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Lasītāj, vai esi ievērojis, cik ļoti dažādas krāsas un formas
ziedi brīvā dabā ik mēnesi nomaina cits citu, vai esi pamanījis,
ka dzīvnieku izturēšanās izmainās atkarībā no gadalaika? Pavi-

sam dīvainas parādības dažkārt var novērot dabā, un bieži vien

tās paliek neredzētas tikai tāpēc, ka daudzi nezina, kas, kad un

kurā vietā ir vērojams. Kalendāra raksti Tev pastāstīs, kas katrā

mēnesi un gadalaikā ir raksturīgākais, Interesantākais.

Daba dod lielisku atpūtu visiem, kas to mīl, un pēc šādas

atpūtas ari darbs labāk sokas. Tāpēc ņemsim plecos mugursomu

un pcslslmles pārgājienam ne vien atvaļinājuma talkā, bet katrā

brīvdienā, jebkurā gadalaikā un, galvenais, ne tikai mērīsim kilo-

metrus, bet rūpīgi vērosim dabu, lietas un cilvēku dzīvi! Apvie-
nosim tūrismu ar novadpētniecību, dosimies medībās ar fotoapa-
rātu!

Ikvienam ir skaidrs, ka dabas parādības ik gadu atkārtojas,
bet ne visi zina, ka pēc gada tās ir jau nedaudz citādas. Upju
gultnes, ezeru un pat jūras krasti pamazām, bet nenovēršami

maina savu vietu, ne vien atsevišķi dzīvnieki un augi, bet pat
veseli meži gadu gaitā pārceļo no vienas vietas uz otru. Dabā

viss mainās. So atziņu pauda jau seno grieķu filozofs Heraklits

pirms apmēram 2500 gadiem.
Pavērosim vēstures pieminekļus — pilskalnus, pilsdrupas,

dažādu gadsimtu arhitektūras pieminekļus un mūsdienu celtnes,
salīdzināsim tos, un mēs redzēsim, cik lielas izmaiņas notikušas

gadu gaitā. Un mūsu uzdevums ir rūpēties, lai visas pārmaiņas
nāktu par labu cilvēku sabiedrībai un nākamajām paaudzēm, gan
cilvēku ekonomiskajām, gan kulturālajām interesēm. Sajā uzde-

vumā letilpst ari dabas aizsardzības pasākumi un kultūrvēstu-

risko pieminekļu aizsardzība, un te var palīdzēt ikviens ši kalen-

dāra lasītājs.

Redkolēģija
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Ķas kait ziemai nedizoti

Greznajosi uzvalkosi:

Rudens rūķis, arājiņis,
Pilnas klētis sastrādājis.

1. Jaungada diena.

7. Pirms 35 gadiem (1931) Maskava atklāts LKP VIII kongress.
12. Pirms 25 gadiem (1941) Padomju Latvija pirmo reizi ievēlē deputātus PSRS

Augstākajai Padomei.

14.—19. Pirms 10 gadiem (1956) noticis LKP XIV kongress.
21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.
22. (9.) 1905. gada revolūcijas sākums.

27. 1959. gadā atklāts PSKP ārkārtējais XXI kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. 1959. gada Padomju Savienība palaista pirmā raķete Mēness virziena; ta

kļuva par pirmo mākslīgo planētu Saules sistēmā.

15. Pirms 85 gadiem (1881) dzimis Pēteris Birkerts, folklorists, LPSR Nopel-
niem bagātais kultūras darbinieks. Miris 1956. g.

16. Pirms 105 gadiem (1861) dzimis rakstnieks Doku Atis. Miris 1903. g.

16. Pirms 95 gadiem (1871) dzimis revolucionārs Ādolfs Hertelis, 1905. g.

revolūcijas cīnītājs. Miris 1908. g.
17. Pirms 70 gadiem (1896) dzimis akadēmiķis Pauls Stradiņš, izcils padomju

ķirurgs, onkologs, zinātnieks, veselības aizsardzības organizators, Medicīnas

vēstures muzeja dibinātājs. Miris 1958. g.

17. Pirms 60 gadiem (1906) J. Dubelšteina vadībā notika Rīgas kaujinieku

varonīgais uzbrukums Rīgas slepenpolicijai.
17. Pirms 40 gadiem (1926) miris Kārlis Pētersons, Sarkanās Armijas koman-

dieris, Padomju Latvijas kara lietu komisārs 1919. g. Dzimis 1877. g.

20. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis Pēteris Odincovs, LPSR ZA akadēmiķis,
ķīmijas zinātņu doktors.

22. Pirms 60 gadiem (1906) nošauts Antons Salums, revolucionārs, skolotājs,
dzejnieks. Dzimis 1883. g.

23. Pirms 60 gadiem (1906) dzimusi Lūcija Baumane, aktrise, LPSR Nopel-
niem bagātā skatuves māksliniece.

24. Pirms 150 gadiem (1816) dzimis Ernests Dinsberģis, rakstnieks un sko-

lotājs. Miris 1902. g.
27. Pirms 25 gadiem (1941) notika Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunat-

nes teātra pirmā izrāde.

28. Pirms 40 gadiem (1926) miris Leons Paegle, dzejnieks, revolucionārs. Dzi-
mis 1890. g.

30. Pirms 25 gadiem (1941) miris rakstnieks Sudrabu Edžus (Eduards Zil-

bers). Dzimis 1860. g.
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Planētas. Venēra janvāra pirmajā pusē redzama vakaros Ūden
vīra zvaigznājā. Janvāra beigās Venēru vairs nevar saskatīt,

J26.
janvārī tā atrodas t. s. apakšējā konjunkcijā — starp Sauli v

Zemi.

Marss redzams vakaros Mežāža zvaigznājā.

Jupiters novērojams gandrīz visu nakti Vērša zvaigznā

il v m s redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.

Saule ieiet Ūdensvīra zīmē (~~) 20. janvārī pl. Isst.

Zeme atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei) 4. janvārī pl. Ist37m (attālum
147 miljoni km).

1966. gada tropiskā gada sākuma moments ir 1965. gada 31. decemb

pl. 22st09m.

Sīkāki astronomiskie dati atrodami Astronomiskajā kalendāra 1966. gada

(izdevniecība «Zinātne», Rīgā, 1965).

Janvāri sniega sega pakāpeniski pārklāj visu republikas teritoriju.

Slēpotājiem labvēlīgi apstākļi ir augstienes un austrumu rajonos, kur

sniega segas biezums parasti sasniedz 20—30 cm, bet Gaiziņkalna

apkārtnē — pat 40 cm. Tā kā janvārī gaisa mitrums samērā liels, tad

bieži vien, uzplūstot aukstākām gaisa masām, koki un krūmi pārklā-

jas ar krāšņu sarmas kārtu.

Var sākties zvejas sports no ledus, jo rietumu rajonos ledus biezums eze-

ros ir ap 20 cm, bet austrumu rajonos ap 30 cm. Upē palikuši neaizsaluši tikai

krāčainie posmi, kur intensīvi veidojas vižņi un dibensledus.

Janvārī gaisa zemākā temperatūra bijusi pat —42°, bet atkušņos jūras pie-
krastē tā dažkārt cēlusies līdz +7°.

Janvārī ziemas miegs laikam gan ir visdziļākais. Liekas, ka nekur

nav neka dzīva. Taču šis stāvoklis ir tikai šķietams. Arī dziļa ziema

varam atrast dažādus zaļojošus augus. Mūsu mežos arvien zaļo skuju
koki — priede, egle, paeglis un īve. Vairumam iedzīvotāju īve nemaz

nav pazīstama. Šis retais augs sastopams tikai republikas rietamu
daļas mežos Liepājas, Talsu un Tukuma rajonos jūras tuvumā, īves

skujas ir paplatas, skaisti tumši zaļas. Krāšņajam kokam bieži vien nācies

ciest — to aplauzījuši gan neapzinīgi vietējie iedzīvotāji, gan arī ekskursan.i.

Tagad Latvijas PŠR īve kā dabas retums atrodas likuma aizsardzība. īve

agrāk bijusi atzīmēta ari Ainažu apkārtnē. Tagad par šo atradni ziņu trūkst.

Varbūt Jums izdosies to atrast? Pamēģiniet. Par saviem atradumiem lūdzam

zinot Latvijas Dabas un vēstures biedrības Botānikas sekcijai Rīgā, Fr. Gaiļa

ielā 10.

Ūdeņus klāj sniega un ledus sega, kas, pieturoties aukstam lai-

kam, kļūst arvien biezāka. Kaut gan ūdens temperatūra ir zema

(3—4°), zem ledus joprojām kūsā dzīvība.

Oļainos un smilšainos sēkļos turpina attīstīties rudenī nārstojošo

zivju — lašu, sīgu, repšu —
ikri. Akmeņainu sēkļu tuvuma nārstam

sākušas pulcēties arī vēdzeles. Zivju barības objektu skaits kā kvali-

tatīvi, tā kvantitatīvi janvārī nav liels, tomēr aukstūdens zivis — sīgas, repši,

ezera salakas, foreles — atrod sev barību pietiekamā daudzuma. Lašu, sīgu un

repšu nārsta vietas uzturas ķīši un asari, kuri barojas ar to ikriem. Siltūdens

zivis pārstājušas baroties. Plauži, pliči, raudas, ruduļi, ālanti v. c. ir it ka
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sastinguši un koncentrējas upes vai ezera dziļākajās vietās, bet karūsas, līņi

un zuši ir pat ierakušies dūņās. Ari jūras zivis — mencas, plekstes, reņģes —

šai laikā uzturas dziļumos.

Atļauts medīt zaķus, meža cūkas, caunas, vāveres, ūdrus, meža

irbes, rubeņu gaiļus on lapsas.

Atļauts zvejot visas zivis.

Galvenie noteikumi, kas regulē medības Latvijas PSR

Aļņus, briežus, meža cūkas, stirnas, medņus un rubeņus var medit tikai

noteiktā limita robežās ar speciālām Latvijas PSR Mežsaimniecības un mež-

rūpniecības ministrijas atļaujām.
Jebkuras pārējās medības var notikt tikai ar ikreizēju rakstisku atļauju.
Visas medības jāpiesaka valsts mežu sardzei, un kolektīvām medībām jāno-

tiek tās uzraudzībā.

Par visām nelikumīgām medībām jāziņo tuvākajam valsts mežu sardzes

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

aļņu teļus, kas jaunāki par vienu gadu, dambriežus, lāčus, bebrus, lidvāveres,
Sibīrijas vāveres, gulbjus, medņu un rubeņu vistas, visas pūces, visus ērgļus,
visus stārķus, trīspirkstu dzeņus, visus sīkos dziedātājputnus, ežus un sikspār-
ņus.

Visu gadu atļauts medīt un iznīcināt vilkus, lūšus, jenotsuņus, zvirbuļ-

vanagus, vistu vanagus, niedru lijas, pelēkās vārnas, žagatas, sīļus.

Vai jus zināt..

...ka 1686. gada 31. janvārī Embūtes tuvumā (Raudas muižas laukos) stip-
ras vētras laikā kopā ar sniegu no debesīm nokrita t. s. papīra meteorīts —

neparasta melna viela, kas atgādināja sadegušu presētu papīru. Ta laika zināt-

nes pasaulē «papīra meteorīts» izraisīja lielu ievērību. Tā ķīmisko sastāvu 19. gs.

sākumā pētījis ievērojamais Kurzemes zinātnieks T. Grothuss, izcilais zviedru

ķīmiķis I. Bercēliuss v. c. «Papīra meteorīta» īstā daba noskaidrojas 1838. gadā,
kad pazīstamais vācu dabaszinātnieks H. Ērenbergs ar mikroskopa palīdzību
«papīra» atklāja 29 dažādu infuzoriju veidus. No tā Ērenbergs secināja, ka

«papīra meteorīts» ir sažuvuši zemes augi, kas kopā ar dūņām lielas vētras laika

pacelti no kādas zemienes vai jūras piekrastes.
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Apsnieg sniegi garus mežus,

Apsnieg lielus tirumiņus,
Visus ceļus Ildzināja,
Lai bāliņi mežā brauc.

14.—25. Pirms 10 gadiem (1956) noticis PSKP XX kongress.
15.—20. Pirms 25 gadiem (1941) notikusi VK(b)P XVIII Vissavienības kon-

ference.

21. 1904. gadā dzimis Aleksejs Kosigins, PSRS Ministru Padomes priekšsēdē-

tājs.
23. Padomju Armijas un Jūras Kara flotes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis Pauls Kalniņš, ievērojams latviešu ķīmiķis,
pazīstams ar pētījumiem par sintētiskā benzīna iegūšanu. Miris 1955. g.

1. Pirms 60 gadiem (1906) nošauts Jūlijs Dievkociņš, dzejnieks un skolotājs.
Dzimis 1879. g.

2. Pirms 60 gadiem (1906) nošauts Jānis Ozols, grāmatu izdevējs, sabiedrisks

darbinieks, 1905. g. revolūcijas dalībnieks. Dzimis 1859. g.
2. Pirms 15 gadiem (1951) miris Jānis Greste, pedagogs, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks. Dzimis 1876. g.

5. Pirms 85 gadiem (1881) dzimis Voldemārs Fišers, Rīgas Politehniskā insti-

tūta un Latvijas Universitātes ķīmijas profesors, kurš pazīstams ar pētī-
jumiem par pārsātinātiem šķīdumiem. Miris 1934. g.

5. Pirms 40 gadiem (1926) kaujas postenī, aizstāvot diplomātisko pastu pret
imperiālistu aģentu neģēlīgu uzbrukumu, vilcienā pie Ikšķiles varoņa nāve

kritis padomju diplomātiskais kurjers Teodors Nete. Dzimis 1896. g.

6. Pirms 20 gadiem (1946) miris Dāvids Beika, padomju rakstnieks, izcils

Komunistiskās partijas un padomju darbinieks. Dzimis 1885. g.

7. Pirms 40 gadiem (1926) notika plaša Rīgas darbaļaužu demonstrācija pro
letariāta rakstnieka un revolucionāra Leona Paegles apbedīšanas laika.

7. Pirms 20 gadiem (1946) nodibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.

17. Pirms 160 gadiem (1806) miris pirmais latviešu astronoms, dzimtcilvēka

dēls Ernests Bīnemanis, Jelgavas astronomiskās observatorijas organiza-
tors. Veicis pirmos izmēģinājumus Latvijā gaisa balonu pacelšanā. Dzimis

1753. g.

18. Pirms 10 gadiem (1956) miris Pēteris Birkerts, folklorists, LPSR Nopelniem
bagātais kultūras darbinieks. Dzimis 1881. g.

19. Pirms 105 gadiem (1861), kad atcelta dzimtbūšana Krievijā, «atbrīvoti» ari

Latgales zemnieki.

21. Pirms 25 gadiem (1941) atklāta Rīgas Pionieru pils.
22. Pirms 100 gadiem (1866) dzimis Pāvuls Jurjāns, komponists, LPSR Nopel-

niem bagātais mākslas darbinieks. Miris 1948. g.

23. Pirms 130 gadiem (1836) dzimis Oto Kalniņš, bakteriologs, kas pētījis ļau-

nos ienāšus, pirmais izgatavojis maleīnu un to klīniski novērtējis. Miris

1891. g.

23. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis Pauls Galenieks, bioloģijas zinātņu dok-

tors, LVU profesors. Miris 1962. g.
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J
Planētas. Venēra februāra pirmajās dienās saskatāma vāji,

bet vēlāk tā redzama ar katru dienu labāk. Tagad tā ir rīta zvaigzne —

Auseklis, un tā meklējama rītos īsi pirms Saules lēkta zemu pie

apvāršņa.
Marss vēl saskatāms vakaros Ūdensvīra zvaigznāja.

Jupiters redzams gandrīz visu nakti, izņemot nakts pēdējo

daļu —
rīta stundas. Tas meklējams Vērša zvaigznājā.

Saturns vēl saskatāms vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.

Saule ieiet Zivju zīmē ( ){) 19. februārī pl. sst.

Februāris ir slēpotajiem visizdevīgākais mēnesis, jo šaja laikā ir

visvairāk sniega.
Jāpiebilst gan, ka atsevišķas ļoti siltas ziemas republikas rietumu

rajonos sniega segas var ari nebūt, novērojamas ari dienas ar lietu.

Vidzemes Centrālajā augstienē turpretim sniega kārta var sasniegt

gandrīz metra biezumu, bet kupenās tā ir vēl biezāka, jo februāri

bieža parādība ir puteņi.

Rīgas jūras līcis pakāpeniski pārklājas ar ledus segu, un gar Baltijas jūras

piekrasti rodas peldošs ledus, tāpēc jūra ietekmē klimatu mazāk, arī ir

retāki nekā janvārī. Līča piekrastē, uzplūstot lielākām auksta gaisa masām,

vietās, kur vēl saglabājas brīva ūdens joslas, var novērot interesantu parā-
dību —

sala tvaikojumu.

Ziemas mēnešos koku zaros labi redzami baltie āmuļi. Tie ir

pusparazītiski augi. kas attīstās uz dažādu lapu koku (liepu, kļavu

v. c.) zariem. Āmuļu zariņi dakšveidā zarojas un veido samērā blī-

vus zaļus lodveida krūmus, kas sevišķi labi saskatāmi ziemā, kad

lapu koki nometuši savu zaļo lapu rotu. Āmuļi mūsu republika atro-

das likuma aizsardzībā. Āmuļi sastopami Liepājas un Preiļu rajonā,
kur tie atrodami tikai uz lapu kokiem. Literatūrā gan ir norādes, ka mūsu

republikā āmuļi atrasti arī uz skuju kokiem, taču dokumentāru pierādījumu
tam trūkst, un pašreiz arī nav zināms, ka āmuļi kaut kur augtu uz priedēm
vai eglēm. Protams, priežu vai egļu vainagos āmuļus ieraudzīt ir daudz grūtāk.
Varbūt Jums tas izdosies? Par šādām ziņām Botānikas sekcija būtu ļoti patei-

cīga.

Salīdzinājumā ar janvāri februārī dzīve ūdeņos maz izmainīju-
sies. Ledus un sniega sega kļuvusi vēl biezāka, tā ka saules stariem

nav iespējams nokļūt ūdeņos. Tomēr lašu, sīgu un repšu ikri turpina

attīstīties normāli. Tajos jau var saskatīt nākošās zivs kāpuru ar

divām lielām acīm. Turpina nārstot vēdzeles. Jūrā uz nārsta vietām

sāk doties mencas.

Seklos un necaurtekošos ezeros, kā arī dīķos zivīm draud vislielākās bries-

mas: strauji samazinoties ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzumam, var sākties

zivju slāpšana. Zivis pulcējas pie āliņģiem un ietekošiem strautiem. Lai novērstu

zivju slāpšanu, ledū izcērtami āliņģi, caur kuriem izplūdis sērūdeņradis, kas

uzkrājies ūdenī, un nedaudz palielināsies skābekļa daudzums ūdeni. Lai āliņģi
neaizsaltu, tajos ievietojami niedru kūļi. Skābekļa daudzumu ūdenī var efektīvi

palielināt, uzstādot uz ezeriem un dīķiem vēja rotorus, kam pievienoti kompre-
sori.
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Līdz 15. februārim atļautas tikai meža cūku, lapsu, caunu un

ūdru medības. Sākot ar 15. februāri, derīgo zvēru un putnu medības

aizliegtas.

Turpinās visu zivju zveja.

Vai jus zināt..

....
ka visaukstākā vieta uz zemeslodes — aukstuma pols —

ir Antarktida;

padomju antarktiskajā stacija Vostok i 1960. gada 24. augustā gaisa temperatūra
bija —88,3°;

...viszemākā temperatūra Latvijas PSR reģistrēta 1940. gada 17. janvārī,
kad Rūjienas meteoroloģiskajā stacija tā bija —42,2°;

.. . viskarstākā vieta uz zemeslodes ir Āfrikā, Tripoles tuvumā, kur tempera-
tūra sasniedz +58°;

...visaugstākā temperatūra Latvijas PSR atzīmēta 1943. gada 4. augusta
"Daugavpilī — +36,4°;

.. . vislielākās svārstības starp augstāko un zemāko temperatūru gada laikā

ir Oimjakonas ieplakā, kur gaisa temperatūras amplitūda sasniedz 101°: no —70°

ziemā līdz +31° vasarā;

. . . vismazākās svārstības starp augstāko un zemāko temperatūru gada laikā

ir Māršalu salās Klusajā okeānā; starpība starp temperatūru ziema un vasarā

tur ir tikai 0,4°;

... Latvijas PSR gaisa temperatūras amplitūda sasniedz 78°: ziemā zemākā

.temperatūra —42°, vasarā augstākā +36°.
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Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?

Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.

8. Starptautiskā sieviešu diena.

8.—16. Pirms 45 gadjem (1921) noticis KK(b)P X kongress.
12. (27. II) 1917. gadā gāzta cara patvaldība.
14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

18. 1965. gadā padomju kosmonauti Pāvels Beļajevs un Aleksejs Ļeonovs veica

lidojumu kosmiskajā telpā ar kuģi pavadoni «Voshod-2». Lidojuma laikā

pirmo reizi pasaulē kosmonauts A. Ļeonovs izgāja kosmiskajā telpā.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 95 gadiem (1871) dzimis Jānis Kupcis, profesors, farmakologs,
kurortologs, hidroģeologs, minerālūdeņu un dziedniecības dūnu pētnieks.
Miris 1936. g.

10. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis Gustavs Vanags, LPSR ZA akadēmiķis,
profesors, ķīmijas zinātņu doktors, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un

tehnikas darbinieks. Miris 1965. g.
16. Pirms 50 gadiem (1916) miris valodnieks Kārlis Mīlenbahs. Dzimis 1853. g.
16. Pirms 30 gadiem (1936) mirusi skatuves māksliniece Dace Akmentiņa.

Dzimusi 1858. g.
18. Pirms 100 gadiem (1866) dzimis gleznotājs Jānis Rozentāls. Miris 1917. g.
19. Pirms 50 gadiem (1916) dzimis Imants Sudmalis, leģendārais partizāns,

Padomju Savienības Varonis. Miris 1944. g.
23. Pirms 105 gadiem (1861) dzimis Juris Jurjāns, komponists, mūzikas peda-

gogs. Miris 1940. g.

27. Pirms 100 gadiem (1866) dzimis Jēkabs Duburs, skatuves mākslinieks,
teātra kritiķis. Miris 1916. g.

28. Pirms 65 gadiem (1901) miris fābulists Pērsietis (Kārlis Zemītis). Dzimis

1862. g.
31. Pirms 75 gadiem (1891) miris arhitekts Jānis Baumanis. Dzimis 1834. g.

Pirms 50 gadiem (1916) latviešu strēlnieku bataljonos nodibināta boļševistiska

organizācija «Pelēkie».
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Planētas. Venēra redzama no rītiem pirms Saules lēkta, be
tā ir ļoti zemu pie apvāršņa, tāpēc novērošanas apstākļi nav izdevīgi

Marss vēl nedaudz saskatāms vakaros īsi pēc Saules rieta

Tas meklējams Zivju zvaigznāja.

Jupiters redzams nakts pirmajā pusē Vērša zvaigznājā.
Saturns nav vairs saskatāms. 10. marta tas atrodas tieši aiz Saules

t. s. konjunkcijā.

Saule ieiet Auna zīmē (T) 21. martā pl. 4sts3m — šo brīdi astronomij
uzskata par pavasara sākumu.

Marts ir pārejas mēnesis, jo dažkārt tas vēl pieskaitāms pie zie

mas mēnešiem, bet citkārt — pie pavasara.
Lai gan republikas teritorija nav liela, martā vērojamas diez

gan krasas atšķirības starp rietumu un austrumu rajoniem: bieži viet

sniegs rietumu raionos jau nokusis, Bārtā, Ventā nn reizumis ar

Lielupē iet ledus, bet austrumu rajonos vēl valda ziemas režīms, i

samērā staoila sniega sega. Tūristiem un ziemas sporta cienītajiem patīkamu

iedegumu nodrošina ievērojamais Saules radiācijas pieaugums, kas sevišķ
jūtams baltajos sniega klajumos.

Gaisa vidējā diennakts temperatūra republikas rietumu rajonos pārsnied
0° robežu jau ap mēneša vidu, bet austrumu rajonos —

mēneša pēdējās die

nās. Tomēr martā ir bijušas arī dienas, kad dzīvsudraba stabiņš rietumu

rajonos noslīdējis līdz —24°, bet austrumu rajonos — pat līdz —35°.

Rīgas jūras līča rietumu daļā un Irbes jūras šaurumā pakāpeniski uzlūs

ledus.

Ziemā novērojami ari ķērpji. To lapoņi, kas atgādina garu bārdu

bez jebkādām bailēm pārcieš ziemas salu un sniegjs. Pavasari ti

atkūst un sāk lēni augt. Ķērpji mūsu republikā ir samērā maz izpē
tīta augu grupa, tāpēc te jo sevišķi vēlama plašāku materiālu vāk

šana visdažādākajās republikas vietās. Atcerēsimies, ka ķērpjus iz

manto antibiotiku iegūšanai, līmvielu rūpniecībā, glikozes ražošana

un ka to nozīme tautas saimniecībā acīm redzot pieaugs vēl jo vairāk

Martā Saules ceļš debesīs jau ievērojami pagriezies pret pavasari. Tā

staros sildās koku pumpuri. Palūkojieties, kādi spoži un sveķaini pumpuri i

kaut vai zirgkastaņai! Tajos taču slēpjas gan jauno lapu, gan ari krāšņo zied

sveču aizmetņi. Sveķainā sega daudziem pumpuriem palīdz labāk aizsarg itie

no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes. Pumpuri dažādām koku un krāmu sugām
ir atšķirīgi un pēc tiem, proti, pēc pumpurzvīņu lieluma, novietojuma, krasa

v. c. pazīmēm, iespējams noteikt atsevišķas kokaugu sugas.

Martā visas zivju sugas kļuvušas daudz kustīgākas (it īpaši ta

vērojams tad, kad ezeros un upēs sāk ieplūst atkušņu ūdeņi). Dažād'

ūdens organismu (aļģu, sīko vēzīšu, kukaiņu un to kāpuru) skait

pagaidām vēl joprojām ir mazs.

Pavasara tuvošanās sevišķi jūtama upēs, jo uz nārsta vietām

dodas nēģi un vimbas. Ezeru piekrastēs parādās līdakas, kas sakar

ar tuvojošos nārstu kļuvušas ļoti rijīgas. Arī raudas, asari, ķīši intensīvi meklē

barību. Baltijas jūrā sākas mencu nārsts, arī reņģes ceļo uz nārsta vietām

Ja ziema bijusi barga un ledus sega bieza, tad dīķos un ezeros marta

iespējama zivju slāpšana. Lai pasargātu zivis no bojā ejas, veicami visi iespē

jamie pasākumi skābekļa daudzuma paaugstināšanai ūdenī (skat. aprakstu
februārī).
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Agros pavasaros sakas atlidojušo sloku un zosu medības.

" Sākot ar 15. martu, aizliegts zvejot ālates.

Vai jus zināt..

...ka Latvijas augstākā virsotne Gaiziņkalns, kas paceļas 311,7 m virs

jūras līmeņa, savā pēdējā attīstības stadijā veidojies ezerā? Uz to norāda nogu-

lumi, kas pēc sava rakstura atbilst slokšņu māliem. Pēdējie veidojas tikai ūdenī,

pie tam vienīgi ledāja tiešā tuvumā. Slokšņu mālos atrastas arī saldūdens gliemju
čaulas. Labi, bet tāda gadījumā kaut kur būtu jābūt šī senā ezera krastiem vai

vismaz to pazīmēm! Tomēr velti meklēt šādu krastu pēdas, to vienkārši vairs

nav. Ezers izveidojās ledājā, un to norobežoja ledus krasti, bet, ledājam izkustot,
krasti izzuda un ezera ūdeņi noplūda. Palikuši tikai šī ezera nogulumi, kas kalna

virsotnē pašreiz sasniedz līdz 28 m biezumu.

...
ka sīks un pirmajā mirklī, šķiet, pat nenozīmīgs atradums radījis veselu

prohlēm" kvartā-ģeoloģijā? Arktkskās jūras apdzīvo neliela gliemene Portlandli

arctica Gray. Sīs 'gliemenes vāciņu fragmentus reizēm atrod ari Latvijā, gal-
venokārt ledāja un ta kušanas ūdeņu nogulumos. Agrāk šo faktu izskaidroja

tādējādi, kas ledājam slīdot pāri starpleduslaikmeta jūras nogulumiem pašrei-

zējā Rīgas līča rajona, gliemenes čaulas tika ieslēgtas morēna. Bet nesen LVU

( eogrāfijas fakultātes zinātniskais līdzstrādnieks G. Eberhards Ogres labajā
pamatkrasta, netālu no Līčupes ietekas, starp diviem sarkanbrūnās morēnas

horizontiem atradis veselu nogulumu kompleksu —
vismaz 50 m garumā un līdz

7 m biezumā, kura atsevišķos slāņos novērojama neparasti liela P. arctica čaulu

koncentrācija. Vai šeit kādreiz butu viļņojusies jūra? Tada gadījumā, neņemot
vērā zemes garozas svārstības, ta atradusies vairāk nekā 100 m virs tagadēja

jūras līmeņa. Varbūt nogulumus milzu blāķa veidā atnesis un noguldījis iedājs?
To pierāda nesen izdarītais pētījumu urbums paša Gaiziņkalna virsotnē.

Varētu vēl pieņemt, ka gliemja vāciņi izskaloti no morēnas, bet tam pretī runa

atsevišķu eksemplāru ļoti labā saglabāšanās pakāpe, — grūti iedomājams, ka

tie saglabātos tik labi, ja būtu atkārtoti pārtransportēti. Kādos īsti apstākļos šie

nogulumi veidojušies, uz šo jautājumu pašreiz nav iespējams rast atbildi. Katra

gadījumā atradums ir unikāls, un tas daudz var dot zemes attīstības vēstures

noskaidrošanai leduslaikmetā.
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6 55

6 52

6 49

13 27 33

27 15
26 57

20 03

20 05

20 07

21 29

21 31

21 34

13 08 13 43

13 13 15 22

13 18 17 02

6 22

641

6 53

P 4

O 5

T 6

G 7

Pt 8

S 9

Sv 10

Valda, Herta

Vija
Zinta, Vīlips
Zinaīda, Helmuts

Edgars
Valērija
Anita, Zīle

6 46

6 44

6 41

6 38
6 35

6 32

6 30

26 39

26 22

26 04

25 47

25 30

25 13

24 57

20 09

20 11

20 13

20 16

20 18

20 20

20 22

21 37

21 39

21 42

21 44

21 47

21 50

21 53

I

13 23 | 18 40

13 27 20 15

13 32 21 50

13 38 23 25

1343, —

13 48 i 0 57

13 52 ! 2 24
i

7 02

7 10

7 18

7 27

7 40
7 57

8 23

P 11

O 12

T 13
C 14

Pt 15

S 16

Sv 17

Hermanis, Vilmārs

Jūlijs, Ainis

Egils, Justīns

Strauja, Gudrīte

Aelita, Gastons

Mintauts

Rūdolfs, Viviāna

6 27

6 24

6 22

6 19

6 16

6 14

6 11

24 41

24 25

24 09

23 54

23 39

23 25

23 11

20 24

20 26

20 28

20 30
20 32

20 34

20 36

21 55

21 58

22 01

22 04
22 07

22 09

22 12

13 57 3 38

14 02 4 32
14 06 5 07

14 11 5 31

14 16 5 46

14 20 5 55

14 25 6 03

9 03

10 00
11 08

12 26

13 45

15 02

16 20

P 18

O 19

T 20

G 21

Pt 22

S 23

Sv 24

Laura, Jadviga
Vēsma, Fanija
Namejs, Nameda

Marģers
Armands

Jurģis, Juris

Visvaldis

6 09

6 06

6 04

6 01

5 59

5 56

5 54

22 57

22 43

22 30

22 18

22 06

21 54

21 43

20 38
20 40

20 43

20 45

20 47

20 49

20 51

22 15
22 18

22 21

22 24

22 27

22 30
22 34

14 29 6 10

14 34 6 16

14 39 6 22

14 44 6 28

14 48 6 38

14 53 6 51

14 57 7 09

17 36
18 54

20 13

21 36

23 01

0 29

P 25

O 26

T 27

C 28

Pt 29

S 30

Līksma

Alīna, Rūsiņš
Tale, Klernentīne

Gundega, Terēze

Vilnis, Raimonds

Lilija, Liāna

551

5 49

5 46

5 44

5 42

5 39

21 32

21 22

21 12

21 03

20 54

20 46

20 53

20 55

20 57

21 00

21 02

21 04

22 37

22 40

22 43

22 47

22 50

22 54

15 02 1 7 42

15 06 | 8 36

15 11 i 9 51

15 16 1121

15 20 12 57

15 25 14 34

1 53

3 04

3 57

4 29

4 49

5 02

Sa

apa
kulm

iules_
ikšēja

īinācija

Uzaust
Ss

makf

aug

aules Saules augstums
simālais 30°

gstums

Saules

rieta

aziraut

s

Mēness fāi:es

1. IV

st m

1 28

st m

5 29

st m st m

37° 1101 15 54 280° @ 5. IV pl
st m

14 14

10. IV 1 25 4 59 41 10 28 16 22 286 C 12. IV
,

20 29

20. IV I 23 4 26 44 9 58 16 48 293 # 20. IV
,

23 36

30. IV 1 21 3 49 48 9 33 17 10 299 3 28. IV , 6 50
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Akmeņotu zemi aru

Ar tērauda kumeliņu;
Tur uzauga duj vārpiņas
Viena salma galiņāi.

12. 1961. gadā pirmo reizi pasaulē padomju kosmiskais kuģis «Vostok-1», kurā

atradās lidotājs kosmonauts majors Jurijs Gagarins, sekmīgi veica lido-

jumu ap zemeslodi un nolaidās Padomju Savienības teritorijā. Kosmonau-

tikas diena.

10.—25. Pirms 60 gadiem (1906) noticis KSDSP IV kongress.
22. 1870. gadā dzimis V. I. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas diena.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena pret koioniālismu, par mierīgu

līdzāspastāvēšanu.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Arturs Filipsoris, LPSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks, Valsts prēmijas laureāts. Miris 1950. g.

3. Pirms 90 gadiem (1876) dzimis Antons Birkerts, literatūras vēsturnieks,
zinātnieks un rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

4. Pirms 75 gadiem (1891) dzimusi Lidija Liepiņa, LPSR ZA akadēmiķe,

ķīmijas zinātņu doktore, profesore.
6. Pirms 95 gadiem (1871) dzimis Ernests Birznieks-Upītis, LPSR Tautas

rakstnieks. Miris 1960. g.

7. Pirms 385 gadiem (1581) Rīgas pilsēta nokļūst poļu karaļa Stefana Bate-

rija varā.

9. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis rakstnieks Jānis Ezeriņš. Miris 1924. g.
10. Pirms 115 gadiem (1851) dzimis vēsturnieks Jānis Krodznieks. Miris

1924. g.
15. Pirms 100 gadiem (1866) dzimis Aleksis Mierlauks, režisors un aktieris.

Miris 1943. g.

16. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis komponists Jēkabs Graubiņš. Miris 1961. g.

18. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis Eižens Rozenšteins, ķīmiķis, profesors,
Brocēnu cementa izejvielu atklājējs. Miris 1933. g.

20. Pirms 60 gadiem (1906) noticis vispārējais politiskais streiks Rīgā.
24. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis Nikolajs Barabanovs, aktieris, LPSR Tau-

tas mākslinieks.

29. Pirms 30 gadiem (1936) miris Jānis Kupcis, profesors, farmakologs, kuror-

tologs, hidroģeologs, minerālūdeņu un dziedniecības dūnu pētnieks. Dzimis

1871. g.

30. Pirms 15 gadiem (1951) miris gleznotājs Kārlis Brencens. Dzimis 1879. g.
Pirms 90 gadiem (1876) notikuši plaši zemnieku nemieri Trikātas muižā Vid-

zemē.
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Planētas. Venēra aprīļa sākumā vēl saskatāma rītos pirms
Saules lēkta, bet aprīļa otrajā pusē tā kļūst praktiski neredzama, jo
lec gandrīz reizē ar Sauli.

Marss nav redzams. 29. aprīlī tas atrodas aiz Saules, t. s.

konjunkcijā.

Jupiters redzams vakaros Vērša zvaigznājā.
Saturns nav saskatāms.

Saule ieiet Vērša zīmē ( C> ) 20. aprīlī pl. 16st.

Meteori. Lirīdas redzamas no 15. līdz 26. aprīlim. Maksimuma laikā —

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

Aprīlī intensīvi palielinās Saules radiācija un strauji pieaug die-

nas garums. Gaisa temperatūra republikas dienvidu rajonos pārsniedz
+5° robežu ap 15., bet ziemeļu rajonos — ap 25. datumu. Tad arī

atkūst augsne un sākas interesan'ākās fenoloģiskās parād
T bas.

Aprīlī ledus uzlūst visās upēs. Daugavā un citās upēs ledus iešana

parasti saistīta ar ledus sastrēgumiem un lielākiem applūdumiem. Rie-

tumu rajonu upes ap mēneša vidu jau piinīgi atbrīvojas no ledus, un tur

sezonu var sākt ūdenstūristi. Jāatceras, ka mazākās upītēs palu ūdeņi noskrien

ātrāk un bieži vien jau mēneša beigās tur iestājas vasaras mazūdens periods,
tā ka laivu tūristiem var sākties grūtības, pārvarot sēkļus un braslus.

Aprīlī jau zied pirmie pavasara augi un parādās arī pirmās pava-

sara sēnes — bisītes un lāčpurni. Atcerēsimies, ka bisītes (dažkārt tās

nepareizi dēvē arī par murķeļiem) ir indīgas un pirms lietošanas

tās rūpīgi jānovāra (apmēram 10 minūtes), lai ūdenī izšķīdinātu
sēnēs esošo indīgo vielu — helvelskābi. Protams, sēņu novā-

rījuma ūdens ir jāizlej un tālākajai ēdiena gatavošanai to iz-

mantot nedrīkst.

Mēneša beigās bērzu zaros parādās pirmais zaļums un bieži vien jau zied

lazdas. Parasti par lazdu ziediem sauc dzeltenīgi pelēcīgās spurdzes, kas noka-

rājas uz leju. Patiesībā tie ir lazdas putekšņu ziedi. Lazdas auglenīcu ziedi,
no kuriem vēlāk attīstās rieksti, ir redzami pumpuru galos. Jāpieoilst gan, ka

pumpuru galos mēs redzam tikai lazdas auglenīcu ziedu sarkanīgās drīksnas.

Mitros lapu koku mežos zied zalktene, sīks krūmiņš ar sarkaniem ziediem,

kuru forma atgādina ceriņu ziedus (tāpēc šo augu dažkārt aplam sauc par

meža ceriņiem). Ziedi šim krūmam attīstās tieši uz stumbra (šadu parādību
sauc par kaulifloriju). Vēlāk ziedu vietā izaug sarkanas ogas, kuras, tāpat kā

viss augs, ir ļoti indīgas.

Aprīlī tiikai retam ezeram vēl saglabājusies ledus sega, kas tagad

strauji kļūst ar katru dienu plānāka un irdenāka. Saules staru ietekmē

aktivizējas fotosintēzes procesi aļģēs, tāpēc skābekļa daudzums ūdenī

sāk palielina ies. Pakāpeniski sāk vairoties arī zooplanktona orga-

nismi. No ikriem jau izšķīlušies lašu, repšu un sīgu, kā arī citu

rudenī un ziemā nārstojošo zivju mazuļi. Palienēs, trokšņaini kuļot

ūdeni, nārsto līdakas. Starp pērnā gada ūdensaugiem redzamas asaru ikru

baltās lentes. Mēneša beigās aktīvas kļūst raudas, kas dodas uz nārsta vie-

tām un, pieturo'ies siltam laikam, pat nārsto. Nārsto ari ezera salakas jeb

sniedzes. Sevišķi dzīvas tagad kļuvušas upes, kur notiek vairāku zivju sugu

nārsts, kā arī turpinās vimbu un nēģu ceļojumi. No jūras upēs ieceļojuši ari
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ālanti, raudas, zandarti. Jurā nārsto plekstes, mencas, salakas, uz nārstu dodas

reņģes.
Aprīlī norit visintensīvākā zivju krājumu atjaunošanas, tāpēc daudzu zivju

sugu zveja noliegta.

Medī riestos medņu un rubeņu gaiļus, kā arī slokas un_ zosis.

Visu mēnesi aizliegts zvejot līdakas, ālantus, alates an, sakot ar

15. aprīli, arī nēģus.

Vai jus zināt..

...

ka ar ūdeņiem visbagātākā upe pasaulē ir Amazone — tās baseina pla-

tība ir 7 000 000 km2, un gada laikā tā ienes Atlantijas okeānā 3160 km3 ūdens,

t. i., Vl2 no visu zemeslodes upju kopējās noteces;

.. . Padomju Savienība ūdeņiem visbagātākā upe ir Jeņiseja, kuras baseins

aizņem 2 599 000 km2 lielu platību un notece Karas jūra gada laikā sasniedz
548'km 3

;

... Latvijas PSR ūdeņiem bagātākā upe Daugava, kuras baseina platība ir

87 900 km2

, Rīgas jūras līcī ik gadu ienes 21 km3 ūdens;

.. . visgarākā upe pasaule ir Misisipi (kopa ar Misuri) Ziemeļamerika, tas

garums 7330 km;

...
ja par Jeņisejas sākumu pieņem Selengu, tad tās garums ir 6000 km;

otrajā vietā aiz Jeņisejas Padomju Savienībā ierindojas Oba, kas ir 5570 km

gara;

... Latvijas PSR garāka upe ir Gauja — 460 km (no Daugavas kopēja

garuma — 1020 km — Latvijas PSR ir 357 km);

... vislielākā ūdens līmeņa svārstību amplitūda upes ir Amūras pieteka Lejas
Tunguskā, kur tā sasniedz 28—30 m, bet ledus sastrēgumu gadījumos palielinās
līdz 35—38 m;

... Latvijas PSR upes vislielākās ūdens līmeņa svārstības ir Daugava pie

Piedrujas, kur starpība starp zemāko un augstāko līmeni ir 14 m;

.. . zemeslodes upes ik gadu jūrā ienes ap 16 miljardu tonnu sanēšu (ja
šo smilšu daudzumu pārvadātu preču vagonos, tad vilciena garums vairāk des-

mit reižu apjoztu ekvatoru);

.. . Padomju Savienība visvairāk sanēšu nes Amudarja, kas Arala jura gada
ievada ap 220 miljonu tonnu pludvielu;

... Daugava ik gadu Rīgas jūras līcī ienes ap 400 000 tonnu smalku smilšu

(ja tās sabērtu vienuviet, tad smilšu kaudze būtu tik augsta kā Zinātņu akadē-

mijas augstceltne Rīgā).
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MAIJS

Saule
Dienas

ga-

rums

Mēness

Da-
tums

Vārda dienas

lec ļ kulminē riet

Sa-

tumst
lec I riet

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

Sv 1 Ziedonis 5 37 13 20 38 21 06 22 57 15 29 16 09 5 11

P 2

O 3

T 4

C 5

Pt 6

S 7

Sv 8

Zigmunds, Visvaris

Gints

Vizbulīte, Viola

Ģirts, Ģederts
Gaidis, Didzis

Henriete, Tēte

Staņislavs, Ievaits

5 35

5 32

5 30

5 28

5 26

5 23

521

20 31

20 24

20 18
20 12

20 07

20 02

19 58

21 08

21 10
21 12

21 14

21 16

21 18

21 20

23 01
23 04

23 07

23 11

23 15

23 19

23 23

15 33

15 38

15 42

15 46

15 50

15 55

15 59

17 42

19 16

20 50

22 25

23 56

5 18

5 27

5 35

5 45

6 01

621

6 541 18

P 9

O 10

T 11

C 12

Pt 13

S 14

Sv 15

Klāvs, Ervīns

Maija
Milda, Karmena

Vallija, Ināra, Ina

Irēne, Irīna, Ira

Krišjānis
Sofija

5 18

5 16

5 14

5 12

5 10

5 08

5 06

19 55

19 52

19 50

19 48

19 47

19 47

19 47

21 22

21 25
21 27

21 29

21 31

21 33

21 35

23 27

23 31

23 35

23 39

23 44

23 49

23 53

16 04

16 09
16 13

16 17

16 21

16 25

16 29

2 23

3 08

3 35

3 53

4 05

4 13

4 21

7 43

8 49

10 05

11 25

12 44

14 02

15 18

P 16

O 17

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv 22

Edvīns

Herberts, Dailis

Inese, Ēriks

Teika, Sibilla

Venta

Ernestīne

Emīlija, Mīle

5 04

5 02

5 00

4 58

4 57

4 56

4 54

19 48

19 49

19 51

19 53

19 56

20 00

20 04

21 37

21 39

21 41

21 43

21 45

21 47
21 49

23 58 16 33

16 37

16 41

16 45

16 48

16 51

16 55

4 26

4 32

4 38
4 46

4 57

5 13

541

16 35

17 53

19 15

20 40

22 09

23 38

0 03
0 08

0 14

0 20

0 26

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Lonija, Ligija_
Ziedone, Marlēna
Anšiavs

Eduards, Varis

Dzidra

Vilis, Vilhelms

Maksis, Daugots

4 52

4 50

4 48
4 47

4 45

4 44

4 42

20 09

20 14

20 19

20 25

20 32

20 39

20 46

21 50

21 52

21 54
21 56

21 57

21 59

22 00

0 33

0 41

0 50
1 05

16 58

17 02

1706
17 09

17 12

17 15

17 18

6 28

7 39

9 05

10 40

12 16

13 49

15 21

0 56

1 56

2 35

2 56

3 11

3 20

3 29

P 30

O 31

Vitolds, Lolita

Alīda, Jūsma

4 41

4 40

20 54

21 02

22 02

22 04

1721

17 24

16 53

18 23

3 37

3 44

Sa

apa

kulm

uiles

ikšejā
īinacija

Sa
Uzaust maks

aug:

ules

imālais

stums

Saules

augstums
30°

Saules

rieta
azimuts

Mēness fāzes

1. V

10. V

20. V

30. V

st m

1 21

1 20

1 20

1 21

st m

3 46 4i

3 10 5(

2 30 5;

— 5!

3

5

st m st m

931 1710

9 14 1728

8 58 17 41

8 49 17 53

390°

305

311

315

®

©

■3

st m

5. V pl. 0 01

12. V
„ 14 20

20. V„ 12 43

27. V
„

11 51
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Ziema nāca raudādama,

Cimdu, zeķu prasīdama;

Māc, vasara, smaidīdama,

Zaļu sagšu uzsegusi.

1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena

S. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Uzvaras svētki.

25. Āfrikas atbrīvošanās diena.

28. Robežsargu diena.

Dažādi dati novadpētniekiem

14. Pirms 115 gadiem (1851) dzimis Jānis Ilsters, pirmais latviešu botāni-

ķis. Miris 1889. g.

19. Pirms 125 gadiem (1841) dzimis Indriķis Zīle, pirmo latviešu dziesmu

svētku virsdiriģents. Miris 1919. g.

19. Pirms 60 gadiem (1906) kritis Rūdolfs Dēliņš-Čoms, 1905. g. leģendārais
kaujinieks. Dzimis 1883. g.

21. Pirms 75 gadiem (1891) dzimusi Emīlija Viesture, LPSR Nopelniem bagātā
skatuves māksliniece. Mirusi 1947. g.

24. Pirms 230 gadiem (1736) likts pamatakmens ievērojamam arhitektūras pie-
mineklim■— Rundāles pilij.

Pirms 150 gadiem (1816) slavenais krievu astronoms V. Strūve (1793 -1864)
uzsāka astronomiski trigonometriskos mērījumus Vidzemē.

Pirms 110 gadiem (1856) dzimis ģeologs Feodosijs Cerniševs, Kurzemes augš-
devona pārakmeņojumu v. c. devona nogulumu pētnieks. Miris 1914. g.

Pirms 60 gadiem (1906) sāka iznākt LSD CX boļševistiskais orgāns «Borba»

krievu valodā.

Pirms 60 gadiem (1906) notikušas «mežabrāļu» partizānu cīņas Latvijas lau-

kos.

Pirms 60 gadiem (1906) nodibināta Rīgas pilsētas pirmā tautas bibliotēka

(tagad M. Gorkija Rīgas pilsētas centrālā bibliotēka).
Pirms 45 gadiem (1921) I arodbiedrību kongresā sašķeļas Latvijas arodkus-

tība, izveidojas revolucionārā Rīgas arodbiedrību centrālkomiteja.
Pirms 40 gadiem (1926) Rainis apmeklē Minsku sakarā ar Baltkrievijas PSR

Zinātņu akadēmijas atklāšanas svinībām.
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Planētas. Venēra mūsu ģeogrāfiskajos platumos nav saska-

tāma, jo lec gandrīz reizē ar Sauli.

Marss nav redzams.

Jupiters redzams vakaros Dvīņu zvaigznājā.
S a tu m s vēl arvien nav saskatāms.

Saule ieiet Dvīņu zīmē ( XI ) 21. maijā pl. 15st
.

Aptumsumi. Pusēnas Mēness aptumsums 4./5. maijā sākas pl. 22st07m
)

beidzas pl. 2 stļ7m. Vislielākās fāzes momenta tuvumā (ap pl. ost 12m) novēro-

jams neliels Mēness diska satumsums.

Gredzenveidigs Saules aptumsums 20. maijā Latvijā novērojams kā daļējs.
Aptumsuma norise ir šāda:

Gredzenveidīgā aptumsuma josla sākas Atlantijas okeānā, tālāk iet caur

Āfriku, Turciju, Ziemeļkaukāzu, Vidusāziju un izbeidzas Ķīna. Kā daļējs aptum-
sums tas redzams visā Eiropā, Āfrikas ziemeļu daļā un gandrīz visā Āzijā,

izņemot tikai Kamčatku un Japānu.
Jāievēro, ka uz Sauli arī daļēja aptumsuma laikā var skatīties tikai caur

tumšiem filtriem, piemēram, caur nokvēpinātu stiklu, melnu fotoplati. Parastas

saules brilles un fotogrāfiskie filtri ir pārāk gaiši. Vēl labāk novērot aptum-

suma gaitu ar teleskopu vai binokli, projicējot Saules attēlu uz balta ekrāna.

Nekādā gadījumā nedrīkst skatīties teleskopā vai binokli tieši uz Sauli
—

tā

var pat pilnīgi zaudēt redzi!

Maija gaisa temperatūra strauji paaugstinās rajonos, kas atro-

das tālāk no jūras. Daugavpilī maksimālā temperatūra biiusi +30°,
bet naktī tā pazeminājusies līdz —9°. Saules spīdēšanas ilgums jau
pieaudzis līdz 260 stundām mēnesī. Apmākušos dienu skaits samazi-

nājies vidēji uz 8 dienām. Maijā novērojami arī negaisi, jūras pie-
krastē I—2 reizes, bet tālāk no jūras parasti 4 reizes mēnesī un

biežāk. Tomēr maijs ir visskaistākais un sausākais mēnesis gadā, jo relatīvais

gaisa mitrums dienā ir tikai 55—60%.
Udenstūristi mēneša sākumā vēl labi var izmantot palu ūdeņu noteci,

sevišķi Gaujā, Salacā, Aiviekstē. Mazās upēs palu ūdeņi jau noskrējuši un

ūdens līmenis maijā parasti jau sasniedz vasaras līmeni. Atsevišķos gados, ja
ziema bijusi sniegiem bagāta, palu maksimums Daugavā iestājas tikai mēneša

sākumā.

Ūdens temperatūra upēs no 8° maija sākumā paaugstinās līdz 16° mēneša

beigās. Dažreiz, sevišķi seklākos ezeros, ari mēneša vidū reģistrēta tik augsta
ūdens temperatūra, ka iespējams sākt peldēties.

Jūrā ūdens temperatūra parasti ir zemāka nekā upēs, un maijā peldēšanos
te var uzsākt tikai rūdīti sportisti, jo piekrastē mēneša beigās temperatūra sa-

sniedz tikai 11—12°. Gadījumā, ja uzpūš krasta vējš, ūdens temperatūra var

pazemināties uz 2—3°, jo netālu no virsas ūdens temperatūra ir stipri zemāka.

Rīgā Liepājā Daugavpilī

st m s st m s st m s

Dajeja aptumsuma sākums 11 46 19 11 43 16 11 45 45

Vislielākās fāzes moments 12 56 44 12 52 42 12 58 42

Daļēja aptumsuma beigas 14 08 40 14 04 05 14 1258

Vislielākā fāze 0,558 0,542 0,601
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Maija beigās, reizumis arī jūnija sākumā uz parkos un dārzos

kultivētas Veimuta priedes zariem un pat stumbriem redzami dzelteni

pūšļveida izaugumi. Te veidojas ogu krūmu stabiņrusas pavasara spo-

ras, kas vēlāk izraisa ogulāju (galvenokārt upenāju) lapu saslimšanu.

Uz slimajām lapām parādās smalki, sīkiem stabiņiem līdzīgi izaugumi.
Šī pati rūsa Austrumsibīrijā attīstās uz Sibīrijas ciedru priedes. Ame-

rikā, Veimuta priedes dzimtenē, šī rūsa agrāk nebija pazīstama. Pirmo reizi šī

slimība uz Veimuta priedes parādījās Eiropā, no kurienes tā 20. gs. sākumā

tika ievazāta Amerikā. Sibīrijas ciedru priedei sēne šādus bojājumus nenodara,

jo tā ir izturīga pret slimību.

Birztalās un krūmājos pirms to salapošanas ir daudz gaismas, un tajos
zied gaismu mīlošie agrie pavasara augi: vizbulītes, cīrulīši, zeltstarītes. Sie

augi agri uzzied un sakrāj pazemes sakneņos un gurnos barības vielas nākoša-

jam pavasarim. Vēlāk, kad koki salapo, agri ziedošo augu lapas nokalst, un

jau jūnija beigās ir grūti tos atrast.

Krūmājos un mežmalās zied parastā bārbele, uz kuras lapām bieži vien

redzami oranždzelteni veidojumi — labību svītru rūsas pavasara sporu tvertnes.

Atcerēsimies, ka bārbele, šīs rūsas izplatītāja, labības lauku tuvumā ir kaitīga
un iznīcināma.

Mēneša beigās zied dzeltenā karagana — krūms, kuru nepareizi dēvē par
dzelteno akāciju. Tās dzimtene ir Sibīrija un Mongolija. Pirms lietus pa dzel-

tenās karaganas ziediem lido daudz kukaiņu, jo ziedi bagātīgi izdala nektāru.

Tātad šis augs mums vēstī par gaidāmajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem:

ja ap dzeltenās karaganas ziediem lido daudz kukaiņu — gaidāms lietus.

Interesants augs ceļotājs ir pavasara krustaine. Šis augs, kā liecina norā-

des literatūrā, 1810. gadā kultivēts Tartu botāniskajā dārzā, bet jau 1817. gadā
tas Baltijā atzīmēts kā savvaļas augs. Tagad pavasara krustaini mēs samērā

bieži redzam pavasaros, kad tā zied ar zeltaini dzelteniem ziediem. Pēc botā-

nika K. Kupfera pētījumiem, Vācija šis augs laika no 1822. līdz 1894. gadam

virzījies uz rietumiem ar vidējo ātrumu 10 km gadā.

Maijā visos ūdeņos vērojama strauja dzīvības atmošanās. Starp
saulē izbalējušām pērnā gada niedrēm parādās jauno niedru zaļie
dzinumi. No ezeru un upju gultnes paceļas lēpju, ūdensrožu un citu

ūdensaugu lapas un stublāji. Strauji attīstās zooplanktons, kas tagad
ļoti nepieciešams zivju mazuļu barībai. No kūniņām izlidojuši dažādi

kukaiņi, kas sāk vairoties un tādējādi palielina zivju barībai tik

nepieciešamo zoobentosu.

Ezeros beidzas līdaku nārsts, uz ezera sēkļiem nārsto pelagiāla asari un

ari citas zivju sugas. Zivju nārsta vietu tuvumā jau redzami zivju mazuļi, kas tur

uzturas ciešos baros un meklē barību.

Arī Baltijas jurā un Rīgas jūras līcī jūtama pavasara atmoda. Līča sēk-

ļos nārsto reņģes. Jūrā atgriežas upēs nārstojošās zivju sugas. Mencjs, plek-
stes, reņģes un citas jūras zivis sākušas aktīvi baroties.

Līdz 10. maijam atļautas medņu, rubeņu gaiļu, sloku un zosu

medības.

Sākot ar 1. maiju, noliegta jebkāda rūpnieciskā zveja ezeros, bet

ar 5. maiju — upēs. Visu mēnesi aizliegts zvejot nēģus, ālates, ālan-

tus, plaužus, vimbas, zandartus, kā ari ķert vēžus. Līdz 10. maijam

aizliegts zvejot līdakas, bet līdz 20. maijam nav atļauts zvejot raudas.
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Rudzits meta zelta vilni

Lielajā tīrumā;

Arājs prieka nevarēja,

Maliņā stāvēdams.

1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

14.—19. 1963. gadā padomju kosmonauti Valerijs Bikovskis un Valentīna Tereš-

kova, pirmā sieviete kosmonaute pasaulē, ar kosmiskajiem kuģiem «Vos-

tok-5» un «Vostok-6» veikuši ilgu grupveida lidoiumu kosmiskajā telpā,
22. Pirms 25 gadiem (1941) fašistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Lielā

Tēvijas kara sākums.
22. Pirms 25 gadiem (1941) laikrakstos publicēts LK(b)P CX uzsaukums lat-

viešu tautai celties savas sociālistiskās Dzimtenes aizstāvēšanai.

26. Padomju jaunatnes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 90 gadiem (1876) dzimis ievērojamais entomologs norvēģis Embriks

Strands, darbojies kā zooloģijas profesors Latvijas Universitātē. Miris 1947.g.

Rīgā.
2. Pirms 30 gadiem (1936) miris Fricis Garais-Zemcevs, valodnieks un publi-

cists. Dzimis 1865. g.

4. Pirms 65 gadiem (1901) dzimis Arturs Kadiķis-Groznijs, latviešu padomju
rakstnieks. Miris 1934. g.

10.—11. Pirms 45 gadiem (1921) Rīgas Centrālcietumā nošāva 9 revolucio-

nārus, to starpā arī LKP CX locekļus Augustu Arāju-Bērci un Jāni Silfu-
Jaunzemu.

14.—16. Pirms 25 gadiem (1941) notika Padomju Latvijas rakstnieku 1 kon-

gress.

