekiem palīgā nāca latviešu

strēlnieku pulki, kas 1918. gadā bija cīnījušies ar kontrrevolūcijas
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Demonstrācija Mazsalacā 1919. gada 9. janvārī.

spēkiem Padomju Krievijā. Komunistiskās partijas vadītā darbaļaužu
cīņa pret vācu okupantiem, muižniekiem un buržuāziju vainagojās ar

uzvaru. 1918. gada decembrī Padomju Latvijas valdība savā mani-

festā deklarēja padomju varas atjaunošanu Latvijā un pasludināja
par savu galveno uzdevumu pakāpenisku pāreju uz sociālismu. Vis-

pirms likvidēja muižnieku un buržuāzijas varas iestādes un nodibināja
strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju varu. Nacionalizēja un

konfiscēja visu muižnieku, kroņa un baznīcu zemi un inventāru. Na-

cionalizēja rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus, transportu un

lielos namus. Noteica 8 stundu darba dienu un strādnieku sociālo

nodrošināšanu. Strādnieku šķira savienībā ar darba zemniecību, visu

darbaļaužu atbalstīta, atsāka sociālisma celtniecības darbu, ko

1918. gada februārī bija pārtraukuši vācu okupanti. Tuvākos uzdevu-

mus Padomju Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā, saimnieciskās

un sabiedriskās dzīves pārveidē uz sociālistiskiem pamatiem noteica

Apvienotās Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju
I kongress un Latvijas Komunistiskās partijas VI kongress.

Imperiālistiskais un pilsoņu karš bija atnesis Latvijai ārkārtīgas
grūtības. Trūka darba spējīgu cilvēku, zirgu, inventāra un sēklas, tā-

dēļ lielas zemes platības palika neapstrādātas. Ārkārtīgi grūti bija ar

pārtiku. Tūkstošiem strādnieku nevarēja atrast darbu, jo rūpniecība
bija izpostīta. Buržuāzija un muižnieki izmantoja sabrukumu un badu,
lai pastiprinātu pretošanos padomju varai". Ar vācu «dzelzs divīzi-

jas» un baronu landesvēra spēkiem Baltijas muižnieki cerēja atjaunot
Latvijā savu varu. Ar muižniekiem sadarbojās buržuāzija. lekšējos
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kontrrevolūcijas spēkus ■ atbalstīja Vācijas, Anglijas, ASV un citu

imperiālistisko valstu bruņotie spēki. Latvijas liktenis izšķīrās pilsoņu
kara froatēs.

Sarežģītos iekšējos un ārējos apstākļos Latvijas darbaļaudis Ko-
munistiskās partijas vadībā veidoja padomju varas aparātu, stiprināja
Sarkano Armiju, atjaunoja rūpniecību, transportu un lauksaimniecību,
gādāja pārtiku strādniekiem un trūcīgajiem zemniekiem, veidoja jaunu
izglītības sistēmu un attīstīja sociālistisko kultūru. Padomju valdība

uz visiem laikiem izraidīja no Latvijas Baltijas muižniekus un viņu
piederīgos, kas simtiem gadu bija apspieduši un kalpinājuši latviešu

tautu. Atcēla iedzīvotāju cļalīšanu kārtas un noteica vienādas tiesības

un pienākumus visiem Padomju Latvijas pilsoņiem. Baznīcu šķīra no

valsts un skolu no baznīcas.

Viens no svarīgākajiem un sarežģītākajiem jauncelsmes uzdevu-

miem bija vecās agrārās iekārtas likvidēšana un jaunas izveido-

šana uz pilnīgi demokrātiskiem pamatiem, kas saskanētu ar strādnieku

un darba zemnieku interesēm. Likvidēja visus pirmsrevolūcijas zemes

privātīpašuma veidus un ar fvem saistītās privilēģijas un tiesības. Līdz

ar zemes īpašniekiem savas tiesības zaudēja arī privileģētie muižu un

kroņa zemju arendatori.

Ar 1919. gada 1. martā izdoto Padomju valdības «Dekrētu par
zemes nacionalizēšanu, lietošanu un pārvaldīšanu» noteica divus na-

cionalizētās (valstij piederošās) zemes lietošanas ūn pārvaldīšanas
veidus: padomju saimniecības un rentes saimniecības, ko piešķīra
zemniekiem. Padomju saimniecības organizēja tikai tajās muižās, kuru

aramzemes platība bija ne mazāka par 300 pūrvietām (ap 100 ha),
kurās bija nepieciešamais lauksaimniecības inventārs, sēkla, zirgi un

produktīvie lopi un kuras agrāk bija apstrādājuši algoti laukstrād-

nieki. Visu pārējo zemi bez jebkādas maksas piešķīra zemniekiem.

Nacionalizētās zemes piešķiršanu juridiski noformēja pagastu pa-

domju izpildu komitejas ar «Rentes noteikumiem», pagaidām uz gadu.
Pirms revolūcijas sīkajiem rentniekiem bija jāmaksā 10 rubļu par

pūrvietu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, bet pusgraudniekiem —

jāatdod puse no graudu un kartupeļu ražas (pēc sēklas atbēršanas),
salmiem, siena v. c. Bez tam zemes lietotājiem bija jāpilda daudzas

un dažādas klaušas muižnieku un lielsaimnieku labā: jāapsargā augļu
dārzi un jāuztur kārtībā sētas, jāgana muižnieku un saimnieku lopi,
jāsagatavo un jāpieved malka un kokmateriāli ēku remontam un saim-

niecības vajadzībām, visa produkcija no lauka jāsaved muižu un saim-

nieku klētīs un šķūņos un arī jānogādā līdz pārdošanas vietai, jāpilda
ledus pagrabi, jānostrādā muižas darbos 10 sieviešu un 3 vīriešu die-

nas ar zirgu v. tml. Pirms revolūcijas pusgraudniekus un sīkrentniekus

nevis uzskatīja par patstāvīgiem zemes lietotājiem, bet pieskaitīja
kalpiem.

Pēc sociālistiskās revolūcijas uzvaras laukstrādnieki, visi bijušie
sīkie rentnieki, pusgraudnieki, īrnieki, zemes kalpi v. c. apspiestie un

ekspluatētie kļuva brīvi un līdztiesīgi Padomju valsts pilsoņi. No

valsts saņemto zemi viņi nedrīkstēja atstāt neapstrādātu vai iznomāt

citam. Zemes lietošanas tiesības, tāpat kā agrāk privātīpašuma tiesī-

bas, pārgāja no vecākiem uz bērniem neatkarīgi no tā, ka «Rentes
noteikumus» parakstīja uz gadu.
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Grupa Latvijas Padomju valdības locekļu. No kreisās: J. Daniševskis,
O. Kārkliņš, D. Beika, P. Stučka, J. Šilfs, K. Pētersons.

No ienākuma, ko saņēma valstij piederošās zemes apstrādātājs, ne-

liela da|a bija jāiemaksā valsts kasē rentes veidā. Rentes summa bija

ievērojami mazāka nekā pirms revolūcijas.
Sabiedrības interesēs «Rentes noteikumi» prasīja, lai zemes lieto-

tājiem būtu viss vajadzīgais dzīvais un nedzīvais inventārs, kas jā-
uztur pilnīgā kārtībā, lai tiktu pienācīgi apstrādāta zeme, veikti nepie-
ciešamie meliorācijas darbi un uzturētas kārtībā visas saimniecības

ēkas, pie tam ēku remontam vajadzīgos materiālus valsts piešķīra bez

maksas. Ja saimniecībā izmantoja algotus strādniekus, bija jāievēro
vispārējie noteikumi par darba algas minimumu, 8 stundu darba

dienu, strādnieku apdrošināšanu utt. Sie apstrādāšanas noteikumi bija
praksē pārbaudīti, visiem zemniekiem pierasti un saprotami, un tajos
nebija nekādu noteikumu, kas aprobežotu zemnieku kā brīvu padomju
pilsoņu tiesības. Padomju Latvijas laukos tika izveidotas visdemokrā-

tiskākās agrārās attiecības, kādas iespējamas sabiedrībā, kur vēl pa-

stāv ražošanas līdzekļu privātīpašums.
Padomju valdība daudz palīdzēja trūcīgajiem un vidējiem zemnie-

kiem ar pārtiku, sēklu, lopbarību, minerālmēslojumu, darba rīkiem,

mašīnu un inventāra remontu. Organizēja savstarpēju palīdzību zirgu
un lauksaimniecības rīku izmantošanā. Vairākās vietās, īpaši karā
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stipri izpostītos rajonos, zemnieki organizēja kopsaimniecības. Jēkab-

pils un Ilūkstes apriņķos nodibinājās vairākas kolektīvas saimniecī-

bas, kuras sauca par «savienībām». «Savienības» sabiedriskajā īpa-
šumā nodeva zirgus, sēklu, lauksaimniecības rīkus. Kopsaimniecībā
vajadzēja strādāt visiem biedriem: padarīto darbu uzskaitīja stundās,
kuru skaitu darīja visiem zināmu. Saražotos produktus dalīja atbil-

stoši nostrādātajām stundām, pieskaitot 5% no ieguldītā inventāra

un kapitāla vērtības. Kolektīvu pārvaldīja pilnsapulce un tās vēlēta

izpildu komiteja. «Savienībā» nepieņēma personas, kas pirms revolū-

cijas bija nokalpinājušas citus cilvēkus. Kolektīvu saimniecību Pa-

domju Latvijā 1919. gadā nebija daudz, bet tādēļ to nozīme nema-

zinās. Svarīgi bija tas, ka lauku darbaļaudis bija atraduši tādu saim-

niecības formu, kas deva iespēju kopīgi pārvarēt sabrukumu un badu

un celt labklājību.
Komunistiskā partija un Padomju valdība uzskatīja pāreju uz

sociālismu par objektīvu nepieciešamību. Latvijas laukstrādnieku, zem-

nieku un kareivju lielum lielais vairums savā sūrajā dzīves pieredzē
pārliecinājās par Komunistiskās partijas politikas pareizību un aktīvi

to atbalstīja. Latviešu laukstrādnieku kustība par kulturālo muižu

saimniecību pārvēršanu sabiedriskās (sociālistiskās) saimniecībās

guva plašu vērienu 1917. gadā, kad vasaras mēnešos apmēram 20

konfiscētajās muižās Vidzemē kalpi noorganizēja sabiedriskas saim-

niecības. Darbi tajās veicās labi. Laukstrādnieku materiālais un tie-

siskais stāvoklis krasi uzlabojās. Pēc Oktobra revolūcijas uzvaras sa-

biedrisko saimniecību organizēšana notika visā Vidzemes neokupētajā
daļā. Šo jaunrades darbu, ko 1918. gadā pārtrauca vācu okupanti, at-

jaunoja Padomju Latvijā 1919. gadā. Darbaļaudis visās muižās ap-

sprieda Latvijas Padomju valdības dekrētu par zemes nacionalizēšanu,
lietošanu un pārvaldīšanu. Muižās, kuras apstrādāja algoti strād-

nieki, viņi lēma par padomju saimniecību ierīkošanu. Tajās muižās,
kurās nebija muižu inventāra, kuras apstrādāja sīkrentnieki un pus-

graudnieki, viņi lēma zemi sadalīt individuālai apstrādāšanai. Pa-

domju valdība ievēroja šos darbaļaužu lēmumus zemes dekrēta reali-

zēšanas praksē.
Līdz ar padomju saimniecību organizēšanu Latvijas lauksaimnie-

cībā radās sociālistiskais sektors. Pavasara sējas darbus padomju
saimniecībās veica augstā kvalitātē, ražas tajās izauga bagātas. Bet,
tā kā interventu un baltgvardu uzbrukums spieda Sarkano Armiju
atstāt Vidzemi, tad Padomju valdība ievāca ražu tikai 49 padomju
saimniecībās Latgalē. Tās bija sliktāk apgādātas ar inventāru un lo-

piem nekā Vidzemē, tomēr katrs hektārs deva caurmērā 8,8 c graudu
un 68 c kartupeļu. Saimniecības nodrošināja sevi ar sēklu, pārtiku
un lopbarību un nodeva valstij no katra hektāra 167,4 kg graudu.
Toreizējā sabrukuma apstākļos tā bija apmierinoša raža.

Revolucionārie pārkārtojumi Latvijas lauksaimniecībā 1919. gadā
iznīcināja zemes privātīpašumu, likvidēja muižniecību un ierobežoja
lauku buržuāzijai zemes lietošanas tiesības, kas ar citiem pasā-
kumiem stipri ierobežoja kapitālisma attīstības iespējas laukos. Lat-

vijas laukos izveidojās ekonomiskā bāze darba zemnieku saimniecību

augšupejai un sociālistisko padomju saimniecību sekmīgai attīstībai.

Darba zemnieki uz brīvprātības pamatiem sāka apvienoties kolektī-

vās saimniecībās, un tām bija visas iespējas un labas izredzes likt
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lietā savās priekšrocības un sekmīgi attīstīties. Tas viss veidoja sta-

bilu ekonomisko bāzi strādnieku šķiras un trūcīgās zemniecības savie-

nībai ar vidējo zemniecību, lai cīnītos pret buržuāziju un kapitālismu
un uzceltu sociālismu. Sociālistiskās lauksaimniecības celtniecības pie-
redze Padomju Latvijā 1919. gadā rāda, ka pārejai uz sociālistisko

ražošanu laukos bija nobrieduši kā materiālie, tā arī politiskie priekš-
noteikumi.

V. Kanāle

Pirmās padomju varas radītās augstskolas Latvijā

Pirmā augstskola Latvijā — Rīgas Politehniskais institūts — ra-

dās jau 1896. gadā. To nodibināja uz Politehnikuma bāzes, lai saga-
tavotu tehniskos kadrus Krievijas augošajai rūpniecībai. Tomēr to

nevar uzskatīt par latviešu nacionālo augstskolu: visas mācības insti-

tūtā notika krievu valodā, vairums mācību spēku bija Baltijas vā-

cieši.

1919. gadā, padomju varas apstākļos, kad visur vēl bija redzamas

postošā pasaules kara sekas un Latvijas zemi bradāja vācu naglotie
papēži, Padomju valdība veidoja pirmās augstskolas Latvijā. Lat-

viešu augstskolas radīšanai ar milzīgu dedzību nodevās P. Stučka.

Viņš jau sen bija lolojis šo sapni un, būdams Latvijas Padomju
valdības priekšgalā, to īstenoja neatlaidīgā darbā. Tikpat dedzīgi
augstskolu radīšanā piedalījās tautas izglītības komisārs J. Bērziņš-
Ziemelis un komisāra biedrs E. Eferts-Klusais, kurš bija mācījies Rī-

gas Politehniskajā institūtā un pats izjutis visus tā spaidus. 1909. gadā
viņu par kalpu streika organizēšanu izslēdza no institūta, un viņš
to vēlāk pabeidza tikai ar lielām grūtībām. 1919. gada 8. februārī

P. Stučka parakstīja dekrētu par Latvijas Augstskolas nodibināšanu.

Tā bija Latvijas Valsts universitāte, kam šodien dots Pētera Stučkas

vārds.

Saskaņā ar tautas izglītības komisāra J. Bērziņa-Ziemeļa parak-
stīto nolikumu Augstskolā varēja iestāties katrs pilsonis. lestājeksā-
meni tajā laikā nebija jākārto. Ja kādam trūka vajadzīgo teorētisko

zināšanu un praktisko iemaņu, lai studētu universitātē, varēja mācī-

ties sagatavošanas kursos. Divu nedēļu laikā Latvijas Augstskolā uz-

ņēma 2518 studentu, 71% no tiem bija strādnieki. Daudziem nebija
pabeigtas vidējās izglītības, un tas apgrūtināja studijas. Taču darba

jaunatnes revolucionārā degsme, zinātkāre, tieksme izrauties no gad-
simtu jūga palīdzēja pārvarēt visas grūtības un īsā laikā pārvērst
Universitāti par plaukstošu padomju varas iestādījumu kultūras druvā.

7. martā Augstskolas padome nolēma nekavējoties organizēt Me-

dicīnas, Veterinārijas un Pedagoģijas fakultātes. Augstskolas padome,
kurā ietilpa P. Stučka, F. Roziņš, J. Bērziņš-Ziemelis, kā arī fakul-

tāšu dekāni, ievērojamākie profesori un studentu pārstāvji, balstījās
uz revolucionāri demokrātiskajiem principiem. Par docētājiem tika uz-

aicināti talantīgākie progresīvie zinātnieki. Viņu vidū minams mikro-

biologs A. Kirhenšteins, lauksaimniecības zinātnieks P. Lejiņš. Augst-
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skolas katedrās izvērsās zinātniskās pētniecības darbs. Studentu dzīvi

vadīja studentu pašvaldības orgāni. Mudentu vispārējas sapulces,
vecāko paaome, goda tiesa patstāvīgi un sekmīgi risināja visus mā-

cību, sadzīves un citus jautājumus.
Tā latviešu izglītība no sīkiem, nenozīmīgiem pirmsākumiem kapi-

tālisma laikmeta dažos padomju varas mēnešos izvērtas par ļoti no-

zīmīgu kultūras paradiou. Latviešiem radās nacionāla augstskola,
kura jau pirmajās pastāvēšanas dienas iemirdzējās tautas radošas

domas un talanta ugunis.
E. Eferts-KJusais, viens no aktīvākajiem cīnītājiem par augstāko

izglītību Latvija, i 919. gada iebruan «L.iņa» ievietotajā raksta «Lat-

vijas Augstskola» atzīmēja: «Augstskola darba jaunatnei kādreiz ir

bijusi teiksmas pils, kuru viņa var tikai sapnī skatīt. Latvijas Augst-
skolas durvis ir vaļa. Tagad ir darbs strādnieku jaunatnei tiesām

pārvērst to par Padomju Latvijas Augstskolu un proletāriskas zināt-

nes stipro pin.»

Kad latviešu buržuāzija pārvērta Universitāti par buržuāziskās

kultūras citadeli, kura ieperinājās teologu centrs, izpietas studentu

korporāciju tikls, plauka antizinatniskas teorijas un nostiprinājās

reakcijas režīms, revolucionāra jaunatne, progresīvā inteliģence visus
20 latviešu buržuāzijas kundzības gadus svēti glabāja OKtobrc. lies-

mainas idejas un cīnījās par to īstenošanu. Revolucionārie studenti,

Komunistiskas partijas un komjaunatnes vadīti, apvienojas progresī-
vajās studentu organizācijās — Studentu kluba, Darba studentu

biedrībā, dažādos pulciņos, lai kopa ar visu strādniecību atjaunotu

padomju varu Latvija. Daudzi zina stāstīt par šiem nemierpilnajiem
studentu cīņas gadiem, piemēram, tagadējais LVU docents O. Grm-

bergs, Jūrmalas pilsētas Izpildu komitejas priekšsēdētājs A. Deglavs,
V. Lāča Valsts bibliotēkas vadītāja A. Deglava un vēl daudzi daudzi

citi. Arī Universitātes progresīvie profesori vēsturnieks R. Vipers, va-

lodnieks J. Endzelins, mikrobiologs A. Kirhenšteins, zootehniķis
P. Lejiņš, dārzkopis J. Sudrabs, augkopis P. Galenieks, ķīmiķi A. ke-

šāns, A. leviņš un daudzi citi, uzticīgi padomju varas radītajiem
demokrātisma un humānisma principiem, augstskolā rosināja progre-
sīvu domu un tādējādi sekmēja ciņu par cilvēces skaistākajiem ide-

āliem.

īsajā padomju varas pastāvēšanas laikā Padomju valdība lika

pamatus vēl divām augstskolām Latvija. 1919. gada martā Tautas iz-

glītības komisariāts pieņēma lēmumu apvienot visus progresīvos māk-

sliniekus, radīt mākslas darbnīcu. Ta kļuva par pamatu Mākslas aka-

dēmijai, kurā par mācību spēkiem tika uzaicināti V. Purvīt-is, J. Kuģa,

B. Dzenis, T. Zaļkalns, A. Cīrulis v. c.

Tāpat tika radīts pamats Rīgas konservatorijai. levērojamie mū-

ziķi J. Vītols, N. Alunans, P. jurjāns, E. Francmane, J. Karkliņš,
Jartis Mediņš v. c. Padomju valdības uzdevumā veidoja konservato-

riju. Rīgas konservatorijas organizēšanā izcili nopelni bija J. Vītolam,

tapec, glabājot viņa piemiņu, konservatorijai piešķirts J. Vītola vārds.

1919. gada nodibinātas Latvijas augstskolas pastāvēja tikai dažus

mēnešus un nepaguva īstenot padomju varas visas_ ieceres šajā iz-

glītības jomā. Taču galvenais, ko Oktobra sociālistiskā revolūcija deva

latviešu tautai, bija stabils pamats latviešu tautas sensenā lolojuma —

augstākās izglītības attīstībai.
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I. Grosvalds

Rīgas Industriālais politehnikums

Latvijas vecākā vidējā speciālā mācību iestāde ir Rīgas
Industriālais politehnikums, kam 1969. gadā aprit 50

gadu.
Jaunajai vidējai mācību iestādei sākumā bija divas no-

daļas — inženiertehniskā un zemes ierīcības. Tehnikuma

uzdevums bija sagatavot inženierus tehniķus rūpniecībai
un mērniekus lauksaimniecībai.

Tehnikums bija plaši pieejams strādnieku un zemnieku

bērniem. Mācības notika dzimtajā valodā. Valsts apgā-

dāja audzēkņus ar pārtiku un apģērbu. Pavisam mācījās
302 audzēkņi 11 mācību grupās.

Buržuāziskās Latvijas laikā tehnikums bija pazīstams

ar nosaukumu Rīgas Valsts tehnikums.

Jau 1920. gadā audzēkņu skaits tajā samazinājās līdz

180. Vidējā tehniskā izglītība strādnieku un zemnieku bēr-

niem kļuva grūti pieejama, jo bija jāmaksā ļoti liela sko-

las nauda. Tehnikumam bija celtniecības, elektrotehnikas,

mehānikas, zemes ierīcības, ķīmijas, kultūrtehnikas un

dzelzceļu nodaļas. Pavisam buržuāziskās Latvijas laikā

(1920—1940) tehnikumu beidza 2626 audzēkņi.
Pēckara gados tehnikums pārvērties līdz nepazīšanai.

Taiā ir dienas, vakara un neklātienes nodaļas. Pašlaik

tehnikumā mācās vairāk nekā 3600 audzēkņi, no tiem 1390

dienas nodaļā, pārējie vakara un neklātienes nodaļās. Teh-

nikumu laikā no 1945. līdz 1967. gadam beiguši 8206

audzēkņi.
Starp tehnikuma absolventiem ir Ministru Padomes

priekšsēdētāja vietnieks M. Ramans, bij. VEF direktors

A. Egle, LVU prorektors doc. E. Jansons, Rīgas Politeh-

niskā institūta Ķīmijas fakultātes dekāns doc. P. Paukšs,

Brocēnu Cementa un šīfera kombināta direktors P. Vi-

jums, Popova radiorūpnīcas ražošanas daļas priekšnieks
Sociālistiskā Darba Varonis Ķurzens un daudzi citi zi-

nātnes un rūpniecības darbinieki.

Industriālais tehnikums pirmais sagatavojis arī elektro-

tehnikas un celtniecības speciālistus ar vidējo izglītību.

Tagad tā darbu šai virzienā turpina Elektromehāniskais

tehnikums un Celtniecības tehnikums.
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Industriālā tehnikuma dienas nodaļā ir 5 nozares: me-

hānikas, tehnoloģijas, ķīmijas, kūdras atradņu un ekono-

mikas.

Tehnikumam raksturīgs ļoti plašs profils. Te sagatavo
iekārtas montāžas, elektrometināšanas, metālapstrādes,
automobiļu remonta un apkalpes, plastmasu un saistvielu

tehnoloģijas, celulozes un papīra rūpniecības, kūdras un

mēbeļu rūpniecības speciālistus. Te zināšanas iegūst arī

mašīnbūvniecības un ķīmiskās rūpniecības ekonomisti,
skaitļošanas mašīnu apkalpošanas un programmēšanas
tehniķi.

Tehnikuma veikumu augstu novērtējusi partija un val-

dība, piešķirot tam kā pirmajai Latvijas PSR vidējai teh-

niskajai mācību iestādei Darba Sarkanā Karoga ordeni.

J. Stradiņš

Zinātņu attīstības pirmie soļi Padomju Latvijā

Kaut arī padomju vara Latvijā 1919. gadā pastāvēja tikai nedau-

dzus mēnešus, turklāt bargu cīņu un lielu ekonomisko grūtību iezī-

mētus mēnešus, tieši tajos tapuši pamati daudziem vērtīgiem pasāku-
miem mūsu kultūras un zinātnes dzīvē.

Cara laikā Baltijā bija divi zinātņu centri — Tērbatas (Tartu)
universitāte un Rīgas Politehniskais institūts. To likteņu lēmēji bija
Baltijas vācieši un cariskā krievu administrācija, kas ne labprāt re-

dzēja izaugam vietējo tautību nacionālo inteliģenci un allaž meta

sprunguļus ceļā tās tālākai darbībai zinātnē un tehnikā. Nav brī-

nums, ka abu minēto augstskolu mācību spēku vidū tikpat kā nebija
latviešu, atskaitot dažus laborantus, asistentus un pasniedzējus. Zi-

nātnisku karjeru izvērst varēja atsevišķi valdošajām aprindām tuvāk

stāvoši, lielākoties pārvācināti latvieši, no kuriem sevišķi izceļams
pasaulslavenais ķīmiķis Pauls Valdens. Pārējai latviešu inteliģencei
bija vai nu jāaiziet praktiskajā darbā, vai jāmeklē zinātniskā darba

iespējas lekškrievijā. Tādēļ ari vairums latviešu tautības inženierzināt-

nieku, ķīmiķu, matemātiķu un dabas pētnieku līdz Oktobra revolūci-

jai darbojās ārpus pamātes dzimtenes, kur ceļi viņu zinātniskajai
darbībai bija slēgti.

1915. gadā, frontei tuvojoties, Rīgas Politehnisko institūtu evakuēja
uz Maskavu, kur tas šaurākos apmēros turpināja darboties līdz

1918. gadam. Pēc tam ar Ļeņina parakstītu dekrētu uz šī institūta

bāzes Krievijas tekstilrūpniecības centrā izveidoja tehnisko augst-
skolu — Ivanovo-Vozņesenskas Politehnisko institūtu. Jaunajai augst-



139

skolai nodeva prāvu daļu RPI inven-
tāra, institūta vērtīgo zinātnisko bib-
liotēku; turp devās strādāt daudzi bi-

jušie RPI absolventi un mācību spēki,
no kuriem vēlāk izauga tādi pazīstami
zinātnieki kā Sociālistiskā Darba Va-

ronis P. Budņikovs, PSRS ZA akadē-

miķis J. Sirkins v. c. Citi RPI profe-
sori palika Maskavā, Ņižņijnovgorodā,
Odesā, Harkovā un citur. Saskaņā ar

Brestas miera līgumu RPI daļēji re-

evakuēja uz Rīgu, kur vācu okupācijas
vara izveidoja «Baltijas tehnisko

augstskolu». Taču pēdējās mācību

spēku vidū trūka daudzu slavenāko

RPI profesoru, turklāt latviešu inteli-

ģencei atrast darbu šai iestādē bija
vēl grūtāk nekā cara laikā.

Tāds bija stāvoklis ar zinātniska-

jiem kadriem 1919. gada sākumā, at-

jaunojoties padomju varai Latvijā. Pie

tam Rīgas rūpniecība bija evakuēta un

izkliedēta, inženieri aizbraukuši. Fron-

te atradās pilsētas pievārtē. Bija

Pauls Valdens.

nepieciešama liela drosme, lai šādos apstākļos ķertos pie zinātnes

veidošanas Rīgā. Tieši šāda drosme un pārliecības pilns skatiens nā-

kotnē bija Latvijas Padomju valdības vadītājiem P. Stučkām, F. Ro-

ziņam-Āzim, E. Efertam-Klusajam, kad viņi savu daļu intereses pie-
vērsa arī zinātnei. Viņiem palīdzēja kā daudzi progresīvi profesori no

bijušo RPI mācību spēku vidus, tā demokrātiskā latviešu inteliģence,
kurai beidzot pavērās iespēja nodarboties ar zinātni. Vispāratzīts
Rīgas zinātnieku sabiedrības galva bija izcilais ķīmiķis, Petrogradas
ZA īstenais loceklis, RPI profesors P. Valdens (1863—1957), kura

vārds viņa zinātnisko atklājumu dēļ bija (un arī tagad ir) pazīstams
visā ķīmiķu pasaulē. Viņš aktīvi piedalījās Latvijas augstskolas orga-
nizēšanā, un 1919. gada maijā tika oficiāli apstiprināts par pirmo Lat-

vijas Augstskolas direktoru. Pirmo reizi Latvijas vēsturē lekcijas sāka

lasīt arī latviešu valodā, lai tās būtu pieejamas plašākām aprindām.
Protams, par eksperimentēšanu šai laikā nevarēja būt ne runas.

Sim nolūkam trūka laboratoriju bāzes, tehnisko iespēju. Pirmajā vietā

bija organizācijas jautājumi, nākotnes projekti.
Sie projekti lielā mērā piekļāvās Latvijas vispārējās tehniskās

augšupejas aktuālajām problēmām. Jau 1919. gada janvārī Rīgā no-

tika P. Valdena vadītā ķīmiķu sapulce, kurā nodibināja Ķīmijas inže-

nieru un ķīmiķu biedrību, kas izvirzīja uzdevumu izstrādāt karā cie-

tušās Latvijas ķīmiskās rūpniecības atjaunošanas un tālākās izveides

plānus. Tika sākti priekšdarbi «Daugavbūves» un Doles spēkstaciju
projektēšanai, ko īstenot izdevies tikai tagad, pusgadsimtu vēlāk. Pēc

pazīstamā skolotāja un novadpētnieka Z. Lancmaņa ierosmes

1919. gada martā nodibinājās Latvijas pētīšanas biedrība, kura, starp
citu, paredzēja veicināt zemes bagātību pareizu izmantošanu. Par šo

jautājumu plašu lekciju nolasīja P. Valdens.



Taču zinātniskie nodomi neaprobežojās ar šauri praktiskiem un

novadpētnieciskiem jautājumiem. P. Valdens cerēja, ka jaunā Latvijas
Augstskola pavērs daudz plašākas zinātniskā darba iespējas nekā

vecais Rīgas Politehniskais institūts. Viņš domāja, ka Latvijas ģeo-
grāfiskais stāvoklis ir sevišķi izdevīgs, lai te veidotu starptautiskas
zinātniskās sadarbības centru; atzīmēsim, ka P. Valdenam bija vien-

līdz plaši sakari gan krievu, gan Rietumu zinātnieku aprindās. Viņš

pavēstīja šo domu savam draugam, izcilajam zviedru fiziķim un ķī-

miķim Nobeļa prēmijas laureātam Svantem Arēniusam Stokholmā.

Arēniuss atbildē dedzīgi apsveica jauno augstskolu, norādot, kā zi-

nātne no tās varot gaidīt daudz vērtīga, un izteica gatavību sadarbo-

ties, solīdams nodrošināt arī Ernesta Rezerforda, modernās kodolfizi-

kas dibinātāja, atbalstu.

Tika cilāti arī zinātņu akadēmijas dibināšanas projekti. So P. Val-

dena ideju sevišķi atbalstīja F. Roziņš-Āzis. Nav šaubu, ka akadē-

mija būtu nodibināta jau toreiz, ja vien padomju vara noturētos

ilgāk (atgādināsim, ka tieši šai gadā nodibināja zinātņu akadēmiju
arī Ukrainā, kura zinātniskā potenciāla ziņā toreiz sevišķi nepārspēja
Latviju).

Jau pieminētie fakti liecina, ka taisnīgs bijis P. Stučkas dotais

vērtējums zinātniskā darba organizatoriem Padomju Latvijas barga-
jos piecos mēnešos: «... mums bija darbinieki, kas stāv augstāk par
katru uzslavu. Pirmajā vietā es gribētu minēt mūsu Augstskolas
(agrākā Politehniskā institūta) profesorus ar prof. Valdenu priekš-
galā, kas viņam izvirzītos praktiskos uzdevumus izpildīja ļoti de-

dzīgi un apzinīgi, lai gan mēs maksājām ļoti mazas algas.»
Diemžēl par zinātnes veidošanās pirmajiem soļiem Padomju Lat-

vijā saglabājies maz dokumentu. Otrajā pasaules karā Rostokā sade-

dzis plašais P. Valdena arhīvs. Tādēļ jo vērtīgākas ir nedaudzo dzīvu

palikušo aculiecinieku atmiņas, kuras steidzīgi jāpieraksta. Daudz

interesanta šai ziņā varētu pastāstīt, piemēram, Maskavas prof. Edu-

ards Surpe, partijas biedrs no 19C6. gada, kurš tai laikā bija Rīgas
Jūrmalas Izpildu komitejas priekšsēdētājs un aktīvs veselības aizsar-

dzības veidotājs, vai toreizējais P. Valdena asistents A. Šiliņš, kurš

diendienā vērojis sava šefa darbus. Vēl sijājami daudzi vēstures do-

kumenti, lai atrastu tur ziņas par šiem tik svarīgajiem notikumiem

un iecerēm.
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ŠOGAD ATCERAMIES

V. Grāvītis

Dabas un kultūrvēsturisko vērtību

pētīšanas un aizsardzības sākumi

Padomju Latvijā

Jau dažas dienas pēc Latvijas Padomju valdības iera-

šanās Rīgā progresīvās inteliģences pārstāvji, Padomju
varas atbalstīti, sāka organizatoriskus priekšdarbus dabas

un kultūrvēsturisko vērtību pētīšanas un aizsardzības

jomā. No izglītības darbiniekiem, kas tolaik sastādīja pro-

gresīvās inteliģences lielāko daļu, izveidojās iniciatoru

grupa ar ievērojamo novadpētnieku, pedagogu un ģeologu
Zelmāru Lancmani priekšgalā. Ar Padomju varas atbal-

stu, par ko liecina rezolūcija uz Z. Lancmaņa iesnieguma

Padomju valdībai 1919. gada 8. janvārī, 1 iniciatoru grupa

sāka organizēt biedrību. Tika ierosināts nosaukt to par

Latvijas Ģeogrāfijas biedrību, pēc tam par Latvijas zemes

un tautu pētīšanas biedrību, beidzot — par Latvijas pētī-
šanas biedrību.

1919. gada 2. martā iniciatoru grupa sasauca pirmo pla-
šāko sapulci, kuras protokols saglabājies. Tika apspriests
iniciatoru grupas izstrādātais statūtu projekts. Tajā lasām:

«§ 1. Latvijas Pētīšanas Biedrības mērķis ir:

a) Latvijas dabas, tautu un viņu dzīves pētīšana;

b) esošā un ievācamā materiāla kopošana un sistematizē-

šana;
c) pareizu ziņu izplatīšana par Latvijas dabu un kultūru un

aizrādījumu sniegšana skolām un vietējiem iedzīvotājiem par ap-
kārtnes izprašanu;

d) gādība par Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aiz-

sardzību;

1 Sk. 1964. g. «Dabas un vēstures kalendāra» 132. lpp.
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c) zemes bagātību izmantošanas veicināšana.

§ 2. Šo mērķu sasniegšanai biedrība:

a) sarīko sapulces, lekcijas un priekšlasījumus;
b) sasauc konferences un kongresus;
c) organizē zinātniskas ekskursijas un veicina šādu ekskur-

siju sarīkošanu;
d) atver bibliotēkas un lasītavas;

c) ierīko muzejus un bibliotēkas, sarīko izstādes, kā arī vei-

cina šādu iestāžu atvēršanu un izmantošanu;

f) izdod periodiskus un neperiodiskus rakstus, biedrības gada
grāmatas, zinātniskus un populārus rakstu krājumus;

g) sniedz aizrādījumus par biedrības mērķu sasniegšanai ne-

pieciešamo materiālu krāšanu un sistematizēšanu.

§ 3. Savu mērķu sekmīgākai realizēšanai biedrība dibina noda-

ļas visos Latvijas centros un ārpus tās robežām, organizē komi-

sijas un sekcijas, kuras darbojas uz sevišķu šim nolūkam no

pilnsapulces izstrādātu instrukciju pamata.

§ 4. Par biedrības biedri var būt katrs, kas atzīst biedrības

mērķus.

§ 5. Biedrības biedri sadalās kārtējos, goda un biedros-korespon-
dentos.

§ 6. Par goda biedri pilna sapulce ievēl personas, kurām se-

višķi nopelni biedrības mērķu realizēšanā vai kuri pazīstami ar

saviem darbiem dabas un tautu pētīšanas laukā.»

(Tālākie paragrāfi ir administratīva rakstura.)
Šie statūti tika pieņemti nākamajā, biedrības dibināša-

nas sapulcē 1919. gada 16. martā Totlēbena (tagad Ko-

munāru) bulv. 8. No šī protokola redzams, ka apspriesti
aktuāli jautājumi:

«... pēdējā laikā uzpeldējis ieskats, ka skolām vajagot

izpētīt tuvākās kapenes un izmantot arheoloģiskos mate-

riālus. Tas varētu atnest lielu zaudējumu tīri zinātniskiem

pētījumiem ...»

Debatēs tika aizrādīts arī «uz dažādu retu un vērtīgu
grāmatu, gleznu, koka griezumu, mēbeļu bojāšanu» un

atbildēts, «ka šai jautājumā jau spēris zināmus soļus Iz-

glītības Komisariāts, izdodams dekrētu par min. mantu

saudzēšanu un vākšanu, lai tās vēlāk novietotu Rīgas
centrā».

Tāpat arī tika paziņots, «ka Izglītības Komisariāts uz-

aicina biedrības valdi rekomendēt personas, kas varētu pa-
līdzēt pie Domes muzeju sakārtošanas».

Tālākajā notikumu gaitā dabas un kultūrvēsturisko vēr-

tību pētīšanai Padomju valdība atvēlēja līdzekļus un no-
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dibināja Mācības līdzekļu institūtu, uz kurieni pārgāja
strādāt Z. Lancmanis, J. Ģirupnieks, E. Eferts v. c. Līdz

ar to biedrības darbs tik cieši saplūda ar šī institūta darbu,
ka grūti bija novilkt robežu. Šī institūta nosaukums ir vi-

sai pieticīgs, darbība — tālejoša. Institūta uzdevums bija
sakopot visus dabaszinātniskos un kultūrvēsturiskos pētī-

jumus, kas iegūti visdažādāko resoru darbā, tāpat savākt

visas iespējamās ziņas par dabu un vēsturi no visas Lat-

vijas, šim nolūkam organizējot korespondentu tīklu un

biedrības aktīvu. Institūta speciālo sekciju zinātniskajiem
līdzstrādniekiem vajadzēja šo zinātnisko informāciju ap-
strādāt un, kur pētījumi bija nepietiekami, turpināt un iz-

darīt pētījumus pašiem. Pēc tam vajadzēja apgādāt ar zi-

nātnisko informāciju visus zinātniekus, skolotājus, visus

pilsoņus visā Latvijā atbilstoši viņu vajadzībām. Institū-

tam vajadzēja kļūt par akadēmisku zinātniskās pētniecī-
bas centru. Institūts sāka izdot žurnālu «Mācības līdzekļu
Institūta Ziņotājs», kurā starp citu bija iespiestas pirmās

instrukcijas un metodiskie norādījumi novadpētniekiem
materiālu vākšanai dažādās nozarēs.

Pec padomju varas krišanas Latvija 1919. gada visi mi-

nētie pasākumi apsīka.

J. Ruberts

Rīgas proletariāta pirmās kaujas
kristības

(sakara ar Rīgas dumpja 70. gadadienu)

19. gs. otrajā pusē, kapitālismam attīstoties, strauji auga Latvijas
pilsētu iedzīvotāju skaits. Pirmo vietu iedzīvotāju daudzuma zinā

Baltijā ieņēma Rīga — nozīmīgākais rūpniecības centrs un osta, ku-

ras iedzīvotāju skaits 30 gados (no 1867. līdz 1897. g.) palielinājās
gandrīz 3 reizes — no 103 tūkstošiem līdz 282 tūkstošiem. Rīgas

rūpniecība šajā laikā pārdzīvoja ievērojamu uzplaukumu, un vienlai-

cīgi ar to skaitliski izauga arī tās proletariāts. Pagājušā gadsimta
beigās fabriku inspekcijaj pakļautajos uzņēmumos vien strādāja 45

tūkstoši strādnieku, bet strādnieku kopskaits, ņemot vērā transportā,
celtniecībā v. c. nozarēs nodarbinātos, bija vēl lielāks.

Latvijā strādnieku materiālie, darba un sadzīves apstākļi bija tik-

pat smagi kā visā Krievijā: par 11 un vairāk stundu garu darba

dienu viņi parasti saņēma 30—70 kapeikas, strādāja netīrās, tumšās
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Strādnieku sadursme ar policiju pie Aleksandra vārtiem (V. Vimbas

glezna).

un ziemas laikā neapkurinātās telpās. Par strādnieku papildu izsūk-

šanas avotu kalpoja dažādi naudas sodi par «pārkāpumiem» un «ne-

paklausību», toties nebija nekādas sociālās nodrošināšanas darba

spēju zaudēšanas gadījumā un vecumā. Līdz ar strādnieku šķiras

rašanos sākās tās cīņa — vispirms par ekonomiskā stāvokļa uzlabo-

šanu, bet vēlāk — ari par politiskajām tiesībām. 80. un 90. gados
Rīgā un Liepājā atzīmējami vairāki streiki, kas pamazām k|uva par
strādnieku šķiras cīņas spēcīgu ieroci, tomēr šajā laikā tie bija sti-

hiski, neorganizēti, jo Latvijas proletariātam vēl trūka savu cīņas

organizāciju. Arī marksisma izplatīšanās strādnieku vidū vēl tikai

sākās.

Strādnieku kustība Latvijā augstu kāpinājumu sasniedza 1899. gada
maija notikumos, kas kaujinieciskā rakstura un neorganizētības dēļ

ieguva nosaukumu «Rīgas dumpis».
«Rīgas dumpja» sākumu iezīmēja Džutas un linu fabrikas strād-

nieču streiks. Jau drīz pēc fabrikas atvēršanas tajā nodarbinātās sie-

vietes, kas saņēma tikai 35 kapeikas dienā, pieprasīja algas paaugsti-
nājumu. Taču uzņēmuma administrācija nedomāja pildīt savu solī-

jumu paaugstināt algas, tāpēc 1899. gada 1. maijā, strādnieku starp-
tautiskās solidaritātes svētku dienā, džutas fabrikas strādnieces uz-

sāka streiku. Sākumā streiks noritēja mierīgi, streikotājas saliedēti

aizstāvēja savas prasības. 5. maijā, sapulcējušās pie fabrikas, kura
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atradās Ķīšezera krastā, strādnieces nolēma doties pie gubernatora
un iesniegt tam sūdzību, taču gubernators jau savlaicīgi bija devis

norādījumu par karaspēka nosūtīšanu palīgā policijai. Līdz Rīgas pilij
strādnieces netika, jo pie Aleksandra vārtiem (tagadējā Gaisa tilta

rajonā Ļeņina ielā) tām pretī stājās policija un ugunsdzēsēji, kas

gājiena dalībnieces sadzina Aleksandra dārzā. Tur tām sāka atņemt
algas grāmatiņas, bet neizsniedza pases, lai aktīvākās streikotājas iz-

sūtītu no Rīgas.

Pēcpusdienā, beiguši darbu, garām dārzam mājup devās «Feniksa»,
«Uniona» v. c. apkārtējo fabriku strādnieki. Redzot policijas un

administrācijas patvaļu, strādnieki pieprasīja izbeigt ņirgāšanos par
viņu sievām, māsām un mātēm. Strādnieku skaits pie Aleksandra

dārza pieauga arvien vairāk. Pēc policijas pavēles ugunsdzēsēji, lai-

žot darbā š|ūtenes, centās sapulcējušos izklīdināt. Tad saniknotie

strādnieki salauza dārza žogu un atbrīvoja strādnieces, bet, kad poli-
cisti un dārzā paslēptie kareivji sāka šaut pūlī, darbā tika laisti

bruģa akmeņi, rungas un pudeles. Kareivju un policistu šāvieni un

durkļu dūrieni nogalināja 5, bet ievainoja 23 cilvēkus.

Izrēķināšanās ar neapbruņotajiem strādniekiem un strādniecēm

Aleksandra dārzā radīja lielu Rīgas darbaļaužu sašutumu. 6. maija
vakarā, kad visa pilsēta sakarā ar cara Nikolaja II dzimšanas dienu

bija iluminēta un izgreznota ar karogiem, pie Pēterburgas priekš-
pilsētas 2. policijas iecirkņa Matīsa (tagad Revolūcijas) ielā sapul-
cējās vairāki tūkstoši strādnieku, pieprasīdami atbrīvot iepriekšējā
dienā apcietinātos biedrus. Notika jauna sadursme ar policiju, kam

palīgā steidzās karaspēks. Strādnieki pēc tam uzbruka policistiem,
izdemolēja dzertuves, dedzināja atklātos namus. Kareivji un policisti
nespēja tikt galā ar Rīgas strādniekiem, kaut arī, kā ziņoja žandar-

mērijas priekšnieks, bija «sacelts kājās viss garnizons, ieņemti pil-
sētas svarīgākie punkti».

Baidīdamies, ka plašāka asinsizliešana stāvokli vēl vairāk saasi-

nās, 7. maijā Vidzemes gubernators Surovcovs deva norādījumus
Rīgas policijmeistaram, kā rīkoties ar «dumpiniekiem»: «Ja pūlis pēc
brīdinājuma nepaklausītu, pavēlēt karaspēkam pūli izklīdināt ar šau-

teņu resgaļiem un durkļiem, pielietojot šaušanu tikai galējā izņēmuma
gadījumā. Apcietināt un nosūtīt uz cietumu un citām aresta vietām

tikai vadoņus un aģitatorus, pārējos aizturētos turpat uz vietas pēc
pietiekošas pamācības un iespaidošanas atbrīvot.»

Naktī uz 8. maiju vairāki tūkstoši strādnieku sapulcējās Arkādijas
dārzā, kur lielākā daļa izteicās par vispārēju streiku. Turpmākajās
dienās streiks visplašāk izvērsās Pārdaugavas uzņēmumos, kur

12. maijā streikoja 22 fabriku strādnieki — kopskaita ap 6000 cilvēku.

Nemitējās fabriku kantoru, dzertuvju un atklāto namu grautiņi. Bieži

grautiņi notika fabriku administrācijas un varas iestāžu provokāciju

dēļ: kad strādnieki ieradās, lai iesniegtu uzņēmējiem savas prasības,
tiem uzbruka policisti vai kazaki, bet dažreiz — apbruņoti kantora

kalpotāji. Atsituši šādus uzbrukumus, strādnieki netaupīja ne tikai

kantorus un pārvaldnieku dzīvokļus, bet dažkārt arī pašu fabriku

iekārtu. Grautiņi notika vairāk nekā 10 fabrikās.

«Rīgas dumpja» dienās pret neapbruņotajiem strādniekiem tika sa-

koncentrēti lieli policijas spēki, ap 6000 kareivju, no Viļņas izsauk-

tas 2 kazaku sotņas, jo kazaki jau bija ieguvuši slavu kā masu «no-
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mierināšanas» lietpratēji. Rīga līdzinājās kara nometnei. Būtībā pil-
sētā tika izsludināts ārkārtējs stāvoklis, jo pēc pulksten 9 vakarā

civiliedzīvotājiem bija aizliegts uzturēties ielās. Vidzemes gubernators
aizliedza jebkādas sapulcēšanās un piedraudēja ar ieročiem izklīdi-

nāt sapulcējušos. Rīgas policijmeistars, tāpat arī uzņēmēji un nam-

īpašnieki nepārtraukti prasīja palielināt karaspēka garnizonu, nometi-

nāt pilsētā vēl vairāk kazaku. Fabrikanti neskopojās ar alu, degvīnu
un uzkožamajiem, ar ko brašie «tēvijas aizstāvji» tika bagātīgi ap-

gādāti.
Rīgas strādnieku nemieri turpinājās līdz 18. maijam. Tiem trūka

kopīgas vadības, jo latviešu strādnieku revolucionārā partija radās

dažus gadus vēlāk. Rīgas Politehniskā institūta studentu marksistis-

kais pulciņš 7. maijā gan izplatīja hektografētus uzsaukumus strād-

niekiem ar Rīgas strādnieku komitejas parakstu, aicinot izbeigt de-

dzināšanas un organizēties streikam par ekonomisko prasību realizē-

šanu, tomēr šiem uzsaukumiem bija maz panākumu.
Lai gan kustība bija stihiska, «Rīgas dumpja» rezultātā daudzās

fabrikās strādnieki izcīnīja algas paaugstinājumu un darba laika sa-

īsināšanu. Nemieri parādīja, ka proletariāts kā varens spēks jau stā-

jas cīņā pret šķiras ienaidniekiem. Latvijas revolucionārās kustības

veterāns F. Roziņš-Āzis šinī sakarībā rakstīja: «Zvīņi nobira no

strādnieku acīm, un viņi ieraudzīja savu ienaidnieku un savas vaja-
dzības, un tagad tie vairs ātrāk nenorims, līdz visas ķēdes būs sa-

triektas.» Turpmākajās revolucionārajās cīņās Latvijas proletariāts
spoži attaisnoja šo vārdu patiesīgumu.

R. Treijs

Ļeņins Latvijas Sociāldemokrātijas
IV kongresā

... Klusā Briseles kafejnīca «Zelta gailis» sen nebija
redzējusi tik daudz laužu kā 1914. gada 25. janvāra va-

karā. Un šie apmeklētāji bija visai neparasti — runāja

šejieniešiem svešā mēlē, stundām ilgi pie atdzisušām ka-

fijas tasēm par kaut ko dedzīgi strīdējās. No kurienes šie

ļaudis? Tie bija tālus ceļus mērojušie Latvijas Sociālde-

mokrātijas IV kongresa delegāti.
Kad laikrādis tuvojās septītajai vakara stundai, mazajā

zālē nebija vairs vietas, kur ābolam nokrist. Un kāds tur

brīnums, ja šovakar latviešu revolucionāri gaidīja ciemos

Ļeņinu, cilvēku, kura vārdam nevajadzēja īpašas reko-

mendācijas. Krievijas boļševiku vadoņa tikšanās ar saviem
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sensenajiem cīņu biedriem pagāja kā viens mirklis. Taču

tā turpinājās nākamajās dienās, kad Iļjičs no rīta līdz va-

karam bija redzams kongresa delegātu pulkā.
Tā nu bija iznācis, ka pēc smagajiem reakcijas gadiem

Latvijas Sociāldemokrātijas vadību bija izdevies sagrābt
viltus sociālistiem — meņševikiem un samierinātājiem.
Taču pavisam citāds stāvoklis bija vietējās organizācijās,
kur noteicošais vārds piederēja boļševikiem. Kongresā viņi

gatavojās ģenerālkaujai pret oportunistiem. Un Iļjičs te

bija pirmais savu latviešu domubiedru palīgs.
Jau 1913. gada maijā Ļeņins rakstīja J. Hermanim, ka

pirms kongresa vajadzētu izdot latviešu boļševiku plat-
formu. «Ja būs vajadzīga rezolūcija vai platforma, mēs

palīdzētu uzrakstīt. Kāds termiņš? Kad būs kongress?»
Drīz vien Ļeņins uzrakstīja platformas projektu un nosū-

tīja J. Hermanim. 7. jūnijā viņš interesējās par dokumenta

tālāko likteni: «Rakstiet ātrāk, ko Jūs izdarījāt ar manu

platformas uzmetumu?»

Latviešu boļševiki iespieda platformas projektu savos

laikrakstos, izdeva lapiņas veidā, to apsprieda partijas

organizācijas, un ap Ļeņina idejām saliedējās visi, kam

bija dārgas revolūcijas intereses.

Latvijas Sociāldemokrātijas IV kongresa priekšvakarā
Ļeņins daudz interesējās par gaidāmo delegātu sastāvu.

«Cik pavisam delegātu?» Ļeņins rakstīja J. Hermanim.

«Cik delegātu no Rīgas? no laukiem? no Liepājas? no ci-

tām pilsētām?» Citā vēstulē Iļjičs jautāja: «1. cik likvida-

toru? cik boļševiku ... utt. un sīki par katras grupas plā-
niem.» Ļeņins uzsvēra, ka tagad uzdevums ir «censties

saliedēt boļševikus».
īsi pirms kongresa Ļeņins no Krakovas ieradās Berlīnē,

kur apspriedās ar J. Hermani un J. Ģipsli. Pēc tam viņš

Parīzē tikās ar J. Bērziņu-Ziemeli un tad devas uz Briseli.

Ļeņins piedalījās kongresā kā boļševiku partijas pār-
stāvis un, apsveicot tās vārdā kongresu, izteica pārliecību,
ka nākamajās izšķirošajās kaujās pret carismu latviešu

proletariāts paliks' uzticīgs revolucionāra marksisma uz-

skatiem un revolucionārās cīņas metodēm. Paša kongresa

Ļeņins bija viens no referentiem jautājuma par LSD at-

tiecībām ar KSDSP un IV Valsts domes sociāldemokrā-

tisko frakciju. Sis bija svarīgākais jautājums kongresā.

«levērojot šī jautājuma izšķirošo nozīmi,» velak rakstīja
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J. Hermanis, «kongresā sākās tik karsta cīņa, kāda lai-

kam nav piedzīvota nevienā mūsu partijas kongresā.»
Sīvā cīņā ar oportūnistiem boļševiku delegātiem izdevās

panākt, ka šajā jautājumā kongress pieņēma rezolūciju,
kas atklāti nosodīja likvidatorismu. Tā kā boļševikiem ne-

bija stingra vairākuma kongresā, rezolūcijā bija arī daži

samierniecisma elementi. Kongresa lēmums par šķelšanos
IV Valsts domes frakcijā arī pamatos bija boļševistisks,
un Ļeņins to novērtēja pozitīvi.

LSD IV kongresā latviešu boļševiki guva lielu uzvaru

pār meņševikiem un samierinātājiem. Arī par jaunās CX

locekļiem ievēlēja tikai boļševikus — J. Bērziņu-Ziemeli,
R. Eihi, J. Lencmani, J. Šilfu-Jaunzemu v. c. No «Cīņas»

redakcijas padzina oportūnistus. J. Bērziņš-Ziemelis rak-

stīja, ka milzīga nozīme boļševiku frakcijas konsolidēšanā

kongresā un visā tālākajā boļševisma attīstībā Latvijas

Sociāldemokrātijā bijusi «Ļeņina personīgajai
līdzdalībai Briseles kongresā».

Pēc LSD IV kongresa Ļeņins uzrakstīja vairākus rak-

stus, kuros augstu novērtēja kongresa paveikto darbu cīņā
pret oportūnismu. Vienlaicīgi viņš kritizēja atsevišķās sa-

miernieciskās kļūdas, kas bija pieļautas dažos kongresa
lēmumos.

Lielais revolūcijas vadonis, labi pazīdams Latvijas
strādnieku kustību, bija pārliecināts, ka latviešu boļševiki
tiks galā ar oportūnismu LSD rindās un panāks pilnīgu
LSD organizatorisku apvienošanos ar boļševiku partiju.
Ļeņins rakstīja: «Likvidatori cer, ka latvieši vēl spers soli

atpakaļ — uz likvidatorismu. Mēs ceram, ka viņi spers
soli uz priekšu — uz krievu marksistu pozīcijām.» Iļjiča
paredzējums piepildījās.

Ē. Žagars

Vētra tuvojās

(notikumi Latvija 1939. gada)

Pasaules vēsturē 1939. gads iegāja kā vislielākās traģēdijas —

otrā pasaules kara sākuma gads. Latvijas vēsturē 1939. gads iegāja
kā satraucošu notikumu gads, kā sociālistiskās revolūcijas nobrieša-

nas gads. Latviešu darba tautai kļuva pilnīgi skaidrs, ka Ulmaņa
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fašistiskā kliķe ar savu nodevīgo politiku ved Latviju pretī bezdibe-

nim. Ja tagad, pēc 30 gadiem, pāršķirstām 1939. gadā izdotās avīzes

un žurnālus,, arhīvu dokumentus, tad kļūst redzams, ka Eiropā un

visā pasaulē notikušais atbalsojās arī Latvijā. Strādnieki, zemnieki,

inteliģence, kareivji ar lielu satraukumu un bažām vēroja notikumus

Eiropā. Lai kā oficiālā prese centās, arī Latvijā baigā kara elpa
kļuva aizvien jūtamāka. Latvijā nevienam nebija noslēpums, ka hitle-

riešu plānos ietilpst arī Baltijas valstu sagrābšana, nebija noslēpums
vācu presē izvērstā naidīgā un izaicinošā kampaņa pret Latviju. Katrs

varēja novērot vietējo vācu hitleriešu aktivitāti un tiešos draudus.

Hitleriešu agresīvajos plānos pret Baltijas valstu tautām un it

īpaši pret Latviju ievērojamu vietu ieņēma vācu mazākumtautības iz-

mantošanas projekti. Latvijā, pēc 1935. gada tautas skaitīšanas da-

tiem, dzīvoja ap 62 000 vāciešu (3% no visiem valsts iedzīvotājiem).
No visa vāciešu kopskaita lielākā daļa — 51 106 (jeb 82%) dzīvoja
pilsētās, no tiem Rīgā — 38 523 (10% visu iedzīvotāju). Vācu nacio-

nālo mazākumu Latvijā sastādīja latviešu tautas bijušo apspiedēju —

vācu baronu un birģeļu pēcteči vai tieši mantinieki. Pēc sava sociālā

sastāva vairums vāciešu bija buržuāzijas un sīkburžuāzijas pārstāvji.
Vāciešiem bija savas skolas, bibliotēkas, kultūras, sporta v. c. bied-

rības, un tie neizjūta ne mazākos ierobežojumus. Nereti bijušie ba-

roni vai viņu pēcteči ieņēma svarīgus amatus buržuāziskās Latvijas
valsts aparātā, tiesās, armijā, luterāņu baznīcā. Latvijā vācu fašis-

mam bija viena no stiprākajām un saliedētākajām «piektajām kolo-

nām». Paši vietējo vāciešu vadītāji nemaz neslēpa, ka viņu mērķis ir

Latvijas valsts likvidēšana un pievienošana Vācijai. Vācu fašistiska-

jām organizācijām bija īpašs plāns nekārtību organizēšanai Rīgā ar

vācu fašistiskās jaunatnes grupu spēkiem, lai dotu ieganstu Vācijai
iejaukties ar savu karaspēku un «aizsargāt vācu nacionālo mazā-

kumu», kā tas tika darīts Cehoslovakijā.

Rodas jautājums, vai Ulmaņa valdība nekā nezināja par vācu

organizāciju darbību? Ļoti labi zināja, tāpat kā zināja par Latvijas
sūtņa Vācijā E. Krieviņa satraucošajiem ziņojumiem no Berlīnes par
hitleriešu plāniem, zināja, ka Austrumprūsijā no bijušajiem 1919. gada
«Baltijas karagājiena» dalībniekiem jau tiek formēts pulks barona

Manteifeja vadībā un ka ir paredzēts formēt vēl divus pulkus, lai iz-

veidotu t. s. «dzelzs divīzijas» jauno variantu. Bet kādi pasākumi tika

veikti pret šiem «valsts grāvējiem»? Nekādi. 1939. gada 22. maijā

Rīga pieredzēja satraucošu skatu. Tūkstošiem bijušo landesvēra ka-

reivju soļoja uz Meža kapiem. Tika atzīmēta «Rīgas ieņemšanas
20. gadadiena». Latvijas darba tautas atmiņā vēl bija svaigi 1919. gada
22. maija notikumi un šausmīgās zvērības, ko pastrādāja landesvērs

Rīgā un visā Latvijā. Tiem par upuri kļuva daudzi tūkstoši Rīgas
strādnieku un vienkāršo mierīgo iedzīvotāju. Bet tagad ģenerāļi
V. Tepfers, J. Kurelis un admirālis T. Spāde Latvijas armijas un

valsts vārdā sveica bijušos «ieroču brāļus», Latvijas darbaļaužu slep-
kavas. Uz šīm svinībām no Berlīnes ieradās bijušais landesvēra ko-

mandieris majors Fletčers, grāfs Dona, pulkvedis Petersdorfs,-majors
Tone, Manteifels, bijušo «vācu frontinieku» delegācija ar SS šturm-

banfīreru Tīpelmani priekšgalā v. c. Latvijas ostas pilsētās bieži vie-

sojās vācu kara kuģi un neskaitāmi kuģi ar simtiem vācu tūristu.

Ja latviešu strādnieki, zemnieki, it īpaši jaunsaimnieki, kas bija
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dabūjuši kādreizējo baronu zemi, latviešu inteliģence, daudzi kareivji,

pat virsnieki un valsts ierēdņi nepārprotami pauda savu naidu pret
hitleriešiem un to aģentūru Latvijā, valdošā fašistiskā kliķe, kas

klaigāja par «nacionālo Latviju, daiļo un vareno», centās visādi iz-

tapt hitleriešiem. Tad, kad Latvijas kareivji un jaunsaimnieki bija
gatavi stāties pretī vācu iebrucējiem «kaut ar izkaptīm rokās», Latvi-

jas armijas vadītāji K. Berķis un M. Hartmanis Baltijai tik riskan-

tajās Klaipēdas krīzes dienās 1939. gada martā atrada par iespējamu
pamest armiju likteņa ziņā un doties vizītē pie Somijas armijas va-

dītājiem. Bet šais pašās dienās gandrīz visa Vācijas kara flote, tanī

skaitā bruņukuģi «Deutschland», «Admiral Graf Spee», «Admiral

Scheer», kreiseri «Nūrnberg» un «Koln» un daudzi citi kara kuģi de-

vās uz Klaipēdu, kur ieradās arī Hitlers.

1939. gada aprīlī apliecināt cieņu Hitleram dzimšanas dienā brauca

Latvijas armijas štāba priekšnieks ģenerālis M. Hartmanis un Kur-
zemes divīzijas komandieris, nākamais Latvijas kvislings ģenerālis
O. Dankers. Latvijas un Igaunijas valdības 1939. gada 7. jūnijā
Berlīnē noslēdza ar Vāciju «neuzbrukšanas līgumus». Šādi «līgumi»
toreiz kalpoja Vācijas interesēm izjaukt padomju-franču-angļu saru-

nas un nepieļaut mieru mīlošo valstu koalīcijas izveidošanos Eiropā.
1939. gada vasarā, kad PSRS, Anglijas un Francijas sarunās

PSRS prasīja, lai visas trīs lielvalstis garantētu arī Baltijas valstu

neatkarību, kurā PSRS bija vitāli ieinteresēta, Ulmaņa valdība (pēc
angļu un franču diplomātijas mājiena) spēra vēl vienu nodevības

soli. Latvijas presē, it īpaši avīzē «Brīvā Zeme», parādījās' raksti par
lielvalstu garantiju nevajadzību un «valstisko egoismu». Šāds «neitra-

litātes aizstāvēšanas» viedoklis atrada atbalstu gan angļu un franču

valdošajās aprindās, kas nemaz nopietni nevēlējās stāties pretī vācu

agresijas draudiem Baltijā, gan arī Berlīnē un Romā. Cehoslovakijas
kapracis Čemberlens Anglijas apakšnamā 1939. gada 10. jūlijā ap-
sveica un solīja respektēt Latvijas valdības viedokli par lielvalstu

garantiju nevajadzību.
Bet kāds tad bija īstais stāvoklis? Vai Latvijai tiešām pietika

spēka pašai garantēt savu drošību un neitralitāti? Uz to visskaidrāk

var atbildēt ziņas par Latvijas toreizējiem bruņotajiem spēkiem. Lat-

vijas armija miera laikā sastāvēja no 16—18 tūkstošiem cilvēku

(4 kājnieku divīzijas, tehniskā divīzija, kurā ietilpa aviācijas pulks,
vēlāk brigāde, bruņuvilcienu pulks (3 bruņuvilcieni) un sakaru batal-

jons). Kara gadījumā Latvijas armija varētu tikt palielināta līdz 7

divīzijām (120 000 cilvēku). 1939. gadā Latvijas armijā bija 29 tanki,

no tiem 5 vēl no 1919. gada, 6 kaujas un 1 mācību bruņumašīna, ap

200 lielgabalu (daļa arsenālā). Kara aviācijā ietilpa 61 lidmašīna

(no tām 10 mācību). Bez tam vēl bija aizsargu aviācija. Latvijas
«kara flotē» ietilpa traleris «Virsaitis», divi aizžogotaji traleri «Imanta»

un «Viesturs» un divas 1926. gadā Francijā uzbūvētās zemūdenes —

«Spīdola» un «Ronis». Savas kara rūpniecības Latvijai nebija, uz vie-

tas ražoja vienīgi patronas, granātas un mīnas. Pat kājnieku ieroči

tika ievesti no ārzemēm, bet 4 remonta darbnīcas ieročus tikai laboja.
Tieša, Latvijas armijā iesauktie strādnieku un zemnieku jaunieši ienīda

vācu baronu tradīciju nesējus un «augstākās rases» sludinātājus un

bija gatavi cīnīties pret hitleriešu agresiju. Bet Latvijas armija visus

20 gadus tika gatavota vienam — karam pret PSRS. Tam bija pa-
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kjauts viss — gan armijas dislokācija, gan arī audzināšanas un ap-
mācības darbs.

1939. gada 1. septembrī hitleriskā Vācija uzbruka Polijai, pieteikt
Vācijai karu bija spiestas arī Anglija un Francija. Sākās kapitālisma
otrā vispārējā krīze. Karš radīja nemieru un nervozitāti arī Latvijas
iedzīvotājos. Sākās pastiprināta preču iepirkšana, noguldījumu iz-

ņemšana no bankām un krājkasēm. Armijā iesauca rezervistus. Lat-

vijas rūpniecībai sāka trūkt izejvielu un kurināmā. Jau septembrī
ieveda latola un benzīna, vēlāk cukura un petrolejas kartītes. Dau-

dzas fabrikas pārgāja uz saīsinātu darba nedēju, citas pārtrauca

darbu. Valstī pieauga bezdarbs. Šajās Latvijas darba tautai izšķiro-
šajās dienās kļuva acīm redzams Ulmaņa fašistiskā režīma ārējās
un iekšējās politikas bankrots. Latvijā sāka veidoties revolucionārā

situācija.

šajos apstākļos ārkārtīgi pieauga Latvijas Komunistiskās partijas
autoritāte. Darbodamās dziļā pagrīdē, tā uz strādnieku šķiras vie-

notas frontes pamata izveidoja un vadīja Latvijas tautas-fronti, kas

savā programmā paredzēja Ulmaņa fašistiskā režīma likvidāciju,
valsts dzīves demokratizāciju, paredzēja nodrošināt visiem Latvijas
iedzīvotājiem demokrātiskas brīvības, izstrādāt jaunu konstitūciju.
1938. gadā izvirzītais LKP lozungs «Neatdosim Latviju Hitleram!»

ieguva Latvijas iedzīvotāju visplašāko piekrišanu. Komunistiskā par-

tija norādīja, ka Latvijas neatkarību varēs nodrošināt, tikai noslēdzot

savienību ar PSRS. 1939. gada vasarā un rudenī Ulmaņa fašistiskā

kliķe, tautas masu aktivitātes iebaidīta, ķērās pie terora, arestējot
desmitiem aktīvu revolucionāro cīnītāju. Bet arestēto komunistu vietā

stājās jauni un jauni cīnītāji. No 1939. gada februāra LKP rindas

pieauga gandrīz 2,5 reizes, palielinājās nelegālās preses metieni,
malu malās parādījās komunistiskie uzsaukumi, tika izkārti lozungi,
fabriku dūmeņos plīvoja sarkanie karogi, notika streiki. 1939. gada
14. oktobri Latvijas armijas komandieris izsūtīja Rīgas, Liepājas,
Daugavpils, Rēzeknes, Jelgavas un Ventspils garnizonu priekšniekiem
armijas štāba izstrādātos tā sauktos «trauksmes plānus» rīcībai

strādnieku bruņotas sacelšanās gadījumā. Arī «tautas vadonis» Ulma-

nis vairākkārt palielināja savu personisko apsardzi.
Pasaules kara sākumā izmaiņas notika arī Latvijas ārpolitikā.

1939. gada 5. oktobri tika noslēgts PSRS—Latvijas savstarpējās pa-

līdzības pakts un Liepājā un Ventspilī izvietoti padomju karaspēka
garnizoni. Sarkanās Armijas daļas, stāvot sardzē Baltijas jūras kras-

tos, sargāja kā PSRS, tā arī Latvijas drošību. Ulmaņa kliķe, kas vār-

dos cildināja šo līgumu, īstenībā PSRS aiz muguras darīja visu, lai

to sabotētu, ievadīja tumšas politiskas kombinācijas ar Igauniju un

Lietuvu, sāka meklēt atbalstu pretpadomju garā noskaņotajās angļu

un franču valdošajās aprindās. Bet fašistiskā režīma dienas jau bija
skaitītas. Lielās ekonomiskās grūtības 1939. gada rudenī, cenu celša-

nās, bezdarba un darbaļaužu posta pieaugums vēl vairāk veicināja
revolucionārās krīzes nobriešanu. Latvijas darba tauta skaidri redzēja
arī Ulmaņa fašistiskā režīma piekoptās provokācijas un nosodīja tās.

Latvijas Komunistiskā partija gatavoja darbaļaudis izšķīrējai cīņai,
un šī cīņa sākās 1940. gada vasarā, kad Latvijā tika gāzta fašistiskā

diktatūra un uzliesmoja sociālistiskā revolūcija.
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V. Kalnača

Rīgas atdzimšana

Katrai pilsētai ir sava vēsture, savs liktenis, bet no Lat-

vijas pilsētām visvairāk laikam gan pieredzējusi Rīga.
Šogad, kad Rīga atzīmē 25. gadadienu kopš atbrīvošanas

no vācu fašistiskajiem iebrucējiem, gribas atcerēties, kāda

tā bija pirmajos mēnešos pēc ienaidnieka padzīšanas.
Uzspridzināta Daugavas krastmala, tilti, izpostīta osta.

Sagrautas 155 dzīvojamās mājas ar 170 tūkst, m 2dzīvo-

jamās platības, bojātas 2748 mājas, t. i., apmēram viena

trešā da|a no pilsētas nacionalizētā dzīvokļu fonda. Se-

višķi cietusi Vecrīga ar daudziem vērtīgiem 13.—18. gs.

vēstures un arhitektūras pieminekļiem. Pilnīgi vai daļēji
izlaupīti un sagrauti tādi rūpniecības uzņēmumi kā VEF,

«Vairogs», «Vezuvs», «Sarkanais kvadrāts», «Metāl-

spiede», «Imanta», Rīgas Superfosfāta rūpnīca, «Latvijas
kokvilna», «Juglas manufaktūra», «Lenta», lielākā Rīgas
maizes fabrika. Lūk, toreizējā VEF galvenā inženiera

A. Egles atmiņas par savu rūpnīcu: «... bija palikušas
tikai drupas un dažas sabojātas mašīnas. Postīšanas kāre

bija bijusi tik liela, ka elektriskie izslēdzēju kontakti pie
sienas bija sadauzīti ar veseri.» Pilsēta palikusi bez trans-

porta, gāzes, ūdens un gaismas. Iznīcināti 85 000 Rīgas
iedzīvotāju, aizdzīti uz Vāciju vairāk nekā 75000...

Bet svarīgākais bija noticis — Rīga atbrīvota. 22. ok-

tobrī pilsētas atbrīvošanai veltītā masu mītiņa dalībnieki

pieņēma apsveikuma telegrammu LKP CX un Latvijas
PSR valdībai, kurā bija teikts: «.

..
mēs pasludinām visas

tautas lielo cīņu par mūsu dzimtās un mīļotās pilsētas at-

jaunošanu, mēs sadziedēsim fašistu sistās brūces, savedī-

sim priekšzīmīgā kārtībā skaistuli Rīgu ...» Pārdaugavā
13.—15. oktobrī vēl dunēja lielgabali, kad Rīgas centrā

čaklas rokas jau dzēsa ugunsgrēkus, novāca gruvešus un

sāka atjaunot uzņēmumus. Pirmajos mēnešos galvaspilsē-
tas strādnieki neatkarīgi no specialitātes un kvalifikācijas
kļuva par universāliem celtniekiem.

Pašaizliedzīgi strādāja Rīgas ūdensvada atjaunotāji.
Darbā tika iesaistīti visi Rīgas pilsētas Izpildu komitejas
rīcībā esošie meistari un tehniķi, kā arī vairāki simti
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Tāda Rīga bija 1944. gada oktobrī.

strādnieku. Palīgā nāca arī Sarkanās Armijas karavīri. Se-

višķi nopelni ūdensvada atjaunošanā bija darbu vadītā-

jam J. Salmiņam, Proletāriešu rajona Izpildu komitejas

pārstāvim J. Ziemelim, montieriem T. Brūverim, O. Kušin-

skim un daudziem citiem. Svinīgajā sēdē, kasbija veltīta

Rīgas atbrīvošanas pirmajai gadadienai, pilsētas Izpildu

komitejas priekšsēdētājs A. Deglavs ne bez lepnuma pazi-

ņoja, ka «jau otrajā dienā pilsētas iedzīvotāji saņēma

maizi, vienpadsmitajā dienā bija savests kārtībā ūdens-

vads un sāka tecēt ūdens,* četrpadsmitajā dienā saka plūst

gāze, divdesmit ceturtajā dienā sāka iet tramvaji».
Cits pēc cita darbam tika sakārtoti Rīgas rūpniecības

uzņēmumi. Strādnieki atnāca paši jau pirmajās dienās pec

ienaidnieka padzīšanas. Daudziem no viņiem bija divdes-

mit, trīsdesmit, četrdesmit un vēl vairāk gadu darba stāžs

savos uzņēmumos. Ar savu pašaizliedzību visā republika
drīz vien kļuva pazīstami tādi nenogurstoši jaunās dzīves

cēlāji kā toreizējais VEF direktors G. Gaile un galvenais
inženieris A. Egle, tekstilfabrikas «Boļševička» direktore

L. Āboltiņa, rūpnīcas «Radiotehnika» galvenais inženieris
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V. īvans, apavu fabrikas «1. Maijs» pirmais trieciennieks

K. Zviedris, rūpnīcas «Sarkanā zvaigzne» štancētāja
A. Kozireva, rūpnīcas «Vairogs» izgudrotājs un racionali-

zators A. Londe, apavu fabrikas «Pionieris» strādnieces

O. Elksnīte, M. Cielēna, O. Markova un daudzi citi. Sievie-

tes ar labiem panākumiem apguva vīriešu profesijas. Lielu

ieguldījumu atjaunošanā deva arī jauniešu brigādes, kas

radās jau pirmajās dienās pēc atbrīvošanas. Izvēršoties

rūpnīcu atjaunošanai, auga arī jaunatnes brigāžu skaits.