17. Pirms 50 gadiem (1916) miris Jēkabs Duburs, skatuves mākslinieks, teātra

kritiķis. Dzimis 1866. g.

23.—29. Pirms 25 gadiem (1941) notika varonīgā Liepājas aizstāvēšana pret
vācu fašistu karapūļiem.

27. Pirms 25 gadiem (1941) miris rakstnieks Jānis Grīziņš. Dzimis 1900. g.
29. Pirms 25 gadiem (1941), vācu fašistiem uzbrūkot Rīgai, aiziet bojā vecāka

Latvijas grāmatu krātuve — Rīgas pilsētas bibliotēka bij. Rātslaukumā.

Pirms 240 gadiem (1726), pastiprinoties zemnieku ekspluatācijai, tiek atcelts
divu gadu noilgums Rīga iebēgušo dzimtļaužu izdošanai.

Pirms 170 gadiem (1796) Leipcigā iznāca Garlība Merķeļa darbs «Latvieši»,

kurā atmaskotas feodāli dzimtbūtnieciskās attiecības Vidzemē.

Pirms 120 gadiem Rīgā apmetās un no 1846. līdz 1848. g. darbojās krievu

Jurijs Samarins (1819—1876), kurš pirmais savā darbā «Vēstu-

les no Rīgas» vērsa Krievijas sabiedrības uzmanību uz nežēlīgajiem spai-
diem un ekspluatāciju, ko cieta latviešu zemnieki vācu baronu jūga.

Pirms 50 gadiem (1916) Pēterburgā iznāca «Cčophhk jiaTbiiucKoft

V. brjusova un M. Gorkija redakcijā.
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Planētas. Venera jūnija sakumā vēl nav redzama, bet jūnija
otrajā pusē to var saskatīt no rītiem īsi pirms Saules lēkta.

Marss nav redzams.

Jupiters jūnija pirmajā pusē vēl saskatāms vakaros, bet vēlāk
tas noriet tik drīz pec Saules rieta, ka kļūst neredzams.

Saturns, sakot ar jūnija otro pusi, saskatāms no rītiem. Tas

meklējams austrumos, Zivju zvaigznāja, īsi pirms Saules lēkta.

Saule ieiet Vēža zīmē (Q>) 21. jūnijā pl. 235t33m _ šo bridi uzskata par
vasaras sakumu.

Jūnijs ir pirmais vasaras mēnesis. Sajā mēnesī ir visgarākās die-

nas, vislielākā Saules radiācija un Saules spīdēšanas ilgums sasniedz
gada maksimumu —

_

vidēji 280 stundu mēnesī. Tomēr pieaug ari

nokrišņu summa un pērkona negaisu skaits.

Jūnija ptrmajā pusē vēl iespējamas nakts salnas, sevišķi Latgales
augstiene un Vidzemes Centrālajā augstienē. Mēneša sākumā atseviš-

ķas naktis augsnes virskārtā temperatūra pazeminājusies līdz —2°.

Daugavā vēl turpina noplūst Baltkrievijas purvu ūdeņi, bet Aiviekstē —

Lubānas ezera uzkrātie palu ūdeņi. Visās pārējās upēs ūdens līmenis jau paze-
minājies.

Ūdens temperatūra upēs un ezeros turpina paaugstināties: jūnija sākumā
ta sasniedz 16°, bet mēneša beigās — 19°. Atsevišķās dienās ūdens tempera-
tūra paaugstinās līdz 26 —27°.

Rīgas jūras līča piekrastē ūdens temperatūra mēneša beigās sasniedz

16—17°, bet Baltijas jūras piekrastē tā ir zemāka — ap 13°.

Arī zirgkastaņa pieder pie laika pareģotājām. Ja uz tās lapām
parādās lipīgas_ salas pi'.ieniņi, tad pēc I—2 dienām var gaidīt
lietu. Dažkārt šādu pilienu ir tik daudz, ka tie līst zemē.

Jūnijā jau ir pilnīgi izaugušas lielo cejmalīšu lapas, kuras bieži

vien mēdz lietot sasitumu un brūču pārsiešanai. Taču neaizmirsīsim,
ka, lietojot tās, jābūt sevišķi uzmanīgiem — lapas pirms lietošanas

jānomazgā, jo uz tām nereti ir atrasti stinguma krampju dīgļi.
Pļavās un mežos zied visdažādākās pulkstenīšu sugas, savvaļas rozes,

graudzāles un citi augi. Krāšņi jo krāšņi ir sakuplojušas birztalas, kurās vairs

neredz pavasara agros augus — vizbulītes, cīrulīšus, zeltstarītes.

Ezeros un upēs izplaukušas baltās ūdensrozes. Biedri tūristi, esiet saudzīgi
pret šiem krāšņajiem ziediem! Saudzējiet ikvienu retu un skaistu ziedu, kuru

atrodat dabā! Atcerieties, ka nenoplūkti šie ziedi sagādās prieku un estētisku

baudījumu vēl daudziem.

Jūnijā ezeros un upēs jau sazaļojuši ūdensaugi, strauji vairojas
zaļaļģes. Gan pēc skaita, gan sugu daudzveidības bagātīgs kļuvis
zoobentoss un zooplanktons — līdz ar to zivīm nodrošināta barības

bāze.

Ezeros un upēs ūdens temperatūra paaugstinājusies līdz 16—24°,

tāpēc sākušas nārstot daudzas siltūdens zivju sugas — plauži, pliči,
karūsas, sapali, mailītes, līņi, auslejas, ķīši v. c. Seklās piekrastēs interesanti

novērot, kā zilganie un sārtie trīsadatu stagaru tēviņi ierīko «ligzdas» un

apsargā tur ikrus. No jūras uz ezeriem dodas nārstot zandarti, bet pašā jūrā
nārsto plekstes un reņģes.

Dīķos nārsto karpas un sākas to mazuļu audzēšana.
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Mežā valda klusums. Jūnijs ir izdevīgākais laiks vilku midzeņu
atklāšanai un iznīcināšanai.

Visu jūniju aizliegta rūpnieciskā zveja ezeros, bet upēs šis aiz-

liegums izbeidzas 15. jūnijā. Visu mēnesi aizliegts zvejot līņus, plau-

žus, vimbas, karūsas, zandartus, līdz 10. jūnijam —asarus un 15. jūni-

jam — nēģus. Sākot ar 15. jūniju, atļauts ķert arī vēžus.

Vai jus zināt..

...ka šovasar apritēs 350 gadu, kopš Valles apkārtnē 1616. gada 20. jūnijā
novērota zemestrīce. No visām Latvijā atzīmētajām (nevis notikušajām!) zemes-

trīcēm šī ir visvecākā. Kā tā izpaudusies? Tā laika aprakstā minēts, ka «lopi uz

lauka kopā ar cilvēkiem, kā arī mājas tapuši stipri satricināti un zemē bijusi
dzirdama dunoņa, līdzīga tālam pērkonam».

Zemes satricinājumi, kurus gandrīz vienmēr pavadījis raksturīgs dobjš,
tālam pērkonam līdzīgs troksnis zemes iekšienē, Latvijas PSR teritorijā novē-

roti daudzreiz. «Jubileja» — 145 gadi — šogad ir arī zemestrīcei, kas notikusi

1821. gada 8.—11. februārī Kokneses apkārtnē, bet 70 gadu paiet, kopš 1896.

gada 11. septembrī zemestrīce notikusi Jelgavā. Zemestrīces vairākkārt atzī-

mētas arī Latvijas PSR teritorijas tuvumā.

Ilgu laiku apšaubīja domu, ka zemestrīces Baltijas republikās un KPFSR

ziemeļrietumu apgabalos ir iespējamas. Tagad, kad iegūti jauni dati par šo apga-

balu ģeoloģisko uzbūvi, attīstības vēsturi un zemes garozas kustībām, kļuvis

skaidrs, ka zemestrīces pie mums ir ne tikai iespējamas, bet tām ir jānotiek.
Dažos gadījumos zemestrīces cēlonis ir pazemes izskalojumi un slāņu iegruvumi,
citkārt — zemes garozas kustības, kas notiek mūsu laikā. Tā, piemēram, Alūksnes

apkārtnē visa zemes garoza paceļas par apm. 2,5 milimetriem gadā. Par laimi,

zemestrīču intensitāte Latvijas PSR teritorijā nevar būt augsta. Tuvāko desmitu

miljonu gadu laikā tās, šķiet, neapdraudēs mūs vairāk nekā līdz šim.

... ka visbiežāk negaiss plosās Javas sala — 220 dienas gada;

... gandrīz nemaz negaisu nav Kalifornija, Santa-Marijas pilsēta — negaiss
tur vērojams ne biežāk kā reizi divos gados;

...Latvijas PSR vismazāk negaisu ir jūras piekrastē, kur zibeņo 12—14 die-

nas gadā. Visbiežāk negaiss vērojams Vidzemes augstienes dienvidu nogāzes,
kur dienu skaits ar pērkonu un zibeni gadā sasniedz vidēji 24. Atsevišķos gados
Gaiziņkalna apkārtnē bijušas 40 dienas ar negaisu.
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16 29
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Lij, lietiņ, kur lidams,
Se man tevis nevajaga:
Še vajagasiltas saules,

Zaļu sienu jākaltē.

10. Zvejnieku diena.

17. Metalurgu diena.

19.—20. Pirms 60 gadiem (1906) notika Latvijas Sociāldemokrātijas I kon-

gress, kurā LSDSP apvienojās ar KSDSP un kļuva par KSDSP teritoriālo

organizāciju.
21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas dibināšanas diena.

25.-26. Pirms 20 gadiem (1946) notika Latvijas PSR Augstākās Padomes

V sesija, kas pieņēma republikas tautas saimniecības atjaunošanas un attīs-

tības piecgadu plānu.
31. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

Pirms 50 gadiem (1916) LSD Ārzemju komiteja Latvijas Sociāldemokrātijas
vārdā izsniedza V. I. Ļeņinam pārstāvja mandātu uz visiem starptautiska-

jiem sociāldemokrātiskajiem kongresiem un konferencēm.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 20 gadiem (1946) sāk darboties LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka.

5. Pirms 90 gadiem (1876) dzimis Jānis Greste, LPSR Nopelniem bagātais
kultūras darbinieks, pedagogs. Miris 1951. g.

16. 1965. g. ar jaunas spēcīgas nesējraķetes palīdzību orbītā ap Zemi ievadīta

12,2 tonnu smaga zinātniskā kosmiskā stacija «Protons-1».

18. Pirms 30 gadiem (1936) Spānijā sākas nacionāli revolucionārais karš pret
fašistiem. Spānijas tautai palīgā dodas internacionālās brigādes, kuru

rindās cīnās arī latviešu komunisti.

24. Pirms 65 gadiem (1901) Rīgā tika atklāta pirmā elektriskā tramvaja līnija
pa tagadējo Ļeņina ielu.

25. Pirms 75 gadiem (1891) dzimusi Felicita Ertnere, LPSR Tautas skatuves

māksliniece.

25. Pirms 65 gadiem (1901) dzimusi Aleksandra Briedē, tēlniece, LPSR Tau-

tas māksliniece.

Pirms 760 gadiem (1206) Daugavas lībieši sacēlās pret vācu krustnešiem.

Pirms 100 gadiem (1866) apstiprināts likums par pagastskolu dibināšanu

Vidzemē.

Pirms 65 gadiem (1901) Rīgā nodibināja «Iskras» virziena sociāldemokrātisko

organizāciju.
Pirms 30 gadiem (1936), apvienojoties Latvijas komjaunatnei un Sociālistiskās

jaunatnes savienībai uz vienotas frontes pamata, nodibināta Latvijas Darba

jaunatnes savienība.

Pirms 25 gadiem (1941) Igaunijas dienvidos saformēts 1. un 2. latviešu strād-

nieku brīvprātīgo pulks, kas piedalījās cīņās pret fašistiem Igaunijas PSR

un Ļeņingradas apgabala teritorijā.
Pirms 25 gadiem (1941) traģiskā nāvē miris Naums Lebedinskis, Latvijas Uni-

versitātes zooloģijas profesors, kas pētījis organisma atjaunošanas problē-
mas. Dzimis 1888. g'.
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Planētas. Ven c r a saredzama no rītiem pirms Saules lēkta
austrumu puse joti zemu pie apvāršņa.

Marss saskatāms no rītiem pirms Saules lēkta austrumu pusē,
nedaudz pa kreisi no Venēras. Venēra pārvietojas straujāk un pama-
zām tuvojas Marsam: jūlija sākumā attālums starp abām planētam
ir ap 30°, bet jūlija beigās —

vairs tikai 3°.

Jupiters nav redzams. 5. jūlijā tas atrodas tieši aiz Saules, t. s. kon-

junkcijā.
Saturns saskatāms no rītiem Zivju zvaigznājā.

Saule ieiet Lauvas zīmē ( £?) 23. jūlijā pl. 10st.

Zeme atrodas afelija (vistālāk no Saules) 5. jūlija pl. ISstOOm (attālums
152 miljoni km).

Kaut gan Saule virs horizonta nepaceļas tik augstu kā jūnijā un

dienas jau kļūst īsākas, jūlijs ir vissiltākais mēnesis gadā. Saules

radiācijas daudzums ir gandrīz tāds pats kā jūnijā. Krasas ir dien-

nakts temperatūras svārstības — lielākā amplitūda bijusi no 2—s°

naktī līdz 30—35° dienā.

Nokrišņu daudzums jūlijā ievērojami palielinās, pieaug arī pērkona
negaisu skaits, sevišķi republikas austrumu daļā, kur tas vērojams vidēji līdz

9 dienām mēnesī. Tomēr augsnes virskārta jūlijā ir vissausākā, jo ļoti inten-

sīva ir iztvaikošana kā no augsnes, tā no augu segas.
Notece upēs neliela, parasti jūlijā tā ir minimāla visam vasaras periodam.

Mazākas upītes atsevišķos gados var pavisam izsusēt, bet lielākās upēs pār-
vadīt laivu pār brasliem un krācēm var tikai ar grūtībām.

Ūdens temperatūra upēs un ezeros jūlijā sasniedz gada maksimumu un

vidēji ir ap 20°, bet atsevišķās dienās — pat 28°. Jūras piekrastē ūdens tempe-
ratūra parasti ir par I—2°1 —2° zemāka nekā upēs.

Ikvienā pagalmā zied un smaržo maura kumelītes. Augs Eiropā
ievests tikai pagājušā gadsimta 40. gados no Amerikas. Pie Rīgas
tas pirmo reizi atrasts 1878. gadā, bet jau 1895. gadā botāniķis
J. Klinge rakstīja, ka maura kumelīte mūsu zemē ieguvusi pilsoņa
tiesības.

Upju krastos ir saaugušas ūdens mētras, kuru smarža atgādina

piparmētras. No ūdens mētrām arī pārgājiena apstākļos var izvārīt garš'gu

tēju: uzvāriet katliņā ūdeni, savāciet nedaudz mētru un, kad ūdens ir uzvārī-

jies, noceliet katliņu no uguns un iemetiet tajā savākto mētru pušķīti.

Klusajos upju līčos un dīķos zied Kanādas elodeja. Arī šis augs ir ieceļo-

tājs no Amerikas. Eiropā tas pirmo reizi atrasts Īrijā 1836. gadā, bet pie

Rīgas — 1872. gadā. Savas izplatības sākumā augs intensīvi vairojās veģeta-

tīvi, un ar to aizauga dīķi, upes un ezeri. S'raujās vairošanās dēļ tas tika

nosaukts par ūdens mēri. Tagad auga vairošanās veģetatīvi ir apsīkusi. lespē-

jams, ka tas noticis tāpēc, ka Eiropā sastopami tikai auga sievišķie eksemplāri
un auga vairošanās gaitā trūkst dzimumvairošanās.

Jūlijā ezeros, upēs, kā arī jūrā bagātīgi attīstās zivju barības

bāze. Masveida zilaļģu attīstība rada raksturīgo «ūdens ziedēšanu».

Vairums zivju sugu ir jau beigušas nārstu, tikai reizumis aukstais

vasaras sākums ir aizkavējis līņu, ruduļu, dažkārt ari plaužu un

sazānu nārstu, tāpēc tie steidzas iznārstot mēneša sākumā.
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Jūlijā visas zivju sugas aktīvi barojas. Līdakas, zandarti un pelagiāla asari

medī mazās raudas, pličus, vīķes, ķīšus, asarus v. c. Bentosa ēdājas zivju
sugas — plauži, pliči, līņi, karūsas, karpas v. c. tagad pārtiek no trīsuļodu,.
maksteņu un citiem ūdenī dzīvojošo kukaiņu kāpuriem, kā arī no sīkiem gliem-

jiem, bet raudu un ruduļu barībā sastopami pat mīkstie ūdensaugi. Ezera

salaku, repšu, peledu un citu zivju mazuļiem barību nodrošina zooplanktons,
kur tagad pārsvarā ūdensblusas.

Arī visām jūras zivīm jūlijs ir aktīvas barošanās mēnesis.

Siltās vasaras naktīs vai arī agri no rīta seklos un aizaugušos dīķos var

novērot skābekļa trūkumu, kas rodas, aktīvi sadaloties organiskajai vielai. Lai

novērstu zivju slāpšanu dīķos, vasaras naktīs regulāri pārbaudāms skābekļa
daudzums ūdenī un veicami attiecīgi pasākumi zivju slāpšanas novēršanā.

15. jūlijā sākas stirnu āžu medības.

Jūlijā vēl turpinās pilnīgs rūpnieciskās zvejas aizliegums ezeros

Līdz 20. jūlijam aizliegts zvejot ruduļus, līņus un karūsas.

Vai jus zināt..

...ka no planētas kopējas virsas 510 milj. km2 Pasaules okeāna ūdeņi aiz-

ņem 361 milj. km
2, t. 1., vairāk nekā 7/io;

...Baltijas juras ūdens virsas platība ir 386000 km2
— tikai nedaudz vai-

rāk par Viooo no zemeslodes okeānu un jūru ūdeņu virsas;

...Rīgas juras līča platība ir 16 300 km2, tātad tikai nedaudz vairāk par
V25 no Baltijas jūras virsas;

... Pasaules okeānos un jūras kopa ir 1370 milj. km3 ūdens, kas aizņem
10 reizes lielāku tilpumu nekā sauszemes paaugstinājumi virs jūras līmeņa;

...Baltijas juras ūdens tilpums ir 33 000 km3, tātad ūdens daudzums taja
sastāda aptuveni '/40000 no Pasaules okeāna ūdeņiem;

... Rīgas jūras līča tilpums, kas sasniedz 424 km
3, sastāda lļ7$ no Baltijas

jūras ūdeņiem; upes Rīgas jūras līcī katru gadu ienes 31 km3 ūdens; tātad upju

ūdeņi var piepildīt līci tikai 14 gados;

.. ?no jūru un okeānu virsas ik gadu iztvaiko milzīgi ūdens daudzumi —

ap 450000 km 3; no minētā daudzuma 413000 km 3 nolīst atpakaļ Pasaules okeānā,

bet 37 000 km3 ūdens vēji aiznes uz kontinentiem;

...
no Baltijas juras ik gadu iztvaiko 183 km3 ūdens, un tikpat daudz

nokrišņu nonāk uz jūras virsas;

...
no Rīgas juras līča virsas gada iztvaiko 8,70 km3 ūdens, bet no nokriš-

ņiem tas saņem 9,05 km3 gadā.
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AUGUSTS
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Osvalds, Arvils

Aisma, Ivaise

Alfrēds, Madars

5 20

5 22

5 24

5 26

5 28

5 30

5 32

13 29 49

29 45

29 40

29 35

29 30

29 24

29 17

21 37

21 35

21 33

21 31

21 29

21 27

21 24

23 46

23 42
23 38

23 34
23 30

23 26
23 22

16 17

16 13
16 09

16 05

16 01

15 57

15 52

22 25

22 38

22 46

22 54

23 00

23 04

23 li

4 29

5 50

7 10

8 27
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10 58

12 14
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O 9
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Elvīra, Velga
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28 53

28 44

28 34

28 24

28 14

21 22

21 20

21 18

21 15

21 13

21 10

21 08

23 18

23 14

23 10

23 07

23 03
22 59

22 55
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Sa/n vasara, tam vasara.

Rudzīšam vasariņa,
Tam salūza dzelža rati,

Vasariņu vizinot.

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

6. —7. 1961. gadā padomju kosmonauts majors Hermanis Titovs veica pirmo

ilgstošo lidojumu kosmosā ar kosmisko kuģi «Vostok-2».

7. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

11. —15. 1962. gadā padomju kosmonauti Andrijans Nikolajevs un Pāvels Popo-
vičs ar kosmiskajiem kuģiem «Vostok-3» un «Vostok-4» veikuši pirmo grup-
veida lidojumu kosmosā.

13. Vissavienības fizkultūriešu diena.

14. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

28. Ogļraču diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

3. Pirms 25 gadiem (1941) PSRS Valsts Aizsardzības Komitejā pieņemts
lēmums par Latviešu strēlnieku divīzijas formēšanu.

4. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis Augusts Brūklenājs, rakstnieks, revolucio-

nārs. Kritis cīņās pret baltgvardiem 1918. g.

6. Pirms 90 gadiem (1876) dzimis Pēteris Nomals, ievērojams Latvijas purvu

pētnieks, profesors, tehnisko zinātņu doktors, LPSR ZA īstenais loceklis.

Miris 1949. g.

13. Pirms 70 gadiem (1896) Rīga atklāts X Krievijas arheoloģijas kongress.
13. Pirms 70 gadiem (1896) Rīga atklāta Latviešu etnogrāfiskā izstāde.

15. Pirms 70 gadiem (1896) dzimis Teodors Nete, latviešu revolucionārs, pa-

domju diplomātiskais kurjers. Miris 1926. g.

16. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Haralds Mednis, diriģents, LPSR Nopel-
niem bagātais mākslas darbinieks.

22. Pirms 75 gadiem (1891) dzimusi Paula Baltābola, LPSR Nopelniem bagātā
skatuves māksliniece.

28. Pirms 110 gadiem (1856) dzimis Dāvis Ozoliņš, tautas tradīciju krājējs,
skolotājs. Miris 1916. g.

30. Pirms 245 gadiem (1721) noslēgts Ništates miera līgums starp Zviedriju
un Krieviju, pēc kura Vidzeme un Igaunija tiek iekļauta Krievijas sastāvā.

Pirms 765 gadiem (1201) Latviešu Indriķa hronikā pirmo reizi pieminēta Rīgas
pilsēta, kas izveidojusies senajā lībiešu apmetnē.

Pirms 120 gadiem (1846) krievu akadēmiķis A. Šegrens (1794—1855) Vidzemes

un Kurzemes guberņās pētīja lībiešu dzīves veidu.

Pirms 70 gadiem (1896) apstiprināti Rīgas Politehniskā institūta statūti.

Pirms 65 gadiem (1901—1902) Rīgas Politehniskajā institūtā studēja un Rīgas
iskriešu organizācijā aktīvi darbojās ievērojamais revolucionārs Stepans
Saumjans (1878—1918).
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Planētas. Venera redzama no rītiem pirms Saules lēkta aus-

trumu pusē. 4. augustā tā paiet garām Marsam, bet 7. augustā —

Jupiteram.
Marss redzams no rītiem pirms Saules lēkta austrumu pusē.

Pēc 4. augusta tas meklējams pa labi no Venēras, bet augstāk par to.

12. augusta Marss paiet garām Jupiteram.

Jupiters saskatāms no rītiem Dvīņu zvaigznājā.
Saturus redzams nakts otrajā pusē Zivju zvaigznājā.

Saule ieiet Jaunavas zīmē (TTp) 23. augustā pl. 17st.
Meteori. Perseīdas redzamas no 16. jūlija līdz 20. augustam. Maksi-

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

Augustā sākas vasaras otrā puse. Dienas kļūst īsākas, zemes

virsa sak atdzist. Gaisa temperatūra sasniedz maksimumu jūras pie-
krastē, bet tālāk no jūras tā jau vidēji pazeminājusies par I—2°.

Mēneša beigās zemes virskārtā novērotas ari nakts salnas.

Nokrišņu daudzums augustā sasniedz gada maksimumu. Ziemeļ-
vidzemes pacēlumā mēnesī nolīst vidēji 110 mm. Pērkona negaisi

augstienēs atkārtojas vidēji 5 reizes, bet zemienēs un jūras piekrastē — 3—4

reizes mēnesī. Arvien vairāk ir dienu, kad zemi sedz migla.
Kaut gan augustā nolīst visvairāk lietus, upju notece nav liela, jo daudz

ūdens iztvaiko atpakaļ atmosfērā. Pieteci upēs nosaka galvenokārt gruntsūdens

krājumi, tāpēc mazās upēs, ari Gaujas augšgalā, Salacā un citur, ūdens līme-

nis joprojām ir zems.

Ūdens temperatūra, sevišķi mēneša pirmajā pusē, ir aptuveni tāda pati kā

jūlijā. Rīgas jūras līča virsas ūdens temperatūra ir ap 19°, tātad par 2° augstāka
nekā gaisa vidējā temperatūra. Līča dibenā ūdens temperatūra zema — ap 3°.

Augusts bieži vien ir mitrs un lietains. Nereti kartupeļu tīrumos

parādās slimība, ko sauc par kartupeļu lakstu puvi. So slimību izraisa

sēne Phijtophthora infestans, kas bojā galvenokārt kartupeļu lapas,
radot uz tām ieapaļus brūngani pelēkus plankumus. Plankumu apakš-

pusē redzama sēnes vairošanās orgānu veidotā pelēcīgā apsarme. Arī

šī sēne ir ceļotāja. Kartupeļus Eiropā ieveda 16. gs., bet kartupeļu
lakstu puve tika ievazāta trīs gadu simteņus vēlāk — tikai 19. gs. vidū. Pirmo

reizi Eiropā šī slimība atzīmēta 1839. gadā, bet jau nākamajā gadu desmitā

tā aptvēra kartupeļu stādījumus visā Eiropā. Arī Latvijas PSR teritorijā, kā

to liecina attiecīga publikācija Rīgas dabas pētnieku biedrības rakstos 1847.

gadā, tā plaši savairojusies jau 1846. gadā.
Smilšainos dārzos un arī tīrumos, sevišķi ap Rīgu un ari dažās citās vie-

tās republikā, atrodam ziedošās sīkziedu sīkgalvītes. Arī šis augs nostaigājis
garu ceļu. Tā dzimtene ir Dienvidamerika. Austrumeiropā un ari mūsu repub-
likā tas parādījies 19. gs. sākumā.

Ir nogatavojušās zilenes. Vietām ir iesakņojies aplams uzskats, ka zilenes

esot indīgas. Pēc to ēšanas sāpot galva, cilvēks jūtot nelabumu. Šīm parādī-
bām gan ar pašām zilenēm nav tieša sakara. Jāatceras, ka zilenes parasti aug
purvainās vietās kopā ar purva vaivariņiem, kas izdala stipras gaistošas vie-

las — fitoncīdus, kuri, ja tos ilgāku laiku ieelpojam, rada minētās nepatīkamās
sajūtas. Vietās, kur vaivariņi aug kopā ar zilenēm, fitoncīdi nogulsnējas uz

zileņu ogām, un, ēdot ogas, mēs ieēdām arī attiecīgos nogulsnējumus, un notiek

viegla saindēšanās.

Pļavās zied purva atālene un pļavu vilkmēle. To ziedi liecina, ka ir jau
pienācis rudens.
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Augustā augstāko ūdensaugu, aļģu, zooplanktona un bentosa

attīstība sasniedz kulmināciju. Zivīm tādējādi ir radusies bagātīga
barības bāze, kas nodrošina to labu augšanu.

Meklēdamas barību, zivis aktīvi pārvietojas un sastopamas iz-

klaidus visā ezera un upes platībā.
Mēneša beigās Rīgas jūras līča piekrastei tuvojas rudenī nārsto-

jošās reņģes.

Augusta otrajā sestdienā (1966. g. — 13. VIII) sākas pīļu un

pārējo ūdens un purva putnu medību sezona.

Sākot ar 15. augustu, atļauts medīt lauka baložus un āpšus.
Turpinās stirnu āžu medības.

Atļauts zvejot visas zivis.

Vai jus zināt..

...

ka vislietākais ezers pasaule ir Kaspijas jūra, kuras olatība aizņem

394000 km 2;

... vislielākais saldūdens ezers ir Augšezers Ziemeļamerikas Lielo ezeru

sistēmā — tā platība ir 82 000 km2;

... lielākais ezers Latvijas PSR pašlaik ir Rāznas ezers, kas aizņem 54 km2,
bet pēc Lubānas zemienes kompleksās izbūves un ezera līmeņa pacelšanas lielā-

kais būs Lubānas ezers, kura platība tad sasniegs apmēram 85 km2;

.. . dziļākais ezers pasaule ir Baikals — ta dziļums sasniedz 1741 m;

... Latvijas PSR dziļākais ir Dridzas ezers Latgales augstienē — maksimā-

lais dziļums Dridzas ezerā sasniedz 65,1 m;

... kalnos visaugstāk izvietotais ezers pasaule ir Horpaco ezers Tibetas pla-
kankalnē — tas atrodas 5465 m virs jūras līmeņa;

... Latvijas PSR visaugstāk virs juras līmeņa — 252,2 m — atrodas Ģercenu

ezers, no kura iztek Ogres pieteka Ežupīte.
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Rudenitis kājas āva

Projām dzīt vasariņu.
Nesaaun, rudenlt,

Vēl vasara darbus dara.

4. Vissavienības naftas un gāzes rūpniecības darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes diena.

11. Tankistu diena.

26.-28. Pirms 5 gadiem (1961) noticis LKP XVIII kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 20 gadiem (1946) miris Pauls Dauge, zinātnieks, publicists, viens

no LSDSP dibinātājiem. Dzimis 1869. g.

8. Pirms 80 gadiem (1886) dzimusi Ludmila Spīlberga, LPSR Nopelniem
bagātā skatuves māksliniece. Mirusi 1947. g.

12. Pirms 80 gadiem (1886) miris Kaspars Biezbārdis, publicists, valodnieks.

Dzimis 1806. g.

15. Pirms 80 gadiem (1886) sāk iznākt progresīvi demokrātiskais laikraksts

«Dienas Lapa».
21. Pirms 85 gadiem (1881) dzimis Rūdolfs Bērziņš, operdziedonis, LPSR

Tautas mākslinieks. Miris 1949. g.
22. Pirms 730 gadiem (1236) notika Saules kauja, kurā apvienotais lietuvju

un zemgaju karaspēks sagrāva Zobenbrāļu ordeni.

22. Pirms 125 gadiem (1841) dzimis rakstnieks Andrejs Pumpurs. Miris

1902. g.
23. Pirms 70 gadiem (1896) dzimis Kārlis Abens, igauņu rakstnieks, Tartu

universitātes docents, pazīstams latviešu rakstnieku darbu tulkotājs igauņu
valodā.

26. Pirms 40 gadiem (1926) Rīgā atklāts Strādnieku teātris.

26. Pirms 5 gadiem (1961) sāka darbu LPSR ZA Salaspils atomreaktors.

30. Pirms 110 gadiem (1856) dzimis komponists Andrejs Jurjāns. Miris 1922. g.

Pirms 105 gadiem (1861) Latvijā pabeigta pirmā dzelzceļa līnija Rīga—Dau-
gavpils.

Pirms 75 gadiem (1891) Liepājā sāka dibināties pirmie marksistiskie strādnieku

pulciņi Latvijā.
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Planētas. Venēra saskatāma no rītiem austrumu pusē īsi pirms
Saules lēkta.

Marss redzams no rītiem austrumu pusē pirms Saules lēkta.

Tas atrodas Vēža zvaigznājā, bet pēc 24. septembra meklējams Lau-

vas zvaigznājā.

Jupiters redzams no rītiem. Septembra pirmajā pusē tas mek-

lējams Dvīņu, vēlāk —
Vēža zvaigznājā.

Saturns labi redzams visu nakti Zivju zvaigznājā. 19. septembrī
Saturns atrodas opozīcijā. Gredzens šogad ir neparasti šaurs, jo, skatoties no

Zemes, mēs to redzam gandrīz tieši no malas. No oktobra beigām līdz decem-

brim Saturna gredzens praktiski nebūs saskatāms.

Saule ieiet Svaru zīmē ( 23. septembrī pl. 14st43m — šo brīdi uzskata

par rudens sākumu.

Septembrī ievērojami samazinās Saules radiācija —
tā ir jau uz

pusi mazāka nekā jūnijā, tāpēc laiks kļūst vēsāks. Gaisa vidējā tempe-
ratūra republikas austrumu daļā jau mēneša vidū ir zemāka par 10°,
bet rietumu daļā šāda temperatūra vērojama mēneša beigās. Salnas

jau ir bieža parādība. Guļot teltīs, jāsasedzas siltāk.

Nokrišņu ir nedaudz mazāk nekā augustā, retāk plosās pērkona

negaiss.
Ūdens temperatūra upēs un ezeros sāk pazemināties, un ne vienmēr sep-

tembrī peldēšanās ir patīkama. Vidēji ūdens temperatūra pazeminās uz 15°,
bet Gaujā, kur gruntsūdeņi ieplūst intensīvāk, tā ir tikai 13°.

Rīgas jūras līcī ūdens temperatūra mēneša sākumā ir 15—16°, bet beigās —

tikai 12°.

Septembris, rudens mēnesis, ir ar sēnēm visbagātākais mēnesis.

Ne velti visas sēņu izstādes tiek rīkotas septembri.
Sēnes ir vērtīgs pārtikas produkts, taču to barības vērtība nav

jāpārspīlē. Sēņu barības vērtība, kā to liecina jaunākie pētījumi, slēp-
jas galvenokārt minerālvielās, aromātiskajās vielās un dažos vitamī-

nos, ko sēnes satur. Par galīgi nepamatotu ir atzīts uzskats, ka sēnes

ir mežā augoša gāja.
Pie vērtīgākajām sēņu sugām pieder dažādas beku sugas, kā baravikas,

apšu bekas v. c. No pārējām sēņu sugām septembri bagātīgi atrodamas cirtai-

nās čigānenes (sevišķi daudz to ir smilšainos sausos priežu mežos), dažādas

bērzlapes v. c.

Pēc pirmajām salnām nodzeltē un nosarkst daudzu koku lapas. Ap sep-
tembra vidu nogatavojas dzērvenes, un tad ir laiks doties uz purvu.

Ūdens ezeros, upēs un jūrā septembri pakāpeniski kļūst vēsāks.

Ūdens temperatūras pazemināšanās rezultātā mazāk intensīvi vairo-

jas dažādie ūdens organismi. Zooplanktonā airkāji nomaina ūdens-

blusas. Zivju barības bāze kļūst nabadzīgāka.
Zivis no piekrastes joslas, kur ūdens tagad ir samērā auksts,

dodas uz ezera vai upes dziļākām vietām un turpina baroties, bet

jau mazāk intensīvi.

No jūras upēs sāk ieceļot laši, taimiņi, caurceļotajas sīgas, vimbas. Sīs

zivis tagad gandrīz pārtraukušas barošanos, jo dodas nārstot.
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15. septembrī sākas aļņu un briežu medības, turpinās stirnu āžu

medības, bet, sākot ar 15. septembri, atļauts medīt ālavās stirnu

kazas.
1. septembrī sākas meža irbju medības, bet 15. septembrī izbei-

dzas lauka baložu medības.

Daugavā aizliegts zvejot vimbas. Aizliegts spiningot Daugavā, Gaujā, Sa-

iacā unVentā.

Vai jus zināt..

...
ka visspēcīgākais vējš — vēja pols —

ir Antarktida, Viktorijas zeme, kur

vēja ātrums pārsniedz 80 m/sek.;

... Latvijas PSR jūras piekrastē vislielākais vēja ātrums ir 30 m/sek.;

... jūras ūdens visaugstākā temperatūra bijusi Persijas jūras līcī, kur tā

sasniegusi +35,6°;

. .. Rīgas jūras līcī Rīgas Jūrmalā tā bijusi +28,7°;

... visdziļākais ir Klusais okeāns — tā dziļākā vieta pie Filipīnu salām ir

11 034 m;

...visdziļākā vieta PSRS piegulošajos ūdeņos ir Austrumsibīrijas jūrā uz

ziemeļiem no Vrangeļa salas, kur dziļums sasniedz 5440 m;

... Baltijas jūrā dziļākā vieta — 459 m — ir L'andsortas ieplakā starp
Stokholmu un Gotlandes salu;

... Rīgas jūras līča dziļākā vieta atrodas iepretī iVlērsragam, kur dziļums
ir 65 m;

... vissā(ākais jūras ūdens pasaulē ir Sarkanajā jūrā, kur litrs ūdens

satur 42 g sāļu; vissāļākais ezers ir Nāves jūra (Palestīnā), kur katrā litrā ūdens

ir 240 g sāļu;

.. . Baltijas jūras centrālajā daļā sāļums pie ūdens virsas ir ap 7%0 (7 g
sāļu litrā), bet pie dibena — ap 12%0, Rīgas jūras līcī pie ūdens virsas — ap

6%0, bet pie dibena — 7% 0-
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Rudens nāca, lapas bira,

Saule gāja raudādama;

Smagi šņāca egļu meži,
Pilni saules asariņu.

2. Skolotāju diena.

4. 1957. gadā Padomju Savienībā pirmo reizi pasaulē sekmīgi palaists Zemes

mākslīgais pavadonis.
12.—13. 1964. gadā padomju kosmonauti Vladimirs Komcrovs, Konstantīns

Feoktistovs un Boriss Jegorovs pirmo reizi pasaulē veikuši lidojumu kos-

miskajā teipā daudzvietu kosmiskajā kuģī «Voshod».

13. 1944. gadā Padomju Armija atbrivojusi Rīgu no fašistiskajiem iebrucē-

jiem.
17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

L Pirms 105 gadiem (1861) dzimusi rakstniece Anna Brigadere. Mirusi

1933. g.
2. Pirms 100 gadiem (1866) dzimis dzejnieks Edvards Treimanis-Zvārgulis,

Miris 1950. g.

6. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis koktēlnieks Arturs Bērnieks.

7. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Hermanis Vazdiks, LPSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks

9. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Jānis Ivanovs, komponists, PSRS Tautas

mākslinieks.

10. Pirms 75 gadiem (1891) dzimis aktieris Konrāds Kvēps. Miris 1961. g.
11. Pirms 110 gadiem (1856) dzimis Ludvigs Bētinš, pianists, profesors. Miris

1930. g.

12. Pirms 70 gadiem (1896) Rīga Krigsmana korķu fabrika notika pirmais lie-

lākais streiks Latvijā.
12. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Arvīds Grigulis, rakstnieks, LPSR Nopel-

niem bagātais kultūras darbinieks.

12. Pirms 15 gadiem (1951) atklāta elektriskā dzelzceļa līnija Rīga—KemerL
13. Pirms 95 gadiem (1871) dzimis rakstnieks Jānis Poruks. Miris 1911. g.

14. Pirms 60 gadiem (1906) nogalināts Pēteris Znotiņš, 1905. g. revolucio-

nārs-kaujinieks. Dzimis 1885. g.

19. Pirms 75 gadiem (189i) dzimusi Anna Lācis, teātra kritiķe, Valmieras

Leona Paegles teātra režisore, LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbi-

niece.
23. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis Arveds Mihelsons, aktieris un rakstnieks,

LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks. Miris 1961. g.

27. Pirms 85 gadiem (1881) dzimis profesors Augusts Ķešāns, borātu ķīmijas
pētnieks. Miris 1954. g.

28. Pirms 50 gadiem (1916) dzimis rakstnieks Vizbulis Bērce.
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Planētas. Venēra oktobra sākumā vēl mazliet saskatāma no

rītiem, bet oktobra otrajā pusē nav vairs redzama.

Marss redzams no rītiem Lauvas zvaigznājā.

Jupiters redzams no rītiem Vēža zvaigznājā.
Saturns redzams gandrīz visu nakti Ūdensvīra zvaigznājā.

Oktobra beigās Saturna gredzens novietojas tieši ar malu pret Zemi,
tā ka kādu laiku gredzenu nevar nemaz saredzēt.

Saule ieiet Skorpiona zīmē (Tlļ) 23. oktobrī pl. 24st.

Aptumsumi. Pusēnas Mēness aptumsums 29. oktobri redzams Klusajā

okeānā, Amerikā, Austrālijā, Āzijas austrumu daļā un Arktikā. Latvijā aptum-
sums nav redzams.

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

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

dažreiz daudz vairāk.

Orionīdas redzamas no 14. līdz 26. oktobrim. Maksimums 22. oktobrī,
kad var novērot līdz 10 meteoriem stundā.

Oktobrī Saule jau atrodas ievērojami zemāk pie horizonta nekā
vasaras mēnešos. Dienas strauji kļūst īsākas. Gaisa temperatūra jau
ir zemāka par s°, beidzas veģetācijas periods. Republikas austrumu
daļā šajā mēnesī novērotā minimālā temperatūra bijusi —15°, jūras
piekrastē —B°. Puse no oktobra dienām ir apmākušās. Gaisa relatī-

vais mitrums palielinājies līdz 80%.
Oktobrī var uzkrist arī sniegs, tomēr ne tādā daudzumā, lai varētu sākt

slēpot. Vairāk sniega ir vienīgi Vidzemes Centrālajā augstienē.
Caurplūdums upēs palielinās, jo krasi samazinās iztvaikošana. Odens tem-

peratūra mēneša sākumā ir ap B°, bet mēneša beigās austrumu rajonos tā var

pazemināties līdz o°, un ezeros un upēs var parādīties pirmais ledus.

Pēc salnām mežos strauji samazinās sēņu daudzums. No vēla-

jām rudens sēnēm jāmin salnas sēne, kuru vietām vēl var atrast.

Vairums koku jau nometuši lapas. Dārzos un tīrumos retumis

atrodam kādu nezāles ziedu. Toties zaļas un košas mežos ir sūnas.

Sūnās un nobirušajās lapās ieslēpušās dažādu augu sēklas. Kad uzkri-
tis sniegs, tad jaunajiem augu aizmetņiem šajā segā būs silti, un tie

varēs labi pārziemot. Atsevišķām ūdensaugu sugām, piemēram, elšiem, izveido-

jušies īpaši ziemošanas pumpuri, kas ziemo ūdens baseina dibenā. Pavasarī,
kad pumpuri sāk augt, veidojas lapas ar bagātu parenhīmu jeb gaisa audiem

un pumpuri atkal paceļas virs ūdens.

Oktobrī upēs un ezeros turpina pazemināties ūdens temperatūra,
līdz ar to pārstāj augt ūdensaugi. Arī ūdens organismu skaits kā

planktonā, tā bentosā samazinās.

Zivju barošanās kļūst mazāk intensīva, aktīvi vēl barojas tikai

plēsīgās zivis un aukstūdens zivju sugas.
Turpinās lašu, taimiņu un sīgu ceļojumi uz nārsta vietām.

Uz smilšaini oļainas ezera gultnes vērojama repšu koncentrēšanās un

nārsts.

Oktobri zivsaimniecības darbinieki ezeros ielaiž dīķos izaudzētos sīgu, zan-

dartu, karpu un citu zivju mazuļus.
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Oktobrī turpinās aļņu, briežu, stirnu, āpšu, meža irbju, sloku, kā

arī pīļu un citu ūdens un purva putnu medības.

15. oktobrī sākas ūdru medības, bet oktobra pēdējā svētdienā

(1966. g. — 30. X) sākas zaķu, meža cūku, lapsu un rubeņu medī-
bas.

Aizliegts zvejot lašus, taimiņus, sīgas, repšus, foreles, ka ari spi-
ningot Daugavā, Gaujā, Salacā un Ventā.

Vai jus zināt,.

...
ka vismitrākā vieta pasaule ir Cerapundži rajons Himalaju pakāje

(Austrumindijā), kur gadā nolīst 12 665 mm;

... Latvija vismitrākais ir Limbažu rajons — nokrišņu daudzums te pār-

sniedz vidēji 800 mm gadā; vislielākā nokrišņu summa bijusi 1928. gadā leri-

ķos —
1212 mm;

... vissausākā vieta pasaule ir Vadihalfa rajons Sudāna, kur nokrišņu summa

vidēji 3 gados nepārsniedz 1 mm;

... Latvijas PSR vismazāk nokrišņu — vidēji mazāk par 500 mm gadā —ir

Bauskas apkārtnē. Sauss rajons ir arī Ventas ieleja (piemēram, Pampāļos 1942.

gadā nokrišņu summa bija tikai 348 mm);

...šogad aprit 125 gadi, kopš Latvijas PSR teritorija (1841) ierīkots pir-
mais ūdens līmeņa novērošanas postenis;

...vecākais ūdens līmeņa novērošanas postenis visā Padomju Savienības

teritorijā ierīkots 1715. gadā Pētera I valdīšanas laikā Ņevā pie Petropavlov-
skas (Pētera—Pāvila) cietokšņa.
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NOVEMBRIS
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Ritums, Dzīle
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Linards, Leons
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7 09

7 08
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7 09

7 11

17 40

17 38

1736

17 34

17 32
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19 07

19 05

19 03
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18 59

18 57

9 07

9 03
8 58

8 54

8 50
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18 33

19 08
20 05

21 23
22 55

12 24

13 43

14 48

15 34

15 59
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P 7

0 8

T 9

C 10

Pt 11

S 12

Sv 13
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Teodors

Mārtiņš, Mārcis
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7 14
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17 25

17 23
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17 19
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18 52
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18 49
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8 36
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8 28

8 23

8 19
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5 20
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17 06
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17 11

17 09
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18 44
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8 10
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Lauris
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10 09
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11 03
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16 57
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16 54
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15 41
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15 51

15 55
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16 09
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2 03
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7 14
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T 30
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9 33
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Ziema nāk, ne vasara,

Nezied vairs pureniši;
Ziema kāva vasariņu
Ar sudraba zobentiņu.

7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 49. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Artilērijas diena.
25. 1895. gadā dzimis Anastass Mikojans, PSRS Augstākās Padomes Prezi-

dija priekšsēdētājs.
28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

Dažādi dati novadpētniekiem:

I. Pirms 120 gadiem (1846) dzimis Fricis Brīvzemnieks, folklorists, sabied-

risks darbinieks. Miris 1907. g.

4. Pirms 90 gadiem (1876) miris Eduards Eihvalds, Baltijas biologs un

paleontologs. Dzimis 1795. g.

8. Pirms 40 gadiem (1926) miris rakstnieks Matīss Kaudzītis, romāna «Mēr-

nieku laiki» līdzautors. Dzimis 1848. g.

9. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Leonīds Vīgners, diriģents, LPSR lautas

mākslinieks, Valsts prēmijas laureāts.

13. Pirms 135 gadiem (1831) dzimis gleznotājs Kārlis Flūns. Miris 1877. g.

16. Pirms 85 gadiem (1881) dzimis Jānis Lencmanis, izcils Latvijas Komu-
nistiskās partijas darbinieks. Miris 1939. g.

20. Pirms 20 gadiem (1946) nodibināts pirmais lauksaimniecības artelis

«Nākotne» Dobeles rajonā.
21. Pirms 90 gadiem (1876) dzimis Jānis Priedītis, revolucionārs un ķīmiķis,

ķīmisko bumbu un ieroču izgatavotājs revolucionāriem. Miris 1908. g.

23. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis Eduards Smiļģis, režisors, PSRS Tautas

skatuves mākslinieks, PSRS Valsts prēmijas laureāts.
24. Pirms 80 gadiem (1886) dzimis Jānis Straubergs, Rīgas vēstures pētnieks.

Miris 1952. g.

30. Pirms 90 gadiem (1876) dzimis Teodors Zaļkalns, tēlnieks, PSRS Tautas

mākslinieks, akadēmiķis.
30. Pirms 70 gadiem (1896) dzimis Andrejs Paulāns, keramiķis, LPSR Nopel-

niem bagātais mākslas darbinieks.

Pirms 85 gadiem (1881) notika plaši zemnieku nemieri toreizējā Ludzas apriņķa
Malnavas pagastā.

Pirms 60 gadiem (1906) LSD organizāciju konference nolemj izbeigt meža-

brāļu cīņas.



Planētas. Venēra nav redzama, jo 9. novembri tā atrodas aiz

Saules — t. s. augšējā konjunkcijā.
Marss redzams nakts otrajā pusē. Lidz 21. novembrim tas

atrodas Lauvas, pēc tam
— Jaunavas zvaigznājā.

Jupiters novērojams nakts otrajā pusē Vēža zvaigznājā.
Saturns redzams nakts pirmajā pusē Ūdensvīra zvaigznājā.

Saule ieiet Strēlnieka zīmē ( / ) 22. novembrī pl. 21st.

Aptumsumi. Pilns Saules aptumsums 12. novembrī redzams tikai Amerikā,
Antarktīdā un Dienvidāfrikā. Latvijā nav redzams.

Novembri laiks ir nepastāvīgs. Republikas rietumu rajonos dzī

sudraba stabiņš vēl turas virs o°, bet austrumu daļā, sevišķi mēnes

beigās, temperatūras jau ir negatīvas (minimālā novērotā temper
tāra —25°).

Saule spīd vidēji 40 stundu mēnesi. Pastāvīga sniega sega vē

neizveidojas. Tomēr Gaiziņkalna apkārtnē un Latgales augstienē da

kārt ir jau pietiekami labi apstākļi slēpošanai.
Gandrīz pusi no nokrišņu daudzuma upes aiznes uz jūru, tāpēc ūden

līmenis tajās ceļas un notece ir 2 reizes lielāka nekā vasaras mēnešos.

Agros rudeņos austrumu rajonu ezeri un upes aizsalst mēneša sākum

bet rietumu rajonos — mēneša beigās. Ledus sega vēl nav pastāvīga, un zv

jas sportistiem uz plānā ledus jābūt uzmanīgiem.
Jurā ledus vēl nav redzams.

Mitrā, vēlā rudenī uz lapu koku (sevišķi liepu) stumbriem parā-
dās veseliem pušķiem sēnes ar brūnganām cepurītēm un melni sam-

tainiem, it īpaši lejasdaļā, kātiņiem. Tā ir ziemas vērdiņsēne jeb zie-

mas celmene. Ziemas celmene ir ēdama, un, ja jums izdodas to atrast,
tad pārgājienā varat izgatavot smaržīgu sēņu ēdienu.

Lai gan novembri ūdeņi vēl nav aizsalusi, tomēr jau vērojam
ziemas noskaņa. Šajā laikā ūdenī ir vismazāk sīko ūdens organism
Nodzeltējuši ir meldri un niedres, nozudušas peldošo ūdensaugu lapa

Siltudens zivis — plauži, raudas, pliči, līņi, karūsas, ruduļi v. c. —

ir pārtraukuši barošanos un tagad jau koncentrējas ziemošanas vi

tās.

Ezeros turpina nārstot repši, bet nārstu sāk aklimatizētās Peipusa sīga
un ripusi.

Upēs nārsto laši, taimiņi un no jūras ieceļojušās sīgas. Nārstojošo ziv

rūpnieciskā zveja un sporta makšķerēšana aizliegta.

Visu mēnesi var medīt aļņus, staltradžus, stirnas, meža cūkas,

zaķus, āpšus, lapsas, rubeņu gai|us, meža irbes un slokas.

15. novembrī beidzas pīļu un pārējo ūdens un purva putnu medī-

bas.

Joprojām aizliegts zvejot lašus, taimiņus, sīgas, repšus, foreles.
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PAPILDINĀSIM DABAS MUZEJA EKSPOZĪCIJU

Senos laikos Latvijas PSR teritorijas mežos dzīvojis pirmatnējais vērsis

Bos primigenius. Tā galvas izmērs (attālums starp ragiem) sasniedza līdz 80 cm..

Sāda lieluma vērša galvaskausu 1956. gada augustā atradis Rēzeknes 1. vidus-
skolas audzēknis I. Mickevičs Rēzeknē (Rēzeknes upes krastā). Tagad šis galvas-
kauss glabājas Rēzeknes novadpētniecības muzejā. Pēc Igaunijas PSR ZA Zoolo-

ģijas un botānikas institūta zinātņu doktora K. Pāvera atzinuma, tas ir lielākais

šāda veida atradums Baltijas republikās.
1965. gada pavasarī ekskavatorists A. Plūģis Auces apkārtnē, pretī Ķeveļu

mājām, aizaugoša ezera krastā rokot kūdru, atrada vēl lielāku pirmatnējā vērša

(taura) galvaskausu: attālums starp ragiem — 92 cm, galvaskausa garums —

72 cm. So vērtīgo atradumu var apskatīt Rīgā, Dabas muzeja ģeoloģijas nodaļas
ekspozīcijā.

Dabas muzejs izsaka pateicību ekskavatoristam A. Plūģim, mehāniķim-dis-

pečeram 1. Bakānam, Auces vidusskolas bioloģijas skolotājai S. Ādiņai un sko-

lēniem, kuri visi rūpējās, lai šis retais objekts neietu zudumā.

Varbūt kādam no kalendāra lasītājiem laimēsies atrast vēl lielāku eksem-

plāru? Bet, ja nu atradums ir mazāks, atcerieties, ka arī nelielas dažādu senu

dzīvnieku (taura, mamuta, spalvainā degunradža, milzu brieža, alu lāča v. c.)
atliekas zinātnei var dažkārt būt vēl nozīmīgākas par liela apjoma objektiem.
Sādi atradumi dod iespēju zinātniekiem sīkāk izpētīt leduslaikmeta un pēcledus-
laikmeta dzīvnieku valsts attīstības vēsturi.

Nav vēlams nomazgāt pie atrastajām dzīvnieku atliekām pielipušo zemes

kārtiņu, jo tā ir vajadzīga speciālām analīzēm, lai noteiktu senā dzīvnieka

vecumu.

Lasītāji tiek lūgti par visiem atradumiem (arī par agrākajos gados atrastiem

objektiem) nekavējoties ziņot Dabas muzejam, Rīgā, Ķr. Barona ielā 4, vai

Dabas un vēstures kalendāra redakcijai.

A. Avotiņa,

Latvijas PSR Dabas muzeja ģeoloģijas nodaļas vadītāja



48

DECEMBRIS
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Tāli gāļuciemoties

Veca gada vakarā,

Lai liniņi gari a.uga
Mālotāi kalniņā.

1. Āfrikas diena.

5. Pirms 30 gadiem (1936) Padomju VIII ārkārtējais kongress apstiprina
PSRS jauno Konstitūciju. PSRS Konstitūcijas diena.

19. Pirms 60 gadiem (1906) dzimis Leonids Brežņevs, PSKP CX pirmais

sekretārs.

27.-29. Pirms 15 gadiem (1951) notika LKP XI kongress.

30. 1922. gadā nodibināta Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.

Dažādi dati novadpētniekiem:

7. Pirms 75 gadiem (1891) miris Krišjānis Valdemārs, publicists, sabiedrisks

darbinieks. Dzimis 1825. g.

8. Pirms 160 gadiem (1806) dzimis Kaspars Biezbārdis, publicists, valodnieks.

Miris 1886. g.

8. Pirms 60 gadiem (1906) nogalināts Kārlis L'egzdiņš-Ķeniņš, 1905. g. leģen-
dārais kaujinieks. Dzimis 1883. g.

17. Pirms 60 gadiem (1906) miris Eižens Zemmers, bakteriologs, profesors.
Dzimis 1843. g.

20. Pirms 25 gadiem (1941) Latviešu strēlnieku divīzija devās savā pirmajā
kaujā pret hitleriešu karaspēku pie Maskavas Narofominskas rajonā.

22. Pirms 65 gadiem (1901) dzimis dzejnieks Pāvils Vīlips.
22. Pirms 25 gadiem (1941) varoņa nāvē kritis 201. Latviešu strēlnieku divī-

zijas komisārs Edgars Birzītis. Dzimis 1902. g.

23. Pirms 15 gadiem (1951) miris Alfrēds Kalniņš, izcils latviešu komponists,
LPSR Tautas mākslinieks. Dzimis 1879. g.

25. Pirms 45 gadiem (1921) miris Pīrss Bols, ievērojams matemātiķis, Rīgas
Politehniskā institūta un Latvijas Universitātes profesors. Dzimis 1865. g.

Pirms 95 gadiem (1871) notika plaši zemnieku nemieri Ventspils apriņķī.
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Planētas. Venēra nav saskatāma.

Marss redzams nakts otrajā pusē Jaunavas zvaigznājā.

Jupiters novērojams gandrīz visu nakti Vēža zvaigznājā.
Saturns redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā. Saturna gre-

dzens, kas novembrī kādu laiku bija mazliet saskatāms, decembra
vidū it kā nozūd, jo tas ir atkal pagriezies tieši ar malu pret Zemi.

Saule ieiet Mežāža zīmē ( h ) 22. decembrī pl. 10st29m — šo brīdi uzskata

par ziemas sākumu.
Meteori. Geminīdas novērojamas no 5. līdz 15. decembrim. Maksimums

ap 13. decembri, kad var redzēt līdz 60 meteoriem stundā.

J
Zemes virsa decembrī saņem vismazāko Saules radiācijas dau-

dzumu un apmākušos dienu skaits ir vislielākais gadā — 21—25 die-

nas. Saule spīd vidēji tikai ap 20 stundu mēnesī.

Republikā ir bijuši ari samērā silti decembri, kad upes un ezerus

nav klājis ledus un maksimālās temperatūras bijušas I—lo°. Tomēr

parasti decembrī ūdeņi aizsalst, augsne pārklājas ar stabilu sniega

segu. Slēpošanu var traucēt vienīgi atkušņi un samērā biežie puteņi.

Rīgas jūras līcis vēl nav paspējis atdzist, un ledus decembrī parādās tikai
Pērnavas līcī un gar līča ziemeļu piekrasti.

"
au L1zsn idzis sniegs. Tomēr būtu maldīgi domāt, ka decembrī

nevaram vairs atrast zaļus augus. Strauja strauta malā pie ledus

redzam zaļas lapas. Tās ir upmalu un avotu veronikas, kuru lapas

Mežos zem sniega zaļas lapas saglabājas ziemcietēm un citiem

augiem.

Decembrī ūdeņi ir vai nu aizsalusi, vai arī sāk pakāpeniski aiz-

salt. Vispirms ledus sega pārklāj seklos dīķus un ezerus, tad aizsalsi

arī dziļākie ezeri un visbeidzot — upes.
Zooplanktona organismu skaits decembrī ir neliels. Vairums zivju

sugu uzturas lielos baros upes vai ezera dziļākajās vietās.

Ezeros attīstās repšu un sīgu ikri, bet upēs — lašu, taimiņu un

caurceļotāju sīgu ikri. Odens temperatūrai pazeminoties līdz 3°C, sāk nārstot

Latvijas PSR aklimatizētās peledes.
Jūrā sāk vairoties lucīši.