Līdztekus fabriku un rūpnīcu atjaunošanai spraigi ri-

tēja pilsētas transporta atjaunošana. 1944. gada 17. no-

vembrī pirmajā atjaunotajā tramvaja līnijas posmā pa

Ļeņina ielu no Gaisa tilta līdz Padomju bulvārim sāka

kursēt ielu dzelzceļa vagoni. Sakarā ar nepieciešamību
taupīt elektroenerģiju tramvaji gāja tikai 9 stundas

dienā — rītos un vakaros. Novembra sākumā tika atjau-
nota arī autobusu kustība, iekārtojot vienu satiksmes

līniju 7,6 km garumā un nodarbinot 6 autobusus. Alek-

sandrs Caks, Rīgas apdziedātājs, rakstīja dedzīgus dze-

joļus par to, ka atkal atdzīvojies mēmais krāns, ka dūc

«zilais ielas dundurs» autobuss, pa tīrām sliedēm rūcot

aizripo tramvajs ... Rekordlaikā — 105 dienās — tika

uzbūvēts tilts pāri Daugavai, ko cēla karaspēka vienības

un šajos darbos iesaistītie pilsētas iedzīvotāji. Sagrautā
Gaisa tilta atjaunošana tika veikta ar pašu rīdzinieku

spēkiem. Pastāvīgam darbam un talkām kvalificētie strād-

nieki (kniedētāji, metinātāji, griezēji, namdari un mūr-

nieki) tika mobilizēti no visām pilsētas rūpnīcām un fab-

rikām. Un vai mazāki nopelni bija tiem, kas nodrošināja
dzelzceļa līnijas Maskava—Rīga atklāšanu jau 1944. gada
20. oktobrī, nedēļu pēc Rīgas atbrīvošanas?

Pamazām atjaunojās galvaspilsētas kultūras dzīve. Tika

atvērta grāmatnīca Kirova un Ļeņina ielas stūrī (taga-
dējā «Politiskā grāmata»), mākslas salonā tika izvietotas

200 gleznas un grafikas darbi, 15. oktobrī durvis vēra

kinoteātri «Splendid-Palace» (tagad «Rīga»), «Gaisma»,

«Spartaks», rādot filmas «Divi kareivji», «Vācu armijas

sagrāve pie Maskavas» v. c. Jau mēnesi pēc Rīgas atbrī-

vošanas sāka darboties LPSR Drāmas teātris, 1944. gada
12. novembrī sniedzot R. Blaumaņa lugas «No saldenās

pudeles» izrādi A. Amtmaņa-Briedīša režijā. 23. novembrī

priekškars-vērās Operas un baleta teātrī. Pirmajam uzve-
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Tāda Rīga ir šodien.

dūmam — A. Upīša traģēdijas «Spartaks» pirmizrādei ga-

tavojās arī Valsts Dailes teātris režisora E. Smijģa va-

dībā.

Cita pēc citas tika atvērtas skolas, bibliotēkas, veikali,

tirgi, slimnīcas, poliklīnikas, aptiekas.
Rīgas strādnieki neaizmirsa arī savus atbrīvotājus, un

visspilgtāk tas laikam izpaudās, sagaidot Padomju Armi-

jas 27. gadadienu, kad Rīgā tika savākts 407 tūkstoši rubļu
naudas un ap 4500 paciņu, kas tika nosūtītas uz kara-

spēka daļām un hospitāļiem.

Kopš šīm trauksmainā atjaunošanas darbā aizvadītajām
dienām ir pagājuši 25 gadi. Tie ienesuši lielas izmaiņas
mūsu galvaspilsētas dzīvē. Rīgas uzņēmumos tagad tiek

ražota ne tikai lielākā daļa no visas republikas rūpniecī-
bas produkcijas, bet atsevišķu produkcijas veidu ražošanā

tai ir ievērojams īpatsvars arī Vissavienības mērogā. Pa-

domju Latvijas galvaspilsētā tagad izgatavo katru otro

Padomju Savienībā ražoto motovelosipēdu un mopēdu,
katru ceturto radiouztvērēju, katru sesto tramvaja vagonu
un veļas mazgājamo mašīnu. Produkcija ar Rīgas rūpnīcu
marku tiek realizēta 70 valstīs!

Rīga dzīvo. Rīga strada. Rīga top arvien jaunāka un

skaistāka.
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A. Brakšs

Lielais lūzums Latvijas zemkopju dzīvē

1940. gada 22. jūlijā republikas augstākais likumdevējs orgāns
Saeima pieņēma deklarāciju, ar kuru zeme tika pasludināta par visas

tautas īpašumu.

Izpildot likumu, tika veikta agrārā reforma un zeme nodota tiem,
kas paši to apstrādā.

Kāda tad bija lauksaimniecība buržuāziskās «demokrātijas» ap-
stākļos?

1939. gadā Latvijā bija pavisam 234,6 tūkstoši lauku saimniecību

(neskaitot 36 tūkstošus saimniecību, kas atradās pilsētu teritorijā).
So saimniecību īpašumā bija 4517,1 tūkstotis hektāru zemes. Taču

zeme piederēja galvenokārt lielajiem īpašniekiem (budžiem). No visa

kopskaita tādu saimniecību, kuru platība pārsniedza 30 hektārus,

bija 40,7 tūkstoši (17,3%), bet to īpašumā atradās 2071,9 tūkstoši

hektāru zemes (45,9% kopīgās platības). Tanī pašā laikā sīkajām
saimniecībām ar platību līdz 10 hektāriem piederēja tikai 8,9% zemes,

kaut gan šo saimniecību skaits bija 33,7% no saimniecību kopskaita.
Nenokārtoto izpirkšanas maksu, nodokļu, bankas parādu un līdzīgu
maksājumu nasta vissmagāk spieda tieši sīkās zemnieku saimniecības.

Ar katru gadu radās vairāk saimniecību, kam izsludināja pārdošanu
ūtrupēs.

Sevišķi grūti klājās laukstrādniekiem kalpiem. 1939. gadā Latvijā
to skaits sasniedza 138,9 tūkstošus. Strādnieka gada alga, ieskaitot

uzturu, 1939./1940. gadā bija vidēji 547 lati, kalpones — 427 lati.

Visos lauksaimniecības darbu procesos noteicošais bija roku darbs.

Tiesa, pēdējos gados samērā strauji palielinājās dažādu mašīnu un

mehānismu ieviešana lauksaimniecībā. Un tomēr pat 1939. gadā visā

Latvijā bija tikai 1296 nelielas jaudas traktori. Praktiski tiem nebija
jūtamas lomas, jo pat tajos apriņķos, kur traktoru bija visvairāk, to

skaits bija relatīvi mazs. Tā Jelgavas apriņķī viens traktors bija uz

katrām 36 saimniecībām jeb vidēji uz 620 hektāriem, Bauskas ap-
riņķī — uz katrām 42 saimniecībām jeb 600 hektāriem. Bet Latgalē?
Ludzas apriņķī viens traktors bija uz katrām 1882 saimniecībām, t. i.,

uz 10 770 hektāriem, Abrenes apriņķī — uz 1816 saimniecībām jeb
12 810 hektāriem!

Vēl mazāk mehanizēta bija lopkopība.
Buržuāziskās Latvijas lauksaimniecības materiāli tehnisko bāzi

visaptverošāk raksturo enerģētisko jaudu bilance. Apmēram 78% visu

enerģētisko jaudu veidoja dzīvais vilcējspēks, t. i., darba zirgi. Elek-

troenerģiju izmantoja tikai retā budžu saimniecība un tad ari gal-
venokārt paša saimnieka ērtībām. Kopīgais elektroenerģijas patēriņš
laukos 1938. gadā bija tikai 0,9 miljoni kilovatstundu.

1940. gadā veiktā agrārā reforma likvidēja gadsimtu netaisnību

laukos. Padomju vara ne tikai iedeva lauku ļaudīm zemi — ta orga-

nizēja palīdzību zemes apstrādātājiem. Latvijā nodibināja 50 mašīnu

un traktoru stacijas, katrā pagastā izveidoja zirgu un mašīnu izno-

māšanas punktu.
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Lauksaimniecības pārkārtošanas darbu pārtrauca vācu fašistu no-

devīgais uzbrukums. Fašisti nodarīja republikas lauksaimniecībai mil-

zīgus zaudējumus: izlaupīja un iznīcināja 1940./1941. gadā nodibinā-

tās padomju saimniecības, MTS, zirgu un mašīnu iznomāšanas punk-
tus, aizveda uz Vāciju 700 traktorus, 180 automašīnas, 506 kuļma-
šīnas un daudz citas tehnikas. Izvešanas un izkaušanas rezultātā liel-

lopu un zirgu skaits samazinājās par 50%, cūku — par 60%, sējumu
platība sašaurinājās par 25%. 75 tūkstošiem jauno darba zemnieku

atņēma tiem iedalītās zemes, nolaupīja lopus, inventāru, bet pašus
vai nu pārvērta par kalpiem, fiziski iznīcināja, vai aizdzina spaidu
darbos uz Vāciju.

Pēc kara uz šīm drupām vajadzēja celt jauno, sociālistisko lauk-

saimniecību. Pirmais solis šajā virzienā bija agrārā reforma, kas gal-
venajos vilcienos tika veikta 1945. gadā, un MTS un ZMIP atjauno-
šana. Jau pirmajā pēckara gadā bija atjaunota un no jauna izveidota

41 padomju saimniecība.

Pirmais kolhozs pēc Lielā Tēvijas kara Latvijā nodibinājās
1946. gada novembrī. Tas bija Jelgavas apriņķa (tag. Dobeles raj.)
kolhozs «Nākotne». Pirmajam drīz vien sekoja vairāki citi — «Sē-

lija» Jēkabpils apriņķī, «Uzvara» Valkas apriņķī, «Dzirkstele» Dau-

gavpils apriņķī. So kolhozu nodibināšana ievadīja strauji augošu ko-

lektivizācijas procesu. 1947./1948. gada ziemā nodibinājās vēl 185

kolhozi, bet 1948. gada rudenī un galvenokārt 1949. gada ziemā darba

zemnieki kolhozos iestājās masveidā. Latvijas Komunistiskās partijas
X kongress, kas sanāca 1949. gada janvārī, atzina, ka radušies visi

apstākļi, lai pārietu uz masveida kolektivizāciju. Tā arī notika:

1949. gadā pavasara sējā jau piedalījās 2999 kolhozi, līdz 1. novem-

brim kolhozos bija iestājušies 83% visu zemnieku saimniecību. Pāreja
uz kolektīvo saimniekošanas veidu beidzās 1950. gadā.

Pirmie republikas kolhozi bija samērā nelieli kā pēc apvienoto
sētu skaita, tā platības un lopu skaita. Vēl 1950. gada pavasarī repub-
likā bija pavisam 4118 kolhozi. Lai organizētu racionālu saimnieko-

šanu, 1950. gada otrajā pusē sīkos kolhozus apvienoja. Gada beigās
bija ap 1700 kolektīvo saimniecību. Apvienošanas process turpinājās
arī vēlākos gados, un patlaban republikā ir-753 kolhozi un 189 pa-

domju saimniecības.

Tā notika lielais lūzums Latvijas lauku dzīvē. Lai pilnībā izprastu,
ko tas nozīmē Latvijas lauksaimniecībai ufl lauku ļaudīm, jāpavēro,

kāda izskatās lauksaimniecības materiāli tehniskā bāze šobrīd, ne-

pilnus 20 gadus pēc kolektivizācijas.
Pamatos izmainījusies enerģētiskā bāze. 98% visu enerģētisko

jaudu tagad ir mehāniskās jaudas, un tikai 2% no jaudu kopapjoma
dod dzīvais vilcējspēks — zirgi. Jau 1967. gadā republikas kolhozu

un padomju saimniecību laukos strādāja pāri par 36 tūkstošiem trak-

toru, 12 tūkstoši smago automašīnu, 7 tūkstoši kombainu un milzīgs
daudzums citas jaunākās tehnikas. Pilnīgi mehanizēti tādi lauku darbi

kā augsnes apstrāde un sēja, 96% graudu novāc ar kombainiem,

augsts mehanizācijas līmenis ir daudzos galvenajos augkopības darba

procesos.
Pamazām izzūd roku darbs lopkopības fermās: lielāko daļu govju

tagad slauc mehanizēti, arvien retākas kļūst lopu novietnes, kur ūdeni

piegādā un sadala ar rokam, meslu izvākšanai un barības sadalei lieto
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Piena ražošanas

pieaugums.

ierīces, par kādām lopu kopēji budžu saimniecībās varēja tikai sap-

ņot. Ik gadu lauksaimniecībā izlieto vairākus simtus miljonu kilovat-

stundu elektroenerģijas.
Sevišķi strauji lauksaimniecība attīstījusies pēc kolektivizācijas.

To rāda skaitļi. Kolhozos un valsts saimniecībās šajā laika posmā
visas lauksaimniecības produkcijas ražošana palielinājusies vairāk

Gaļas ražošanas

pieaugums.
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nekā 3,5 reizes. Ja 1950. gadā republika spēja saražot 945 tūkst,

tonnu piena, tad 1967. gadā jau 1 milj. 726 tūkst, tonnu. Gaļas ra-

žošana pieauga no 81 tūkst, tonnu līdz 186 tūkst, tonnu, olu — no 205

miljoniem līdz 419 miljoniem gabalu. 1950. gadā no katras govs vidēji
izslauca 1879 kg piena, 1967. gadā — 2771 kg, 1950. gadā no katras

vistas iegūtas 87 olas, 1967. gadā — 229. Kā augusi galveno produk-
cijas veidu ražošana un piegāde valstij pa gadiem, redzams tabulās.

Lielais lūzums pašos pamatos mainījis lauku ļaužu dzīves un

darba apstākļus. Buržuāziskajā Latvijā laukstrādniekam nebija spe-
cialitātes, tas bija vienkārši kalps, kam jāprot un jāveic visi lauku

darbi. Tagad republikas laukos strādā vairāk nekā 12 tūkstoši agro-

nomu, zootehniķu un citu lauksaimniecības speciālistu. «Triecienspēks»
ir vairāk nekā 30 tūkstoši lauku mehanizatoru, fermās strādā vairāki

desmiti tūkstošu slaucēju, teļkopju, cūkkopju utt. Daudzi no tiem ir

īsti sava amata meistari, kas saņēmuši Sociālistiskā Darba Varoņa
nosaukumu, ordeņus un medaļas.

Mainījusies Latvijas lauku seja. Jau tagad republikā ir vairāki

simti saimniecību, kas veido pilsētu tipa centrus. Sajās lauku pilsēti-
ņās ir viss, kas līdz šim bija pieejams tikai pilsētā — ūdensvads, ka-

nalizācija, centrālapkure, nemaz nerunājot par televizoriem vai radio-

translācijas tīklu. Šādi centri jau ir Bauskas raj. Ļeņina kolhozam,
Dobeles raj. kolhozam «Nākotne», Preiļu raj. kolhozam «Krāsnij
Oktjabrj», Bauskas padomju saimniecībai un daudzām citām. Daudzās

lauku sētās jau šodien ģimenes īpašumā ir vieglās automašīnas vai

vismaz motocikli, nemaz nerunājot par veļas mazgājamām mašī-

nām, ledusskapjiem un citām mājas ērtībām.

Tāda ir Padomju Latvijas lauku darbaļaužu šodiena. Pēc lielā lū-

zuma gūtie panākumi ir labākā liecība tam, ka rītdiena būs un tai

jābūt vēl skaistākai.

I. Kadiķe

Pauls Dauge

šogad paiet 100 gadu, kopš dzimis viens no vecākajiem strādnieku

revolucionārās gvardes biedriem Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks, medicīnas zinātņu doktors Pauls Dauge.
P. Dauge dzimis 1869. gada 22. augustā Zemgalē, bijušajā Saukas

pagastā. Kādreizējā pagastskolas skolotāja dēls agri saprata, ka la-

bais un skaistais ir jāizcīna, nokratot reliģisko un feodālo jūgu. Kaut

gan zēnu saistīja māksla, bet dažreiz arī matemātika un tehnika, viņš
bija spiests vispirms gādāt iztiku. 1888. gadā pabeidzis Rīgas reāl-

skolu, P. Dauge turpināja mācības Irlavas skolotāju seminārā, bet,
to nepabeidzis, jau 1890. gadā sāka strādāt par skolotāju Saukas pa-
gastskolā. Šis darbs P. Daugi neapmierināja, tādēļ vēlāk viņš ap-

guva zobārsta specialitāti. Bez tam viņš agri sāka interesēties par

sabiedriskajām parādībām, meklēja tām izskaidrojumu, aktīvi piedalī-
jās sabiedriskajā kustībā.
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P. Dauge, Aspazija un Rainis.

19. gs. 90. gados Latvijā sāka izplatīties marksistiskie uzskati.

P. Daugi ar tiem iepazīstināja Tērbatas progresīvie studenti. legūtās

atziņas viņš tūlīt centās izplatīt tālāk, un jau 1892. gadā sākās

P. Dauges propagandista gaitas, publicējot sociāldemokrātiska satura

rakstus tālaika progresīvajā avīzē «Dienas Lapa». Lielu ietekmiuz viņu

atstāja studijas Vācijā. Līdztekus nodarbībām Berlīnes universitātē

un zobu tehniķa pienākumiem viņš daudz laika veltīja politiskajai iz-

glītībai — lasīja sociāldemokrātisko literatūru un apmeklēja reihstāga
vēlēšanu kampaņas mītiņus. P. Daugem bija izdevība noklausīties

V. Lībknehtu v. c. Vācijas strādnieku kustības vadītājus. Neizdzēšamu

iespaidu uz viņu atstāja A. Bēbelis, kad P. Dauge apmeklēja to «starp
grāmatu kalniem slīgstošu» viņa kabinetā un nodeva sveicienu no

latviešu sociāldemokrātiski noskaņotajiem studentiem.

P. Dauge sūtīja uz dzimteni korespondences un iepazīstināja «Die-

nas Lapas» lasītājus ar politisko cīņu Vācijā, bet, kad pats rudenī

ieradās Tērbatā, starp kofera dubultsienām atveda «ciema kukuli» —

sociāldemokrātisko literatūru.

1894. gadā P. Dauge studijas turpināja Pēterburgā, bet pēc tam

Maskavā. Šeit viņš aktīvi darbojās studentu pulciņos un latviešu

biedrībās, bet vasaras brīvlaikā P. Stučkas un Raiņa dzīvokļos tikās

ar F. Roziņu-Āzi, J. Kovaļevski, J. Kronbergu v. c, lai diskutētu par

sabiedriskajiem jautājumiem.
Pēc jaunstrāvnieku arestiem 1897. gadā P. Dauge izvēlējās Mas-

kavu par pastāvīgu dzīves vietu. Jaunā zobārsta kabinetā bija izdevīgi
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apmesties biedriem, kas bēga vai ari legāli atgriezās no trimdas. Pats

P. Dauge piedalījās legālajos demokrātiskajos un nelegālajos marksis-

tiskajos izdevumos, lasīja lekcijas latviešu biedrībā,

1903. gadā KSDSP Maskavas organizācija uzņēma P. Daugi par-

tijā. Viņš strādāja kopā ar N. Baumani, I. Skvorcovu, J. Stasovu v. c.

Kad 1904. gadā KSDSP pirmorganizācijās sākās nogrupēšanās boļ-
ševikos un meņševikos, P. Dauge bija pirmo rindās. Viņa dzīvoklis

kļuva par boļševiku pulcēšanās vietu. Kad P. Dauge kā «solīds zob-

ārsts» 1904. gada jūnijā devās atpūsties uz ārzemēm, Maskavas par-

tijas organizācija uzticēja viņam svarīgus partijas uzdevumus Min-

henē, 2enēvā un Bernē. Brauciena laikā viņš sastapās ar F. Roziņu,
bet «Iskras» ekspedīcijā — ar V. Bonču-Brujeviču. Svarīgākā bija

sastapšanās ar V. I. Ļeņinu Lozannā. P. Dauge pavadīja kopā ar

viņu vairākas dienas. V. I. Ļeņins bija izbraucis atpūsties, tāpēc kate-

goriski atteicās runāt par politiskiem jautājumiem, toties uzmanīgi

klausījās stāstījumu par dzīvi un notikumiem Krievijā.
1905. gada 9. (23.) janvārī Pēterburgā izlietās strādnieku asinis

saviļņoja visu Krieviju. Pret valdību sacēlās arī Maskavas proleta-
riāts/Maija beigās P. Dauges dzīvoklī notika sēde, kurā V. Bončs-

Brujevičs informēja Maskavas komiteju par tuvākajiem uzdevumiem.

Maskavas boļševiku uzdevums bija noskaidrot masām radušos situ-

āciju, parātlīt tām cīņas perspektīvas. Tāpēc radās nepieciešamība iz-

veidot īpašu lektoru grupu, kurā ietilpa arī P. Dauge.
Lektoru grupa pulcējās galvenokārt P. Dauges dzīvoklī, dažreiz

pat ik nedēļas. Grupas uzdevums bija ne tikai lasīt lekcijas, bet arī

rakstīt uzsaukumus. Kad sāka iznākt avīzes «Borba» un vēlāk «Sve-

toč», lektoru grupa kļuva par šo izdevumu saliedētu līdzstrādnieku

kolektīvu.

Tajā pašā laikā P. Dauge uzturēja ciešus sakarus ar LSDSP: pie-
dalījās tās II un 111 kongresā, runāja Rīgas skolotāju konferencē,

kopā ar P. Stučku un F. Roziņu-Azi noorganizēja sociāldemokrātisku

avīzi vācu valodā «Volkszeitung».
1905. gada revolūcija cieta sakāvi. Daudzus cīnītājus arestēja,

daudzi bija spiesti emigrēt, pārējos vajāja provokatori un ohranka.

Latvijā plosījās soda ekspedīcijas. Šādos apstākļos P. Dauge nodevās

literārajam darbam un daudz .palīdzēja vecajiem cīņu biedriem, kas

bija izsūtīti trimdā. P. Daugem bija zobārstniecības kabinets, kurā

viņš kopā ar dzīvesbiedri Apolināriju saņēma labu samaksu par pakal-
pojumiem «labākajai Maskavas publikai». No šiem līdzekļiem tad arī

pārtika F. Roziņš-Āzis Sibīrijā, ne vienreiz vien «savilka galus»
J. Jansona-Brauna ģimene, ārstējās Rainis utt. Par materiālo pabalstu
biedriem P. Dauge nerunāja pat tad, kad bija oficiāli jāpaskaidro par
ienākumiem un to sadali pirms Oktobra revolūcijas. Bet par to lie-

cināja pateicības vēstules vai īsi paziņojumi, ka zināma naudas summa

sasniegusi adresātu.

T917. gada Februāra revolūcija, kuras rezultātā Komunistiskā par-
tija guva iespēju cīnīties atklāti, iesaistīja P. Daugi partijas preses
darbā.

1918. gada janvārī P. Dauge ieradās Valkā un vadīja Latvijas
Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes Izpildu komi-

tejas Tautas izglītības nodaļu. Viņa vadībā sāka izstrādāt jaunu skolu

programmu un gatavot jaunas mācību grāmatas. P. Dauges plašajiem



162

plāniem svītru pārvilka ķeizariskas Vācijas karaspēka okupācija Lat-

vijā.
P. Dauge evakuējās uz Maskavu un k|uva par KSFPR Veselības

aizsardzības tautas komisariāta Pirmās kolēģijas locekli. P. Dauge,

no 1918. līdz 1929. gadam būdams Veselības aizsardzības komisariāta

zobārstniecības nodaļas vadītājs, organizēja padomju pilsoņu apkalpo-
šanu uz sociālistiskiem pamatiem, lika pamatus daudzu zinātnisku jau-
tājumu risināšanai zobārstniecībā, aktīvi piedalījās jaunu speciālistu
sagatavošanā.

Blakus darbam stomatoloģijā P. Dauge turpināja marksisma pro-

pagandu: tulkoja K. Marksa un F. Engelsa darbus latviešu valodā,

lasīja lekcijas un rakstīja par marksistiskās filozofijas un partijas
vēstures jautājumiem, piedalījās diskusijās par latviešu padomju lite-

ratūru utt. Viņa lielākie darbi par Raini un P. Stučku ir bagāti ar

faktu materiālu un sirsnības caurstrāvoti.

1945. gadā P. Dauge atgriezās Rīgā un saka strādāt LKP CX
Partijas vēstures institūtā, bet jau 1946. gada 2. septembrī nomira.

S. Ziemelis

Jānis Krūminš-Pilāts

Ja Jānis Krūmiņš-Pilāts būtu mūsu vidū, tad

1969. gada 25. septembrī mēs sveiktu viņu 75. dzimšanas

dienā.

J. Krūmiņa dzīves gājums pārtrūka nepilnu 44 gadu ve-

cumā, pašā radošo spēku plaukumā, taču arī tad viņš bija
paspējis dot Latvijas revolucionārās kustības vēsturē ie-

guldījumu, kas mums jānovērtē ar dziļu cieņu un patei-
cību.

J. Krūmiņš bija Skrīveru pusgraudnieka dēls. Bērnības

dienas viņa atmiņā saistījās ar smagu eksistences cīņu,
kurā agri aizgāja bojā tēvs, un ar neaizmirstamām vēla
vakara stundām, kurās māte pēc dienas darbiem kvēpenes

gaismā lasīja priekšā grāmatu vai avīzi. 1905. gada cīņas
meta zēna sirdī cīnītāja dzirksti, kas gaiši uzliesmoja viņa
dzīves turpmākajās gaitās. Pamatizglītību Jānis guva

Krapes pagastskolā.
J. Krūmiņš-Pilāts pieder tai revolucionāru paaudzei, kas

ienāca strādnieku kustībā jaunu revolucionārās kustības

uzplūdu gados. Par Latvijas Sociāldemokrātijas biedru

viņš kļuva 1912. gadā, kad strādāja par pārdevēju Rīgā
lauksaimniecības mašīnu veikalā, un cīņu rūdījumu guva
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LSD Rīgas organizācijas Aleksandra

vārtu rajonā, kas pazīstams ar savu

proletārisko sastāvu un izturēti boļ-
ševistisko pozīciju. Partijā viņu pa-

zina ar vārdu Pilāts. Aizrautīgi krā-

dams zināšanas un prazdams nodot

tās tālāk, viņš ātri guva ievērību kā

lielisks propagandists, izvirzījās par-

tijā vadošā darbā un jau 1914. gada
beigās tika ievēlēts LSD Centrālajā
Komitejā. Nelegālas sanāksmes strād-

nieku dzīvokļos, sapulces piepilsētas
mežos, piedalīšanās strādnieku bied-

rību izbraukumos, lai kaut kur krāš-

ņajos Gaujas krastos uzticamu biedru

vidū apspriestu kārtējos cīņas uzde-

vumus, strādnieku demonstrācijas Rī-

gas ielās — tāda bija J. Krūmiņa
jaunība.

1915. gada naktī no 7. uz 8. augustu J. Krūmiņu ares-

tēja. Vitebskā novārdzinātā cietumnieka dzīvību tik tikko

neizdzēsa tīfs. 11. oktobrī notika tiesa, taču tai vajadzēja
J. Krūmiņu atbrīvot: viņš bija pratis tik teicami ievērot

konspirāciju, ka notiesāšanai trūka nepieciešamo pierā-
dījumu.

1917. gadā J. Krūmiņš-Pilāts bija viens no visaktīvāka-

jiem partijas darbiniekiem Vidzemē. Pēc Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas uzvaras viņu ievēlēja par Latvi-

jas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu pado-
mes Izpildu komitejas priekšsēdētāja F. Roziņa-Aža viet-

nieku. Kad 1918. gada februārī Vidzemi ieņēma vācu im-

periālisti, J. Krūmiņš-Pilāts palika okupētajā teritorijā, kur

revolucionāram ik uz soļa uzglūnēja nāve. Darbs, ko viņš
šai laikā veica LSD biedru pulcināšanā cīņai par padomju
varu, ir viens no J. Krūmiņa-Pilāta vislielākajiem ieguldī-
jumiem Latvijas strādnieku kustībā. Viņš bija viens no

LSD XVI konferences sagatavotājiem un vadītājiem.
1919. gadā Jānis Krūmiņš-Pilāts veica partijas propagan-
das darbu. Par viņa darbību no 1917. līdz 1919. gadam
tuvāk pastāstīts grāmatā «Cīnītāji par Oktobri».

1922. gadā Rīgā Saules dārzā, nelielā namiņā, ko ie-

skāva kupli koki, apmetās uz dzīvi vīrs vārdā Zvejnieks.
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Tikai nedaudzi biedri zināja, ka Zvejnieks ir LKP CX sek-

retārs Jānis Krūmiņš-Pilāts. No dziļas pagrīdes viņš va-

dīja partijas darbu laikā, kad pār Latviju gūlās reakcijas
nakts, kad buržuāzijas politiķi nikni vajāja darbaļaužu
interešu aizstāvjus, bet paši plēsās par deputātu un dom-

nieku mandātiem. 1922. gada rudenī pēc saspringta darba

mēnešiem J. Krūmiņš-Pilāts, ko neatlaidīgi meklēja polit-
pārvalde, bija spiests atstāt Latviju.

20. un 30. gados J. Krūmiņš-Pilāts strādāja Maskavā.

Viņš beidza Sarkanās profesūras institūtu, mācīja vēsturi

Rietumtautu komunistiskajā universitātē. 1932. gadā, drīz

pēc P. Stučkas nāves, viņam uzticēja LKP CX Ārzemju
biroja sekretāra atbildīgos pienākumus. Šis birojs pārstā-

vēja Latvijas Komunistisko partiju Komunistiskajā Inter-

nacionālē, un, kad 1936. gadā biroju likvidēja, pie Komu-

nistiskās Internacionāles Izpildu komitejas (KUK). palika
tikai viens LKP pārstāvis — J. Krūmiņš-Pilāts. Šai laikā

viņš bija jau izcils starptautiskās strādnieku kustības dar-

binieks, pazīstams cīnītājs pret fašismu un karu. Komu-

nistiskās Internacionāles VII kongresā 1935. gadā Igau-

nijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas komunistisko par-

tiju vārdā J. Krūmiņš-Pilāts runāja par Baltijas zemju
komunistu uzdevumiem cīņā pret kara draudiem.Kongress

ievēlēja viņu par KUK locekļa kandidātu.

J. Krūmiņš-Pilāts atstājis daudz vērtīgu darbu arī lat-

viešu revolucionārajā publicistikā — deviņas brošūras un

vairākus simtus rakstu. Tie pauž viņa lielisko prasmi orien-

tēties politiskajā situācijā, saprotami izklāstīt vissarežģī-
tākos jautājumus, stingru partejisku principialitāti un

dziļu humānismu. Literatūras zinātnē vēl nepietiekami iz-

pētīta un novērtēta viņa cīņa par progresīvo, demokrā-

tisko rakstnieku saliedēšanu cīņai pret fašismu un buržuā-

zijas kundzību, par pareizu nostāju kultūras mantojuma
izvērtēšanā un saglabāšanā. Diemžēl nav publicēti un

nav saglabājušies J. Krūmiņa-Pilāta pētījumi vēsturē —

par zemnieku kariem un par 1918. gada novembra revolū-

ciju Vācijā.
75 gadi pagājuši kopš J. Krūmiņa-Pilāta dzimšanas, vai-

rāk nekā 30 gadi kopš nāves. Viņa darbs ir izturējis laika

pārbaudi un dzīvos mūžos Padomju valstī, kuras izcīņā
un uzcelšanā tas ieguldīts.



Z. Kupcis

Klusais, darbīgais, vajadzīgais cilvēks

Šogad 26. janvārī aprit astoņdesmitā gadskārta kopš bij. Talsu

apriņķa Vānes pagasta rentnieka -Eferta ģimenē piedzima pastarītis

Ernests.

Zēna noslēgtība, uzņēmība, neatlaidība un pašaizliedzība izpaudās

jau Tukuma proģimnāzijas laikā. Sīs īpašības nostiprinājās vēlāk, mā-

coties Rīgā reālskolā un Politehniskajā institūta.

Ar marksistisko teoriju un idejām Ernestu iepazīstināja vecākais

brālis Jānis. Ernests pats darbojās revolucionāri noskaņoto skolnieku

pulciņā Tukumā un 16 gadu vecumā pieredzēja Krievijas pirmo re-

volūciju. Lielo ideju iedvesmots, viņš nekad vairs neatkāpās no tām,

līdz 1914. gadā, strādājot par skolotāju Alūksnes proģimnāzijā, kļuva

par LSD biedru. Bijušais LSD Malienas organizācijas Mālupes rajona

biedrs Jānis Biezais par Efertu saka: «Viņš bija pats izglītotākais

marksists, kādu vien tiku sastapis Malienas organizācijas darba.

Daudz studējis, lasījis un pārdomājis, Eferts ar apskaužamu degsmi

nodevās propagandas darbam.»

īsā rakstiņā nav iespējams pastāstīt sīkāk par šo lielisko cilvēku,

kas no ganuzēna izauga par ievērojamu lauku propagandistu un vēlāk

par izcilu valsts darbinieku, par rakstnieku, kas pazīstams ar pseido-

nīmu Klusais.

Grupa Malienas boļševiku Maskava 1922. gada
Trešais no kreisās — E. Eferts-Klusais.
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Piemineklis E. Efertam-Klusajam
Maskavā, Novodevičjes kapos.

Padomju Latvijas rītausmā —

1919. gadā, būdams tautas izglītī-
bas komisāra biedrs, Eferts patie-
sībā vadīja visu komisariāta darbu.

Viņš stāvēja pie Latvijas Valsts

universitātes un Mākslas akadēmi-

jas, Valsts bibliotēkas un Valsts

arhīva, Strādnieku teātra, operas un

daudzu citu nozīmīgu kultūras un

mākslas iestāžu šūpuļa. Ar savu

darbu viņš iemantoja biedru un

vienkāršās tautas cieņu. Tas, ka

viņš tika ievēlēts Vidzemes Bez-

zemnieku padomē, izvirzīts par
LSD V un VI kongresa delegātu,
bija Iskolata loceklis, kā delegāts
piedalījās KSDS(b)P VI kon-

gresa, ir Eferta autoritātes aplieci-

nājums.
Eferts bija ne tikai ideāls biedrs

un' tēraudciets revolucionārs cīnī-

tājs, viņš bija arī ievērojams māk-

slinieks. Par spīti nevaļai un darba

slodzei viņš paguva uzrakstīt ap

30 stāstu, skiču, dramatisku fragmentu. Klusais viens no pirmajiem
vēsturiski pareizi atspoguļojis lielos 1917. un 1919. gada notikumus

latviešu tautas dzīvē, plisētas strādnieku un darba zemniecības revo-

lucionāro cīņu par savām tiesībām. Lasot Klusā darbus, acu priekšā
dzimst un risinās mākslinieciski interesanti uzrakstītas ainas un vēs-

tījumi par tiem cilvēkiem, par tiem laikiem un smagajām cīņām, kuru

augļus mēs tagad baudām. Tie nav nomaļa vērotāja māksloti izrotāti

stāstījumi. Tās ir sāpju līdzcietēja un cīņu līdzdalībnieka dziļas pār-
domas, dzīvi un patiesi tēlojumi. Klusais ir viens no tiem, kas lat-

viešu literatūrā ienesis jauna tipa pozitīvo varoni.

Grūti atrast otru tādu cilvēku, kas ar savu personību, ikdienas dzī-

ves un darba paraugu spētu audzināt citus tā kā Eferts. Laikabiedri

un audzēkņi gan strādfakā. gan Rietumtautu komunistiskajā universi-

tātē saskatījuši viņā nākotnes — komunistiskās sabiedrības cilvēkam

raksturīgās iezīmes. Viņš daudziem kļuva par paraugu, kas iedves-

moja un deva spēku pārvarēt grūtības.

Kad 1927. gada 16. jūlijā Eferts uz mūžiem šķīrās no saviem bied-

riem un audzēkņiem, P. Stučka rakstīja: «Biedrs Klusais vairs nav

starp mums. Aizgājis no mums rets cilvēks. Nenogurstošs zinātnisks

un politisks darbinieks, kristāltīrs kā partijas biedrs, pārcilvēciski paš-
aizliedzīgs.»

Tādu viņu paturēs atmiņā laikabiedri un bijušie audzēkņi, tāds

viņš mūžīgi dzīvos tautas atmiņā — klusais, darbīgais, vajadzīgais
nākotnes cilvēks.
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E. Līdace

Jūlijs Kārlis Daniševskis

(1884. 15. V — 1938. 8. I)

1917. gada vasara. Valmiera.

Kareivji sapulcējušies kārtēja mī-

tiņā. Uz paaugstinājuma kāpj mi-

litārā formā tērpies kalsns, pagara

auguma vīrietis. Pierimst troksnis

un sarunas. Simtiem acu pāru pie-
vēršas cilvēkam uz paaugstinā-

juma. Daudzi, pazinuši viņā vienu

no tā laika populārākajiem orato-

riem, sveic runātāju ar aplausiem.
Mītiņa vadītājs dod vārdu Jūli-

jam Daniševskim.

Orators runā dedzīgi, bez seviš-

ķas žestikulācijas. Kareivji arvien

uzmanīgāk ieklausās viņa pārlie-
cinošajā runā. Tā vien šķiet, ka šis

cilvēks pats nesen turējis rokās

šauteni, pabijis kopā ar kareivjiem ierakumos, iedziļinā-
jies viņu sarunās un tagad atklāti pastāsta cīnītāju domas

un centienus. Šineļos ģērbtajiem strādniekiem un zemnie-

kiem kļūst daudz skaidrāka pašreizējā situācija, viņi sa-

prot, kas darāms darba tautai, lai izcīnītu patiesu brīvību.

Atrast īstos vārdus un piekļūt klausītāju sirdīm J. Da-

niševskis bija iemācījies jau labi sen. 1900. gadā viņu, 16

gadus vecu jaunekli, uzņēma Jelgavas sociāldemokrātis-

kajā organizācijā. Nostājies toreiz uz revolucionārās cīņas
ceļa, viņš nekad no tā nenovirzījās. Strādnieku pulciņu
propagandists, demonstrāciju organizētājs, partijas un

strādnieku izdevumu līdzstrādnieks, LSD, LSDSP I un 11,
kā arī KSDSP V kongresa delegāts, LSD CX un KSDSP

CX loceklis — tā ir tikai daļa no daudzajiem pienāku-
miem, ko šis dedzīgais cīnītājs veica, strādādams pagrīdē.
Jelgava, Rīga, Pēterburga, Baku, Tbilisi, Varšava, Liepāja
un Maskava — tāda ir J. Daniševska revolucionārās dar-

bības «ģeogrāfija» līdz 1917. gada vasarai. Aiz muguras

palikuši arī četri aresti, daudzas vienmuļas dienas cietuma
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mūros, etapi, izsūtīšana, trimda Narimā un bēgšana no

tās. Lūk, tāda bija revolucionārā «augstskola», kas vei-

doja J. Daniševski par prasmīgu organizatoru uri iecienītu

oratoru.

Pienācis vētrainais 1917. gads. Būdams LSD CX un Lat-

vijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu .pa-

domes (Iskolata) loceklis, kā arī viens no laikrakstu

«Cīņa» un «Okopnaja pravda» redaktoriem, J. Danišēvskis

visu savu enerģiju un zināšanas, ilggadējo organizatora

un propagandista pieredzi ziedo cīņai par sociālistiskās

revolūcijas uzvaru. Viņu var sastapt Rīgas strādnieku "de-

putātu padomē LSD V kongresā, strādnieku un kareivju
mītiņos, vēsturiskajā Latviešu strēlnieku pulku deputātu
padomju II kongresā. Šeit piecas dienas notiek cīņa par

to, lai strēlnieki pieņemtu LSD CX ieteikto boļševistisko

rezolūciju. J. Daniševskis kongresā katru dienu runā vai-

rākas reizes. Tas, ka latviešu strēlnieki nolēma atdot visus

spēkus cīņai par sociālistiskās revolūcijas uzvaru, bez

šaubām, ir arī liels J. Daniševska nopelns.
Kad Rīgu 1917. gada rudens sākumā okupē vācieši,

J. Daniševskis ir atkal pagridnieku rindās. 1918. gadā sa-

skaņā ar LSD CX norādījumiem viņš nelegāli dodas uz

Maskavu. Šeit J. Daniševskis sastopas ar V. I. Ļeņinu un

īsi informē viņu par stāvokli Latvijā.
J. Daniševskis piedalās kreiso eseru dumpja apspiešanā

Maskavā, vēlāk ieņem atbildīgus posteņus Sarkanajā Ar-

mijā. Bet, kad Latvijā 1919. gadā nodibinās padomju vara,

uzticamais ļeņinietis ir Padomju Latvijas valdības priekš-
sēdētāja vietnieks un dod lielu ieguldījumu sociālisma

jauncelsmē. Pēc padomju varas krišanas Latvijā J. Dani-

ševskis aktīvi cīnās pilsoņu kara frontēs, bet pēc tam

strādā vadošā darbā Maskavā, galvenokārt mežrūpniecī-
bas un ārējās tirdzniecības sistēmā, vairākus gadus ir

PSRS mežrūpniecības tautas komisāra vietnieks. Kopš
1930. gada J. Daniševskis.ir ekonomisko zinātņu doktors.

Visus partijas uzticētos uzdevumus J. Daniševskis veica

pašaizliedzīgi, kā īsts komunists.
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J. Stradiņš

Ķīmiķi un komunistu atceroties

1969. gada 17. februārī aprit
70 gadi kopš varonīgā padomju

ķīmiķa boļševika Rūdolfa

Ūdra dzimšanas un 20 gadu

kopš viņa traģiskās nāves

(1949. g. 30. maijā). Rūdolfa

Ūdra vārds iegājis ķīmijā sa-

karā ar jaunas organiskās ķīmi-
jas reakcijas — kumola hidro-

peroksīda šķelšanās skābju klā-

tienē — atklāšanu un vispro-

gresīvākā mūsdienu rūpnieciskā
paņēmiena izstrādāšanu fenola

un acetona vienlaicīgai ieguvei.
Kā fenols, tā acetons ir ļoti sva-

rīgi ķīmiskās rūpniecības pro-

dukti, no kuriem tālāk iegūst
plastmasas, kapronu, neilonu,

medikamentus, spridzināmās
vielas, nezāļu iznīdēšanas līdzekļus, sintētiskos mazgāša-
nas līdzekļus, laku un kjāsu rūpniecības produktus. Pa-

domju Savienībā pēc Ūdra metodes iegūst 80% visa rūp-
nieciskā fenola, t. i., simtiem tūkstošu tonnu ik gadu.

R. Ūdris gan ir dzimis latvietis, bet viņa ķīmiķa mūžs

ir ritējis ārpus mūsu republikas robežām. Pēc Maskavas

Augstākās tehniskās skolas beigšanas 1930. gadā viņš

strādājis Maskavā, Jaroslavļā un Dzeržinskā, pie tam

daudzus gadus ļoti grūtos un neparastos apstākļos, jo arī

Ūdri skāra 1937. gada nelikumīgās represijas. Izcilākie

padomju ķīmiķi, kas pazinuši R. Ūdri, dibināti uzsver šī

cilvēka varonību, lielo ķīmiķa talantu, darba mīlestību un

ticību komunismam; tieši šīs īpašības devušas R. Ūdrim

iespēju pat visnelabvēlīgākajos ieslodzījuma apstākļos
veikt «gadsimta atklājumu ķīmijas tehnoloģijā», kā tiek

raksturota Sergejeva—Ūdra izveidotā fenola un acetona

ražošanas metode.

Nav šaubu, ka cildeno īpašību ieaudzināšanā vislielākā

loma bijusi R. Ūdra jaunības gadiem, jo ķīmijai viņš pie-
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vērsies, jau ieguvis revolucionāra gaitu un pilsoņu kara

rūdījumu. Dzimis Bauskas novadā, R. Ūdris bija viens no

padomju varas organizatoriem dzimtajā pusē. 1918. gada

beigās, sabrūkot vācu okupācijas varai, R. Udris kopā ar

citiem biedriem noturējis bezzemnieku un kalpu sapulces
Lietuvas pierobežas pagastos, izveidojis padomes Pamūšes

un Budberģes pagastos, 1919. gadā kļuvis par Komunis-

tiskās partijas biedru. Vēlāk viņš bijis politkomisārs Rie-

tumu frontē. Tieši šie R. Ūdra mūža un darbības gadi ir

vismazāk izpētīti; novadpētniekiem un zinātņu vēsturnie-

kiem vēl veicams liels darbs, izsekojot šī izcilā cilvēka per-
sonības veidošanos. Konkrētu faktu noskaidrošanai ļoti
vēlama būtu R. Ūdra cīņu biedru un jaunības dienu pa-

ziņu atsaukšanās.

Sastādot R. Ūdra biogrāfiju, mēs gūsim ieskatu ne tikai

talantīga ķīmiķa mūža gājumā, bet godināsim arī vienu

no aktīvajiem cīnītājiem par padomju varu 1919. gadā.
Turklāt ne viena vien šī mūža lappuse daudzveidībā un

traģikā pārspēj visbagātāko romānista iztēli.

M. Galeniece

Neiemītu taku gājējs

Sā gada 8. augustā aprit 20 gadu, kopš miris izcilais zinātnieks,

pedagogs un sabiedriskais darbinieks, Latvijas PSR Zinātņu akadēmi-

jas īstenais loceklis, Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, agrono-

mijas zinātņu doktors profesors Pēteris Nomal s.

P. Nomals dzimis 1876. gada 6. augustā Sēlpils «Priekšanos» zem-

kopja ģimenē. Viņa skolas gaitas sākas Sēlpils skolā, turpinās Jēkab-

pils pilsētas skolā. To beidzis, P. Nomals iegūst tautskolotāja tiesī-

bas un 10 gadus nostrādā par tautskolotāju. P. Nomals visu laiku

papildina izglītību, kā eksterns iztur pārbaudījumus par vidusskolu

un 1903. gadā iestājas Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas nodaļā.
1910. gadā viņš beidz institūtu ar pirmās šķiras inženiera tehnologa
grādu un uzslavu.

Jaunais inženieris aizbrauc uz Tveras guberņu, lai strādātu par

skolotāju tehniskajā skolā. 1912. gadā P. Nomals pārceļas uz Rīgu

un sāk strādāt Hidrotehniskajā nodaļā pie Baltijas Zemkopības gal-
venās pārvaldes.

Pirmā pasaules kara laikā P. Nomals kopā ar darba vietu evaku-

ējas uz Petrogradu un visu kara laiku strādā par Ziemeļu frontes

hidrotehniskās laboratorijas vadītāju. 1919. gadā P. Nomals atkal
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atgriežas Latvijā un sāk strādāt Zemkopības tautas komisariātā par
Purvu da|as vadītāju.

1919. gadā padomju vara izdod dekrētu par Latvijas Universitātes

nodibināšanu uz bijušā Rīgas Politehniskā institūta bāzes. P. Nomals

kā jaundibināmās universitātes organizācijas komisijas loceklis ar

lielu aizrautību ķeras pie universitātes izveidošanas, bet pēc tam pār-
iet darbā Latvijas Universitātē — vispirms ir lektors, tad docents un

no 1930. gada — profesors. Šai laikā arī sākas P. Nomaļa zinātnieka,

organizatora un pedagoga auglīgais darbs. Universitātē nodibina

Purvu mācības un kūdras tehnoloģijas katedru. Par tās vadītāju ievēl

P. Nomaļu. Daudz neatlaidības un enerģijas viņš iegulda laboratorijas
un katedras organizēšanā. Zinātnisku un zinātniski tehnisku problēmu
risināšanai nodibina arī Purvu institūtu. Katedrā un institūtā sākas

intensīvs darbs.

Lai gan purvi aizņem ap 10% no Latvijas teritorijas, nav gandrīz
nekādu ziņu par purvu dzi|umu, tipiem, kūdras slāņu sastāvu un īpa-
šībām. Tādēļ P. Nomals jau 1926. gadā noorganizē un vada repub-
likas purvu rekognosciju jeb purvu zinātnisku inventarizāciju.

1930. gadā P. Nomals aizstāv disertāciju «Ūdens, minerālvielu un

slāpekļa daudzums un grupējums Latvijas purvos». Tajā pašā gadā

viņu ievēl par profesoru.
1940. gadā, kad Latvija atkal iekļaujas Padomju Savienības tautu

saimē, Padomju valdība uztic viņam Latvijas Valsts universitātes zi-

nātņu prorektora pienākumus. Profesors rosīgi turpina arī zinātnisko

darbu. Lielāko publicēto zinātnisko darbu skaits sniedzas jau pie
40. Starp tiem ir plaši pazīstamais darbs 3 sējumos «Kurzemes, Zem-

gales, Vidzemes un Latgales purvu apskats». Tajā sakopotas īsas zi-

ņas ar ķīmiskajām analīzēm un bagātu kartogrāfisko materiālu.

Sākot ar 1919. gadu, pētījumus par purviem un kūdru, tās ieguvi
un izlietošanu veic vai nu P. Nomals, vai viņa vadībā. Viņš ir purvu

pētniecības pamatlicējs un izveidotājs. No nelielas nodaļas viņš iz-

veido institūtu ar modernu iekārtu, laboratorijām un muzeju, kas

risina dažādus ar purviem un kūdru saistītus jautājumus. Par nopel-
niem zinātnē valdība piešķir viņam Latvijas PSR Nopelniem bagātā
zinātnes darbinieka goda nosaukumu.

1946. gadā, kad nodibinās Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, val-

dība atzinīgi novērtē P. Nomaļa darbību un ieceļ viņu par akadēmijas
īsteno locekli, uzticot viņam arī tikko nodibinātā ZA Purvu zinību

institūta vadību.

Ikdienā P. Nomals bija humāns, atsaucīgs, viņam bija svešs ska-

ļums, ārišķība. Viņš ļoti cienīja īstus darba cilvēkus un asi kritizēja
visas negatīvās parādības kā zinātnē, tā ikdienas dzīvē. P. Nomals

bija autoritāte, ko cienīja un mīlēja daudzi.
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B. Andersone

Garlībs Merķelis (1769—1850)

Garlībs Helvigs Merķelis ir viena no spilgtā-
kajām personībām latviešu sabiedriskās domas vēsturē.

Viņa filozofiskie, politiskie un estētiskie uzskati lielā mērā

ietekmējuši progresīvās domas attīstību ne vien Latvijā,
bet visā Baltijā.

G. Merķelis pēc tautības bija vācietis, bet, dzimis un

audzis latviešu tautas vidū, savu darbību saistīja ar lat-

viešu tautas likteni.

Naidu pret feodālo netaisnību un līdzjūtību pret zem-

nieku ciešanām viņam jau bērnībā ieaudzināja tēvs. Lē-

durgas draudzes mācītājam Danielam Merķelim garīdz-
nieka amats nebūt netraucēja studēt buržuāzisko nacionā-

listu un apgaismotāju sacerējumus. Šādas audzināšanas

rezultātā jaunais Merķelis nonāca pie atziņas, ka dabā

viss attīstās un mainās. Viņā nostiprinājās pārliecība, ka

feodālisms ir jūgs tautai, ka reliģija ir melīga tautas ap-

spiedēju mācība. Vēlāk, jaunekļa gados, strādādams da-

žādās vietās gan par vienkāršu ierēdni, gan par mājsko-
lotāju, G. Merķelis pats saskārās ar Latvijas dzīves īste-

nību. Tā pārliecināja viņu, ka muižnieku vara un feodālās

tiesības stāv ceļā sabiedrības vispārējai attīstībai, tāpēc
viņš pareizi izprata dzimtbūšanas atcelšanas nepiecieša-
mību.

G. Merķeļa garīgajā pasaulē, dzīvē un darbībā dziļas

pēdas atstāja 18. gs. otrās puses apgaismības kustība,
Lielā franču 1789. gada revolūcija, Napoleona kari un

latviešu zemnieku kustība. Taču G. Merķelis līdzīgi dau-

dziem saviem laikabiedriem apgaismotājiem, cīnīdamies

par dzimtbūšanas atcelšanu, neizprata ekonomisko un sa-

biedrisko parādību patiesos cēloņus, bija un palika utopists
savos sabiedriskajos uzskatos. Viņš nemeklēja atbalstu

zemniecībā un nesaistījās ar tautu, bet naivi ticēja «ap-

gaismota monarha» idejai, viņa gribai un spējām palīdzēt
zemniekiem. Tomēr zemnieki ieguva viņa personā apdāvi-
nātu brīvības aizstāvi. Savā grāmatā «Latvieši, sevišķi
Vidzemē, filozofiskā gadu simteņa beigās», kas 1796. gadā
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iznāca Leipcigā, ar lielu pārliecību un kaismi G. Merķelis
nepārprotami pierādīja, ka tāda zemnieku apspiešana,
kāda pastāvēja Vidzemē filozofijas gadsimteņa beigās,
nav savienojama ar cilvēka cieņu.

Nozīmīgs periods G. Merķeļa dzīvē bija ārzemēs pava-

dītie gadi (1786 —1806). Uzturēdamies tādos kultūras cen-

tros kā Leipciga, Jēna, Veimāra, Berlīne un Kopenhāgena,
viņš sastapās ar tālaika ievērojamākajiem rakstniekiem

un kultūras darbiniekiem. G. Merķelis cītīgi pilnveidoja
sevi. Ļoti daudz viņam deva draudzība ar vācu filozofu

apgaismotāju Herderu un dzejnieku Vīlandu. Laikrakstā

«Der Deutsche Merkur», ko vadīja Vīlands, tika publicēti
tādi G. Merķeļa raksti par latviešiem kā «Par latviešu

dzejas garu un dzeju» un «Vidzemes tikumi 16. gadsimta
pirmajā pusē».

Ar 1802. gadu noslēdzās G. Merķeļa literārā un publi-
cistiskā darba pirmais un nozīmīgākais posms. Turpmāk
G. Merķelis no feodālisma apkarošanas saimnieciski poli-

tiskajā laukā pievērsās cīņai pret feodālisma ietekmi un

mantojumu literatūrā un mākslā. Kā cilvēks, kas ātri spēja
orientēties sava laika aktuālākajos notikumos, viņš par

visu runāja spilgti un atjautīgi. Viņa savdabīgie stila un

formas meklējumi, apgaismotāja temperaments un plašais
garīgais vēriens ienesa jaunas vēsmas toreizējā žurnālis-

tika. Būdams racionālisma ideju piekritējs, G. Merķelis
asi vērsās pret reakcionāro romantismu literatūrā un māk-

slā, kas sāka uzplaukt un kļuva par modes lietu Vācijā

pēc 1789. gada franču revolūcijas. Kritizēdams garīgās
rosmes apsīkumu 18. gs. Baltijas vācu rakstniecībā,
G. Merķelis ieroci cīņai pret baltvācu kultūras'reakcionā-

rismu saskatīja krievu literatūrā un zinātnē. Viņš aicināja

Baltijas iedzīvotājus orientēties uz krievu kultūru, kurai

piemīt dziļi tautisks, demokrātisks raksturs. Pravietisks

bija viņa uzskats, ka tautas kultūru var celt tikai tās pa-
šas atraisītie spēki.

G. Merķeļa uzskati mākslas un estētikas jautājumos ne-

apšaubāmi vērtējami pozitīvi, tie ir nozīmīgi un daudzē-

jādā ziņā pat novatoriski.

Viņš atstājis paliekošu ietekmi Baltijas tautu dzīvē.

Savā žurnālista darbībā viņš bija pirmais, kurš sociālos

jautājumus aplūkoja latviešiem labvēlīgā gaismā.
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G. Merķeļa vispusīgā un plaša darbība ir izcila ta laik-

meta parādība. Viņa uzskatos ideālistiskās filozofijas ie-

tekme jaucas ar materiālisma iezīmēm, viņa darbos atspo-
guļojas apgaismības laikmeta domātāju uzskatu stiprās
un vājās puses. Neraugoties uz kļūdām un maldiem,
G. Merķelis pieskaitāms dzimtbūšanas beigu posma no-

pietnākajiem, erudītākajiem domātājiem, kurš sniedzis

patstāvīgus spriedumus sabiedriskajos un mākslas jautā-

jumos, bijis talantīgs literatūras un mākslas pazinējs un

kritiķis.

G. Melderis

J. I. Valdemāru atceroties

Paiet 150 gadi kopš pirmā latviešu tautības vēsturnieka un arhi-

vāra Jāņa Indriķa Valdemāra dzimšanas. Valdemāru

dzimta devusi vairākus pazīstamus sabiedriskos un kultūras darbinie-

kus — Krišjāni, viņa māsu Mariju Medinsku, taču viņu brāļa Jāņa
Indriķa dzīve un radošais darbs mazāk zināms.

Kā visi gājēja un vēlākā iegātņa Mārtiņa 10 bērni arī septītais,
Jānis Indriķis, dzimis Sasmakas «Vecjunkuros» 1819. gada 1. augustā.
Pēc Pūņu pagastskolas beigšanas ar 1837. gadu atrodam viņu Pūņu
pagasta tiesas skrīvera amatā, vēlāk dažādu iestāžu kancelejās. Agri
viņu sākusi interesēt vēsture, varbūt ar 1839. gadu, kad J. I. Valde-

mārs strādājis par arhivāru Talsos. Šajā laikā viņš pašmācībā apgu-
vis ne tikvien vācu, bet arī viduslejas vācu un latīņu valodas un

24 gadu vecumā publicējis pirmo rakstu par zviedriem Kurzemē. No

1844. līdz 1848. gadam viņš rosīgi darbojies avīzē «Inland». Zinātnis-

kais darbs veikts ārpus valsts iestādēs pavadītajām garajām stun-

dām, kas atstāja smagas sekas uz J. I. Valdemāra redzi. Kā Kurze-
mes guberņas valdes arhivāram viņam bija pieejams arī hercogu ar-

hīvs, kuru viņš .rūpīgi izstudējis. Viņš publicējis 48 darbus, to skaitā

Kurzemes adrešu kalendāru. Galvenokārt viņš interesējies par Kurze-

mes lokālo vēsturi, vietvārdiem, iestāžu vēsturi.

Visu mūžu viņš cīnījies ar materiālajām grūtībām, ilgstoši slimo-

jis, arī viņa ģimenes dzīve bijusi nelaimīga. 1880. gada 8. oktobrī

J. I. Valdemāru atrada mirušu viņa Jelgavas dzīvoklī. Plašo savākto

rokrakstu, izrakstu un nepublicēto manuskriptu kolekciju pasteidzās
iegūt Kurzemes bruņniecība, un šodien tā mums nav pieejama.

J. I. Valdemārs nesasniedza sava brāļa redzesloku, stāvēja noma-

ļus no sava laika sabiedriskās dzīves. Viņa dzīvi piepildīja vienīgi

darbs, darbs un vēlreiz darbs, un tieši ar to viņš ieņem savu vietu

Latvijas vēstures historiogrāfijā.
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B. Gudriķe

Smējējs un jūsmotājs

(Pāvila Roziīša 80. dzimšanas dienu atzīmējot)

Kad 1910. gadā iznāk Pāvila Ro-

ziša pirmais dzejoļu krājums «Kaijas»,
tajā ir tikpat daudz pretrunu kā pašā
jaunajā autorā, kurš ģērbjas garā
krievu griezuma kreklā, audzē garus
matus, nēsā pogcaurumā ziedu un «brī-

vās» rakstniecības vārdā pārtiek no

gadījuma darbiem. Pāvilam Rozltim
tad ir 21 gads, un viņš 1010 nodomu

kļūt par dzejnieku. Kritika šo nodomu

uzņem ar neslēptu skepsi, bet Rozītis
ar īsti zemniecisku sīkstumu un neat-

laidību cauri ekstravagantai oriģinali-
tātei laužas uz īstu literāru meista-

rību. Mācīdamies Maskavā Šaņavska
universitātē, Rozītis studē klasiskās
un modernās dzejas labākos paraugus,
aizraujas ar prozas teoriju, lasa itāļu
un franču dzejnieku uh novelistu dar-

bus, mācās franču valodu. Līdz ar

jaunā dzejnieka garīgās pasaules pa-
dziļināšanos kā sārņi atkrīt tukšās

arējās izdarības, veidojas savdabīga
mākslinieciska personība — dzejnieks
ar izkoptu, klasiskajās tradīcijās vei-

dotu pantu, prozists ar koncentrētu,
intriģējošu un asprātīgu stāstījumu.

Rozīša idejiskajā izaugsmē nozīmīgi ir Aizkaukāzā pavadītie pirmā
pasaules kara gadi. Kara posts un dzīve tālajā novadā tuvina domas
dzimteni un tautai, saasina sociālo parādību uztveri. Dzejolī «Ne-
laiks» viņš droši paceļ balsi pret latviešu buržuāzijas alkatību, bet

dzejolī «leslodzītais imperators» asām, reālistiskām līnijām zīmē des-

pota Nikolaja II atbaidošo portretu. Rozīša daiļrade no pasīvā roman-

tisma, ko tā pauž pirmajos dzejoļu krājumos, pavēršas kritizētāja
reālisma virziena.

Buržuāziskajā Latvijā dzejnieks ir te ierēdnis, te Mākslas depar-
tamenta direktors, te žurnāla vai avīzes redaktors, vairākus gadus

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības priekšsēdētājs, pēc

Raiņa nāves — Latvijas un PSRS tautu kulturālās tuvināšanās biedrī-

bas priekšsēdētājs. Literārajam darbam atliek kafijas aromāta un

papirosu dūmu apņemtās nakts stundas. Bet Rozītis nesūdzas. Trauk-

smains nemiers, steiga, darba pārpilnība ir viņa būtība. «Kas darbā

dzinis vagu.. . Tāds nav jutis dienu smagu, Laimei viņu neatstāt,»
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viņš saka un steidz no viena pienākuma pie cita, atelpai neaizmirs-

dams ari jautrus brīžus draugu pulkā.
Ciešā saskare ar dažādiem ierēdņiem, direktoriem, ministriem, uz-

ņēmējiem un veikalniekiem riekšavām sniedz idejas, tēmas, prototipus.
Attēlojot šos latviešu jaunbagātniekus ar visu viņu garīgo seklumu,

top stāsti un noveles, kur gandrīz nekas nav izdomāts, tikai saasi-

nāts un caur māksliniecisku prizmu atstarots. Tāpēc daudzi Latvijas

politiskie un sabiedriskie pīlāri un viņu madāmas Rozīša stāstu un

noveļu varoņos kā greizā spogulī redz paši savus vaibstus, savas in-

tīmās dzīves dēkas.

Visspilgtākais tēls Rozīša daiļradē, protams, ir Edgars Ceplis, kurā

kā fokusā sakoncentrētas modernā lielkapitālista tipiskākās īpašības.
Te Rozītis parādās kā viens no redzamākajiem sava laika latviešu

kritizētājiem reālistiem,, kā ass un nesaudzīgs kapitālistiskās sabied-

rības tiesātājs, kas vairs neaprobežojas tikai ar buržuāzijas morāles

kritiku. «Ceplis» plašā šķērsgriezumā atsedz kapitālistiskās iekārtas

saimnieciskos pamatus, parāda, ar cik netīriem, zemiskiem līdzekļiem
ārēji smalkie Latvijas uzņēmēji rauš savu bagātību, uzticamu aizstāvi

un savu tumšo darījumu atbalstītāju atraduši «demokrātiskās» Latvi-

jas valsts iekārtā.

Tiesādams un graizīdams Rozītis tomēr nekļūst pesimists. Tiesa,

viņš neatrod ceļu uz revolucionāro cīņu, meklēdams dzīves jēgu un

ideālu, bieži nonāk šaubās un pretrunās, bet mīlestību pret dzīvi ne-

zaudē. Savā dzejā viņš joprojām ir jūsmotājs un skaistuma pielū-
dzējs. Lai kāda ir dzīve, «dailes avoti man sirdī neizsīkst», saka

dzejnieks. Viņu iepriecina tiklab ziedi vāzē, kā Itālijas debesis un

sievietes smaids. Aizrautīgi Rozītis cildina sievieti. Vai tie ir lielpil-
sētas ielu labirinti, piesmēķētas kafejnīcas, netīras nomaļu plītnīcas,
vai ievu smaržās slīgstoši Gaujas līči — dzejnieka uzmanību atkal

un atkal saista daiļais dzimums, ko viņš apdzied gan kā vētrainu

erotisku kaislību izraisītāju, gan kā dvēseles miera nesēju, gan jau-
nas dzīvības radītāju/ Mīla ir skaistums, mīla ir spēks. Kad divas

sirdis deg vienā liesmā, tad izkūst biezais ziemas ledus, tīksmas kļūst
saltās rudens naktis, vieglas mokas, dzīve pārvēršas svētdienas rītā,
kad augstākos torņos sāk gavilēt- zvani un ceļš šķiet kā no rozēm

vīts vainags.

Rozītis tic mīlestībai, dzīvei un cilvēkam. «Cik dzīve varena, cik

cilvēks daiļš un cēls,» romantiska patosa pilns viņš sauc savas daiļ-
rades sākumā un dzied himnu cilvēkam, kas šauro dara plašu, kas

rada dievus un pats tos atkal drupās triec, tā «lielāks augdams, vare-

nāks par sevi pašu, Un vienmēr veidodams sev dzīvi jaunu, plašu».
Rozītis ilgojas pēc tādas dzīves, kur brīvs ir gars. «Šķelsim pušu
šauro debess jumu, ļausim domai plašo milzīgumu,» raksta dzejnieks
1919. gadā, un šīs pašas ilgas pauž arī 20. un 30. gados, ticot, ka

«reiz sacelsies vēji, putekļus kas projām trauks» un «visas tautas

tad būs cilvēcībā tuvas, Un neviens neticēs, ka brālību spēj lauzt...».
1928. gadā — tajā pašā gadā, kad nāca klajā «Ceplis», — Rozītis sa-

raksta dzejoli «Melnā varavīksna». Runādams par melnās varavīksnes

loku, kas «dzīvei plešas pāri kā neatvairāms spoks», dzejnieks tic, ka

pienāks laiks, kad «Ar laimes zvaigzni rokā Sirds atkal dzīvē ies. Un

zvaigznes mirdzēs pāri Ne tikai man un tev, — Būs gaismā visi āri,
Tur laimi gūsim sev.»
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Rozītis mirst pašā spēku briedumā — 1937. gadā, tikai 48 gadus
vecs. Nerealizētas palika daudzas ieceres, arī «Cepļa» turpinājumi —

romāni par latviešu finansistu, preses ļaužu un lauku buržuāzijas
dzīvi. Rakstnieks nepieredzēja to brīdi, kad vēsture aizslaucīja mēs-
lainē viņa nicinātos Latvijas jaunbagātniekus, bet Rozīša daiļrade,
īpaši «Ceplis», jau pirmspadomju laikā, revolucionārās kritikas vār-

diem runājot, rādīja strādniecībai, «ka taisni buržuāzijas šķira, pil-
sonības sabiedrība ir visu netikumu, izvirtības un netiklības pirm-
avots, kas saindē arī visu pārējo apkārtni». Tāpēc Rozīša labākie darbi

ir tuvi darba tautai.

I. Lukašinska

Musu skaņotās senatnes dziesminieks

Mūsu plašajā dziedātāju pulkā neatrast kolektīvu, kas nebūtuskan-

dējis Emīļa Melngaiļa (1874—1954) dziesmas. Episkā «Se-

natne», no tautas dziesmām savītā «Bārenītes slavināšana», skanīgais
«Jāņu vakars» un vēl daudzas citas līdz ar Jāzepa Vītola un Emīla

Dārziņa dziesmām iegājušas mūsu koru repertuāra zelta fondā. Šo-

gad aprit 95 gadi kopš lielā meistara dzimšanas (miris 1954. gadā).

Emīļa Melngaiļa talants ieaudzis dziļi latviešu tautas mūzikā.

Tautas dziesma komponistam ir neizsmeļams radošo ierosmju avots.

Šai ziņā visspilgtākais paraugs ir viņa paša daiļrade, īpaši kora

dziesmas. Neremdināma ir Melngaiļa interese par «tautas krāto sud-

rabu». Vēl šodien veci ļaudis dažādos Latvijas apvidos gan paši, gan
no citu nostāstiem atceras «vareno vīru», kas, dziesmas vākdams,

gājis no sētas uz sētu, no mājas uz māju. Buržuāzijas kundzības ga-

dos Melngailis veicis šo neatliekamo tautas folkloras krājēja darbu

ar apbrīnojamu izturību un neatlaidību, balstoties gandrīz tikai uz

savu iniciatīvu vien, bez kaut cik jūtamāka sabiedrības atbalsta. Viņš

pārstaigājis vai visu Kurzemi, Vidzemi un Zemgali. Atkal un atkal

iegriezies Nīcā, Rucavā, Alsungā, organizējis suitu un nīcenieku et-

nogrāfiskos uzvedumus Rīgā, tā modinot plašākas sabiedrības interesi

par latviešu tautas mākslu. īsts atklājums komponistam bijusi dzies-

motā Latgale ar savu bagāto un savdabīgo skaņu rakstu. Turpat četr-

desmit gadu laikā Melngailis pierakstījis vairāk nekā 4500 melodiju,
kuras vēlāk publicējis «Latviešu mūzikas folkloras materiālu» trīs sē-

jumos (I — 1951, II — 1952, 111 — 1953).

Savā komponista darbībā Melngailis a,tkal un atkal smēlis no šī

bagātā mantojuma. Vispirms jāmin viņa tautas dziesmu apdares, ku-

rās vienkāršās tautas melodijas daudzbalsīgajā kora salikumā iegu-
vušas jaunu, krāšņāku skanējumu. Arī originālkompozīcijas — kora

un solo dziesmās, instrumentālajos un simfoniskajos darbos (klavieru
ciklā «Mazie meti», stīgu kvartetā, simfoniskajā tēlojumā «Velna

rija») skan atbalsis no mūsu «dziesmotās senatnes». Raksturīgi, ka
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dažas oriģināldziesmas, starp tām arī pazīstamās «Man māmiņa pie-
sacīja» un «Dzērājpuisis bēdājās», ir pilnīgi folklorizējušās, kā saka,

iegājušas atpakaļ tautā.

Melngaiļa mūziķa darbība bijusi cieši vienota ar dažādiem koru

kolektīviem. lestudējot un atskaņojot gan savus, gan citu komponistu
darbus, veidojies komponista savdabīgais rokraksts, kaldinājusies meis-

tarība. Vislabāk šo daiļrades stila izaugsmi varam izsekot viņa «Bir-

zēs i norās», kas izdotas desmit burtnīcās. Tajās autors apkopojis
gan savas oriģinālkompozīcijas koriem, gan tautas dziesmu apdares.
Ar savu izteikti tautisko rakstības stilu Melngailis radījis veselu vir-

zienu latviešu mūzikā. Viņa daiļrades tradīcijas tālāk turpinājis Al-

frēds Kalniņš, Jēkabs Graubiņš, Marģers Zariņš v. c.

I. Lukašinska

Komponistu Alfredu Kalniņu pieminot

Šogad paiet 90 gadu, kopš dzimis pazīstamais latviešu komponists,
pirmās latviešu nacionālās operas autors Alfrēds Kalniņš.

A. Kalniņa laikabiedri ir E. Dārziņš, E. Melngailis, gados vecākais

J. Vītols. Tās ir interesantas un radošajā darbībā ļoti individuālas

personības, kas ar savu daiļradi veidojušas latviešu mūzikas kultū-

ras klasiskās tradīcijas. Starp šiem vārdiem izceļas A. Kalniņa savda-

bīgā komponista personība. Kalniņš ir liriķis, viņa daiļrade atklāj
mums visniansētākos cilvēka pārdzīvojumus. Meistarīgi izslīpētajās
solo dziesmās izskan gan gaišs prieks un saviļņojums, gan pārdo-
mas, bet citreiz vesela dvēseles drāma. Kā zelta saules staru pielie-
tas ir dziesmas «Pļāvēja diendusa» un «Dzimtenē». Bet turpat blakām

viņa daiļrades pūrā atrodam smeldzīgi skumjo «Brīnos es» un trauslo

«Vēl tu nezini». Komponists bieži pievērsies Raiņa dzejai. Tajā viņš
atradis visdažādākā rakstura tēlus, sākot ar vissmalkāko liriku, bei-

dzot ar sociāla satura tekstiem, kuros skan revolūcijas notikumu at-

balsis. Ar Raiņa vārdiem komponēta brāzmainā solo dziesma «Jūras

vaidi», arī spēcīgā aicinošā kora dziesma «Pastardiena» un cītas.

Paliekoša nozīme latviešu mūzikas kultūrā ir A. Kalniņa operai
«Baņuta». Tās darbība notiek tālā senatnē, cieši savijoties ar tautas

ticējumiem un ieražām. Uz šī sadzīves fona risinās galvenās varones

Baņutas dramatiskais dzīves stāsts. Mūzikas valoda ir dziļi tautiska,
dažviet komponists izmantojis tautas dziesmu melodijas. Pēc tam

komponists vēl vairākkārt pievērsies lielas formas skatuves darbiem.

Tā radusies opera «Salenieki» un balets «Staburadze».

A. Kalniņa otra profesija bija ērģeļspēle. Ar to saistās visa viņa
dzīve. A. Kalniņš koncertējis vai visā Latvijā, arī Tērbatā un Pēr-

navā, bijis pazīstams ārzemēs. Liepājā organizējis vēsturiskos ērģeļ-
mūzikas koncertus, kuros atskaņojis gan seno meistaru darbus, gan
savu laikabiedru kompozīcijas. A. Kalniņš lieliski pārvaldījis visas
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instrumenta iespējas, tāpēc viņa izpildījums vienmēr bijis tik tēlains,
daudzkrāsains un izdomas ziņā bagāts. A. Kalniņa ērģeļvirtuoza
meistarība visspilgtāk izpaudusies viņa lieliskajā improvizācijas

prasmē.
Jau krietns laika posms šķir mūs no komponista nāves (miris

1951. g.), taču pie viņa dai|rades mantojuma atkal un atkal atgriežas
gan komponisti, gan jaunie izpildītāji, un visiem tas ir jaunu radošu

ierosmju avots.

E. Detlavs

Polikarps Vilcāns

26. janvārī aprit septiņdesmit pieci gadi, kopš-dzimis
ievērojamais Latgales keramiķis Polikarps Vilcāns.

Viņš cēlies no trūcīgas, taču slavenas poānieku dzimtas.

Vectēvs Toms Vilcāns 19. gs. otrā pusē bijis viens no Vī-

minu ezera apkaimes slavenākajiem podniekiem, pie kura

podnieka iemaņas un senās tradīcijas apguvuši daudzu

Silajāņu keramiķu tēvi.

Polikarps vectēvu neatceras, toties prātā palicis strādī-

gais tēvs, bērnība un tas, ka jau toreiz patikusi māla plas-
tika. «Jau ar septīto gadu,» stāsta sirmais meistars, «cē-

los ar pirmajiem gaiļiem un gāju tēvam līdzi darbnīcā.