Visu decembri turpinās aļņu, staltradžu, stirnu (āžu un kazu),
meža cūku, zaķu (pelēko un balto), ūdru, āpšu, lapsu, rubeņu gaiļu
un meža irbju medības.

1. decembrī sakas vāveru un caunu medības.

Līdz 5. decembrim aizliegta lašu, taimiņu, sīgu, repšu un foreļu
zveja.
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LAIKA SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR

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

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

pas laiku. Šīs joslas laiks ir'par 2 stundām priekšā t. s. pasa v 1 c s jeb Grin-

vičas laikam.

Tā kā 1930. gadā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dekrētu visā Padomju

Savienībā pagrieza pulksteņus par vienu stundu uz priekšu, tad faktiski 2. joslā

tagad lieto laiku, kas ir par 3 stundām priekšā pasaules laikam, savukārt

3. josiā — laiku, kas ir par 4 stundām priekšā pasaules laikam, utt. Šādu

laiku sauc par dekrēta laiku.

Laika apzīmējumi «Dabas un vēstures kalendārā» izteikti Maskavas dekrēta

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

laiks, dienas garums, Mēness lēkta un rieta momenti un citi dati ir aprēķināti

Rīgai. Saules kulminācija Daugavpilī notiek apmēram par 10 minūtēm ātrāk,

Zilupē _ par 16 minūtēm ātrāk nekā Rīga, bet Kuldīga — par 8 minūtēm

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

riets un citas parādības novirzās vēl līdz 10 minūtēm uz vienu vai otru pusr

no minētā laika.

Lēkta un rieta momenti rāda spīdekļa augšējās malas redzamā lēkta un

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

sniedz 12° dziļumu zem horizonta. Šis pats lielums pieņemts par rītausmas

parādīšanās momentu. No 27. maija līdz 18. jūlijam pilnīgs satumsums vispār

neiestājas.

Tabulās vēl atzīmēts ik pēc 10 dienām Saules maksimālais augstums —

t. i., Saules augstums kulminācijas brīdī. Bez tam laikā no marta līdz sep-

tembrim atzīmēti divi momenti, kuros Saules augstums ir tieši 30°. Starp šiem

momentiem Saules augstums ir lielāks par 30°. Sis laiks ir vispiemērotākais, lai

sauļotos, kā arī vislabvēlīgākais krāsainajai fotogrāfijai. No oktobra līdz marta

sākumam Saules auigstums nesasniedz 30°.

Tabulās doti dati par Saules rieta azimutu, kas rēķināts no ziemeļu punkta

uz austrumiem. Tātad 180° atbilst dienvidu punktam, 270° — rietumu punktam.
Ja aprēķināms Saules lēkšanas punkta azimuts, tad no 360° jāatņem tabulas

norādītais Saules rieta azimuts.

Laika skaitīšana agrāk

Kā senatnē Latvijas iedzīvotāji varēja zināt, kad sākas jauns gads, kad

jāsēj vasarāji un kad ziemāji, kad jāveic citi lauku darbi, lai ziema nepār-

steigtu, kad jāsagatavo nodevas virsaitim un kad var sanākt visi kopā, lai

svinētu svētkus, ja toreiz nebija kalendāru? Vai tolaik bija cilvēki, kuri skaitīja

gada dienas un paziņoja citiem tālaika kalendāriskos termiņus? Kāda bija

viņu skaitīšanas sistēma un skaitījumu pārbaudes paņēmieni? Kā varēja saskai-

tīt' gada dienas, ja decimālās skaitīšanas sistēmas vieta bija devītnieku un

«trejdeviņu» sistēma? Šī problēma aplūkota Astronomiskajā kalendārā 1966.

gadam.



ZVAIGZŅU KARTE

Uz pēdējā vāka atrodas zvaigžņu karte, kurā parādīti svarīgākie zvaig-
znāji. Zemes griešanās dēj mums šķiet, ka debess velve nepārtraukti griežas,

tāpēc, lai atrastu vajadzīgos zvaigznājus, karte jāpagriež atbilstoši attiecīga-
jam novērošanas momentam. Turklāt debess daļa, kas attēlota kartē, nekad nav

redzama visa reizē. Kartes vidusdaļā atrodas debess ziemeļu pusē arvien novē-

rojamie, nenorietošie zvaigznāji, piemēram, Lielie Greizie Rati, Kasiopeja v. c.

Turpretim no kartes malās attēlotajiem zvaigznājiem redzama arvien tikai daļa,
turklāt tie redzami debess dienvidu pusē. Kartes apakšdaļas zvaigznāji visla-

bāk redzami vasarā, kreisās malas
— rudenī, augšdaļas — ziemā, bet labās

puses — pavasarī.
Saules un planētu stāvokļi kartē nav parādīti, jo tie nepārtraukti mainās.

Saule vienmēr atrodas uz ekliptikas, planētas — ekliptikas tuvumā.

Uz Saules ceļa ■— ekliptikas — parādītas zodiaka zīmes, pēc kurām var

spriest par Saules atrašanās vietu. Zvaigznāji, kuru tuvumā nonāk Saule, lec

•un riet reizē ar Sauli un tāpēc nav novērojami.
Tā kā Zemes ass lēni, bet pastāvīgi maina savu virzienu telpā (t. s. pre-

cesijas parādība), tad faktiskie zvaigznāji nesakrīt ar attiecīgajām zīmēm, bet

gan atšķiras apmēram par vienu zvaigznāju.

Autori: hronoloģijā — A. Caune, astronomijā — A. Asare, M. Dīriķis,

hidrometeoroloģijā — A. Pastors, botānikā —
E. Vimba, ihtioloģijā — G. Andru-

šaitis, medību un zvejas noteikumos — A. Gaross.

Nodalu «Vai jūs zināt...» sagatavojuši I. Daube, A. Indāns, A. Pastors un

V. Stellē.
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ZIEMA

A. Zirnītis

LAUSKS UN ĪZE

Lausks un īze ir tipiskas ziemas parādības. Lausks ir stipra
sala personificējums. Ziemas naktīs, skaidrā bezvēja laikā, kad

sals manāmi pieņemas, reizēm var dzirdēt it kā spalgu sprā-
dzienu. Šāds, gandrīz šāvienam līdzīgs troksnis rodas, plīstot
sausam kokam, piemēram, sētas stabiem, guļbūvju ēku baļķiem
v. c. Saklausot šo īso spalgo troksni, tautā saka, ka «lausks sper».

Pēkšņie plīsumi sausā kokā izskaidrojami ar ķermeņu sarauša-

nos, pazeminoties temperatūrai. Tā kā koku ārējās daļas atdziest

vairāk nekā iekšējās, tad tās arī vairāk saraujas. Tā rezultātā

kokā rodas plaisas. Sausi koki parasti plīst, ja gaisa temperatūra

strauji pazeminās līdz —20° vai zemāk. Dažreiz gadās, ka arī

stipri sablīvētā zemē rodas plaisas, piemēram, uz ceļa vai ietves.

Ja ziemas naktī pat istabā dzirdam, ka ārā «lausks sper», tad

noteikti sals strauji pieņemas.

Stipra sala laikā arī ledus segā,
_

kas sedz plašāku ūdens

tilpni, piemēram, ezeru, rodas plaisa. Šādu plaisu ledū sauc par
īz i. Parasti īze sākas pie vaļēja ūdens, piemēram, pie upes izte-

kas no ezera, kas nekad neaizsalst, un stiepjas gareniski pāri
ezeram. Arī šeit, gaisa temperatūrai strauji pazeminoties, stiprā
salā ledus saraujas un pēkšņi pārplīst, sākot no vaļējās vietas —

lāsmaņa — vairāku kilometru garumā. Ledus segai pārplīstot,

pāri visam ezeram noskan spalgs troksnis. Lielākos ezeros šāda

īze sākuma galā var būt līdz 1 metram plata, dažkārt pat pla-

tāka, un tai grūti tikt pāri. Beigu galā īze pakāpeniski kļūst šau-

rāka. Odenstvaiks, no vaļējā ūdens nonākdams aukstajā gaisā,
uzreiz kondensējas un rada miglu. Tāpēc virs īzes vienmēr pace-

ļas miglas vāli, kas kā gaišpelēka svītra stiepjas gandrīz pāri
visam ezeram. Ja uz ezera redzama miglas svītra, tad tā ir droša

zīme, ka tur ir īze. Tādā gadījumā, braucot vai ejot pāri ezeram,

jābūt uzmanīgiem. īzes otrs gals parasti gan nesniedzas līdz

ezera otrai malai, tāpēc iespējams tai apbraukt apkārt. Aukstās

ziemās īze gandrīz vienmēr ir vērojama Burtnieku, Lubānas un

citos lielākos Latvijas PSR austrumu rajonu ezeros.
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A. Grīnbergs

KUKAIŅI SNIEGĀ

Ziema, sals un sniegi. Domājot par kukaiņu dzīvi šajā laikā, mums ir

skaidrs priekšstats, ka tie sastinguši guļ savās slēptuvēs un gaida pavasari, jo
kukaiņi kā aukstasiņu dzīvnieki ir ļoti jutīgi pret vides temperatūras maiņām.
Šķiet neiespējami, ka šie samērā sīkie organismi varētu aktīvi darboties tur, kur

temperatūra nepārsniedz nulli. Un tomēr ne mazums ir tādu kukaiņu, kas

samērā labi pacieš temperatūras pazemināšanos un ir aktīvi pat —5 līdz

—7°C temperatūrā.

Sākot jau ar pirmo sniegu, ja vien temperatūra nav zemāka par —5 vai

—6°C, uz tā redzami sīki — 1,5—2 mm gari, tumši, lēkājoši kukainīši. Sevišķi
daudz tos novērojam atkušņa dienās —

simtiem un pat tūkstošiem uz viena

kvadrātmetra. Tās ir kolembolas (skat. att.). Visā pasaulē zināmas ap 2000

kolembolu sugas, Latvijas PSR — vairāk nekā 100. Kolembolas ir sīki kukaiņi
bez spārniem. Lielākajai daļai ir speciāla lēkšanas ierīce pie ceturtā vēderiņa

posma, t. s. lēcējspīle. Krāsa kolembolām ļoti daudzveidīga — sastopamas dažā-

das nokrāsas no baltas līdz melnai. Sie sīkie kukaiņi atrodami visur: augsnē,
sūnās un zemsedzē, uz augiem, koku mizas spraugās, trūdošā koksnē, siltum-

nīcās, telpās puķu podos, uz ūdens virsmas starp augiem, uz sniega un ledus

utt. Dažas kolembolu sugas ir kultūraugu kaitēkļi. Sevišķi daudz kolembolu

var sastapt augsnē —
reizēm līdz 3000 un vairāk īpatņu vienā litrā.

Līdz šim uz sniega un ledus Latvijas PSR konstatētas 9 kolembolu sugas.
Pēc norādēm literatūrā, dažas no tām ir aktīvas pat —12CC temperatūrā. Uz

sniega kolembolas bezmērķīgi rāpo vai lēkā; šīs nodarbības ilgst līdz 2 stun-

dām, un pēc tam tās caur sniega segu atkal nolien zemsedzē. Nav pierādījumu,
ka kolembolas uz sniega kaut ko ēstu, pārotos vai dētu olas. To parādīšanās
uz sniega ir saistīta ar dienas periodu, un uzskata, ka šī pārvietošanās ir

organisma reakcija uz gaismas ietekmi — t. s. pozitīvais heliotropisms.

Kā tipiskas kukaiņu ziemas formas ir jāmin daži Boreus ģints tīklspārņi.
Tie ir 2,5—3 mm gari, brūni kukaiņi ar zaļganu spīdumu. Galva tiem knāb j-
veidā pagarināta un spārni reducēti (skat. att.). Vasarā pieaugušie kukaiņi

Kolembola.

Boreus ģints tīklspārnis.

sastopami mežos un krūmainās vietās,

sūnās un zem akmeņiem, ziemā uz

sniega, kur tie medī kolembolas un

pārojas. Mātītes dēj olas visu ziemu.

Latvijas PSR zināmas 2 sugas —

Boreus westwoodi un B. hiemalis, bet

to bioloģija vēl ļoti maz pētīta.
Uz pavasara pusi, sevišķi atkušņa

laikā, bez kolembolām un boreusiem

uz sniega novērojami arī citi kukaiņu
klases pārstāvji: īsspārņu un lapgrau-
žu vaboles, skrejvaboles, mīkstspārņu

vaboļu un lācīšu (naktstauriņu) kāpu-
ri. Ūdens lāmās uz ledus šajā laikā

redzamas sīkas peldvabolītes. Un, pro-

tams, kur uz sniega tik daudz medī-

jumu, tur vienmēr parādās arī med-

nieki — dažāda kalibra zirnekļi — sā-

kot no kniepadatas galviņas līdz prā-
va zirņa lielumam.



J. Vīksne

ŪDENSPUTNU ZIEMOŠANA LATVIJĀ

Pēdējos gadu desmitos Ziemeļeiropas zemēs, to vidū arī Latvi-

jas PSR, pārziemo aizvien lielāks skaits dažādu ūdensputnu. Šīs

parādības galvenais cēlonis neapšaubāmi ir klimata «atlantizā-

cija», taču ne mazāka nozīme ir arī cilvēka darbībai — pie hidro-

elektrostacijām un rūpnīcu izstrādāto ūdeņu izplūdes vietās izvei-

dojas vislielākajā salā neaizsalstoši upju un ezeru rajoni, kas

piemēroti pīļu, kaiju v. c. putnu ziemošanai.

Pēc Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta

ornitologu datiem, pēdējā laikā mūsu republikā ziemo 28 putnu

sugas no zosveidīgo, kaijveidīgo, griežveidīgo, dūkurveidīgo un

gārgaļveidīgo kārtām.

Kā liecina ornitologu izdarītās uzskaites, vidēji aukstās zie-

mās Daugavā ziemo ap 1500 pīļu, Gaujā ■— ap 400 pīļu, neaizsa-

lušajā Ķīšezera līcī pie Rīgas TEC — 200—300 pīļu utt.

Maigākās ziemās ziemojošo ūdensputnu skaits pieaug ne tikai

lielajās upēs, bet daudz putnu uzturas arī sīkās, mežu ieskautās

neaizsalušās upītēs un Rīgas jūras līcī.

Bagātākā un interesantākā ūdensputnu ziemošanas vieta Lat-

vijas PSR ir Daugava pie Ķeguma spēkstacijas. Visbargākajā
salā tur var novērot kopā ap 600—1000, nereti arī līdz 1500 dažādu

ūdensputnu, galvenokārt meža pīli, lielo gauru, gaigalu, meln-

spārnu kaiju, sudrabkaiju, kajaku, retāk dažas citas pīļu sugas,

lielo ķīri, kādu dūkuri v. c. putnus. Ziemojošo ūdensputnu baru

tuvumā samērā bieži redzams viens no mūsu dabas retumiem —

Garknābja gaura (V. Smita foto)
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jūras ērglis. Pamanījuši šo plēsoņu, pīļu bari steidzīgi ceļas spār-
nos un pārlido uz jaunu vietu.

Jāatzīmē, ka ziemojošo ūdensputnu, sevišķi medību putnu,
skaits Latvijas PSR ūdeņos varētu būt daudzkārt lielāks, ja vien

tiem būtu pieejams vairāk barības. Tāpēc dabas draugiem —

medniekiem un jaunajiem naturālistiem — vajadzētu padomāt

par ziemojošo pīļu piebarošanu un aizsardzību no malu mednie-

kiem. Piebarošanai sekmīgi var lietot mazvērtīgus labības grau-

dus. Ka šādi var sasniegt jūtamus panākumus, liecina somu pie-
redze — lai gan Somijā neaizsalstošu ūdeņu ir mazāk nekā pie
mums, ziemojošo pīļu tur ir daudz vairāk. Pie tam lielākajās

pilsētās — Tamperē, Turku un Helsinkos — katrā ziemo ap
5000 meža pīļu. Pētījumi rāda, ka piebarošanas rezultātā stipri
samazinās ziemojošo pīļu mirstība ziemas laikā (tā nepārsniedz
5% no kopējā putnu skaita). Ziemošanas vietu tiešā tuvumā, ja
tās bijušas labi aizsargātas un meža pīles tur piebarotas, vasa-

rās vērojama liela ligzdojošo meža pīļu koncentrācija — līdz

10 ligzdām uz hektāra.

Mazās neaizsalstošās upītēs nereti var novērot ūdens strazdu,
kas pieder gan pie zvirbuļveidīgajiem putniem, bet barību iegūst
zem ūdens. Ziemas salā patiesi neparasti izklausās strauta čalo-

šanai līdzīgā dziesmiņa, kuru šis mazais baltkrūtainais putniņš
skandina, sēdēdams uz ledus malas vai tupēdams līdz vēderam

ūdenī uz kāda akmens upes straumē.

V. Grāvītis

VĒROSIM CEĻOJOŠO LEDU!

Ka gan leduslaikmeta ledājs varēja virzīties uz priekšu? Ledus taču ir
ciets! Un tomēr ...

Nelīdzenajā Alūksnes augstienē gar stāvajiem pauguriem tek straujā Vai-
dava, kuras ne sevišķi garajā tecējumā var saskaitīt ap 14 aizsprostu dzirna-
vām v. c. vajadzībām. Pirms kādiem 30 gadiem inženieris O. Gabrāns ziemā
novilka taisnu līniju pāri Vaidavas upei un iezīmēja to ar ledu iespraustu
mietu rindu. Pēc pāris nedēļām mietu rinda bija izlocījusies upes tecējuma vir-
zienā. Tātad cietais ledus bija pamazām kustējies pa straumi uz leju. Tuvāk
krastam šī kustība bija lēnāka, tāpēc ka ledus piesalst pie krasta nelīdzenu-
miem.

Turpinot savus novērojumus, inženieriskādā siltumnīcā, kur ziemā tempera-
tūra bija ap —5°C, no ledus gabala nogrieza sīkas skaidiņas un novietoja tās
zem mikroskopa. Pēc pāris minūtēm skaidiņas sākušas kustēties, tuvoties cita

citai, līdz beidzot pārvērtušās par vienotu ledus gabaliņu.
Kada dzirnavu uzstādinājuma malā O. Gabrāns novērojis ap 0,5—1 m

augstu zemes valni, kuru pavasaros uzspiedis dīķa ledus.
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Kā senais ledājs vispār varēja kustēties? Tāpēc, ka tā centrālā daļa bija
augstāka un izdarīja spiedienu uz malām. Domājot par leduslaikmetu, rodas

jautājums, vai ledus _kā cieta, kristāliska viela varēja līdzīgi darvai virzīties

pa nelīdzenu apvidu. Seit minētie novērojumi rāda, ka tas ir iespējams. Kusto-
ties ledus varēja saplaisāt un no jauna sakausēties arī aukstā stāvoklī.

Jaunie naturālisti, mēģiniet novērot šādas parādības! Noskaidrojiet, kādu

līkni izveido mietu rinda uz upes ledus un ar kādu ātrumu (centimetros dienā)
kustas ledus dažādās upēs. Aprēķiniet, cik ilgā laikā ledus no Skandināvijas

varēja nokļūt līdz Jūsu rajonam, ja tas būtu virzījies ar tādu ātrumu kā Jūsu

upēs.

A. Pastors

MAINĀS DAUGAVAS LEJTECE

Viena no Latvijas ģeogrāfijas īpatnībām, kas lielā mērā no-

saka tās ainavu, ir attīstītais upju tīkls un visā republikas teri-

torijā izkaisītie ezeru spoguļi. Latvijas PSR var saskaitīt vairāk

nekā 12 000 upju, kuru kopējais garums sasniedz ap 38 000 km,

un vairāk nekā 3200 ezeru ar kopējo platību ap 1000 km2
.

Var likties, ka tāda ainava, tāds sadalījums kā dabā, tā ģeo-

grāfiskajās kartēs novērots jau sen un sevišķas izmaiņas te neno-

tiek. Tomēr tāds uzskats ir maldīgs. Nemaz nerunājot par izmai-

ņām, kas upju tecē un ezeru apmēros notikušas ilgākā vēsturiskā

periodā, kurš mūsu upēm un ezeriem sācies pēcleduslaikmetā,

apmēram pirms 18000 gadiem, dažādas, pie tam diezgan ievēro-

jamas izmaiņas notiek vēl joprojām. Ja agrāk šīs izmaiņas no-

teica tikai pati daba, ģeoloģiskie, klimatiskie, hidroloģiskie

apstākļi, tad tagad izmaiņas hidrogrāfiskajā tīklā un līdz ar to

visā ģeogrāfiskajā ainavā rodas cilvēka darbības rezultātā. Upju
izmantošana enerģijas ražošanai, kuģniecībai, meliorācijas ūdeņu
novadīšanai un citi pasākumi ir saistīti gan ar lielākām vai mazā-

kām upju un ezeru kontūru un tilpuma izmaiņām, gan ar noteces

sadalījuma izmainīšanos kā visu gadu, tā atsevišķās sezonās,

gan ar dažu ūdens objektu izzušanu un jaunu objektu veidoša-

nos.

Latvijas PSR lielākā ūdens maģistrāle Daugava sakarā ar

tās ūdens resursu izmantošanu elektroenerģijas iegūšanai izmai-

nījusi un tuvākajā laikā vēl vairāk izmainīs savu izskatu un hid-

roloģisko režīmu.

Tur, kur kādreiz bijusi Ķeguma krāce, Kažumātes krāce, Vin-

kelmaņu straume, kur Daugava pacēlusies Rembates un apdzīvotā
Lielvārdes sala, tagad ir izveidots Ķeguma spēkstacijas uzstā-

dinājuma ezers 24 km2 platībā. Ja to iekļautu Latvijas ezeru

sarakstā, tad pēc ūdens virsas platības tas ieņemtu astoto vietu.
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Pēc ūdens tilpuma Ķeguma ezers, kurā ietilpst 150 milj. kubik-

metru ūdens, ieņem trešo vietu republikā aiz Rāznas un Usmas

ezera. Tā kā ūdens aizpilda galvenokārt dolomītos izgrauzto
upes ieleju, tad ezers nav sevišķi plats —■ pie Jaunjelgavas tā

platums sasniedz 350 m, bet augšpus aizsprosta — 1500 m. Pie

Jaunjelgavas ezers ir 8 m dziļš, pie aizsprosta — 16 m. Ezerā

virs ūdens līmeņa palikusi vēl Ozolu sala lejpus Jaunjelgavas,
bet jauna sala izveidojusies iepretī Jumpravai.

Sakarā ar Pļaviņu HES stāšanos ierindā jauns uzstādinājuma
ezers Daugavā veidojas posmā no Jēkabpils līdz Ķeguma ezera

sākumam. Pļaviņu LIES aizsprosts paceļ Daugavas līmeni par
40 m, tāpēc tur izveidojas ievērojami lielāka ūdenskrātuve nekā

pie Ķeguma. Ezerā ietilps ap 630 milj. kubikmetru ūdens, tātad

šī ūdenstilpne būs pati lielākā Latvijas teritorijā (Rāznas ezera

ūdens tilpums ir tikai 405 milj. kubikmetru). Arī Pļaviņu uzstā-

dinājuma ezers neaizņems sevišķi lielu ūdens platību, jo ūdeņi
piepildīs ietilpīgo Daugavas senleju, kuras krasti posmā Kok-

nese—Pļaviņas ir stāvi, klinšaini, tāpēc, izveidojoties ezeram, ne-

tiks applūdinātas lielākas platības. Ezera ūdens virsas platība būs

45 km2
,

un pēc lieluma tas ierindosies trešajā vietā Latvijā aiz

Lubānas un Rāznas ezera.

Ezera dziļums pie aizsprosta un Kokneses sasniegs 40 m, bet

virzienā pa upi uz augšu tas pakāpeniski samazināsies, jo Dau-

gavas kritumi pa krāčaino posmu ir diezgan lieli. Ezera dibenā

38 m dziļumā paliks Zvirbuļu krāces iepretī Pērses ietekai, 30 m

dziļumā — Aizelkšņu straume, Lazdas galva, Stučkas grūbe un

citas krāces Staburaga rajonā, ap 20 m dziļumā atradīsies 5 km

garās Bebrulejas krāces lejpus Pļaviņām, pakāpienveidīgā Pļa-

viņu Rumba būs 15 m zem ūdens, bet Priedulājs augšpus Aiviek-

stes ietekas ■— ap Bm. Uzstādinājuma ezers izbeigsies Pirkažu

krācēs lejpus Jēkabpils.

Tiek projektētas arī nākamās spēkstaciju pakāpes. Piemēram,

Rīgas HES, kuras uzstādinājuma ezers sniegsies no Doles salas

vidusdaļas līdz Ķeguma aizsprostam. Lai gan šajā vietā aiz-

sprosts pacels ūdens līmeni tikai par 18 m, tomēr uzstādinājuma
ezera platība būs apmēram tāda pati kā Pļaviņu HES ezeram.

Vairākas Daugavas salas, kā Ikšķiles, Mācītāja, Mārtiņa, And-

reja v. c, applūdīs, toties ezera augšgalā izveidosies dažas jaunas
salas, kā arī lielāki līči un palieņu applūdumi. Arī šajā posmā
ūdens noslēps skatam pazīstamās Daugavas krāces, kā Slankaini

pret Ogri, Berkavas krāci pret Ikšķili, Aidu krāci, Vedmeru kaulu,

Glumo krāci augšpus Doles salas un krāču grupu Galvenajā un

Sausajā Daugavā augšpus un lejpus aizsprosta.



Protams, izmainīsies arī Daugavas lejteces hidroloģiskais
režīms. Sākot no Jēkabpils, 165 km garā Daugavas posmā krā-

čainās, straujās un samērā seklās teces vietā, ieskaitot Rīgas
ostu, būs izveidojušies it kā 4 lieli, dziļi ezeri.

Nelielās ūdens līmeņa svārstības diennaktīspēkstaciju uzstādi-

nājuma ezeros būs atkarīgas galvenokārt no elektroenerģijas
izstrādes laika un daudzuma. Lielākas būs ūdens līmeņa un note-

ces svārstības Rīgas ostā, kur ūdens līmeni, straumes ātrumu un

caurplūdumu ietekmēs ne vien uzplūdi un atplūdi no jūras puses,

bet arī ūdensviļņi, kurus spēkstacijas laidīs pār aizsprostu. Pare-

dzēts, ka stacijas strādās tikai dažas stundas diennaktī, lai kopējā
Ziemeļrietumu energosistēmā segtu elektroenerģijas trūkumu tajās
stundās, kad to visvairāk patērē. Šais periodos caurplūdums caur

Rīgas ostu uz jūru ievērojami pieaugs.
Izmainīsies arī Daugavas lejteces termiskais un ledus režīms.

Līdz šim krāčainajos posmos upe aizsala pakāpeniski. Rudeņos
lielos daudzumos veidojās vižņi un ledus sagrūdumi. Krācēs bieži

vien visu ziemu bija redzamas vaļēja ūdens joslas. Ledus veido-

jās ne tikai uz ūdens virsas, bet arī visā krāčainās daļas pārsal-
dētā ūdens masā. Pat pie upes gultnes, uz akmeņiem un oļiem,

piemēram, Pļaviņu rajonā, visu ziemu lielos daudzumos bija vēro-

jams dibensledus. Uzpeldot ledus kristāliem virspusē, tie veidoja

Daugavas spēkstaciju kaskāde upes lejtecē.
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blīvu peldošu vižņu masu, kura pakāpeniski krājās pie Ķeguma
ezera ledus malas posmā Jaunjelgava—Koknese. Ziemu tur daž-

kārt sakrājās līdz 20 milj. kubikmetru ledus.

Tagad mierīgos uzstādinājuma ezerus nosegs vienmērīga,
līdzena ledus sega, bez vižņiem un dibensledus masām. Viss

posms pārklāsies ar ledu ātrāk nekā līdz šim.

Paredzams, ka ievērojamas izmaiņas notiks pavasaros ledus

iešanas un palu laikā. Līdz šim posmam Koknese —Jaunjelgava

bija raksturīga spēcīgu ledus sastrēgumu veidošanās, augsti palu
ūdens līmeņu pacēlumi un plaši lauku un apdzīvoto vietu applū-
dumi. Ne vienreiz vien pa Jaunjelgavas ielām plūdis ūdens un

ledus masas. Apkārtējie kolhozu lauki un tīrumi ilgi stāvējuši
zem ūdens. Tagad, kad Pļaviņu HES uzstādinājuma ezers uzņems

visu no upes augšdaļas nākošo ledu, Jaunjelgavas rajonā sastrē-

gumi vairs neveidosies, applūdumi nenotiks. Jaunas celtnes pil-
sētā varēs būvēt arī Daugavai piegulošajā teritorijā.

Pavasaros ledus sastrēgumi bieži vien vērojami arī pie ieejas

Rīgas ostā, rūpnīcas «Sarkanais kvadrāts» rajonā. Lai sastrēgums
nerastos pašā ostas teritorijā, pret pilsētu, tad katru gadu pirms
ledus iešanas sākuma ledus tiek mākslīgi uzlauzts un izvadīts

jūrā. Pontonu tilts tiek izņemts un novietots drošībā Āgenskalna
līcī, kā arī tiek veikti citi drošības pasākumi. Pēc Rīgas HES izbū-

ves pilsētas robežās ledus sastrēgumi vairs neizveidosies, uz jūru

plūdīs tikai pavasara palu ūdeņi.
Līdz šim ūdens temperatūra Daugavas brīvajā turbulentajā

tecē, posmā no Jēkabpils līdz Rīgai, bija samērā vienmērīga, tem-

peratūra pie ūdens virsas maz atšķīrās no temperatūras pie gult-
nes. Dziļajos uzstādinājuma ezeros, sevišķi Pļaviņu HES ezerā,
ūdens temperatūras režīms zināmā merā tuvosies ezeru termis-

kajam režīmam. Būs novērojamas atšķirības starp temperatūru

pie ūdens virsas un lielākā dziļumā.
Mainīsies arī sanēšu kustības režīms. Sevišķas izmaiņas izska-

lojumu un piesērējumu zonās gaidāmas Rīgas ostas rajonā, Dau-

gavas grīvā un tās aizgrīvē.
Te minētas tikai dažas hidroloģiskas dabas izmaiņas, kas

notiks Daugavas lejtecē tuvākajā nākotnē. Bez šaubām, upes

lejasdaļā vēl gaidāmas daždažādas maiņas un pārvērtības. Zināmā

mērā izmainīsies arī upes ūdens ķīmiskais sastāvs, citāds būs arī

bioloģiskais režīms. Pakāpeniski pārveidosies arī ūdenskrātuvju
krasti, mainīsies visa upei piegulošā ainava, citāda kļūs flora un

fauna.

Piemēram, sakarā ar Daugavas spēkstaciju kaskādes izbūvi

tiek traucēts nārstošanas ceļš vērtīgām caurceļotājām zivīm, kā

lašiem, zušiem, nēģiem, vimbām. Ķeguma spēkstacijas aizsprostā



ir izbūvēts speciāls zivju ceļš. Tāds tiek projektēts arī Rīgas HES.

Tā kā Pļaviņu HES paceļ Daugavas līmeni par 40 m, tad zivju
ceļu tur ierīkot nav sevišķas nozīmes, jo, pārvarot divus aiz-

sprostus, nārstojošās zivis ir samērā nogurušas un ikri varētu

neattīstīties. Lai zivsaimniecībai nerastos zaudējumi, Daugavas
krastos paredzēts izveidot zivju paaudzēšanas saimniecības. Tā,

piemēram, Pļaviņu HES ezeram vimbas tiks ataudzētas Jēkab-

pils zivsaimniecībā. levērojami tiks paplašināta Tomes zivsaim-

niecība, kurā ataudzēs lašus Rīgas un Ķeguma HES ūdenskrātu-

vēm, kā arī tiks veikti citi pasākumi.
Kā redzams, Daugavai, kura pati un kuras krasti tik ļoti

saistīti ar dažādiem vēsturiskiem notikumiem, arī turpmāk būs

ievērojama nozīme mūsu tautas un visas valsts dzīvē un augšup-
ejā. Mainīsies tikai tās izskats, tās hidroloģiskais, ķīmiskais un

bioloģiskais režīms.

V. Grāvītis

CEĻOTĀJI AKMEŅI

Ari lielie akmeņi, ko sastopam tūrisma gaitās, reiz bijuši ceļotāji un nogā-
juši daudzus simtus kilometru. Jau pirms vairākiem gadsimtiem mūsu tēvu tēvi

pareizi sprieda, ka šie «zemes akmeņi», kā tos dažkārt sauca, ir atvesti no

citurienes un tas, kas tos atnesis, ir bijis apveltīts ar lielu spēku. Vēlāk tautā

radās teikas, ka akmeņus izmētājis velns, kas parasti tos nesis ar nolūku kaut

Zirgakmens (saukts ari par trijstūra akmeni) Duntes jūrmalā.
(R. Knapa foto)
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Akmeņi Kaltenes jūrmalā (R. Knapa foto)

ko aizbērt, bet pēc pusnakts, gaiļa dziedāšanas iztraucēts, bijis spiests savu

kravu nomest.

Zinātnieki ari atzina, ka Ziemeļeiropā izplatītie laukakmeņi stipri atšķiras
no pamatnes iežiem, tātad ir atnesti no citurienes. Petrogrāfi noskaidroja, ka

laukakmeņi sastāv no tāda paša materiāla kā milzīgie klinšu kalni Skandinā-

vijā, Somijā un Karēlijā. Vēl atlika noskaidrot, kādā veidā samērā nelielie

gabali no šīm milzu klintīm nonākuši tuvāk dienvidiem. Tika izteiktas domas,
ka akmeņi ir atnesti pa jūru ar ceļojošiem leduskalniem «grēku plūdu» laikā.

Pirms apmēram 90 gadiem krievu zinātnieks Pjotrs Kropotkins un zviedru

zinātnieks Oto Torels izteica jaunu domu: līdzīgi kalnu šļūdoņiem, kas nes

sev līdzi akmeņus, Ziemeļeiropu senatnē pārklājis ledājs, kurš atbīdījis no zie-

meļiem laukakmeņus kopā ar mālu, smilšu v. c. materiālu maisījumiem —
tā

saucamo morēnu, no kuras izveidotas paugurainās augstienes. Vēlāk, novēro-

jot iežu slāņos virsējo kārtu neparastu sakrokojumu vai arī virsējo nogulumu
iztrūkumu, daudzos gadījumos ģeologi konstatēja, ka vainīgais ir ar lielu ener-

ģiju apveltītais ģeoloģiskais aģents — ledājs.
Dažās vietās, piemēram, Apes dolomīta lauztuvēs, varam redzēt, ka dolo-

mīta slāņu virspuse ir noslīpētagluda, pat mazliet spīdīga un sašvīkota, galve-
nokārt ziemeļu—dienvidu virzienā. Tās ir īstas ledāja pēdas. Virzīdamies no

ziemeļiem uz dienvidiem, ledājs ar līdznestām smiltīm ir noslīpējis dolomīta

slāņu virspusi, ar līdznestiem akmeņiem saskrambājis dolomītu un beidzot

uzkrāvis tam virsū vairākus metrus biezu morēnas kārtu.

Ledāja izveidotajās morēnu paugurainēs laukakmeņi ir ļoti raksturīga aina-

vas sastāvdaļa, —
tie ir leduslaikmeta liecinieki. Daži no lielākiem un īpatnē-

jākiem laukakmeņiem atrodas valsts aizsardzībā kā dabas un arī vēstures pie-
minekļi. Jūras piekrastē laukakmeņiem ir svarīga tautsaimnieciska nozīme, jo
tie aizsargā krastu, lai jūra to neizskalotu. No pārējiem laukakmeņiem daži lie-

lākie (ar vienmērīgu graudu un bez plaisām) ir noderīgi pieminekļu kalšanai,
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un tos nav racionāli izmantot citur. Laukakmeņus var ari izvietot parkos deko-

ratīvos nolūkos un alpināriju veidošanai. Vairums laukakmeņu ir mazi un nav

piemēroti pieminekļiem. Tos tad ir lietderīgi izmantot būvniecībā un šķembām.

Pēdējos gados ar dziļurbumu palīdzību ir konstatēts, ka kristālisko iežu

pamatklintājs, kurš zemes virspusē redzams Skandināvijas, Somijas un Karēli-

jas klintīs un no kura ir nākuši mūsu laukakmeņi, Latvijas PSR atrodams

vidēji 0,5—1 km dziļumā un dažkārt arī dziļāk.

J. Vīksne

PUTNS AR GREDZENU

Jau sešdesmit piecus gadus, sākumā galvenokārt Eiropā, bet vēlāk —■ visā

pasaulē, cilvēku rokās laiku pa laikam nonāk putni ar gredzeniem, kur iespiests
kārtas numurs un vārdi Moskwa, Ois. museutn Paris, British museum nat. hist.

London, Zool. mus. Helsinki Finland vai Inform Ornis box Siockliolm v. tml.

Uzraksti liecina, ka putns savu «pasi» ieguvis attiecīgajā valstī. Ziņas par
spārnotā ceļotāja turpmāko likteni ir ieinteresēti saņemt ne tikai šīs valsts,
bet daudzu valstu zinātnieki. Sīs ziņas ir ļoti svarīgas, lai noskaidrotu dažādu

sugu putnu ceļošanas īpatnības un likumsakarības, jauno putnu izvietošanos

ligzdošanai un veco putnu saistības ar to agrākajām perēšanas vietām, mirstī-

bu, izdzīvotību, mūža ilgumu, ceļotāju putnu navigācijas raksturu un īpatnības

un daudz citu gan medību saimniecībā, gan lauksaimniecībā un pat.. . tehnikā

svarīgu jautājumu.

Gandrīz visās pasaules valstīs putnu gredzenošana ir centralizēta —• tos

gredzeno ar kādas vienas iestādes gredzeniem.Tā, piemēram, visā Padomju Savie-

nības teritorijā putnus gredzeno ar gredzeniem Moskwa (Maskavas gredzenoša-
nas centrs), kurus ik gaduizsūta rezervātiem, ornitoloģiskajām stacijām, attiecīga-
jām savienoto republiku pētniecības iestādēm (Latvijas PSR šādus gredzenus
saņem ZA Bioloģijas institūts) un atsevišķiem brīvprātīgajiem putnu gredzeno-
tājiem. Kā jau minējām, uz gredzeniem iespiests attiecīgās iestādes nosaukums,
burts, kas apzīmē gredzena sēriju (lielumu), un kārtas numurs, kas dotajai
sērijai nekad neatkārtojas. Putnu gredzenotājam jāatzīmē katra apgredzenotā.
putna suga, vecums, dzimums, gredzenošanas datums, vieta un apstākli, bet

gada beigās par gredzenu izlietošanu jāatskaitās attiecīgajai pētniecības iestā-

dei.

Par gredzenotu putnu atrašanu jāpaziņo tuvākajai pētniecības iestādei, kas

nodarbojas ar to gredzenošanu. Ziņojumā jānorāda precīzs gredzena no-

raksts, putna atrašanas datums, vieta un iegūšanas veids

(nošauts, noķerts, atrasts ievainots vai nobeidzies; ja putns atrasts nobeidzies,
tad jāatzīmē, vai tas ir svaigs, bojājies vai saglabājies tikai skelets v. tml.). Ja

iespējams, ziņojumā vēlams atzīmēt arī putna sugu un dzimumu. Ziņo-
jumā jāmin arī atradēja uzvārds, vārds un pasta adrese, lai pēc attiecīgo datu

noskaidrošanas tam varētupaziņot, kur, kad, kādos apstākļos un kādas sugas putns
ar viņa atrasto gredzenu apgredzenots. Gadījumā, ja putns noķerts neievainots

un lidot spējīgs, jānoraksta gredzena uzraksts un numurs, bet pats putns neka-

vējoties jāpalaiž brīvībā, lai par to varētu iegūt atkārtotas ziņas. Ja putns
ievainots (lidot nespējīgs), gredzens jānoņem, bet, ja putns ir nedzīvs, tad

gredzens kopā ar visu kāju jāpievieno ziņojumam par putna atrašanu. Par

visiem Latvijas PSR atrastajiem gredzenotajiem putniem (arī par putniem ar

ārzemju gredzeniem) jāziņo Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas insti-

tūta ornitologu grupai Rigā-47, Meistaru ielā 10.



Putnu gredzenošana ir jau palīdzējusi savākt bagātīgu materiālu par dau-

dziem putnu bioloģijas jautājumiem, sevišķi par putnu ceļošanu. Mājas strazda,
lielā ķīra, zivju gārņa, vārnu, krauķu un dažu citu putnu sugu migrācijas

izpētītas detaļās, bagātīgs materiāls savākts arī par dažu pīļu, ķīvīšu, meža

strazda, melnā mušķērāja v. c. sugu migrāciju ceļiem, fenoloģiju un ziemošanas

vietām.

Putnu gredzenošana, kas sākumā bija metode gandrīz vienīgi putnu ceļo-
šanas pētīšanai, tagad plaši tiek lietota arī citos pētījumos, piemēram, lai no-

skaidrotu dažādu sugu putnu saistības ar to agrākajām perēšanas vietām un

jauno putnu izvietošanos ligzdošanai, dažādos putnu navigācijas pētījumos
v. tml. Tā, piemēram, Latvijas PSR ornitologu pētījumos tika noskaidrotas

melnā mušķērāja saistības ar dzimto teritoriju. Tas ļāva izstrādāt metodes, kā

veicināt melnā mušķērāja ligzdošanu kaitēkļu apdraudētās mežaudzēs. Noskaid-

rots arī dažu pīļu sugu vietējo populāciju sastāvs un dinamika. Sie dati ir

pamats mērķtiecīgai pīļu skaita palielināšanai vai saglabāšanai.
Līdzās profesionālajiem ornitologiem interesantajā un zinātnei vajadzī-

gajā putnu gredzenošanas darbā piedalās daudzi studenti, mednieki, mežkopji,
rūpnīcu strādnieki un jaunie naturālisti. Par putnu gredzenotāju var kļūt katrs

pilsonis, kas apņemas gredzenot tikai tos putnus, kurus viņš labi pazīst, un

laikus atskaitīties par gredzenu izlietošanu ZA Bioloģijas institūtam.
Tā kā vasarā putnu ir daudz un mazāk pieredzējušam novērotājam var

rasties lielas grūtības to noteikšanā (tas savukārt var novest pie nepieļauja-
mām kļūdām gredzenošanas darbā), gredzenotāja gaitas visizdevīgāk sākt

rudenī un ziemā. Tad putnu ir mazāk un zināšanas par tiem papildināt ir

vieglāk.



M.

Ķundzina
krāsa

foto.





63

PAVASARIS

A. Pastors

ŪDEŅI AICINA

Tūristus arvien valdzinājuši ūdeņi. Ar katru gadu pieaug ceļo-

tāju skaits, kas vēlas baudīt Latvijas upju un ezeru skaistumu,

spirdzinošo gaisa un ūdens veldzi. Bieži redzam, ka tūristi gan

parastās koka, gan piepūšamās gumijas laivās, gan ar nelieliem

plostiem, sākot no upes augšteces, ceļo pa straumi uz leju.
Ir upes un upju posmi, kur tāda ekskursija var notikt mierīgi,

pa rāmu straumi, pa lielākiem dziļumiem, kur vairāk jāstrādā ar

airiem vai piekabināmo motoru, kā, piemēram, Lielupē, spēksta-
ciju uzstādinājumu ezeros, atsevišķos posmos Daugavā un citās

upēs. Bet ir arī upes, it sevišķi mazās upes, kas dziļi iegrauzušās
augstieņu nogāzēs un kur straumes ātrums ir lielāks un laivas

vai plosta izvadīšana jau prasa vairāk mākas. Pie tādām upēm

pieder, piemēram, Gaujas pietekas Brasla, Amata, Rauna, Abuls

v. c. Nelaime tikai tā, ka vasaras periodā, kad ūdens ir maz un

upes barojas tikai ar gruntsūdeņu pieplūdi, šādās upēs ūdens

vietumis burbuļo vairs tikai starp akmeņiem un satiksmes līdzek-

lis pāri brasliem un sēkļiem jānes uz rokām. Tāpēc tūristi mazās

upēs parasti cenšas izmantot pavasara palu straumi vai lielākus

vasaras uzplūdienus. Tad, strauji ceļoties ūdens līmenim, palie-
linās upes dziļums, pieaug straumes ātrums. Laiva vai plosts,
straumes nests un drošas rokas vadīts, tad pats virzās pa upi uz

leju. Tomēr arī te ir sava robeža. Palielinoties ūdens caurplūdei,
straumes ātrums var tiktāl pieaugt, ka «navigācija» nav domā-

jama bez sevišķu drošības noteikumu ievērošanas. Nācies piedzī-
vot, ka straumē plosts ir izjucis, laiva piesmēlusies un apgāzu-
sies, ekskursija labākajā gadījumā beigusies ar izpeldešanos vēsā

pavasara ūdenī.

Ūdenstūristus tāpēc interesē jautājums, kā tad palos un uzplū-
dienos pieaug straumes ātrums, vai pastāv sakarība starp ūdens

līmeni un straumes ātrumu un kāda tā ir.

Bez šaubām, ja apskatam kadu noteiktu vietu vai upes šķērs-

griezumu, tad tāda sakarība ir novērojama. Bet, tā kā upes šķērs-
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griezums ir mainīgs lielums, tad arī straumes ātrums atkarībā

no ūdens līmeņa izmaiņas katrā atsevišķā profilā mainīsies dažādi.

Tomēr kopumā atsevišķai vienveidīgai upei, kā, piemēram, Ama-

tai vai citai Gaujas pietekai, tādu sakarību var izteikt.

Pētot sakarību starp ūdens līmeni un straumes ātrumu, jākon-
statē, ka, ūdens līmenim pakāpeniski ceļoties, straumes ātrums

sākumā pieaug straujāk, bet vēlāk lēnāk un var pat būt upes

posmi, kur straumes ātrums, palu ūdeņiem sasniedzot ļoti augstu
līmeni, ne tikai nepalielinās, bet pat sāk nedaudz samazināties.

Tas parasti notiek periodā, kad upe iziet no krastiem, kad sāk

applūst palienes. Tad ļoti strauji pieaug šķērsgriezuma laukums

un ūdens caurplūdums var notecēt lēnāk. Tā, piemēram, ja Amatā

ūdens līmenis ceļas par pusmetru, tad straumes ātrums no apmē-
ram 0,4 m/sek pieaug līdz 1,6 m/sek; līmenim ceļoties par 1 metru,
straumes ātrums būs ap 2,4 m/sek, bet, ja tas paceļas vēl par

1 metru, tad straumes ātrums pieaugs tikai līdz 2,7 m/sek. Apmē-
ram tāda pati aina vērojama arī citās Gaujas pietekās un vairā-

kās mazās upēs Daugavas baseinā, kā Ogrē, Pērsē, Vesetā, Āronā,

Kūjā v. c, arī Abavas baseina pietekās Imulā, Amulā.

Gaujā, kur līmenis svārstās lielākās robežās, straumes ātrums,
ūdens līmenim ceļoties par 1 metru, sasniedz apmēram 1,5 m/sek,
bet, ja līmenis cēlies par 2 metriem, tad straumes ātrums jau ir

ap 3 m/sek, toties, ūdens līmenim paaugstinoties vēl vairāk, strau-

mes ātrums tikai nedaudz pārsniedz 3 m/sek.

Zemgales līdzenuma upēs straumes ātrums ir mazāks. Īslīcē,

Svitenē, Sesavā, Vircavā, Platonē, ūdens līmenim ceļoties par
1—1,5 metriem, maksimālais straumes ātrums ir 1—1,2 m/sek,

bet, ja ūdens līmenis turpina paaugstināties, tad applūst zemās,

plašās palienes un straumes ātrums var samazināties uz 0,7—

0,9 m/sek.

Jāpiezīmē, ka straumes ātrums 1—1,5 m/sek aptuveni atbilst

cilvēka soļošanas ātrumam. Ja straumes ātrums ir lielāks, tad

laivu un it sevišķi plostu pa upi spej izvadīt tikai piedzīvojuši

«kuģotāji».

J. Sloka

ZIVJU MIGRĀCIJAS

Līdz ar gadalaiku maiņu dažādas izmaiņas vērojamas arī zivju dzīvē, pie
kam katrai zivju sugai atkarībā no attīstības stadijas ir raksturīgas migrācijas

īpatnības. Zivju kāpuri un mazuļi pārvietojas pasīvi līdz ar ūdens strāvojumu

kā vertikālā, tā horizontālā virzienā. Pieaugušas zivis pārvietojas aktīvi, —
tās

dodas uz barošanās, nārsta un ziemošanas vietām.



Tālas barošanās migrācijas veic daudzas jūras zivis. Sevišķi raksturīgas

šajā ziņā ir baros dzīvojošās zivis, kā, piemēram, reņģes un mencas, kas seko

savu barības objektu koncentrēšanās vietām simtiem un tūkstošiem kilometru
tālu.

Uz ziemošanas vietām tālu ceļu mēro arī plekstes. Vasarā, kad plekstes
intensīvi barojas, tās izklaidus atrodamas jūrā seklākos piekrastes rajonos, bet,
tuvojoties ziemai, tās pakāpeniski pārvietojas uz dziļākām vietām tālu no kon-

tinenta krastiem. Līdzīga aina paveras, vērojot daudzas saldūdeņos dzīvojošo
zivju sugas, piemēram, plauži vasarā ezeros sastopami visdažādākajās vietās,
bet ziemā tie sapulcējas ezera dziļākajās vietās un tur tad guļ ziemas miegu.

Kā barošanās, tā arī ziemošanas migrācijas ir lēnas un pakāpeniskas, bet

zivju nārsta migrācijas ir daudz intensīvākas.

Raksturīgi ir tas, ka ne vien dažādām zivju sugām, bet arī pasugām un

pat varietātēm ir dažādas nārsta vietas un nārsta laiki. Nārsta vietas zivis-
izveļas instinktīvi atkarībā no ūdens temperatūras, straumes, ūdens līmeņa aug-

stuma, skābekļa daudzuma ūdenī, kā arī citiem apkārtējās vides faktoriem.
Vairumam saldūdeņos dzīvojošo zivju nārsta migrācijas nav lielas. Tā, pie-

līdakas agri pavasaros nārsto upju pārplūdumu vietās (palienēs) un

ezeru sēkļos starp atmirušiem

ūdensaugiem. Pēc līdakām
nārsto asari un raudas. Rau-
du nārsta sākums sakrīt ar

purva pureņu ziedēšanas sā-

kumu. Nārstam raudas no

plašas apkārtnes salasās

vienkopus lielos baros ūdens-

augiem bagātās pārplūdumu
vietas pašā piekrastē.

Vasaras sākumā un va-

sarā no plašas apkārtnes uz

upju un ezeru piekrastēm pa-

kāpeniski cita pēc citas do-

das arī pārējās zivju su-

gas — plauži, pliči, ruduļi,
vīķes utt., bet visu šo zivju
migrācijas ir vietēja rakstu-

ra. Tālas migrācijas toties ir

tām zivīm, kuru dzīves veids

mazāk vai vairāk saistīts ar

jūru.
Laši uz nārsta vietām

sāk migrēt rudenī — augus-
tā, septembrī. Ceļojums ir

tāls un ilgs, jo tā mērķis ir

upju augšteces mazās avo-

tainās pietekas. Nārsta mig-
rācijas laikā laši ir nenogur-

dināmi un pārvar ne ma-

Ventas rumba (J. Rudajā
loto).
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zums grūtību un šķēršļu, ko rada upes straume, ūdenskritumi, aizsprosti un

krāces. Ja ceļu aizšķērso aizsprosti un pret straumi nevar tiem pārkļūt pan

peldot, tad laši pārlec tiem pāri pa gaisu. Atgriešanās no nārsta vietām uz

jūru norit pakāpeniski līdz ar upes straumi. Lašu mazuļi upes uzturas 2—3

gadus. Pieaugot tie pamazām līdz ar upes straumi pārvietojas uz jūru. Rakstu-

rīgi, ka pieaugušie laši nārstot atgriežas tajās upēs, kur tie paši savā laikā

uzauguši.

Taimiņi no jūras uz upēm sak pārvietoties jau vasaras vidu. To ceļojums

kopumā noris lēnāk nekā lašiem, un tie arī nekad tik tālu neaizceļo kā laši.

Maijā, kad upēs vēl ir palu ūdeņi, lielos baros no jūras tur ieceļo vimbas

un straujā gaitā dodas uz savām nārsta vietām upju augštecēs. Ceļā tās pārvar

ne tikai spēcīgo upes palu ūdeņu straumi, bet arī ūdenskritumus. Pavasaros

neaizmirstams skats vērojams pie Ventas rumbas — vimbas tur bariem izlec

no ūdens, lai pa gaisu tiktu pāri ūdenskritumam. Rodas iespaids, it kā nepār-
traukta sudrabota straume pa ūdeni un gaisu pārvietotos uz priekšu.

Maija beigās un jūnijā, kad lielie palu ūdeņi no upēm jau aizplūduši, inte-

resanti pavērot stagaru masveida migrāciju no jūras uz upēm un ezeriem. So

mazo zivtiņu bari pārceļojuma laikā labi redzami piekrastes seklajos ūdeņos.

Upēs un piejūras ezeros stagaru bari pakāpeniski izklīst, meklējot piemērotas
nārsta un uzturēšanās vietas. Rudeņos stagari tāpat lielos baros aizceļo uz

jūru.
No Latvijas PSR sastopamām zivīm visgrandiozāko ceļojumu veic zuši.

Saldūdeņos tie uzturas parasti 4—6 gadus, bet pēc tam pārvietojas uz jūru.
Zušu ceļojuma mērķis — tālā Sargasa jūra. Nārsta migrāciju tie sāk drīz pēc
ledus segas izzušanas vētrainās, tumšās naktīs un pārvietojas tikai naktīs.

Interesanti ir tas, ka jūrā zuši iegūst sudrabaini baltu krāsu un to acis kļūst
lielākas. Zuši nārsto vienreiz mūžā, Sargasa jūras dziļumos (1000 m dziļi). Pēc

nārsta vecie zuši nobeidzas. Zušu kāpuri lielās masas pasīvi pārvietojas līdz

ar Golfa straumi uz Eiropas krastiem. Šis ceļojums ilgst 2—3 gadus. Sevišķi
lieli ir zušu mazuļu bari pie Anglijas un Francijas krastiem (šajās vietās zušu

mazuļus lielos daudzumos nozvejo, lai pārvestu ielaišanai ezeros), no kurienes

tie pakāpeniski pārvietojas uz Eiropas saldūdeņiem.

Novērojumiem un pētījumiem par zivju migrācijām ir ne vien teorētiska,
bet ari liela praktiska nozīme. Zinot atsevišķu zivju migrāciju laikus un maršru-

tus, var veikt pasākumus šo zivju nozveju regulēšanai, kā arī racionālu aiz-

sardzības un saudzēšanas noteikumu izstrādāšanai.

E. Gebauers

PAZĪSIM UN ATKLĀSIM

AUGU KARANTĒNAS KAITĒKĻUS,

SLIMĪBAS UN NEZĀLES

Starp augu kaitēkļiem, slimībām un nezālēm, kuri sastopami
mūsu tīrumos, pļavās, dārzos un mežos, ir 6 bīstamas sugas, kas

izplatītas ierobežoti un šai sakarībā ievestas PSRS augu karan-

tēnas objektu sarakstos. Karantēnas objekti ir — kartupeļu lap-

grauzis jeb Kolorado vabole, kartupeļu nematode, zemenāju

nematode, kartupeļu vēzis, nezāle parazīts — vija un kailvārpu

ambrozija.
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Kartupeļu lapgrauža kāpuri un vaboles

apgrauž kartupeļu lapas: a — kartu-

peļu ičipgiauz,a K.ajjuis, v — vabole.

Kartupeļu nematodes bojāts
augs. d1 — nematodes tēviņš,

9 — mātīte.

Jāpiezīmē, ka šie objekti ir sevišķi bīstami un nodara kultūr-

augu ražām lielus zaudējumus, tāpēc pret tiem tiek vērsti spe-
ciāli karantēnas pasākumi, pat to likvidācija uz valsts rēķina.

Lai laikus apkarotu šos karantēnas objektus un cīņa pret tiem

būtu sekmīga, pirmais uzdevums ir tos pazīt, atklāt un par tiem

nekavējoties ziņot Latvijas PSR Valsts augu karantēnas inspek-
cijas darbiniekiem.

Šai karantēnas objektu atklāšanā aktīvi jāiekļaujas visiem

iedzīvotājiem, to vidū arī tūristiem, kuri, apceļojot mūsu repub-
liku, vēro arī tās dabu.

Lai karantēnas objektus varētu viegli atrast un noteikt, jāzina
to pazīmes.

Kartupeļu lapgrauzis (Kolorādo vabole) ir ap 1 cm gara

vabole, dzeltenā krāsā, ar 10 gareniskām melnām svītrām uz seg-

spārniem. Uz priekškrūšu vairoga ir 11 melni plankumi, no kuriem

2 vidējie atgādina romiešu ciparu V. Mātīte dēj olas kartupeļu
lapu apakšpusē. Olas bāli dzeltenas, atrodas lapu apakšpusē, iz-

vietotas kaudzītēs. Lapgrauža kāpuri ir sarkanoranži, ar melnu

galvu, melnām kājām un divām melnu kārpiņu rindām gar
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a — zemenāju nematode, b
— nematodes bojāts zemenāju

cers.

sāniem. Pec apmēram 3 nedēļām kāpuri ir pil-
nīgi attīstījušies un iekūņojas augsnē. Kūniņas
ir ap 1 cm garas, bāli dzeltenas.

Kartupeļu lapgrauža vaboles un kāpuri ap-
grauž vispirms kartupeļu cera augšējās lapas,
bet pēc tam arī lapu kātus un apakšējās lapas.

Atrodot kartupeļu lapgrauzi, nekavējoties
jāsavāc visas vaboles, kāpuri un olu dējumi, jā-
ieliek pudelē un jāielej tur stiprs vārāmās sāls

šķīdums. Vieta, kur atrasts kartupeļu lapgrau-
zis, ir jāatzīmē ar labi saredzamu mietiņu.

Kartupeļu nematode parazitē uz kartupeļu
saknēm. Nematodes mātītes ir līdz 1 mm garas,
apaļas, ar mazliet izstieptu galvas galu, ar ku-

ru tās piestiprinās pie kartupeļu cera saknēm.

Mātītes atkarībā no to vecuma ir dzeltenā vai

bruņa krāsa. Tas saskatāmas ari ar neapbruņotu aci, bet vislabāk

saredzamas ar lupu.

Kartupeļu nematodes bojātie kartupeļu ceri atpaliek augumā,
ir sīki, izveido tikai I—3 dzinumus. Vispirms nokalst augu apak-

šējās lapas, pēc tam sāk kalst augšējās. Viss cers nīkuļo. Kai-

tēkļa bojātajiem augiem aizmetas maz bumbuļu, un tie ir sīki.

Ja infekcija nav stipra un kartupeļus audzē labi mēslotā aug-

snē, nematodes izraisītās ārējās pazīmes uz kartupeļu cera ir

vājākas vai arī vispār nav saskatāmas. Šādā gadījumā nepie-
ciešams izanalizēt augsnes paraugus. Kartupeļu bojātās saknes

kopā ar nedaudz augsnes jānogādā karantēnas inspekcijā. Vieta,

kur atrasti bojātie augi, jāatzīmē.

Zemenāju nematode ir sīks, diegveida tārps (saredzams tikai

mikroskopā), kas bojā visas zemenāju cera virszemes daļas.

Bojātie augi atpaliek augumā, stublāji un lapu kāti ir īsāki nekā

veselam augam un izliekti. Zemenāju cera vidū no daudzām neat-

tīstītām lapām izveidojas sastatne, kas atgādina ziedkāpostu gal-

viņu. Ziedi neattīstās normāli, bieži vien tie ir zaļi. Ogas ir sīkas,

bet dažkārt slimie ceri neražo nemaz. Atrastie aizdomīgie ceri

rūpīgi jāiesaiņo un jānosūta karantēnas inspekcijai. Slimo ceru

atrašanas vieta laukā redzami jāatzīmē.
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a — kartupeļu vēža bojāti

kartupeļi, b — kartupeļu vēža

ilgspora, c — zoosporu izvei-

došanās, d — zoospora.

Pie āboliņa

piesūkusies vija.

Kartupeļu vēža raksturīgākā pazīme ir izaugumi uz bumbu-

ļiem, bet dažkārt, stiprā infekcijas pakāpē, tie vērojami ari uz

lapu kātiem un lapām. Izaugumu krāsa variē no brūnas līdz mel-

nai. Tie var būt zirņa līdz kartupeļu bumbuļa lielumā. Saknes

netiek bojātas. Slimību visvieglāk noteikt bumbuļu ražas novāk-

šanas laikā.

Redzot aizdomīgus bumbuļus, jāatzīmē to atrašanās vieta,

jāpārtrauc kartupeļu novākšana un jāpaziņo par atradumu karan-

tēnas inspekcijai.

Vija ir parazītiska nezāle, kurai nav savu lapu un sakņu, bet

tā piesūcas pie auga un barojas ar tā sulu.

Vijas augs sastāv no daudziem sīkiem diegveida dzeltensar-

kaniem stublājiem, uz kuriem izvietoti kamoliņos apvienoti dzel-

tenbalti vai bāli oranži ziedi.

Vija izplatās gan ar sēklām, gan atsevišķām stublāju daļām.
Dažādās vijas sugas bojā daudz augu. Sevišķi stipri vijas bojā
āboliņu, lucernu, timotiņu un linus.

Vijas bojātie augi dzeltē, ir maza auguma un redzami laukā

jau no tālienes. Atrastie perēkļi jāatzīmē un par tiem jāziņo
karantēnas inspekcijai.

Kailvārpu ambrozija ir daudzgadīga nezāle, sastopama vai-

rākos PSRS dienvidu apgabalos, atrasta arī Rīgas pilsētas teri-

torijā.
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Pēc ārējā izskata ambrozija atgādina pie mums plaši pazīs-
tamo nezāli — vībotni. Ambrozijas stumbri ir taisni, apaļi. Labvē-

līgos apstākļos tie var izaugt līdz 1 m gari.

Kailvārpu ambrozija ir daudzgadīgs augs, tāpēc attīsta maz

sēklu. Tā pavairojas galvenokārt ar sakņu dzinumiem.

PSRS augu karantēnas objektu sarakstos kopumā ir ietverti

63 augu kaitēkļi, slimības un nezāles, no kuriem 32 nav reģis-
trēti PSRS teritorijā, bet 31 ir daļēji izplatīti. Šī iemesla dēļ
mums var būt bīstami ne vien aplūkotie 6 augu karantēnas ob-

jekti, kas sastopami Latvijas PSR, bet arī vēl citi kaitēkļi, slimī-

bas un nezāles, kuri var iekļūt mūsu republikā dažādā veidā. Te

īpaši jāatzīmē plūmju virālās bakas jeb «šarka», kurām ļoti līdzī-

gas pazīmes jau konstatētas Latvijas PSR plūmju stādījumos.

Plūmju virālo baku jeb «šarkas» pazīmes var atrast uz plūmju
lapām un augļiem. Pavasarī uz jaunajām lapām parādās gredzen-
veida vai plašās joslās izplūduši plankumi dzeltenzaļā vai gaiši
zaļā krāsā. Vislabāk šie plankumi redzami, ja lapas apskata pret
gaismu. Vasarā uz pusgataviem vai gataviem augļiem izveidojas
tumši zaļi iespiesti plankumi, kuru vietās augļa audi līdz pat kau-

liņam nobrūnē. lespiedumu vietās nereti izveidojas sveķojums.
Slimie augļi nokrīt no koka.

Biedri tūristi! Aplūkojiet vērīgi mūsu tīrumus, dārzus, pļavas

un, atrodot tur minētos karantēnas objektus vai arī tiem līdzī-

gus, nekavējoties ziņojiet par to Latvijas PSR Valsts augu karan-

tēnas inspekcijai Rīgā, Komunāru bulvārī 6—99, tālrunis 22592i
vai 220914.

M. Kundziņš

PIRMIE PAVASARA TAURIŅI

Kurš gan pēc pelēkajām ziemas dienām nav izjutis gaišu prieku, ieraugot
pavasara saules atmodinātu tauriņu! Mazs krāsu plankumiņš plivinās kaut kur

aizvējā, meklēdams, vai pērnā gada sažuvusi zāle neslēpj arī pirmos ziedus.

Saulaina, priecīga noskaņa ienāk dabā līdz ar pirmajiem tauriņiem. Kas tad ir

šie pavasara vēstneši?

Pavasara tauriņu nav nemaz tik daudz, lai katrs no jums nevarētu atcerēties
to nosaukumus un gluži viegli tos pazīt jau iztālēm. Māju tuvumā, dārzos un

parkos visbiežāk gadās redzēt vai nu pilnīgi dzeltenus tauriņus, vai arī rūsgani
raibus. Dzeltenais ir krūkļu baltenis (Gonopteryx rhamni), bet rūsganais —

nātru raibenis (Vanessa urticae). Krūkļu balteņa kāpurus vasarā varam atrast

uz krūkļiem, bet nātru raibeņa — uz nātrēm. Sie tauriņi iznākuši no kūniņām
jau iepriekšējā gada rudenī, pilnīgi attīstījušies pārziemojuši kādā paslēptuvē
un tagad līdz ar pirmajām siltajām dienām atstāj paslēptuves. Kādu laiku tie

pārtiks no ziedu sulām, tad uz attiecīgajiem augiem izdēs olas, un attīstības

cikls sāksies no jauna.
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Pavasara tauriņi: / — krūkļu baltenis, 2
— admirālis, 3

—
berzu

raibenis, 4 — nātru raibenis.

Pilsētu iedzīvotāji retāk būs redzējuši dažus citus tauriņus, kuri laukos

pavasarī ir visai parasti. Pēc krāsojuma un lieluma diezgan līdzīgs nātru rai-

benim ir admirālis (Pyrameis atalanta), tomēr, uzmanīgāk pavērojot, var redzēt,
ka zīmējums uz spārniem ir atšķirīgs un arī tā krāsa tumšāka. Mežmalās un

birztalās lidinās krāšņais bērzu raibenis (Vanessa antiopa), viens no lielākajiem
mūsu tauriņiem, tumšiem brūnganvioletiem spārniem ar gaišu apmali. Ja vien

gadās ieraudzīt bērzu raibeni lidināmies, pamēģiniet piekļūt tuvāk, kad tas

nosēžas. Ja tauriņa spārni ir sakļauti, nebūs viegli to ieraudzīt, jo spārnu
apakšpuse ir pelēcīga un pilnīgi saplūst ar sažuvušo lapu un koka mizas krāsu.

Taču, kad bērzu raibenis izpleš spārnus, tie iezaigojas pārsteidzoši skaistā,
samtainā mirdzumā.

Lūk, arī visi krāšņie pavasara tauriņi pieminēti. Ar to gan, protams, nebei-

dzas pavasarī lidojošo tauriņu saraksts. Agrā pavasarī bieži vien gadās redzēt
ari lazdu gartaustekļu kodi (Semioscopis avelanella), raibpēdaino kārklu pūcīti
(Scoliopteryx libatrix), bērzu sprīžotāju (Brephos parthenias) un citus tauri-

ņus. Šo tauriņu kāpuri, ja tie sastopami lielā skaitā, spēj nodarīt zaudējumus
mežsaimniecībai.

Vērīgs skatiens atklās meža vel daudz interesantu un ne mazāk skaistu
mazo lidoņu, kaut arī to krāsas nav tik košas un formas vienkāršākas.



Jūrmala Tūjas apkārtnē (D. Gedzjuna foto).



73

V. Grāvītis

PIRMIE CEĻOTĀJI LEDUSLAIKMETA UPĒS

Tūristu iemīļotā Latgales augstiene paceļas ap 150—200 m, bet augstākās
virsotnes — līdz 289 m (Lielais Liepu kalns) virs jūras līmeņa. Viss sis aug-

stienes pauguru un ezeru reljefs ir izveidojies leduslaikmetā, sevišķi tā bei-

Krāslavas rajona Bērziņu ciemā (starp Asūni un Šķauni) pie Kareliem

atrodas ap 10 m augsts iegarens pakalns, kura austrumu galā smilšu bedrēs
atrodami gliemeņu vāciņi. Kā gan gliemenes varēja iekļūt ledāja veidotās

augstienes paugura smiltīs, ap 195 m augstumā virs jūras līmeņa?
Atbilde ir «uzrakstīta» dabā, tikai vajag to izlasīt. Izraktajās bedrēs ir

redzama kārtaina dzeltena smilts, ap 1 cm biezām kārtām, ar gaiši brūnas

putekļainas smilts starpkārtām. Virzienā uz ziemeļaustrumiem, uz paugura malu,
slāņi iet arvien vairāk uz leju, 8° slīpumā pret horizontu. Aplūkojot smiltis

mikroskopā, redzam, ka tās ir diezgan nevienmērīgi graudamas, 0,05—0,3 mm

diametrā, dominē kvarca graudi, vairums smilšu graudu ir šķautnaini, vāji
noapaļoti, ar dažādiem, sevišķi smalkākiem, putekļainiem piemaisījumiem. Visas
šīs pazīmes ļauj secināt, ka smiltis ir saskalojusi duļķaina upes straume no

neliela attāluma, vienīgi putekļainās starpkārtiņas liek domāt, ka straume

lāgiem, varbūt ziemās, kļuvusi pavisam lēna.

Smiltīs ir atrodams diezgan daudz gliemeņu vāku, ap 6—ll cm gari,
3—6 cm plati un I—3 mm biezi. Gandrīz vienmēr abi vienas gliemenes vāki

atrodami kopā. Tas liecina, ka vāki nav atskaloti pa straumi, bet gliemenes ir

dzīvojušas turpat uz vietas. Gliemeņu vāki ir ārkārtīgi trausli un viegli sadrūp
plānās plātnītēs. Atraktajā smilšu bedres vietā gliemeņu vāki ir atrodami

35—95 cm dziļumā, pie kam virspusē (35—60 cm dziļumā) meteoroloģisku
apstākļu dēļ vāki ir sevišķi stipri sadēdējuši. No virspuses līdz 35 cm dzi-

ļumam (aramkārtā) gliemeņu vāki nav nemaz saglabājušies. Rokot dziļāk,
95—165 cm dziļumā, redzam, ka līdzīgās smiltīs gliemeņu vāku nav. Tātad

gliemenes ieradušās šajā apvidū tikai tad, kad ūdens straume sākusi uzskalot

nākošo smilšu slāni.

Ķīmiski apstrādājot trauslos vāciņus, ir izdevies dažus konservēt un pēc
tam izpētīt. Ļeņingradas Centrālā zinātniski pētnieciskā ģeoloģiskā muzeja
vecākā zinātniskā līdzstrādniece N. Volkova ir noteikusi, ka minētās gliemenes
pieder pie upes gliemeņu Unio ģints. Kā zināms, Unio ģints gliemenes ir sald-

ūdeņu — upju un lielu ezeru apdzīvotājas. Tām ir biezi vāki, kas savienoti ar

slēdzi, un stipri muskuļi, piemēroti rāpošanai pa smiltīm un granti. Rāpojot tās

izdzen vadziņas un uzņem pārtikai sīkas aļģes v. c. organismus. Gliemenes var

ierakties smiltīs un tur pavadīt ziemu. Gliemenes attīstās no kāpuriem, kuri var

dzīvot tikai kā parazīti zivju žaunās. Unio ģints gliemeņu kāpuri attīstās pava-

sarī, bet ezeru gliemeņu — Anodonta ģints — rudenī un ziemā, pie kam to

attīstība norit lēnāk.

Karelu apkārtnē atrodas neliela pauguru grēda apmēram rietumu—austrumu

virzienā, tātad no Latgales augstienes centrālās daļas virzienā uz tās aus.rumu

malu. Apkārt šai grēdai reljefs ir zemāks. Ja smiltis ar gliemeņu vākiem ir

saskalojis ledus kušanas ūdens, tad ūdensbaseinu vajadzēja ietvert krastiem

(vismaz ap 200 m virs tagadējā jūras līmeņa). Ap šo apvidu senkrasti nav

atrodami, un reljefs iet uz leju. Tātad krastiem bija jābūt vai nu no ledus, vai

arī no sasalušas grunts ar lielu ledus piemaisījumu, kuri nokūstot stipri
saplok.

Kā zināms, dažas zivju sugas pavasarī tūlīt pēc ledus iešanas ceļo pa

upēm uz augšu nārstot. Leduslaikmetā beigās šādas zivis varēja no citiem
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ūdens baseiniem ienest Unio ģints gliemeņu kāpurus no ledāja nākošo upju

augštecēs. Anodonta ģints (ezeru) gliemenes šādā veidā neizplatījās, jo dzīves

apstākļi upēs tām nav piemēroti, un bez tam to kāpuri attīstās vēlāk un lēnāk

nekā Unio ģints gliemeņu kāpuri. Tāpēc agros pavasaros Anodonta ģints glie-

meņu kāpuri nevarēja ar zivju starpniecību nokļūt straumju augštecēs.

Leduslaikmetā beigās pa ledāja kušanas ūdeņu straumju veidotām upēm

Latvijas PSR teritorijā ieceļoja dažādi organismi. Vieni no pirmajiem un drosmī-

gākajiem pionieriem bija Unio ģints upju gliemenes, kas spēj dzīvot arī aukstā

ūdenī. Reizē ar tām bija ieceļojušas arī zivis un sīkākas aļģes, ko gliemenes

lietoja pārtikai.

J. Ģirupnieks

KO MUMS DOD SAULES STARI*

Ja saules staru kūlīti laižam caur kvarca trīsstūra prizmu, tad, kā zināms,

baltais gaismas stars sadalās krāsainos gaismas spektra posmos, pie kam šī

redzamā spektra kompleksa galos atrodas neredzami spektra posmi. Gaismas

viļņus, kas ir īsāki par 4000 A** un garāki par 7600 A, acs neuztver, kaut gan

tie iedarbojas uz aci un daži, piemēram, ultravioletie stari (īsāki par 4000 A),

spēj sabojāt redzi. Pievienotajā tabulā dots īss pārskats par atsevišķo spektra

posmu raksturīgākajām īpatnībām.

Ir zināms, ka divas gāzes — hlors un ūdeņradis, ja tās spilgti apgaismo,
ar spēcīgu eksploziju savienojas un dod sālsskābi. Sprādzienu izraisa vienīgi

gaisma! Tas ļauj secināt, ka gaismai ir daudz lielāka nozīme, nekā tikai ar savu

plūsmu padarīt apkārtējos priekšmetus saskatāmus. Gaisma iespiežas arī dzīva-

jos organismos un atkarībā no to uzbūves un ķīmiskā sastāva var tos dažādi

ietekmēt, pat pārveidot (praktiskajā dzīvē šo gaismas īpašību mēs jau sen

izmantojam, piemēram, audeklu vai vasku balināšanai, protams, nemeklējot
izskaidrojumu, kādi procesi tur notiek).

Jo zemāk atrodas saule, jo garāks ceļš tās stariem jāveic, ejot cauri atmo-

sfērai. Gaisa masas ietekmi uz cauri plūstošās radiācijas spektrālā sastāva

maiņu labi raksturo augšējais attēls 78. lappusē.

Attēls rāda, ka arī absolūti tīrā atmosfērā mēs dažādos dienas laikos

saņemam pēc spektrālā sastāva dažādu saules gaismas devu. īso viļņu radiā-

ciju — violeto un ultravioleto posmu —
mēs izmantojam tikai dienas vidū,

kamēr agrā rītā un vakaros, kad saule ir zemu, šie radiācijas veidi strauji sama-

zinās. Tas pats notiek rudenī un sevišķi ziemā, kad diena kļūst īsāka.

Gaisa dzidruma pakāpe ir atkarīga no putekļu, dumu v. c. piemaisījumiem,
kā arī no atmosfēras ūdens tvaiku kondensēšanās pakāpes. Tvaiku kondensēša-

* Saīsināts pēc J. G' ruP ni eka manuskripta «Daži aktinometriski pētījumi
Latvijas PSR», kur apkopoti arī autora pētījumi par saules staru izmantošanu

augkopībā ražu palielināšanai (sēklu apsauļošana, siltumnīcu stiklu izvēle v. c),
bet šajā rakstā tie netiek aplūkoti.

**
A (ongstrēms) = 0,0000001 milimetra.
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nos savukārt var radīt gaisa temperatūras maiņa v. c. faktori, un tādējādi gaisa
dzidruma pakāpe var mainīties ik brīdi. Līdztekus mainās ne vien saules radiā-

cijas intensitāte, bet arī tās spektrālais sastāvs.

Kad debess ir pilnīgi apmākusies, mākoņi samazina saules radiāciju, tomēr,

pieaugot apmākšanās pakāpei, saules radiācijas īso viļņu posmu mākoņi aiz-

kavē_mazāk nekā garos siltuma starus.

Ūdeņu tuvumā un zemākās vietās gaisā ir vairāk ūdens tvaiku, kas aiztur

daļu saules radiācijas, visvairāk — garo viļņu radiāciju, t. i., sarkano un

infrasarkano spektra daļu. Dzīvie organismi, kam šī saules radiācijas daļa

nepieciešama, spiesti izvēlēties mazāk mitru dzīves vietu.

Bez saules tiešās radiācijas daļa saules radiācijas pat vairākkārt atstarojas

gaisa molekulās un pret atsevišķiem mākoņiem dažādos virzienos un pēc tam

nonāk uz zemes kā izkliedētā, difūzā radiācija, kas papildina tiešo radiāciju un

apgaismo priekšmetus, kas atrodas ēnā.

Tāpēc nebrīnīsimies, dzirdot apgalvojumu, ka mākoņainā dienā, kad sauli

aplido gaišie gubu mākoņi, zeme saņem vairāk saules enerģijas nekā skaidrā,
saulainā dienā. Difūzās radiācijas enerģija kopumā nav liela. Zilas, skaidras

debess izstarotās difūzās radiācijas spektrā ir pārsvarā īso viļņu posms (ultra-
violetais), bet mākoņu atstarotā gaismā — garo viļņu radiācijas devas.

Mērījumi Pienavas novērošanas stacijā liecināja, ka aprīlī saules kopējā
radiācija var sasniegt minūtē 1,42 kalorijas uz kvadrātcentimetru. Ja zinām, ka

līdzenumos pasaulē šī kopradiācija minūtē nepārsniedz 1,50 kaloriju uz kvadrāt-

centimetru, tad mums nav iemesla sūdzēties par saules staru stiprumu, bet

jānožēlo vienīgi, ka gadā ir samērā maz stundu, kurās saules enerģija var

netraucēti nonākt līdz mums.

Dati par sauļošanās laiku ir tikai aptuveni, dažādos apvidos atkarībā no

ģeogrāfiskā stāvokļa, reljefa, gadalaikiem un piejaukumiem zemes atmosfērai

tie var stipri mainīties.

Sauļošanās cienītājus sevišķi var interesēt ultravioleto staru intensitātes

izmaiņas mūsu hidrometeoroloģiskajos apstākļos. Lai tās noskaidrotu, Latvijas
PSR teritorijā, Bulduros un Krāslavā, 1939. gada 1. jūlijā sāka darboties saules

radiācijas novērojumu pirmās stacijas.

Ultravioleto staru gada līkne.

Saules ultravioletās radiācijas intensitāte laikā no 1939. gada
t. jūlija līdz 1940. gada 30. jūnijam katra mēneša dekādēs. Novē-

rojumi izdarīti pīkst. 12.00 pēc vietējā laika meteoroloģiskajās sta-

cijās Vaiņodes Saulkalnē, Talsos un Strenčos visu gadu, bet Lim-

bažos, Madonā, Baldonē. Viļakā, Krāslavā un Bulduros — ar pār-
traukumu ziemas mēnešos. Līknes rāda maksimālo, vidējo un

minimālo ultravioletās radiācijas intensitāti relatīvās vienībās.
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Ultravioleto staru dienas līkne.

Saules un difūzā ultravioletā radiācija,
kas novērota aktinometriskajā stacijā Bul-

duros 1939. un 1940. gada jūlijā. Augšējā
līkne rāda maksimālo novēroto radiāciju
(skaidrākā laikā) no pīkst. 8.00 līdz 2000

relatīvas vienības, pustrekna līnija — vi-

dējo radiāciju, bet svītrotā josla aptver
visbiežāk novēroto radiāciju.

Ultravioleta radiācija ir tik vaja, ka tas intensitāte jāraeri relatīvas vie-

nībās.

Darbā izmantotaisultravioletas radiācijas dozimetrs sastāv no divām cau-

rulītēm. Vienā — kvarca caurulītē — iepildīts dzidrs fuksīna sulfāta šķīdums.

Ultravioletās radiācijas ietekmē un atkarībā no tās intensitātes šķīdums kjūst

sārts. Šķīduma nokrāsošanās reakcija ir atkarīga no temperatūras, tāpēc otrā

caurulītē' šķīdumā ievietots neliels termometrs, šķīduma nokrāsošanās pakāpi

resp. radiācijas intensitāti vēro caur dažādas nokrāsas zaļiem filtriem. Apsta-

rošanas ilgums, dozimetra šķīduma temperatūra un tā filtra njmurs, caur

kuru skatoties sārtais šķīdums izliekas pelēks, noteic ultravioletas radiācijas
intensitātes pakāpi relatīvajās vienības.

Ultravioletās radiācijas dozimetrs uztver visu saules radiācijas spektra
ultravioleto staru posmu un nereaģē uz redzamo gaismu.

Ultravioleto staru gada līkne rāda, ka Latvijas PSR klimatiskajos apstāk-
ļos gaisa dzidruma un apmākšanās izmaiņu dēļ vasaras pirmā puse kopumā
ir bagātāka ar ultravioleto radiāciju nekā vasaras beigas. Tāpat ultravioleto

staru dienas līkne liecina, ka dienas pirmā puse (līdz apm. pīkst. 13 2E> pēc dekrēta

laika) ir attiecīgi bagātāka par otro pusi. Pie tam svārstības, ko rada izmai-

ņas meteoroloģiskajos apstākļos, notiek bieži (tas ir jāatceras, izmantojot sauļo-
šanās laika diagrammu).

Skaidrojot jautājumu, kad cilvēks saņem vairāk saules enerģijas — stāvot

un pastaigājoties vai guļot zemē, jāievēro saules radiācijas atstarošanās. Stā-

vot cilvēks saņem papildus to radiāciju, kas atstarojas no visām pusēm, arī no

zemes un dažādiem priekšmetiem, bet, zemē nogūlies, tas saņem vienīgi saules
tiešo un difūzo radiāciju.

Vispilnīgākais spektrs ir sniega segas atstarotajai radiācijai, sniegs ari

sniedz vislielāko atstarošanās devu, tā ka, atrazdamies virs sniega, ķermenis

saņem gandrīz divkāršu saules radiācijas devu. Te arī izskaidrojums iedegu-
mam, ko mūsu slēpotāji iegūst vēlajos sniega laukos marta beigās.

Aplūkosim ultravioleto staru gada līkni. Te redzams, ka aprīļa pirmajā
dekādē, kad vēl bija sniegs, kas deva bagātīgu radiācijas atstarojumu uz dozi-
metru arī no zemes puses, ultravioleto staru radiācijas intensitāte ir stipri liela,
lielāka, nekā tā varētu būt normālos apstākļos, kad sniega nav. Kāda ir šī

normālā radiācijas deva bez sniega, to rāda aprīļa otrā dekāde, kur līknē

saskatāms ievērojams kritums. Pēc tam, palielinoties pavasara radiācijai, līkne

atkal pamazām ceļas uz augšu.



M.

Ķundziņa
krasu

foto.
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VASARA

Dz. Apaļā, I. Stikute

AUGI TŪRISTU UZTURAM

Tūrista mugursoma parasti ir loti smaga. Kā to padarīt vieg-
lāku? Varbūt samazināt līdzņemamo pārtikas produktu daudzu-

mus? Bet ko tad tūrists ēdīs? Zinām taču, ka pārgājienā svaigais

gaiss un kustības rada «vilka apetīti». Palūkosimies vērīgi mūsu

mežos, pļavās un ūdeņos, tur atradīsim daudz vērtīgu augu, kas

satur olbaltumvielas, cukurus, cieti, pat eļļas.
Dažus mūsu savvaļas augus var lietot kā dārzeņus, salātus,

pie zupām, no citiem varam gatavot biezeņus vai kompotus, vēl

citus varam izmantot tējai vai kafijai, kā garšvielas un vitamīnu

avotus.

Pavasarī uzturā lietojamas galvenokārt augu jaunās lapas
un asni, vasarā un rudeni — sakneņi, saknes, augļi, retāk lapas.

Pavasarī, arī vasarā salātiem noder daudzu augu, piemēram,
maurloku, kalnu kazrozes, parastās gāršas, gaiļpiešu, dziednie-

cības pienenes un skābeņu jaunās lapas, vilkvālīšu jaunie dzi-

numi, Sibīrijas latvāņa un dziedniecības lakača piesakņu lapas.
Zupu vārīšanai lietojamas skābeņu, maura platkājiņu, lakaču,

gaiļpiešu, gāršu, mazās malvas lapas, arī balandu, Sibīrijas lat-

vāņa, sīkās nātres un lielās nātres jaunie dzinumi un saulrie-

teņu lapu rozetes.

Zupu un dārzeņu biezeņu izgatavošanai derīgas daudzu augu
saknes un sakneņi, kuri lietojami vasaras otrajā puse un rudenī,

kad tajos iekrājušās barības vielas. Te jāmin pūkainais diždadzis

(zupā tas aizstāj kartupeļus), naktssveces, meža pastinaks, puķu
meldri (labi garšo cepti ar speķi), maura platkājiņi, peldošā glī-
vene (saknes ēdamas arī svaigas, ceptas), parastā bultene (cep-
tas saknes garšo pcc kartupeļiem, vārītas — pēc zirņiem), parastā
niedre (tās sakneņi ēdami arī svaigi). Dažas saknes, piemēram,
maura platkājiņu, var lietot arī pavasarī, var vārīt kopā ar gnļu.

Biezeņus iespējams pagatavot no baltās panātres un nātru
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jaunajiem dzinumiem, Sibīrijas latvaņa lapainajiem dzinumiem,
ūdensvirzu lapām.

Dažādus ēdienus varam pagatavot no sēnēm — baravikām,

atmatenēm, bērzlapēm, gailenēm v. c., kas ir ne tikai garšīgas,
bet arī vērtīgas, jo satur minerālsāļus, vitamīnus un aromātiskās

vielas.

Kā garšvielas var izmantot ūdens pipara, pļavu ķērsas,
ķimeņu, maurloku lapas, parasto smalkžodzeņu, ķimeņu un nau-

duļu sēklas.

Tēju gatavojot, noder zemeņu, aveņu, upeņu, ugunspuķu,
parastās smaržmētras, mārsilu lapas, liepu, zemeņu, gaiļpiešu,

mežābeļu, pelašķu, pīlādžu ziedi, ķimeņu sēklas, kaltēti mežrožu

paaugļi, vilkābeļu augļi, aveņu, bārbeļu, upeņu, jāņogu, kauleņu,

kazeņu, zemeņu, pīlādžu, melleņu, zileņu v. c. ogas.

Kafijai lietojamas grauzdētas cigoriņu saknes, vilkvālīšu un

niedru sakneņi, ozolzīles.

Kompotu, ķīseļu, marmelādes un ievārījumu izgatavošanai

derīgas dažādas ogas un augļi, skābenes, zaķskābenes, ķīse-
ļiem — arī vilkvālīšu sakneņi, marmelādei — pūkainā diždadža

saknes un kalmju sakneņi.

Atspirdzinošs dzēriens ir bērzu un kļavu sula.

Uzturā drīkst lietot tikai labi pazīstamus augus, jo pretējā
gadījumā starp uzturā lietojamiem augiem var nokļūt arī indīgie.
Un tam var būt ļoti bēdīgas sekas.

M. Kundziņš

ZIVS MŪŽA KALENDĀRS

Bieži vien makšķernieks vērtē savu lomu pēc noķertās zivs

svara vai garuma, bet reti kāds būs painteresējies, cik tai ir

gadu. To nav nemaz tik grūti uzzināt, jo uz katras zivs ķermeņa
virsmas ir tās mūža «kalendārs» — zvīņas. Zvīņās ierakstīts ne

tikai zivs nodzīvoto gadu skaits. Katrs, kas vien prot lasīt šai

«kalendārā», var iegūt daudz plašāku informāciju. Gribat uzzi-

nāt, kā tas darāms?

Zivij augot, aug arī tās zvīņas. Sākumā zvīņa aizmetas kā

maza pamata plāksnīte. Zem tās noslāņojas otra, lielāka, tad

trešā, ceturtā
... Pakāpeniski zvīņa sānskatā atgādina nošķeltu

konu ar ļoti slīpām malām, jo katra jaunākā plāksnīte izaug ne-



daudz lielāka par iepriekšējo. Tā zvīņas diametrs pakāpeniski

palielinās.
Paņemiet tagad kādu noķertās zivs zvīņu, vislabāk — starp

zivs sānu līniju un muguras spuru, un aplūkojiet to zem lupas.
Vai nav liela līdzība ar nozāģēta koka stumbru? Seit tāpat
redzams liels skaits koncentrisku līniju, kas izvietotas ļoti tuvu

cita citai. Sīkās līnijas apzīmē augšanas plāksnītes. Taču pēc šīm

līnijām vien vēl nevar noteikt zivs vecumu, un tām nav jāpievērš
galvenā vērība. Plāksnīšu veidošanās un līdz ar to arī zvīņas
augšana cieši saistīta ar zivs dzīves apstākļiem un pašas zivs

augšanu garumā. Ja zivs intensīvāk barojas un labāk aug garumā,
tad arī zvīņā katra jaunā plāksnīte izaug jūtami lielāka par

iepriekšējo. Ja zivs turpretim barojas sliktāk un aug garumā
lēnāk, tad starpība izmēros starp jauno (apakšējo) plāksnīti un

iepriekšējo (augšējo) samazinās.

levērojot, ka zivs pavasarī un vasarā barojas intensīvi, bet

rudenī un ziemā barošanās intensitāte stipri samazinās, kļūst

skaidrs, kā zvīņā veidojas tā

saucamās gada kārtas. Aplūko-

jot zvīņu zem lupas vai projek-

cijas aparātā caurejošā gaismā,
vasaras pieaugums redzams kā

plata, gaiša josla, jo attālums

starp sīkajām, koncentriskajām

līnijām te ir lielāks. Rudenī loki

turpretim sablīvējas un veido

tumšāku joslu, bet ziemā jauni
loki tikpat kā neveidojas. Sa-

skaitot tumšākās joslas, varam

uzzināt, cik gadu ir zivij res-

pektīvi cik rudeņu tā pārdzīvo-

jusi.
Ja vēlaties zināt, cik gara

bijusi attiecīgā zivs jebkurā ie-

priekšējā tās dzīvības gadā, arī

to bez sevišķām grūtībām var

izlasīt zivs zvīņā. Nepieciešama
tikai kāda palīgierīce — vis-

labāk gluži parasts fotopalieli-

Mazā vīra lielais loms

R.Pussara
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nātājs vai kāds cits projekcijas aparāts. Ūdenī vai 3% ožamajā

spirtā notīrītu zvīņu iestiprina starp divām stikla plāksnītēm un

projicē zvīņas attēlu uz balta papīra lapas. Palielinājumam jābūt

tādam, lai attālums starp zvīņas centru un zvīņas malu uz pro-

jekcijas atbilstu zivs ķermeņa garumam noķeršanas brīdī. Sādā

gadījumā attālums no zvīņas centra līdz pirmajai gada kārtai

līdzināsies zivs garumam pirmajā tās dzīvības gadā, attālums

līdz otrajai gada kārtai — garumam otrajā gadā utt., jo zvīņas

pieaugums ir tieši proporcionāls zivs ķermeņa pieaugumam garumā

(par zivs ķermeņa garumu sauc atstatumu centimetros starp zivs

purnu un astes spuras pamatni).

Jāpiezīmē, ka šādā veidā var noteikt vecumu vairumam mūsu

saldūdeņu zivju, taču ir arī daži izņēmumi. Piemēram, asaru

vecums nosakāms pēc žaunu vākiem, kas iepriekš jānovāra, lai

atbrīvotu tos no saistaudiem. Bieži vien jau ar neapbruņotu aci

uz žaunu vākiem tad redzami tumšāki koncentriski loki, kuru

skaits atbilst zivs nodzīvoto gadu skaitam. Līdzīgā veidā ērti

noteikt vecumu arī līņiem. Vēdzelēm un ķīšiem vecums savukārt

nosakāms pēc tumšākajiem lokiem dzirdes akmentiņos, taču ne-

speciālistam tas grūti izdarāms.

Tūristi un makšķernieki! Pamēģiniet noteikt izmakšķerēto
zivju vecumu, salīdziniet dažādā

vecuma zivju garumu dažādos

ūdensbaseinos. Šādas ziņas ļoti noderīgas Latvijas PSR zivsaim-

niecības darbiniekiem un zinātniekiem. Atsūtiet savu novērojumu
rezultātus Latvijas Dabas un vēstures biedrībai!

A. Pastors

VAI DAUDZ MUMS IR ŪDEŅU?

Latvijas PSR ar saviem daudzajiem ezeriem, upēm un purviem, ar samērā

lielo nokrišņu daudzumu, ar diezgan bagātīgiem pamatūdeņu krājumiem salī-

dzinājumā ar citiem PSRS rajoniem pieskaitāma pie pārmitruma zonas. Par

ūdens trūkumu mūsu republikā vispār nevar sūdzēties, lai gan, ievērojot straujo
rūpniecības un lauksaimniecības augšupeju un paredzamo ūdens patēriņa krasu

pieaugumu, nav izslēgts, ka atsevišķās vietās jārēķinās arī ar ūdens trakumu.

ledziļinoties mūsu ūdeņu «grāmatvedībā», t. i., sastādot ūdeņu bilanci,
varam noteikt tās pozitīvo daļu — no kurienes un kādos daudzumos ūdeņus
saņemam, kā arī negatīvo daļu — kur saņemtais ūdens paliek.

Ja vērojam ūdeņu bilanci ilgākam laikam, piemēram, gadam, tad varam

teikt, ka zināma Latvijas PSR teritorijas platība ūdeni var iegūt vienīgi ar

atmosfēras nokrišņiem. Zudumus turpretim var izteikt ar divi lielumiem: daļa

ūdeņu notek pa upēm uz jūru, daļa iztvaiko atpakaļ atmosfērā. notece

ir samērā stabils lielums (gada laikā gruntsūdeņu krājumi praktiski tikpat
daudz ūdens saņem, cik atdod).



Aprēķināts, ka uz mūsu planētas gada laikā nokrīt 511 000 kubikkilometru

nokrišņu un, protams, tikpat daudz arī iztvaiko atpakaļ atmosfēra.

PSRS ūdens bilanci raksturo šādi skaitli: pavisam gada laika uz Padomju

Savienības teritoriju nokrīt 8480 km
3 nokrišņu, no tiem 4220 km3 veido upju

noteci, bet 4260 km 3 katru gadu iztvaiko atpakaļ atmosfērā. Tātad var teikt,

ka puse nokrišņu aiztek pa upēm un puse iztvaiko.

Latvijas PSR apstākļos šī proporcija ir nedaudz citāda. Vidēji gada laikā

Latvijas teritorijā nonāk 635 mm nokrišņu, no kuriem 238 mm aiztek pa upēm,
bet 397 mm iztvaiko atpakaļ atmosfērā. Tātad gadā pie mums apmēram '/3_n_o
kopējā nokrišņu daudzuma notek pa upēm, bet 2/3

iztvaiko atpakaļ atmosfērā.

Veģetācijas periodā, kad iztvaikošana ir sevišķi intensīva un tā notiek ne

tikai no augsnes un atklāto ūdeņu virsas, bet arī no augiem (transpirācija),

bilances komponentu attiecības ir vēl krasākas. Laikā no maija līdz oktobrim

bilances vienādojumu mūsu republikai var izteikt šādi: 418 mm nokrišņu=73 mm

noteces ūdeņu + 345 mm iztvaikojuma. Tātad veģetācijas periodā vidēji tikai

>/5 nokrišņu'aiztek pa Latvijas PSR upēm, bet 4/s sastāda iztvaikojums. Jāpie-

bilst, ka 'šī attiecība atsevišķos republikas baseinos svārstās diezgan lielās

robežās. Augstienēs, kur nokrišņu vairāk, notece ne tikai pati par sevi lielāka,

bet arī tās daļa no kopējā nokrišņu daudzuma ir lielāka. Piemēram, Vidzemes

Centrālajā augstienē veģetāci-

jas periodā iztvaiko apmēram

70% nokrišņu, bet Zemgales lī-

dzenumā — pat 90%, tātad pa

upēm tur notek tikai Vio no va-

saras pusgada nokrišņu sum-

mas.

Runājot par Latvijas PSR

ūdens resursiem, jāaizrāda vel

uz vienu sevišķi svarīgu un mū-

su republikai labvēlīgu apstākli.
Latvijas PSR lielākās upes ir

tranzītupes, proti, tādas upes kā

Daugava, Lielupe, Venta, Gau-

ja, Salaca, Bārta caur republi-
kas teritoriju nes ne tikai ūde-

ņus, ko savāc to pietekas Lat-

vijā, bet arī ūdeņus, kas iegūti
lielo upju baseinu augšgalos ār-

pus Latvijas PSR robežām. Tā

kā šīs platības ir diezgan lie-

las, tad tranzītūdeņu daudzums

salīdzinājumā ar ūdeņiem, kas

veidojas Latvijas teritorijā, ir

pat lielāks. Ja gada summārā

notece visām 6 minētajām upēm
ir 31,7 km3, tad no atbilstošā

Latvijas PSR teritorijas basei-

na notek tikai 12,5 km
3, t. i.,

39%. Tātad no kaimiņu repub-

Gauja pie Velna alas (J. Ru-
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likām, galvenokārt no Baltkrievijas PSR un Lietuvas PSR, saņemam ievēro-
jamu daudzumu tranzitudeņu.

Padomju Savienībā visvairāk ūdens uz vienu iedzīvotāju gadā ir KPFSR —

34 000 m3, otrajā vietā ierindojas Tadžikijas PSR — 23 000 m
3, trešajā — Lat-

vijas PSR, kur gada uz vienu iedzīvotāju ir 16 000 m 3 ūdens. Tādās ar ūdeni
nabadzīgās republikās kā Ukrainas PSR un Turkmēnijas PSR gadā uz katru
iedzīvotāju ir nedaudz vairāk par 1000 m 3 ūdens, bet katram Moldāvijas PSR
pilsonim — tikai 347 m 3gada.

L. Purs

VASARAS NOVAKARĒ

Vasara klat!

Kā palu ūdeņi mūs satver nemiers, mēs ielūkojamies ceļvežos
un sagatavojam makšķeres, iegādājamies ceļam vieglas kurpes
un izturīgas mugursomas, pārbaudām telts atsējus ...

Vidzemes gleznainie pakalni... Zemgales dāsnais līdze-

nums
... Latgales zilie ezeri... Kurzemes šalcošie sili...

Tie aicina mūs!

Aicina apskatīt kalnus un lejas, mežus un birztalas, upes un

ezerus, kāpas un avotus, senlejas un klintis, ziedus un tīreļus,

putnus un zvērus ...

Metrs aiz metra, kilometrs aiz kilometra. Tūrista diena aiz-

steidzas ātri, un vakars piezogas nemanot. Šoreiz vietu nakts-

mītnei izraugāmies kilometrus piecus aiz Lejasciema, Gaujas
labajā krastā. Stāvot pie upes, sauli vairs nevar redzēt, jo tā jau

paslēpusies aiz koku lapotnēm. Vienīgi slaidām priedēm noaugusī

paaugstā nogāze sildās novakara atblāzmā, un mēs naski kāpjam
augšup.

Saule, it kā tuvāk pienākusi un tāpēc lielāka, atvadām vēl

atskatās uz zemi. Šķiet, ka tā nogūlusies uz pārupes dižmeža

un tas neļauj rietētājai paslēpt savu kaistošo, dienā nogurušo

vaigu. Bet nē! leskatoties vērīgāk, var redzēt, ka ugunīgā ripa
slīd lejup. Vispirms pazūd spožā diska apakšējā apmale, tad

virs meža paliek vairs tikai pusripa, un arī tā dilst aizvien mazāka

un mazāka. Beidzot dzīvības devējs spīdeklis pazudis, toties tagad
viss apvārsnis, visa debess rietumu puse pielīst ar spožu atblāz-

mu — sārtu, dzeltenu, sarkanu, violetu
.. . Daba neskopodamās

šķiež savu spilgto krāsu paleti.
Skaistuma apburti, mes paliekam pakalne



Pie Ventas ielejas Skrundas apkārtne (O. Birzgaļa foto)
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Augstu gaisā vēl šaudās bezdelīgas, smagi gar meža malu

uz savu ligzdu aizlido gārnis. Kļūst aizvien tumšāks. Apklust
dienas putnu čalojums, un mūsu ausis sāk uztvert nakti ievēstī-

tājus trokšņus. Gaiss kļuvis skanīgs kā labi atliets zvans, pat

pamaza sapalēna rotaļīgs lēciens virs ūdens noskan kā spalgs

pliķis, un Gaujas ūdeņu burzgulēšana atgādina mīlētāju čuk-

stus.

Mežs aiz upes vēl nesen bija koši zaļš, silti smaidīja brūnie

priežu stumbri, metot zeltainu atblāzmu. Tagad tas pārvērties

augstā, melnā sienā, kas šķiet necaurejama un biedīga. Reizu-

mis tur kaut kas nobrīkšķ, it kā nopūšas, it kā kāds purinātu

pusaudzi priedīti
.. . Varbūt alnis plēš sūnu un trin savu pieri

pret kokiem?

Pari mums aizslīd klusas spārnu vedas. Pūce steidzas savās

nakts gaitās .. .

Vajadzētu arī mums doties pie miera, jo muskuļos sagūlies

pārgājiena nogurums un galva iespaidu pārpilna. Taču dienas

izdzišana un nakts lēnīgais nāciens ir tik vienreizīga, mainīga
skaistuma caurausts, ka gribas sēdēt un vēl un vēl izjust dabas

sniegto pārdzīvojumu. Kad kļuvis gluži tumšs un mēs beidzot

ceļamies, lai ietu gulēt, — pēkšņi mūsu acs uztver otrpus upei
pļavā melnu lielu ēnu. Tā tuvojas... Mēs pieliekam pie acīm

binokli. Pēc tveicīgas dienas alnis nāk pie upes dzesēt slāpes .. .

Apstājies pļavas vidū, viņš ilgi ilgi vēro apkārtni. Tad pienāk

pie upes, padzeras un nesteidzīgi aiziet. Pēc brīža no mežmalas

krūmāju tumsas iznirst divas stirniņas. Garajā zālē redzamas

tikai to muguras un modrīgi paceltas galvas . . .

Kā nesaskaitīt nesaskaitāmo, tā arī neiespēt pasacīt visu, ko

tikai dažas novakara stundas spēj dot uzmanīgam vērotājam
upes vai ezera krastā, pļavā, mežā vai tīrumā. Daba ir vienrei-

zīga savā skaistumā un nebeidzama savā mainīgumā. Jāprot
tikai to saskatīt, saudzēt, saglabāt nākotnei. Pretēji .. . Mums

ienāk prātā doma par mašīnām. Tehnika var būt vienaldzīga pret
dabu, — buldozers vienlīdz ātri var iestumt automašīnā kūdru

zemes auglības pacelšanai un tikpat ātri un vienaldzīgi var no-

plēst auglīgo augsnes kārtu, atstājot aiz sevis izvandīto sm.'lšu

strēli. Tas taču ir buldozers, nedzīva dzelzs. Bet cilvēks nedrīkst

būt vienaldzīgs! Cilvēkam — tehnikas saimniekam jāprot saska-

ņot tehnikas prasības ar dabas interesēm.

Viens vien upes krasta pavadīts vakars var saglabāties cilvēka

atmiņā visu mūžu un — palīdzēt strādāt, pilnveidoties.
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Ja pārgājienā skaļi nerunā un iemācās iet pēc indiāņu pa-

rauga tā, lai zari zem kājām nelūst, tad bieži vien gadās redzēt

meža dzīvniekus — zaķus, stirnas, aļņus, lapsas, dažādus put-

nus.

Jūnija sākumā saulainā pēcpusdienā tūristi, ejot gar Rau-

nas krastu netālu no Vaives ietekas, palienes pļaviņā uz vāji
iemītas taciņas pamanīja saritinājušos guļam mazu raibu dzīv-

nieciņu. Stirnēns nebēga ari tad, kad gājēji tam bija pavisam
tuvu, pat neizmainīja savu stāvokli.

(So fotouzņēmumu no saviem pārgājieniem
atvedušas tūristes P. Eglīte un A. Lēlis.)

Z. Spuris

SISEŅI UN SIENĀŽI

Siseņi un sienāži ir tuvi radinieki un pieder pie kukaiņu grupas, ko sauc

par taisnspārņiem. Gan siseņiem, gan sienāžiem sevišķi raksturīgas ir spēcīgas
pakaļkājas, ar kurām tie var tālu lēkt. Lēcienu tie bieži vien savieno ar īsu

pārlidojumu. Siseņus no sienāžiem vislabāk var atšķirt pēc taustekļiem. Sise-

ņiem taustekļi ir īsi — ne garāki par pusi ķermeņa, parasti ragveidā vērsti uz

priekšu, bet sienāžiem — ļoti gari, vismaz ķermeņa garumā.
Visā pasaulē ir 20 000 siseņu un sienāžu sugu, PSRS — 700, Latvijas

PSR — 9 sienāžu un 27 siseņu sugas.

Pieaugušus siseņus un sienāžus var atrast no agra pavasara līdz vēlam

rudenim, bet vislielākā sugu dažādība vērojama vasarā. Vasaras vidus ir taisn-

spārņu koncertsezonas kulminācijas periods. Karstā vasaras dienā pļavās gaisu



vārda tiešā nozīmē tricina siseņu sisināšana. Ja mazajiem muzikantiem tuvoja-
mies strauji, tie pajūk uz visām pusēm. Bet, ja gribam tos pavērot tuvāk, tad

jāiet uzmanīgi, jāatsēžas vai pat jāatlaižas zālē un pacietīgi jāgaida, līdz pie
novērotāja ieradīsies kāds no lielā spēlmaņu pulka. Tā kā siseņi pat muzicējot
nemīl ilgi nīkt vienā vietā, tad nav nemaz tik ilgi jāgaida. Varētu teikt, ka

siseņi ir vijolnieki: par vijoli noder spārna mala, par lociņu — pakaļkājas. Nav

grūti saskatīt, ka siseņi tiešām «spēlē», ātri šurp un turp trinot pakaļkājas gar

spārnu.
Sienāžu Latvijas PSR ir mazāk nekā siseņu, tāpēc tos sastopam retāk.

Kam laimējas pavērot sienāžus, tas pārliecināsies, ka tie muzicē, trinot priekš-

spārnu pamatus vienu gar otru. Visbiežāk sastopams dziedātājsienāzis (Tettigo-
nia cantans). Tas ir 3—4 cm garš, resns, zaļš sienāzis, uzturas mitrākās krū-

mainās vietās, ari dārzos. Tā koncerts parasti sākas īsi pirms saules rieta un

turpinās naktī. Par skatuvi noder lielāki zāļaugi, zemāki krūmi, koku apakšējie
zari.

Bez tikko minētā dziedātājsienāža biežāk redzams arī pļavu sienāzis

(Decticus verrucivorus), kas ir aptuveni tikpat liels kā dziedātājsienāzis. Tā

ķermenis ir zaļā krāsā, izraibināts ar brūniem un iedzelteniem plankumiem.
Parastākie mūsu republikā izplatītie siseņi ir zālāju iemītnieki. Tiem rakstu-

rīgs slaids, no sāniem saspiests ķermenis, kas tiem atvieglo spraukšanos caur

zāli. Vairums sienāžu, piemēram, vairākas ģints Chortippus sugas, Omocestus
viridulus

un purva sisenis (Mecostethus grossus) ir zaļā vai nokaltušas zāles

krāsā. Purva sisenis, kas uzturas mitrās vietās, ir 2—3 cm garš, zaļgans, spārnu
priekšējā (ārējā) mala spilgti dzeltena, pakaļkājas ar dzeltenām un sarkanām

svītrām. Daži zālāju apdzīvotāji ir kaitēkļi, jo pārtiek no lopbarības zālēm.

Atklātās vietās — smiltājos, silu izcirtumos, izkaltušās norās
—

dzīvo

siseņi, kuru ķermenis ir augsnes krāsā, bet pakaļspārni spilgti sarkani vai zili.

Samērā bieži sastopams aptuveni 2,7 cm garais Psophus stridulus, kura tēviņi

lido, skaļi parkšķēdami. Šim 6isenim lidojot, labi redzami tā sarkanie pakaļ-
spārni. Otra suga ar sarkaniem spārniem ir lielāka (kukaiņi apm. 3,2 cm gari;.

Pļavu sienāzis (G. Ozola foto).
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Atklātās vietās sastopamais si-

senis Sphingonotus coerulans

(ar ziliem pakaļspārniem).
(G. Ozola foto).

bet ļoti reta. Samērā reti Latvijas PSR atrodamas 2 sugas ar ziliem spārniem.
Sīs 4 sugas ir dienvidnieces, to radinieki lielā skaitā apdzīvo stepes un tuksne-

šus.

Klejotājsisenis (Locusta migratoria) nav pastāvīgs Latvijas iemītnieks, pie

mums tikai šad tad ielido atsevišķi īpatņi. Kāda cita klejotājsiseņu suga Āfrikā,

Tuvajos Austrumos un reizēm pat arī PSRS pierobežas rajonos Vidusāzijā lido

milzīgos baros un noposta sējumus. Siseņu bari Latvijā nekad nav novēroti,

par siseņiem dažkārt tikai noturētas maijā un jūnijā baros lidojošās spāres.

Dz. Apaļā

UZMANĪGI — INDĪGIE AUGI!

Daži Latvijas PSR floras augi, nokļuvuši mūsu organismā,
izraisa saindēšanos, kas dažkārt var beigties pat ar nāvi. Tāpēc,
vācot augus uzturam, tējām un ārstniecībai, jābūt ļoti uzmanī-

giem, lai netiktu savākti arī indīgie augi.
Augu indīguma pakāpe ir stipri atšķirīga. Daži augi, piemē-

ram, indīgais velnarutks, dzeloņainais velnābols, plankumainais

suņstobrs, melnās driģenes, parastā zalktene, lielziedu uzpirk-
stīte, ļaunā gundega, kodīgā gundega un mušmires, jau ļoti mazās

devās rada stipru saindēšanos un nereti var būt par nāves cēloni.

Citi, kā melnā naktene, bebru kārkliņi, kreimenes, izraisa tikai

slimīgas parādības, vieglu vai diezgan vieglu saindēšanos.

Visindīgākie ir velnarutki un plankumainais suņstobrs, kuriem

visas augu daļas ir indīgas. Šie augi mazliet atgādina pētersī-
ļus un selerijas. Ziedi un augļi ir sīki, sakārtoti čemuros tāpat
kā ķimenēm. Velnarutka sakneņi, kas ir dobi, ar vairākām šķērs-
sienām un no ārpuses atgādina seleriju, kāli vai kartupeli, ir pati
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a — velnarutka ziedkopa; b — saknenis (redzamas
raksturīgās kameras).

indīgākā auga daļa. Velnarutki aug ūdens-

baseinu malās, suņstobri — sētmalēs, ceļma-
lās. Saindējoties ar velnarutkiem, sākas stip-
ra vemšana, siekalošanās, reibonis, stipri
krampji, paplašinās acu zīlītes, pavājinās
sirdsdarbība un rodas elpošanas traucējumi.
Suņstobri paralizē centrālo nervu sistēmu,

traucē kustības un jušanas nervu darbību,

pazemina temperatūru, rada krampjus.
Saindēšanos var izraisīt ne vien savvaļas

augi, — indīgas ir arī plūmju, pat ābeļu,
bumbieru, ķiršu, aprikožu, persiku un rūgto mandeļu sēklas, jo
tās satur zilskābi. Piemēram, apēdot 40—60 plūmju vai apri-
kožu sēklu, pieaudzis cilvēks stipri saindējas, bet bērniem pietiek

pat ar 10—15 sēklām. Saindēšanās pazīmes ir šādas: reibonis, vis-

pārējs vājums, spiediens krūtīs un kaklā, apgrūtināta elpo-
šana.

Ko darīt, ja parādās pirmās saindēšanās pazīmes? Vispirms
jāizsauc ārsts vai jāgriežas pēc palīdzības tuvākajā poliklīnikā
vai slimnīcā. Tā kā dažas indes iedarbojas ļoti ātri, tad slimajam

nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība. Vispirms jāpanāk, lai inde

izdalītos no organisma un nepaspētu uzsūkties kuņģī un zarnās.

Tas panākams, mākslīgi izraisot vemšanu, proti, iebāžot slima-

jam mutē karotes kātu un aizskarot mēles sakni. Vemšana pa-

rasti ir dabiska saindēšanās pavadone, un tā ir jāveicina. Cilvē-

kam, kas saindējies ar indīgajiem augiem, jādod vairākas glāzes
silta ūdens ar sāli, jo vemjot ūdens izdalās kopā ar indīgajām

auga dalām un tā veicina kuņģa izskalošanos. Lai aizkavētu indes

iesūkšanos kuņģī, tad jālieto vielas, kas indi nogulsnē un dara

nešķīstošu. Līdz ārsta atnākšanai slimajam ieteicams iedzert

2—3 olu baltumus, kas sajaukti ar
l/ 2 litra piena vai 250 g

ūdens.

Daži gundegu dzimtas augi (gundegas, silpurenes), ja tiem

pieskaras vai arī tur rokās to ziedas, rada ādas iekaisumus. Sādā

gadījumā āda jāapmazgā ar siltu vai, vēl labāk, karstu ūdeni un

ziepēm, pēc tam jānoberž ar vati, kas samērcēta 2% kālija per-

manganāta šķīdumā vai, sliktākajā gadījumā, odekolonā.

Allaž atcerēsimies — lietot drīkst tikai labi pazīstamus augus!



A. Zirnītis

ZAĻAIS STARS

Šī dabas parādība ir interesanta, tomēr samērā reta, jo vērojama tikai

noteiktos apstākļos. Saules rieta vai lēkta momentā tanī horizonta punktā, kur

saule pazūd vai parādās, reizumis īsu brīdi uzliesmo zaļa gaisma, tā sauca-

mais zaļais stars, šāda parādība rodas sakarā ar to, ka saules stari atmosfērā

tiek izkliedēti, lauzti un sadalīti spektrā. Gaismu dod gan tikai redzamā saules

radiācijas spektra daļa ar viļņu garumu no 0,4 līdz 0,76 mikroniem. Kā

zināms, atmosfērā visvairāk izkliedējas stari ar īsāku viļņu garumu. Tāpēc no

redzamajiem stariem visvairāk izkliedējas violetie un zilie, bet vismazāk —

sarkanie un dzeltenie stari. Izkliede ir atkarīga no atmosfēras slāņa biezuma,
kas jāpārvar saules stariem, lai nokļūtu līdz zemes virsai, kā arī no atmosfēras

dzidruma. Atmosfēras slāņa biezums, caur kuru jāiziet saules stariem, ir atka-

rīgs no saules augstuma virs horizonta resp. no staru krišanas leņķa. Ja saule

atrodas zenītā, t. i., tieši virs galvas, tad tās stari krīt perpendikulāri. Sādā

gadījumā saules staru ceļš atmosfērā ir visīsākais, t. i., tiem jāpārvar vismazā-

kais • atmosfēras slāņa biezums, šādu atmosfēras slāņa biezumu pieņem par vie-

nību' un sauc par atmosfēras masu. Visbiežākais atmosfēras slānis saules sta-

riem jāšķērso saules uzlēkšanas un norietēšanas momentos, kad tas ir aptuveni
35 reizes biezāks nekā tad, ja saule ir zenītā. Tāpēc arī saprotams, ka, saulei

atrodoties tuvāk horizontam, zemes virsa saņem daudz mazāk radiācijas sil-

tuma, nekā saulei atrodoties augstāk pie debesīm.