Tur taisīju pīlītes, zirdziņus un svilpītes, jo uzpircēji pirka
traukus labāk no tiem podniekiem, kam bija arī sīkumi.»

Šie «sīkumi», māla plastika, sāka ieņemt arvien nozīmī-

gāku vietu P. Vilcāna darbā, jo mazā zemīte (apm. 3 ha)

nevarēja uzturēt lielo ģimeni un tādēļ arī bērniem bija

jāpiepelnās. Vasarās gāja ganos, ziemā strādāja darb-

nīcā un mācījās skolā. Taču apstākļi saasinājās pēc strā-

dīgā tēva nāves (1907. g.), kad Polikarpam kā vecākajam
dēlam bija jāuzņemas ģimenes apgādnieka pienākumi,
jāpamet skola, intensīvāk jāiesaistās darbā. Piecpadsmit

gadu vecumā viņš pats sagatavo un izdedzina pirmo cepli.
Ar to arī sākas viņa patstāvīgās keramiķa gaitas, kuras

īslaicīgi pārtrauc karš un revolūcijas notikumi. 1921. gadā
atgriezies dzimtenē, P. Vilcāns atkal pievēršas savam iemī-

ļotajam amatam, kur arvien noteicošāku vietu ieņem de-

koratīvā keramika.



Izstādes viņš sekmīgi piedalās ar 1936. gadu: sākumā

novada (Rēzeknē 1936. g. iegūst bronzas medaļu), vē-

lāk — Latvijas mēroga (Rīgā 1937. g. iegūst sudraba me-

daļu) un starptautiskās izstādēs (Parīzē 1937. g. — zelta

medaļu, Berlīnē 1938. g. — goda diplomu). 1957. gada

viņu uzņem Latvijas PSR Mākslinieku savienība.

1958. gadā P. Vilcānam tiek piešķirts republikas Nopel-
niem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums, bet

1967. gadā viņš apbalvots ar medaļu «Par darba varo-

nību».

MŪSU ATSAUCĪGAJIEM KORESPONDENTIEM

Redakcijas kolēģija ļoti pateicas lasītājam K. Bukumam

Valmierā, Š. Prauliņam Dikļos, M. Millerei Tukumā, M. El-

stiņai Gaujienā, T. Strautmanim Rīgā, F. Beserim Saldū,
J. Briņķim Lietuvas PSR Pakrojas rajonā, V. Indulēnam

Rīgā un citiem par vēstulēm un atsūtītajām ziņām par

vēsturi, dabu un tautas medicīnu. Ar tām lasītāji devuši

savu ieguldījumu vēstures un dabas pētīšanā.



181

PA SENATNES PĒDĀM

P. Stepiņš

SENO KURŠU JŪRNIEKI UN VIŅU KUĢI

Nevar bez saviļņojuma lasīt Latviešu Indriķa Livonijas
hronikas rindas par kuršu un Sāmsalas igauņu drosmīga-

jiem jūras braucieniem un jūras kaujām pret vācu krust-

nešiem.

Šīs un vēl citas rakstītās ziņas, lai cik tās trūcīgas, to-

mēr pietiekami skaidri liecina, ka mūsu piejūras senči bi-

juši izveicīgi jūrnieki ar daudzos gadsimtos uzkrātu ba-

gātīgu pieredzi un tradīcijām, kas saglabājās vēl ilgi pēc

politiskās brīvības zaudēšanas.
Pārāk maz mēs zinātu par viduslaiku kuģniecību, ja

nebūtu pazīstami tālaika kuģi. Par laimi, vēsturnieku rī-

cībā ir ne vien viduslaiku kuģu attēli, bet arī paši kuģi,
kas vairāk vai mazāk pilnīgi saglabājušies zemē, jūras
dzelmē un kūdras purvos un ir apskatāmi vairākos Zie-

meļeiropas muzejos. Šobrīd izbrīnu var radīt ne vairs ap-

galvojums, ka arī Latvijā ir reālas iespējas atrast kādu

seno kuršu kuģi, bet gan fakts, ka daudzie līdz šim vairā-

kās vietās Kurzemē, rokot zemi vai kūdru, jau atrastie

senie kuģi .aiz nezināšanas un nevērības pret senatni ir

vai nu iznīcināti, vai atstāti zemē.

Vispirms ir jāpaskaidro, ka no koka un dažādām citām

organiskajām vielām darinātās senlietas slapjā zemē un

īpaši kūdrā saglabājas tik ilgi un pārsteidzoši labi, ka

rada izbrīnu pat senatnes pētniekos, bet zemes racējiem,
kuri senlietas atrod, parasti nav ne jausmas par to pasa-
kaino senumu un zinātnisko vērtību. Ar to arī daļēji var

izskaidrot, bet ne attaisnot nožēlojamo faktu, ka tik dau-

dzi unikāli arheoloģiskie atradumi, starp tiem vairāki se-

nie kuģi, ir gājuši zudumā.
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Otrkārt, jāpiezīmē, ka viduslaiku kuģi bija pavisam ci-

tādi nekā mūsdienu ūdens transporta līdzekļi — tie bija
nelieli izmēros un lietojami braucieniem pa jūru un pat
pa nelielām upēm. Šā un citu apstākļu dēļ tālaika ostas

meklējamas nevis jūras krastā, bet gan upju krastos un

pie tam pat labi tālu no jūras.

Šoreiz mans nolūks ir nevis stāstīt par to, cik vienrei-

zēji vērtīgi arheoloģiskie atradumi iegūti Latvijas kūdras

purvos, bet gan tikai par Kurzemes piejūrā atrastajiem
un atrodamiem senajiem kuģiem.

Dosimies ekskursijā pa Kurzemi, aplūkosim vietas, kur

pēdējā gadsimtā konstatēti senu kuģu vraki, un paklau-
sīsimies, ko par atradumiem stāsta cilvēki, kam ziņas

snieguši paši atradēji.

Sāksim ceļojumu no Liepājas!
Nekādas ģeoloģiskas katastrofas šīs pilsētas teritoriju

un apkārtni nav piemeklējušas, tomēr pēdējā gadu tūk-

stotī še notikušās ģeoloģiskās pārmaiņas ir visai nozīmī-

gas: no zemes virsas pamazām nozudusi Līvas upe, kuras

krastos meklējami Liepājas kā apdzīvotas vietas un ostas

pilsētas pirmsākumi. Upei aizsērējot, ar biezu kāpu smilts

slāni ir pārklājušies arī tie kuģi, kas pirms daudziem gad-
simtiem še nogrimuši vai nogremdēti.

1. Līvas laukuma vietā līdz 19. gs. 90. gadiem bija t. s.

Ādģēru dīķis — paliekas no kādreizējās Līvas upes; dīķis
aizbērts. Stāsta, ka tajā saglabājušās kuģa paliekas un

pāļi.
«Pie Ādģēru dīķa atradās ādģēra darbnīca, kas lietoja

ādu apstrādei dīķa ūdeni. Kad dīķī aptrūka ūdens, darb-

nīcas īpašnieks ap 1900. gadu lika dīķi padziļināt. Racēji
uzdūrās sena kuģa vrakam. Racēji kuģa atrašanās vietā

nav tālāk rakuši, bet turpinājuši rakt citā vietā, tātad ku-

ģis nevarētu būt izpostīts,» stāsta Liepājas Projektu un

tāmju biroja tvaika katlu speciālists E. Laumanis.

Lūk, citas liecības.

«Pirms vairākiem gadiem kāds vecs ugunsdzēsējs man

stāstīja, ka Liepājā pie Līvas laukuma, Cenkones ielas

galā, rokot ugunsdzēsēju vajadzībām aku, racēji esot uz-

dūrušies sena kuģa paliekām.» (Bijušais Liepājas muzeja
direktors J. Sudmalis.)

«Pie ostas rakšanas uzrakuši kādu mērenu kuģi, kas
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atradies kādas 8 pēdas zem zemes.» («Latviešu Avīzes»,
1862. g. 4. nr.)

«Mans tevs kādreiz strādāja bijušajā Liepājas krāsu

fabrikā, kas atradās Tirdzniecības ostas kanāla kreisajā
krastā starp loču torni un muitas dārzu. 1910. gadā viņš
kopā ar citiem šīs fabrikas strādniekiem, fabrikas terito-

rijā rokot, uzdūries senam kuģim. Noplēšot kuģa klāja se-

gumu, strādnieki ieraudzījuši, ka kuģis bijis pildīts ar

miežu graudiem, kas tomēr ir bijuši tik vāji saglabājušies,
ka no pieskāriena sadrupuši.» (S. Beķeris. Kas noticis ar

kuģi, stāstītājs nezina.)

Visi minētie kuģi atrasti Līvas upes gultnē. Sī upe, vis-

maz daļēji, bija kuģojama līdz 16. gs., tātad kuģi, kas še

nogrimuši, nevarētu būt jaunāki par 300—400 gadiem.
Vai tie bijuši kuršu vai arī varbūt svešzemnieku kuģi?

Protams, uz šo jautājumu noteikti atbildēt nav iespējams,
taču vēstures dokumenti noteikti liecina, ka 16. gs. Līvas

ciema (Līva — agrākais Liepājas nosaukums) iedzīvotāji
kurši būvējuši kuģus un tajos preces uz da-

žādām Baltijas jūras piekrastes ostām. Kuģi toreiz bū-

vēti 30—80 lāstu tilpumā (1 lāsts — 2 tonnas).
«Laikā, kad Liepājā būvēja kara ostu, būvdarbiem granti

raka Kapsēdes grantsbedrēs. Mana tēva brālis piedalījās
grants rakšanā, kad tur tika atrastas sena kuģa paliekas.
Kuģa ozolkoka plankas bija sastiprinātas ar vara knie-

dēm.» (Lauks, arteļa «Kopdarbs» dārznieks R. Henkfl-

zens. Liepājas kara ostas būve sākās 1893. g. un ilga līdz

1908. g.)

Ir atrasts un Liepājas muzejam nodots dzelzs enkura

fragments, kas norāda, ka ir zināms pamats Kapsēdes
veco ļaužu nostāstiem, it kā pie Kapsēdes pilskalna esot

bijusi sena osta. Lai šo nostāstu pārbaudītu, norādītajā
vietā nepieciešami nivelēšanas darbi, ģeoloģiskie pētījumi

un arheoloģiskie izrakumi.

«Ploču kūdras purva atrastas kuģa paliekas ar dzelzs

ķēdēm.» (J. Sudmalis.)

«Sens kuģis atrasts mežā, Ezeres mežniecībā, bijušā
Dieviņa ezera dienvidrietumu galā, apm. 10 km no Meln-

sila Dundagas ciemā. Pēc nostāstiem, kuģa koka daļas

bijušas pa daļai virs zemes, it kā bijušas vara naglas. At-

rašanās vietā ir ļoti biezs mežs, un vietu uzmeklēt grūti.
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BCUDUAS RACĒJI UN

MĒLIORATORI!

KODRAS PURVI RADUŠIES, AIZAUGOT EZERIEM UN PĀRPUR-

VOJOTIES ZEMIENĒM. KODRAS PURVOS ATRODAMAS SEN-

LIETAS. TAJOS UZGLABĀJUŠIES EZEROS NOZAUDĒTIE MOSU

ZEMES VISSENĀKO lEDZĪVOTĀJU KAULA ZVEJAS UN MEDĪBU

RIKI, ZIEDOJOT DIEVIEM, EZEROS NOGREMDĒTIE KUĢI-LAI-

VAS, lEROCI, KOKA LIETAS, AUDUMI, KĀ ARĪ AKMENS LAIK-

META CILVĒKU APMETŅU PALIEKAS: AKMENS UN KAULA

RĪKI, KOKU ZARU MĪTNES UTT.
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Uz vietas vēl ir cilvēki, kas kuģi senāk redzējuši.»
(R. Knaps Rīgā.)

«Alsungas «Pleču» kalpu mājā dzīvoja Jānis Akots, mi-

ris ap 1929. g. 80 gadu vecumā. Arī visi viņa piederīgie ta-

gad jau miruši. Kad es viņu pazinu, tas bija jau vecs vīrs,
bet varēja redzēt, ka savos spēka gados viņš bijis īsts

stiprinieks. Baronu laikos Akots strādāja par grāvju rak-

šanas uzņēmēju un apkārtnes mežu nosusināšanai raka

grāvjus.
Ap 1890. g., Lielajam Tīrlauka kūdras purvam cauri ro-

kot novadgrāvi, Akota brigādes vīri uzdūrās senam ku-

ģim-laivai. Laivas priekšgalu, kas bija grāvja vietā, viņi
sacirta. Laiva bija no ozola dēļiem, kas bija sastiprināti
vara kniedēm.»

Ka senais kuģis varēja nokļūt Lielajā Tīrlauka kūdras

purvā?

Vietā, kur tagad atrodas ap 1 km platais un 2 km ga-

rais kūdras purvs, kādreiz bijis neliels ezeriņš, no kura

iztecēja Užavas upe, kas ietek jūrā. Pirms daudziem gad-
simtiem kāds kuģis pa upīti nokļuvis ezeriņā un tur vai

nu nogrimis, vai arī nogremdēts. Laika gaitā ezeriņš aiz-

auga un pārvērtās par kūdras purvu, kura platība, apvi-
dum tālāk pārpurvojoties, arvien palielinājās. Kūdras

slāņa biezums purvā pārsniedz 2 m.

Šo kuģi, bez šaubām, ir iespējams atrast, taču pašreiz
daudz svarīgāk ir pasargāt to no nejaušas atrakšanas un

iznīcināšanas, jo vairāki apkārtējie kolhozi šinī purvā ie-

gūst pakaišu kūdru.

Kūdras purvu, kur var atrast senos kuģus, Kurzemē ir

daudz. Lūk, cik lieliskas perspektīvas ir arheologu sadar-

bībai ar celtniekiem, kūdras racējiem un melioratoriem!

R. Ceplīte

ZEMĒ ATRASTĀS MONĒTAS

Pie vēstures pieminekļiem pieder arī senās monētas, kas dotas līdzi

mirušajiem, īpaši attīstītā un vēlā feodālisma periodā.
Senākās monētas, ko atrod Latvijas PSR teritorijā, ir 1.—4. gs.

romiešu monētas, kas nonākušas pie mums maiņas ceļā no dienvid-

rietumiem ar senprūšu cilšu starpniecību vai ari no dienvidaustru-

miem
— no Dņepras novada.
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17.—18. gs. sākuma monētu

depozīts (1672 monētas) at-

rasts 1960. gadā Rīgas raj.
Olaines c. «Viesturos».

Pieaugot tirdzniecības sa-

kariem ar austrumiem, Lat-

vijas teritorijā 9.—10. gs. ar

krievu starpniecību nonāk

arābu monētas. 10. gs. 30.

gados arābu monētu ieplū-
dums Eiropā samazinās, jo
austrumos izceļas sudraba

krīze. 10. gs. līdzās arābu

monētām apgrozībā nāk Rie-

tumeiropas monētas, galveno-
kārt vācu denāri,kas 11. gs.
tirdzniecībā iegūst notei-

cošo lomu. Kā arābu dirhē-

mus, tā vācu denārus atrod

gan veselus, gan mazākos

fragmentos. Tas norāda, ka

trūcis sīkāku monētu vienību

un ka monētas bijušas ap-
grozībā gan pēc skaita, gan

pēc svara. Monētu svēršanai lietotos naudas svariņus un atsvariņus
atrod 10.—11. gs. apbedījumos, tie doti līdzi vietējiem tirgotājiem.

Mūsu republikas teritorijā atrasti vairāki arābu un Rietumeiropas
monētu depozīti — vienkopus noguldīti monētu krājumi.

Monētas parasti atrod alvas kannās, māla podos, krūzēs, krāsns

podiņos, bronzas traukos, dzelzs miezeros vai arī ietītas audumā, kas

savukārt aptīts ar bērza tāsīm, jo tās ilgāk pasargā noguldījumu no

bojāšanās. Monētas parasti ieraka zemē kara laikā, kad monētu īpaš-
niekam draudēja briesmas. lerokot naudu zemē, īpašnieks cerēja to

atkal izrakt, bet tas ne vienmēr noticis, jo muzejos nonākuši daudzi

monētu depozīti, un tie sastāda numismātikas kolekciju visvērtīgāko
daļu. Tā Latvijas PSR Vēstures muzejā glabājas ap 140 monētu de-

pozītu ar vairāk nekā 55 000 monētu. Sie depozīti atspoguļo naudas

apgrozību no mūsu ēras sākuma līdz 19. gs. sākumam. Tāpēc svarīgi,
lai visi depozīti ar visām tajos atrastajām monētām, līdz ar trauka,
auduma, bērza tāss paliekām nonāktu muzejā.

Dažkārt kopā ar monētām noguldītas unikālas rotas lietas. Tā

Bauskas padomju saimniecības teritorijā 1963. gadā traktorists Staņis-
lavs Gavars, strādājot papuvē, uzara vara trauku ar 320 Spāņu Nīder-

landes, Nīderlandes apvienoto provinču, Vācijas, Šveices v. c. dālde-

riem, pusdālderiem, ceturtdaļdālderiem, 4 Bauskā 17. gs. darinātām

ripas saktām, 10 gredzeniem un vienu rotadatu. Laimīgais atradējs
visu atradumu pilnībā nodeva Latvijas PSR Vēstures muzejam. Vis-

pār Latvijas PSR Vēstures muzeja ekspozīcijā novietoti vairāki mūsu

teritorijā atrasti monētu depozīti, kā arī atsevišķas monētas.
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Zemas raudzes sudraba monētas, atrodoties zemē, pārklājas ar

zaļu patinu, atradējiem tās dažkārt liekas nevērtīgas, un tās aizmet

kā nederīgas. Taču Latvijas PSR Vēstures muzeja restaurācijas darb-

nīcā šīs monētas tiktu attīrītas no zaļās patinas un atgūtu savu

kādreizējo izskatu: kļūtu redzami attēli, uzraksti, un līdz ar to va-

rētu noteikt, kad, kādā valstī un kādā naudas kaltuvē attiecīgā mo-

nēta izgatavota, varētu noskaidrot, kāda nozīme attiecīgajām monē-

tām bijusi apgrozībā.
Tādēļ zemē atrastie monētu depozīti, kā arī atsevišķi atrastās mo-

nētas jānodod muzejā kā naudas apgrozības pētīšanā nozīmīgi pie-
minekļi.

V. Pāvulāns

LATVIJAS ŪDENSCEĻI VIDUSLAIKOS

Latvijas saimnieciskajā dzīvē ūdensceļi ieņem ļoti ievē-

rojamu vietu kopš vissenākajiem laikiem. Sevišķi izcila

nozīme bija Latvijas lielākajai upei Daugavai. To uzska-

tīja par galveno Latvijas ūdensceļu jau II g. t. p. m. ē.

Sākot ar m. ē. 10. gs., Daugava kļuva par svarīgu tranzīt-

ceļu, kura nozīme viduslaikos pieauga ar katru gadsimtu.
No plašiem Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas novadiem

uz Rīgu katru gadu devās daudzi simti plostu un strūgu
ar visdažādākajām precēm.

Pa Daugavu un tās pietekām Aivieksti, Ogri un Dubnu

no plašiem Latgales un Vidzemes apgabaliem transpor-
tēja gan kokmateriālus, gan lauksaimniecības produktus.
Pēc 16. gs. poļu revīzijas ziņām, Latgalē kā ūdensceļi iz-

mantotas vairākas sīkas upītes un ezeri, kas saistīja Dau-

gavu ar attāliem Latgales centrālajiem novadiem, piemē-
ram, Ežezera apkārtni. Vidzemē transportam izmantoja
Lielo un Mazo Juglu, Gauju, Salacu, Pededzi un Kūju.
Viduslaikos Salacgrīvā bija pat neliela osta. Pa Gauju uz

Rīgu devās nelieli upju kuģi.
Ļoti senas ūdensceļu izmantošanas tradīcijas vērojamas

Kurzemē, kur satiksmei noderēja Venta, Abava, Užava,
Alande, Sventaja, Tebra un Baltijas jūra (kabotāžas kuģ-
niecībai, kā arī tālākiem braucieniem un jūras sirojumiem).
Kurši bija pazīstami kā bezbailīgi jūras laupītāji. Islan-

diešu vēsturnieks un valstsvīrs S. Sturlusons ziņo, ka jau
9. gs, kurši bieži uzbrukuši Dānijas piekrastei un jfcāņi baz-
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nīcās lūguši: «Dievs, pasargi mūs no kuršiem!» Sevišķi
aktīvi Kurzemes ūdenscejus izmantoja 17. gs. 1648. gadā
landtāga recess par visnozīmīgākajiem ūdensceļiem atzīmē

Ventu un Abavu. Koku pludināšanai tika izmantotas Roja
un Bārta, kā arī daļa iepriekš minēto upju. Ir zināms, ka

pa Baltijas jūru no tādām vietām kā Sventaja, Liepāja,
Ventspils, Oviži, Ģipka, Kolka, Lielirbe, Mazirbe, Roja un

Engure zvejnieki masveidā braukuši uz Rīgu pārdot savus

lomus.

Zemgales ūdensceļus izmantoja mazāk, lai gan Lielupe,
salīdzinot ar citām Latvijas upēm, bija navigācijai vis-

piemērotākā. Zemgaļi nenodarbojās ar tirdzniecību tik ak-

tīvi kā kurši. Tomēr ir ziņas, ka jau 13. gs. Rīgai pa Liel-

upi piegādātas preces, tai skaitā daudz malkas. 14. gs.,
kad starp Livonijas ordeni un Rīgu risinājās sīvas cīņas,
ordeņa karavīri iznīcināja 200 plostu un 20 laivu, kas pa

Lielupi devās uz Rīgu. Plašāk Zemgales ūdensceļus iz-

mantoja 16.—17. gs., kad aktivizējās Kurzemes un Zemga-
les hercogistes saimnieciskā dzīve. Lielupi un tās pietekas
sāka izmantot Kurzemes zvejnieki, kas pārdeva zemnie-

kiem zivis un sāli. Pret šāda veida tirdzniecību ļoti asi uz-

stājās vācu muižniecība un tirgotāji. Nozīmīga vieta Kur-

zemes hercogistes sakaros bija Daugavai (robeža gāja
Daugavai pa vidu, un puse ūdensceļa piederēja hercogis-
tei). Izmantojot Daugavu un Lielupi, no Zemgales aus-

trumu novadiem piegādāja preces Jelgavai un Kauguriem,
kur bija ierīkota neliela osta. Kokus pludināja pa Eglaini,
Mūsu, Mēmeli un Susēju.

Satiksmi pa Latvijas ūdensceļiem ievērojami traucēja
gan dabiski, gan cilvēku radīti šķēršļi. 1442. gadā Kuldī-

gas komtura vietnieks pieprasīja izvākt no Ventas pie Pil-

tenes lašu taci, kas traucēja kuģniecību. Pirmie likumdo-

šanas akti, kas regulēja zivju taču izlikšanu, tika izdoti

17. gs. 1644. gadā zviedru administrācija Vidzemē noteica

galvenajās kuģojamās upēs atstāt ceļu transporta līdzek-

ļiem 12 olekšu, bet pārējās — 6 olekšu platumā. Par to,
cik nopietni tači varēja apdraudēt kuģniecību, liecina ga-

dījums 17. gs. beigās ar Viļakas vaivada plostiem: tie bija
spiesti nostāvēt pie Salaspils 8 dienas, pie kam daļa plostu
saira un gāja bojā.

Jau 1445. gadā miera sarunās Kurcumā starp Livonijas
ordeni uņ Lietuvas lielkņazu Kazimiru tirgotāji sūdzējās
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par Sēlpils fogtu, kura ļaudis ieliekot Daugavas gultnē
akmeņus un tādējādi radot avārijas, lai saņemtu samaksu

un daļu preču, kas pienācās par palīdzību, glābjot avārijā
cietušos. Ir liecības, ka 17. gs. līdzīgi rīkojušies arī vietējie

zemnieki, kas ziemā uzveduši uz ledus lielus akmeņus, tā

ka strūgu un plostu vadītāji avarējuši vietās, kur agrāk
nekādu akmeņu nebija bijis.

Ārkārtīgi traucējoši bija dabiskie šķēršļi — krāces,
ūdenskritumi, akmeņi un sēkļi. Daugava krāčainības ziņā

ieņēma trešo vietu starp Austrumeiropas upēm. Bīstamā-

kās no vairāk nekā 100 krācēm bija Ķegums, krāces pie
Krāslavas un Pļaviņām. Visgrūtākais un bīstamākais

posms skaitījās no Jēkabmiesta (Jēkabpils) līdz Jaunjel-
gavai, tāpēc daļu preču Jēkabmiestā parasti izkrāva (lai
liellaivām būtu mazāka iegrime) un nogādāja līdz Jaun-

jelgavai pa zemesceļu.
Jau 14. gs. vidū atrodamas ziņas par centieniem uzlabot

Daugavas ūdensceļu, izceļot akmeņus. 16. gs. beigās se-

višķi aktuāls kļuva jautājums par Daugavas un tās atte-

kas Rīdziņas (tajā atradās Rīgas osta) tīrīšanu. Arvien

biežāk to pieprasīja baltkrievu, poļu un krievu tirgotāji,
kas cieta lielus zaudējumus, bieži avarējot transporta

līdzekļiem. Arī Daugavas grīva bija sekla. Pirmie prak-
tiskie pasākumi tika veikti ap 16. gs. 60. gadu beigām, to-

mēr rezultāti izpalika. Kuriozs stāvoklis izveidojās
1684. gadā, kad iebraukt Daugavas grīvā bija iespējams
tikai ar lielām grūtībām, tāpēc lielākus kuģus izkrāva

reidā, pārkraujot preces bordingos vai lihteros. Galvenais,
kas traucēja darbu aktīvu virzīšanos uz priekšu, bija val-

dību nevēlēšanās ieguldīt šajos pasākumos savus līdzek-

ļus, bet Rīgas rāte, cenzdamās darbu veikt pēc iespējas
lētāk, saistījās ar dažādiem avantūristiem, bieži atsakot

nopietniem speciālistiem. Daugavas ietekas regulēšana

bija jāveic sistemātiski, kas tajos laikos bija neiespējami.
16. un 17. gs. domāja arī par Gaujas, Aiviekstes, Salacas,

Melnupes (Mustajegi) un citu mazāku upju tīrīšanu, taču

praktiski- jieko nesāka. Kurzemes hercogistē projektēja
tīrīt Bārtu un Ventu. lespējams, ka nelieli tīrīšanas darbi

veikti Daugavas pietekā Eglainē. Radās vairāki intere-

santi kanālu projekti, un bija veikti pat zināmi pasākumi
šo projektu realizēšanā (piemēram, praktiski bija sākta

Susejas—Vilkupes—Eglaines kanāla rakšana). Ūdensceļu
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uzlabošanas darbi un to projektēšana vēl plašākos apjo-
mos turpinājās 18., 19. un 20. gs. Taču jāatzīmē, ka dažas

ar ūdensceļu izmantošanu saistītas problēmas pilnīgi nav

atrisinātas vēl šodien.

A. Anteins

SENIE DZELZS UN ČUGUNA LIELGABALI

Pirmos lielgabalus Latvijas teritorijā sāka lietot 14. gs. beigās,
uzstādot tos Livonijas ordeņa pilīs. Viena no pirmajām bija Daugav-
grīvas pils, kur 1400. gadā atradās jau 5 lielgabali. Ordeņa dienestā

bija arī speciāli lielgabalu lējēji. 15. gs. otrajā pusē lielgabalus jau
plaši lietoja arī lauku apstākļos.

Sākumā lielgabalus kala no dzelzs, bet ar 14. gs. beigām lielāka

kalibra lielgabalus atlēja no bronzas. Vispirms šaušanai lietoja ak-

mens un svina lodes, bet ap 1400. gadu, kad Rietumeiropā bija apgūta

čuguna kausēšanas tehnika, sāka lietot čuguna lodes. Ar 15. gs. no

čuguna atlēja arī lielgabalus.
16. gs. sākumā lielgabalu skaits manāmi palielinājās. Daudzus

bronzas lielgabalus atlēja Rīgas pilsētas lietuvē. Sie lielgabali bija
ne tikai ierocis, bet zināmā mērā arī mākslas lējums. Lielgabalus at-

lēja arī Turlavas dzelzs manufaktūrā Kurzemē, ko nodibināja 16. gs.
beigās.

l.att. Seno dzelzs un čuguna lielgabalu atrašanās vietas Latvijā

(1960. g.).
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2. att. Mortīra Bauskas pilsdrupās.

Stipri palielinājās lielgabalu ra-

žošana un lietošana 17. gs., kad

Latvijas teritorija atradās Polijas
un Zviedrijas varā. Zviedru laikā

cietokšņu un kuģu apbruņošanai lie-

toti čuguna lielgabali, bet lauka ar-

tilērija 17. gs. bez izņēmuma sa-

stāvējusi no bronzas lielgabaliem.
Tie lietoti tādēļ, ka bronza bija div-

reiz stiprāka par čugunu, tādējādi varēja atliet lielgabalus ar plānā-
kām stobra sienām un līdz ar to arī vieglākus.

Tomēr ne tikai lētuma dēļ, bet arī uzlabotas liešanas tehnoloģijas
dēļ, kas nodrošināja kvalitatīvākus atlējumus, čuguna lielgabali sāka

pamazām izspiest no lauka artilērijas bronzas lielgabalus, līdz 19. gs.

beigās tos savukārt izspieda tērauda lielgabali.
Ļoti daudz čuguna lielgabalu atlēja Kurzemes hercogistē hercoga

Jēkaba valdīšanas laikā (1642—1682), kad tika nodibinātas 15 dzelzs

manufaktūras ar 8 lielgabalu lietuvēm. Lielākās bija Edā, Baldones

Dzelzsāmurā, Vecmuižas (Vecumnieku) Riežos un Biržu Dzelznamā,
mazākas — Turlavā, Skrundā, Lutriņos un Engurē. Ir aprēķināts, ka

viņa valdīšanas laikā kara kuģiem vien atlieti vismaz 1400 lielgabalu,
neskaitot tirdzniecības kuģu un piļu apbruņošanai un citām vajadzī-
bām pārdotos.

Kad 1710. gadā krievu karaspēks ieņēma Rīgu, izdarīja lielgabalu
inventarizāciju. No tās datiem redzams, ka tajā laikā Rīgā atradies

561 vara un čuguna lielgabals, 66 mortīras un 7 haubices.

No tiem laikiem pagājis jau ap 300 gadu. Kad pirms vairākiem

gadiem šī raksta autors uzskaitīja Latvijā palikušos vecos lielgabalus,
tad to bija, neskaitot bronzas lielgabalus, tikai 86: 2 dzelzs lielgabali,
82 čuguna lielgabali un 2 čuguna mortīras, kas atrodas 22 vietās

(sk. 1. att.). Tie novietoti muzejos vai pie tiem (Liepājā, Kuldīgā,
Ventspilī, Talsos, Jelgavā, Bauskā, Rīgā, Brīvdabas muzejā, Turaidā),

pie skolām (Valdemārpilī, Talsos, Bruknā), pie ēkām vai caurbrauk-

tuvju stūros (Vandzenē, Jaunpilī, Jelgavā, Smārdē, Zvirgzdē, Dzelzs-

āmurā, Rīgas vecpilsēta), pilsdrupās (Koknesē, Bauskā, sk. 2.

att.) v. c.

Sos lielgabalus mēdz ari pārvietot no vienas vietas uz otru. Tā,
piemēram, Turaidas lielgabals atvests no Rīgas, Brīvdabas muzeja
lielgabals no Liepājas utt. Jaunajās vietās tie visi uzstādīti uz posta-
mentiem. Taču pārvietojot daudzi ir nokļuvuši lūžņu laukumā un pār-
kausēti. Tā pirms apmēram 20 gadiem pazuda viens Kokneses lielga-
bals un daudzi senie Rīgas nocietinājumu lielgabali, kas bija ierakti

vertikāli zemē trotuāra malā apkārt kādreizējam rātsnamam un, no-

vācot drupas, izrakti.

Republikas teritorijā atrodas arī vēl tādi lielgabali, kas pieder jau-
nākiem laikiem — 18. gs. un vēlākiem gadsimtiem, tāpēc šajā rakstā

tie netiek aplūkoti.
Abi dzelzs lielgabali atrodas Rīgā: viens Rīgas Vēstures un kuģ-

niecības muzejā, otrs — Latvijas PSR Vēstures muzejā. Tie datējami



3. att. Vissenākais čuguna liel-

gabals Rīgā.

ar 15. gs. un izgatavoti no ap-
mēram 75 cm garas kaltas

dzelzs caurules ar blīvi noslēgtu
pakaļējo galu. Lai caurule butu

stiprāka, tai karstā stāvoklī uz-

sēdināti mazoglekļa tērauda

gredzeni.
Latvijā esošie senie 82 ču-

guna lielgabali ir dažāda ka-

libra un garuma.

Vissenākais čuguna lielgabals redzams Rīgas Vēstures un kuģnie-
cības muzejā (sk. 3. att.). Tas ir divdaļīgs — ar šāviņa kameru un

droši vien atliets 15. gs. otrajā pusē. Pārsteidz metāla struktūras

analīze. Tam ir perlīta pelēka čuguna struktūra, kādu pat mūsdienās

ne katram lējējam izdodas iegūt.
Par Kokneses un Bērzmentes lielgabaliem, kas izvilkti no Dauga-

vas, vairākiem Rīgas un dažiem citiem lielgabaliem varam teikt, ka

tie ir zviedru lielgabali. Taču par lielo vairumu varam noteikti ap-
galvot, ka tie atlieti Latvijā un raksturo 17. gs. liešanas tehnikas

līmeni.

Lielgabalus gatavoja viens veidotājs ar diviem palīgiem un 3 liel-

gabalu urbēji. Metālu ieguva divās pakāpēs: vispirms čuguna ceplī
(domnā) no purva rūdas ražoja čugunu, ko pēc tam kausēja lietuves

ceplī liešanai. Seit strādāja galvenokārt vācu un

nieki.

Mūsdienās no Ēdas dzelzs manufaktūras kā atmiņa palikusi veca

dzirnavu ēka un tai iepretī, upes labajā krastā, daudzi purva rūdas

un dzelzs sārņu gabali, kā arī tuvākā apkārtnē atrodamās atsevišķas
čuguna rokasgranātas un lielgaballodes. Kuldīgas, Puzes, Sabiles un

daži Talsu lielgabali varētu būt Edas ražojumi.
Daudz lielgabalu ražoja Baldones Dzelzsāmurā un Vecmuižas Rie-

žos. Seit galvenokārt strādāja zviedru amatnieki, tāpēc viņu lielga-
bali bija formas ziņā ar citām īpatnībām nekā Edā ražotie. Riežos

atradās pat šaujamlauks, kur izmēģināja gatavos lielgabalus.
Abu manufaktūru darbības beigās daudzi lielgabali, lai tie neno-

kļūtu Ziemeļu kara laikā ienaidnieka rokās, tika nogremdēti Misas

un Zvirgzdes upēs. Vēlāk tie izvilkti ārā. Daudzi no tiem zuduši, taču

atsevišķi eksemplāri vēl saglabājušies, piemēram, Dzelzsāmurā, le-

cavā, Zvirgzdē, Bruknā un Bauskā. Siem pēdējiem «brāļi» atrodas

Jelgavā, Jaunpilī, Smārdē un Rīgas vecpilsētā.

Vācu -fašistu sašautā Vietalvas baznīca, kuras torni 1944.

gada augustā atradās izlūka J. Rozes novērošanas punkts pa-

domju artilērijas uguns koriģēšanai. G. Meldera krāsu foto.







Pēc Dzelzsāmurā vietējo iedzīvotāju stāstiem, Misas upe vēl slēpjot
10—15 lielgabalu, kuru stobru gali redzami ūdenī, ja lejpusē atrodo-

šās dzirnavas atver slūžas.

V. Pāvulāne

LATVIJAS MEŽU BAGĀTĪBU IZMANTOŠANA

FEODĀLISMĀ

Meži pieder pie cilvēces vissenāk izmantotajām dabas bagātībām.
Izcilu vietu meža produkti ieņēma feodālisma laikā, kad koka tehnika

valdīja visās saimnieciskās dzīves nozarēs.

Līdz 16. gs. vidum Latvijas mežus izmantoja maz. Kaut gan

pelnu un darvas dedzināšanai cirta vērtīgus kokus, jūtamu iespaidu
uz mežu bagātībām tas vēl neatstāja. Kokmateriālus eksportēja maz,

manufaktūru, kas patērētu daudz kurināmā, kā arī meža produktus
kā izejvielu, tikpat kā nebija. Taču jāsaka, ka jau šinī laikā sākās

Latvijas ozolkoku mežu izskaušana. Cietā koksne deva daudz labas

kvalitātes pelnu. Ozolus plaši izmantoja kā lieliskus lietaskokus. Bez

tam jau 13. gs. svešzemju kuģiniekiem bija atļauts Rīgas apkārtnē
cirst ozolus kuģu remontam.

16. gs. beigās sākās intensīva Latvijas mežu izmantošana (ko
uz laiku gan pārtrauca poļu-zviedru karš). Rietumeiropā strauji pie-

auga pieprasījums pēc kuģu būves materiāliem. Sāka eksportēt kuģu
būvkokus, starp tiem vērtīgos un dārgos mastu kokus.

Arī iekšzemē sākās saimnieciskā rosība. levērojamas mežu platības
nolīda tīrumos, lai ražotu vairāk labības tirgum. Piemēram, 1686. gadā
Valmieras apriņķī mežu platība bija 600 kvadrātjūdzes, bet

1794. gadā — tikai puse no tās, Valkas apriņķī — 70, 1794. gadā —

40 kvadrātjūdzes. Augošās pilsētas patērēja daudz kurināmā. Piemē-

ram, 1728. gadā Rīgas pilsētai kopā ar garnizonu vajadzēja ap 3,5
tūkstošus asu malkas. 18. gs. vidū palielinājās degvīna dedzināšana

muižās, kā rezultātā vidēja muiža gadā izlietoja ap 200 asu malkas.

Vidzemē un it īpaši Kurzemes hercogistē attīstījās manufaktūras, kas

patērēja daudz malkas, kā arī meža pārstrādes produktus. Vēl jāpie-
skaita klāt pelnu un darvas dedzināšana eksportam, kas patērēja ļoti
daudz koksnes: lai iegūtu 1 pudu pelnu, jāsadedzina vairāk nekā

1000 pudu koksnes. Nedrīkst aizmirst arī mežu ugunsgrēkus, kas no-

postīja ievērojamas platības. Var minēt piemēru: 18. gs. pirmajā
pusē tik stipri izdega Barkavas meži, ka iepirkt kokus vietējām vaja-
dzībām brauca uz Lietuvu.

īpašu uzmanību pelna mežu bagātību izmantošanas nesaimniecis-

kās metodes. No katra koka paņēma tikai labākos gabalus, bet galot-
nes un zarus atstāja. Pirmkārt, tā zaudēja koksni, otrkārt, piesārņoja
mežu. Pie tam pielietoja izlases cirtes paņēmienu. Augošus kokus

bojāja, plēšot lūkus un mizu. Mežos pastāvīgi ganīja lopus. Vairākas

negatīvas puses bija arī līdumu līšanai: samazinājās mežu platība,
koksni, sevišķi mazāk vērtīgos krūmus, zarus un celmus, sadedzināja
uz vietas (kas gan deva labu mēslojumu), bez tam draudēja izcelties
ugunsgrēki.
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Līdz pat 17. gs. vidum mežsaimniecība vārda tiešā nozīmē nepa-

stāvēja. Nebija ne mežu likumu, ne organizētas mežu pārvaldes,
kaut gan par šo dabas bagātību aizsardzību var runāt jau ordeņa
laikos. Par koku ciršanu svešos mežos bija jāmaksā sods —

par vienu

koku puse Rīgas mārkas, par diviem kokiem 1 mārka ult. Tiesības

cirst malku un būvkokus svešos mežos piešķīra tikai savām vajadzī-
bām, nevis pārdošanai. Kurzemē bija paredzēts sods, ja kāda vainas

dēj izceļas meža ugunsgrēks, — tas jānodzēš un jāsamaksā vēl 3

ozeriņi. Vēlāk sods kļuva stingrāks, piemēram, 1638. gadā Kurzemes

landtāgs noteica pat nāves sodu vai kādu citu ļoti stingru sodu.

Svešā mežā noķīlāts zirgs bija jāizpērk ar 4 Rīgas markām.

Par mežu likumdošanu var runāt, sākot ar 17. gs. vidu. Visi

likumi, pavēles, rīkojumi utt. attiecās gan tikai uz pasīvu mežsaim-

niecību, uz mežu audzēšanu, aizsardzību un pārvaldi. Rets iz-

ņēmums bija Kurzemes hercoga Jēkaba centieni hercoga domenēs pie-
lietot efektīvāku mežu saudzēšanas metodi, proti, viņš lika malkas

mežu sadalīt 12 daļās un katru gadu nocirst tikai vienu daļu, lai pā-
rējās daļās koki līdz nākamajai ciršanas reizei pieaugtu. Izlases cirtes

vietā sāka ieviest kailcirtes, tāpat centās ierobežot lopu ganīšanu
mežos.

• Tikai 18. gs. otrajā pusē sākās aktīva mežsaimniecība — mežus

sadalīja cirsmās un nocirstos gabalus sāka atjaunot ar sēšanu un

stādīšanu.

Interesanti, ka šā laika saimniecības speciālisti lielu vērību veltīja
tieši mežsaimniecībai. 1760. gadā Nordenpflihts apcerējumā par Kur-
zemes rūpniecību dod virkni pamācību par kokzāģētavu un dzelzscepļu
ierīkošanu, ieteicot izmantot nevērtīgus krūmus, savācot tos no lauk-

saimniecībā izmantojamās zemes, kā arī vērtīgo koku atkritumus un

pat kūdru. 1796. gadā iznāca Hupeļa ekonomiskā rokasgrāmata Vid-

zemes un Igaunijas muižniekiem. Tajā ir vērtīgi padomi, kā līst līdu-

mus, kā ietaupīt malku, kā atjaunot mežus. Savās pamācībās Hupe-
lis aiziet jau līdz galējībām, piemēram, katram precētam muižas kal-

pam nevajagot apkurināt savu atsevišķu dzīvojamo telpu.
19. gs. sākumā mežu likumdošana nesniedza mežsaimniecības at-

tīstībai nekā jauna. Uzlaboja mežu pārvaldi un deva sīkas instrukci-

jas ar mežsaimniecību saistītām amatpersonām. Liela uzmanība tika

veltīta mežu atjaunošanai. Tika norādīts ierīkot skolas mežu speci-
ālistu sagatavošanai. Tas viss deva zināmus pozitīvus rezultātus, taču

vairāk attiecās uz valsis mežiem. Privātie īpašnieki rīkojās pēc saviem

ieskatiem. Sevišķi mežus postīja nomnieki, lai gan līgumos bija
punkts par mežu saudzēšanu.

Pēc līdzšinējām ziņām, lielākais laukakmens Latvijā ir

Lielais akmens Nīcgales mežā Daugavpils rajonā. Tā til-

pums ir ap 100 kubikmetru. Lasītāj! Varbūt Jūs esat atra-

dis lielāku?
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J. Zemzaris

LATVIJAS SENĀKIE GARUMA MĒRI

Veicot arhitektūras un vēstures pieminekļu apzināšanu un restau-

rāciju, lasot senos plānus un kartes, ir jāsadu-as ar mēra vienībām,
kas mūsdienās vairs nav pazīstamas un kas noskaidrojamas tikai rū-

pīgos zinātniskos pētījumos. Jautājumu sarežģī feodālisma perioda
mēru dažādība pat vienā zemē, kā arī svešzemju mēru aizgūšana, ofi-

ciāli nenosakot vietējo mēru attiecības ar tiem. Latvijas senākos vēs-

tures avotos neatrodam arī likumdošanas aktus, kas normētu vietējo
mēru sistēmas. Stāvoklis nedaudz uzlabojās ar 17. gs., kad parādījās
zinātniski traktāti un praktiskas rokasgrāmatas par mēriem, bet šie

dati jāpārbauda biežo kļūdu dēļ. Raksta uzdevums ir atvieglot orien-

tēšanos Latvijas teritorijā lietotajos garuma mēros, dodot īsu pār-
skatu par visbiežāk lietotajiem pamatmēriem.

Visos laikos ļoti izplatīti bija Rīgas pilsētas garuma

mēri ar pamatmēru Rīgas olekti, kuras lietošana izbeidzās tikai ar

1824. gada valdības rīkojumu. Vecākās, ar 1G67. gadu datētās paraug-

olekts garums ir 53,75 cm, kas praktiski saskan ar 1961. gada arheo-

loģiskajos izrakumos Rīgā, Alberta laukumā, atrastās primitīvās 13.—

14. gs. koka olekts garumu (starpība — ap 2 mm). Tā kā vēlākie

olekts paraugi salīdzināti ar 1667. gada etalonu, tā garumu var lietot

Rīgas mēru aplēsēs. Garuma mēru sistēmu Rīgas pilsētas rāte

1737. gadā uzdevusi šādu: 1 pilsētas asī 6 pēdas, olektī 2 pēdas, pēdā
12 collas. Tātad asī 161,25 cm, pēdā 26,87, ceturksnī (kortelī) 13,43
un collā 2,24 cm. Zemes mērīšana 16. gs. un vēlāk lietota ari 3,5
olekšu ass (188,12 cm), bet 17. gs. Kurzemē ieviesta 7,5 Rīgas olekšu

mēra kārts (revisorische Stange) — 403,12 cm. Sastopama arī 7

olekšu mērrīkste (376,25 cm), kas praktiski līdzinājās Reinzemes rīk-

stei, tāpat kā 3,5 olekšu ass — Reinzemes asij. Šī līdzība, jādomā,
sekmēja tik strauju un vispārēju Reinzemes mēru pārņemšanu Rīgas
pilsētā un arī uz laukiem.

Reinzemes mēri, sākotnēji lietoti Holandē, Piereinas nova-

dos un Beļģijā, ar laiku izplatās daudzās Rietumeiropas zemēs līdz

ar holandiešu fortifikācijas māku. Latvijā Reinzemes mērus lieto jau
16. gs., bet sevišķi 17. un 18. gs., kad Rīgā gruntsgabalu platību no-

saka Reinzemes kvadrāta mērrīkstēs, asīs un pēdās. Ir jāizšķir divē-

jādas Reinzemes mēru sistēmas: duodecimālā, kur mērrīkstē ieiet 2

asis, 12 pēdas, 144 collas, 1728 līnijas (376,62 cm), un decimālā jeb
ģeometriskā ar mērrīkstēs dalījumu 10 decimālās pēdās un 100 deci-

mālās collās. Parastās Reinzemes pēdas garums — 31,385 cm, bet

ass — 188,31 cm.

Zemes mērīšanā Latvijā plaši lietota arī vācu ordeņa valsts Prū-

sijas zemēs jau 13. gs. ieviestā t. s. Kulmas (Helmno) mēru sistēma.
Nosaukums cēlies no Kulmas Marijas baznīcā iemūrētajiem mērrīkstēs

un olekts etaloniem. Ordeņa virsmestrs K. fon Jungingens pasludināja
to par obligātu zemes mēru visā Prūsijā. Mēru sistēma bija veidota

pec antropometrisko mēru parauga: 4 pirksta platumi bija 1 rokas

platums (lat. palmus), 4 rokas platumi — viena pēda, 2 pēdas —

1 Kulmas olekts, 5 pēdas — divkāršais solis (lat. passus), 3 soļi —
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1 mērrīkste (pertica), 10 mērrīkstēs — mēra aukla (corda). Pārmērī-

jot Kulmas olekts etalonu, tas bija tuvs vecajai Dancigas (Gdaņskas)
olektij, apt. 57,62 cm, bet 7,5 olektis garā mērrīkste — 432,187 cm.

Kad atklājās Kulmas olekts garuma nesaskaņa ar mērrīkstēs etalonu,
Kulmas mērrīksti 1577. gadā pagarināja par 2 pirksta platumiem, un

tā radās jaunā Kulmas mērrīkste un olekts (439,06 un 58,54 cm). To

lietoja zemes mērīšanā Vidzemē 16. un 17. gs., bet, pielīdzinātu 14

Reinzemes pēdām (439,39 cm), to lietoja vēl 18. gs. beigās, piemēram,
riežu iemērīšanā.

17. gs. līdz ar pieaugošo mastu un citu koku eksportu uz Holandi

Rīgā sāka lietot vēl otru Holandes mēru — Holandes pēdu (28,31 cm)

un tās trešdaju — Holandes palmu (9,44 cm). Palmās noteica mastu

koku apkārtmēru, bet pēdās — to garumu. Šo Holandes mēru beidza

lietot tikai 19. gs. vidū. Holandes pēdās dažkārt izteikti arī celtņu

izmēri, piemēram, Pētera baznīcas torņa augstums uzdots 436 Ho-

landes pēdās.

Rīgā bija pazīstami arī Anglijas mēri. Angļu jeb Londonas

pēdu un collu lietoja gan koktirdzniecībā, gan mērniecībā, kur 18. gs.
ieviesa puspēdu garos mēroga lineālus angļu mērā. Arī kartēs lietotas

angļu asis, pēdas, jūdzes, mērrīkstēs un pat olektis. Pēdējā, jādomā,
bija 2 angļu-krievu pēdu garā zemes olekts (19. gs.). Angļu garuma
mēru sistēma bija šāda: jūdze — 1760 jardi — 5280 pēdas — 63 360

collas (1609,3295 m); angļu pēda — 30,479 cm, angļu ass (fa-
thotn) — 6 pēdas (1,828 m), mērrīkste (pole, perch) — 5V2 jardu
(5,029 m), jūras jūdze (sea mile) — 6085,898 pēdas (1854,965 m).

Rīgā un Vidzemē lietoja arī Zviedrijas mērus, kaut gan
1665. gada «Mēru un svaru plakātu», kura nolūks bija vienveidot mē-

rus visā Zviedrijas valstī, Vidzemē neieviesa. Garuma mēru sistēmas

pamatā kopš 1665. gada bija tā sauktā Stokholmas olekts. Pēc zviedru

zinātnieka Celsija mērījuma 1734. gadā šī olekts bija 23,3713 angļu
collas. Zviedru mērus' Rīgā un Vidzemē lietoja vēl visu 18. gs., un

pat Krievijas valdības izdotajā Rīgas 1768. gada licenču nolikumā uz-

dots kuģu tilpumu aplēst zviedru pēdās un collās.

Šīs zviedru jeb Stokholmas olektis nedrīkst sajaukt ar t. s. zviedru

jeb zemes olektīm (Schwedische oder Landmesserelle, Landelle), ko

lietoja Vidzemē zemes mērīšanā. 19. gs. sākumā lietotā zemes olekts

bija 61,22—61,27 cm gara, bet cik gara tā bija zviedru kadastrālajos
darbos 17. gs. beigās un vēlāk, 18. gs., nav droši zināms. Vidzemes

zemnieku zemju regulēšanas komisijas loceklis Hāgemeisters izsaka

pārliecību, ka tā bijusi 2 angļu pēdas gara olekts, kas tautā lietota

kopš seniem laikiem, tādu pašu uzskatu pirms viņa pauž franču ceļo-
tājs Dc Brejs (Dc Bray). Pēc Paukera pētījumiem, 19. gs. sākuma ze-

mes olekts lielums radies nepareizi lasītu mēroga lineālu dēļ, kur

angļu puspēdas lineāls bijis iedalīts par vienu iedaļu virs puspēdas,
kuru ieskaitot mērā rezultātā iznākusi lielāka zemes olekts, neka va-

jadzējis būt. Standartizējot olekti visai Vidzemes guberņai, Krievijas
senāts 1822. gadā noteica tās garumu uz 2 krievu-angļu pēdām
(60,96 cm), skaitot verstī 1750 olektis. Vidzemē šādas olektis sāka

lietot jau 1823. gadā, bet 1832. gadā tās sāka lietot arī Kurzemē

kroņa muižu un zemju mērīšanai. Kur plānos minēta Vidzemes ojekts,
ir jāsaprot tā pati zemes olekts.
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18. gs. Latvijā pamazām ieviesa ari krievu mērus. Rīgas
priekšpilsētas gruntsgabali 1733. gadā jau uzmēroti krievu asīs.

19. gs. 30. gados krievu mēru lietošana plānu materiālos kļūst obli-

gāta. Krievu asi jeb sažeņu jau 17. gs. noteica 3 aršīnas garu. Cars

Pēteris I precizēja krievu sažeņu, liekot tai par pamatu angļu ga-

ruma mērus, skaitot sažeņā 7 angļu pēdas. Arī 1835. gada likums par

Krievijas mēru sistēmām, kas ar 1845. gadu bija jāievieš visā Krievi-

jas impērijā, garuma mēru pamatā atstāja angļu mērus. Pēc rūpīgas
salīdzināšanas ar starptautisko metra etalonu, ko veica F. Blūmbahs

prof. D. Mendeļejeva uzdevumā, 1899. gadā Noteikumi par Krievijas
mēru sistēmu aršīnu noteica 0,71120 m garu. Izveidojās šāda krievu

garuma mēru sistēma: 1 verste — 500 saženas — 1500 aršīnas —

3500 pēdas (1,0668 km); 1 pēda — 12 collas'— 1200 līnijas — 1200

punkti (30,48 cm); 1 aršīna —
4 ceturksni — 16 veršoki — 28 col-

las (71,12 cm).
Tā kā angļu jarda un pēdas lielumi bija standartizēti un samērā

precīzi noteikti jau 17. gs:, tad minētos krievu-angļu mēru reālos lie-

lumus var pieņemt sastopamo krievu mēru aplēsēs. Sistēmā nekur nav

pieminēta krievu mērrīkste, bet karšu materiālos dažkārt tā lietota,
uzdodot tās garumu 9 pēdas, skaitot pēdā 9 veršokus. Mērrīkstēs kop-
garums būtu 90 veršoki vai 400,05 cm.

No izplatītākiem un starptautiski atzītiem mēriem vēl jāmin
franču vecie mēri, ko nomainīja metriskā sistēma. Ar nosau-

kumiem «Parīzes pēda» vai «Parīzes līnija» tie sastopami arī Latvijas
avotos. Francijas garuma mēru pamatā bija tuāzs (etalons ar no-

saukumu «toise dv Perou») — 6 Parīzes jeb karaļa pēdas garš

(«pied dv mi» — 32,4839 cm). Pēdā bija 12 collas un collā 12 līnijas
(pa 2,2558 mm). Vienā metrā bija 443,296 Parīzes līnijas — 3,07844
Parīzes pēdas — 3,28083 angļu pēdas — 3,1862 Reinzemes pēdas.

Austrumlatvijā un daļēji arī Kurzemes hercogistē ieviesās Lietu-

vas uņ Polijas mēri. Polijā vienotu mēru sistēmu ieviesa tikai

ar 1565. gada konstitūciju, kura pielīdzināja Varšavas olekti Krakovas

olektij — 58,6 cm garumā. Olekts dalījās 2 pēdās un 24 collās. 17. gs.

Polijas pēdu sāka pielīdzināt romiešu pēdai — 29,57 cm, bet ar

1764. gada konstitūciju ieviesa 59,5538 cm garu Varšavas olekti. Asī

bija 6 pēdas, mērrīkstē, prentā — 7,5 olektis, bet mēra auklā

(sznur) — 10 prenti. No Lietuvas garuma mēriem populārākā bija
Viļņas olekts, ko lietoja .arī Kurzemē tirdzniecībā ar Lietuvas audu-

miem. Viļņas olekts garums bija 62,6—63 cm, bet ar 1766. gada kon-

stitūciju Lietuvā ieviesa Parīzes pēdu un olekts bija 64,9678 cm. Viļ-

ņas olekts bija savā laikā arī zemes mēru pamatā, skaitot 7,5 olektis

mērrīkstē un 75 mēra auklā.

Vēl jāpiebilst, ka senākie garuma mēri nebija tik precīzi, lai tos

varētu izteikt ar daudzzīmju daļskaitļiem, kā to redzam metrologu vē-

lākos aprēķinos. Tomēr, ja olekts bija par salma platumu īsāka, to

izņēma no lietošanas, bet par puspirksta platuma iztrūkumu Rīgas
statūti paredz jau rokas nociršanu.
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G. Melderis

PERSONĪGĀS IZCELSMES FONDI

LPSR CENTRĀLAJĀ VALSTS VĒSTURES ARHĪVĀ

Daudzo LPSR Centrālā valsts vēstures arhīva (CVVA) fondu

vidū īpašu vietu ieņem t. s. personīgie fondi. To nav daudz — tikai

mazliet vairāk par četrdesmit, taču tie ir visai dažādi gan pēc fond-

ražu sociālās izcelsmes, gan pēc dokumentu satura. Vecākais latviešu

tautības fondradis ir Krišjānis Valdemārs (1825—1891). Viņa
personīgajā fondā vēstures arhīvā glabājas 17 lietas par laiku no

1805. līdz 1910. gadam (15 lietas atrodas arī Viļā Lāča LPSR Valsts

bibliotēka). Fondā atrodami materiāli par zemnieku stāvokli Baltija,
latviešu zemnieku izceļošanu uz Novgorodas guberņu 19. gs. 60. ga-
dos, jūrniecību un jūrskolām Baltijā, kuģniecības sabiedrības «Austra»

dibināšanu un darbību. Vērtīgas ziņas sniedz statistiskie dati par sko-

lām un bibliotēkām Latvijā. Saglabājušies atsevišķu Kr. Valdemāra

rakstu uzmetumi un fragmenti, iespieddarbi, 105 dažādu personu vēs-

tules, kā arī plašas D. Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru.

Otrs hronoloģiski vecākais latviešu tautības darbinieka fonds sa-

stāv no Jāņa Sproģa (1835—1917) atstātajiem materiāliem.

J. Sproģis mūža lielāko da]u pavadījis ārpus Latvijas — Pēterburgā,
Viļņā un Kijevā. Sarakstījies ar kritiķi V. Stasovu, pazinis Ļ. Tol-

stoju. Šodien J. Sproģi atceras kā folkloras vācēju un propagandētāju.
CVVA glabājas 10 klades ar J. Sproģa dienasgrāmatām (1864.—
1913. g.), pašrocīga autobiogrāfija un fotouzņēmums. Kaut arī dienas-

grāmatas rakstītas grūti salasāmā rokrakstā (krievu valodā), tās pē-

tījamas daudz nopietnāk nekā līdz šim, jo satur gandrīz 50 gadu

novērojumus, pārdomas un secinājumus.
Sajā grupā atzīmējams arī Jaunrozes un Seces skolotāja un folk-

loras krājēja Dāvja Ozoliņa (1856—1916) personīgais fonds,
kas satur 15 vienības (1875.—1915. g.): dienasgrāmatu, izsūtīto vēs-

tuļu un oficiālu rakstu melnrakstus, materiālus par Jaunrozes bibliotē-

kas dibināšanu un grāmatām, teātra izrāžu un koncertu organizēšanu,
to programmas, latviešu dzejnieku dzejoļu norakstus un biogrāfiskas
ziņas par autoriem, kā arī nelielu daļu folkloras pierakstu. (Grāmatā
«Latviešu literatūras darbinieki» ne visai precīzi atzīmēts, ka viņa
vākuma atliekas saglabājušās vienīgi ZA Valodas un literatūras in-

stitūtā.)
CVVA glabājas antīkās literatūras tulkotāja Augusta Ģie-

zena (1888—1964) zinātnisko un citu materiālu 42 vienības. To

skaitā atzīmējami latviešu un latīņu gramatiku manuskripti, 22 ma-

pes ar Homēra, Sofokla un Pļauta tulkojumiem.
Darbi mitoloģijā, piezīmes, melnraksti, iespieddarbi un biogrāfiski

materiāli atrodami Kārļa Strauberga (1890—1962) personī-

gajā fondā.

Paliekošu vietu Latvijas vēstures un tās avotu pētniecībā ieņem
vēsturnieks Boļeslavs Brežgo (1887—1957). Viņa personīgais
fonds vārda tiešā nozīmē gan atrodas LPSR Valsts bibliotēkā, taču

CVVA ar šādu nosaukumu apvienoti Latgales vēsturei svarīgu doku-

mentu noraksti, Piltenes un Kurzemes vēstures 15.—19. gs, materiāli.
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Latvijas medicīnas vēstures pētniekiem zināms atbalsts var būt

ārsta Artura Dīriķa (1855—1926) fonds, kas ietver biogrāfis-
kus materiālus, atmiņas par bēgļu gaitām pirmā pasaules kara laikā,

piezīmju burtnīcas, vēstules, saimnieciskus dokumentus.

Otru plašu personīgo fondu grupu veido baltvācu muižnieku, valsts,
sabiedrisko un zinātnes darbinieku personīgie fondi.

Kā Latvijas vēsturei būtiskākie atzīmējami šādi. Vispirms Frid-

riha fon Meiendorfa (1839—1911) personīgais fonds. Bū-

dams ilgus gadus Vidzemes muižniecības galva, viņš spēlēja izcilu

lomu Baltijas muižnieku cīņās par savas kārtas privilēģiju saglabā-
šanu. Viņa fondā atrodamas ļoti interesantas dienasgrāmatas, plaši
materiāli par Vidzemes saimniecisko un politisko stāvokli, 80. gadu
reformām, gubernatora gada atskaites un ziņojumi caram utt.

Otra redzama figūra apmēram šajā periodā bija vēsturnieks un

arhivārs Hermanis fon Bruinings (1849—1927), kuram, kā

atzīmē prof. J. Zutis, no 19. gs. 70. gadu beigām līdz 20. gs. 20. ga-
diem «piederēja vadošā loma Baltijas historiogrāfijā». Viņa fonds sa-

stāv no 93 lietām, tās satur plašus izrakstus, melnrakstus, piezīmes
vēstures jautājumos, ilgu gadu korespondenci, materiālus par raganu

prāvām, burvjiem, vilkačiem v. c.

Plaši izmantots ir ārsta Oto Hūna (1764—1832) fonds, kurā

bagātīgi pārstāvēti materiāli par latviešu etnogrāfiju, medicīnas vēs-

turi, pilsētām, Latvijas topogrāfiju utt. 19. gs. pirmajā pusē.
Baltvācu vēsturnieka, kartogrāfa un arhitektūras vēstures pētnieka

Kārla Levisa of Menāra (1855—1930) fondā atrodami iz-

raksti no Doles baznīcas grāmatas par 1812. gada Tēvijas kara noti-

kumiem, arhitektūras pieminekļa Lielstraupes pils plāni, biogrāfiskas
ziņas par baltvācu 17. gs. dzejniekiem, Doma muzeja vēstures priekš-
metu saraksts v. c.

Amatpersonu fondu grupā iekļaujas Vidzemes ģenerālsuperinten-
denta Kārla Gotlība Zontāga (1765—1827) personīgais
fonds. Tas satur 263 glabājamās vienības un sniedz dažkārt nozīmīgu
materiālu Rīgas un Vidzemes vēsturē 14.—19. gs.

Bez minētajiem CVVA glabā vēl vairākus citus personīgos fondus,
taču to apjoms ir neliels un var interesēt nedaudzus speciālistus.

Kā zināms, Centrālais valsts vēstures arhīvs komplektē dokumen-

tālos materiālus par feodālisma un kapitālisma periodiem, tādēļ šeit

atrodami tikai šī perioda pārstāvju personīgie arhīvi. Sie cilvēki pār-
stāv vēsturē aizgājušu laiku, un no šādām pozīcijām mums jāvērtē
viņu atstātais mantojums.

Cienījamie lasītāji! Arī šodiena rīt jau būs vēsture. Mēs esam

lielu pārvērtību laikmeta liecinieki. Saglabāsim savus personīgos ar-

hīvus, savu tēvu un vectēvu dokumentus, lai rītdienas pētnieki tajos
atrastu daudz plašāku laikmeta atainojumu nekā mēs šodienas arhīvos

atrodamo personīgo fondu materiālos!



A. Caune

KĀDA VIDUSLAIKU KAPA ZĪME LATVIJĀ

Ikviens, kas bijis Koknesē, ar interesi būs aplūkojis arī Pērses

gravas malā īpatnēju vēstures pieminekli kapa zīmi, t. s. riņķa, rata,

ripveida jeb saules krustu. Šādi pieminekļi viduslaikos bija izplatīti ne

vien Latvijā, bet arī Igaunijā, senajās krievu zemēs, Vācijā, Zvied-

rijā v. c.

Pie mums šo krustu izgatavošana kristīgās ticības ietekmē ievie-

susies no kaimiņu zemēm.

Ir ziņas, ka Latvijas PSR teritorijā šādas kapu zīmes bijušas 12

vietās. Visbiežāk (8 vietās) tās sastopamas Kokneses apkārtnē.
Šīs kapu zīmes izgatavotas no vienāda biezuma (10—15 cm) do-

lomīta plātnēm, kam augšdaļa izveidota kā riņķis. Riņķa diametrs

dažādiem krustiem svārstās no 00 līdz 90 cm. Riņķim vidū izkaļot

četrus sektorus, rodas četru vienādu staru krusts ar staru platumu
B—ll cm. Riņķis balstīts uz taisnstūra vai trapeces pamatnes, kuras

garums pārsniedz loka diametru.

Senāko riņķa krustu fasāde parasti rotāta ar vienu jeb vairākiem

iecirstiem krustiem, bet Madlienas kapu krustā iekalti zvaigžņveida
ornamenti. īpatna parādība ir zemnieku māju jeb īpašuma zīmes, kas

iecirstas krustos Seces Putraskroga kapos un Krapē. Putraskroga kapu

pieminekļos iecirstās zīmes visas ir līdzīgas, kas liecina par vienas

dzimtas kapu vietu.

Vecākos riņķa krustus grūti datēt, jo uz tiem nav nekādu uzrakstu,

pie tam saglabājušos pieminekļu skaits ir niecīgs un tie paši vairs

neatrodas sākotnējās vietās. Vienu no vecākajiem Kokneses riņķa

Riņķa krusts Krape.
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Riņķa krusts ar ie-

kaltu mājas zīmi

Seces c. Putras-

kroga kapos.

krustiem pēc tajā iecirstajām zīmēm, kas varētu apzīmēt gada skaitli,
vēsturnieks paleogrāfs R. Malvess datē ar 16. gs. (1514. g. ?). Jau-

nākie krusti attiecināmi uz 18.—19. gs. .

Senākie kapaķjmeņi, it īpaši attēli un uzraksti uz tiem, bieži ir no-

zīmīgi sava laika mākslas un amatniecības paraugi, fie vēstures pēt-
niekiem sniedz vērtīgas ziņas par šī laikmeta materiālo un garīgo
kultūru. Līdz šim 'literatūrā galvenā vērība veltīta kulta celtnēs eso-

šajām kapu plāksnēm un epitāfijām, bet nepelnīti aizmirstas vienkār-

šās kapu zīmes senajās kapsētās. Arī tās raksturo vietējo akmeņka|u
darba prasmi un tradīcijas. Lai gan šodien Latvijā zināmas 12 vie-

tas, kur bijuši riņķa krusti, tomēr sākotnējā vietā un nebojāti vairs

nav gandrīz neviens no tiem. Ir laiks arī šos vēstures pieminekļus
ņemt valsts aizsardzībā un pasargāt no galīgas iznīcības.

LATVIJAS RIŅĶA KRUSTU SARAKSTS

1. Stučkas raj. Kokneses Jāņa kapos 2 pieminekli. Vecākais
1964. gadā pārvests uz LPSR Vēstures muzeju. Jaunākais — 20. gs.

atdarinājums.
2. Stučkas raj. Seces c. Putraskroga kapos 3 pieminekļi. 2 vecākie

ar māju zīmēm. 1 no 19. gs. ar latvisku uzrakstu. 1964. gadā kapsēta
iznīcināta.

3. Stučkas raj. Bebru c. Zuteņu kapos 1 piemineklis.
4. Stučkas raj. Aizkrauklē 1 piemineklis. Sākotnējā atrašanās

vieta nav zināma. 1930. gadā pārvests uz Brīvdabas muzeju. Kara

laikā pazudis.
5. Ogres raj. Krapes ciemā pie Ādmiņu mājām 2 pieminekļi (bo-

jāti).
6. Ogres raj. Madlienas c. Vecajos kapos 2 pieminekļi. 19. gs.

pārvesti uz Pilskalnu pie Plāteres muižas, tagad pilnīgi iznīcināti.
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7. Jēkabpils raj. Sēlpils c. pie baznīcas 2 pieminekļi. Tagad vairs

nav atrodami.

8. Jelgavas raj. Zaļenieku c. Jēkabnieku kapos 1 piemineklis.
9. Jelgavas raj. Ausmas c. pie bij. Mūrmuižas 1 piemineklis no

18. gs. ar latviešu uzrakstu.

10. Cēsu raj. Lielstraupes c. bij. muižas parkā 1 piemineklis.
11., 12. Literatūrā pieminēti riņķa krusti Bauskā un Krustpilī. Šo-

dien dabā tie nav atrodami, un nav izdevies atrast arī sīkākas ziņas

par tiem.

L. Dumpe

ETNOGRĀFU PĒTĪJUMI DOLES SALĀ

Reiz senatnē pavasarī palu laikā, kad Daugavas krācēs lejpus Ik-

šķiles sablīvējās augsti ledus kalni, Daugavas ūdeņi izlauza jaunu

ceļu — uz rietumiem no vecās gultnes. Aiz krācēm atteka, t. s. Sausā

Daugava, panāca Lielo Daugavu un ieplūda tajā. Tā radās Latvijas
lielākā sala — 9 km garā un 2,5 km platā Dole.

Sī sala Rīgas pievārtē kopš seniem laikiem bijusi intensīvi apdzī-
vota. Ķivutkalna apakšējos slāņos arheologs J. Graudonis atklājis
apbedījumus, kas datēti ar II g. t. p. m. ē., Vampenicšos arheoloģe
E. Snore konstatējusi plašu dzelzs laikmeta kapulauku, pēc kura

spriežot salas senie iedzīvotāji bijuši lībieši. Tā kā Doles sala atro-

das tuvu Latvijas svarīgākā satiksmes ceļa — Daugavas lejastecei un

pie tās bija braslas, kas noderēja satiksmei arī pāri upei, pārvaldīt
salu bija stratēģiski svarīgi. Tādēļ Dole jau 12. gs. beigās nokļuva
vācu bīskapa varā. 13. gs. uz salas pretī Rumbas krācei uzcelta mūra

pils un pakļautie Doles lībieši aplikti ar nodevām bīskapa labā. Vēlā-

kos gadsimtos Doles zemnieki pastāvīgi cieta no salas īpašnieku ba-

ronu patvaļas. Buržuāziskās Latvijas gados Dolē bija ap 150 pārsvarā
sīko zvejnieku un piepilsētas tipa saimniecību. Tajās dzīvoja nepilni
700 cilvēku. 1959. gadā tautas skaitīšanā salā reģistrēti 620 iedzīvo-

tāji. Tie strādāja zvejnieku artelī «Sarkanais daugavietis» un padomju
saimniecībā «Olaine», kuras rīcībā uz salas bija 920 ha zemes.

Pēc Rīgas HES izbūves, kas sākta 1966. gadā, Doles salas augš-

daļu pārklās ūdenskrātuve, bet mežainajā lejasdaļā izveidos parku
rīdzinieku atpūtai. Lielākā daļa salas saimniecību tiks likvidētas, un

iedzīvotāji pārcelsies uz citu vietu. Tādēļ Latvijas PSR ZA Vēstures

institūts 1966. gadā sāka Doles salas etnogrāfisko izpēti, kuras uzde-

vums bija noskaidrot salas iedzīvotāju nodarbošanās veidu, materiālo

un garīgo kultūru. īpaša uzmanība tika pievērsta salas iedzīvotāju
saimnieciskajai dzīvei.

Ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi noteica Doles saimnie-

cību komplekso, daudznozaru raksturu. Dolenieši nodarbojās gan ar

zemkopību, dārzkopību un lopkopību, gan ar zveju, laivu transportu
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Daugavas lašu tacis 18. gs.beigās (J.Chr. Brotze. Monumente... II,
10. lpp.).

un plostošanu. Atceroties dzīvi uz salas, vecie dolenieši mēdz teikt:

«Visa dzīve jau bija Daugavā.»
Viens no galvenajiem iztikas avotiem bija zveja, kas salai sagādā-

jusi slavu tālu Latvijā. Kā Sausajā, tā arī Lielajā Daugavā pie Doles

salas ir krāces, ko vietējie iedzīvotāj sauc par kauliem, — Baltais

kauls pie Zirņu salas, Glumais, Pendera, Ažu v. c. kauli. Pie krācēm

bija izdevīgas zvejas vietas, kur ķēra vērtīgas zivis — nēģus, lašus

v. c. Tādēļ krāču tuvumā koncentrējās apmetnes, kas Dolē vispār
izvietotas galvenokārt piekrastē, apliecinot zvejas seno nozīmi saim-

niecībā. Ka lašu un nēģu zvejai Dolē ir ļoti senas tradīcijas, liecina

arī senākie Latvijas vēstures rakstītie avoti. 1201. gadā Latviešu

Indriķis min bīskapa zvejniekus, kas ķēruši zivis pie Rumbas Doles

salas labajā pusē. Rīgas patrimonālapgabala pārvaldes pārskatos
vairākkārt minētas lībiešu nodevas lašos un citās zivīs. Gadsimtu

gaitā Doles zvejnieki izkopuši un pilnveidojuši zvejas paņēmienus,

piemērojot tos īpatnējiem apstākļiem spēcīgajā straumē un krācēs.

Sens un līdz pat pēdējam laikam saglabājies zvejas paņēmiens ir

lašu ķeršana ar tačiem.

Sens zvejas veids Daugavā bija arī t. s. «suveksis».

Zvejas attīstību Dolē sekmēja tuvais Rīgas tirgus, kur zvejnieki
pārdeva zivis paši vai realizēja ar uzpircēju starpniecību. Bet grūtī-
bas sagādāja labas zvejas vietas iegūšana: Daugava piederēja muižai,
un zvejas vietu vajadzēja rentēt par krietnu maksu. Vēl lielākas grū-
tības radās buržuāziskās Latvijas gados, kad Daugava nonāca Rīgas
pilsētas īpašumā un zvejas vietas tika iznomātas vairāksolīšanā. Aug-
stā nomas maksa, uzņēmēju un uzpircēju patvaļa piespieda ne vienu

zvejnieku vien pelnīt iztiku ar citu darbu. Padomju varas apstākļos
Doles zvejnieki iekļāvās Daugavas zvejnieku artelī «Sarkanais dau-

gavietis» un apgādāja ar slavenajiem Doles nēģiem Rīgas un citu

republikas pilsētu iedzīvotājus.
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Zeme Doles salā, izņemot upmalas un salas lejasgalu, ir neaug-

līga, smilšaina. Pamatā — cieti ieži, kas vietām krastos veido vairā-

kus metrus augstu krauju. Raža bija niecīga, sausā vasarā nepietika
pat iztikai un doleniešiem vajadzēja braukt uz Rīgas vai Bauskas

tirgu. Tikai izmantojot mākslīgos mēslus, zemkopība sāka dot arī

zināmus ienākumus un dažās samniecībās ieguva pat pārsvaru, kā,

piemēram, Vampeniešu ciemā salas augšgalā.