' Atmosfēras slāņa biezums atkarība no saules augstuma virs horizonta, iz-

mainās šādi:

saules augstums 90° 60° 30° 10° 5° 0,5°
atmosfēras masa 1,0 1,15 2,0 5,6 10,4 35,4

Kā izmainās redzamās gaismas spektrālais sastāvs, mainoties saules augstu-
mam pie debesīm, to uzskatāmi var parādīt ar apļa grafiku (skat. att.). Ja

ņemam 5 galvenās spektra krāsas, tad, saulei a.rodoties zenītā (saules aug-
stums 90°), sarkanā krāsa aizņem apmēram ceturto daļu no visa spektra, bet

pārējās krāsas sadalās aptuveni vienādi un kopsummā dod baltu gaismu Ja

saule atrodas 30° virs horizonta, izmaiņas saules spektrā ir visai mazas, jo
atmosfēras slāņa biezums ir tikai divas reizes lielāks nekā tad, kad saule atro-

das zenītā. Ja saule ir vairs tikai 10° virs horizonta un tās stariem jāpārvar

gandrīz 6 reizes biezāks atmosfēras slānis, izkliedes ietekme uz spektrālo
sastāvu jau stipri manāma. Pusi no redzamās spektra daļas sastāda sarkanie

stari, ceturto daļu — dzeltenie un tikpat

daudz — pārējās trīs krāsas, pie kam sevišķi
sarukusi ir violeto staru josla. Kad saule no-

nāk līdz horizontam, violeto un zilo staru re-

dzamajā gaismā nemaz vairs nav, jo, izejot
cauri piezemēs gaisa slānim, kas šajā gadī urnā

ir 35 reizes biezāks, nekā saulei atrodoties ze-

nītā, tie visi tiek izkliedēti. Redzamajā spektrā

Redzamās gaismas spektrālais sastāvs maino-

ties Saules augstumam pie debesīm: /
— sarkana,

z —

uzeuena, o —

zaļa, t
— zna un 5 — violetā

krāsa.
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paliek tikai sarkanie, dzeltenie un zaļie stari, pie kam pilnīgi dominē sarkanie

stari. Tāpēc saule bieži vien ir sarkanīga, sevišķi tad, ja atmosfēras duļķojums
ir liels. Ja turpretim atmosfēra ir dzidrāka, tīrāka, tad vasarā, saulei rietot, daž-

reiz ari saulei lecot, apmēram I—2 sekundes var redzēt zaļo staru (ar viļņa garu-

mu 0,54 mikroni), jo tas no redzamās gaismas pazūd kā pēdējais vai ari parādās
kā pirmais. Zaļo staru gan var redzēt tikai uz līdzena, gluda horizonta, tātad

galvenokārt uz jūras vai jūrmalā, retumis ari stepē.

A. Gaross

SABIEDRISKIE DABAS UN KULTŪRAS PIEMINEKĻU

AIZSARDZĪBAS INSPEKTORI

Vairums cilvēku saprot dabas skaistumu, saudzē to, rūpīgi
izturas pret tās bagātībām. Taču, diemžēl, reizēm vēl nākas sa-

stapties ar ļaudīm, kas nocērt krāšņu koku parkā, aplauž tur

zarus ziedošam kokam, neuzmanīgi apejoties ar uguni, aizdedzina

mežu, piemēslo ar atkritumiem skaistu atpūtas vietu, bojā dažā-

dus pieminekļus, iegriež kokos un parka solos savus iniciāļus,
sirdis un bultas, neatļautā laikā un neatļautiem paņēmieniem
iznīcina meža dzīvniekus vai zivis. Pret šādām parādībām vēr-

šas modrie sabiedriskie dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības

inspektori, kas palīdz attiecīgajiem valsts uzraudzības orgāniem
aizturēt un saukt pie atbildības dabas un kultūras vērtību postī-
tājus.

Līdz 1963. gadam katram resoram bija savi sabiedriskie inspek-

tori, kas rūpējās par medību zvēru un putnu, zivju, kultūras,
vēstures un arhitektūras pieminekļu v. c. vērtību aizsardzību.

Tagad Latvijas PSR šīs funkcijas veic sabiedriskie dabas un kul-

tūras pieminekļu aizsardzības inspektori, kas darbojas, pamato-

joties uz Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionā-

las izmantošanas un aizsardzības komitejas, Kultūras ministrijas
un Latvijas Dabas un vēstures biedrības izstrādātā nolikuma,

komitejas tiešā vadībā. Zvejas jautājumos sabiedrisko inspektoru
darbu koordinē «Glavbaltribvod» pārvalde, medību jomā — Latvi-

jas PSR Mednieku un makšķernieku biedrība, kultūras, vēstures

un arhitektūras pieminekļu aizsardzībā — Kultūras ministrija, bet

pārējos dabas aizsardzības jautājumos viņu darbu vada attiecīgās

rajonu vai pilsētu izpildu komitejas sabiedriskās dabas aizsardzī-

bas komisijas sadarbībā ar LDVB nodaļām.
Sabiedriskajam inspektoram ir tiesības aizturēt mežu, zvejas,

medību faunas, arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas

pieminekļu aizsardzības likumu un noteikumu neievērotājus, pār-
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Medībām ar fotoaparātu nav lieguma laika, daudzveidī-

gāki ir arī paši medību objekti. Tūristiem dažkārt izdodas

iegūt gluži neparedzētus uzņēmumus, ia vipn līdzi ir

uzticamais ceļabiedrs — fotokamera. Šoreiz objektīvs
vērsts pret dzērvēm (M. Kundziņa foto).

baudīt viņu dokumentus, lai noskaidrotu personību, sastādīt aktus,
kuri nododami attiecīgajām iestādēm vainīgā saukšanai pie atbil-

dības.

Visaktīvāk sabiedriskie inspektori līdz šim darbojušies medību

un zvejas laukā. Sevišķi labi strādā Latvijas PSR Mednieku un

makšķernieku biedrības Rīgas pilsētas nodaļas sabiedriskie inspek-
tori, kuru darbu regulāri vada un plāno speciāla inspektoru
padome pie biedrības nodaļas. Visi inspektori ir sadalīti brigā-
dēs, kas veic savus uzdevumus pēc inspektoru padomes izstrā-

dāta plāna. Brigādes regulāri izbrauc reidos gūstīt malu med-

niekus un zvejniekus. Nenogurstoši cauru gadu darbojas Latvijas
PSR Mednieku un makšķernieku biedrības biedra — Rīgas vagonu

rūpnīcas strādnieka G. Pļaviņa vadītā brigāde, kas vienmēr, gan

svētdienās, gan nakts stundās, stāv nomodā par mūsu dabas

bagātībām. G. Pļaviņa vadītā brigāde pagājušajā pavasarī Ogres

upē vienā naktī vien aizturēja vairāk nekā desmit malu zvejnieku.
Neatpaliek arī citas brigādes. Par Latvijas Mednieku un mak-

šķernieku biedrības Rīgas pilsētas nodaļas sabiedrisko inspektoru

grupas aktivitāti liecina kaut vai tas fakts, ka pagājušajā gadā
tā kopumā ir aizturējusi pāri par 200 malu mednieku un zvejnieku,
tas ir, vairāk nekā visi pārējie 3000 sabiedriskie dabas aizsardzī-

bas inspektori kopā.
Nebūsim dabas draugi tikai vārdos, bet palīdzēsim sargāt un

saglabāt tās bagātības un skaistumu ar aktīvu darbu. lestāsimies

dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības sabiedrisko inspektoru



rindās, aizturēsim katrs vismaz vienu dabas postītāju, lai tādi

drīzāk izzustu no mūsu vidus!

Visi, kas vēlas kļūt par sabiedriskajiem inspektoriem, var

pieteikties attiecīgā rajona vai pilsētas izpildu komitejas sabied-

riskajā dabas aizsardzības komisijā, Latvijas Dabas un vēstures

biedrības rajona nodaļā, Latvijas PSR Mednieku un makšķer-
nieku biedrībā vai «Glavbaltribvod» rajona inspekcijā.

Tūristi! Esiet uzmanīgi ar uguni mežā! Atcerieties, ka no viena

baļķa var izgatavot tūkstošiem sērkociņu, bet ar vienu sērkociņu

var iznīcināt tūkstošiem balku!



M.

Ķundziņa
krasu

foto.
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RUDENS

R. Knaps

KAD VĒJI PUŠ
...

Kad skarbie rudens vēji sāk pūst, ir skaidrs, ka tūristiem vēlīgā vasara ir

pagājusi. Tomēr ir tādi tūristi, kas tad nu tikai īsti sāk savas gaitas. Tie ir

sava veida ūdenstūristi, bet viņi nedrūzmējas ne uz kuģu klājiem, ne laivās vai

uz plostiem. Tie ļaujas tieši ūdenim, un ūdens masas ir tās, kas rūpējas par

transportu.
Kas gan nav redzējis duļķainos palu ūdeņus, kuri nevaldās pat krastos un

visu, ko vien var aizķert, rauj līdz. Straujupē Gaujā pat vasarā, kad pali nopla-

kuši, var manīt, ka veselas smilšu sēres pavirzījušās lejup desmitiem metru.

Bet kā tas ir jūrā? Vilnis aiz viļņa jau gan triecas pret krastu un atkal

noplūst atpakaļ, taču to, ka smiltis tiktu nestas diezkur tālu, pamanīt grūti. Ja

arī stiprā vētrā kāpu pakāje nograuzta stāva, gandrīz vai cilvēka augumā, tad

pēc gada viss jau atkal būs pielīdzinājies.
Visur gan krasts nav tik nemainīgs. Ventspilī tagadējo zvejnieku tēvi un

vectēvi ir vilkuši plekšu vadu tur, kur tagad kāpās stāv Loču tornis
— tātad

krasta josla 60 gados tur ir pieaugusi par 700 m. Visvecākie liepājnieki zina

stāstīt un var parādīt fotogrāfijas, ka Peldu iestāde ir stāvējusi tieši plud-
malē, un tālāk uz jūras pusi, kur tagad sen jau kuplo koki, šie toreizējie jau-
nekļi varējuši lēkt ūdenī no peldviesu vajadzībām izbūvētiem tiltiņiem. Tā

vieta tagad atrodas vairāk nekā 100 m attālumā no ūdensmalas — Liepājā
krasts 70 gados ir izvirzījies ap 300 m jūrā. Lai šādas pārmaiņas notiktu,

vajag miljoniem kubikmetru smilšu. No kurienes tās nāk?

Mūsu piekrastē pārsvarā ir dienvidrietumu vēji. Tie dzen ūdens masas un

viļņus gar krastu uz ziemeļiem. Katrs vilnis, un diennaktī to ir ap 20 000,
nonācis sekluma joslā, bīda un uzjauc no jūras dibena vai atrauj no krasta

smiltis un oļus, bet jūras straume to visu nes gar krastu tālāk.

Jūrā saneši visintensīvāk kustas pa gāzumu joslu, kur viļņi gāžoties trie-

cas ar milzīgu sparu pret gultni un pārvieto pat krietni lielus akmeņus. Stiprās
vētrās gāzumu josla iesniedzas jūrā 600—800 m un vēl tālāk. Tādā gadījumā

gar krastu aizplūst desmitiem tūkstoši kubikmetru smilšu diennaktī, bet gada
laikā plūstošo sanēšu daudzums vietām sasniedz pat miljonu kubikmetru.

Gar Baltijas jūras piekrasti ejošas sanēšu plūsmas sākums meklējams Lie-

tuvas un Kaļiņingradas piekrastē vai pat Vislas grīvā Polijā. So un citus ar

sanēšu kustību saistītos jautājumus pēta PSRS ZA Okeanoloģijas institūts.

Pie Nidas ciema (Latvijas PSR) sanēšu plūsma nes ap 500000 kubikmetru

smilšu gadā. Taču izmaiņas piekrastē nosaka ne vien plūstošo sanēšu dau-

dzums, bet ari plūsmas enerģija. Ja plūsmas enerģija ir lielāka, nekā tiek izlie-

tots, sanešus pārvietojot, tad jūra grauž nost krastu un gultni. Šāds process

vērojams starp Sventaju un Papi.
Ja plūsma kļūst pārbagāta ar sanešiem, tā cenšas lieko nastu nosviest —

piekrastē tad rodas piesērējumi un krastā izaug kāpu grēdas. Tā tas notiek
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starp Papi un Liepāju, kur jūra ik gadu izsviež krastā ap 250000 kubikmetru

smilšu (augstākās kāpu virsotnes pie Jūrmalciema sniedzas gandrīz 40 ra

virs jūras līmeņa). Tikpat daudz smilšu plūsma vēl nes, nonākot pie Liepājas.
Tur tas uztver ostas moli un viļņlauži. 70 gados, kopš tie uzbūvēti, jūra turp
aiztransportējusi gandrīz 20 miljonu kubikmetru smilšu un oļu. Sis smilšu un

oļu daudzums izveidojis jau minēto krasta pieaugumu un ievērojamus piesērē-
jumus priekšostā. Ostas būve plūsmu pilnīgi pārtrauc, un ar to arī izskaidro-

jami krasta nograuzumi ziemeļos no Liepājas un līdz pat Ziemupei. Tur jūra
cenšas atgūt tai vajadzīgo pārnesamā materiāla daudzumu.

Tā kā, ejot apkārt Akmeņragam, daļa sanēšu izkliedējas jūras plašumos,
tad sanēšu daudzums, ko pārvieto gar piekrasti ejošā plūsma, samazinās,
tāpēc arī piesērējumi Pāvilostā ir samērā mazi.

Aizvirzoties tālāk uz ziemeļaustrumiem, plūsma izkļūst no Akmeņraga aiz-

sedzes, un jura ar lielu sparu brūk virsu krastam. Tā rodas krasta nograu-
zumi starp Pāvilostu un Jūrkalni. Tur izveidojies 10—15 m augsts stāvkrasts

un tiek grauzta arī jūras gultne — piekraste ir padziļa un akmeņaina, jo sīkās

pamatnes sastāvdaļas pilūsma aiznesusi prom. Jūra no šī piekrastes posma ik

gadu aiznes ap 800 000 kubikmetru zemes. Pēdējos 5000—7000 gados jūra

nograuzusi te līdz 3 km platu sauszemes joslu.
Gar Užavu plūst apmēram miljons kubikmetru sanēšu gadā, bet jūra tur

izturas samērā miermīlīgi — krastu negrauž, bet nedod arī piesērējumus.
Pie Ventspils ostas moli aiztur apmēram pusi no plūsmas nesuma (ap

500 000 kubikmetru smilšu gadā), kas nogulstas kuģu ceļā un pie moliem ostas

abās pusēs. Gadu gaitā ostas moli ir uzkrājuši 16 miljonu kubikmetru smilšu, un

gandrīz tikpat daudz ir izbagarēts un aizvests tālāk jūrā.
Smilšu daudzumu, ko aizturējuši moli, sanēšu plūsma cenšas atgūt, nograu-

žot krastu posmā no Staldzenes līdz Ovīšiem. Nograuzumu apmēri liecina, ka

plūsma tur atkal nes miljonu kubikmetru gadā.
Virzoties gar krastu, sanēšu plūsma tālāk iegriežas Irbes jūras šaurumā,

kur nonāk ap trim ceturtdaļām no visa nesuma. Pārējā smilšu daļa pagriezienā

atraujas no krasta un šauruma ieejā veido plašu sēkļu rajonu, kas stipri traucē

kuģniecību.
Sārnsalas aizsegā viļņu spars pakāpeniski mazinās, un jūra vairs nespēj

pārvietot visus sanešus. Pa ceļam tie nogulstas un veido krasta pieaugumu.
Līdz Kolkai plūsma tomēr ik gadu aiznes pusmiljonu kubikmetru smilšu.

Sasniegusi Rīgas jūras līci, plūsma vairs nevar virzīties tālāk, un atnestās

smiltis tur nogulstas.
Pēdējo 5000—7000 gadu laikā smilšu nogulumi ir izaudzējuši visu Kolkas-

ragu, kura sakne atrodas pie Dūmeles ciema, 15 km no tagadējās raga smailes.

Bez tam vēl jūrā iestiepjas ap 6 km garš zemūdens sēklis, kura galā atrodas

jūras bāka, kas izbūvēta uz mākslīgas saliņas pirms 80 gadiem.
Senākos laikos, pirms 3000—5000 gadiem, kad Kolkasrags vēl nebija tik

tālu iesniedzies jūrā, ievērojama sanēšu daļa gāja ragam apkārt, nokļuva līdz

Gaujas ietekai un pat vēl tālāk. Tajā laikā pie Rīgas radās milzīgais smilšu

masīvs, kas atdala Babītes ezeru no Lielupes un pēdējo savukārt no jūras. Tā

izveidojusies visa Jūrmalas pilsētas teritorija.

Tagad gar jūras līča rietumu krastu no Kolkasraga Rīgas virzienā iet tikai

vāja sanēšu plūsma — ne vairāk par 50 000 kubikmetru gadā. Vietām — Mērs-

ragā un pie Ragaeiema —
šī plūsma, ragu aizturēta, dod krasta pieaugumu.

Citur — pie Rojas un Engurē — atkal rodas krasta vai jūras gultnes nograu-
zumi. Bet, jo tālāk iet plūsma, jo vājāka tā kļūst. Jūrmalas pilsētas rajonā
sanēšu plūsma nepārsniedz 20 000—30 000 kubikmetru gadā. Ja šo daudzumu

sadalītu vienmērīgi pa visu pilsētas piekrasti 500 m platā joslā, tad gadā ras-

tos tikai 2 mm biezs pieauguma slānis, ko nevar pamanīt. Sanēšu uzkrāšanās

tomēr nav vienmērīga. Tā pie Mellužiem vējš reizēm saputina pa kāpu paugu-



riņam, Dubultos kapu grēdas galotne dažreiz var redzēt pa svaigai smilšu

šķipsnai.
Diezgan skaidri sanēšu akumulācija vērojama ta saucamajā Buļļugalā, kur

galvenās kāpu grēdas priekšpusē izveidojušies vairāki priekškāpu vaļņi. To

neseno izcelsmi apliecina jaunās priežu audzītes, kas tuvāk jūrai ir pavisam

jauniņas.
Pēdējos 200 gados, kopš Lielupe ir radījusi sev pie Buļļiem tagadējo ieteku

jūrā (Jaunupi), sanēšu plūsma tur tālāk vairs netiek. Sī vieta tagad ir no tāla-

jiem Baltijas jūras rajoniem nākošās sanēšu plūsmas gala punkts.
Jūrmalas pilsētas teritorijas smaile no Lielupes apbūvētajiem kvartāliem

līdz upes ietekai ir dabas aizsardzības objekts. Tajā ietilpst arī tā saucamā

Raga kāpa, kas pavērsusies šķērsām visām citām grēdām un līdz 30. gadiem,
kamēr tā nebija nostiprināta, vēl draudīgi virzījās virsū zvejnieku ciemam.

Sis nostūris ir pats jaukākais Jūrmalas pilsētā. Priekšējā kāpu grēda ir

vairāk nekā 10 m augsta, milzīgās priedes saulainā dienā dod skaistu ēnu

rotaļu, un daudzie paralēlo kāpu vaļņi liecina, ka jūra te strauji atkāpusies uz

savu tagadējo krasta līniju.

Daugava un Gauja iznes jūrā lielas smilšu masas. Tās tomēr nevar palikt
uz vietas. Stiprie rietumu vēji un viļņi virza smiltis tālāk pa labi gar Vecaķiem
uz Lilasti.

Sanēšu plūsmas virzienu visur tomēr nenosaka valdošo vēju virziens vien,
nozīme ir arī šo vēju ieskrējiena tālumam pāri jūrai. Jo tas ir lielāks, jo lie-

lāki saceļas viļņi un straumes kļūst stiprākas.

Sanešu kustības shē-

ma Latvijas jūras pie-
krastē.

Skaitli gareniski sanēšu

plūsmas līnijai raksturo

nesuma da d'umu tūk-

stošos kubikmetru gadā,

skaitļi šķērsām šai līni-

jai —. nogulumu daudzu-

mu.



Pie Skultes, tāpat kā citur, visbiežāk pūš dienvidrietumu vēji. Tomēr šo

vēju ieskrējiens no Ragaciema pāri līča stūrim ir ievērojami īsāks nekā ziemeļ-
rietumu vējiem, kas nāk no Monzunda. Tāpēc pie Skultes sanesu plūsma, kā
tas redzams gan no piesērējumiem ostas ziemeļu pusē, gan no nograuzumiem
dienvidu pusē, iet gar krastu uz dienvidiem.

Pie Salacgrīvas dienvidrietumu vējiem, kas nāk pāri Mērsragam, ir jau lie-

lāks ieskrējiena garums nekā ziemeļrietumu vējiem, un saneši gar krastu plūst
ziemeļu virzienā. To var vērot arī tieši dabā — Salacas ietekai smiltis spiežas
virsū tikai no dienvidiem.

Vidzemes piekrastē sanēšu plūsma tātad iet divos pretējos virzienos. Vir-

zienu šķirtne ir pie Ķurmuraga. Ar to tad arī izskaidrojams, ka jura tur no-

grauzusi krastu. Sis process noris lēni, jo krastu nosedz akmeņu sablīvējumi,
tomēr jūra nemitīgi graužas krastā, un, kur akmeņu nosegs ir vājāks, tā grauž
pat smilšakmens iežus.

No Saulkrastiem uz ziemeļiem krasts un jūras gultne ir klāta akmeņiem.
Pārnesamu irdenu materiālu jūrai tur ir grūtāk savākt. Arī viļņojums jūras līcī

ir ievērojami vājāks nekā atklātajā jūrā. Tāpēc sanēšu plūsma Vidzemes pie-
krastē nav spēcīga. Pie Ainažiem tā vērtējama ap 15 000 kubikmetru gadā. Šī

plūsma aiziet uz Pērnavas līci, tur izkliedējas un aprimst.
Pie Skultes sanēšu plūsma vērtējama ap 25 000 kubikmetru gadā. Tā nokļūst

līdz Lilastei un sastopas tur ar plūsmu, kas nāk šurp no Daugavas grīvas.
Abām plūsmām sastopoties pie Lilastes, ir izveidojies milzīgs kāpu masīvs, jo
plūsmas, kaut arī vājas, darbojas jau tūkstošiem gadu.

Sanēšu plūsmas kopaina mūsu piekrastē redzama iepriekšējā lappusē ievie-

totajā shēmā. Mēģināsim pasekot, kā savdabīgie ūdenstūristi uzsāk savu tālo

ceļu un kā tiem šajā ceļā klājas.

Apakšējā attēlā redzam sanēšu plūsmas izejas rajonu. 40 —60 m augstā
krasta krauja, viļņu apgrauzta, gabalu pa gabalam nobrūk jūrā, un visi smal-

kumi, pat oļi, tiek aiznesti prom. Uz vietas paliek tikai lielāki vai mazāki

Nograuzts jūras krasts.

Smiltis, granti un oļus ūdens aiznes prom, uz vietas paliek tikai

akmeņi, kraujas augstums vietām līdz 60 m.
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Oļu valnis pludmalē.

Sanēšu plūsma oļi atpaliek no smiltīm un dažuviet sakrājas veselos vālos,

kas tad aizsargā krastu.

akmeņi, kādus nu kurā vietā ir sanesis ledājs. Arī jūras gultne ir noklāta

akmeņiem. Tas stipri palēnina krasta nograušanas procesu.
Kā jau katrā pārgājienā, žirgtākie un kustīgākie dalībnieki parasti aizstei-

dzas smagnējākiem tālu priekšā. To redzam arī augšējā attēlā: pludmalē ir

veseli oļu vaļņi, bet akmeņu nav, toties smilts aizsteigusies vēl tālāk un tikai

vietumis aizķērušies pa saujai. Noapaļotā oļu forma liecina, ka jūra tos jau
diezgan ilgu laiku ir «auklējusi». Varam vērot arī, ka šādā posmā jūra savu

ārdīšanas kāri jau gandrīz apmierinājusi, tās nasta ir pilna.
Kad gājienā jau aiz muguras vairāki simti kilometru, apgurst arī ņiprākie

gājēji. Pat smalkās smiltis vairs nesteidzas un veido plašu un lēzenu plūdmali.
Jūras vēji no tām krastā sadzen veselas kupenas, un kāpu zāles steidz tās

nostiprināt. Tā ir īpatnēja sadraudzība. Jo vējš nes vairāk smilšu, jo sulīgākas

aug zāles, riežot kuplas vārpas kā kvieši. Vienu šo zāļu sugu tā arī sauc par

kāpu kviešiem.

Smiltis morēnā ir galvenā irdeno vielu masa. To daudzums vēl palielinās,
sadrūpot un dilstot viļņu nemitīgo triecienu urdītiem oļiem. Sākumā smiltis

kopā ar granti veido dažāda rupjuma graudu maisījumu, bet, jo tālāk tās aiz-

plūdušas no gājiena sākuma, jo vairāk atšķirojas dažāda rupjuma smiltis cita

no citas. Vistālāk uz priekšu izraujas smalkākās smilšu daļiņas.

Baltijas jūras sanēšu plūsmas gala punkts praktiski ir Kolkasrags. Smiltis

tur ir tik smalkas un viendabīgas, ka līdz 98% smilšu ietilpst vienā — smalko

smilšu frakcijā (6—8 smilšu graudiņi, novietoti cits aiz cita, aizņem tikai vienu

milimetru garumā).

Kopumā smiltis Kolkas plūdmalē ir vēl drusku smalkākas nekā Rīgas jūr-
malā vai Liepājā un arī košāk baltas. Tālajā gājienā mīkstākie smilšu grau-
diņi, kā lauka špats, ir saberzti sīkos putekļos. Putekļus un māla daļiņas jūra
neatstāj malā, bet ar atplūdu straumēm aiznes un nogulda jūras dziļumos
talu no krasta.



Smilšu notrītas oļu «naudiņas»

Tā Kolkas pludmalē ir sakrājušies gandrīz vienīgi izturīgā un gaišā mine-

rāla kvarca graudiņi. Kolkas smiltīm ir vēl viena savdabība — tas nedzied.

Esam lasījuši grāmatās, ka Vidusāzijā, kad tuksnešainie vēji pa īpatnējām bar-

hanu grēdām dzenā turienes smiltis, tās dzied. Musu jūrmalā tāda īsta smilšu

«dziedāšana» gan nav dzirdēta. Vai klimats par mitru, vai vējiem nav tāda

brīva skrējiena, vai arī viļņi smilšu graudiņus par daudz noapaļojuši, nav

zināms. Tomēr, ja sausā laikā, ejot gar krastu, strauji vilksim kājas cauri irde-

najām smiltīm, dzirdēsim kaucošu skaņu. Tā tas ir Saulkrastos, pie Rīgas,
Ventspilī vai Liepājā un citur, bet šādu skaņu nevar izdabūt Kolkā.

Plūdmalē visapkārt, šķiet, ir tikai smalkas smiltis, kā to redzam kaut vai

Atsegta morēnas virsa Kurzemes jūrmalā.

Bangojums mēreni stiprs — smiltis aiznestas, bet oļi nav noapaļoti
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Akmeņi Vidzemes piekrastē.
Bangojums spēcīgs, krasts droši turas tikai zem ciešas akmeņu

segas. Kur tādas nav, jūra iegraužas dziļi krastā

Mazirbē, bet, apskatoties vērīgāk, var ieraudzīt pa atsevišķam akmentiņam.
No tā kļūst skaidrs, ka nevis jūras spars te par vāju, lai nestu oļus, bet gan
smiltis tos apsteigušas un tā aprakušas, ka grūti saskatīt.

Oļi, viļņu svaidīti, barā cits citam apdauza plānākās šķautnes un kopumā
patur apaļīgu formu, kā to redzam attēlā 101. lpp. Oļi smilšu masā pastāvīgi

guļ uz vieniem vai otriem sāniem. Oļu virsējos sānus trin un deldē smiltis,
slīdot tiem pāri, bet apakšpuse nodilst, oļiem pašiem šurpu turpu virzoties.

Nodrūp arī vēl stūri, un beigās šāds kopā ar smiltīm ilgi klejojis olis pārvēr-
šas par plakanu «naudiņu» (skat. att.). Sim procesam nespēj pretoties pat cie-

tais kvarca grauds (augšējā rindā otrais no kreisās).
Jūras līča Kurzemes krastā, kur spēcīgie rietumu vēji pūš no krasta, jūra

vietām spēj gan aizraut prom vai visas smiltis, taču nespēj saārdīt ar akme-

ņiem nobruņoto cietās morēnas virsu (skat. apakšējo attēlu 102. lpp.), kur oļi
bieži vien ir asām šķautnēm kā šķembas.

Vidzemes krastā, kur rietumu vētrām ir pilns spars, krasts ir drošībā tikai

zem krietnas akmeņu segas (skat. augšējo attēlu), ko izveidojusi pati daba.

Kur līdzīgu akmeņu grēdu nav, jūra dziļi iegraužas krastā un saārda pat
smilšakmens iezi (skat. attēlu nākošajā lappusē). Šādu skatu tūristi var redzēt

Tūjā pie Ežurgas. Sis krasta posms ar piegulošo mežu, kas kā pasaku valsts

apburtā birzs no vietas piesēts ar apsūnojušiem akmeņiem, arī ieskaitīts dabas

aizsardzības objektos.
Sanēšu kustību pēta inženieri un okeanologi. Vieniem gribas zināt, kā labāk

aizsargāt ostas no piesērēšanas un krastus no nograušanas, bet otrus vairāk
interesē norišu likumsakarības, kuras dod iespēju izskaidrot jau sen radušās

krastu pārveidības un paredzēt vēl tikko jaušamās, bet nākotnē varbūt jau visai
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Smilšakmens krauja Tūjas jūrmalā

draudīgas izmaiņas. Tā varam noteikt, vai ostu izdevīgi būvēt te vai citur, k&

arī noskaidrot, kur vērtīgu minerālu koncentrācija sanesumos būs tik liela, ka

ir mērķtiecīgi organizēt to ieguvi.
No tikko lasītā secināms, ka ostu piesērējumi būs nelieli Papē, Pāvilostā,

Rojā, Engurē un Tūjas—Ainažu piekrastē. Stipri piesērējumi sagaidāmi Jūrmal-

ciemā, Irbes jūras šaurumā, Kolkā un pie Gaujas ietekas.

Gadu tūkstošu gaitā jūra gandrīz visur ietērpusi krastus ar akmeņu, oļu

vai grants segu. Lai nejautu jūrai atsākt postījumus krastos un nepalaistu

vaļā jaunas smilšu masas, kuras piesērētu ostas, ir izdots likums, kas aizliedz

no jūrmalas joslas aizvākt jebkuru grunts materiālu. Katra apzinīga pilsoņa

un, protams, arī katra tūrista pienākums ir raudzīties, lai šis likums netiktu

pārkāpts.
Jūrmala ir interesants tūrisma objekts. Jo interesantāks tas ir tad, ja

tūristi uz vietas spēj izprast, «kas te notiek», un zina, kur ir tuvākie dabas

aizsardzības objekti, jo katrs no tiem var kaut ko pastāstīt. Rīgas juras līča

piekrastē pie Kuivižiem līdz Kaltenei šo objektu ir pāri par 10. Pāršķirstiet
1963. gada Dabas un vēstures kalendāru, tur uzzināsit, kur tie meklējami.

Apciemojiet šīs vietas!

Arī šī rakstiņa nolūks ir vairot tūristu zināšanas par savdabīgo novadu ■—

jūrmalu visā tās daudzveidībā un palīdzēt izprast jūras piekrastē noritošo pro-
cesu likumsakarības.



N. Sloka

JŪRMALAS LIEDAGĀ IZSKALOTIE DZĪVNIEKI

Baltijas jūra atgādina lielu dabas laboratoriju — tajā var vērot, kā no

sājās Ziemeļjūras ienākušie dzīvnieki pakāpeniski pielāgojas citādam sāļu, tem-

peratūras v. c. faktoru režīmam. Vissāļākais ūdens ir Baltijas jūras dienvidrie-

tumu daļā. Virzienā uz ziemeļaustrumiem ūdens sāļums Baltijas jūrā aizvien

vairāk samazinās. Attiecīgi izmainās arī dzīvnieku pasaule. Baltijas jūras «vār-

tos» — Skagerakā, Kategatā fauna vēl ir visai bagāta, pēc sastāva tuva Ziemeļ-

jūras faunai, bet, samazinoties sāļu daudzumam ūdenī, arvien mazāk paliek to

sugu, kas spēj pielāgoties šādiem apstākļiem. Baltijas jūras ūdeņos, kas atro-

das Latvijas PSR daļā, nav vairs dzeloņādaino (Vācijas piekrastē sastopamas
10 dzeloņādaino sugas), pazuduši jūras sūkļi, daudzas gliemju, daudzsaru

tārpu, vēžveidīgo v. c. dzīvnieku sugas. Kaut gan Latvijas PSR daļā fauna

Baltijas jūrā kļuvusi vienmuļāka, tomēr Rīgas jūras līcī — gultnē un uz tās —

dzīvo ap 50 bezmugurkaulnieku sugu, no kuriem lielākā daļa ir jūras dzīvnieki.

Saldūdens elementi koncentrējas tikai piekrastē līdz 10 m dziļumā, galvenokārt

upju ieteku rajonos.
Jūrai stipri viļņojoties, daļa dzīvnieku tiek atrauta no gultnes un izmesta

liedagā. Visbiežāk tās ir gliemenes — rožainās, baltās vai pelēcīgās makomu

(Macotna baltlca) un rievainās sirsniņu (Cardium edule) čaulas (skat. att.).
Daudz gliemeņu, it sevišķi daudz makomu, apdzīvo līča gultni un ir nozīmīgi

zivju, piemēram, upju plekstes, barības objekti. Izskalotās gliemju čaulas, kas

satur daudz kalcija, tiek izmantotas putnkopībā.
Starp krastā izskalotām aļģēm var atrast samērā lielus dorsoventrāli sapla-

cinātus vienādkāju vēžus — grēvjus (Mesidothea entomon v. c), kas dzīvo

galvenokārt akmeņainos, augiem bagātos sēkļos, pārtiek no augiem, sīkiem

dzīvniekiem, bet dažkārt uzbrūk arī tīklos iekļuvušām zivīm. Grēvjiem ir zināma

nozīme mencu barībā.

īpams dzīves veids ir kādai citai vēžu grupai — sprogkāju vēžiem

(Cirripedia). No olām izšķīlušies kāpuri kādu laiku peld ūdenī, tad piestiprinās

pie priekšmetiem, kas atrodas zem ūdens, un veido sev apkārt kaļķu čaulu.

Čaulas augstums Rīgas jūras līcī vēzītim ir zemāks (0,5 cm) nekā atklā-

tajā jūrā. Sī parādība, ka vidē, kur mazāk sāļu, dzīvnieku izmēri ir mazāki,

vērojama arī vairākām citām Rīgas jūras līcī dzīvojošām formām, piemēram,

gliemjiem, medūzām. Pieaugušie sprogkāju vēži zaudējuši pārvietošanās spēju
un pārtiek no sīkiem organismiem, kurus tiem pienes ūdens straumes (skat. att.).

1— sirsniņas čaula,
2

— makomas čaula.
1— grēvis, 2

— sprogkā-

ju vēžu čaulas.
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Ausainās aurēlijas medūza.

Vasaras otrajā pusē un rudenī līča sekl-

ūdens zonā dažkārt atrodam medūzas —

diskveida, recekļainus, rožainus vai violetus

dzīvniekus, kuru zarnu trakts saskatāms
cauri maigajai, plānajai ķermeņa segai un

veido regulāru, starainu zīmējumu. Tā ir au-

sainā aurēlija (Aurelia aurita), kas plaši iz-

platīta mērenās un tropu jūrās abās puslo-
dēs. Diskveida medūza ir tikai viens posms
ausainās aurēlijas attīstības ciklā. Baltajā

jūrā un Barenca jūrā medūzas diametrs sa-

sniedz 30—40 cm, bet Rīgas jūras līcī —

10—18 cm. Medūzas ķermenī nobriest dzimumšūnas. Kāpurs, kas izveidojies
no apaugļotas olas, kādu laiku peld ūdenī, tad piestiprinās pie priekšmetiem,
kuri atrodas zem ūdens pie gultnes, un pārveidojas par sīku, sēdošu polipu —

scifostomu. Sēdošais polips (tas ir otrais posms aurēlijas attīstības ciklā) atgā-
dina saldūdens hidru. Polipa brīvajā galā, tam šķērseniski daloties, veidojas
jaunās medūzas, kas pēc zināma laika atraujas no polipa un, peldot ūdenī,
sasniedz dzimumgatavību.

Medūzu attīstību Rīgas jūras līcī kavē mazais sāļu daudzums ūdenī: ir

novērots, ka gadījumos, ja ūdens sāļums nepārsniedz 6°/00, medūzas ķermenī
vēl gan izveidojas normālas dzimumšūnas, bet sēdošie polipi neattīstās. Jūras

straumes aiznes medūzas tālu no to veidošanās vietām, izskalo piekrastē un

pat ienes upju, piemēram, Daugavas, grīvās.

A. Pastors

ŪDENS PILIENA GAITAS UN PIEDZĪVOJUMI

levērojamas ir mūsu valsts dabas bagātības, ar devīgu roku

mums tās dod zeme, augi, derīgie izrakteņi. Par vienu no galve-

najām dabas veltēm jāuzskata arī ūdens resursi. No citām dabas

bagātībām ūdens atšķiras ar lielāku kustīgumu un daudzveidību

(kā zināms, ūdens piliens, ūdens daļiņas var atrasties visos trijos
vielas agregātstāvokļos).

Ūdens pilienam atkarībā no tā stāvokļa un kustīguma var būt

dažāda nozīme. Ūdeni, kas plūst straujā upē, izmanto enerģētiķi.
Dažādas funkcijas tas veic tehnoloģiskajos procesos, kas saistīti

ar ražošanu rūpniecībā, ar ikdienas sadzīvi, ar mūsu uzturu, ar

higiēnu, ar sportu. Ūdens pilienu plūsma veido transporta artēri-

jas — ceļus kuģiem, plostiem, tūristiem. Sevišķi nepieciešami
ūdens pilieni ir lauksaimniecībā. Ūdens pilieni, nonākuši augsnē,



ir galvenais stimuls, kas veido augu valsts zaļo masu. Tātad

ūdens daļiņa, ūdens piliens dabā vienmēr ir nepārtrauktā kustībā.

Ne velti jau seno grieķu filozofs Heraklīts uzsvēra, ka nav iespē-
jams divreiz ieiet vienā un tai pašā upē.

Ūdens piliens pārvar milzu attālumus. Kādu laiku tas pārvie-
tojas atmosfērā, tad nonāk uz zemes virsas, ieplūst ezerā vai

upē, pa kuru tiek aiznests uz jūru un okeānu, dažreiz izsūcas cauri

augsnei, papildinot gruntsūdeņus, kuru kustība gan ir daudz

lēnāka. Ūdens piliens dažkārt arī neizsūcas cauri augsnei, bet pēc

tam, kad augs to uzņēmis ar saknēm, sāk riņķot pa auga stublāju,

zariem, lapām un no tām atkal iztvaiko atpakaļ atmosfērā. Ūdens

daļiņas var nokļūt atmosfērā arī tieši no augsnes vai vaļēja ūdens

virsas. Tātad ūdens cirkulācija dabā liek ūdens pilienam būt

mūžīgā kustībā un pārvērtībā.
Ātrums, ar kādu ūdens piliens kustas, var būt dažāds. Mēģi-

nāsim izsekot kādai ūdens daļiņai, kuru mums no rietumiem —

no Atlantijas okeāna atnes gaisa masu plūsma. Ciklons no Zie-

meļatlantijas līdz, teiksim, Daugavas baseina augšdaļai parasti
pārvietojas 2—3 diennaktīs. Mitrais jūras gaiss, nonācis Valdaja
kalnu piekājē, tiek virzīts pa nogāzi augšup, nonāk vēsākā vidē,
kur ūdens tvaika daļiņas kondensējas, un ūdens piliens kopā ar

citiem kā lietus gāze nokrīt kaut kur Daugavas pietekas Mežas

baseinā. Ja lietus bijis intensīvāks, tad piliens kā virsas notece

pa grāvjiem un mazām upītēm ieplūdīs pietekā Mežā un virzīsies

pa to uz Daugavu. No pietekas augšgala līdz Daugavai ūdens

piliens parasti nonāk 3 diennaktīs. Tālāk tas ceļo pa Daugavu.

Abavas Rumba (E. Žigura foto)
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Upes krāčainos posmos ūdens piliens dodas uz priekšu ātrāk, mie-

rīgākos — lēnāk, un pēc diennakts tas jau atradīsies pie Viteb-

skas, vēl pēc 24 stundām — pie Ullas, bet Latvijas PSR robežu

tas sasniegs pēc 6 diennaktīm, skaitot no tā nokrišanas Mežas

baseinā. Nākošo diennakti tas virzīsies uz Pļaviņu spēkstacijas

uzstādinājuma ezeru. Vēl pēc apmēram 24 stundām tas lielā

ātrumā no 40 metru augstuma gāzīsies uz spēkstacijas turbīnu

vārstuļiem, lai savu enerģiju pārvērstu vatos un kilovatos, kurus

pa vadiem saņems patērētāji. Vēlreiz, atkal apmēram pēc 24 stun-

dām, ūdens piliens no 16 metru augstuma kritīs uz Ķeguma spēk-

stacijas turbīnām, tad nākošajā diennaktī turpinās ceļu — aizpel-
dēs garām Ogrei un republikas galvaspilsētai un izies Rīgas

jūras līcī. Tātad visu ceļu pa Daugavas baseinu ūdens piliens
būs veicis 10 diennaktīs.

Var jau būt, ka ūdens piliens pa ceļam, ja tas peld pa pašu
ūdens virsu, vai arī Rīgas jūras līcī saules radiācijas ietekme

iztvaiko atmosfērā un sāk to pašu ceļojumu pa Mežu un Daugavu
vēlreiz. Tādā gadījumā tā noslēgtais cikls ilgs apmēram 11 —12

diennaktis. Bet var gadīties arī, ka piliens turpina ceļu pa Rīgas
jūras līci, cauri Irbes jūras šaurumam, pa Baltijas jūru līdz Dāni-

jas jūras šaurumiem, lai caur Kategatu un Skageraku ieplūstu
Ziemeļu jūrā un tālāk Atlantijas okeānā. Tāds ūdens piliena ceļo-
jums, bez šaubām, būs daudz ilgāks nekā pa straujo Daugavu,
un tā trajektorija atkarībā no valdošo vēju virziena un stipruma
var būt ļoti līkumota. Var paiet vairāki mēneši, kamēr ūdens

piliens beidzot nonāk vietā, no kuras tas sāka savu ceļojumu. Vēl

ilgāks laiks ceļā jāpavada ūdens pilienam, kas Daugavas pietekā
Mežā neieplūda kā virsas notece, bet iesūcās augsnē un pievieno-
jās lēnajai pamatūdeņu plūsmai. Laiks, kamēr tāds piliens nokļūs
upē, mērojams mēnešos, un dažkārt tam labpatīk atstāt pazemi
tikai nākamajā gadā.

Rudeņos, kad gaisa temperatūra pazeminās līdz 0° un zemāk,
ūdens piliens upju baseinos nenonāk vis lietus veidā, bet nokrīt

kā sniega pārsla vai krusas graudiņš. Arī vesela rinda pa upi pel-
došu pilienu, iestājoties aukstam laikam, mēdz mainīt savu agre-
gātstāvokli — tie kristalizējas par caurspīdīgu ledu. Tādos gadī-
jumos ūdens piliens dažus mēnešus pārtrauc tūrista gaitas un

tikai pavasarī, kad tas atkal pārvēršas ūdenī, turpina savu ceļo-
jumu.

Kā redzams, ūdens pilienam patīk ceļot, tas dodas uz priekšu
gan pa gaisu, gan pa ūdensceļiem, gan izmanto pazemes ejas.
Ūdens piliena piedzīvojumi ir raibi jo raibi: mūžīgi pārveidojoties,
tas var mierīgi riņķot pa savu orbītu, bet dažkārt tas brāžas caur
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hidroelektrostaciju turbīnām, aktīvi piedalās dažādos rūpnīcu
ražošanas procesos, ielūkojas ķīmiķu kolbās un iepazīstas ar šīs

nozares tehnoloģiju, ar sevišķiem panākumiem piedalās zaļās

augu valsts veidošanā un daudzās citās norisēs un interesantās

ekskursijās.

Z. Spuris

ZIRNEKĻI

Zirnekļus var atrast vienmēr, arī ziemā, ja ne citur, tad vismaz kādā tumšā

telpas stūrī ieraudzīsim istabas zirnekli vai ūdensaugu biezokņos zem ledus —

ūdens zirnekli. Zirnekļu «lidojumus» gan var novērot tikai rudenī. Siltās saulai-

nās mierīgas atvasaras dienās gaiss dažkārt ir pilns ar zirnekļu tīmekļiem.

Niecīgākās gaisa strāvas un vēsmiņas nes tīmekļus līdz ar to audējiem un tā

veicina zirnekļu izplatīšanos.

Spēja veidot tīmekļus ir viena no raksturīgākajam zirnekļu īpatnībām
(tīmekļus veido vēl tikai tauriņu un maksteņu kāpuri). Zirnekļu tīmekļu pave-

dieni rodas no īpašu dziedzeru sekrēta (šķidruma), tam gaisā acumirklī sacie-

tējot. Šos pavedienus zirnekļi izmanto galvenokārt tīkliem, kas noder laupījuma
ķeršanai. Tā kā pavedieni ir ļoti tievi un grūti saskatāmi, tīkla uzbūvi vislabāk

novērot rasotos rītos. Par to, ka zirnekļi ir ļoti izplatīti dzīvnieki, var pārlie-
cināties ne vien šādos rītos, bet arī sausā laikā, ejot pa mežu vai krūmājiem —

ne vienreiz vien tad nācies pukoties, jo ar zirnekļu tīkliem nolīp ne vien ap-

ģērbs, bet vārda tiešā nozīmē aizlīp pat acis.

Zirnekļi pārtiek galvenokārt no kukaiņiem, it īpaši no divspārņiem (odiem,
mušām). Lielie, līdz 11 cm garie tropu zirnekļi uzbrūk pat sīkiem mugurkaul-

niekiem, piemēram, ķirzakām, putnu mazuļiem utt.

Kaut gan zirnekļi dabā ir ļoti izplatīti un tiem ir liela nozīme kukaiņu
skaita regulēšanā, tie vēl joprojām ir maz pētīti. Visā pasaulē zināmas 25 000

sugas, PSRS — apmēram 2000. Spriežot pēc ziņām par kaimiņzemju teritori-

jās (Igaunijas PSR, Polijā) apzināto zirnekļu sugu skaitu, Latvijas PSR droši

vien dzīvo 500 sugu, tomēr pagaidām mums ir trūcīgas ziņas tikai par 150

•sugām.
Jādomā, ka mūsu biologi nav pievērsušies zirnekļu pētīšanai tāpēc, ka

Latvijas PSR nav tieši kaitīgu sugu. PSRS dienvidu rajonos dzīvo indīgie zir-

nekļi — tarantuls un karakurts; pēdējā kodiens var būt pat nāvīgs. Otrs

iemesls varbūt ir tas, ka daudziem zirnekļi vispār šķiet pretīgi. Jāatzīst, ka

zirnekļu ķermeņa formas vienveidīgums, visumā vienmuļais krāsojums, slēp-
tais dzīves veids, dažkārt nepievilcīgās dzīves vietas tiešām it kā nevarētu

radīt sevišķu interesi. Un tomēr zirnekļu bioloģijā ir daudz interesanta — tīklu

būve, spēja pēc tīkla vibrācijām acumirklī noteikt laupījuma atrašanās vietu,

gaisa sagāde ūdens zirnekļa zemūdens mājoklī, dažu tīklus neveidojušo sugu
lieliskā piemērotība medību vietai (brūni zirnekļi atrodami uz priedes mizas,
iedzelteni vai pat gandrīz balti — ziedos), lecējzirnekļu medības utt. Sevišķi
interesanti ir lecējzirnekļi. Tīklus tie neveido, bet laupījumu medī tāpat kā

augsti attīstītie kaķveidīgie — izseko savu upuri, piezogas tam klāt un beidzot

uzbrūk ar lēcienu. Laupījumam uzglūnot, lecējzirnekļiem nemaz nav jāgroza
galva, jo tie var grozīt acis. Sie zirnekļi var noteikt ne vien medījuma lielumu,
bet atšķirībā no citiem zirnekļiem to pat pazīst un, tāpat kā augstāk attīstītie
kukaiņi, piemēram, bites, atšķir arī krāsas.

Pavērojiet!
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V. Sarma

BRIEŽU AUROŠANA

Rudeņos, apmēram septembra pirmajā pusē, sākas staltbriežu

riests. Riesta laikā tālu dzirdama staltbriežu buļļu «aurošana»,

kas turpinās līdz oktobra beigām. Staltbriežu «aurošana» ir līdzī-

ga vēršu maurošanai un īdēšanai, tikai briežu buļļi «auro» vai-

rāk stieptā, stiprākā un augstākā balsī. Staltbrieži parasti «auro»

naktī, rīta un vakara stundās, un katram bullim ir noteikts auro-

šanas rajons. Sajā laikā katrs briežu bullis sapulcina ap sevi

3—5 briežu govis, kuras tas atņēmis jaunākiem un vājākiem sān-

cenšiem, un, skaļi «aurodams», dzenā govju baru no vienas vie-

tas uz otru. Riesta laikā briežu bullis kļūst neuzmanīgs un skaļš.

Divkaujas ar citiem buļļiem seko cita citai. Tālu dzirdams, kā,
sāncenšiem cīnoties, skan to varenie ragi. Elsojošo cīnītāju karstā

elpa vēsajos rītos veido tālu redzamus tvaika mutuļus. Pretinieku

uzbudinājums ir tik liels, ka vienmēr uzmanīgais un pieredzēju-
šais staltbriežu bullis, kam ir lieliska dzirde un oža, vairs neat-

šķir mednieka raga vai taures pūtienu no otra buļļa «aurošanas»

un, galvu zemu noliecis, dodas skaņas virzienā. Nereti kāds cīņas
versmē iededzies duelants par savu neuzmanību samaksā ar dzī-

vību.

Arī otram Latvijas PSR sastopamam briežu dzimtas pārstā-
vim — alnim raksturīga «aurošana» riestošanas laikā. Aļņu pāro-
šanās sākas augusta vidū un turpinās aptuveni mēnesi. Naktīs

vai agrā rītā ap 200—300 m attālumā dzirdama tēviņu «auro-

šana», kas atgādina mājas govju īdēšanu. Tēviņu auriem atbild

aļņu govju sprauslāšana un šņākšana. Dažreiz buļļi izdod grūti

raksturojamus skaļus brēcienus. Arī aļņu bullis šajā laikā ir uzbu-

dināts un neuzmanīgs. Ne mazums ogotāju un sēņotāju ir bēguši
no īdoša, uzbāzīga aļņu buļļa. Parasti gan bullis pēdējā brīdī iz-

bīstas no cilvēka un, instinkta vadīts, pats pazūd meža biezokņos.

G. Ābele

NEAIZSKAR MANI!

Varbūt, staigājot pa ēnainiem meža ceļiem, krūmājiem vai strautmalām,

esat ievērojuši 40—100 cm garu augu ar maigām lapām un dzelteniem ziediem,
kas it kā spožas zeltainas taurītes karājas tievos kātiņos? Sis īpatnējais augs
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Meža sprigane: a — zieds, b
— auglis, kas izkaisa seklas.

ir parastā sprigane. Tās zinātnisko nosaukumu — Itnpatiens
noli-tangere — K. Linnejs veidojis no latīņu valodas. Ģints
nosaukums Itnpatiens nozīmē — nepacietīgs, bet sugas epitetā
izskan brīdinājums —■ nedrīkst aizskart! Patiesībā, šo augu

aizskarot, nekas ļauns nenotiek ne aizskārējam, ne augam,

gluži otrādi
— no pieskāriena strauji uzplīst auglis un izkaisās

sēklas, tātad tiek sekmēta auga izplatība.

Spriganes auglis ir pagarināta pogaļa, kas atgādina bum-

bieri, ar 5 vārsnēm. Pogaļas apakšējā, paplašinātajā daļā, kur

ir visplānākās sieniņas, atrodas 2 sēklas. Pogaļas augšgalā
vārsnes ir biezākas, un tanīs izveidojas īpatnējs šūnu slānis ar

foti augstu — līdz 25 atmosfērām — osmotisko spiedienu. Lielā sprieguma dēļ

pat no vieglākā pieskāriena auglim vārsnes strauji atveras, gliemežveidā sari-

tinās un ar spēku izsviež sēklas līdz 2 m attālumā.

Pēdējos gados Latvijā apdzīvotu vietu tuvumā kā nezāle strauji izplatās
cita spriganu suga — sīkziedu sprigane — Itnpatiens parviflora. No savas

dzimtenes — Sibīrijas dienvidaustrumu daļas, Mongolijas un Turcijas tā ne-

daudz vairāk kā 100 gados ir pārceļojusi visu Eiropu un tagad sastopama dau-

dzās pilsētās. Ceļošanu lielā mērā veicinājuši cilvēki, pārvadājot preces vai

arī ieaudzējot sprigani botāniskajos dārzos, no kuriem tā drīz vien izbēgusi

un patvērusies pilsētu apstādījumos. Piemēram, no Tartu botāniska dārza sīk-

ziedu sprigane izlauzušies un plaši izplatījusies kopš 1852. gada, bet Rīgā pirmo
reizi to atradis K. Kupfers 1904. gadā Bastejkalnā. Pārāk plašu spriganes
izplatīšanos kavē vienīgi ekoloģiskie apstākļi — tā ir ēnmilis un nespēj augt
bez apēnojuma. Sīkziedu sprigane tagad bieži sastopama Rīgā un tās apkārtnē,
Jēkabpilī, Ēdolē, Ogrē, Koknesē, Kandavā v. c. vietās. Arī šai sugai piemīt

spēja «izšaut» sēklas.

Atraduši vienas vai otras spriganu sugas augus, pamēģiniet satvert noga-
tavojušos augli. Tad sajutīsit, ar kādu spēku no pogaļas tiek izsviestas sēklas.

Pirmajā brīdī gan rodas nepatīkama sajūta, it kā butu satverts kāds kāpurs
vai tamlīdzīgs zooloģisks objekts, un roka pati refleksa dēļ atraujas no auga,

bet pie šīs sajūtas ātri var pierast. lepazīstieties ar vienu no interesantākajiem
mūsu floras augiem, kā arī ar vienu no veidiem, kā izplatās augi!

A. Zirnītis

ELEKTRISKĀ IZLĀDĒŠANAS NO SMAILĒM

Atmosfēras apakšējos slāņos lielas elektriskā lauka intensitātes gadījuma

reizumis no dažāda veida smailēm, piemēram, no zāļu smailām galotnēm, koku

virsotnēm, virs kurām elektriskā lauka intensitāte sasniedz 30 kilovoltu 1 m

attālumā, sākas klusa, neredzama izlādēšanās, kuras rezultātā rodas paaugsti-

nāta gaisa jonizācija.



Ja atmosfēras elektriskā lauka intensitāte līdzenā vietā sasniedz jau
100 kilovatu uz 1 m un vairāk, tad no priekšmetiem, īpaši no to smailām

daļām, kā torņiem, stabiem, vadiem, karogu un kuģu mastiem, klinšu smailēm

v. c., sākas redzama elektriskā izlādēšanās — novērojamas tā sauktās Elma

ugunis. Par Elma ugunīm tās nosauktas pēc Elma baznīcas, kuras tornī vai-

rākkārt novērota spīdēšana jau 16. gs. vidu. Visbiežāk šāda redzama elektriskā

izlādēšanās notiek kalnos vai jūrā kuģu mastos, retāk līdzenumos. Sādā gadī-

jumā no smailēm un citām vairāk izvirzītām priekšmetu daļām izplūst it kā

sīkas liesmiņas. Ja elektriskā intensitāte ir lielāka, tad elektrības noplūšana no

smailēm jau notiek it kā slotiņas veidā un dažreiz to pavada arī neliels trok-

snis. Elektriskā izlādēšanās notiek ne tikai no dažādiem priekšmetiem, bet arī

no dzīvniekiem un cilvēka. Grāmatiņā «Atmosfēras bargās parādības» N. Kolob-

kovs un V. Mezencevs pastāsta par neparastu gadījumu, ko Tjanšana kalnos

piedzīvojusi padomju alpīnistu grupa. Kad kalna virsotne bijusi pavisam tuvu,

uznācis pēkšņs pērkona negaiss, laistījies zibens un no pērkona grāvieniem

nodrebējusi pat klints. Alpīnisti pēkšņi ieraudzījuši, ka priekšējam biedram, kas

atradies mazliet augstāk, deg mati. Tiešām, no alpīnista matiem izplūdušas it

kā sīkas liesmiņas. Pēc mirkļa ari no pārējo alpīnistu matiem sākušas izplūst
tādas pašas liesmiņas. Sīkas dzirksteles izlēkušas arī no pirkstu galiem, kap-

ļiem, fotoaparātiem, metāla pogām, sprādzēm. Akmeņi un klintis skaļi dunē-

juši, un gaisā bijusi stipra ozona smaka. Negaiss tikpat pēkšņi atkal izbeidzies,

un alpīnisti, kuriem nekas nebija noticis, turpinājuši savu ceļu.
Zinātnieki ii noskaidrojuši, ka pēc gaismas stipruma var pat noteikt, vai

notiek pozitīvās vai negatīvās elektrības izplūšana. Izrādās, ka pozitīvās plūs-
mas gadījumā izplūduma slotiņa ir platāka un intensīvāka nekā negatīvās
plūsmas gadījumā.

Dažreiz vasaras vakaros vai naktīs, kad apvāršņa malā ir negaisa mākoņi,
redzam īsu blāzmojumu, bet zibeni neredzam, ne arī dzirdam pērkona grāvienu.
Šādu blāzmojumu sauc par rūsu. Patiesībā tas ir tāls zibens, un to nevajag
sajaukt ar elektrības izlādēšanos no smailēm. Atblāzmu dod izkliedētā zibens

gaisma, bet pērkona grāvienu liela attāluma dēļ nevar dzirdēt. Tautā saka, ka
rūsa briedina labību. Tā kā elektriskā izlādēšanās palielina ozona daudzumu

gaisā, tad ir iespējams, ka zināma sakarība te var arī būt.
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ŠOGAD ATCERAMIES

Pirms 10 gadiem

E. Blūmfelds

PSKP XX KONGRESS

Pirms desmit gadiem, 1956. gada 14.—25. februāri, notika

PSKP XX kongress, kurš lika pamatus jaunam posmam Komu-

nistiskās partijas un visas padomju tautas dzīvē. Pēc tiem par-

tijas kongresiem, kurus personīgi vadīja Ļeņins, šim kongresam

bija vislielākā nozīme.

Kongress radoši, pa jaunam atrisināja komunisma celtnie-

cības un pašreizējā starptautiskā stāvokļa attīstības pamatproblē-
mas. Katrs starptautiskā stāvokļa vai mūsu partijas dzīves jautā-

jums šodien nesaraujami saistīts ar PSKP XX kongresa lēmu-

miem.

Kongresā piedalījās 1349 delegāti ar lēmēja un 81 delegāts
ar padomdevēja balsstiesībām, to skaitā 13 delegāti ar lēmēja
un 1 ar padomdevēja balsstiesībām no Latvijas Komunistiskās

partijas. Tajā laikā PSKP rindās bija vairāk nekā 7 miljoni cil-

vēku. Kā viesi kongresā piedalījās 55 komunistisko un strādnieku

partiju delegācijas. Kongress izskatīja daudzus svarīgus jautā-

jumus. Kongresa dalībnieki slēgtā sēdē noklausījās referātu «Par

personības kultu un tā sekām».

Jau 1953. gadā PSKP CX uzstājās pret antimarksistisko Sta-

ļina personības kultu un veica lielu darbu tā kaitīgo seku likvi-

dēšanai. Šajā jautājumā kongress pieņēma lēmumus, kuros PSKP

CX uzdots konsekventi veikt pasākumus marksismam-ļeņinisrnam
svešā personības kulta likvidēšanai visā partijas dzīves, valsts

un ideoloģiskā darba laukā, stingri ievērot lielā Ļeņina izstrādā-

tās partijas dzīves normas un partijas kolektīvās vadības princi-

pus. Šis lēmums iezīmēja jaunu, ārkārtīgi svarīgu politisku uzde-

vumu: atjaunot partijas un sabiedriskās dzīves ļeņiniskās normas,

atjaunot padomju sociālistisko likumību, nodrošināt padomju

demokrātijas tālāku attīstību. Tika darīts gals rupjiem partijas un

padomju demokrātijas pārkāpumiem, atsegtas un nosodītas sma-

gās kļūdas un ļaunprātīga varas izlietošana. Viss kongresa darbs
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un tā lēmumi deva lielu ierosmi mūsu valsts darbaļaužu radošās

enerģijas un iniciatīvas attīstībā, veicināja komunisma celtniecī-

bas tempu paātrināšanu.
Pamatojoties uz radošu marksistiski ļeņiniskās teorijas attīs-

tību, PSKP CX pārskata referātā un kongresa lēmumos tika

apgaismoti un tālāk attīstīti mūsdienās svarīgākie marksisma-

ļeņinisma teorijas jautājumi. Sevišķi tika pasvītrots, ka mūsu

laikmeta galvenā iezīme ir tā, ka sociālisms pārsniedzis vienas

zemes ietvarus un pārvērties par pasaules sistēmu. Ja Oktobra

revolūcijas rezultātā kapitālisms pārstāja būt par vienīgo visu

zemeslodi aptverošo sistēmu, tad sociālistiskās sistēmas rašanās

un nostiprināšanās rezultātā tas zaudējis savu dominējošo stā-

vokli pasaulē. Kongress apstiprināja un attīstīja tālāk ļeņinisko

principu par mierīgu līdzāspastāvēšanu starp valstīm ar dažādu

sabiedrisko iekārtu. Tomēr tas nebūt nenozīmē mierīgu līdzāspa-
stāvēšanu arī ideoloģijas laukā, kur turpinās nesamierināmu, dia-

metrāli pretēju uzskatu cīņa.
Pie teorētiskām un politiskām problēmām, kuras kongress

aplūkoja jaunā gaismā, pieder mūsdienu svarīgākais jautājums
«Vai karš ir neizbēgams?». Analizējot starptautiskā stāvokļa kon-

krētās izmaiņas otrā pasaules kara rezultātā un pēckara gados,

Komunistiskā partija izvirzīja tēzi, ka pašreizējos apstākļos karš

nav fatāla neizbēgamība.

Svarīga principiāla un praktiska nozīme ir teorētiskai jautā-

juma izstrādei par pārejas formām uz sociālismu. Kongresa rezo-

lūcijā tika atzīmēts, ka vēstures pieredze pilnībā apstiprinājusi

Ļeņina paredzējumus par to, ka «visas nācijas nonāks pie sociā-

lisma, tas ir nenovēršami, bet visas nenonāks pilnīgi vienādi,

katra ienesīs īpatnību vienā vai otrā demokrātijas formā, vienā

vai otrā proletariāta diktatūras paveidā, vienā vai otrā tempā,
kādā notiks dažādu sabiedrības dzīves pušu sociālistiskās pārvei-
dības»*. Lai arī kāda būtu pāreja no kapitālisma uz sociālismu,
tā iespējama tikai sociālistiskās revolūcijas ceļā, nodibinot prole-
tariāta diktatūru tās daudzveidīgajās formās.

PSKP XX kongresam bija liela nozīme padomju vēstures

zinātņu attīstībā. Daudzi padomju sabiedrības vēstures jautājumi
personības kulta laikā tika aplūkoti tendenciozi, caur Staļina ne-

reti subjektīvo un kļūdaino vērtējumu prizmu. Kongress uzdeva

padomju vēsturniekiem radoši, ļeņiniski apskatīt svarīgākās mūs-

dienu problēmas, galveno vērību veltījot vēstures problēmām, kas

atrodas ideoloģiskās cīņas centrā.

Sevišķi liela nozīme XX kongresa lēmumiem bija Latvijas vēs-

* V. I. Ļeņins. Raksti, 23. sēj., 57. lpp
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turēs, it sevišķi Latvijas revolucionārās kustības vēstures pētī-
šanai. Pēc XX kongresa tika publicēti vērtīgi pētījumi par Lat-

vijas revolucionārās kustības vēsturi, apcerējumi un dokumenti

par izciliem LKP darbiniekiem, kuru vārdi ilgu laiku tika noklu-

sēti.

PSKP XX kongresa vēsturiskā nozīme ir tā, ka kongress ar

saviem teorētiskajiem secinājumiem kļuva par paraugu radošai

attieksmei pret marksistiski-ļeņinisko teoriju mūsdienu vēsturis-

kajos apstākļos. Kongress izstrādāja arī zinātniski pamatotu,
konkrētu Komunistiskās partijas un padomju tautas komunisma

celtniecības programmu. Kongress atzina un atbalstīja PSKP CX

cīņā pret marksismam-ļeņinismam svešo personības kultu, deva

atbildi uz vissvarīgākajiem jautājumiem, kas satrauca visu cil-

vēci, pamatoja mierīgas līdzāspastāvēšanas nepieciešamību starp
valstīm ar atšķirīgu politisko sistēmu un iespēju novērst karu, no-

rādīja ceļus cīņai par mieru visā pasaulē. Augsts PSKP XX kongresa

novērtējums dots Komunistisko un strādnieku partiju apspriedes,
kura notika Maskavā 1960. gada novembrī, paziņojumā. XX kon-

gresa vēsturiskajiem lēmumiem, sacīts paziņojumā, ir ne tikai liela

nozīme PSKP un komunisma celtniecības attīstībā PSRS, tas

ievadīja jaunu posmu starptautiskajā strādnieku kustībā un veici-

nāja tās tālāku attīstību uz marksisma-ļeņinisma pamatiem.

Pirms 20 gadiem

J. Kadiķe

UZ KOLHOZU CEĻA

Braucot pa Padomju Latvijas ceļiem, vērojot laukos jaunās
Melās fermas, jaunos ciematus, redzot, ka tīrumos strādā aizvien

modernāka un varenāka tehnika, atmiņā ataust laiks pēc Lielā

Tēvijas kara un rodas jautājums, kad un kā sākušās šīs lielās

pārvērtības.

Partijas un valdības galvenais uzdevums Padomju Latvijas
lauksaimniecībā pēc kara bija atjaunot tās pirmskara līmeni un

pāriet no sīkražošanas uz kolektīvu lielražošanu. Abi šie uzde-

vumi bija cieši saistīti, jo viens no iemesliem, kas kavēja lauk-

saimniecības strauju atjaunošanu, bija tās sīkražošanas struk-

tūra.
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Lai strauji kāpinātu ražošanu un izveidotu laukos sociālis-

tisko lielražošanu, Padomju valdība un Komunistiskā partija rea-

lizēja vairākus ekonomiskus pasākumus. Galvenais no tiem bija

agrārā reforma, kas nodrošināja ar zemi Latvijas sīkzemniekus

un laukstrādniekus. Jau 1944.—1945. gadā Latvijas PSR atjau-
noja padomju saimniecības, MTS, mašīnu un zirgu iznomāšanas

punktus, palīgsaimniecības. Visas šīs saimniecības bija pamats
sociālistiskajam sektoram Padomju Latvijas lauksaimniecībā.

1945.—1946. gadā Latvijas PSR laukos sāka strauji attīstīties

vienkāršākās kooperācijas formas. Lai varētu apstrādāt savus

zemes gabalus, zemnieki tās mašīnas, ko viena saimniecība ne-

spēja iegādāties, pirka kopīgi. Lauksaimniecības kooperatīvās
-sabiedrības cēla kopējas saimniecības ēkas: mehāniskās darbnī-

cas, smēdes, graudu kaltes utt. Izvirzot 4. piecgades ekonomiskos

.uzdevumus Latvijā, tika paredzēti plaši pasākumi lauku koope-

rācijas nostiprināšanai, piešķirot lauksaimniecības kooperatīva-
jām sabiedrībām kredītus, palielinot lauksaimniecības mašīnu,

mākslīgo mēslu utt. pārdošanu. Bija nepieciešams kooperatīvās
sabiedrības nostiprināt arī organizatoriski, izspiežot no tām lauku

buržuāzijas atliekas. Līdztekus konkrētajai palīdzībai zemnieku

saimniecībās kooperatīvās sabiedrības organizēja arī kopēju lauk-

saimniecības produkcijas realizāciju un valsts fonda zemju kolek-

tīvu apstrādāšanu.

Tā Padomju Latvijas nabadzīgā un vidējā zemniecība prak-
tiskajā darbā aizvien vairāk pārliecinājās par kolektīvās saim-

niekošanas priekšrocībām. Pirmie kolhozi republikā izveidojās
tieši tur, kur vislabāk bija organizēti kooperatīvi. Lauksaimnie-

cības kooperatīvos izauga arī kadri, kas vēlāk kļuva par pirma-
jiem kolhozu organizētājiem un vadītājiem.

Sociālistiskās lauksaimniecības priekšrocību spilgts piemērs

bija arī vecāko Padomju Savienības republiku pieredze. Kara

gados no Latvijas evakuētie cilvēki, strādādami brālīgo republiku

kolhozos, varēja pārliecināties par kolektīvās saimniekošanas

priekšrocībām.
Visa tā rezultātā 1946. gada 22. novembrī Jelgavas apriņķī

nodibinājās pirmais Latvijas PSR kolhozs «Nākotne». Sākumā

tas apvienoja tikai 11 zemnieku saimniecību. Attiecīgas iniciatoru

grupas sāka veidoties arī citur. Līdz 1947. gada pavasarim Lat-

vijas PSR noorganizējās vēl trīs kolhozi: «Dzirkstele» Daugav-

pils, «Sēlija» Jēkabpils un «Uzvara» Valkas apriņķī. Partija
un valdība pievērsa jaundibinātajiem kolhoziem lielu uzmanību

un visādi tiem palīdzēja.

Padomju, partijas un sabiedriskās organizācijas izvērsa lielu
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izskaidrošanas un audzināšanas darbu zemnieku vidū: kolektīvās

saimniekošanas metodes un modernās agrotehnikas principus
plaši propagandēja literatūrā, pa radio, presē. Partijas un pa-

domju aktīvs sistemātiski izbrauca uz laukiem, lai iepazīstinātu
zemniekus ar kolektīvās saimniekošanas sistēmu, zemniekiem tika

organizētas ekskursijas gan uz citām republikām, gan uz pirma-
jiem Latvijas PSR kolhoziem. Kolhozu «Nākotne» 1947. gadā

apmeklēja ap 10 000 ekskursantu. Šādām ekskursijām bija liela

nozīme, jo zemnieki pēc atgriešanās mājās tūlīt veidoja iniciatoru

grupas, kas stājās pie jaunu kolhozu organizēšanas.

Pirmā gada ekonomiskie rezultāti pieradīja, ka kolhozi nostā-

jušies uz pareiziem un stipriem pamatiem.

Visa tā rezultātā līdz 1947. gada beigām Latvijas PSR nodi-

binājās 49 kolhozi un strauji pieauga to biedru skaits. 1948. gadā
šie skaitļi turpināja augt.

Lielu palīdzību jaunajām sociālistiskajām saimniecībām snie-

dza pilsētas. No pilsētām darbā uz laukiem nosūtīja pieredzēju-
šus partijas biedrus, rūpnīcas un fabrikas uzņēmās šefību pār
tikko noorganizētajām kolektīvajām saimniecībām.

Šīs palīdzības un pašu kolhoznieku darba entuziasma rezul-

tātā 1948. gadā kolektīvās saimniecības ieguva augstākas ražas

nekā individuālās. Pateicoties pirmo kolhozu panākumiem darbā,

kolektivizācija ieguva masveida raksturu, un 1949. gada janvārī,
LKP X kongresa laikā, republikā bija jau noorganizēti 1090

kolhozi. Tāpēc arī kongress atzīmēja, ka Latvijas PSR ir labvē-

līgi apstākļi visas lauksaimniecības sociālistiskajai pārkārtoša-
nai. Masveida kolektivizācija un jauno kolhozu vispusīga no-

stiprināšana bija kļuvusi par Komunistiskās partijas tuvāko

uzdevumu.

Lai ekonomiski nostiprinātu jaunās sociālistiskās lielsaimnie-

cības, lielu palīdzību sniedza Padomju Savienības valdība, pie-
šķirot Latvijas PSR kredītus un strauji palielinot lauksaimniecī-

bas tehnikas piegādi; piemēram, traktoru parks 1949. gadā salī-

dzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga divas reizes.

Visu Komunistiskās partijas un Padomju valdības veikto pasā-
kumu rezultātā 1949. gada beigās Latvijā kolektivizācija bija
pabeigta, latviešu zemnieks bija nostājies uz sociālistiskās ražo-

šanas pamatiem, kas tam deva iespēju ražot vairāk, dzīvot kul-

turālāk un skaistāk.

Mūsdienu jaunatnei trūcīgais zemnieks un kalps ir vairs tikai

vēsturiski jēdzieni. Kolhozu lielsaimniecībās galvenais darbu darī-

tājs ir modernā tehnika. 1964. gadā Latvijas PSR laukos jau
strādāja vairāk nekā 25 000 traktoru (pārrēķinot 15 zirgspēku
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traktoros), 3000 labības kombainu, republikas lauksaimniecība

patērēja vairāk nekā 150 miljonu kilovatstundu elektroenerģijas.

Tagad kolhozos un padomju saimniecībās strādā 13000 speciā-
listu.

Varenā tehnika, vispusīgi izglītoti kadri, lielie kapitālie iegul-
dījumi, kurus piešķir valsts, lauksaimniecības zinātnes straujā
attīstība un pielietošana praksē — tas viss nodrošina iespēju

strauji kāpināt darba ražīgumu, pazemināt produkcijas pašiz-
maksu un veicina mūsu lauksaimniecības tālāku uzplaukumu.

K. Spriņģis

PADOMJU LATVIJAS ZINĀTNES CENTRA
GADADIENA

Sā gada februārī aprit 20 gadu kopš Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
dibināšanas. Atbilstoši tautas saimniecības uzdevumiem jaundibinātajā Zinātņu
akadēmijā ietilpa 16 zinātniski pētniecisku institūtu, Fundamentālā bibliotēka

un J. Raiņa literatūras muzejs. Pēc dažiem gadiem tika organizēti vēl divi

institūti — Bioloģijas institūts (1951. g.) un Organiskās sintēzes institūts

(1957. g.). 1955. gadā 3 lauksaimniecības profila institūti pārgāja Lauksaimnie-

cības ministrijas pakļautībā, bet 1963. gadā saskaņā ar PSKP Centrālās Komi-

tejas un PSRS Ministru Padomes 11. aprīļa lēmumu vēl 3 institūti un 6 labo-

ratorijas pārgāja ražojošu organizāciju pakļautībā. Savukārt uz Enerģētikas
institūta laboratorijas bāzes tika organizēts Elektronikas un skaitļošanas teh-

nikas institūts, bet uz Mežsaimniecības institūta laboratorijas bāzes —■ Koksnes

ķīmijas institūts.

Patlaban Zinātņu akadēmijas ietvaros darbojas 12 zinātniski pētniecisku
institūtu ar 116 laboratorijām un sektoriem, 1 autonoma laboratorija —Astro-

fizikas laboratorija, Fundamentālā bibliotēka, Botāniskais dārzs, izdevniecība

«Zinātne», 2 eksperimentālas rūpnīcas. Visas pētnieciskās organizācijas Zinātņu
akadēmijā apvienotas trijās nodaļās: fizikas un tehnisko zinātņu, bioloģijas un

ķīmijas zinātņu un sabiedrisko zinātņu nodaļā.
Zinātņu akadēmijas darbība sevišķi plaši izvērsta pēdējos gados: 1955.

gadā tajā strādāja 1358 darbinieki, bet 1965. gadā to skaits pieauga līdz 3580.

No 730 zinātniskajiem līdzstrādniekiem 22 piešķirts zinātņu doktora grāds, bet

317 darbiniekiem — zinātņu kandidāta grāds. Par izaugsmi stāsta arī fakts, ka
20 gadu pastāvēšanas laikā Akadēmijā sagatavoti 23 zinātņu doktori un 454

zinātņu kandidāti.

Pēdējos 5—6 gados Zinātņu akadēmijā strauji pieaudzis celtniecības darbu

apjoms: uzcelti moderni labiekārtoti korpusi Enerģētikas, Organiskās sintēzes,
Koksnes ķīmijas un Polimēru mehānikas institūtiem. Salaspilī uzcelts un darbo-

jas atomreaktors ar vairākiem laboratoriju korpusiem. Līdz 1970. gadam vēl

tiks uzceltas vairākas eksperimentālas rūpnīcas un korpusi Bioķīmijas institū-

tam, Radiobioloģijas institūtam v. c.

Zinātņu akadēmijas kolektīvs risina daudzas ievērojamas zinātniskas problē-
mas kā fizikā un tehnikā, tā dabas zinātnēs un sabiedrisko zināmu jomā. Tā,

piemēram, Fizikas institūta zinātnieki rosīgi strādā pie magnētiskās hidrodina-

mikas pētījumiem, kuriem liela nozīme ražošanā un tehnikā. Konstruētas ari

jaunas releja tipa ierīces tehnoloģisko procesu automātiskai kontrolei, kuras
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jau tagad tiek plaši lietotas visā Padomju Savienībā, Enerģētikas institūtā

konstruētas jaunas bezkontaktu elektriskās mašīnas ar pusvadītāju komutato-
riem. Uz šī pamata izveidota jauna pasažieru vagonu apgaismošanas sistēma.

Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūta un Koksnes ķīmijas institūta pētijumi
plaši pazīstami visā Padomju Savienībā, un to rezultāti tiek ieviesti ražošanā

daudzās vietās. Izstrādātas jaunas, joti precīzas analīzes metodes. Organiskās
sintēzes institūtā notiek plaši pētījumi bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzē.

Pēdējos gados sintezēts vairāk nekā 15 oriģinālu ārstniecisku savienojumu.
Patlaban praksē tiek pārbaudīta institūta zinātnisko darbinieku izstrādātā

metode maleīna anhidrīda ražošanai no furfurola. Sintezēti vairāki jauni efek-

tīvi herbicīdi un zoocīdi.

Sevišķi svarīgi lauksaimniecībai ir Bioloģijas institūtā izvērstie pētījumi
par mikroelementu lietošanu kā augu ražas kāpināšanai, tā lopkopības produk-

cijas celšanai. Par šiem pētījumiem akadēmiķim J. Peivem un akadēmiķim
J. Bērziņam 1964. gadā piešķirta Ļeņina prēmija.

Koksnes ķīmijas institūta zinātniskie līdzstrādnieki radījuši jaunas metodes

koksnes hidrolīzē un plastifikācijā un devuši daudzus priekšlikumus pilnīgākai
koksnes izmantošanai.

Ekonomikas institūtā izstrādāti priekšlikumi par tautas saimniecības attīs-

tības racionāliem virzieniem, ražošanas specializāciju, rūpniecības nozaru attīs-

tības virzieniem un uzņēmumu racionālu izvietojumu republikas teritorijā. Vēs-

tures institūts un Valodas un literatūras institūts devuši svarīgu ieguldījumu
tautas kultūras attīstībā. Sastādīta un izdota «Latvijas PSR vēsture» trijos
sējumos, «Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika» divos sējumos, par

kuru tās autori 1965. gadā saņēma republikas Valsts prēmiju, «Latviešu litera-

tūras vēsture» sešos sējumos un daudz monogrāfiju par vēstures, literatūras

un folkloras jautājumiem.
Plaši pētījumi tiek veikti arī Mikrobioloģijas institūtā, Polimēru mehānikas

institūtā un Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. Šo pētījumu rezul-

tāti ieviesti daudzās tautsaimnieciski nozīmīgās ražošanas nozarēs.

1951. gadā nodibināta Zinātņu akadēmijas izdevniecība, kura līdz 1965.

gada beigām izdevusi ap 1300 grāmatu un brošūru, kā arī 220 «Latvijas PSR

Zinātņu Akadēmijas Vēstu» numuru un 1965. gadā organizēto Vissavienības

nozīmes žurnālu 16 numuru. Sajā laikā laists klajā vairāk nekā 17 000 izdev-

niecības lokšņu. Izdevumu kopējais metiens sasniedz gandrīz 3,5 miljonus
eksemplāru.

Padomju Latvijas zinātnieku veikums guvis augstu novērtējumu — Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijas zinātniskajiem līdzstrādniekiem piešķirtas 2 Ļeņina,
prēmijas, 3 PSRS Valsts prēmijas un 36 Latvijas PSR Valsts prēmijas. Vissa-
vienības tautas saimniecības sasniegumu izstādē iegūtas 102 medaļas. Tas

pārliecinoši rāda, ka sociālistiskajā sabiedrībā zinātne tapusi par tiešu ražoša-

nas spēku, un ir skaidra liecība tam, ka Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
kolektīvs, tāpat kā visas Padomju Dzimtenes zinātnieki, intensīvi un sekmīgi
strādā komunisma materiāli tehniskās bāzes izveidošanā un cilvēku komunis-

tiskas audzināšanas darbā.

Pirms 25 gadiem
A. Ūdre

LIEPĀJAS AIZSTĀVĒŠANA

1941. gada 22. jūnijs. īsi pirms rītausmas, pulksten trijos
un piecdesmit minūtēs, Liepājas iedzīvotājus pamodināja sprā-
dzieni — hitlerieši meta pirmās bumbas uz mierā dusošo pilsētu.
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Liepāja bija viena no pirmajām Padomju Savienības pilsē-
tām, kas saņēma ienaidnieka triecienu. Kaut gan ienaidnieka lid-

mašīnu uzlidojumi nebeidzās, strādnieki un kalpotāji šajā svēt-

dienā no paša agra rīta sāka pulcēties pie saviem uzņēmumiem.

Pēc tam kad dienā Padomju valdība bija paziņojusi par hitleris-

kās Vācijas nodevīgo uzbrukumu Padomju Savienībai, pilsētas

partijas komiteja pieņēma lēmumu nekavējoties veikt pasākumus
revolucionārās kārtības uzturēšanai pilsētā, bet nepieciešamības

gadījumā organizēt Liepājas aizsardzību.

Tika uzsākta sieviešu un bērnu evakuācija, tomēr plašākos

apjomos to neizdevās realizēt, jo ienaidnieks, ātri virzoties uz

priekšu, pārtrauca kustību pa dzelzceļu. Pilsētas aizstāvēšanai

no pilsētas un apriņķa komiteju, kā arī no garnizona pavēlnie-
cības pārstāvjiem tika izveidots kaujas štābs. Visi partijas biedri

un komjaunieši tika mobilizēti. I. Sudmaļa, B. Pelnēna un

J. Januškas vadībā noorganizējās komjauniešu kaujas nodaļa,
kā arī izveidojās speciāls komjaunatnes štābs jaunatnes mobili-

zēšanai cīņai ar ienaidnieku. Komunistus un komjauniešus vien-

prātīgi atbalstīja visi Liepājas darbaļaudis. Visos uzņēmumos
notika mītiņi un sapulces, to dalībnieki izteica uzticību Komunis-

tiskajai partijai un padomju varai, apņemšanos līdz galam aiz-

stāvēt savu sociālistisko Dzimteni. «Mēs, «Sarkanā metalurga»

strādnieki, saprotam, ka šī cīņa ir izšķiroša,» teikts Liepājas lie-

lākās rūpnīcas rezolūcijā. «Mēs zvēram visiem spēkiem atbalstīt

Sarkano Armiju, zvēram aizstāvēt savu Dzimteni, savu Liepāju,
savu rūpnīcu, nežēlojot savas dzīvības.»

Robežsargu un Liepājas apkaimē dislocētās Sarkanās Armijas
67. strēlnieku divīzijas apakšvienību varonīgā pretestība, kuru

vadīja ģenerālmajors N. Dedajevs, izjauca vāciešu nodomu trie-

cienā no dienvidiem zibenīgi sagrābt Liepāju. Pret Liepāju vācieši

virzīja 291. divīzijas daļas, kura ietilpa vācu armiju grupā «Nord»,
kas no Austrumprūsijas caur Baltiju virzījās uz Ļeņingradu.

24. jūnija rītā hitleriešu karaspēks apgāja Liepāju no austru-

miem. Pirmais hitleriešu uzbrukums no Grobiņas puses beidzās

neveiksmīgi. Nelielā Liepājas garnizona karavīri, kara skolas

kursanti un jūrnieki kopā ar padomju un partijas aktīvu, «Sar-

kanā metalurga» apbruņotajiem strādniekiem un rūpnīcas «Tos-

mare» bataljonu, krasta aizsardzības bateriju uguns atbalstīti,

likvidēja pārrāvumu un, pārgājuši pretuzbrukumā, ieņēma pozīci-

jas pie dzelzceļa pārbrauktuves uz Grobiņas šosejas. Šī vissva-

rīgākā Liepājas aizsardzības sektora komandēšana bija uzticēta

«Tosmares» partorgam A. Pētersonam.

Pateicoties patriotu — dzelzceļnieku modrībai, 23. jūnijā izgā-
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zās hitleriešu mēģinājums izlauzties cauri aizsardzības līnijai,

izmantojot Priekules stacijā sagrābto ešelonu, kas veda evakuētās

sievietes un bērnus.

Cietis neveiksmi, naidnieks pārgāja uz Liepājas pilnīga aplen-
kuma manevru un 24. jūnija novakarē apgāja pilsētu no zieme-

ļiem, pastiprināti apšaudot to ar artilērijas uguni. 25. jūnija rītā

ienaidnieks uzsāka uzbrukumu gar Grobiņas šoseju. Tanku, aviā-

cijas un artilērijas atbalstīti, hitlerieši gāja visā augumā, nepār-
traukti šaudami no automātiem. lenaidnieks cerēja ar savu psi-
hisko uzbrukumu radīt apjukumu Liepājas aizstāvju rindās, bet to

sagaidīja viesuļuguns, un tad pilsētas aizstāvji metās prettrie-
cienā. Daudzās vietās izraisījās tuvcīņa. Kauja turpinājās līdz

vēlam vakaram, un ienaidnieks no jauna bija spiests atkāpties.

26. jūnijā, pievilkuši svaigus spēkus, fašisti atjaunoja uzbru-

kumu un barbariski apšaudīja Liepāju. Nevienādajā cīņā ātri

izsīka pilsētas aizstāvju spēki. Sāka trūkt munīcijas. Tomēr Lie-

pājas aizstāvēšana, izjaucot visus vācu virspavēlniecības plānus,

turpinājās. Tajā piedalījās gandrīz visi strādātspējīgie iedzī-

votāji, — tie raka pilsētas ielās prettanku grāvjus, būvēja lož-

metēju ligzdas. Visa pilsēta pārvērtās par vienu vienīgu fronti.

Cīņu vadīja pilsētas partijas komiteja ar tās sekretāriem M. Būku

un'j. Zaru priekšgalā. Līdz pat 27. jūnijam turpināja iznākt avīze

«Komunists», kas palīdzēja celt cīņas sparu varonīgajos liepāj-

niekos.

Tikai 28. jūnijā ienaidnieka pārspēkam izdevās atspiest izre-

tinātās cīnītāju grupas un dažās vietās
_

sasniegt pilsētas

ziemeļu daļu — Jaunliepāju. Katru ielu un ēku fašistiem nācās

ieņemt ar kaujām un lieliem zaudējumiem. Ta ka trūka lādiņu,

krasta bateriju jūrnieki uzspridzināja smagos ieročus, juras ostas

noliktavas un citus militārus objektus.
Sīvas ielu cīņas turpinājās visu dienu un visu nakti uz 29. jū-

niju. Vecliepājas aizstāvēšanā sevišķi izcēlās «Sarkana
_

meta-

lurga» strādnieki un komjaunieši ar I. Sudmali priekšgalā. Viņi

noturēja pozīcijas pie pilsētas kanāla, kurš atdalīja Jauno pil-

sētu no Vecās. Veltīgi vācieši skaļrunī aicināja pārtraukt preto-

šanos. lenaidnieku, tāpat kā iepriekš, sagaidīja nikna uguns no

jumtiem, balkoniem un pagrabiem. Tad hitlerieši laida darbā arti-

lēriju un uzsāka nikni apšaudīt Vecliepāju. lenaidnieka lādiņu

aizdedzinātās mājas naktī uzliesmoja kā milzīgaslāpas. Bet ari

no ugunīgās sienas ienaidniekam pretī traucās nāvējošas lodes.

Kad nebija palikušas vairs nekādas iespējas turpināt Liepājas

aizstāvēšanu, daļa Vecliepājas aizstāvju gandrīz bez munīcijas

cauri Nīcai, Bārtai, Kalētiem izlauzās uz dienvidiem — uz Lietu-
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vas robežu. Vairums Liepājas aizstāvju 27. jūnija atkāpās uz zie-

meļiem, un daļai no viņiem izdevās pārkļūt pāri frontes līnijai.
29. jūnija vakarā ienaidnieks ieņēma visu Liepāju, bet atse-

višķi pretošanās centri noturējās līdz pat 1. jūlijam. Liepājas
varonīgās aizstāvēšanās un savu lielo zaudējumu satracināti, hit-

lerieši zvērīgi izrēķinājās ar iedzīvotājiem. Tomēr okupācijas
gados viņi pilsētā nekad nejutās droši

— arvien pieaugošā preto-
šanās kustība liecināja, ka pilsētas-varones gars palicis nesa-

lauzts.

Liepājas aizstāvju cīņām bija nepārvērtējama nozīme. Varo-

nīgā Liepājas aizstāvēšana parādīja Komunistiskās partijas nesa-

raujamās saites ar tautu. Jau šajās pirmajās cīņās ar iebrucējiem

spilgti izpaudās Padomju Savienības tautu draudzība, kas rūdī-

jās Lielā Tēvijas kara gados.

J. Dzintars

PIRMIE NEREDZAMĀS FRONTES VAROŅI

Pirms 25 gadiem — 1941. gada 22. jūnijā — ar fašistiskās

Vācijas nodevīgo iebrukumu Padomju Savienībā sākās visbaismā-

kais laika posms latviešu tautas vēsturē. Jau pēc 2 nedēļām

iebrucējiem izdevās sagrābt visu Latvijas PSR teritoriju. Ar

uguni un zobenu, ar cilvēces vēsturē nepieredzētu masu teroru

hitleriskie okupanti centās nodibināt okupētajā zemē sev vēlamo

«jauno kārtību». Jau pirmajās okupācijas nedēļās vācu fašistis-

kie iebrucēji ar latviešu buržuāzisko nacionālistu atbalstu un

aktīvu līdzdalību iznīcināja vai arī ieslodzīja cietumos un kon-

centrācijas nometnēs, kas būtībā arī nozīmēja nāvi — tikai lēnu un

mokošu, daudzus tūkstošus Padomju Latvijas pilsoņu. Par vis-

mazāko pretestības izpausmi, pat par neuzmanīgi izteiktu vārdu

draudēja nāve, cietums vai koncentrācijas nometne. Milzīgs poli-

cijas un citu soda orgānu, slepeno aģentu un ziņotāju tīkls ap-
tvēra visu republikas teritoriju, bet jo sevišķi pilsētas, kur kon-

centrējās Latvijas strādnieku masas.

Antifašistiskās pagrīdes kustības attīstību Latvijā vēl vairāk

sarežģīja tas, ka sakarā ar hitleriešu negaidīto iebrukumu Latvi-

jas Komunistiskās partijas CX nepaguva izveidot republikas teri-

torijā partijas un komjaunatnes pagrīdes organizācijas un par-

tizānu bāzes. Tikai Rīgas, Daugavpils, Valmieras un Valkas par-
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lijas organizācijas paspēja atstāt atsevišķus komunistus un kom-

jauniešus pagrīdes darbam. Tāpēc Latvijas Komunistiskās parti-

jas CX bija spiesta izveidot antifašistisko pagrīdes un partizānu kus-

tību Latvijā smagos okupācijas terora apstākļos. So uzdevumu sa-

režģīja arī buržuāzijas izvērstā asā šķiru cīņa un apstāklis, ka

okupācijas perioda sākumā vidējā zemniecība un citi sīkburžuāzi-

jas slāņi nogaidīja notikumu tālāko norisi un neiesaistījās aktīvā

cīņā pret iebrucējiem.

Kaut gan smagajos okupācijas apstākļos nācās sastapties ar

lielām grūtībām, organizējot pagrīdes kustību, jau okupācijas

pirmajās dienās antifašistiskajā kustībā iesaistījās daudzi Latvi-

jas proletariāta un lauku pusproletariāta pārstāvji. 1941. gada
vasarā un rudenī ienaidnieka aizmugurē palikušo komunistu un

komjauniešu vadībā izveidojās pirmās antifašistiskās pagrīdes

grupas un organizācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, kā

arī vairākos pagastos. Tās veica antifašistisku propagandu un

aģitāciju, atbalstīja ienaidnieka aizmugurē palikušos sarkanarmie-

šus, palīdzēja bēgt no nāves nometnēm padomju karagūstekņiem
un ebreju tautības iedzīvotājiem, organizēja atsevišķas diversi-

jas, sabotāžas aktus utt.

Pirmie cīņā iesaistījās varonīgās Liepājas komjaunieši un jau-
nieši. Jau 1941. gada vasarā pilsētas ielās parādījās pirmie uzsau-

kumi, jau šai laikā fašistiskā policija reģistrēja 5 lielus uguns-

grēkus, 5 bruņotus uzbrukumus štābiem un patruļām, 20 sabotā-

žas aktus. Augustā Liepājas ielās parādījās uzsaukumi, kurus

ar roku rakstīja komjauniešu pagrīdes grupa «Sarkanā

trauksme».

Hitlerieši dusmās un bailēs no tautas pretestības tālākās attīs-

tības ieveda Liepājā ķīlnieku sistēmu. Tomēr arī tas nelīdzēja.
1941. gada 18. oktobrī Liepājas apgabala SS un policijas koman-

dierim savā pārskata ziņojumā vajadzēja atzīt, ka sarkano Lie-

pāju nav izdevies nomierināt. Tanī pašā laikā pilsētas prefekts
ziņoja, ka par spīti trīskārtējam uzaicinājumam Liepājas iedzīvo-

tāji nenodod ieročus, ka pagājušo mēnešu laikā nodota tikai viena

vienīga pistole.

1941. gada beigās Liepājā sāka aktīvi darboties pagrīdes

grupa, kuru vadīja J. Speķe un komjauniete L. Jansone. 1942.

gada 4. februārī grupas dalībnieki tika arestēti un vēlāk nošauti.

Bet pat nāvē jaunie Liepājas pagrīdnieki gāja nesalauzti, kā

varoņi. Tā «Sarkanās trauksmes» vadītāja komjauniete I. Bunka,
stāvot kopā ar saviem biedriem izrakta kapa malā, paspēja iesauk-

ties: «Jā, mēs izplatījām proklamācijas, un simtiem cilvēku izpla-
tīs tās mūsu vietā», bet komjauniete L. Jansone pirms nošauša-
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nas lepni paziņoja: «Ja gribat — šaujiet. Es biju un bušu komu-

niste!»

Pēc izlaušanās no hitleriešu aplenktās Liepājas 1941. gada
vasarā —rudenī Rīgā un lecavā savu pagrīdes darbību sāka vēlā-

kais leģendārais partizāns un Rīgas pagrīdes vadītājs — Pa-

domju Savienības Varonis Imants Sudmalis.

Antifašistiskā pagrīdes kustība izvērtās arī Rīgā. Jau 1941.

gada jūlijā Sarkandaugavas strādnieki dažu komjauniešu vadībā

izveidoja pagrīdes grupu. Tomēr drīz vien tos piemeklēja neveik-

sme: nepārzinot konspirācijas likumus, visi 26 grupas dalībnieki

1941. gada 25. jūlijā sapulcējās Mežaparkā uz sanāksmi, kur

policija tos apcietināja. Hitleriešiem izdevās dot smagu triecienu

arī vairākām Rīgas patriotu grupām un organizācijām, kuras

1941. gada vasarā—rudenī bija sākušas aktīvu darbību.

Tomēr pat šie smagie zaudējumi, nāves draudi un vācu fašis-

tiskā karaspēka straujā virzīšanās uz priekšu nespēja salauzt

revolucionārajām tradīcijām bagātā Rīgas proletariāta cīņas

sparu. Kritušo vietā pagrīdes cīņā stājās jauni patrioti. 1941. gada

beigās Rīgā aktīvu darbību uzsāka komjaunieša H. Graša grupa

un 2. vidusskolā —■ komjauniešu grupa M. Skreijas vadībā. Abas

šīs grupas veica ideoloģisku izskaidrošanas darbu, bet Graša

grupa vāca arī ieročus bruņotai cīņai.
Izveidojās arī vairākas pagrīdes grupas, kas sniedza palīdzību

gūstā kritušiem sarkanarmiešiem.

Par godu Oktobra revolūcijas 24. gadadienai 1941. gada
novembrī skrejlapas izgatavoja un izplatīja Ventspils pagrīd-
nieku grupa.

1941. gada novembrī bruņotu sacelšanos gatavoja Ludzas cie-

tuma politieslodzītie, un tikai gadījuma pēc vāciešiem izdevās

atklāt šo pretestības organizāciju. Zvērīgā niknumā hitlerieši

sāka izrēķināties ar visiem 165 politieslodzītajiem, un tikai asto-

ņiem patriotiem laimējās izbēgt masu apšaušanas laikā.

1941. gada rudenī aktīvā pagrīdes kustībā iesaistījās Latga-
les trūcīgie zemnieki. Tur komunistu, komjauniešu un ienaidnieka

aizmugurē palikušo sarkanarmiešu vadībā izveidojās vairākas

pagrīdes organizācijas un grupas. Plašākā no tām bija Daugav-

pils apriņķa Kapiņu, Aulejas un daļēji arī Aglonas pagastā. 1941.

gada decembrī organizācijā bija jau gandrīz 200 biedru, no kuru

vidus tika izveidotas bruņotas kaujas grupas partizānu kustības

izvēršanai. Vienu no pirmajiem okupantu ešeloniem Latvijā 1941.

gada rudenī uzspridzināja Višķu pagasta bruņotā partizānu grupa

pie Zaļumu stacijas, 17 km ziemeļos no Daugavpils. 1941. gada
rudenī padomju patrioti izvērsa sekmīgu pagrīdes darbību ari
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Ludzas apriņķa Šķaunes, Pasienes, Rundēnu, Istras un Pildas

pagastā.
1942. gada pavasarī pagrīdes kustība guva jaunu kāpinājumu.

Kritušo vietā stājās jauni simti un tūkstoši padomju patriotu,
kurus iedvesmoja Sarkanās Armijas lielās uzvaras 1941./42. gada
ziemas kaujās pie Maskavas un saliedēja LKP veiktais ideoloģis-
kais un organizatoriskais darbs.

V. Savčenko

SLAVENĀ KAUJAS CEĻA SĀKUMS

Spilgtu lappusi Lielā Tēvijas kara vēsturē ierakstījuši drosmī-

gie latviešu strēlnieki, kas izstaigāja grūtu cīņu ceļu no Maskavas

līdz Kurzemei.

Bija 1941. gads. LKP CX un Padomju Latvijas valdība, kas

uz laiku bija apmetusies Kirovā, ievērojot darbaļaužu vēlēša-

nos, griezās PSRS Valsts Aizsardzības Komitejā ar priekšlikumu
izveidot Sarkanās Armijas sastāvā latviešu nacionālu karaspēka
vienību —

strēlnieku divīziju. 1941. gada 3. augustā Valsts Aiz-

sardzības Komiteja pieņēma attiecīgu lēmumu. Divīziju saformēja
Maskavas kara apgabals Gorkijas apkaimē — Gorohovecas no-

metnēs.

LKP CX un Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome sūtīja

pilnvarotos uz Jaroslavļas, Ivanovas, Gorkijas, Kuibiševas apga-

baliem, kā arī uz Tatārijas un Cuvašijas APSR, lai no evakuēto

Latvijas PSR pilsoņu vidus pulcinātu brīvprātīgos. Pēc partijas
un valdības aicinājuma no visām Padomju Savienības malām uz

Gorkijas apkaimi plūda tie, kas vēlējās ar ieročiem rokās graut
ienīsto naidnieku. Nāca gan partijas un padomju aktīvisti, gan

strādnieki, zemnieki, inteliģences pārstāvji, milicijas darbinieki,
latviešu kareivji, kas jau dienēja Sarkanajā Armijā. To vidū

minami PSRS Augstākās Padomes deputāti A. Matisons, A. Stru-

pišs, X- Kalniņš, J. Dundurs, tautas komisāri L. Kažemaks un

A. Nurža, rakstnieki un dzejnieki A. Grigulis, F. Rokpelnis,
V. Lukss, J. Vanags, J. Grants, X- Krauliņš, I. Muižnieks, E. Dam-

burs, Latvijas Valsts universitātes prorektors profesors V. Jungs
un daudzi citi.

Karavīru morālais līmenis bija ļoti augsts; divīzijas pirmajā
sastāvā turpat vai 70% bija brīvprātīgie. 62% divīzijas karavīru

bija strādnieki, 29% — kalpotāji un 9% — zemnieki. Daudzi no

viņiem bija cīnījušies slaveno latviešu strēlnieku rindās pirmā

pasaules kara laikā un pilsoņu kara dienās.
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PSKP CX un Padomju valdība radīja visus apstākļus, lai

divīziju varētu izveidot ātri. 1941. gada decembra sākumā jaun-
izveidotā 201. Latviešu strēlnieku divīzija ar komandieri pulkvedi
J. Veikinu un komisāru E. Birzīti priekšgalā devās uz fronti.

Dzimtenei tās bija grūtas dienas. Vācu fašistiskie iebrucēji

bija okupējuši Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrai-

nas, Moldāvijas republikas, kā arī vairākus KPFSR rietumu apga-
balus un tuvojās Maskavai. lenaidniekam jau šķita, ka jāizdara
tikai vēl viens trieciens — un viņš būs pilsētā. Taču tas nenotika.

1941. gada decembrī izveidojās situācija, kas pirmo reizi kopš
kara sākuma bija labvēlīga plašam Sarkanās Armijas uzbruku-

mam. lenaidnieka karaspēks padomju karavīru varonīgās pretestī-
bas dēļ cieta smagus zaudējumus un bija izlietojis lielu tiesu savu

rezervju.

Šo situāciju izmantoja padomju Bruņoto Spēku virspavēlnie-
cība un 1941. gada 6. decembrī laida darbā armijas stratēģiskās
rezerves. To varenā trieciena rezultātā hitleriešu karapūļi sāka

atkāpties no Maskavas. Padomju tauta svinēja savas armijas
pirmo lielo uzvaru Lielajā Tēvijas karā. Šajās dienās kaujās
devās arī Latviešu divīzija. Sākumā tā bija rezervē Kaļiņinas
frontē, bet 15. decembrī saņēma pavēli pārvietoties uz rajonu
dienvidos no Narofominskas. Te Rietumu frontes 33. armija gata-

voja triecienu ienaidniekam. 1941. gada 20. decembrī Latviešu

divīzija devās uzbrukumā Jelagino sādžai, kur atradās stipri
nocietināts ienaidnieka atbalsta punkts. Strēlnieki uzbruka droši

un neatlaidīgi, nodarot ienaidniekam lielus zaudējumus.
Par šo kauju kāda artilērijas pulka komandieris, gvardes

apakšpulkvedis A. Kļujevs atceras: «Mūsu pulks atbalstīja
1. gvardes divīziju, kas aizsargāja Maskavu. Sākoties Sarkanās

Armijas uzbrukumam, te 19. decembrī ieradās Latviešu divīzija.
Pie manis atnāca mana pulka karavīri un saka: «Atbraukuši lat-

vieši. Izvietojušies līdzās mums.» Otrā rītā man no novērošanas

punkta piezvanīja diviziona komandieris un uzaicināja paskatī-

ties, kā latvieši karojot. Aizgāju uz novērošanas punktu, paskatī-

jos. Es gandrīz vai teiktu, — ja skaties kino, tad liekas, ka tā

ir kaut kāda nenormāla drosme. Bet te redzu: uzbrukums dros-

mīgs, izšķirīgs. Nezinu, kāds pulks uzbruka, liekas, 92. Augstieni

ieņēma šī divīzija.»

Cīņu laikā 25. decembrī divīzija saņēma pavēli mainīt uzbru-

kuma virzienu un iziet uz Borovsku. 28. decembrī Latviešu divī-

zija sāka uzbrukumu Borovskas virzienā, lai kopā ar citām

33. armijas vienībām atbrīvotu Borovskas pilsētu. Nākošajā dienā
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Latviešu 201. strēlnieku divīzijai pasniedz kaujas karogu.

divīzijas daļas atbrīvoja no hitleriešiem Dobrino sādžu un Vorsino

izmaiņstaciju, bet 30. decembrī — Kļimkino, Vorsino, Kurja-
kovo.

31. decembrī visi trīs Latviešu divīzijas pulki pienāca pie lie-

lajām sādžām Iņutino un Jermoļino un sāka uzbrukumu, tomēr

izsist ienaidnieku no šīm sādžām neizdevās, jo tās atradās aug-
stienē un bija stipri nocietinātas. Tad divīzijas pavēlniecība pie-

ņēma drosmīgu lēmumu — 122. strēlnieku pulkam jāturpina uz-

brukums Iņutino sādžai, bet 92. un 191. strēlnieku pulkam kap-

teiņa O. Ķinča kopējā vadībā jāveic reids ienaidnieka aizmugurē
un jāiziet tieši pie Borovskas.

Naktī uz 1942. gada 1. janvāri uzbrukumu sāka 92. pulka gal-
venie spēki. Bija stiprs sals. Sniegs vietām sniedzās līdz jostas
vietai. Pusnakts sastapa padomju karavīrus ienaidnieka aizmu-

gurē. Kareivji, komandieri un politdarbinieki apsveica cits citu

ar jauno — 1942. gadu. Visiem bija tikai viens novēlējums: ātrāk

sagraut nīsto ienaidnieku un atgriezties dzimtajā Latvijā.

«Pārgājiens ilga apmēram 10 stundas. Katra minūte bija

dārga. Pulka apakšvienības, sākot no izlūkiem, sapieri, sakarnieki

soli pa solim virzījās uz priekšu. Mūsu karavīru parādīšanās

izraisīja fašistu nometnē lielu paniku un trauksmi,» stāsta par

šo pārgājienu 92. pulka komisārs J. Piesis.

Nākošajā naktī tai pašā virzienā gājienu uzsāka 191. pulks

kopā ar artilēriju, mīnmetējiem, ložmetējiem un transporta līdzek-

ļiem.
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Latviešu 201. strēlnieku divīzijas karavīri pie kaujas karoga

pirms došanās uz fronti 1941. gada novembrī.

4. janvārī Latviešu divīzijas karavīri sadarbībā ar citām

daļām iztrieca fašistus no senās krievu pilsētas — Borovskas.

Turpmākajās dienās latviešu strēlnieki, cīnīdamies ārkārtīgi

smagos apstākļos, jo 1941./42. gada ziema bija ļoti barga, pieda-

lījās vairāku apkārtnes ciemu — Lučnu, Fedotovo, Iņutino, Red-

kino v. c. atbrīvošanā. Sajās cīņās sevišķi izcēlās izlūki leitnants

J. Ķezberis un ložmetējnieks jefreitors I. Urbāns. Viņi bija pir-
mie divīzijas karavīri, kas saņēma Ļeņina ordeni. Kaujās lat-

viešu karavīri iznīcināja vairākus simtus vāciešu un ieguva daudz

trofeju. Padomju pavēlniecība augstu novērtēja latviešu kareivju
varoņdarbus cīņās pie Maskavas un apbalvoja divīzijā 201 cil-

vēku. Starp apbalvotajiem bija politdarbinieki A. Kadiķis, A. Prī-

verts, J. Turčins v. c, komandieri A. Spalāns, V. Stebuliņš,
J. Čaša v. c.

Latviešu tautas dēlu cīņas pie Maskavas pret vācu fašistiska-

jiem iebrucējiem vēl vairāk saliedēja latviešu un krievu tautas

vēsturisko draudzību un bija Padomju Savienības tautu draudzī-

bas, brālības un savstarpējās palīdzības spilgts piemērs grūtajos
kara apstākļos. Kāds latviešu strēlnieks toreiz teica: «Aiz mums

bija Maskava, kuras aizstāvēšanai Padomju Savienības tautas

sūtīja savus labākos dēlus. Latviešu tautu te pārstāvēja Latviešu

strēlnieku divīzijas pulki. Katrs strēlnieks bija atbildīgs vēstures

un latviešu tautas priekšā par cīņas iznākumu pie Maskavas. Šai

cīņai sekoja visa pasaule .. . visa latviešu tauta.»
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Pirms 30 g a di c m

Dz. Vīksna

PROLETĀRISKĀ INTERNACIONĀLISMA

SPILGTA IZPAUSME

1936. gada 18. jūlija rītā radio no Seutas pilsētas pārraidīja dīvainu ziņo-

jumu: «Pār visu Spāniju skaidras debesis.» Tas bija spāņu reakcionāru noru-

nātais signāls kontrrevolucionārā dumpja sākšanai. Sai dienā Spānijas tautai

debesis satumsa uz ilgiem gadiem. Sākās drūmās pagātnes spēku — muižnieku,

kapitālistu, monarhistisko ģenerāļu un garīdzniecības — asiņainais karagājiens
pret Spānijas republiku. Spānijas Komunistiskās partijas vadībā tauta cēlās

nacionāli revolucionārajam karam par savas zemes brīvību, neatkarību un

demokrātiju.
Notikumi Spānijā bija priekšspēle visas pasaules progresīvo spēku un

fašisma sadursmei. Tūlīt pēc dumpja sākšanās spāņu kontrrevolucionāri saņēma
milzīgus bruņojuma sūtījumus no fašistiskās Itālijas, drīz vien tiem palīgā
ieradās vesels Itālijas armijas ekspedīcijas korpuss — 50 tūkstoši labi bruņotu
kareivju un virsnieku. Spānijas piekrasti bloķēja vācu karakuģi, hitleriskā

Vācija dumpiniekiem piesūtīja ložmetējus, lielgabalus, tankus, lidmašīnas un

citu kara tehniku. Pēc neilga laika dumpinieku rīcībā bija arī vairāki desmiti

tūkstošu algotņu no Marokas.

Spānijas zeme un ļaudis dega kara ugunīs, kontrrevolūcijas spēku lidma-

šīnas zvēriski bombardēja republikāniskās Spānijas pilsētas un ciemus. Spāni-

jas sirdsapziņas —
Doloresas Ibaruri kvēlajam aicinājumam «No pasarān!» —

«Viņi netiks cauri!» atsaucās demokrātiskie spēki visā pasaulē. Visur notika

darbaļaužu demonstrācijas, kas protestēja pret kontrrevolucionāro spēku mēģi-

nājumu nospiest uz ceļiem brīvību mīlošo tautu. Lielu palīdzību Spānijas Tau-

tas frontei sniedza toreiz vienīgā strādnieku un zemnieku valsts pasaulē •—
Padomju Savienība. Tā atklāti nosodīja Rietumeiropas «demokrātisko» valstu

«neiejaukšanās» politiku, kas nodevīgi vērsās pret spāņu tautu — piegādēm
republikāņu armijai robeža bija slēgta, bet dumpinieki šai laikā saņēma bagā-

tīgus sūtījumus no fašistiskajām valstīm. 1936. gada augustā Padomju Savie-

nība iesaistījās vispasaules kustībā par palīdzības sniegšanu Spānijas tautai.

Uz republikāniskās Spānijas ostām devās kuģi ar pārtiku, medikamentiem,
apģērbu, ieročiem. Arī Padomju Savienībā dzīvojošie latvieši, gan rūpnīcu strād-

nieki un iestāžu darbinieki, gan kolhoznieki, iesaistījās līdzekļu vākšanā. Maska-

vas latviešu laikraksts «Komūnām Cīņa» regulāri ievietoja ziņojumus par

cīņām Spānijas frontēs, rakstīja par ļaudīm, kas nesavtīgi palīdz tālajai un

tomēr sirdij tik tuvajai zemei, stāstīja par spāņu bērniem, kas, karā kļuvuši
bāreņi, atraduši otru dzimteni viesmīlīgajā un draudzīgajā Padomju Savienībā.

Arī buržuāziskajā Latvijā visa progresīvā sabiedrība ar dziļām simpātijām
sekoja Spānijas republikāņu cīņām pret iekšējo kontrrevolūciju un starptautiskās
reakcijas intervenci. Latvijas Komunistiskā partija un Darba jaunatnes savie-

nība, pretēji valdošās buržuāzijas naidīgajai nostājai, aicināja visus Latvijas
darbaļaudis atbalstīt Spānijas tautu tās varonīgajā cīņā. Nelegālie izdevumi

brīdināja latviešu tautu, ka gan Spānijas kontrrevolucionāri, gan pašu mājas
fašisti ir vienas un tās pašas starptautiskās fašisma ķēdes locekļi. 1936. gada
septembrī Latvijas Sarkanā Palīdzība uzsāka ziedojumu vākšanu karā cietušo

spāņu cīnītāju un viņu ģimeņu atbalstīšanai. Ar republikāniskās Spānijas sūt-

niecības palīdzību uz Spāniju tika nosūtīti Latvija savāktie naudas līdzekļi,
drēbes karā cietušajām ģimenēm un citas nepieciešamas lietas.
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Lai vēl tiešāk un jūtamāk iesaistītos republikāniskās Spānijas aizstāvēšanā,

ap 100 latviešu jauniešu slepus, buržuāziskajai valdībai nezinot, pa dažādiem

ceļiem devās uz Spāniju un cīnījās tur ar ieročiem rokās. Slaveno kauju vēs-

turē savu lappusi ierakstīja Latvijas komjauniešu vadītājs K. Rozenbergs
(Kūlijs), J. Palkavnieks, 2. Grīva (Folmanisj, J. Beniķis, G. Broziņš, B. Cinis

un daudzi citi. B. Cinis, E. Jēkabsons, M. Svarcs, A. Barons un citi jaunieši

par Spānijas brīvību un neatkarību atdeva pašu dārgāko — savas jaunas dzī

vības. Latvijas brīvprātīgie pašaizliedzīgi cīnījās Jansona-Brauna artilēristu

grupā, Leona Paegles prettanku artilērijas baterijā, medicīnas dienesta un

dažādās spāņu un internacionālajās kaujas vienībās.

35 tūkstoši brīvprātīgo no 54 pasaules zemēm atbildēja uz izaicinājumu,
ko fašisms bija metis sejā visām brīvību mīlošajām tautām. Jau 1936. gada
novembrī cīņā iesaistījās pirmās internacionālās kaujas vienības

— franču

«Parīzes Komūna», vācu Edgara Andrē un Ernsta Telmaņa internacionālās

brigādes. Ap 3350 brīvprātīgo no Itālijas izveidoja Garibaldi brigādi, 3000 ame-

rikāņu cīnījās Linkolna internacionālajā brigādē un citās republikāņu karaspēka
vienībās. Simtiem un tūkstošiem cīnītāju pārstāvēja arī Anglijas, Austrijas,
Bulgārijas, Dienvidslāvijas, Polijas un daudzu citu zemju progresīvo sabied-

rību. Internacionālajā Capajeva bataljonā cīnījās 21 dažādu tautību pārstāvji.
Spānijas tautas cīņās pret fašismu piedalījās tādi pazīstami strādnieku šķiras
vadoņi kā Palmiro Toljati, Luidži Longo, ar ieročiem un spalvu cīnījās rakst-

nieki Mate Zalka, Ludvigs Renns, Gustavs Reglers. Republikāņu armijas apmā-
cīšanā un kara darbības organizēšanā daudz palīdzēja padomju kara speciālisti
K. Mereckovs, R. Maļinovskis, P. Batovs. Par militāriem padomniekiem c

panijā
darbojās arī Padomju Savienībā dzīvojošie latvieši — aktīvais 1905. g īdu revo-

lūcijas dalībnieks Latvijā D. Beika, izcilais izlūks J. Bērziņš, redzamais militā-

rais darbinieks P. Pumpurs, R. Lācis un citi. Tankistam P. Tiltiņam (Arma-
nam) par izcilu varonību kaujās pie Madrides 1936. gada beigas Padomju
valdība piešķīra Padomju Savienības Varoņa nosaukumu. P. Tiltiņš bija pirmais
latvietis, kam piešķirts šis goda pilnais nosaukums, un pirmais Padomju Savie-

nības pilsonis, kam šis nosaukums piešķirts par nopelniem kaujas laukā.