Rīgas tirgus tuvums toties noteica samērā plašu dārzeņu audzē-

šanu salā. Audzēja galvenokārt kartupeļus, kam salas augsne bija
piemērotāka, un gurķus. Sakarā ar izdevīgajiem klimatiskajiem ap-

stākļiem pievērsās arī agrajiem dārzeņiem: kamēr uz cietzemes pava-
saros vēl bija nakts salnas, Dolē stādījumus pasargāja Daugava, kas

naktīs, lēni atdzisdama, neļāva gaisa temperatūrai nokrist zem o°.

Kādreiz Rīgas tirgū iecienīti bija arī Doles ķirši, taču bargajā
1939. gada ziemā ķiršu dārzi izsala.

Lopkopība, tāpat kā zemkopība, pirms pirmā pasaules kara kalpoja
tikai pašu vajadzībām. Lopkopības attīstību kavēja galvenokārt pļavu
un ganību trūkums. Ganības bija krūmos, upes malā un muižas

mežā, par kura izmantošanu vajadzēja muižai atstrādāt. Pļavu salā

vispār nebija. Tās doleniešiem kopš seniem laikiem bija Daugavas
kreisajā krastā —

aiz Ķekavas un Bērzmentes. Taču lopkopībai izdevī-

gais apstāklis — tuvais Rīgas tirgus, no vienas puses, un grūtības
ar zveju, no otras puses, noteica šīs nozares strauju attīstību 20. gs.
To sekmēja arī zemes kultivēšanas iespējas, kas atrisināja lopbarības
problēmu, un regulāras kuģīšu satiksmes atklāšana ar salu. Piena

produkti doleniešiem 30. gados kļuva par nozīmīgu peļņas avotu.

Vairākas reizes nedēļā Doles saimnieces brauca uz Rīgas tirgu ar

svaigu pienu, krējumu un biezpienu. Dažām tirgū bija savi zināmi

«kundes», citas pārdeva piena produktus uzpircējiem.
Dolē pierakstītas atmiņas par siena pļaušanu un dzīvi t. s. tālajās

pļavās, kurp salas iedzīvotāji devušies uz visu pļaujas laiku. Intere-

sants ir ratu un vēlāk arī siena vezuma transportēšanas paņēmiens—

sasienot kopā 2 laivas un uzliekot tām dēļus, uz kuriem uzbrauca

zirgu ar visu vezumu. Salā saglabājušās atmiņas par vairākām sena-

jām pirmās ganu dienas paražām. Tā pirmajā ganu dienā bijis pa-
rasts apliet ganu un visu saimi ar ūdeni — lai govis dotu vairāk

piena, bet gani negulētu. Izdzenot lopus no kūts, saimniece apskrējuši
tiem trīs reizes apkārt ar atslēgu rokā un pēc tam iemetusi atslēgu
lopu vidū — «lai lopi turētos pie mājām».

Daudz nostāstu pierakstīts par laivu transportu, kas pagājušajā

gadsimtā Dolē arī bijis svarīgs peļņas avots. Daugavas krastu bagā-

tība ir radze — dolomīts. Dolenieši lauza to un veda uz Rīgu, kur,

pilsētai augot, bija liels pieprasījums pēc būvakmens. Doleniešu laivas

cēlās pēc dolomīta līdz pat Ķegumam un Koknesei. Ja vējš bija no

jūras puses, augšup pa Daugavu cēlās, uzvelkot buras. Ja ceļavēja

nebija, tad laivas pret straumi vilka zirgi, iedami pa krastu. Otrs

transportēšanas objekts bija oļi un grants. Katrā mājā bijušas vairā-

kas laivas. Tās bija krietni lielas, tā ka katrā varēja iekraut ap 10 m3
akmeņu. Pēc Rīgas—Daugavpils—Orlas dzelzceļa atklāšanas 1861.gadā
laivu transporta nozīme sāka mazināties. Pirmajā pasaules karā gāja

bojā arī gandrīz visas doleniešu lielas laivas. Pec tam laivu transpor-

tam bija vairs tikai gadījuma raksturs.
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Koku pludināšanas laikā dolenieši strādāja uz plostiem. Gar Dau-

gavu bija daudz mežu, no kuriem kokmateriālus pludināja uz Rīgas
ostu. Daugavas daļa no tagadējiem Rīgas tiltiem līdz Doles salas

augšgalam, ietverot arī Sauso Daugavu, noderēja par koku ostu.

Krastos bija ierīkoti riņķi 3000 plostu novietošanai. Tie Doles krast-

malās redzami vēl tagad.
Celtniecības pētnieki uzmēroja salā vairākas 19. gs. ēkas — Zirņu

salā, Vampeniešos, Kaulmačās v. c. Diemžēl šādu celtņu salā palicis
nedaudz — pirmajā pasaules karā 90% zemnieku māju bija izpostī-
tas, tādēļ pašreizējās ēkas, ar nelieliem izņēmumiem, celtas nesen.

Savdabīgas ir Doles plieņu kūtis v. c. saimniecības ēkas, kam mate-

riālu devusi pati sala.

Kā jau atzīmēts, m. ē. I g. t. Dolē dzīvoja lībieši, tādēļ īpašu
vērību Doles materiālās kultūras pētnieki veltīja lībisko elementu kon-

statācijai. Tie samērā labi izsekoti doleniešu zvejas rīkos un ar tiem

saistītajā terminoloģijā (tači, tariņi v. c). Citās materiālās kultūras

jomās lībiskas iezīmes tikpat kā neizdevās atrast. Tas izskaidrojams
ar citu novadu zemnieku intensīvu ieplūšanu Dolē.

Garīgās kultūras pētnieki izsekojuši galvenām izmaiņām doleniešu

izglītībā un kultūrā. Doles draudzēs skolas hronikā lasām, ka Doles

salā mācīties bijis iespējams tikai nedaudziem bērniem. Skola atra-

dusies nožēlojamā mājelē, kur ziemu klases pa spraugām piepūstas
ar sniegu, bet par satrunējušajiem griestiem bijis jābīstās, ka tie ne-

uzkrīt bērniem uz galvas. Līdz pat padomju varas gadiem salā bija
tikai četrklasīga skola. Garīgais centrs — septiņgadīgā skola, biblio-

tēka, pasts, medicīnas punkts v. c. bija Ķekavā. Ledus iešanas laikā

un plūdos, kad satiksme ar cietzemi pārtrūka, salas piedzīvotāji no

visa bija atrauti. Padomju varas gados kultūras dzīve salā kļuva pat-

stāvīgāka. Te darbojas astoņgadīgā skola, klubs, bibliotēka, feldšeru

un vecmāšu punkts, veikals, sakaru nodaļa. Sabiedriskajā dzīvē Dolē

ieviesās jaunās, padomju tradīcijas — vārda došanas, pilngadības
v. c. dienas. Zvejnieku artelis «Sarkanais daugavietis» ik gadu rīkoja
svētkus ar jautrām veiklības sacensībām nēģu cepšanā v. c. zvejnieku
darbos.

Visumā ekspedīcijās Dolē iegūts samērā plašs materiālu klāsts

(apraksti, zīmējumi, fotouzņēmumi) par tās iedzīvotāju darbu un dzī-

ves veidu, kurā līdz pat nesenam laikam saglabājies daudz senu un

savdabīgu iezīmju. Doles salā savāktos etnogrāfiskos materiālus ZA

Vēstures institūts ir paredzējis tuvākajos gados publicēt. Lai izde-

vums būtu pēc iespējas pilnīgāks, visi Doles darba un dzīves veida

pazinēji tiek lūgti pierakstīt savas atmiņas un nosūtīt tās Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Etnogrāfijas un arheolo-

ģijas sektoram. Adrese: Rīgā, Turgeņeva ielā 19.

LASĪTĀJI!

Vāciet un sūtiet mums ziņas par tautas zināšanām ag-

ronomijā! Pēc kādām pazīmēm dabā zināja, kurā laikā

visizdevīgāk sēt un stādīt dažādus laukaugus un dārze-

ņus?
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M. Slava

ORNAMENTS LATVIEŠU TAUTAS MĀKSLĀ

Raugoties tautas mākslas darinājumos, mēs redzam

skaistu rotājumu — ornamentu, kas ir tautas mākslas ne-

atņemama sastāvdaļa. Ornamenta sakārtojumi gan vien-

kāršākās, gan greznākās kompozīcijās rotā ēku iekšējās
un ārējās sienas, mēbeles, traukus, audumus, izšuvumus,
rotas lietas v. c. lietojamos priekšmetus.

Aplūkojot dažādu tautu lietišķās mākslas priekšmetus,
redzam, ka ornamentālā rotājuma un iecienīto formu ziņā
tie atšķiras cits no cita, kas izskaidrojams ar katras tautas

īpatnībām, kuras veidojušās konkrētos sociāli ekonomiska-

jos apstākļos. Ornaments ir ļoti sens cilvēka māksliniecis-

kās darbības veids; tas radies vienlaikus ar tēlotājas māk-

slas visvecākajiem pieminekļiem (pirmatnējo mednieku

glezniecību un tēlniecību).
Ornamenta attīstības gaita Latvijas teritorijā izseko-

jama, sākot ar neolīta atradumiem: māla trauku lauskas

rotātas ar bedrīšu, zobiņu un svītriņu ornamentu (svītri-

ņas sakārtotas skujveidīgi). šie paši ornamenta elementi

sastopami kaula dunču rotājumos un m. ē. pirmajos gad-
simtos — metāla rotas lietās.

Bagātie arheoloģiskie materiāli par agro feodālismu

dod skaidrus norādījumus par ornamenta kompozīcijas at-

tīstības straujiem tempiem. Visplašākos materiālus sniedz

rotas lietas un apģērbu fragmenti.
Latviešu ornamenta senākās formas ir stingri ģeomet-

riskas (augu un dzīvnieku motīvi sastopami tikai jaunā-
kajos darinājumos). Visbiežāk izplatītie elementi: taisnais

un slīpais krusts, skujiņa, līklocis, trīsstūris, zalktis, ju-
mis (2 stilizētas vārpas), zvaigznīte, zaru krusts, austras

koks v. c. dažādos variantos. Visbiežāk sastopamās kom-

pozīcijas: joslas un pamatu klājošā, retāk —centrālā kom-

pozīcija. M. ē. 5.—6. gs. notiek pārmaiņas ornamenta at-

tīstībā, ornamentā nostiprinās elementu varianti un ro-

tājumu pamatformas. Nerotā vairs visu priekšmeta vir-

smu, bet ornaments novietojas tikai noteiktās vietās —

aproču galos vai arī vienkāršu joslu aproces vidus daļā

pārtrauc ar citu rakstu elementu. Arvien redzamāku vietu

sāk ieņemt taisnais un slīpais krusts un saulītes, vienlai-
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Rakstu ābecīte. Liepājas novadpētn. muz., 12378.

cīgi lielu nozīmi iegūst līklocis. Lielus ornamentus vairs

nemēdz veidot ar taisnām svītrām, bet gan ar sīku viļņ-
veida līniju. Jauna parādība ir ornamenta salikums maiņu
rindā, t. i., kādu ornamenta elementu atkārto vienu vai

vairākas reizes, pēc tam to pašu dara ar citu. Maiņu rin-

das plašāk ieviešas ap 8. gs. un visbagātāk sazarojas
agrā feodālisma posmā (9.—13. gs.), neizzūdot no tautas

mākslas kompozīcijām arī vēlajā feodālismā. Agrajā feo-

dālismā rodas vairāki jauni elementi — trīsstūri vai ne-

lieli četrstūri un bagāti zaru krusta varianti. Ar zaru krus-

tiem greznotas ne vien bronzas rotas lietas, bet arī villai-

nes un to apaudi. Sākot ar agro feodālismu, ornamenta

salikumos vērojama atšķirība starp latgaju, zemgaju, sēļu,
kuršu un lībiešu apdzīvotajiem apgabaliem, lai gan atse-

višķi elementi ir tie paši. /

Viens no pamatelementiem visu tautu ornamentikā ir

saulīte, ritentiņš, kas izveidojas no vienkārša punktiņa —

aplīša vai krustojuma un sasniedz bagātas formas. Lat-

viešu tautas mākslā saulīte sastopama gan kā rotājošs
elements, gan arī kā priekšmetu forma (saktas).
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Sedziņas fragments
(Ludzas raj.).

Noteikta kompozīcijas kārtība attīstības gaitā no vien-

kāršā uz sarežģīto izveidojas par zināmiem nerakstītiem

likumiem, kam pakļaujas viss kolektīvs. Šie kompozīcijas
likumi tad arī kļūst par kāda zināma kolektīva īpatnību,

jo tikai zināmai videi parastais un darinātājam tīkamais

iekļūst tautas mākslā.

Vienkāršākās joslas pirmsākums ir ar ritmisku atkārto-

jumu saistīta atsevišķu raksta elementu rinda, kas parasti
piekļaujas priekšmeta malām vai noslēgumam.

Saistot vienkāršo rindu ar svītras pamatu, var iegūt da-

žādas variācijas. Šis kompozīcijas veids sastopams agrā
feodālisma rotas lietās, 18. gs. Ventspils villainēs, Liel-

vārdes vainagā, koka izstrādājumos v. c.

Joslu kompozīcija vai atsevišķi raksta elementi parasti
tiek novietoti laukumā, kura-lielums, kā arī laukumā no-

vietotās kompozīcijas veids var būt dažāds. Laukums var

būt ieslēgts regulārā daudzstūrī, aplī un joslā. Šie lau-

kuma paveidi dod mums iespēju rast dažādus kompozīci-
jas atrisinājumus laukumā.

Rotātie priekšmeti izveido virsmas laukumus, uz kuriem

novietojas raksts. Priekšmets ar savu formu diktē raksta

novietojuma veidu, kas izriet no lietderības principiem.

Čaklo roku darinājumi: cimdi (Rēzeknes raj.) un šalles

(Preiļu raj.).
M. Slavas krāsu foto.
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1960. g. Republikāniskās tautas mākslas izstādes eksponāti.

Tas, ar ko var rotāt vienu priekšmetu, ne katrreiz lieto-

jams citam priekšmetam ar atšķirīgu forfhu.

Visbiežāk visa laukuma rotāšanas princips jeb t. s.

«fona raksts» sastopams adītos cimdos, kuru valnītī pa-

rasti ir svītru kompozīcija, bet delnā fona raksts. Fona

rakstu kompozīcija vēl sastopama Lielvārdes greznā krekla

piedurknēs, kas visas «nosētas» ar mazām zvaigznītēm.
18. gs. villainēs visiecienītākais ir laukuma malu rotā-

jums, kur galos parasti novietojas platākā josla, bet ma-

lās šaurākās, kas ļoti labi saskaņojas ar villaines izmēru

attiecību 1 :2. Zīmīgi, ka Kurzemē, kur villaiņu izmēri

vairāk tuvojas kvadrātam, viena no malu joslām atkrīt,

bet pārējās trīs kļūst platākas. Šie raksta un kompozīci-
jas pamatprincipi sastopami arī citos tautas mākslas da-

rinājumos, tikai atkarībā no materiāla un rotātā priekš-
meta formas atsevišķās daļās ornaments izmainās, tomēr

kompozīcijas pamatprincipi paliek tie paši.
Tautas mākslas kompozīcijā ļoti svarīgs ir krāsu sali-

kums, ko nosaka dažādi apstākļi. Latviešu tautas mākslas
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īpatnējais krāsu salikums veidojies naturālās saimniecības

apstākļos, kad vienīgās krāsvielas bija Latvijas teritorijā
iegūstamie augi, kurus dažādi apstrādājot un kodinot

ieguva vajadzīgos krāsu toņus. Šķiedru vielu krāsošanu
baltu ciltis pazinušas jau 8. gs., par ko liecina arheolo-

ģisko izrakumu audumu fragmenti. Tiešu dokumentu par
latviešu tautas mākslas rakstu un krāsu kompozīciju laikā

no 14. līdz 18. gs. trūkst, bet no 17.—19. gs. saglabājušies
darbi pārsteidz ar vispilnīgāko polihromiju, kur četru pa-
matkrāsu kompozīcija veidota galvenokārt baltā pamatā.
Tekstilijās krāsas parasti lietotas kopā pa pāriem: sar-

kana ar dzeltenu zilā vai tumši zaļā iežogojumā, dzeltens

ar zaļu sarkanā iežogojumā. Bet krāsu pāros, sevišķi Kur-

zemē, iecienīti arī krāsu kontrasti: dzeltenais ar zilo un

sarkanais ar zaļo.

Latviešu tautas mākslā raksturīga ir tehnika un rakstu

bagātība, jo reti sastopama villaine, kas būtu izstrādāta

vienā rokdarbu tehnikā ar vienu un to pašu raksta ele-

mentu. Parasti raksta elementus — ornamentus dažādi va-

riē vai sastāda kompozīciju no vairākiem pilnīgi dažādiem

ornamentiem.

Svešzemnieku jūgs spieda latviešu tautu atteikties no

greznām, ar bronzas gredzentiņiem rotātām villainēm,

vainagiem, kā aū no dārgām rotas lietām un rast citu

rotāšanas veidu, kas atbilstu latviešu materiālajām iespē-

jām. Izzūdot bronzai un citiem dārgākiem materiāliem,

villaines sāka izgreznot ar krāsainiem1 izšuvumiem, kas

jau 13. gs. bijis iecienīts rotāšanas veids.

Tā senās kultūras vērtības saglabājās un attīstījās tā-

lāk arī grūtajos apstākļos, cauri gadu simteņiem. Orna-

mentikas elementi kļuva grafiski izteiksmīgi. Senākajos
ornamenta motīvos var saskatīt dabas elementu pēdas. Ar

saules, mēness, zvaigznes, koka, viļņotas upes līnijas v. c.

stilizētiem ornamentu elementiem izrotāja apģērbu, iedzī-

ves priekšmetus, rotas lietas. Latviešu tautas folklora ap-

stiprina, ka arī mūsu ornaments pirmatnējā attīstības sta-

dijā tēlaini izskaidrojis apkārtējo pasauli.
Sabiedrības attīstības augstākās stadijās ornamenta

pirmnozīmība zaudējusi savu lomu cilvēka dzīvē, bet ar

savām formām un krāsu ziedu tas sniedz estētisku bau-

dījumu priekšmeta darinātājam un lietotājam.
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R. Tavare

MATERIĀLISMA ELEMENTI LATVIEŠU MITOLOĢIJĀ

Mitoloģijas izcelšanās saistās ar pirmatnējā cilvēka centieniem iz-

zināt un pakļaut apkārtējās pasaules spēkus. Cilvēks sāka meklēt

sakarību starp dažādiem priekšmetiem un parādībām, domāt par to

cēloņiem. Taču viņa zināšanu līmenis vēl nebija tik augsts, lai pareizi
izprastu to būtību. Tāpēc reālais bieži vien tika aizstāts ar fantas-

tisko. Spilgts piemērs tam ir mitoloģija — fantastisks īstenības at-

spoguļojums pirmatnējā apziņā, ko raksturo dabas un sabiedriskās

dzīves parādību personificēšana. Mitoloģijā varam saskatīt dažādu

sabiedriskās apziņas formu (zinātnes, mākslas, morāles, reliģijas)
iedīgļus.

Viens no mitoloģijas pamatuzdevumiem ir sniegt īsus skaidrojumus
un atbildes — kad, kur un kāpēc radusies kāda lieta, parādība vai

tai raksturīga īpašība, nosaukums v. tml. Par to liecina teikas, kas

līdzās tautas dziesmām uzskatāmas par galvenajiem latviešu mitolo-

ģijas avotiem. Teikas, kuru pamatā ir mitoloģiskais pasaules skatī-

jums, aptver plašu parādību loku. Tās stāsta par kosmisko ķermeņu

un meteoroloģisko parādību, zemes, ezeru, upju, mežu un purvu, kā

arī to nosaukumu rašanos, par dzīvnieku un augu izcelšanos, par
cilvēka, viņa ārējā izskata un rakstura īpašību rašanos un veidoša-

nos. Šo skaidrojumu pamatā ir cilvēcisko īpašību un it īpaši cilvēka

radošo spēju piedēvēšana pilnīgi vai daļēji antropomorfizētiem dabas

tēliem.

Vairums teiku par kosmisko un meteoroloģisko ķermeņu, kā arī

par zemes radītājiem uzskata dievu un velnu. Kā cilvēka darba procesu

teikas tēlo arī Daugavas rakšanu, ceļu ierīkošanu v. tml. Darītāji
šajās teikās ir dažādi putni, zvēri, rāpuļi, kurus vada un izrīko dievs.

Pirmatnējā, naivā materiālisma elementi šeit parādās galvenokārt kā

cilvēku stihiska pārliecība par ārējās pasaules objektīvu pastāvēšanu.
Cilvēks dabā nesaskatīja neko pārjuteklisku. Pat galveno mitoloģisko
tēlu — dieva, Laimas, velna darbībā viņš redzēja ikdienišķu, parastu
laba vai ļauna cilvēka rīcību, kas atšķīrās tikai ar lielāku spēku un

plašāku mērogu. Tātad pēc tautas stihiski materiālistiskajiem priekš-
statiem mitoloģiskās būtnes nav nekādas pārdabiskas radītājas. Tās

izmanto jau pastāvošos izejmateriālus, dažādu cilvēku, dzīvnieku un

citu būtņu palīdzību. Dažreiz «radītāja» lomu izpilda paši cilvēki. Tā,
piemēram, zvaigznes radušās no kvēlojošām oglēm, ko puiši uzsvie-

duši debesīs. Subjektīvi cilvēka pieeja objektīvajai īstenībai bija mate-

riālistiska: viņš centās atklāt reālos cēloņus, iedarboties uz tiem ma-

teriāli, lai nodrošinātu savu eksistenci. Taču lietu un parādību būtī-

bas neizpratne objektīvi veicināja arī ideālisma un reliģijas attīstību,
kas savās sākotnējās formās ir cieši vienota ar mitoloģiju.

Līdz ar civilizācijas progresu, padziļinoties pozitīvajām zināšanām

par dabu un sabiedrību, sākas mitoloģiskās apziņas sairšana atseviš-

ķās sabiedriskās apziņas formās. Folklora gūst arvien noteiktāku māk-

slinieciskās daiļrades raksturu, kam kalpo arī mitoloģiskie tēli. Šai

sakarībā aplūkosim vienu no raksturīgākajiem un populārākajiem tē-

liem latviešu folklorā — velna tēlu. Šī tēla sākumus varam meklēt jau
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pirmsšķiru sabiedrībā, kad tautas fantāzija ar velnu personificēja sa-

vus priekšstatus par noslēpumainajiem, vēl neizzinātajiem dabas spē-
kiem. Pirmatnējais velns tēlots kā spēcīgs, bet muļķīgs un neattapīgs

purvu, ezeru un mežu iemītnieks. Viņš neizrāda īpašu ļaunumu un sa-

dursmēs ar cilvēku vienmēr ir zaudētājs.
Tālākā attīstībā velna tēlā ietverts dažāds saturs: teiku ciklā par

dieva un velna kopīgajām gaitām turpinās muļķa velna tēma. Velns

šeit tēlots kā neveikls, aprobežots stiprinieks, kuru dievs ar viltu un

gudrību viegli piemāna.
Jaunas iezīmes velna tēlā ienes kristīgās reliģijas ietekme: galve-

nais akcents tiek vērsts uz velna kā ļaunā gara attēlojumu; velna mā-

joklis vairs nav ezers vai purvs, bet kristīgās reliģijas sludinātā elle;
velns spīdzina ellē nonākušos grēciniekus utt. Taču folkloras velns ir

nevis reliģisko priekšstatu ilustrācija, bet dzīvs, pilnasinīgs, sava

laika aktuālajām prasībām atbilstošs mākslas tēls. Velna tēlā latviešu

zemnieks reālistiski iemiesoja savu lielāko ļaunumu — feodālo dzimt-

kungu. Barons tautas fantāzijā vai nu pats ir velns, vai arī var par

to pārvērsties pēc savas vēlēšanās, vai vismaz biedrojas un draudzē-

jas ar velniem.

Mitoloģiskais velns, papildināts ar kristīgās baznīcas ļaunā gara
atribūtiem, kļūst par tautas atriebēju. Teikas vēstī par kungiem, kurus

«pa naktīm velni mocot un jājot ar tiem», par kungiem, kuri tiek vā-

rīti elles katlos, kamēr vienkāršais zemnieku puisis vēl piemet lieku

pagali. Līdzās kungam elles katlos nonāk arī viņa uzticamais dien-

deris — vagars.

Garš attīstības ceļš ir ari folkloras dieva jeb dieviņa tēlam. Tā

sākotnējā nozīme ir debesis; piemēram, tautas dziesmā teikts: «Nav

saulīte dievā gāj'si.» Dievu dēvē arī par debesu tēvu. Taču vairums

tautas dziesmu tēlo dievu kā krietnu zemkopi, kas līž līdumu, iet sēt,

jāj pieguļā v. tml.

Arī trešā ievērojamākā latviešu dievība Laima jeb Laimes māte

ietver sevī reālas, objektīvajā īstenībā pastāvošas īpašības.
Liels skaits dziesmu un teiku stāsta par Sauli, Saules meitām,

Mēnesi un citiem spīdekļiem. Dziesmās mēģināts izskaidrot, kur pa-
liek Saule pa nakti, kāda ir tās gaita. Izteikta pareiza doma, ka tās

kustība arī naktī nebeidzas, taču atbilstoši sava laika priekšstatiem
tautas dziesma stāsta par to, kā Saule apiet zemei apkārt un no rīta

parādās jaunā spožumā. Saules lēkta un rieta vērojumi radījuši daudz

krāšņu metaforu. Saules tēlojums ir ļoti poētisks. Tā 'raksturota kā

gaismas un siltuma devēja, kā lauku auglības vairotāja.
Rūpes par lauku un druvu auglību, par labu ražu ir latviešu mito-

loģijas centrā. Par to liecina arī daudzās «mātes» — personificējumi,
kas aptver visas ar cilvēka darbu saistītās parādības: Lauka māte,

Vēja māte, Jūras māte, Meža māte v. c.

Līdz ar ražošanas un izziņas procesa attīstību zūd pamats dabas

parādību mitoloģiskam skaidrojumam. Seno dievību tēli kļūst par māk-

slas tēliem vai arī daļēji saplūst ar kristīgās reliģijas priekšstatiem,
ienesot tajos tautas centienu elementus (par dieva žēlastību un lab-

vēlību pret nabadzīgajiem, par bargo kungu sodīšanu v. tml.).
Mitoloģijas galvenā nozīme mūsdienās ir tās estētiskā vērtība. Tās

filozofiskā vērtība slēpjas pirmatnējā, naivā materiālisma dīgļos.
Tauta visu centās izprast materiālistiski, citādi nebūtu iespējams



213

izzinās procesa progress vispār. Ļeņins šo stihisko pasaules uzskatu

nosauca ari par «naivo reālismu», ko raksturo jebkuram veselam

cilvēkam piemītoša doma, ka «... lietas, apkārtne, pasaule eksistē

neatkarīgi no mūsu sajušanas, no mūsu apziņas, no mūsu Es

un no cilvēka vispār». Pirmatnējais cilvēks no šī viedokļa aplūkoja
visu pasauli, visur saskatot vieliskas, materiālas būtnes. Mitoloģiskie
tēli un to attiecības nav nekas cits kā pašu cilvēku individuālo un

kolektīvo īpašību atspoguļojums.

H. Strods

VASARAS SAULGRIEŽI

Vasaras saulgriežu —■ vissenāko un vispopulārāko lat-

viešu tautas svētku senais nosaukums nav zināms.

Tagad tautā plaši ieviesies pēc svētkos dziedāto līgo
dziesmu refrēniem darinātais nosaukums «Līgo svētki».

To izcelsme slēpjas tālā pagātnē. Svētku pamatā ir senas

lopkopju un zemkopju paražas, kas veidojās līdztekus

tēva dzimts, cilšu savienību un lauku teritoriālās kopie-
nas attīstībai un pilnīgi noformējās pārejas periodā uz

šķiru sabiedrību Latvijā m. ē. I g. t. otrajā pusē. Tā laika

primitīvā darba tehnika, kolektīvais darbs un cilvēku at-

karība no dabas apstākļiem spieda seno lopkopju un zem-

kopju sabiedrību dievināt dabu un veicināja zemkopības
auglības kultu izveidošanos. Šo kultu sākotnējais nolūks

Eiropā bija ar dažādām maģiskām izdarībām palīdzēt
augšanas procesiem sekmēt ražību, veselību, labklājību un

nodrošināt kopienas eksistenci. Zemkopības auglības kulti

nereti saistījās ar priekšstatiem par paša cilvēka auglību
un viņa darba spējām. Zemkopības kultu cikls bija sais-

tīts ar zemkopības sezonas darbiem. Tas sākās ziemas

saulgriežos (25. XII), turpinājās lauku darbu un ganu
laika sākuma (23. IV) ieražās, kulmināciju sasniedzot va-

saras saulgriežos (23. VI) pirms ražas novākšanas.

Vasaras saulgriežus baltu, slāvu un ģermāņu tautas sa-

gaidīja un pavadīja svinīgi. Šais svētkos tauta atzīmēja
lūzumu kā dabā, tā lauku darbu kalendārā. Aršana un

ecēšana bija beigusies. Pēc Līgo svētkiem sākās spraigs
ražas novākšanas darbu cikls — siena, rudzu un vasarāju
pļauja, kas prasīja visa darbaspēka, arī jaunatnes pieda-
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līšanos. Tāpēc Līgo vakars jaunatnei nozīmēja pēdējo lie-

lāko atpūtu pirms smaga darba.

Līgo svētku tradīciju raksturu spilgti izteic jāņugunis,
ko iededzina vasaras visīsākajā naktī (no 23. uz 24. VI).
Ugunskuru un darvas mucu sagatavošana latviešiem, tā-

pat kā kaimiņu tautām, bija jauniešu uzdevums un sākās

jau pirms Līgo svētkiem. Jāņugunīm, ko dedzināja pēc
iespējas augstākās vietās, bija jākliedē krēsla no rieta līdz

rītausmai.

Visās zemēs, kur svin vasaras saulgriežus — gan Igau-

nijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā utt., gan arī Latvijā,
saglabājusies paraža lēkt pāri ugunskuram. No lēciena

augstuma veci vīri sprieda par labības un linu ražu. Ja

jaunietis ar jaunieti roku rokā lēca pāri ugunskuram, uz-

skatīja, ka tas stiprina viņu draudzību un mīlestību. Ti-

cēja, ka, ja jaunieši roku rokā labi pārlec pāri ugunsku-
ram, tad tie gada laikā apprecēsies. Tradicionālajām
augstu paceltajām jāņugunīm bija jāattīra apkārtne, cil-

vēki un lopi no ļaunuma un jāiznīcina nezāles labībā un

dārzos, jānodrošina laba raža un veselība. Lai sekmētu

lauku auglību, Jāņu naktī tos apstaigāja un aplīgoja. Līgo
svētku tradicionālais dzēriens bija Jāņu alus, bet ēdiens —

apaļais Jāņu siers, ar ko cienāja līgotājus. Zemēs, kur

attīstīta vīnkopība, Jāņu alus vietā lieto Jāņu vīnu. Alus

un vīna dzeršanu uzskatīja, no vienas puses, par līdzekli

pret burvībām un ļaunumu, kura cēloņus cilvēks neprata
izskaidrot, no otras puses, par veselības un auglības
līdzekli.

Līgo vakarā vāca ārstniecības augus — Jāņu zāles, kam

piedēvēja gan ārstnieciskas spējas, gan maģisku nozīmi

cīņā pret ļauniem spēkiem. Ārstniecības augu vākšanu to

ziedēšanas laikā par lietderīgu uzskata arī mūsdienu me-

dicīna.

Ar Līgo svētkiem saistās latviešu līgo dziesmu cikls.

Līgo dziesmās aplīgoja slinkos un cildināja čaklos darba

darītājus, tā novērtējot paveikto un gatavojoties jaunās
ražas novākšanas darbiem. Jāņugunis un lēkšana pāri
ugunskuriem, līgo dziesmas, Jāņu zāles, sētas meijošana,

Jāņu vainagi, kā arī teiksmainā papardes zieda meklēšana

spilgti pauž visā Eiropā svinēto vasaras saulgriežu bū-

tību — dzīvības un auglības veicināšanu.

Senāk Līgo svētkus sauca arī par Jāņiem. Jānis kā per-
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sonvārds latviešu valodā, domājams, ienācis Latvijā līdz

ar kristīgo ticību un jau 17.—19. gs. kļuvis par populārāko
latviešu vīriešu vārdu. Latviešu tautas dziesmās un tradī-

cijās Jānis bija dabas auglības personifikācija, dabas svē-

tības sargs un veicinātājs.
Lai pakļautu tautu senās vasaras saulgriežu tradīcijas

savām interesēm, katoļu baznīca 506. gadā noteica 24. jū-

niju par Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu.Vairākās Rietum-

eiropas zemēs mācītājiem lika svētīt saulgriežu ugunsku-
rus, bīskapiem un feodāļiem uzdeva ierasties pie ugunsku-
riem, rīkot ugunskurus pilsētās uz ielām un laukumos,
klosteros utt.

Latvijā sakarā ar sociālajām un nacionālajām atšķirī-
bām starp kristīgās ticības nesējiem un tautu baznīcas

centieni savienot Līgo svētkus ar kristīgo leģendu par

Jāni Kristītāju 13.—16. gs. beidzās neveiksmīgi. Latviešu

zemniekiem Līgo svētku tradīcijas bija spilgta demonstrā-

cija, ar ko tie apliecināja savu neatkarību no vāciskās

baznīcas. Tādēļ 17.—19. gs. Līgo svētkus baznīca ar valsts

un muižnieku atbalstu nikni apkaroja. Baznīcu vizitācijas
mācītājiem atkārtoti uzdeva pirms Līgo svētkiem spredi-
ķos atrunāt zemniekus no piedalīšanās Līgo svētkos. 17. gs.

luterāņu mācītājs G. Mancelis savā sprediķu grāmatā, ko

pēc tam izmantoja daudzi desmiti mācītāju gadsimtiem
ilgi, rāja latviešus par piedalīšanos Līgo svētkos.

Tērbatas konsistorija ar 1677. gada 1. marta rīkojumu
uzdeva mācītājiem, cik ātri vien iespējams, sodīt zemnie-

kus, kas svin «no bezdievības izaugušas dienas kā Jāņus
un tiem līdzīgus». 1779. gadā muižnieki sūdzējās, ka Jāņu
dienā zemnieki nevis iet baznīcā, bet gan pavada laiku mu-

zicējot un iedzerot.

Par spīti vajāšanām Līgo svētki saglabāja savu antifeo-

dālo raksturu. Vēlā feodālisma periodā, 18.—19. gs., Līgo
svētkos, kur vienuviet sapulcējās daudz ļaužu, dažkārt

bija paredzēti zemnieku nemieri. Tā, piemēram, 1784. gadā
Līgo svētkos Vidzemes zemnieki gatavoja plašu sacelša-

nos pret muižniekiem.

Līgo svētku tradīcijas plaši atspoguļotas latviešu daiļ-
literatūrā, mūzikā, tēlotājā mākslā un dramaturģijā. Līgo
svētku ieražas un dziesmas tautā saglabājušās arī mūs-

dienās, tās saistās ar jauniem motīviem, kļūstot par lat-

viešu padomju darba tradīciju neatņemamu sastāvdaļu.
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Vai jus zināt, ka ..

... grieķu vārdu arhaios — sens un logos — vārds, zinātne apvie-
nojums kļuvis par visās valodās lietojamu vienas vēstures zinātņu
nozares nosaukumu? Šī vēstures nozare — arheoloģija (tulko — zi-

nātne par senatni) pētī cilvēces pagātni pēc nejauši atrastiem vai zi-

nātniskos izrakumos iegūtiem seniem darba rīkiem, ieročiem, rotām,
sadzīves priekšmetiem v. c. Šos senos priekšmetus sauc par senlietām,

bet vietas, kur tās atrod (senkapus, dzīves vietas, kauju v. c. vie-

tas), — par senvietām.

Senvietas un senlietas kopumā sauc arī par arheoloģijas piemi-

nekļiem:
... Latvijas PSR teritorijā savrupatradumos un senvietu zināt-

niskos izrakumos iegūtās senlietas vāc un uzglabā muzejos? Latvi-

jas PSR Vēstures muzeja fondos glabājas vairāk nekā 100000 vie-

nību, Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā — ap 70 000

bet pārējos republikas muzejos pāri par 20 000 arheoloģisko priekš-
metu. Šai skaitā neietilpst seno trauku lauskas, dzīvnieku kauli, an-

tropoloģiskie v. c. materiāli, kas arī ir nozīmīgi vēstures ziņu avoti.

Senāk ievērojams daudzums Latvijas senlietu nokļuvis arī Mas-

kavas, Ļeņingradas, Tallinas, Helsinku, Stokholmas, Varšavas, Ber-

līnes v. c. muzejos.
...pirmās biedrības, kas starp citu vāca arī mūsu republikas ar-

heoloģiskos materiālus, bija 1816. gadā Jelgavā nodibinātā «Kur-

lāndische Gesellschaft fūr Literatur und Kunst» un 1834. gadā Rīgā
dibinātā «Gesellschaft fūr Geschichte und Altertumkunde der Ost-

seeprovinzen Russlands zu Riga»?
... pirmos zinātniskos arheoloģiskos pētījumus mūsu republikas

teritorijā 1838. un 1839. gadā veica Tērbatas universitātes profesors
Fridrihs Krūze. Tos ierosināja bagātīgie senlietu atradumi 1837. gadā
pavasara palu izskalotajā Aizkraukles kapulaukā.