Spānijas republikas aizstāvjiem nācās cīnīties ļoti sarežģītos apstākļos.
Kaut gan Spānijas Tautas fronte varonīgi pretojās, spāņu fašistiem un ārzemju
interventiem izdevās gūt panākumus vairākos militāri svarigos iecirkņos. Repub-
likas spēku vājināja iekšējā kontrrevolūcija, bet jo sevišķi tas apstāklis, ka

starp dažādajām Tautas frontes partijām nebija vienot.bas. 1938. gada beigas
abas karojošās puses vienojās par ārzemnieku aiziešanu no frontes. Tā kā

fašistiskajā Franko karaspēkā ārzemju algotņu (pirmām kārtām itāliešu un

vācu kareivju) skaits bija daudzkārt lielāks par cīnītāju skaitu internacionāla-

jās brigādēs, kas aizstāvēja republiku, tad likās, ka šāds lēmums varētu no-

svērt uzvaras kausu par labu Tautas frontei. Bet, lai gan internacionālas bri-

gādes tika likvidētas, fašisti nodevīgi lauza savu solījumu. 1939. gada martā

Madridē un citās pilsētās notika kontrrevolucionārie dumpji, un Spānijas Tau-

tas frontei nācās atkāpties pārspēka priekšā.
In ernacionālo brigāžu cīnītāji, to vidū ari latvieši, kara beigas sagaidīja

Spānijas ziemeļos. Viņi saņēma pavēli nolikt ieročus un atstāt Spānijas teri-

toriju. Bijušajiem internacionālo brigāžu karavīriem sākās gadiem ilgs posta
un ciešanu laiks koncentrācijas nometnēs Francijas dienvidos. Buržuāziskā

Latvija jau 1939. gada sākumā pasteidzās atzīt fašistisko Franko režīmu un

darīja visu, lai revolucionāri noskaņotie pašaizliedzīgie cīnītāji nevārē'u atgriez-

ties dzimtenē. Tikai padomju varas apstākļos, 1941. gada 8. maijā, viņi ieradās

dzimtajā Rīgā, bet atelpa pēc smagajām dienām bija īsa — drīz vien Spānijas

cīņu dalībniekiem nācās no jauna ņemt rokās ieročus, lai sākto cīņu pret
fašismu turpinātu līdz pilnīgai uzvarai.
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M. Kalve

RAKSTNIEKS UN CĪNĪTĀJS LEONS PAEGLE

Dzirdot Leona Paegles vārdu, nāk prātā viņa dzejoļu krājumi
«Jauno vanagu sasaukšanās» un «Cietumi nelīdz». Nāk prāta
«Centrāles dziesma», kuru daudzi revolucionāri, kas buržuāzis-

kās Latvijas laikā bija ieslodzīti Rīgas Centrālcietumā, uzskatīja

par savu himnu. Atmiņā ieskanas arī dziesma par atriebējiem
mežabrāļiem, kas fašistiskās okupācijas gados bija dārga un

tuva padomju partizāniem. Vidrižu kalēja dēls Leons Paegle

(1890. —1926.) sacerējis daudz spēcīgu, revolucionāru dzejoļu, kas

saviļņojuši un vēl arvien saviļņo cilvēku sirdis. Viņš rakstījis arī

lugas, romānus, stāstus, publicistiskus rakstus. Ar savu dzīvi un

daiļradi L. Paegle ir darba tautas audzinātājs, viņa paša vārdiem

runājot, cīnītājs «par jaunu, labāku kultūru, par miesīgu un

garīgu atbrīvošanos, par taisnību, par daiļumu, par sociālismu».

L. Paegle pieder pie tiem rakstniekiem, kuri savu īsto aicinā-

jumu, savas mākslas un dzīves īsto mērķi atraduši Lielās Oktobra

revolūcijas ietekmē. Viņš pats izsakās, ka revolūcija viņu aizrā-

vusi kā «nepieredzēts brīnums, kā varenākais un skaistākais, ko

cilvēks jebkad var piedzīvot».
Daudzas progresīvas tendences L. Paegles daiļradē izpaužas

jau pirms Lielās Oktobra revolūcijas. Oktobra vētru rosināts,
L. Paegle kļūst par tautas brīvības kareivi. 1917. gadā sakas

galvenais, vērtīgākais L. Paegles darbības periods, kurā viņš
dod lielu, paliekošu ieguldījumu revolu-

cionārajā literatūrā, sabiedriskās domas

attīstībā, tautas cīņā par padomju varu.

Uzplaukst viņa rakstnieka un sabied-

riska darbinieka talants. 1917. gadā
Paegle iestājas boļševiku partijā, Mas-

kavas latviešu sekciju apvienībā. Leons

Paegle ilgāku laiku strādājis par sko-

lotāju — no 1911. līdz 1914. gadam

Vecmīlgrāvī, pēc tam studiju gados
Maskavā.

Pec carisma gāšanas L. Paegle,
būdams izglītības un skolu lietu lek-

Leons Paegle.
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lors un propagandists, apbraukā daudzas Krievijas pilsētas. Viņš
ir lielisks runātājs, kas prot sajūsmināt un aizraut. Savā auto-

biogrāfijā L. Paegle raksta: «Runāt uz tautu man šķita ka

skaistākā dzeja, es suģestēju sevi un citus, un man bija panā-
kumi.» 1918. gada rudenī Paegle no Maskavas atgriežas Rīga.

Padomju varas laikā, 1919. gadā, viņš strādā par Rīgas pilsētas
1. vidusskolas pārzini. Toreizējās jaunās latviešu padomju kul-

tūras darbinieku vidū Paegle ir viens no redzamākajiem. Ar

viņa lugu «Augšāmcelšanās» darbu sāk jaundibinātais Strād-

nieku teātris.

Pēc Padomju Latvijas sagrāves Leonam Paeglem sākas inten-

sīvas, neatlaidīgas revolucionāras cīņas, darba un ciešanu gadi

buržuāzijas kundzības apstākļos. Dzejnieks tiek vajāts un vai-

rākkārt apcietināts, par skolotāju strādāt viņam neatļauj.
L. Paegle nodarbojas ar rakstniecību un tulkošanu, sastāda mācību

grāmatas. Buržuāziskie nacionālisti cenšas salauzt viņa enerģiju,

apturēt un iznīcināt viņa sabiedrisko, politisko un literāro rosmi.

Un tomēr Paegle nenovēršas no revolucionārās cīņas ceļa, prot
un spēj strādāt, kaut arī pakļauts smagām represijām. Buržuā-

ziskās Latvijas laikā viņš rosīgi darbojas Rīgas kreisajās strād-

nieku arodbiedrībās un Tautas augstskolā. Kā kreiso arodnieku

pārstāvis Paegle vairākkārt tiek ievēlēts Rīgas pilsētas domē.

Viņu izvirza par deputātu kandidātu saeimas vēlēšanās, bet vēlē-

šanu priekšvakarā dzejnieku vienmēr arestē. Iznācis no cietuma,

Paegle atkal no jauna turpina cīnīties pret buržuāziju. Kā lek-

tors un revolucionārs rakstnieks Paegle ir sevišķi populārs un

iemīļots darba jaunatnes vidū. Saviem vajātājiem un visiem, kas

cenšas apspiest tautas atbrīvošanās kustību, L. Paegle met acīs

lepnus vārdus «Cietumi nelīdz!».

Nemitīgās vajāšanas, biežie aresti sagrauž dzejnieka veselību,
sākas kaulu sarkoma. 1926. gada 28. janvārī L. Paegle mirst.

Viņa nāve dziļi satrauca progresīvās aprindas. Leona Paegles
bēres kļūst par varenu demonstrāciju, kurā piedalās ap 10000

cilvēku, orķestris spēlē «Internacionāli», pavadītāji dzied dziesmu

«Ar kaujas saucieniem uz lūpām». Ne tikai Latvijā, bet arī Mas-

kavā un Ļeņingradā notiek L. Paegles piemiņas vakari. Kreisās
strādniecības prese dziļās sērās rakstīja, ka revolucionārā dzej-
nieka nāve ir liels zaudējums visai latviešu tautai. Nelegālais
žurnāls «Sarkanā Palīdzība» uzsvēra: «Paegle ir ne slimības,
bet pilsoniskās diktatūras upuris.» 1919. gadā cīņās par sarkano

Rīgu kritušo un vācu imperiālistu noslepkavoto revolucionāru

bērēs L. Paegle teica: «Par apspiestiem un vārdzinātiem gadu
simtiem un tūkstošiem, par esošo un nākošo strādnieku audzi, par
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visa zemju pamatšķiru viņi ir atdevuši savu dzīvību.» Sos vārdus

varam attiecināt arī uz pašu Leonu Paegli.

Četrdesmit gadi, kas pagājuši kopš L. Paegles nāves, ir lielu

notikumu laiks, kurā latviešu tautas dzīvē norisinājušās dziļas

pārmaiņas. Ir piepildīti L. Paegles politiskie ideāli, Latvijas

darbaļaudis nokratījuši kapitālisma jūgu, atjaunojuši padomju
iekārtu, guvuši lielus panākumus kultūras dzīvē, tautas saimnie-

cībā. Mūsu sabiedrībā jau šodien aug un veidojas komunistiskās

nākotnes cilvēks, top jauna morāle. Cīņā par šo morāli, par jauno
cilvēku L. Paegles darbi ir labi ceļabiedri, draugi un palīgi.

L. Paegles dzīve beidzās pāragri, viņa literārās dotības nepa-

guva pilnā mērā atraisīties, bet visā viņa daiļradē jūtams ener-

ģisks, humāns gars, spilgts, optimistisks talants. Viņa darbos

strāvo īsta mīlestība uz dzīvi un cilvēkiem, naids pret zemiskumu,

egoismu, mietpilsonību, pret netaisnību un imperiālistisko
karu.

Vai tas būtu L. Paegles romāns «Nāves cilpa» (1924.), stāstu

krājumi «Darba bērni» (1921.), «Pār sāpju slieksni» (1922.), «Kas

atsēdēs?» (1927.) vai lugas un dzejoļu grāmatas — visur dzirkstī

patiesības meklētāja spēks, verd nemiers ar kapitālistisko iekārtu,
skan sauciens pēc īstas cilvēcības. Paegles darbi vēl arvien ir

laikmetīgi. Piemēram, domas, ko viņš izteicis par skolu lietām,

par teātri, vispār par strādniecisko kultūru un nākotnes cilvēku,

var interesēt arī mūsdienu lasītāju. Tā 1919. gadā rakstā «Mūsu

skolu politika» L. Paegle neatlaidīgi uzsver, ka jāizveido skola,

kas prastu sagatavot praktiskai dzīvei un nesniegtu tādas zinā-

šanas, kas nevienam nav vajadzīgas. Paegle piezīmē: «Gadās

bieži, ka mācīts dēls, ar uzslavu nobeidzis vidusskolu, neprot iz-

mērīt zemes gabala lielumu vai vietas augstumu, kamēr viņa
vecais tēvs, kas nav baudījis nekādu izglītību, prot to izdarīt ar

vienkāršiem, praktiskiem paņēmieniem.» Paegle prasa, lai skolu

programmas atbilstu padomju dzīves vajadzībām.

Skaisti ir Paegles sapņi par nākamību. Rakstā «Nākotnes

kultūra» (1920.) viņš aicina, lai laikmetā, kad iet bojā vecā pa-
saule un dzimst jauna, ikviens gribētu un spētu «izprast vēstu-

res gaitu un atrast sev ceļvedi — zvaigzni nākotnes miglājos».
Dzejnieks sapņo par komunistisko rītdienu, kurā nebūs nekā, kas

cilvēku pazemo un apkauno. Cilvēks pratīs «nest visai sabiedrībai

pretim labāko, kas mīt viņa dvēselē, un saņemt pretim no sabied-

rības to pašu». Paegle nenoliedz atsevišķa indivīda lielo lomu,

bet pārliecināts, ka nākotnes kultūras radīšanā milzīga nozīme

būs kolektīvam darbam.

Paegle mudina uz iniciatīvu, uz radošu pieeju dzīvei, uz īstu
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internacionālismu, kolektīvismu, tautu draudzību. Mūsu skaistajā
un trauksmainajā laikmetā, kad katra diena nāk ar jauniem pie-
nākumiem un sapņiem, atceramies Leonu Paegli, revolucionāro

rakstnieku un cīnītāju. Neaizmirstam viņa vārdus —

Tiem drosmes vajaga, kas zvaigznes meklē,

tiem spārnu vajaga, kas lidot grib!
Leona Paegles piemiņu saglabāt palīdz memoriālais muzejs,

kas atrodas dzejnieka dzimtajā pusē — Vidrižos.

Pirms 50 gadiem

Dz. Paeglīte

IMANTU SUDMALI ATCEROTIES

1966. gada 19. martā paiet 50 gadi, kopš dzimis leģendārais
latviešu partizāns un Rīgas antifašistiskās pagrīdes organizētājs

un vadītājs, Padomju Savienības Varonis Imants Sudmalis.

Imants Sudmalis dzīvoja īsu mūžu, bet ar savu aktīvo revolu-

cionāro darbību, ar kvēlo Dzimtenes mīlestību, cilvēcīgumu un

sirds degsmi viņš ir atstājis tautā neizdzēšamas atmiņas.
Jau sešpadsmit gadu vecumā Imants sāka aktīvi darboties

Latvijas komjaunatnes pagrīdes organizācijā Liepājā. 1933. gadā

viņu arestēja. Septiņpadsmitgadīgajam jauneklim buržuāziskā

tiesa piesprieda trīs gadus ieslodzījuma. Cietums nesalauza

Imanta cīņas sparu — pēc soda izciešanas viņš iekļāvās revolu-

cionārajā cīņā ar vēl lielāku enerģiju.
1940. gada janvārī Imantu arestēja otro reizi. Tauta, gāzusi

ienīsto buržuāzijas diktatūru, atvēra Rīgas Centrālcietuma durvis

arī Imantam.

Sākās aizrautīgs jauncelsmes darbs. Imants Sudmalis kļuva

par Latvijas Komunistiskās partijas biedru, viņu norīkoja par

Latvijas ĻKJS Liepājas apriņķa komitejas sekretāru. Viņš bija
arī komjaunatnes Centrālās Komitejas loceklis.

Mierīgo darbu sociālisma celtniecībā pārtrauca fašistiskā

karaspēka iebrukums. Ne mirkli nešaubīdamies, Imants tvēra šau-

teni un aktīvi cīnījās Liepājas aizstāvju rindās. Gandrīz nedēļu
nelielais pilsētas garnizons un apbruņotie strādnieki cīnījās pret
hitleriešu regulārās armijas daļu. I. Sudmalis un nedaudzi dros-

minieki gan izlauzās no ielenkuma, bet nokļūt līdz Sarkanajai

Armijai viņiem vairs neizdevās.

I. Sudmalis dzīvoja okupētajā Latvija nelegāli. Jau kopš pir-

majām okupācijas dienām Latvijas pilsētās un laukos radās
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Imants Sudmalis 1941. gada sākumā.

antifašistiskās grupas. Imants Sudmalis

sāka apvienot tās un veidot antifašistiskās

cīņas centru Rīgā.
Imantu neapmierināja paveiktais, viņš

alka aktīvākas darbības, tāpēc 1942. gada

maijā iesaistījās I. Zaharova vadītajā par-

tizānu vienībā, kas darbojās Latvijas un

Baltkrievijas pierobežā, Osvejas rajonā.

Enerģiskais jaunietis piedalījās vairākās

pārdrošās partizānu operācijās.
1942. gada septembrī kopā ar citiem

partizāniem Imants Sudmalis pārgāja

fronti, ieradās Maskavā un ziņoja Latvi-

jas KP Centrālajai Komitejai par stāvokli

okupētajā Latvijā. īsu brīdi Imants tikās

ar dzīvesbiedri Mariju un meitām Aiju un Sarmīti, tad atkal devās

partizāna gaitās. Šoreiz tās sākās 1942. gada decembrī. Imantam

Sudmalim tika parādīta liela uzticība
— viņš bija Atsevišķās lat-

viešu partizānu vienības, vēlāk Latviešu partizānu brigādes part-

orgs.

1943. gada vasarā Latvijas KP Centrālās Komitejas uzde-

vumā I. Sudmalis devās uz Rīgu, lai turpinātu pagrīdes organi-

zāciju veidošanu un apvienošanu. I. Sudmaļa darbības rezultātā

tika nodibināta Latvijas ĻKJS Rīgas pilsētas komiteja. Rīgā un

tās apkārtnē darbojās vienpadsmit komjaunatnes organizāciju ar

vairāk nekā 60 biedriem. Aktivizējās arī Rīgas antifašistiskā

pagrīde. Komjaunieši un antifašistiskā jaunatne izplatīja nele-

gālās lapiņas un uzsaukumus, sūtīja jaunus cīnītājus uz parti-
zānu vienībām, organizēja diversijas. I. Sudmaļa vadībā sarīko-

tais sprādziens Doma laukumā 1943. gada 13. novembrī satrauca

okupantus, iedvesa tiem bailes. Saniknotie fašisti visiem spēkiem
centās atrast sprādziena organizētājus; par viņu galvām izsolīja
lielu atlīdzību — 30 000 reihsmarku. Velti gestapovieši tvarstīja
Imantu. 1943. gada 18. decembrī viņš bija atkal partizānu vie-

nībā.

1943. gada beigās nebija tāda Latvijas novada, kur nebūtu

antifašistiskās, komjaunatnes vai partijas organizācijas. Ziemeļ-

latvijā darbojās Latvijas KP Vidzemes apgabala komiteja, kā

arī Latvijas KP Valkas un Madonas apriņķu komiteja. Atceļā no
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Rīgas uz partizānu brigādes centru Osveja Imants nodibināja
ar tām sakarus.

1944. gada janvāra beigās I. Sudmalis no jauna ieradās Rīgā.

Viņam līdzi bija tipogrāfijas piederumi un burtlicis. Sāksies

spraigs darba cēliens! Bet — organizācijā bija iekļuvis node-

vējs — kopš 1943. gada oktobra radists Sedlinieks-Gajeckis kal-

poja vāca «drošības policijai». Imants Sudmalis veikli izvairījās
no okšķeriem, brīdināja biedrus un darīja visu, kas bija viņa spē-
kos, lai novērstu Rīgas organizācijas sagrāvi. Zināmā mērā tas

arī izdevās; daļa biedru aizgāja uz partizānu vienībām, citi no-

konspirējās Rīgā. Imants būtu varējis izvairīties no aresta, ja
viņš, uzzinājis par nodevību, būtu devies prom no Rīgas. Bet

Imants atkal palika segt atkāpšanos, kā to ne vienu reizi vien

bija darījis partizāna gaitās.

1944. gada 18. februārī hitleriešiem izdevās arestēt Imantu,

pēc tam arī viņa cīņu biedrus Džemu Bankoviču, Maldi Skreiju.
Almu Miķelsoni v. c.

«Drošības policijas» bendes cerēja, ka apcietinātie sniegs ziņas

par organizācijas biedriem, bet viņi, kā liecina tukšie noprati-
nāšanas protokoli, klusēja.

1944. gada 13. aprīlī Imantam un viņa biedriem okupantu
tiesa piesprieda nāves sodu pakarot. Vēl 40 dienas Imantam Sud-

malim nācās pavadīt vieninieku kamerā. Tā okupanti cerēja sa-

lauzt komunista gribas spēku, piespiest viņu runāt, taču varo-

nīgo cīnītāju nekas nespēja salauzt.

1944. gada 25. maijā stāja pukstēt varonīgā komjaunieša un

kvēlā komunista Imanta Sudmaļa sirds, tāda cilvēka sirds, kura

dzīve ir bijusi nepārtraukta cīņa par labāku nākotni.

«Es atskatījos uz aizvadītajām dienām, un nekā man nav sev

ko pārmest ■— esmu bijis cilvēks un cīnītājs šajās tik izšķiroša-

jās cilvēku cilts dienās. Kaut nākotne būtu labāka un laimīgāka,
tādai tai ir jābūt! Veltīgi tik daudz asiņu nevar tikt izliets,» rak-

stīja Imants pēdējā vēstulē sievai.

Imantu Sudmali raksturo izturība un vīrišķība, pārliecība par

savas lietas taisnīgumu, ticība padomju tautas uzvarai, naids

pret fašistiskajiem iebrucējiem.
Pēc kara Imantu Sudmali guldīja Raiņa kapos. Kapa piemi-

neklī iecirsti Tautas dzejnieka vārdi:

«Tava tauta nezudīs,

ja tu iesi mirt par tautu!»
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V. Bērziņš

PULCIŅŠ «PELĒKIE»

Jau drīz pēc imperiālistiskā pasaules kara sākuma, pēc vācu karaspēka
iebrukuma Kurzemē 1915. gadā, Latviju šķērsoja frontes līnija, kas ilgu laiku
atradās pie Daugavas. Šādos apstākļos 1915. gada jūlijā, pēc tam, kad latviešu
buržuāzijas pārstāvji, cariskās Krievijas Valsts domes deputāti J. Goldmanis un

J. Zālītis, bija izdabūjuši attiecīgu cara valdības atļauju, sākās latviešu strēl-
nieku bataljonu formēšana. Izmantojot latviešu tautas mūžseno naidu pret vācu

baroniem, buržuāzija, cerēdama iegūt cara valdības labvēlību, izvērsa plašn
propagandu un aicināja latviešu jaunekļus un vīrus iestāties strēlnieku batal-

jonos un liet savas asinis par carismu. Pavisam tika saformēti astoņi strēl-

nieku bataljoni, kas vēlāk izveidoti par pulkiem.
Pēc neilga apmācības kursa strēlniekus jau raidīja kaujās pie Slokas un

Olaines. Pirmajām sadursmēm ar ienaidnieku sekoja daudz jaunu kauju, kas

prasīja simtiem un tūkstošiem upuru. Latviešu strēlnieki, kā to varēja secināt

pēc turpmākajiem notikumiem, bet jo sevišķi pēc t. s. Ziemsvētku kaujām, bija
nolemti izkaušanai. So valdošo aprindu nodomu atmaskoja Latvijas Sociāl-

demokrātija, kas centās panākt, lai apbruņotie latviešu bezzemnieki un strād-

nieki izprastu strādnieku šķiras revolucionāros uzdevumus imperiālistiskajā kara

un pārvērstu to pilsoņu karā, Cara armijas neveiksmes frontē, nodevības, strēl-

nieku grūtās cīņas un smagie upuri savukārt ietekmēja strēlnieku noskaņojumu,
radīja neapmierinātību ar pastāvošo iekārtu.

Strēlnieku rindās atradās arī Latvijas Sociāldemokrātijas biedri, tomēr uztu-

rēt savstarpējus sakarus tiem bija ļoti igrūti. 1916. gadā, kad līdz ar mobili-

zēto ieplūšanu bataljonos pieauga arī komunistu skaits, strēlnieku vidū sāka

organizēties nelegāli pulciņi. Tāds pulciņš 1916. gada vasarā izveidojās lat-

viešu strēlnieku rezerves bataljonā, kas atradās Tērbatā. Pulciņa nosaukums

«Pelēkie» liecināja, ka tas apvienoja pelēkajos karavīru šineļos tērptos komu-

nistus. Sākumā pulciņa sastāvs bija neliels — pavisam 5—6 cilvēki, kuru dar-

bību turklāt traucēja kā stingrā disciplīna, tā arī tas apstāklis, ka bataljona
rotas Tērbatā neatradās vienkopus. Kad 1916. gada septembrī rezerves batal-

jonu pārcēla uz Valmieru un pēc neilga laika pārveidoja rezerves pulkā, pul-
ciņš «Pelēkie» saistījās ar LSD Vidienas organizāciju. Drīz vien tas apvienoja
ap 15 cilvēku. Pulciņa biedri Ādolfs Anskins, Augusts Krieviņš un Jānis Vilks

darbojās Vidienas organizācijas konferencē ievēlētajā Vidienas komitejā.
«Pelēko» vidū bija arī K. Gailis, J. Fogelis, A. Vīksne, J. Laroze, K. Straz-

diņš. Revolucionārās aģitācijas darbu komunisti veica visās pulka rotās, indi-

viduālās pārrunās ar strēlniekiem izskaidrojot patiesību par asiņaino imperiā-
listisko karu. Komunistu ietekme strēlnieku vidū pakāpeniski pieauga. Dodoties

uz fronti, daudzi strēlnieki aiznesa sev līdz «Pelēko» aģitācijas galveno domu
—

pavērst durkļus pret tiem, kuru interesēs kari notiek.

Sākoties Februāra buržuāziskajai revolūcijai, pulciņš «Pelēkie» aktivizēja
savu darbību, noorganizēja strēlnieku bruņotu demonstrāciju Valmierā. 1917.

gada martā pulciņš «Pelēkie» izbeidza savu darbību. Atsevišķie revolucionāro

cīnītāju pulciņi, kas bija nodibinājušies latviešu strēlnieku pulkos, apvienojās,
izveidojot vienotu LSD Latviešu strēlnieku pulku organizāciju. Komunistu

ietekme strēlnieku pulkos turpināja pieaugt, un 1917. gada maijā latviešu strēl-

nieki noteikti nostājās sociālistiskās revolūcijas cīnītāju rindās. Latviešu strēl-

nieki devuši lielu ieguldījumu cīņā par padomju varu gan Oktobra revolūcija--
dienas, gan grūtajos pilsoņu kara un ārvalstu intervencijas gados. Vēlāk dau-

dzi no kādreizējā pulciņa «Pelēkie» biedriem kļuva par vadošiem partijas un

saimnieciskajiem darbiniekiem, ieņēma atbildīgus posteņus Sarkanajā Armijā.
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Pirms 60 gadiem

V. Saliņa

VIENOTĀ IERINDĀ

1905. gada revolūcijas dienās Latvijas proletariāts cīnījās
roku rokā ar visas Krievijas proletariātu pret kopējo ienaid-

nieku — carisko patvaldību. Tautas masu cīņu Latvijā vadīja
trīs nacionālas sociāldemokrātiskas organizācijas, kuras nebija
apvienotas vienotā teritoriālā organizācijā: līdztekus Latviešu

SDSP, kas īsā laikā bija kļuvusi par galveno revolucionārās kus-

tības spēku Latvijā, darbojās arī KSDSP un Bunda organizā-
cijas.

Lai vadītu dažādo tautību darbaļaudis kopējā cīņā, bija nepie-
ciešams vispirms apvienot sociāldemokrātiskās organizācijas un

saliedēt visu tautību sociāldemokrātus vienotā teritoriālā orga-

nizācijā uz proletāriskā internacionālisma pamatiem un radīt

disciplinētu viengabala organizāciju Viskrievijas proletāriskās
partijas ietvaros. To arvien neatlaidīgāk sāka prasīt sociāldemo-

krātiskie strādnieki.

1906. gadā, kad iestājās revolūcijas atplūdi, Latvijas prole-
tariāts, pārorganizēdams pēc sakāves savas rindas, gatavojās jau-
nām cīņām, kas prasīja jaunu taktiku, jaunus cīņas paņēmienus.
Proletariāta partijas pirmais un galvenais uzdevums bija likvidēt

visas vietējās nesaskaņas starp dažādām organizācijām un radīt

vienotu, disciplinētu proletariāta avangardu.
1906. gada martā, apstākļos, kad plosījās soda ekspedīcijas

un terors, sanāca Latviešu SDSP «Pavasara» konference, kura

par savu galveno uzdevumu izvirzīja apspriest un izlemt jautā-

jumu par apvienošanos ar Krievijas SDSP. Konference atsacījās
no federālisma principa un atzina par nepieciešamu nodibināt

vienotu teritoriālu sociāldemokrātisku organizāciju Latvijā. Šo

nostādni konference izteica gandrīz vienbalsīgi pieņemtajā rezolū-

cijā: «visiem spēkiem apvienoties ar visām citām nacionālām

sociāldemokrātiskām organizācijām vienā vienīgā Viskrievijas
Sociāldemokrātiskā strādnieku partijā ar kopēju programmu un

kopēju cīņas taktiku, KSDSP teritoriālo sociāldemokrātisko orga-

nizāciju Latvijā nosaucot par Latvijas Sociāldemokrātiju».
Konference ievēlēja trīs delegātus — J. Ozolu, V. Dermani,

A. Buševicu ar padomdevēja balsstiesībām uz KSDSP IV (Apvie-

nošanās) kongresu, lai tie piedalītos jautājuma apspriešanā par

Latviešu SDSP apvienošanos ar KSDSP, nedodot delegācijai piln-

varas paziņot kongresam, ka LSDSP tūliņ iestājas KSDSP, bet
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atstājot ši jautājuma galīgu izlemšanu LSDSP nākamajam kon-

gresam.

KSDSP IV (Apvienošanās) kongress 1906. gada aprīlī Stok-

holmā pieņēma «Noteikumu projektu par Latviešu sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas apvienošanos ar KSDSP», kurš pama-
tos saskanēja ar LSDSP «Pavasara» konferences lēmumu.

V. I. Ļeņins, vērtējot kongresa darbu, rakstīja: «Liels kongresa
praktisks panākums ir paredzētā (daļēji jau realizētā) apvieno-
šanās ar nacionālajām s.-d. partijām. Sī apvienošanās stiprina
Krievijas SDS partiju. Tā palīdzēs izskaust pulciņu savrupības
pēdējās pēdas. Tā ienesīs svaigu strāvu partijas darbā. Tā lielā

mērā pastiprinās visu Krievijas tautu proletariāta spēku.»*
Par LSDSP apvienošanos ar KSDSP galīgi lēma LSDSP

111 kongress, kas notika 1906. gada 5.—8. (18. —21.) jūlijā. Vien-

balsīgi izlēmis jautājumu par apvienošanos uz KSDSP IV (Ap-
vienošanās) kongresā pieņemtā «Noteikumu projekta» pamata,
LSDSP 111 kongress kļuva par Latvijas Sociāldemokrātijas I kon-

gresu.

Kongress sākās Rīgā, konspiratīvu apstākļu dēļ turpināja
savu darbu Rīgas Jūrmalā — Majoros, bet, policijas iztraucēts,
sēdi pārtrauca un pēc pārtraukuma noslēguma sēdi noturēja Rīgā
8. (21.) jūlija naktī.

Kongresā piedalījās P. Stučka, kurš faktiski vadīja kongresa
sēdes un izstrādāja «Manifestu», F. Roziņš, J. Lencmanis,
J. Daniševskis, J. Ozols, J. Kažmers, O. Kārkliņš, T. Kalniņš,
E. Zandreiters, kaujinieku vadītāji F. Grīniņš, J. Dubelšteins,
J. Luters, mežabrāļu vadītāji P. Znotiņš, J. Gavēnis, V. Barbans,
KSDSP Rīgas organizācijas un Bunda organizācijas pārstāvji,
KSDSP CX un ari Igaunijas sociāldemokrātu pārstāvis, pavisam
60—70 delegātu. Viesu vidū bija ari viens no pirmajiem mark-

sistiem Latvijā — Pauls Dauge, kas bija ieradies no Maskavas.

Kongresa sākumā tika nolasīts V. I. Ļeņina apsveikums.

Majoros kongresa darbs noritēja biezu un kuplu krūmu aiz-

segtā vasarnīcā, kas atradās klusā ieliņā patālu no citām vasar-

nīcām un no ielas. Debates notika pusbalsī. Dienas kārtībā bez

vietējiem ziņojumiem bija jautājums par apvienošanos ar KSDSP,
statūtu pieņemšana, organizatoriskie un taktiskie jautājumi: par
attiecībām pret Valsts domi, par partizānu cīņu, par bruņoto
sacelšanos, par agrāro jautājumu.

Pec ilgam, vētrainām debatēm par LSDSP CX ziņojumu saka

* V. I. Ļeņins. Raksti, 10. sēj., 331. lpp.
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Māja Rīgā, Ļeņina ielā

51, kur 1906. gadā
naktī no 7. uz 8. jū-
liju notika LSD I kon-

gresa noslēguma sēde.

iezīmēties divi novirzieni partijā: bolševistiskais un meņševis-
tisikais. Meņševiki pauda oportūnistiskus uzskatus, novērtēdami

bruņotu cīņu kā smagu politisku kļūdu, un apgalvoja, ka nevaja-

dzējis ķerties pie ieročiem. Turpretim boļševiki, sekojot Ļeņinam,

augsti novērtēja partizānu un kaujinieku darbību, kas Latvijā

bija sevišķi spēcīgi attīstīta.

P. Stučka, atspēkodams meņševiku uzskatus, uzsvēra, ka no

marksistu viedokļa revolucionārajā cīņā Latvijā vislielākā kļūda

bijusi tā, ka vēl neesot bijusi Krievijas un Latvijas vienota sociāl-

demokrātija.

7. jūlijā ap pulksten pieciem, kad tikko bija sākusies LSD

statūtu apspriešana, kongresa gaitu iztraucēja policija. Kongresa
dalībnieki, lai izvairītos no apcietināšanas un represijām, stei-

dzās atstāt vasarnīcu, nezinādami, ka divu nejauši ieradušos poli-
cistu nodoms patiesībā bija tikai iekasēt peldu nodokli. Pretim

policistiem izgāja P. Stučka un, jau pirmajā mirklī aptvēris

situāciju, uzsvērti mierīgi un skaļi runāja ar tiem, lai vasarnīcā

palikušie biedri dzirdētu un saprastu, ka briesmas nedraud, taču

izcēlušos apjukumu un satraukumu neizdevās novērst. Kongresa
sēde tika pārtraukta un protokoli iznīcināti.

Vēlāk, kad kongresa delegāti bija izklīduši, policija, kam

vasarnīcas iemītnieku izturēšanās bija radījusi aizdomas, pār-

meklēja vasarnīcu, bet atrada tur vairs tikai 20 mēteļu un tik-

pat daudz cepuru. Vilcienā, kas brauca uz Rīgu, nejauši sasta-

pās P. Dauge un P. Stučka. P. Stučka ar dažiem citiem biedriem

jau bija norunājis, ka kongress ir jāturpina.

Kongresa pedeja sede notika naktī pilsētas centra kada maci-
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tāja dzīvoklī (tagad. Ļeņina ielā 51). Mācītājs uz divām dienām

bija izbraucis uz Jelgavu, bet viņa apkalpotāja — partijas bied-

rene sagatavoja mācītāja dzīvokli «viesu» uzņemšanai.

Kongresa pēdējā sēdē apsprieda un pieņēma LSD statūtus,

par partijas celtniecības principu atzīstot demokrātisko centrā-

lismu, kas noteica, ka visas vietējās un vadošās partijas iestādes

turpmāk tiks veidotas ne uz pārstāvju iecelšanas —■ kooptēšanas

pamata, bet gan izvēlot no noteikta biedru skaita vienu pār-
stāvi.

Latvijas Sociāldemokrātijas Centrālajā komitejā ievēlēja
P. Stučku, F. Roziņu, J. Lencmani, J. Daniševski, J. Ozolu, J. Tini,

J. Kažmeru, F. Tiesnieku, K. Šulcu.

LSD I kongresa sēdi, gaismai austot, slēdza P. Stučka.

Latvijas Sociāldemokrātijas CX 1906. gada 10. augustā pub-

licēja manifestu «Visam Latvijas proletariātam!», kurā uzsvērts,

ka LSDSP «bijuši sveši jebkādi šauri nacionālistiski centieni.

Viņa cienīgi nobeigusi savu vairākgadējo cenšanos pēc visa apzi-

nīgā Krievijas proletariāta apvienošanās vienā vienīgā Krievijas
soc. dem. strādnieku partijā. Viņa sagatavojusi auglīgu lauku šai

apvienošanai.»

Kopš šī kongresa Latvijas proletariāta partija kļuva par
KSDSP sastāvdaļu un Ļeņina vadībā cīnījās par carisma gāšanu
un par sociālistiskās revolūcijas uzvaru.

J. Ruberts

KAUJINIEKU UN MEŽABRĀĻU GADS

Krievijas pirmā revolūcija, kaut arī tā vēl nespēja gūt uzvaru,

jūtami satricināja cara patvaldības un muižnieku kundzības

pamatus. 1905. gada cīņu augstākos uzplūdus decembra otrajā

pusē nomainīja reakcijas pretuzbrukums, kad carisms, noslīci-

nājis asinīs bruņoto sacelšanos Maskavā un citās vietās, sūtīja
lielas karaspēka vienības apspiest revolucionāro kustību un izrē-

ķināties ar tās aktīvajiem dalībniekiem. Soda ekspedīcijās norī-

kotā karaspēka daudzums Baltijā pakāpeniski pieauga, un 1906.

gada_ pavasarī tas sasniedza gandrīz 20 tūkstošus labi apbruņotu
zaldātu un kazaku, kuru rīcībā bija nodoti arī 32 lielgabali.

leradies Latvijā, šis reakcijas triecienspēks rīkojās tā, it kā

tas atrastos ienaidnieka zemē: ar artilēriju apšaudīja pilsētas,

spridzināja un dedzināja sabiedriskās ēkas un zemnieku mājas,
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slepkavoja un spīdzināja revolucionārus. Soda ekspedīciju ceļu

Latvijā iezīmēja kūpošas krāsmatas, pakārto un nošauto revolūci-

jas cīnītāju kapu kopiņas. Paši soda ekspedīciju vadītāji atzina,
ka nekādas tiesas, ne vainas noskaidrošanas nebija. Kāds virs-

nieks par to izteicās: «Laida darbā visus nonāvēšanas veidus:

cilvēkus šāva, kāra, pēra rīkstēm, nosita rungām, dzina caur

«stroju», rīkstes lēkāja pa bērnu un sirmgalvju, sieviešu un vīriešu

mugurām.»

Sajās «nomierināšanas» akcijās bez izmeklēšanas un nozie-

guma pierādīšanas soda ekspedīcijas «bēgot» noslepkavoja un

lauka kara tiesas ar nāvi sodīja ap 2000 pašaizliedzīgu cīnītāju

par tautas labāku nākotni. Kārēju, šāvēju un dedzinātāju vienī-

bām ar īstu dzinējsuņu neatlaidību palīdzēja vācu baroni, darbo-

damies «goda policistu» lomā. Šie neģēlīgie latviešu tautas izsū-

cēji un bendes bija gatavi ne tikai simtreiz apliecināt Krievijas
cara tronim savu uzticību, bet arī darīt visu iespējamo, lai pa-
nāktu zaldātu un kazaku skaita palielināšanu un represiju pastip-
rināšanu «dumpīgajā» «latviešu novadā». Baidīdamies, ka kara-

spēka daļu komandieri nerīkosies pietiekami enerģiski, baroni lab-

prāt paši vadīja soda ekspedīcijas, bija visu asinsdzīru iedvesmo-

tāji un personīgi piedalījās gan cilvēku spīdzināšanā, gan arī

slepkavošanā.

«Nomierinātāju» vienību «varoņdarbus» slavēja gan reakcio-

nārā latviešu buržuāzija pilsētās, gan «pelēkie baroni» laukos.

Galēji labējā «Rīgas Avīze» priecājās, ka soda ekspedīcijas Vid-

zemē darbojas cītīgi un saskaņoti, bet buržuāziskā «Latvija», pau-
žot savas šķiras intereses, aicināja sniegt roku tiem, kas slep-
kavoja Latvijas strādniekus, zemniekus un tautskolotājus: «Uzel-

posim nu brīvāk un sniegsim roku tiem, kas nodrošinās mūsu brī-

vību uz likuma pamata.»

Kaut gan bruņotā sacelšanās bija apspiesta un zaudējumi, ko

šajās drausmajās dienās cieta Latvijas darbaļaudis, bija lieli,
masu noskaņojums vēl bija revolucionārs. Godinot kritušo cīnī-

tāju piemiņu, revolūcijas dziesminieks Rainis rakstīja:

«Tie celsies, — tāds spēks nevar izgaisis būt:

Kas skar viņu kapus, pats sajūsmu jūt
Un ceļas kā varons no kapu vietas,

Brukt cīņā, kaut rokas būtu tam sietas.»

Nobendēto revolucionāru vietā stājās jauni cīnītāji, cīņa pret
carismu un muižniecību turpinājās. Tika mainīti ģenerālguber-
natori, karaspēka daļu komandieri un dažādas amatpersonas,
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Piemineklis 1905. gada
cīnītājiem «Spietiņu»prie-

dēs Sēlpilī.

bet «miers», ko bija cerējusi panākt cara patvaldība, Latvijā tik

drīz neiestājās. Revolucionārie strādnieki un zemnieki atkāpās
tikai pēc sīvām kaujām. Turpinājās plaši strādnieku streiki. Atzī-

mējot 1906. gada 1. Maiju, tikai Rīgā vien ap 40 000 strādnieku

atteicās ieņemt savas vietas pie darbgaldiem. Streikoja arī citu

Latvijas pilsētu proletariāts. 1906. gada februārī, drūmajā reak-

cijas trakošanas laikā, atskanēja LSDSP aicinājums: «Šķēpus
rokās!» Partijas izdotā skrejlapa aicināja plašas masas uz aktīvu

cīņu: «Ne vairs patvaldības ierēdņu neievērošanu — ignorēšanu,
ne boikotus, ne draudus, bet visur aktīvu pretestību, bruņotu

pretsparu, uzbrukumus un partizānu cīņu. Spiegus un nodevējus
lai iznīcinām uz vietas, muižniekus, policistus un visus patval-
dības aizstāvjus un kvekšus lai sodām bez žēlastības. Uz visām

patvaldības iestādēm jāizdara uzbrukumi un jāiznīcina visi sarak-

sti, dokumenti, jākonfiscē kroņa nauda revolucionāriem mērķiem.»
Nikna kontrrevolucionārā terora apstākļos Latvijā nepiere-

dzēti plaši izvērtās LSDSP organizētā un vadītā partizānu cīņa,
kas pilsētās izpaudās kā kaujinieku darbība, bet laukos — kā

mežabrāļu kustība. LSDSP CX nodibināja tehnisko komisiju, kas

nodarbojās ar ieroču sagādi un partijas biedru apmācīšanu šau-

šanā. Kaujinieku vadītāji F. Grīniņš, J. Dubelšteins, J. Luters v. c.

brauca uz ārzemēm iepirkt ieročus. Tika organizēta bumbu un
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.Rīgā, Liepājā un Ventspilī.
Jau 1905. gada 20. decembrī, pašā soda ekspedīciju darbības

sākumā, lielāka kaujinieku grupa R. Dēliņa vadībā uzbruka

«Provodņikā» izvietotajai dragūnu nodaļai, kas ņirgājās par
strādniekiem. Kaujinieki nošāva 11, bet ievainoja 8 dragūnus,

ieguva vairākas šautenes. Nepārspējams drošsirdības paraugs

bija kaujinieku uzbrukums Rīgas slepenpolicijas pārvaldei 1906.

gada 17. janvārī. K au t gan pārvaldes telpās atradās 160 zaldātu,

5 gorodovoji un daudz apbruņotu spiegu, J. Dubelšteina vadītais

■četru kaujinieku iebrukums izraisīja carisko dienderu apjukumu.
Pēc niknas apšaudīšanās kaujinieki atbrīvoja J. Luteru, T. Kal-

niņu un vēl 4 apcietinātos biedrus, kuriem draudēja nežēlīga spī-
dzināšana un nāves sods. Šis un vēl citi uzbrukumi tā iebaidīja

gorodovojus, ka daži iesniedza atlūgumos, un pat algu paaugsti-
nāšana nespēja nomākt viņu bailes no tautas atriebes, tāpēc
pagaidu ģenerālgubernators bija spiests norīkot zaldātus goro-

dovoju apsargāšanai.
Vairākos gadījumos kaujiniekiem izdevās sekmīgi uzbrukumi

bankām, fabriku un rūpnīcu kantoriem. Šajos uzbrukumos ekspro-
priētās naudas summas izlietoja ieroču iegādei, mežabrāļu un

emigrējušo biedru atbalstīšanai, partijas literatūras izdošanai utt.

Kaujinieki nebaidījās uzbrukt labi apbruņotam ienaidniekam un,

pateicoties drosmīgai un aukstasinīgai rīcībai, sadursmēs guva
uzvaru. Rīgā viņi vairākkārt izcīnīja kaujas ar vācu «pašaizsar-
dzībniekiem», kuri terorizēja strādniekus.

Partijai un tautai uzticīgie kaujinieki cīnījās un mira kā

varoņi. Slepenpolicijas spiegi daudzreiz izsekoja Ferdinandu Grī-

niņu, policija aplenca veselus kvartālus, atsevišķus namus izkra-

tīja no pagraba līdz jumtam, bet bez rezultātiem. Par spīti drau-

došajām briesmām viņš atteicās doties uz

ārzemēm emigrācijā. Beidzot spiegiem iz-

devās uz ielas viņu ievainot un sagūstīt.
Slepenpolicijas bendes Greguss, Mihejevs
un Dāvuss, lietojot viszvērīgākās spīdzinā-
šanas paņēmienus, Grīniņu gan sakropļoja

fiziski, bet viņiem neizdevās izspiest no

varoņa ziņas ne par biedriem, ne ari par

viņu pašu. Izmeklētājiem bija grūti nofor-

Viktors Barbans.
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Jūlijs Kažmers-Pops.

mēt apsūdzības rakstu, bet tiesas pie-
spriestie 15 gadi katorgā radīja apjukumu

slepenpolicijā un sašutumu vācu baronu

aprindās, kuriem šis spriedums likās pā-
rāk «mīksts». Viņi panāca «papildu iz-

meklēšanu», kas deva iespēju Grīniņu aiz-

vest uz Koknesi un 1906. gada 27. decem-

brī «bēgot» noslepkavot.
Daudz bija Latvijā šādu varoņu, kas

17—25 gadu vecumā atdeva savas dzīvī-

bas cīņā ar ienīsto cara patvaldību. Viņu vidū izcilākās personas

bija arī J. Dubelšteins, R. Dēliņš, R. Semenčikovs-Zaharovs,
J. Čoke v. c.

Soda ekspedīciju terors laukos izraisīja partizānu-mežabrāļu
kustību. Par partizāniem kļuva LSDSP lauku organizāciju aktī-

visti, miliči, rīcības komiteju locekļi un revolucionārie tautskolo-

tāji. Viņi turpināja cīņu pret vācu baroniem un cara patvaldību
uzbrūkošās kontrrevolūcijas apstākļos. Spītējot bargajam ziemas

salam un daudzajām grūtībām, mežabrāļi, organizēti nelielās vie-

nībās, darbojās apmēram 175 Kurzemes un Vidzemes pagastos,
t. i., 40% no pagastu kopskaita. Visneatlaidīgāko pretestību reak-

cijai viņi izrādīja Ventspils —Kuldīgas—Aizputes, Tukuma—Dobe-

les un citos Kurzemes apvidos, kā arī Madlienas un Alūksnes —

Jaungulbenes apvidū Vidzemē. Lai nenokļūtu ienaidnieka rokās,
mežabrāļu grupas bieži pārvietojās un mainīja savas apmetnes
vietu. Nereti, kad karaspēks aplenca un pārmeklēja kādu meža

stūri vai tālo pļavu siena šķūņus, kur esot bijuši pamanīti meža-

brāļi, meklējamie atradās jau daudzu verstu attālumā. Partizāni

saņēma plašu masu atbalstu. Zemnieki drosmīgos cīnītājus apgā-
dāja ar pārtiku, apģērbu un naktsmājām, ziņoja par soda ekspe-
dīciju pārvietošanos un vietējo reakcionāru darbību.

Mežabrāļi vīrišķīgi pretojās soda ekspedīcijām, tomēr viņu
triecieni vērsās galvenokārt pret revolucionāru bendēm, spiegiem
un nodevējiem. Viņi konfiscēja ieročus, ekspropriēja naudu, pa-

ņēma pasu blankas, iznīcināja dokumentus un tādējādi dezorga-

nizēja pagastu valžu darbu, sagrāva krogus un degvīna tirgota-
vas. Tika nogalināti atsevišķi baroni, mācītāji un amatpersonas,
kas bija «izcēlušies» kā revolucionāru slepkavas. Vairākās vie-
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tās — Jaunpilī, Remtē un citur — liesmoja baronu pilis, nodega
muižnieku klētis, siena un labības šķūņi. Dega arī spiegu un

nodevēju — «pelēko baronu» mājas.

Visgrūtākajos apstākļos mežabrāļi izrādīja sīvu pretestību

karaspēkam. 1906. gada pavasarī Valgales Kalninieku mājās, kas

atradās Abavas krastā, partizānu grupu aplenca_ soda ekspedī-

cijas karaspēks. Vairākas stundas daži mežabrāļi cīnījās pret

trīskārtīgu pārspēku, bet, kad dragūni aizdedzināja māju, viņi

mēģināja izlauzties, tomēr gāja bojā degošajā ēkā vai noslīka

Abavā.

1906. gadā Latvijā darbojās vairāki izcili mežabrāļu kustības

organizētāji un vadītāji: J. Kažmers, V. Barbans, P. Znotiņš,
D. Beika, J. Gavēnis v. c. LSDSP Ventspils organizācijas vadī-

tājs un mežabrāļu organizētājs Viktors Barbans nokļuva polici-

jas rokās. Saprazdams, ka no cietuma viņš tiek izvests tāpēc, lai

ceļā viņu nošautu «bēgot», Barbans paguva uzrakstīt zīmīti, kurā

aicināja brīvībā palikušos biedrus turpināt cīņu: «Es domāju, ka

ceļā mani nošaus . . . Nepagurstiet, cīnieties uz priekšu!»

Pēc partizānu kustības vēriena Latvija izvirzījās citu Krievi-

jas apgabalu priekšgalā. To savā laikā it īpaši uzsvēra V. I. Ļe-

ņins, pasvītrodams, ka partizānu cīņa visvairāk attīstīta Latvijā.
Pavisam kaujinieku rindās bija apmēram tūkstotis apbruņotu

strādnieku, bet mežabrāļu kustības dalībnieku bija piecas reizes

vairāk. Sakarā ar to, ka 1906. gada beigās masu kustība bija

kļuvusi vājāka, oktobrī un novembrī notikušajās LSD lauku orga-

nizāciju konferencēs tika pieņemts lēmums par partizānu kustī-

bas izbeigšanu. Kaujinieki un mežabrāļi pārtrauca darbību, palik-
dami neuzvarēti.

Latvijas partizāni Krievijas pirmās revolūcijas laikā bija to

slaveno partizānu cīņas tradīciju aizsācēji, kuras vēlāk turpināja

cīnītāji pret vācu okupācijas karaspēku 1918. gadā un Antantes

un iekšējo kontrrevolucionāro spēku uzbrukumu Padomju Latvi-

jai 1919. un 1920. gadā. Nepieredzētu plašumu un spēku parti-
zānu kustība Latvijā ieguva Lielā Tēvijas kara laikā. Tā noda-

rīja lielus zaudējumus fašistiskajiem iebrucējiem un demonstrēja
latviešu tautas nesalaužamo gribu izcīnīt un nosargāt savu brī-

vību un neatkarību. Šo dažādo paaudžu cīnītāju vārdi zelta bur-

tiem ierakstīti latviešu tautas vēsturē, un tauta viņus nekad ne-

aizmirsīs.



Pirms 70 gadiem

J. Mende

DIPLOMĀTISKĀ KURJERA T. NETES VAROŅDARBS

Teodors Nete dzimis 1896. gada 15. augustā Rīgā revolucionārā

strādnieka ģimenē. Viņa tēvs, Vidzemes kalpa dēls, jau agrā
jaunībā devās uz pilsētu meklēt darbu. Viņš strādāja Tallinas

un Rīgas fabrikās, tad izmācījās kurpnieka amatu. Tāpat kā

tūkstošiem citu strādnieku, viņš sāka piedalīties revolucionārajā
kustībā. Kad 1905. gada 13. janvārī Daugavmalā pie dzelzs tilta

cara kalpi apšāva Rīgas strādnieku demonstrāciju, Jāni Neti, kas

gāja demonstrantu rindās, lode ievainoja rokā.

Netēs ģimenē auga divi zēni — Teodors un 1902. gadā dzimu-

šais Gustavs. Kaut gan materiālie apstākļi bija slikti, vecāki

nolēma zinātkāro un apdāvināto Teodoru sūtīt vidusskolā. Lai

piepelnītu līdzekļus skolas naudai, zēnam vajadzēja sākt strādāt,
palīdzēt tēvam. Pa vakariem un skolas brīvlaikā viņš strādāja,

pēc darba mācījās, pašmācības ceļā apguva valodas, aizrautīgi
lasīja krievu un vācu literatūru.

Nelielā kurpnieka darbnīca un dzīvoklis Pēterburgas šosejā 43

izveidojās par nelegālās sociāldemokrātiskās organizācijas sa-

karpunktu un pagrīdnieku sastapšanās vietu. Te vienmēr bija
jaunākie nelegālie izdevumi, te satikās partijas darbinieki. Nereti

naktīs dzīvoklī ielauzās žandarmi,
kas kratīšanās cerēja atrast nele-

gālo literatūru. Pastāvīgi atrodo-

ties idejisku un pašaizliedzīgu cī-

nītāju vidū, lasot partijas izdevu-

mus un marksistisko literatūru,
Teodors agri ieguva politisko
briedumu. Daudz jaunu draugu ap-

zinīgo strādnieku vidū viņš iepa-
zina, strādājot Kropmaņa fabrikā.

1914. gadā 17 gadu vecumā Teo-

doru uzņēma par biedru Latvijas

Sociāldemokrātijas Rīgas organi-
zācijā. Būdams politiski un teorē-

Teodors Nete.
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tiski labi sagatavots, viņš organizācijā sāka darboties par propa-

gandistu un tai pašā laikā piedalījās arī legālajā strādnieku kul-

tūras biedrību darbā. Savu pagrīdes darbinieka segvārdu Teodors

izvēlējās pēc tēva parauga: tēvu organizācijā pazina kā «Vecvai-

dāvu», bet viņš bija «Vaidāvs».

1915. gadā Teodoru Neti kopā ar tēvu arestēja. Vairāk nekā

gadu nācās pavadīt Rīgas un Tērbatas cietumos. Šo atrautību no

aktīva revolucionāra darba Teodors izmantoja, papildinot savas

svešvalodu zināšanas un lasot vērtīgas grāmatas.
Pēc Februāra revolūcijas Teodors Nete bija atkal Rīgā, dar-

bojās par partijas aģitatoru un propagandistu, bieži bija sasto-

pams Strādnieku padomes klubā. Kad 1917. gada vasaras beigās

Rīgu ieņēma ķeizariskās Vācijas karaspēks, viņš palika pilsētā
pagrīdes darbā. 1918. gada pavasarī, pildot partijas CX uzde-

vumu, viņš devās cauri Latvijai uz Pleskavu un Petrogradu. No

turienes viņu kā svešvalodu pratēju nosūtīja uz Maskavu Ārlietu

tautas komisariāta rīcībā.

Kad 1918. gada novembrī Vācijā izcēlās revolūcija, Padomju
valdība anulēja netaisno, vācu imperiālistu uzspiesto Brestas

miera līgumu. Radās izredzes arī uz Latvijas teritorijas atbrīvo*

šanu. LSD CX Krievijas birojs sūtīja darbiniekus uz vāciešu oku-

pēto Latviju palīdzēt vietējiem strādniekiem organizēt bruņotu
sacelšanos un pagrīdē dibināt padomju varas orgānus. Novembra

beigās uz Latviju devās arī Teodors Nete. Pēc padomju varas

atjaunošanas Latvijā līdz 1919. gada martam viņš darbojās Jel-

gavas partijas organizācijās un padomju iestādēs, tad tika nosū-

tīts darbā uz Viļāniem, kur strādāja par politiskās apakšnodaļas
vadītāju un politnodaļas sekretāru.

1920. gada sākumā, kad padomju vara Latgalē krita, T. Nete

atgriezās darbā Ārlietu tautas komisariātā.

Sešus gadus Teodors Nete nostrādāja par diplomātisko kur-

jeru. Gandrīz viss šis laiks pagāja uz riteņiem — starptautiska-

jos vagonos, apsargājot diplomātisko pastu. Tas bija atbildīgs

darbs, kas prasīja neatslābstošu modrību un piesardzību. Tajos

gados padomju diplomātiskajam kurjeram ik brīdi bija jābūt

gatavam uz visu.

Notikums, kas 1926. gada 5. februāra agrā rīta stundā norisi-

nājās Maskavas—Berlīnes ātrvilciena starptautiskajā vagonā
Latvijas teritorijā, vilcienam atstājot Ikšķiles staciju, toreiz tālu

atbalsojās visā pasaulē. Padomju diplomātiskie kurjeri Teodors

Nete un Johans Mahmastals, netaupot savas dzīvības, ar revol-

veriem rokās zibenīgā cīņā atsita uzpirktos bandītus, kuri ielau-

zās viņu kupejā, tīkojot sagrābt diplomātisko pastu. Šai kaujā
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krita kurjers Nete un kurjers Mahmastals tika vairākās vietās

ievainots. Bet mirstošā Netēs un smagi sašautā Mahmastala lodes

bija panākušas bandītus, un divi no uzbrucējiem, ar melnām mas-

kām uz sejām, tika atrasti tai pašā vagonā bez dzīvības zīmēm.

Neģēlīgais uzbrukums izraisīja milzīgu sašutumu padomju

ļaudīs un Padomju valsts miera politikas piekritējos visā pa-

saulē. Tas bija jauns mēģinājums saasināt starptautisko stāvokli

un kaitēt padomju mierīgās līdzāspastāvēšanas politikai.

Latvijas valdībai, kas vilcinājās izmeklēt šo lietu un mēģināja

slēpt īsto noziedznieku pēdas, Padomju Savienības valdība iesnie-

dza asu protesta notu. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā

Komiteja izlaida atmaskojošu uzsaukumu «Kur sēž slepkavu līdz-

zinātāji un uzpircēji?», Rīgā un Maskavā notika protesta demon-

strācijas.
Padomju Savienības Komunistiskā partija, Padomju valdība

un padomju darbaļaudis augstu novērtēja partijai un padomju
varai līdz galam uzticīgo diplomātisko kurjeru varoņdarbu. PSRS

CIK ar 1926. gada 6. februāra dekrētu apbalvoja Teodoru Neti

(pēc nāves) un Johanu Mahmastalu ar Sarkanā Karoga orde-

ņiem «par varonību un augsto revolucionārā pienākuma apziņu,
atrodoties dienesta postenī». Netēs mirstīgās atliekas pārveda

uz Maskavu un 9. februārī svinīgi apglabāja Vagaņkovas kapos.
Vēlāk uz T. Netēs kapa uzlika granīta pieminekli, kurā bija iekalts

viņa bareljefs un padomju dzejnieka Demjana Bednija epitāfija.
Netēs vārdā nosauca Kļinas apriņķa Troickojes pagasta Sčekino

ciema Zemnieku namu, Maskavas pilsētas Sokoļņiku rajona I pakā-
pes skolu. Padomju ļaudis īsā laikā savāca līdzekļus kaujas lid-

mašīnai, ko nosauca viņa vārdā, Austrumtautu komunistiskajā
universitātē nodibināja viņa vārdā nosauktu stipendiju. Tvaikoni

«Tverj», kas toreiz kursēja pa Melno jūru, pārdēvēja par «Teo-

doru Neti». Nemirstīgu pieminekli T. Netem uzcēla izcilais pa-

domju dzejnieks un kaujinieciskās dzejas lielmeistars V. Maja-
kovskis ar savu dzejoli «Biedram Netem, kuģim un cilvēkam»,
kas pirmoreiz tika publicēts laikrakstā «Izvestija» 1926. gada
22. augustā.