... Latvijas PSR vēstures pētniecības galvenais centrs ir Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts? Tā apm. 100 cilvēku lie-

lajā kolektīvā strādā 3 zinātņu doktori un 40 zinātņu kandidāti. In-

stitūta zinātniskie līdzstrādnieki pētī Latvijas vēsturi no vissenāka-

jiem laikiem līdz pat mūsdienām. Atbilstoši pētījamo vēstures periodu
īpatnībām institūta izveidoti sektori arheoloģijas un etnogrāfijas, feo-

dālisma, kapitālisma un padomju perioda problēmu pētīšanai.

LASĪTĀJI!

Turpiniet vākt un sūtīt mums ziņas par tautas zināša-

nām meteoroloģijā! Kā senāk noteica gaidāmo laiku?

Turpiniet vākt un sūtīt ziņas par tautas zināšanām me-

dicīnā! Ko senāk lietoja dažādu slimību ārstēšanai?
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Latvijas PSR Vēstures un

kultūras pieminekļu un

dabas aizsardzības biedrība

K. Spriņģis

BIEDRĪBAI 10 GADU

Pirmais ierosinājums dibināt biedrību tika izteikts I Latvijas PSR

kultūrizglītības darbinieku kongresa muzeju sekcijā 1957. gada 21. no-

vembrī, avīzē «Padomju Jaunatne» 1957. gada 30. novembrī sekoja
raksts par biedrības nepieciešamību. Sis ierosinājums tika virzīts tālāk

debatēs Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Dabas aizsardzības komi-

sijas rīkotajā I republikāniskajā dabas aizsardzības konferencē

1958. gada 10. februārī.

Biedrības dibināšanas iniciatoru pirmā sanāksme notika 1958. gada
27. decembrī.

1959. gada vasarā pie Zinātņu akadēmijas viceprezidenta prof.
P. Valeskalna vairākkārt pulcējās šī dabas un vēstures draugu grupa,
•lai apspriestu jautājumu par tādu biedrību, kas organizētu un vadītu

tautas masu pašdarbības pētījumus par savas dzimtenes dabu un vēs-

turi, veidotu sabiedrisko domu par dabas saudzēšanu un kultūrvēs-

turisko pieminekļu apzināšanu un kopšanu ar pašas sabiedrības spē-

kiem. Pēc šīs entuziastu grupas ierosinājuma Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas prezidijs izveidoja organizācijas komiteju ar T. Zeidu

priekšgalā. Sī republikāniskā komiteja panāca attiecīgu organizācijas
komisiju nodibināšanu visos republikas rajonos, ap kurām drīz vien

pulcējās prāvs skaits dabas un vēstures draugu un novadpētnieku.
Pirmā biedrības nodaļa tika nodibināta Alūksnē 1959. gada 26.

augustā.
Biedrības I kongress sanāca Rīgā 1960. gada 26. martā. Kongress

apstiprināja biedrības nosaukumu — «Latvijas dabas un vēstures

biedrība», apstiprināja biedrības statūtus un ievēlēja valdi. Līdz ar

to biedrība sāka savu darbību kā pilnīgi izveidota sabiedriska orga-

nizācija ar apmēram 2000 biedriem.

Kopš tām dienām aizritējuši 10 gadi. Sais gados biedrības biedru

sastāvs ir pieaudzis (tagad biedrībā ir ap 4000 biedru) un stipri pa-

pildinājies ar īstiem dabas un vēstures draugiem.
1965. gada 28. novembrī Rīgā biedrības 111 kongresā notika reor-

ganizācija — biedrība tika pārveidota par Latvijas PSR Vēstures un

kultūras pieminekļu un dabas aizsardzības biedrību. Biedrības valdē
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tika izveidoti 3 sektori — dabas, vēstures un novadpētniecības un

kultūras pieminekļu aizsardzības sektors. Visos republikas rajonos

joprojām darbojas biedrības vietējās nodaļas, kurās savukārt ka or-

ganizatoriskas vienības pastāv un darbojas vairākas sekcijas.
Pieredze rādīja, ka šāds iedalījums nodaļās ir nepietiekams darba

izvēršanai ārpus rajonu centriem. Lai to novērstu, valde uzdeva pre-

zidijam izstrādāt «Nolikumu par biedru grupām» un ieteica rajonu
nodaļām visās organizācijās un uzņēmumos izveidot biedru grupas,
ievēlēt grupas organizatoru vai biroju. Šobrīd tādas grupas tiek or-

ganizētas, un visur, kur tās pastāv, biedrības darbība plaukst un vēr-

šas plašumā (kā, piemēram, Bauskas nodaļā).
Līdz biedrības 111 kongresam visus valdes un prezidija organi-

zatoriskos pasākumus veica valdes un prezidija locekļi sabiedriskā

kārtā. Kongresā tika ievēlēts algots priekšsēdētāja vietnieks un pie-

ņemts pastāvīgs grāmatvedis. Biedrība ieguva arī savas telpas un

tātad kļuva par patstāvīgu organizāciju.
Biedrība darbojas trīs virzienos: 1) dabas un īpatnēju dabas ob-

jektu apzināšanā, pētīšanā un aizsardzībā; 2) vēstures pieminekļu,
vēsturisku vietu un notikumu apzināšanā, noskaidrošanā un aizsar-

dzībā; 3) kultūras pieminekļu apzināšanā un saudzēšanā, tautas ga-
ramantu krāšanā un propagandā.

Dabas un ievērojamu dabas objektu apzināšanā un sargāšanā
veikti vairāki nozīmīgi pasākumi. Piemēram, pēc prezidija ierosinājuma
valdība izdevusi lēmumu par jūras un līča krastu aizsardzību 300 m

platā joslā uz sauszemes un 300 m no krasta uz jūras pusi. Šinī

joslā noliegti visi darbi, kas varētu izjaukt līdzsvaru dabas procesos.
Ar šo lēmumu valsts aizsardzībā ņemti vēl 39 objekti, tanī skaitā

Daugavas iejeja lejpus Pļaviņu HES, Dēliņkalns Alūksnes raj., Grebļu
kalns Jēkabpils raj., vairāki parki un pāri par 20 ģeoloģisko objektu.

Ne mazāk nozīmīgs pasākums bija sabiedrisko dabas aizsardzības

inspektoru institūta organizēšana, kas tāpat veikta ar biedrības no-

daļu spēkiem. Šobrīd sabiedriskie dabas aizsardzības inspektori ir

gandrīz visos rajonos. Visur, kur tie darbojas aktīvi, dažādu dabas

objektu postījumu skaits manāmi samazinās.

Vairākos rajonos šinī darbā plaši iesaistīta skolu jaunatne, kas

veido t. s. «zaļās patruļas». Katra no tām uzņemas šefību par at-

sevišķu mikrorajonu un gādā, lai tiktu pilnīgi novērsta dabas ob-

jektu postīšana, malu medniecība, zvejniecība utt. Sevišķi rosīgi dar-

bojas Jēkabpils nodaļas organizētās patruļas, kas Vissavienības taut-

saimniecības sasniegumu izstādē godalgotas ar bronzas medaļu. «Za-

ļās patruļas» jau no mazām dienām ieaudzina skolēnos arī dabas mī-

lestību.

Vairākos rajonos novērsti parku postījumi, visi nozīmīgākie parki
ņemti uzskaitē kā darbaļaužu kultūrālas atpūtas vietas. Par gaumīgi
iekārtotu atpūtas vietu ar mežziņa M. Kļaviņa gādību kļuvis Tēr-

vetes parks.
Šādiem pasākumiem pieskaitāma arī dārzu un parku izveidošana

un košumkrūmu stādīšana daudzās apdzīvotās vietās, kur pēc bied-

rības biedru ierosinājuma to veic paši iedzīvotāji un skolēni.

Daudz rūpju biedrības nodaļas veltī ūdens resursu aizsardzībai

pret sagandēšanu ar rūpniecības un komunālās saimniecības notek-

ūdeņiem. Jēkabpils raj. b. Arhangeļskis savā laikā panāca, lai no
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Pļaviņu HES applūdināmās teritorijas izvestu apraktās ķimikālijas,
kas neizbēgami sabojātu Daugavas ūdeņus uz ilgāku laiku.

Pēc biedrības ierosinājuma Daugavas ielejas posmā no Pļaviņām
līdz Aizkrauklei sakarā ar jaunceļamās HES ūdenskrātuves izveido-

šanu tika veikti pastiprināti pētījumi.
Pēdējos gados sakarā no 1905.—1907. gada notikumiem, Tēvijas

kara uzvaras 20. gadadienas un Padomju valsts pastāvēšanas 50 gadu

jubilejas atceri sevišķa vērība tika veltīta revolucionāro un vēstu-

risko notikumu vietu, Lielā Tēvijas karā kritušo un fašisma upuru

atdusas vietu noskaidrošanai, uzpošanai, atzīmēšanai dabā un uz kar-

tēm. Par godu šiem notikumiem visas nodaļas organizēja svinīgās

sanāksmes, atceres vakarus, notikumu dalībnieku atmiņu pierakstīšanu
un tikšanos ar Lielā Tēvijas kara cīnītājiem. Ludzas nodaļa (valdes

priekšs. b. Timoškāns) organizēja tikšanos ar Padomju Savienības

varoņiem, kara veterāniem un kritušo cīnītāju tuviniekiem, pārgā-
jienus pa partizānu takām. Sadarbībā ar citām organizācijām izvei-

dots partizānu slavas muzejs Draudzības uzkalnā. Jēkabpils nodaļā

kopā ar novadpētniecības muzeju organizēja ekspedīciju pa 43. lat-

viešu gvardes divīzijas cīņu vietām no Narofominskas līdz Kuldī-

gai — vācu armijas kapitulācijas vietai «Kurzemes katlā». Notikusi

arī ekspedīcija pa sarkano latviešu strēlnieku pilsoņu kara cīņu vie-

tām. Viļānu nodaļa (valdes priekšs. b. Rudko) izveidojusi vairākus

partizānu cīņu piemiņas uzkalnus. Balvu rajona nodaļa noorganizējusi

savdabīgu muzeju — partizānu nometni Sūnu saliņā, kur partizāni
kādu laiku dzīvojuši.

Vairākos rajonos biedrības nodaļas (Saldū, Jēkabpilī, Balvos) or-

ganizējušas ziņu vākšanu par 1905. gada notikumiem rajonu terito-

rijā. Tiek pierakstītas šo notikumu dalībnieku atmiņas, rīkoti piemi-

ņas vakari, kas rāda jaunatnei tos grūtos apstākļus, kādos dzīvoja
un darbojās vecākā paaudze. Netiek aizmirsti arī senāki vēsturiski

notikumi, piemēram, Durbes un Ērģemes kaujas, mūsu senču cīņa

pret vācu feodāļiem.
Par kultūras pieminekļiem uzskatāmi arī tuvāku laiku veidojumi

un pat mūsdienu darinājumi, kuru kultūrvēsturiskā nozīme nāka-

majam paaudzēm redzama jau tagad. Visai biedrības darbībai šinī

jomā par pamatu ņemts Ļeņina norādījums, ka bez vēstures un kul-

tūras mantojuma apgūšanas nav domājama nākotnes sabiedrības

izveide.

Ar nožēlu tomēr jākonstatē, ka šis visai nozīmīgais darbs vēl šo-

dien nav izvērsts tā, kā vajadzētu. Nevar neizteikt pārmetumus Kul-

tūras un Izglītības ministrijām, Rakstnieku, Mākslinieku un Arhi-

tektu savienībām, Kultūras un vēstures pieminekļu un dabas aiz-

sardzības biedrībai, kas pārāk maz darījušas darba ievirzīšana, tāpēc

arī rezultāts ir neapmierinošs.
Tehnika attīstās neiedomājami strauji. Paies tikai daži gadi, un

daudzi šodienas darba rīki būs galīgi novecojuši, un, ja tagad ne-

saglabāsim to paraugus, nākamās paaudzes par mūsu darbu un dzīves

veidu zinās mazāk, nekā mēs tagad zinām par akmens laikmeta cil-

vēku materiālo kultūru. Pienācis laiks, kad kļūst nepieciešams iekār-

tot tehnikas muzeju. Tāpēc biedrības biedru darbība vērsta galvenokārt

uz tuvāko laiku kultūras un vēstures pieminekļu datu un faktu izzi-

nāšanu un saglabāšanu.
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Mākslas darinājumu nozīmi var novērtēt vienīgi kvalificēti spe-
ciālisti. Ar nožēlu jākonstatē, ka Mākslinieku savienības darbība šinī

virzienā, ja tāda vispār notiek, tautas masām nav zināma.

Arhitektūras pieminekļu uzskaite un apzināšana nostādīta labāk,
bet šo pieminekļu saglabāšanā tiek darīts visai maz. Roku rokā ar

materiālo kultūru attīstās garīgā kultūra. Biedrības darbība šinī

jomā izpaužas galvenokārt folkloras materiālu vākšanā. Daudzas ra-

jonu nodaļas atsākušas darbu nostāstu, pasaku v. tml. pierakstīšanā,
apdzīvotu vietu, skolu, kolhozu, rūpnīcu vēstures pētīšanā un hroniku

rakstīšanā utt.

Viens no galvenajiem biedrības pētniecības darba veidiem ir no-

vadpētniecība. Sadarbībā ar novadpētniecības muzejiem biedrības no-

daļas daudz veic savas apkārtnes, rajona, tēvzemes iepazīšanai —

organizē speciālas ekspedīcijas, ekskursijas un pārgājienus.

Uzmeklējot un pētījot kultūrvēsturiskus objektus, biedrība neaiz-

mirst arī tos, kas kultūras vērtības radījuši un nesuši savai tautai.

Bauskas nodaļas biedri, padomju saimniecības «Bauska» un ceļu eks-

pluatācijas rajona kolektīvu biedrības biedru grupas daudz darīju-
šas V. Plūdoņa piemiņas saglabāšanai, viņa dzimto māju «Lejnieku»
uzkopšanai un memoriālās istabas iekārtošanai.

Daudzas nodaļas organizējušas Raiņa un P. Stučkas atceres va-

karus sakarā ar šo izcilo kultūras darbinieku 100. dzimšanas dienu.

Atzīmētas arī G. «Merķeļa, Kr. Valdemāra un Kr. Barona dzimšanas

dienas. Ventspils nodaļas biedri vāc materiālus par J. Fabriciusu,
Valmieras nodaļas biedri —

par J. Alksni, Saldus nodaļas biedri —

par J. Rudzutaku un J. Vācieti.

Padomju iekārtas 50 gadu jubilejas gads ienesa jaunu rosmi visās

nozarēs. Cerēsim, ka arī biedrības darbs vēl vairāk aktivizēsies un

mūsu paaudze varēs nodot nākamajām paaudzēm komunistiskās sa-

biedrības cilvēku cienīgu, uz visāda veida vēstures un kultūras piemi-

nekļu vispārīgas izpētes pamatotu kultūras vēsturi.

H. Strods

SARGĀSIM ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻUS!

Starp kultūras pieminekļiem izcila vieta ierādīta arhe-

oloģiskajiem pieminekļiem — senajiem pilskalniem, kapu-

laukiem, apmetnēm v. c. Latvijas iedzīvotāji, tāpat kā visu

Padomju republiku darbaļaudis, rūpīgi sargā arheoloģis-

kos pieminekļus, atzīmē tos dabā, popularizē, izliek pie

tiem uzrakstus. Pēdējos gados arheoloģisko pieminekļu
aizsardzība vairākos rajonos uzlabojusies. Taču gadās, ka

neapzinīgi pilsoņi nerespektē ne arheoloģisko pieminekļu
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Noraktais Goveiku pilskalns.

zinātnisko nozīmi, ne Padomju valdības lēmumus un, iz-

mantojot viņu rokās esošo varu, uzbrūk šim visas tautas

īpašumam, to posta, izraujot no Latvijas vēstures arvien

jaunas, neaizstājamas lappuses. Tā 1967. gada atzīmē-

jami vairāki arheoloģisko pieminekju postīšanas gadījumi,
kas nevar neuztraukt republikas novadpētniekus, arheolo-

gus un Kultūras ministriju. Pēc Ludzas raj. Izpildu komi-

tejas priekšsēdētāja I. Tihomirova rīkojuma no Ludzas

raj. Goveiku ciema padomes teritorijā esošā Goveiku

pilskalna sāka vest granti. Rezultātā šis zinātniski nozīmī-

gais arheoloģiskais piemineklis, kas varēja sniegt liecības

par seno latgaļu dzīvi un darbu pirmatnējās kopienas
laikā (I g. t. p. m. ē. un, iespējams, arī bronzas laikmetā)

izpostīts. «Kā viens no agrajiem primitīvajiem pilskal-
niem,» raksta mūsu republikas izcilākā arheoloģe vēstures

zinātņu kandidāte E. Snore, «tas ļoti svarīgs agro periodu

izpētei.» Jājautā, ko jubilejas gadā darīja Ludzas novad-

pētniecības muzeja, Ludzas kultūras nodaļas darbinieki,

ko darīja mūsu biedrības un vietējie skolu novadpētnieki?
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Kad 1967. gada 20. septembrī tur ieradās Latvijas PSR ZA

Vēstures institūta un Latvijas PSR Vēstures muzeja ar-

heologi, grants vešanu uz laiku pārtrauca. Taču to

drīz vien atsāka, rokot granti ar diviem ekskavatoriem,

jo, lūk, vēl neesot iemērīta jauna vieta grants ņemša-
nai. Pret vainīgajiem tika ierosināta krimināllieta, taču

kas segs zaudējumus, ko cietusi republikas kultūra un zi-

nātne? Vai šī izcilā arheoloģiskā pieminekļa izpostīšana,
pārkāpjot padomju likumus, neliecina par dažu Ludzas

rajona vadītāju zemo kultūras līmeni? Tādi jautājumi iz-

virzās, pārdomājot šo noziegumu.

Mazāku arheoloģisko pieminekļu postījumi notiek arī

dažos citos rajonos. Tā vairākus gadus no vietas tiek pos-

tīts Madonas raj. Ērgļu c. p. «Jaunāķēnu» tuvumā Spulg-

ošņu ezera krastā esošais vēlā dzelzs laikmeta kapulauks.
«Gadu no gada ar zemi ar traktoriem,» raksta vēstures zi-

nātņu kandidāts J. Graudonis, «saposta apbedījumus un

izrauj senlietas.» Lai gan par stāvokli ziņoja Kultūras mi-

nistrijai, vēl 1967. gadā te arot atrada senlietas. Ar-

heoloģisko pieminekļu postīšanā neatpaliek arī ziemeļ-
vidzemnieki. 1967. gada pavasarī notika Lību kalna postī-
šana Mazsalacā, Salacas upes kreisajā krastā. Tur vietējā
mežrūpniecība dīvainā kārtā bija iedomājusies «celt kul-

tūru», postot kultūras pieminekli — ierīkojot estrādi un

rokot stabus skatītāju sēdvietām pilskalnā.
Sakarā ar Rīgas pilsētas un jo sevišķi Rīgas HES celt-

niecību pēdējos gados, kā zināms, notiek plaši Rīgas ap-
kārtnes arheoloģisko pieminekļu pētījumi. Tuvākajos ga-
dos Rīgas HES celtniecības zonā vien arheologiem jāiz-
pētī vairāk nekā 40 arheoloģisko pieminekļu. Taču daži

neapzinīgi celtniecības darbinieki cenšas aizsteigties

priekšā arheologiem un izpostīt arheoloģiskos pieminek-
ļus. Tā 1967. gada oktobrī un novembrī Specializētās re-

montu un celtniecības pārvaldes priekšnieks Mahovs «or-

ganizēja» senā lībiešu Mārtiņsalas ciema vietas izpostī-
šanu Rīgas raj. Salaspils c. p. teritorijā. Mārtiņsalas ciemā

pētījumi sākās 1966. gadā un deva labus rezultātus. Ciema

galīgai izpētei ir liela nozīme Daugavas 11.—13. gs.

lībiešu kultūras un dzīves veida izpētē.
1966. un 1967. gada Ikšķiles c. p. teritorijā pilnīgi iz-

postīts 10.—13. gs. pilskalns, t. s. Velnakalns. So arheolo-
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ģisko pieminekli izpostījuši ceļu būves 4. rajona darbi-

nieki. Postījumu sarakstu varētu turpināt. Tas liecina, ka

arheoloģisko pieminekļu aizsardzība republikā ne valsts
noteiktā kārtībā, ne sabiedriskā kārtā daudzās vietās vēl

nav efektīva. Valsts noteiktās arheoloģisko pieminekļu
aizsardzības labākai organizēšanai Kultūras ministrijai
jāveltī lielāka uzmanība. Taču ne mazums vainas šeit gul-
stas uz vietējiem novadpētniekiem, Latvijas vēstures un

kultūras pieminekļu un dabas aizsardzības biedrības bied-

riem.

Tā kā līdzšinējie arheoloģisko pieminekļu postījumi no-

tikuši galvenokārt tajos rajonos, kur vāji darbojas biedrī-

bas nodaļas, visu mūsu kultūras un vēstures draugu pir-
mais uzdevums ir aktīvi iesaistīties biedrības darbā. Kļū-
sim par mūsu kultūras pieminekļu sabiedriskajiem sargā-

tājiem! Katrā klubā, ciema un pilsētas centrā, nerunājot

jau par izpildu komitejām un skolām jābūt sava rajdna
un ciema kultūras pieminekļu kartēm. Kultūras pieminekļu
aizsardzība būs sekmīga, ja par šiem pieminekļiem orga-

nizēsim lekcijas, fotovitrīnas, ekskursijas. Pie katra kul-

tūras pieminekļa jābūt glītam uzrakstam un zīmēm, kas

norādītu ceļu uz šo pieminekli. Skolu novadpētniecības
pulciņiem, atsevišķiem novadpētniekiem jāuzņemas piemi-
nekļu sabiedriska uzraudzība.

Biedri novadpētnieki! Ja izskaidrošana nelīdz, atcerēsi-

mies, ka cīņā pret arheoloģisko pieminekļu postītājiem
mūsu pusē ir «Latvijas Padomju Sociālistiskās Republi-
kas Kriminālkodekss», kura 206. pants par arheoloģisko
pieminekļu «tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu — soda ar brī-

vības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar la-

bošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam».

Katra pilsoņa, katra novadpētnieka, katra vēstures un

kultūras cienītāja pienākums par katru kultūras pieminekļa
postīšanas gadījumu ziņot Latvijas PSR Vēstures un kul-

tūras pieminekļu un dabas aizsardzības biedrības Prezi-

dijam Rīgā, Skārņu ielā 22, tālr. 212377.

Biedri novadpētnieki! Aktīvāk iekļausimies mūsu repub-
likas arheoloģisko pieminekļu aizsardzībā! Šajos piemi-

nekļos ieguldīts mūsu tautas tūkstošiem gadu ilgais ra-

došais spēks, tautas darba un gudrības, meklējumu un at-

klājumu, cīņu un uzvaru pieredze!
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A. Bullīte

LATVIJAS PSR VĒSTURES MUZEJS

Mūsu republikas lielākais materiālās un garīgās kultū-

ras vērtību glabātājs — Latvijas PSR Vēstures muzejs
atzīmē savu simto gadskārtu.

1869. gada 4. maijā pie Rīgas Latviešu biedrības nodi-

bināja Zinību komisiju, kas sāka etnogrāfisko materiālu

vākšanu. Fondu komplektēšanas darbs turpinājās, un šo-

dien muzeja fondos glabājas vairāk nekā 420 000 vienību.

Laikā no 1869. līdz 1893. gadam muzejs vāca galveno-
kārt etnogrāfijas, arheoloģijas, numismātikas priekšmetus,
kā arī herbārijus un minerālu paraugus.

1905. gadā muzejs ieguva trīs telpas Merķeļa ielā 15,
kur iekārtoja arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas,
kuģniecības un zvejniecības nodaļu, ko atvēra publikas
apskatei.

Muzejā strādāja 2 darbinieki. Darbinieku un telpu trū-

kums kavēja izvērst muzeja darbu, un tas aprobežojās
galvenokārt ār materiālu vākšanu.

1920. gadā Etnogrāfiskajam jeb Latviešu muzejam, kā

to sauca toreiz, ierādīja telpas Rīgas pilī, kur muzejs
atrodas arī pašreiz.

1924. gadā Etnogrāfisko muzeju pārdēvēja par Valsts

vēsturisko muzeju. Muzejs sāka vākt arī vēsturiskos priekš-
metus, dokumentus un attēlus.

Arī buržuāziskās Latvijas laikā muzeja zinātnisko dar-

binieku skaits bija nepietiekams, lai veiktu fondu kārtoša-

nas, zinātniskās pētniecības darbu un izveidotu pilnvēr-
tīgas tematiski hronoloģiskas ekspozīcijas par latviešu

tautas vēsturi.

Jaunas perspektīvas muzejam pavērās 1940. gadā. Pa-

plašinājās telpas, palielinājās darbinieku skaits, un radās

iespēja muzeja ekspozīcijā parādīt darba tautas vēsturi

marksisma-ļeņinisma gaismā. Visus biedrību un skolu mu-

zejus rajonos pievienoja Valsts vēsturiskajam muzejam,

un līdz ar to visi republikas muzeji sāka darboties vienotā

saimē.

lesākto rosīgo darbu pārtrauca fašistu iebrukums.

1944. gadā vērtīgākos muzeja materiālus okupanti izveda

uz Vāciju. Pēc kara izdevās atgūt tikai daļu kolekciju.
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Tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas muzeja kolektīvs atsāka

darbu. 1956. gadā muzeju pārdēvēja par Latvijas PSR

Vēstures muzeju, kas šodien kļuvis par zinātniskās pēt-
niecības un kultūrizglītības iestādi, republikas lielāko ar-

heoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures un reli-

ģijas vēstures un ateisma materiālu krātuvi.

Muzeja darbu atzinīgi novērtējuši mūsu zemes un ār-

zemju zinātnieki, muzejnieki un sabiedrība.

1966. gadā Latvijas PSR Vēstures muzejs bija Vissavie-

nības Tautsaimniecības sasniegumu izstādes dalībnieks

un tika apbalvots ar sudraba medaļu.
1967. gadā sakarā ar Lielās Oktobra sociālistiskās re-

volūcijas 50. gadadienu republikas muzeju skatē, kur vēr-

tēja visas muzeja darba formas, iegūta I vieta un Vis-

savienības muzeju skatē — II pakāpes diploms.

E. Bikše

MŪSU PIEMINEKĻI

Latviešu padomju mākslā ievērojamu vietu ieņem mo-

numentālā tēlniecība, kam savu talantu veltījuši gan mūsu

republikas vecākās, gan jaunākās paaudzes skulptori.
Viens no lielākajiem notikumiem pēdējos gados Latvijas

PSR mākslas dzīvē bija memoriālā ansambļa radīšana

Salaspils koncentrācijas upuru piemiņai.

Rīgas—Daugavpils šosejas 16. kilometrā rādītāja
smaile aicina iegriezties ceļā, kas cauri priežu jaunaudzei
noved pie uzlauztas dzelzsbetona sienas — dzīvības un

nāves robežas. «Aiz šiem vārtiem vaid zeme,» vēsta uz-

raksts. Aiz sienas paveras ansambļa kopskats. Ciešanu

ceļš veido pusloku ar tajā izvietotām 6 skulptūrām. Figū-
ras tēlnieki (Ļ. Bukovskis, O. Skarainis, J. Zariņš) reali-

zējuši oļu betonā šķautnainās lakoniskās formās.

Pirmā nācēju sagaida «Pazemotā». Šajā tēlā izteikta

sieviešu likteņa kvintesence, jo viņām bija visgrūtāk pa-

nest nometnes apstākļus. Nākamā skulptūra — «Māte»,

kas simbolizē visas tās mātes un bērnus, kas gāja bojā
fašistu nometnē. Laukuma centrālā grupa apvieno 3 skul-

ptūras — Solidaritāti, Zvērestu un Protestu. Tās veido an-



sambļa idejisko centru. Cīnītāju sejas pauž solidaritātes
nozīmīgumu, zvēresta svētumu un protesta spīvumu. Cie-
šanu ceļu noslēdz figūra «Nesalauztais». Bada un zvērību
mocītais cilvēks jau nospiests pie zemes, bet neaptverams
spēks slej galvu un krūtis atkal augšup.

Arhitektu un tēlnieku kolektīvs radījis pieminekli kas
cilvēkiem vienmēr atgādinās: «Esiet modri!» Ansambli at-
klāja 1967. gada 31. oktobrī.

Sen aizbrāzušās kara vētras, bet daudzu druvu un mežu
nostūros palika tie, kuru cīņu pārtrauca ienaidnieka lodes
Par karavīru un partizānu piemiņas iemūžināšanu tika do-
ma s jau tuht pec kara, bet radīt pieminekļus paliekošos
materiālos augstvērtīgā mākslinieciskā līmenī bija iespē-
jams tikai 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā.

1961 gadā Balvos uzcēla šūnakmenī pieminekli partizā-
niem (teln. L. Kristovskis), bet 1962. gadā Viļakas skvērā
paceļas Z. Zvaras darinātais smilšakmens partizāns Uz
slīpas pamatnes novietotais saspringtais ķermenis ļoti labi

Centrālā figūru
grupa Salaspils me-

moriālajā ansam-

blī.
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Gulbenes brāļu kapu figūras.

raksturo partizānu cīņas apstākļus. Ludzas pilsētas parkā
1963. gadā atklāja granīta pieminekli Padomju Savienības

Varoņiem (tēln. J. Zariņš). Šeit attēlota meitene ar sērās

noliektu galvu un lauru zaru rokā.

Pēdējos gados nereti tiek iekārtoti kopīgi brāļu kapi,
kas veidoti kā skulpturāli un arhitektoniski ansambļi.

Pirmais šāda veida ansamblis radīts Gulbenē, kur ne-

tālu no pilsētas apglabāti Lielajā Tēvijas karā kritušie

partizāni un Padomju Armijas karavīri. Arhitektoniski

kapi iekļauti kvadrātā ar kapu kopiņu terasveidīgu izvie-

tojumu galvenās ieejas kreisajā pusē. Noslēdzošajā sienā

uzraksti ar kritušo uzvārdiem. Arhitekts G. Barkāns ieplā-

nojis ansamblī laukumu svinīgajām sanāksmēm, kā arī

vietu mūžīgajai ugunij.
Pirmais, ko ierauga atnācējs, ir karavīra tēls, aiz kura

grupējas pārējās skulptūras — Dzimtene, Sieva, Māte.

Katram tēlam mākslinieces G. Grundberga un I. Zand-

berga devušas savu idejisko slodzi. Dzimtene ar vārpām
simbolizē nezūdošo auglību un bagātību, sieva ar bērnu
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palikusi bāra, bet māte mūžīgi skums par zudušajiem dē-

liem. Tikai karavīram jābūt vienmēr nomodā par Dzim-

teni, bērnu nākotni un mīļās mātes sirdsmieru.

Arī brāļu kapi Bulduros iegūs jaunu māksliniecisku

seju. 12 m garajā sienā ievietos cilni ar dekoratīvi vei-

dotām karavīru galvām (tēln. J. Karlovs, arh. A. Voja-
tovskis).

Memoriālie ansambļi tuvākajos gados veidosies Prie-

kulē, Preiļos, Šķaunē un citur.

Monumentālajā mākslā atspoguļoti arī 1905. un

1919. gada notikumi. Rīgas pievārtē Stopiņu ciemā

1962. gadā uzcelts piemineklis (tēln. J. Zariņš, arh. J. Lī-

cītis) revolūcijas cīnītājiem. Strādnieks un zemnieks-plecu
pie pleca iet cīņā un arī nāvē. Uz paaugstinājuma gra-
nīta figūras tālu saredzamas no ceļiem, kas satek kopā
monumenta pakājē.

Cīnītājus mākslā bieži vien simbolizē jaunība. Arī māk-

slinieks A. Gulbis granīta cilnī 1905. un 1919. gada upu-
riem Valkā attēlojis jauniešus, kas sniedz nākotnei de-

gošu lāpu.
Viens no Rīgas parkiem nosaukts 1905. gada vārdā.

Grīziņkalna strādnieki šeit pulcējās klausīties dedzīgus
vārdus par brīvību, par cīņas nepieciešamību. Tagad te

pacelsies to dienu atainojums monumentālās formās un

skarbā raksturu valodā. Centrālo grupu veido divu figūru

kompozīcija. Sieviete raksturo revolūciju, ko sargā strād-

nieks. Sānu ciļņos attēlotas cīņas ainas (tēln. V. Albergs,
arh. G. Lūsis-Grīnbergs, L. Kraukle).

Atbildīgs uzdevums māksliniekam ir radīt lielu sabied-

risko darbinieku tēlus. Šādu uzdevumu — radīt monu-

mentu pirmajam Padomju Latvijas valdības priekšsēdētā-
jam Pēterim Stučkām — saņēma arī prof. E. Melderis. Ne

no visiem redzes punktiem pieminekļa novietojums izde-

vīgs, bet attēlotās personas rakstura dižumu un vadoņa

stāju mākslinieks attēlojis veiksmīgi. Līdz ar monumenta

uzcelšanu 1962. gadā laukums pie Pionieru pils ieguvis

jaunu, savdabīgu skanējumu, darot bagātāku pilsētas
ainavu.

1965. gads bija Raiņa gads, kad visa padomju tauta at-

zīmēja lielā dzejnieka simtgadi. Republikas kultūras un

mākslas dzīve rudens pusē bija centralizēta ap šo noti-

kumu. No Raiņa personības un daiļrades avota var smelt
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Raiņa piemineklis
Rīgā, Komunāru

laukumā.

ikviens, bet māksliniekiem dzejnieks būs mūžīgi risināma

tēma.

Tā arī tēlnieka X- Zemdegas radošā mūža lielākā daļa

veltīta Rainim. Tas arī noslēdzās ar Raini, lai gan pats
meistars pieminekļa atklāšanas dienā jau atdusējās ne-

tālu no dzejnieka mūža mājām.
Piemineklī mākslinieks sniedzis dzejnieka un domātāja

tēlu mūža nogalē, tad, kad cilvēks nobriedis un daudz

pieredzējis, kad domas apskaidrotas un garīgais līdzsvars

atspoguļojas skatienā un dvēselē. Viņš brīdi atpūšas, jo
kalnā kāpējam nav viegli.

Saskaņā ar mākslinieciskā tēla filozofisko koncepciju
pieminekļa izvietojums Komunāru laukuma vienā stūrī it

kā neatbilst tā raksturam. Tēls prasa klusumu un mieru,

bet rosīgā iela un Mākslas akadēmijas smailes aizmugurē
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Piemineklis E. VeidenbaumamLiepas kapos.

ienes klusajā stūrītī nemieru un skaļumu. Kad liepas sala-

pos kuplāk, nemiers izzudīs.

Divus gadus vēlāk (1967. g. 3. X) tika atzīmēta vēl

viena simtgade. Šoreiz pirmā latviešu revolucionārā dzej-
nieka Eduarda Veidenbauma dzimtajā pusē Liepas ciemā.

No simtgadu tāles atskan sauciens: «Mosties, mosties

reiz, svabadais gars!» Tā ir jaunekļa balss, kas aicina rau-

ties prom no ierastības un tumsības. Revolucionārā dzej-
nieka tikko modušās un jau salnas skartās dzīves kredo

izteikts kapakmenī (tēln. I. Kamara, arh. G. Lūsis-Grīn-

bergs). Jaunekļa nemierpilnā seja pavērsta augšup, it kā

traucas uz priekšu, tomēr zemes spēks ir lielāks — to ne-

pārvarēt. Tikai saucienu sadzirdēs citi.

Daudz ievērojamu pieminekļu radīts mirušajiem māksli-

niekiem, dzejniekiem, aktieriem v. c. Rīgas Meža kapi savā

ziņā ir savdabīgs skulptūru dārzs, kurā izstādīti dažādu

materiālu un dažādu rokrakstu mākslas darbi. Te redzams



Mazais ganiņš A. Kjonenbergam (1962. g., tēln. J. Mau-

riņš), zvejnieku meitene gleznotājam J. Liepiņām
(1967. g., tēln. X- Baumanis), jauneklis ar plaukstā pa-
celtu sirdi gleznotājam Leo Kokiem (1967. g., tēln.

J. Mauriņš) v. c. Kapakmeņi ar mirušo portretiem darināti

Valerijam Zostam (1963. g., tēln. K. Baumanis), Bertai

Rūmniecei (1962. g., tēln. -V. Mickēviča), J. Jurovskim

(1963. g., tēln. Ļ. Bukovskis) v. c. Vienkāršs laukakmens

ar ieslīpētām zvana kontūrām izmantots Stērstu Andreja
kapam Zaļeniekos (1967. g., tēln. M. Zaurs).

Pieminekļi, kas kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu gan

lauku, gan pilsētu ainavās, ir spilgta liecība šī mākslas

veida nepieciešamībai un turpmākai izaugsmei. Vēstot

daudzām paaudzēm par attiecīgo vēsturisko notikumu vai

izcilu personību, piemineklis tai pašā laikā ietver izcilas

mākslas vērtības, un kā tautas kultūras un mākslas iegu-
vums tas mums jāsaudzē un jāsargā.
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