Tagad Teodora Netēs vārdā nosaukts jauns okeāna kuģis, ko

1963. gadā nolaida ūdenī Ļeņingradas Baltijas kuģu būves rūp-
nīca. Padomju Latvijas pionieru organizācija šim kuģim savāca

3000 tonnu metāllūžņu, tā būvē piedalījās arī Jāzepa Luriņa
vadītā Rīgas kuģu būvētāju komunistiskā darba brigāde. T. Netēs

vārdā nosaukta Maskavas 584. skolas pionieru vienība
...

Līdz nāvei uzticīgā padomju diplomātiskā kurjera Teodora

Netēs vārds turpina iedvesmot slavas pilniem darbiem jaunas
komunisma cēlāju paaudzes.
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A. Caune

X VISKRIEVIJAS ARHEOLOĢISKĀ KONGRESA

70 GADI

Arheoloģijas zinātnes pirmsākumi Latvijā meklējami 18. gs. beigās, kad

publicēti vairāki raksti par pilskalniem un atsevišķiem senlietu atradumiem.

Kopš šī laika pagāja vairāk nekā 100 gadu, bet arheoloģija Baltijā joprojām

bija galvenokārt vācu mācītāju un muižnieku laika kavēklis. legūtās senlietas

tika izmantotas tikai vietējo tautu un to kultūras noniecināšanai.

Jauns, nozīmīgs pagrieziens Latvijas arheoloģijas vēsturē ir Maskavas

arheoloģiskās biedrības lēmums rīkot Rīgā 1896. gadā X Viskrievijas arheolo-

ģisko kongresu. Kongresa mērķis — pavairot interesi par vietējo arheoloģiju,
aktivizēt arheoloģiskos pētījumus, dot iespēju zinātniekiem apmainīties domām

un atziņām šai jomā, tuvināt Baltijas arheoloģiju ar krievu zinātni.

Sākās rosīgs darbs kongresa sagatavošanā: tika savākts samērā daudz sen-

lietu un etnogrāfisko materiālu, izdarīti izrakumi Krimuldā, Ķeipenē, Riņņu
kalnā, Pasta muižā, Užavā v. c. vietās. Līdz ar to radās vairāk publikāciju par
arheoloģijas jautājumiem. Krievu zinātnieku Sizova, Bogojavlenska, Haru-

zina v. c. sekmīgi veiktie izrakumi un vairākas nozīmīgas publikācijas par Bal-

tijas tautu pagātni deva lielu ieguldījumu arheoloģijas attīstībā Baltijā.
Pēc rūpīgas sagatavošanas X Viskrievijas arheoloģisko kongresu atklāja

1896. gada 1. (13.) augustā Rīgā, toreizējā Mazās Ģildes zālē. Kongress bija
pirmā lielākā šāda veida zinātniska sanāksme Latvijā, tas ilga 15 dienas, un

tajā piedalījās 664 cilvēki. Pirmajās 12 dienās notika 33 sēdes, kurās nolasīja
98 referātus. Referāti bija veltīti galvenokārt jautājumiem, kas saistīti ar torei-

zējo Baltijas guberņu senatni.

Kongresa sēdēs aktīvi piedalījās pazīstami vēsturnieki A. Spicins, D. Anu-

čins, A. Fiļipovs v. c. Viņu pētījumi daudz sniedza tā laika vēstures zinātnes

attīstībai un nav zaudējuši savu nozīmi vēl šodien.

Lielākā daļa Baltijas vācu vēsturnieku, kuri darbojās atsevišķā sekcijā,
savos referātos centās pierādīt latviešu «primitivitāti» un vāciešu nopelnus
latviešu «civilizēšanā». Spilgts piemērs tam bija mācītāja A. Bīlenšteina refe-

rāts «Par koka laikmetu Latvijā», kurā viņš uzsvēra, ka latviešu kultūra no

II g. tūkst. pr. mūsu ēras līdz pat 19. gs. otrajai pusei bijusi sastingusi.

Kongress arī pievērsa krievu zinātniekus Baltijas provinču senatnes pētniecī-
bai. Viņi savos darbos kritiski novērtēja vietējo vācu vēsturnieku nepareizos
uzskatus.

Kongresa laikā tika atklāta Baltijas arheoloģisko atradumu izstāde un lat-

viešu etnogrāfiskā izstāde. Arheoloģiskajā izstādē tika eksponēts viss senlietu

materiāls, kāds līdz tam laikam bija savākts izrakumos un savrupatradumos.

Tāpēc arī šīs izstādes katalogu turpmākajos 30 gados varēja izmantot kā lat-

viešu arheoloģijas rokasgrāmatu. Etnogrāfiskās izstādes organizēšanu latviešu

buržuāzija centās izmantot savu politisko mērķu realizēšanai, tomēr izstādei

neapšaubāmi bija sava pozitīva nozīme, jo tās sagatavošanas laikā pirmo reizi

tika savākts plašs etnogrāfiskais materiāls ar paliekošu zinātnisku vērtību.

Vēlāk šī kolekcija nokļuva Centrālajā Valsts vēstures muzejā Rīgā.
Kā kongress, tā arī izstādes modināja Baltijā inteliģences aprindās inte-

resi par senatni, par arheoloģiskajiem izrakumiem. Jau kongresa sagatavoša-
nas laikā radās arī pirmās publikācijas par arheoloģiju latviešu valodā.

X Viskrievijas arheoloģiskais kongress, kurš notika pirms 70 gadiem, ir

pirmā ievērojamākā vēsturnieku sanāksme, kas deva ierosmi straujai Latvijas

arheoloģijas turpmākajai attīstībai.
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J. Netjosins

KRIGSMANA FABRIKAS STRĀDNIEKU

STREIKS

Latvijas proletariāta politiskajā izaugsmē izcila nozīme bija streikiem, kas

notika 19. gs. 90. gadu vidū. Tā laika 60 tūkstoš vīru lielajai Latvijas fabriku

strādnieku armijai aiz muguras jau bija ievērojama pieredze stihiskās, neorga-

nizētās cīņās ar uzņēmējiem. Tajā pašā laikā Latvijas strādnieku vidū sāka

rasties pirmie sociāldemokrātiskie pulciņi, proletariāta revolucionārās partijas
vēstneši. Latvijas revolucionārā proletariāta kustības attīstību dziļi ietekmēja
ļeņiniskā «Cīņas savienība strādnieku šķiras atbrīvošanai».

Tādā kārtā 19. gs. 90. gadu vidū Latvijas strādnieku kustībā, tāpat kā

visā Krievijā, sākās noteikts lūzums: atsevišķus, neorganizētus strādnieku

«dumpjus» sāka nomainīt organizēta cīņa proletariāta revolucionāro organizā-
ciju vadībā. Sīs likumsakarības spilgts apliecinājums bija A. Krīgsmana A/S
korķu fabrikas strādnieku lielais streiks 1896. gada oktobrī.

Krīgsmana fabrikas (tā atradās Rīgā, Romanova — tag. Lāčplēša ielā 68)
kolektīva darba un dzīves apstākļi galvenos vilcienos maz atšķīrās no citu

Rīgas fabriku strādnieku materiālajiem apstākļiem — varbūt tikai administrā-

cijas patvaļa un strādnieku cilvēka cieņas pazemošana šajā fabrikā bija vēl

izteiktāka. 1896. gada aprīlī korķu griešanas nodaļas strādnieki, kurus meistara

ņirgāšanās bija izvedusi no pacietības, uzmeta viņam uz galvas maisu, iznesa

viņu pa vārtiem un iesvieda notekgrāvī. Strādnieku vienprātības iebiedēti, fab-

rikas administrācijas un vietējās varas pārstāvji neuzdrošinājās lietot pret strād-

niekiem represijas. Rīgas proletariāta masās kaujinieciskais noskaņojums turpi-
nāja pieaugt. Tā paša gada pavasarī un vasarā ar pieredzējušo revolucionāru

J. Driegas un D. Bundžas aktīvu dalību vairākās pilsētas fabrikās organizējās
nelegālie sociāldemokrātiskie pulciņi; sociāldemokrātiskā grupa izauga ari

Krīgsmana fabrikas korķu griešanas nodaļā. Kad 1896. gada oktobra sākumā

fabrikas administrācija paziņoja, ka dažām strādnieku grupām darba alga tiek

samazināta par 30—40 kap. dienā, tā sastapās ar strādnieku stingru pretsparu,
ko bija organizējuši nelegālie strādnieku pulciņi.

12. oktobri pēc sociāldemokrātu aicinājuma strādnieki pārtrauca darbu, pie-
prasot atstāt iepriekšējo algu likmi. Atbildot uz direktora draudiem atlaist

neapmierinātos, visi strādnieki cits pēc cita sāka mierīgi atdot viņam savas

aprēķina grāmatiņas. Nākošajā dienā nelegālā pulciņa biedri par streika vadī-
tāju Jevēlēja_ M. Ozoliņu, sadalīja savā starpā pienākumus, izstrādāja iespējamo
darbības plānu. Pirmdien, 14. oktobrī, nodaļas strādnieki pie darba neķērās;
administrācijas un Vidzemes guberņas fabriku inspektora mēģinājumi sašķelt
strādniekus, izolēt aktīvākos biedrus, iebiedēt un nomākt strādnieku cīņas sparu

bija veltīgi. Diena beidzās ar streikojošo masu sapulci Grīziņkalnā (tag. 1905. g.

parka).
_

Pilni
_

apņēmības streikā uzvarēt, strādnieki uzdeva streika komitejai
organizēt apkārtējo ielu pastāvīgu piketēšanu, lai aizkavētu streiklaužu iekļūšanu
fabrika, bez tam regulāri sasaukt strādnieku sapulces un atskaitīties par cīņas
gaitu.

_

Streiks pārsniedza nenozīmīga darba konflikta apmērus. Policija, ko pastip-
rināja papildspēki no citiem pilsētas rajoniem, bija gatava izmantot jebkuru
ieganstu, lai apspiestu streiku_ ar spēku, taču streikotāju izturība un discipli-
nētība izjauca policijas provokācijas. Par_ Krīgsmana fabrikas strādnieku streiku
runāja strādnieki Rīgā, Jelgavā, Liepājā; streika organizācijas komitejā sāka
šenakt līdzekļi, kurus sociāldemokrāti bija savākuši citās fabrikās (Krievu-Bal-
tijas vagonu rūpnīca, «Feniksā», Rīgas drāšu fabrikā v. c).



Pēc tam kad Krīgsmana fabrikas administrācija piedraudēja atlaist streiko-

tāju radiniekus, kas strādāja citās fabrikas noda|ās, streikotāju starpā sākās

šķelšanās: neliela 5—6 cilvēku grupa ķērās pie darba. Kaut arī vispārējā sa-

pulcē 16. oktobri izpaudās kaujinieciskā gara pagurums, strādnieki tomēr nolēma

streiku turpināt un censties pārliecināt streiklaužus. Pēc jauniem fabrikas admi-

nistrācijas manevriem (atlaišanas draudi, neliela piekāpšanās atseviš-

ķām strādnieku grupām utt.) šķelšanās streikotāju starpa pastiprinājās. 18. ok-

tobrī darbu atsāka jau 20 streikotāju. Sajā dienā, pēdējā vispārējā sapulcē,
streika komiteja nolēma streiku izbeigt.

Kaut gan streikotāji bija cietuši acīm redzamu sakāvi, organizētie strād-

nieki prata gūt lielu morālu uzvaru. 12 streikotāji, no kuriem lielākā daļa bija
sociāldemokrātisko pulciņu biedri, tika nodoti tiesai par patvaļīgu darba atstā-

šanu un aicināšanu uz streiku. Ar izcilā revolucionārās kustības darbinieka

P. Stučkas materiālo un morālo atbalstu apsūdzēto strādnieku divkārša tiesā-

šana, apelācija senātā pārvērtās par lielu protesta demonstrāciju pret fabrikantu

patvaļu, pret cara patvaldības jūgu. Tiesas procesu gaitu sīki atspoguļoja

progresīvā demokrātiskā avīze «Dienas Lapa»; simtiem avizes eksemplāru tika

izplatīti strādnieku vidū, un vēl daudzus mēnešus pēc streika šos materiālus

aģitācijas un propagandas nolūkos izmantoja sociāldemokrātiskie pulciņi.
Tādējādi A. Krīgsmana fabrikas strādnieku streiks bija nozīmīgs notikums

Latvijas proletariāta ceļā uz 20. gs. sākuma plašajām šķiru cīņām.

Pirms 100 gadiem
J. Pujāts

DIŽAIS MĀKSLAS LĪDUMNIEKS

J. Rozentāla (1866. 18. 111 — 1916. 26. XII) atcerei

Apritējuši 100 gadi, kopš Saldus apkārtne Bebru mājās vietēja

kalēja Miķeļa Rozentāla ģimenē šūpulis kārts jaunākajam dēlam

Jānim — nākamajam latviešu tēlo-

tājas mākslas izcilajam meistaram.

Skolas gaitas Rozentals sācis

Saldū. Pabeidzis elementārskolu,

viņš nepilnus divus gadus mācas

Kuldīgas apriņķa skolā. Taču trū-

kums spiež viņu pārtraukt mācības.

Jauneklis darbu un maizi dodas mek-

lēt uz Rīgu. Pie cunftes daiļkrāsotāju
meistara J. Celeviča viņš iegūst zeļļa

grādu. Apguvis amata_ prasmi, jau-
nietis nerimtīgi meklē ceļu tālāk.

Jāņa Rozentāla pašportrets.



153

Viņš mācas Rīgas Amatnieku biedrības skola (1885. —1888.) un

Pēterburgas Mākslas akadēmijā (1888. —1894.).

Mākslinieka un sabiedriska darbinieka gaitas J. Rozentāls

sācis vēl kā Amatnieku skolas audzēknis. Laikrakstā «Austrums»

1888. gadā parādās viņa pirmās litogrāfijas. Rozentāls aktīvi dar-

bojas Rīgas latviešu biedrības teātrī. Tur sākas viņa iepazīšanās
ar mūsu kultūras dzīves pārējiem novadiem, raisās draudzības

pavedieni ar jaunajiem aktieriem, literātiem. Nevis norobežošanās

kādas vienas mākslas nozares šaurajos ietvaros, bet gan sadrau-

dzība ar citu mākslas novadu radošajiem darbiniekiem kopējam
kultūras celtniecības darbam vijas cauri visai Rozentāla dzīvei.

Viņa tuvāko draugu pulkā minami rakstnieki R. Blaumanis,
A. Deglavs, teātra darbinieki E. Zeltmatis-Kārkliņš, P. Ozoliņš,
arhitekts X- Pēkšēns, komponists J. Vītols un citi. Šī radošas

sadarbības doma caurauž mākslinieku pulciņa «Rūķis» darbību

Pēterburgā, kā arī J. Rozentāla un R. Blaumaņa centienus 1904.

gadā dibināt «Latviešu Dailes un rakstniecības biedrību», kas

apvienotu māksliniekus un rakstniekus.

Rozentāla darbība cieši saaugusi ar mākslinieku pulciņu

«Rūķis», kas tautiskuma principu izvirza par savas darbības pro-

grammas pamatprincipu. Rozentāls ir ne tikai viens no šī pul-

ciņa dibinātājiem, bet arī mākslinieks, kas šo tautiskuma pro-

grammu, latviešu progresīvās kultūras celtniecības plānu visspilg-
tāk un konsekventāk ir apliecinājis ar savu daiļradi, visu savu

dzīvi un sabiedrisko darbību.

Jānis Rozentāls ir pirmais latviešu mākslinieks, kas ne tikai

nācis no tautas dzīlēm, bet ar stingru kalēja dēla roku tautu

pacēlis par savas mākslas galveno varoni. Tautas dzīve un darbs,
zemnieka sūrā ikdiena, māte un bērns ir galvenie tēmu pavedieni

viņa sadzīves žanra glezniecībā. Lai paviršu skatītāju neizbiedē

daži J. Rozentāla gleznu nosaukumi: «No baznīcas», «No kapsē-

tas», «Miroņu svētki», «Pātari», «Krogū». Minētie darbi, tāpat kā

dažas citas viņa kompozīcijas — «Tirgus Saldū», «Azaids», ir

pirmie drosmīgie, panākumiem vainagotie meklējumi sniegt encik-

lopēdiska vēriena tēlainu izziņu par latviešu tautas dzīvi pagā-

jušā gadsimta beigās. Tipu spilgtumā, psiholoģiskajā patiesī-

gumā un sociālā raksturojuma asumā šiem darbiem nav līdzīgu
mūsu mākslas vēsturē. Tāpat kā R. Blaumaņa sacerējumi litera-

tūrā, J. Rozentāla darbi ir sava laikmeta ļaužu dzīves klasisks

atspoguļojums tēlotājā mākslā.

Rozentāls ir pirmais latviešu gleznotājs, kas zemnieka darba

atainojumu izvirzījis par īpašu problēmu glezniecībā. Savā laikā
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kritiķi, kas nebija iedziļinājušies lielā meistara tēlu poētiskajā

pasaulē, šajos gleznojumos nesaskatīja nekā vairāk kā tikai

pasīvi ilustratīvus darba procesu nogleznojumus. Nē, Rozentālam

šāda ilustratīva pieeja ir sveša un nepieņemama. Viņa radītos

tēlus apmirdz sirds siltums, gaiša mīlestība. Tāpēc mākslinieks

nekad neapmierinās ar parādības ārējo atveidojumu, bet gan tie-

cas dot iekšējo interpretējumu. Darba raksturojumā viņš akcen-

tējis tā estētiski audzinošo dabu. Meistaram, tāpat kā tautas

dziesmās, «dzīvot» un «strādāt» ir nešķirami jēdzieni. Zemnieks

J. Rozentāla uztverē ir dabas skaistuma pilnveidotājs, vērtību

radītājs, bez kurām nav domājama sabiedrības pastāvēšana. Māk-

slinieks uzskata, ka druvu kopēja darbs estētiski pilnveido arī

pašu darītāju, tāpēc viņš saviem pļāvējiem, arājiem, sējējiem,
ganu meitām piešķir dziļu poētiskumu, iekšēju harmoniju. Izceļot
darba gaišo, estētisko pusi, mākslinieks mazāk kavējas pie tā kā

sociāli ekonomiskas kategorijas, kā apspiestās tautas izsūkšanas

faktora.

Rozentāla ota ir teikusi siltākos mātei un bērnam veltītos vār-

dus latviešu glezniecībā. Arī te viņš nerisina parastu sarunu par
ikdienas notikumiem, bet gan tiecas operēt ar lielajām estētiskā

un sociālā vērtējuma kategorijām. Mākslinieks runā skopi, bet

izsaka daudz. Māte — skaistuma, mīlestības, dzīvības un nemi-

tīgu rūpju avots, bērns — tautas, visas sabiedrības nākotne,
tālab šī tēma izcilā meistara glezniecībā gūst īpaši gaišu, saules

pielietu, gavilējošu izskaņu.

Vēsturiskā tematika Rozentālam nav tuva, lai gan daži mēģi-
nājumi bijuši arī šajā jomā, galvenokārt grafikā. Taču māksli-

nieks līdzīgi smalkākajam seismogrāfam ir jutis lielo revolucio-

nāri vēsturisko kustību briešanu tautas dzīlēs. 1904. gadā, kad

tautas naids pret varmākām aug augumā, Rozentāls darina glez-
nu, kam idejiski tēlaino sākotni un arī nosaukumu ņem no tau-

tas dziesmas «Melna čūska miltus mala .. .». Lai apietu carisko

cenzūru, mākslinieks tautas nesamierināmā naida un atmaksas

solījumu neizsaka tieši, bet tver simboliskos tēlos, kādus jau bija
izauklējusi pati tauta. Šos darbaļaužu masām tuvos un saprota-
mos tēlus glezniecībā Rozentāls formulē pats pirmais vēl pirms
lielās atmaksas vētras. Pēc gada Rainis šiem revolucionārajiem
simboliem liek izskanēt liesmainajos «Uguns un nakts» pan-
tos:

«Melna čūska jura maļ miltus,

Tos jāēd būs tiem, kam vara un viltus!»
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Folklora lielajam māksliniekam ir bagātu ierosmju avots. Te

gūtas ierosmes viņa poētiskajiem saules meitu gleznojumiem, kā

arī fauniskajiem muļķa velnu zīmējumiem.
Jānis Rozentāls ir mūsu izcilākais portreta meistars. Glezno-

tāja ota ar apbrīnojamu asumu prot atsegt attiecīgās personas
sabiedrisko seju, ar vienreizēju spilgtumu tvert viņas gara dzī-

ves, rakstura īpatnējos vaibstus. Zīmējuma ritms, kolorīts te ir

paklausīgi līdzekļi gleznotāja ieceru īstenošanai.

Rozentāls ir viens no latviešu jaunlaiku monumentālās glez-
niecības pamatlicējiem un spilgtākajiem pārstāvjiem. Viņš jūt šī

glezniecības veida specifiku un lielo estētiski audzinošo nozīmi,

tāpēc tiecas strādāt īstajās monumentālās glezniecības tehnikās —

freskā, mozaīkā un vitrāžā.

Meistaram nav sveša arī grafika, grāmatu mākslinieciskā

apdare, estamps un lietišķā grafika. Arī ar kritiķa spalvu Rozen-
tāls ir cīnītājs. Jaunajiem gleznotājiem viņš māca, ka «māksla ir

intensīvu pūļu un dziļas smadzeņu darbības rezultāts», nevis

viegla izklaidēšanās un rotaļa.
Meistars strādā par pedagogu B. Blūma skolā (1905. —

1906. g.), Rīgas pilsētas mākslas skolā (1906.—1913. g.). No

1906. līdz 1910. gadam viņam Rīgā ir privāta mākslas studija.

Tajā mācījušies O. Skulme, X- Baltgailis, X- Rončevskis, A. Kjo-

nenbergs, R. Sterns, E. Veilands, I. Zeberiņš v. c.

Plašs un daudzveidīgs ir dižā latviešu mākslas līdumnieka

Jāņa Rozentāla darba lauks, kurā viņš ielicis visu talanta spēku
un sirds degsmi, lai kalpotu mākslas plaukumam un tautas gai-
šākai nākotnei.

Pirms 125 gadiem

H. Strods

ATCEROTIES LUDZAS ZEMNIEKU SACELŠANOS

Ja agrākos gadsimtos kroņa zemnieku ekonomiskais un tie-

siskais stāvoklis parasti bija mazliet labāks nekā privāto muižu

zemniekiem, tad 18. gs. beigās, pieaugot feodāli dzimtbūtniecis-

kās saimniecības grūtībām un sākoties tās sairšanai, arī kroņa
zemnieku stāvoklis redzami pasliktinājās. Latgales kroņa zem-

nieku stāvokļa pasliktināšanos veicināja kroņa muižu iznomā-

šana lielajiem vietējiem poļu muižniekiem, kas, samaksājuši nomu

(60 kap. par dvēseli), faktiski uzskatīja zemniekus par savu īpa-
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šumu, iznomāja tos talak, nežēlīgi sodīja, atņēma tiem zemi,
neierobežoti palielināja nodevas un klaušas utt.

Ludzas stārastijas zemnieki (ap 7000 cilvēku), kas bija izno-

māti grāfam Borham, jau kopš 18. gs. beigām iesniedza sūdzības

par nelikumīgām nodevām un klaušu pārmērīgu palielināšanu.
1832. gadā Ludzas stārastijas zemnieki žēlojās, ka muižnieks bez

atlīdzības vai pret niecīgu samaksu atņem tiem lopus, par katriem

pavasarī aizdotiem diviem labības pūriem rudenī prasa trīs. Kopš
1835. gada Borhs sūtīja darbā uz citām guberņām 300—700 zem-

nieku un saņēma par katru cilvēku 25—30 rubļu peļņas, izdeva

zemniekus par naudu transporta darbos citiem muižniekiem.

Bez tam katram zemniekam bija jāmaksā valstij dažādi

nodokļi, kas sasniedza 5—7 rubļus gadā. Neierobežotā

zemnieku ekspluatācija izraisīja protestus pret muižnieku, kuri

izpaudās zemnieku bēgšanā, sūdzībās, nepaklausībā muižniekam

utt. Ludzas stārastijas zemnieku sūdzibu izmeklēšanai ieceltā

komisija 1834. gadā konstatēja, ka grāfs Borhs tiešām, uzliekot

patvaļīgi nodevas, klaušas un atņemot zemnieku peļņu, lopus un

labību, nelikumīgi piesavinājies no zemniekiem 58 758 rubļus
35 kap. sudraba naudā.

Kad 1836. gada pavasarī nomira grāfs Jāzeps Borhs, Ludzas

stārastijas zemnieki, baidīdamies, ka viņi nenokļūst Borha dēla

rokās, rakstīja sūdzības valdībai un ar Janovoles muižas zemnie-

kiem priekšgalā atteicās pildīt dažas nelikumīgi uzliktās klau-

šas un nodevas. 1836. gada septembrī zemnieku nemieru apspie-
šanai Janovolē ieradās vesels karaspēka bataljons. 49 zemniekus

sodīja ar 500 un pat 1000 aso rīkšu sitieniem. Daudzus zemnie-

kus izsūtīja katorgā uz Sibīriju. Pēc kāda laika par piedalīšanos
nemieros tika sodīti vēl 40 Janovoles zemnieki.

Pēc nemieru apspiešanas Janovoles muižas un Mihailovas

pusmuižas pārvaldnieks Janovskis, neuztraukdamies par zemnieku

sūdzībām, turpināja Borha iesākto zemnieku aplaupīšanu. Janov-

skis atņēma peļņā nosūtītiem zemniekiem naudu, piesavinājās
sēklas labību, ko zemniekiem neražu gados bija piešķīris kronis,
utt.

1839. gada vasarā zemnieki no jauna sacēlās. Un atkal

karaspēks — uz Janovoli un Mihailovu nosūtītie kazaki — ap-

spieda zemnieku nemierus.

Valsts īpašumu ministrija, izmeklējusi Ludzas stārastijas
zemnieku sūdzības, konstatēja, ka vietējie kroņa ierēdņi darbo-

jušies uz vienu roku ar grāfu Borhu un slēpuši Borha ļaun-
darības pret zemniekiem. Taču tas netraucēja kronim 1840.

gadā no jauna nodot Ludzas stārastiju nomā grāfa Borha
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-dēlam, bet daļu Janovoles un Nirzas zemnieku — grāfa Borha

dēla īpašumā. Jaunais grāfs Borhs nemitīgi palielin-āja klau-

šas, organizēja jaunas pusmuižas, tā ievērojami saasinot zem-

nieku neapmierinātību.

1840. gada rudenī zemnieki atteicās pildīt klaušas. Guber-

natoram Kļementjevam, kas bija ieradies zemniekus «nomieri-

nāt», zemnieki paziņoja, ka Borham viņi neklausīs. 1840. gada
oktobrī Janovolē atkal iesoļoja karaspēka bataljons un apspieda
zemnieku nemierus. Taču jau pēc dažiem mēnešiem, īsi pirms
lauku darbu sākuma — 1841. gada martā, Janovoles zemnieki

sacēlās, pret muižnieka patvaļu. Zemnieki piekāva, sasēja un

arestēja muižnieka iecelto muižas vecāko, ieņēma muižas klēti,

izdalīja muižas labību savā starpā. Viņi izdzina no muižas

muižnieku ar visu ģimeni, atcēla klaušas, pārņēma muižas lopus
un visu tās saimniecību savās rokās. Sacēlušos zemniekus

vadīja Pēteris Kurnieks un Moisejs Matvejevs. Tā kā bija pare-
dzama karaspēka ierašanās, zemnieki organizēja «militāru apmā-
cību» ar cirvjiem un mietiem, sacerēja uzsaukumu kareivjiem, kurā

rakstīja, ka viņu rindās ir 800 cilvēku.

1841. gada 9. aprīlī Janovolē ieradās Vologdas kājnieku pulka
bataljons. Ap 1000 zemnieku, bruņoti ar mietiem, akmeņiem un

cirvjiem, karaspēku sagaidīja kalnā pie Slobodkas baznīcas. Zem-

nieki bija norunājuši pēkšņi uzbrukt karaspēkam, sakaut to un

iegūt ieročus. Ceturtdaļkilometra attālumā no zemniekiem kara-

spēks izvērsās ierindā, pielādēja šautenes un, bungas sitot, vir-

zījās pret zemniekiem. Arī zemnieki izvērsās ierindā. 200 soļu
atstatumā no zemniekiem karaspēks apstājās. Pulkvedis Arnolds,

bataljona komandieris apakšpulkvedis Savičs un grāfs Tīzen-

hauzens, piejājuši tuvāk, pavēlēja zemniekiem nomest cirvjus,

noņemt cepures, nomesties ceļos un lūgt piedošanu. Tad zemnieki,
saukdami: «Sit nost!», ar paceltiem cirvjiem metās pret virsnie-

kiem, nosita apakšpulkvedim Savičam ķiveri no galvas, uzbruka

karavīriem, kas atradās tuvāk, un centās iegūt karogu. Karavīri

sākumā atkāpās, bet tad bataljons sakārtojās un, atklājis pret
zemniekiem šauteņu uguni, ieņēma apkārtējos ciemus.

21 zemnieks krita un 24 bija ievainoti (no tiem 9 vēlāk no-

mira). Kritušie zemnieki tika apbedīti kopējā brāļu kapā netālu

no Slobodkas baznīcas. Apmēram 200 zemniekiem piesprieda
smagus miesas sodus, pa 800 aso rīkšu sitieniem, no kuriem dau-

dzi, arī Moisejs Matvejevs, uz vietas nomira. Pēc tam tika nopērts
katrs desmitais Janovoles zemnieks līdz 60 gadu vecumam. Tā

pirms 125 gadiem beidzās feodālisma sairšanas periodā lielākā

un asiņaināka izrēķināšanās ar zemniekiem Latvijā.



Taču ari pēc sakāves Janovoles zemnieki neatmeta domu par
atbrīvošanos no muižnieku jūga. Zemnieki izvēlēja savus pār-
stāvjus, rakstīja sūdzības. Izklīduši peļņā pa Vidzemi, Ludzas

stārastijas zemnieki stāstīja par savām cīņām pret muižniekiem

un tā veicināja zemnieku nemierus Vidzemē.

Šajos gados žandarmu šefs grāfs Benkendorfs, rakstot par
stāvokli Krievijā, savā atskaitē atzīmēja: «Viss tautas gars vērsts

uz vienu mērķi, uz atbrīvošanos.
.. Vispārīgi dzimtnieciskā

iekārta ir pulvera pagrabs zem valsts.» Krievijas zemnieku šķiru
cīņa noveda pie dzimtbūšanas atcelšanas. 1861. gada 19. februārī

visā valstī, arī Latgalē, zemnieki oficiāli pārstāja būt par muiž-

nieku īpašumu. Feodālo iekārtu un ekspluatāciju nomainīja kapi-
tālistiskā iekārta un ekspluatācija.
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PAGĀTNE MŪSDIENU SKATĪJUMĀ

L. Dumpe

ETNOGRĀFU EKSPEDĪCIJAS LATGALĒ

Šogad noslēgsies etnogrāfisko ekspedīciju darbs Latgalē. Piecas vasaras,

sākot ar 1962. gadu, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta

arheoloģijas un etnogrāfijas sektora etnogrāfi pētīja atsevišķus Latgales rajo-

nus. Šajā vasarā tie izbrauks uz pēdējo — Krāslavas rajonu.

Latgale pagātnē ir bijis visatpalikušākais Latvijas novads. Pārsvarā te

bija nabadzīgas zemnieku saimniecības, kurās līdz pat padomju varas uzvarai

saglabājās primitīva darba tehnika un pusnaturālā saimniecība. ledzīvotāju
materiālais un kultūras līmenis bija bezgala zems_. Vairāk_ nekā jebkur citur

Latvijā te valdīja reliģiskā tumsonība un māņticība. Pilsētas un rūpniecība

nīkuļoja. Padomju Latvijas 25 gados Latgales seja ir izmainījusies līdz nepa-

zīšanai. Uzplaukusi ekonomika — rekonstruēta lauksaimniecība un attīstījusies
rūpniecība. Pussagruvušo zemnieku būdiņu vietā izauguši jaunie kolnozu un

padomju saimniecību ciemati, kuros veidojas jauna, no reliģijas žņaugiem
atbrīvota dzīve.

Izsekot izmaiņām Latgales iedzīvotāju dzīves veidā un materiālajā kultūrā,

sevišķu vērību pievēršot tam jaunajam, kas saistīts ar komunisma celtniecību

Latvijā, — lūk, galvenais etnogrāfisko ekspedīciju uzdevums. Ekspedīciju
dalībnieku uzdevumos ietilpa arī Latgales strādnieku dzīves veida pētīšana.
Tas bija jauns pasākums, jo agrāk etnogrāfu ekspedīcijas bija ierobežojušās ar

darbu tikai lauku iedzīvotāju vidū. Ekspedīcijās tika vākti materiāli arī par

latviešu un kaimiņu tautu kultūras sakariem, etniskās vēstures problēmām un

kultūrvēsturisko apgabalu robežām. Ekspedīciju dalībnieki pētīja celtniecību,

apģērbu, nodarbošanos un darba rīkus (zemkopībā, lopkopībā, zvejniecība, biš-

kopībā v. c), amatniecību, lietišķo mākslu, satiksmes un transporta līdzekļus,

pārtiku, ģimenes dzīvi utt.

Materiāli vākti sarunās ar iedzīvotājiem, iztaujājot viņus un pierakstot

sniegtās ziņas. Etnogrāfiskie priekšmeti un citi objekti tika fotografēti, zīmēti

un uzmērīti, bet darba procesi (darbi laukos un fermās, zvejnieku, podnieku
darbs, aušana v. tml.), celtnes un jauno tradīciju izpausme sadzīvē tika uz-

ņemti kinofilmā To veica speciālisti, kuri piedalījās ekspedīciju darbā, —

mākslinieki, fotogrāfi un arhitekti. Kopā ar Vēstures institūta 10 etnogrāfiem,
kas bija galveno tēmu vadītāji, ekspedīcijās ik gadu ir piedalījušies arī vēs-

turnieki, arhitekti, studenti un skolēni. Ekspedīciju darbā aktīvi iesaistījušies
ari Latvijas Dabas un vēstures biedrības vietējo nodaļu biedri un citi intere-

senti, starp kuriem īpaši atzīmējami Kārsavas vidusskolas skolotājs Kausi-

nieks, Ludzas novadpētniecības muzeja direktors Timoškāns un vecais revolu-

cionārs Samsons, Balvu rajona Kubulu astoņgadīgās skolas direktors Ozoliņš,

Viļānu vidusskolas skolotājs Rudko v. c.



Skaitliski visai plašais un daudzpusīgais ekpedīcijās gūtais materiāls (ap
35 tūkst, etnogrāfisku vienību), kas savākts Latgalē, palīdzēs zinātniekiem

atrisināt svarīgākos Latgales etnogrāfijas jautājumus.

Pētījot Latgales lauku iedzīvotāju materiālo kultūru un dzīves veidu mūs-

dienās, pārliecināmies, ka zemnieku dzīvē notiek lielas izmaiņas, kas saistītas

ar sociālisma un komunisma celtniecību. To galvenā iezīme ir atšķirību izzu-

šana starp pilsētu un laukiem. Jo sevišķi spilgti tas izpaužas celtnēs, apģērbā,
ēdienā un mājas kultūrā Visos Latgales rajonos norit strauja kolektīvo saim-

niecību jauno ciematu celtniecība. Sīko, ekonomiski atpalikušo saimniecību

vietā veidojas lieli ražošanas centri ar liellopu un putnu fermām, garāžām
un darbnīcām. Blakus kolektīvo saimniecību sabiedriskajiem centriem ar vairāk-

stāvu pārvaldes ēkām, klubiem, ēdnīcām un bērnudārziem top jaunie dzīvojamie
sektori.

Latgales lauku iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir zemkopība un lopko-

pība. levērojot dabas apstākļus, proti, ezeru bagātību, daudzas Latgales kolek-

tīvās saimniecības specializējas ūdensputnu audzēšanā. Šai ziņā raksturīgas
ir Balvu rajona padomju saimniecības «Abrene» un Ludzas rajona padomju
saimniecību «Istra» un «Zilupe» modernās ūdensputnu fermas. Blakus graud-

augiem nozīmīga vieta ierādīta arī tehniskajai kultūrai — liniem.

Latgalē lauku iedzīvotāji apģērbus darina no fabrikas gatavotiem audu-

miem un ļoti bieži (sevišķi vīrieši) pērk apģērbus gatavus. 20. gs. sākumā

turpretim gandrīz katrā mājā auda audumus un gatavoja apavus (vīzes, lap-

kas).
Laukos rosīgi attīstās kultūrizglītības darba dažādas formas. leviešas

jaunās sadzīves un darba tradīcijas. Pilngadības svētki, bērnības svētki, jaun-
kareivju svinīga izvadīšana armijā un mirušo atceres dienas iegūst noteiktu

vietu darbaļaužu dzīvē un pamazām izskauž baznīcas ietekmi. Nozīmīgs sabied-

riskās dzīves pasākums ir ikgadējais Krievijas PFSR, Baltkrievijas un Latvi-

jas PSR bijušo partizānu kustības dalībnieku salidojums Draudzības kurgānā
(netālu no Šķaunes), ko 1959. gadā šo republiku robežu saskares vietā izvei-

doja visu 3 republinu darbaļaudis.
Rūpniecības strādnieku dzīves veida un kultūras pētniekiem izdevies izse-

kot tām principiālajām izmaiņām, kādas padomju varas gados notikušas Lat-

gales strādnieku dzīvē. Materiāli vākti lielos pilsētu rūpniecības objektos, kas

sākuši veidoties jau kapitālisma apstākļos, bet sociālistiskajā iekārtā ievēro-

jami paplašinājušies, piemēram, Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcā,
Viļānu un Ludzas linu fabrikās, Rēzeknes metāla apstrādāšanas rūpnīcā un

Pilngadības
svētku dalībnieku

gājiens Balvu ra-

jona Šķilbēnos.
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Ekspedīcijas da-

lībnieki vāc ma-

teriālus pie tei-

cējas A. Kam-

pānes Daugav-
pils rajona Līk-

snas c. p. Tiltu

sādžā.

citur. Uzņēmumu strādnieku sastāvs, ko veido pilsētnieki, apkārtējo ciemu un

rajonu zemnieki, ir visai daudznacionāls.

Pētīti ari jaunie rūpniecības uzņēmumi, kas sākuši darbu Latgales lau-

kos tikai padomju varas gados. Viens šāds objekts bija Žīguru mežrūpniecība,
kas izaugusi Padomju Latvijas pastāvēšanas gados no nelielas darbnīcas. Te

izveidojies ari jauns strādnieku ciemats ar labiekārtotiem veikaliem, ēdnīcām,

bērnudārzu, skolu un slimnīcu.

Materiālās kultūras pētījumi liecina, ka Latgalē, bijušajā buržuāziskās

Latvijas nomalē, arhaiski elementi saglabājušies daudz ilgāk nekā citos Lat-

vijas novados. Ciema tipa apmetnes, ciema kopienas organizācijas elementi

zemes izmantošana, zemes apstrādāšanas trīslauku sistēma daudzos gadījumos
Latgalē saglabājusies līdz pat 20. gs. sākumam. Pat vēl 20. gs. 30. gados

trūcīgās saimniecībās galvenais zemes apstrādāšanai lietotais rīks joprojām
bija spīļu arkls, zemes irdināšanai lietoja egļu zaru ecēšas, labību novāca ar

sirpi, kūla ar spriguļiem. Līdz pat ciemu sadalīšanai 20. gs. sākumā Latgalē
saglabājās paradums ganīt lopus kopējā ganāmpulkā, kura ganīšanai tika

algots īpašs «lielais gans». Veco celtniecības tradīciju ilgā saglabāšanās ļāva
ekspedīcijas laikā uzmērīt senā tipa dzīvojamās ēkas ar trejdaļīgu plānojumu:
vidū auksts bezgriestu priekšnams — «sinces», tam vienā pusē dzīvojamā
istaba ar cepli, bet otrā — vēlāk piebūvētā t. s. jaunā istaba, kas sākumā

nebija apkurināma. Ģimenei paplašinoties, arī «jaunajā istabā» iemūrēja krāsni.

Vietām vēl vērojams arī vecais ēku cieši sablīvētais izvietojums — lopu laidars

celts cieši pie dzīvojamās mājas. Sevišķi raksturīgi tas ir Latgales austrumu

daļā.
Latgalē dzīvo daudz ienācēju gan no citiem Latvijas rajoniem, gan no

kaimiņu republikām. Latgales austrumu daļā vairums ienācēju ir krievi, bet

dienvidaustrumu daļā — poļi un baltkrievi. Ludzas rajona Iztalsnā, Pildā un

Nirzā dzīvo samērā daudz igauņu ģimeņu, kas gandrīz pilnīgi pārlatvisko-
jušās.

Sakarā ar senajiem kultūras sakariem un iedzīvotāju daudznacionālo sa-

stāvu Latgales celtniecībā, darba rīkos, amatniecības veidojumos, apģērbā un
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terminoloģijā ir seni baltiski elementi, kas jaucas gan ar krieviskiem (austrumu

daļā), gan poliskiem (dienvidos), gan arī ar igauniskiem (ziemeļos un Ludzas

raj.). Tā, piemēram, Latgales tradicionālajam tautas tērpam raksturīgs lielā-

kajā Latvijas daļā izplatītais tunikas veida krekls ar virsū šūtiem uzplečiem

un rūtaini vai svītraini brunči. Ziemeļlatgalē izplatīts balts sieviešu tautas

tērps ar sarkanu rotājumu, kas ornamentā līdzīgs ar setuku un austrumslāvu

tērpu. Latgales austrumu daļā, kur dzīvo krievu tautības iedzīvotāji, valkāti

krekli ar piešūtiem uzplečiem, sarafani ar «pazuhām» (līdzīgs apģērbs ir kai-

miņos — Pleskavas apkaimē), bet dienvidu daļā apģērbiem raksturīgas balt-

krievu un poļu tērpu iezīmes. Terminoloģijas un materiālās kultūras objektu
lokālo īpatnību analīze palīdzēs precizēt Latgales etnisko vēsturi un Latgales
iedzīvotāju kultūras sakarus ar kaimiņu tautām — krieviem, baltkrieviem,
poļiem un igauņiem.

Ekspedīcijās iegūtie materiāli pēc to sakārtošanas un apstrādāšanas būs

bāze tālākajai Latgales etnogrāfijas pētīšanai. Sabiedrība ar šiem materiāliem

varēs iepazīties īpašā, Latgales etniskajai vēsturei, materiālajai kultūrai un.

sadzīvei veltītajā rakstu krājumā, kas tiks publicēts tuvākajos gados.

J. Loze

SENĀKĀS DZINTARA APSTRĀDES DARBNĪCAS

LATVIJAS PSR TERITORIJĀ

Baltijas juras pērli — dzintaru cilvēks pazinis jau sen. Paši

senākie dzintara izstrādājumu atradumi attiecas uz jauno akmens

laikmetu — neolītu (III —JI gadu tūkstotis pirms mūsu ēras).
Jau pagājušajā gadsimtā zinātnieku uzmanību saistīja dzin-

tara senlietu depozītu atradumi Kuršu kāpās un Palangā, vienā

no visai biezi apdzīvotajiem Austrumbaltijas rajoniem akmens

laikmetā. Sevišķu ievērību ieguvis Jodkrantē atrastais depozīts,
kas sastāv no 434 visdažādākajām dzintara senlietām. Datus

par šiem atradumiem publicējis R. Klebss savā darbā par dzin-

tara izstrādājumiem akmens laikmetā. R. Klebsa darbs vēl jopro-
jām ir viens no fundamentālākajiem pētījumiem par šo jautā-
jumu.

Visas atrastās dzintara senlietas neapšaubāmi liecina, ka cil-

tis, kas neolīta laikmetā apdzīvojušas Baltijas jūras austrumpie-
krasti, jau bija plaši apguvušas tā apstrādes tehniku.

Sevišķi lielas iespējas seno dzintara apstrādes paņēmienu pēt-
niecībā dod pēdējā gadu desmitā Latvijas PSR teritorijā atklātās

neolīta laikmeta darbnīcas.

So_ vēstures pieminekļu zinātnisko nozīmi grūti pārvērtēt, jo
atklātās darbnīcas ir vissenākās līdz šim zināmās dzintara ap-
strādes darbnīcas Padomju Savienības teritorijā.
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Viena no tām atklāta vēl 50. gados Rietumlatvijā, Sārnates

neolīta laikmeta purva apmetnē, kuras pētniecību vadīja arheolo-

ģe L. Vankina. Izdarot arheoloģiskos izrakumus, Sārnatē senās

darbnīcas vietā iegūtas 387 dzintara senlietas, 177 neapstrādāti
tā gabali un 2900 šķembu. legūtais materiāls pārsteidz ar savu

lielo bagātību un dažādību. Dzintara rotas izgatavotas trapec-
veida piekariņu, pogu, ripu, riņķu un caurulīšu veidā. Daļa no

rotām saglabājušas dzintara gabala pirmatnējo formu, tām iz-

urbts tikai caurumiņš rotas piekāršanai. Šajā apmetnē atrasti arī

dzintara figurālie veidojumi: lāča figūriņa un aļņa galvas frag-
ments.

Otrā līdz šim zināmā neolīta laikmeta dzintara apstrādes

darbnīcā, kas atklāta Nainiiekstes purva apmetnē Lubānas ze-

mienē, kur izrakumi uzsākti tikai 1964. gadā, iegūts jau 218 dzin*

'tara senlietu, ap 3000 neapstrādātu dzintara gabaliņu un šķembu.
Arī šīs darbnīcas ražotā produkcija ir visai daudzpusīga. Daļa
no rotām izgatavotas arī ūdensputnu figūru veidā, trapecveida

piekariņiem sānmalas reizēm iešķeltas ar sīkiem ievīlējumiem.
Nainiekstes apmetnē, tāpat kā Sārnatē, daudz apaļu pogu ar

v veida urbumu diega izvēršanai, dzintara riņķīšu, cilindrveida

krellīšu. Caurumi diega izvēršanai dzintarā urbti ar krama urbi

no divām pusēm (tas ir viens no raksturīgākajiem dzintara apstrā-
des paņēmieniem neolītā un agrajā bronzas laikmetā).

Darbnīcas teritorijā savākts arī daudz pusfabrikātu: negata-
vas krellītes, piekariņi, podziņas v. c. rotas, reizēm pat vēl neno-

slīpētas. Pētnieku rīcībā jau ir fakti, kas liecina, ka senais meis-

tars vispirms izveidojis attiecīgā priekšmeta formu, tad urbis cau-

rumu un tikai pēc tā sekmīgas izurbšanas senlietu slīpējis līdz

spīdumam, jo bieži vien gadījās, ka urbjot pusapstrādātā sen-

lieta sabira.

Nainiekstes apmetnē atrasts samērā liels skaits krama urbj-
veida priekšmetu, kurus senie meistari lietojuši caurumu urbša-

nai. Atrastie smilšakmens gabali, kuros vērojamas slīpēšanas

pazīmes, ļauj secināt, ka tie izmantoti dzintara virsmu slīpē-
šanai.

Dzintara darbnīcās iegūto priekšmetu formu izplatības plašās
robežas liecina, ka neolīta laikmetā atsevišķu cilšu starpā bijuši
sakari.

Lielais dzintara atradumu daudzums ne tikai darbnīcas teri-

torijā, bet arī pārējās Lubānas zemienes šī laikmeta apmetnēs

ļāva izvirzīt domu, ka Lubānas ezera apkārtnē atradies viens no

dzintara apstrādes centriem Austrumbaltijā, no kurienes gatavā
produkcija izplatījusies uz ziemeļiem un austrumiem. Dzintara
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senlietu izplatības teritorija ir visai liela, taču sevišķi plaši, kā

jau minēts, tās pārstāvētas Baltijas jūras piekrastes rajonos.

Pirmajiem seno dzintara apstrādes darbnīcu atklājumiem Lat-

vijā ir liela nozīme ne tikai tīri arheoloģiska un vēsturiska rak-

stura problēmu risināšanā, bet arī dzintara apstrādes tehnikas

vēstures pirmsākumu pētniecībā.

A. Šulcs

JŪRAS ZVEJNIECĪBAS BRĪVDABAS MUZEJS

Latvijas PSR teritorijā vairāk nekā 500 km garajā piejūras joslā kopš
seniem laikiem dzīvo zvejnieki.

Šodien, tāpat kā senatnē, vējš dzen pāri jūrai mākoņus, balti putu vai-

nagi rotā viļņu galotnes, — tikai zvejnieku dzīve izmainījusies līdz nepazīša-
nai. Tie nesvīst vairs airos, ar tulznainām rokām nevelk vairs vadus. Tagad
zvejnieki dodas jūras plašumos ar motorlaivām un zvejas kuģiem, kas apgā-
dāti ar moderniem navigācijas instrumentiem un mehanizētiem zvejas rīkiem.

Lai saglabātu atmiņas par zvejnieku sūro darbu un dzīvi senatnē un lai

atainotu latviešu zvejnieku dzīvi šodien, senajā zvejnieku pilsētā Ventspilī
1954. gada 14. maijā nodibināts un 1962. gada 3. jūnijā atklāts Padomju
Savienībā pirmais Jūras zvejniecības etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Muzeja teritorija aizņem 11 ha, un ekspozīcija jau ierīkota uz 7 ha lielas

zemes platības.
Tuvākajā laikā tiks pabeigta atklāto fondu noliktavas būve. Šajā ēkā, kas

izvietota pie muzeja ieejas, būs apskatāma piejūras daba: ģeoloģija, flora un

fauna. Arheoloģiskajā nodaļā tiks eksponēti priekšmeti, kas lietoti kopš II gadu
tūkstoša pr. m. ē. līdz 13. gs., etnogrāfijas nodaļā — 18.—19. gs. zvejas rīki,
senās tautas celtniecības būvdetaļas utt.

Brīvdabas ekspozīcijas oriģināleksponāti iepazīstinās muzeja apmeklētājus
ar zvejnieku dzīvi uz sauszemes un zvejas darbiem jūrā.

Zvejnieka sētas eksponētas tā, lai apmeklētājiem parādītu arī dzīvojamo
ēku celtniecības attīstības procesu. Uzstādīts dzīvojamās ēkas senākais tips —

slietenis. Tālāk redzams slietenis ar ēkas stāva pabūvi (pats pirmatnējais
slietenis te jau pārveidojies par jumta konstrukciju). Šo dzīvojamās ēkas tipu
muzejā pārstāv bijušā Ances pagasta Olmaņu māju slieteņa nams. Nākošais

tautas celtniecības attīstības posms ir dūmistaba. Muzejā tā pārvesta no bijušā
Ances pagasta Lūžņu ciema Dēliņu mājām. Horizontālā rovja nams atvests

no Graupju mājām, bet piramidālais rovis — no Pizes ciema Buntiku mājām.
Pašreiz muzejā tiek uzstādīts no Bušnieku ciema Robežnieku mājām pārves-
tais dižskursteņa nams.

Uz muzeju tiks pārvietotas tipiskākās zvejnieku ēkas un sētas ēku kom-

pleksi, kas raksturo attiecīgā etniskā novada tautas celtniecības īpatnības. Paš-

reiz muzejā jau sakomplektēta un ierīkota Ventspils novada sēta, Ziemeļkur-
zemes lībiešu sēta, ieprojektēts uzstādīt Lejaskurzemes zvejnieku sētu, Rīgas
juras līča un Vidzemes jūras piekrastes zvejnieku sētas v. c. Pie visām zvej-
nieku sētām tiks ierīkoti atbilstoši dārzi, žogi utt.

Līdztekus būvkompleksiem uz muzeju tiek pārvestas arī laivmeistara,

kalēja, virvju vijēja, podnieka darbnīcas un citi objekti, kas atspoguļo amat-

niecības attīstību piejūras joslā. Pašreiz muzejā atrodas jau 14 ēkas.



165

Lai muzeja apmeklētāji gūtu ieskatu par zvejas darbiem un to attīstību,

ģenētiskā secībā tiek eksponētas zvejas laivas un zvejas rīki. Muzejā ir jau
vairāk nekā 12 dažāda veida zvejas laivu. Vecākā datēta ar 1500. gadu pr.
m. ē. Jaunākā ir mūsdienu lielā zvejas motorlaiva. Pie laivām uz vabām novie-

toti attiecīgās zvejas sezonas zvejas rīki.

Lai atdzīvinātu muzeja ekspozīciju, vecie zvejnieki, muzeja entuziasti,
demonstrē apmeklētājiem dažādus, ar zveju saistītus darbus un stāsta savas

atmiņas. Vecie zvejnieki, kā, piemēram, 78 gadus vecais L. Šulcs, vēl it labi

atceras tos laikus, kad pie skala uguns no liniem vērpa diegus zvejas tīkliem

un vija auklas. Tolaik pie zvejas tīklu aušanas, lāpīšanas un zvejas rīku

pagatavošanas pagāja puse no zvejnieka mūža.

Vecie zvejas vīri, kā Tīdenbergs, J. Krūmiņš un citi, kuri dežurē pie lai-

vām, stāsta par smago darbu jūrā tais gados, kad viņi bija jauni un spēka pār-
pilni. Rudens vētrās zvejnieki tolaik bieži vien neatgriezās krastā. Zvejnieks
E. Rands atceras: «Tas bija 1907. gadā. Diena sākās kā visas dienas, zvej-
nieki iedzina jūrā laivas, salika zvejas rīkus, pacēla zēģeles un devās jūrā.
lemetuši tīklus, pamanīja pie apvāršņa savādu bālumu. «Būs vētra!» —

vecā-

kais no mums iesaucās. Un tā arī bija. Vēl nepaspējām ievilkt laivā visus

reņģu tīklus, kad vētra jau trakoja un bijām viļņu skavās. Tanī naktī gāja
bojā astoņas laivas ar 33 zvejniekiem. Un ne tikai toreiz vētras laikā sievas

krastā ar vējlukturiem stāvēja, gaidīja savus maizes devējus un bieži vien vairs

nesagaidīja.» Kad vecais zvejnieks paceļ jūras sāls un vēja sadzeltās rokas

ar salīkušiem pirkstiem, kurās ierakstīts viss tā laika zvejnieka dzīves sma-

gums, vairs nevajag vārdu, lai saprastu, cik grūts un smags bijis tolaik jūras

arāju darbs.

Muzejs atrodas tuvu tai vietai, kur jau kopš senseniem laikiem attīstīju-
sies aktīva jūras zvejniecība, bet padomju varas apstākļos nodibināts pirmais

zvejnieku artelis Latvijas PSR — «Sarkanā bāka», kurš arī pašreiz ir lielā-

kais un labākais zvejnieku artelis rajonā.

Muzejam ir plašas attīstības perspektīvas. Tā teritoriju, kā paredzēts ģene-
rālajā plānā, iespējams palielināt par 50 ha. Muzeja teritorija robežojas ar

mežu un jauno parku, kas pēc muzeja ierosinājuma 1963. gadā pārdēvēts par

Zvejnieku parku. Tas radies, aizberot ar smiltīm purva strēli aiz kāpām
(smilts šeit pārskalota no jaunās zvejnieku ostas).

Vēl pirms dažiem gadiem daudziem likās, ka šādi pasākumi nav reāli.

Taču fantāzija pārvērtās īstenībā. Zvejnieku osta jau ir izrakta un purvājs
aizbērts. Kur vēl nesen vējš dzenāja smiltis, šodien jau 6 ha platībā ir iestā-

dīti koki un krūmi, ierīkoti celiņi. Parka apzaļošanas darbi turpinās. Topošo

Zvejnieku parku no vienas puses apskalo jūra, rietumos tam piekļaujas Jūras

zvejniecības brīvdabas muzejs, dienvidos būs zvejnieku arteļa «Sarkanā bāka»

jaunais ciemats, bet austrumos atrodas jaunā zvejnieku osta — viena no

modernākajām zvejas ostām Latvijas PSR.

Jau 1960. gadā sākts risināt jautājumu par mazā (šaursliežu) dzelzceļa vil-

ciena pārvešanu uz muzeju (agrāk šis vilciens kursēja gar Ziemeļkurzemes
jūrmalu un piestāja vairāk nekā 10 zvejnieku ciemos). 1964. gadā Baltijas
dzelzceļa pārvalde nodeva muzejam vienu lokomotīvi ar trim pasažieru vago-
niem un 1500 m garu sliežu ceļu. Vilciens ir ne vien muzeja eksponāts, bet

tas arī kursēs pa loku no muzeja uz Zvejnieku parku, uz jauno zvejnieku
ciematu, jauno zvejas ostu un atpakaļ, — tas aizvizinās muzeja apmeklētājus
no pagātnes uz tagadni.

Bija aprēķināts, ka vilciena pārvešana izmaksās vairāk nekā 500 tūksto-

šus rubļu, taču muzejs to veica sabiedriskā kārtā. So pasākumu aktīvi atbal-

stīja LKP Ventspils rajona komiteja. Neredzēti liela bija pilsētas iestāžu un

sabiedrības atsaucība. Vienā pašā svētdienas talkā piedalījās vairāk nekā
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150 cilvēku, ari bērni un sirmgalvji. Daudz šajā darbā palīdzēja pensionāri,
kā arī Latvijas Dabas un vēstures biedrības Ventspils nodala. Aktīvi un čakli

talcinieki bija Tautas izglītības nodaļa, skolotāji un skolēni, namu pārvaldes,

zvejnieku arteļa «Sarkanā bāka» komjaunieši v. c.

Arī jaunajā Zvejnieku parkā paredzēts daudz interesanta, piemēram, jau-
niešu kalniņš, kur zvejnieku arteļa «Sarkanā bāka» jaunieši, nodibinot ģime-

nes dzīvi, iestādīs kociņu.
Kā redzams, Ventspilī veidojas plašs, savdabīgs brīvdabas komplekss, kas

gan glabās atmiņas par jūras zvejniecības vēsturi Latvijā, gan arī atspoguļos

zvejnieku darbu un atpūtu šodien.

J. Apals

KO SLĒPJ LATVIJAS EZERI?

Senos laikos ezeri esot ceļojuši pa gaisu, meklēdami vietu,

kur nolaisties. Ja kāds uzminējis ezera vārdu, tad ezers nokritis

zemē. Tā ezeri noslīcinājuši mājas, baznīcas, pilis, cilvēkus un

dzīvniekus. Dažos ezeros vēl tagad skaidrā laikā varot saskatīt

mājas paksi ar tanī iecirstu cirvi, citos — pils torni vai muižas

jumtu, kas, ilgi guļot ūdenī, apauguši ar sūnām. Stāsta arī, ka

ezeros esot nogremdēti baznīcu zvani, nauda, dārgumi.
Tautas teikās allaž slēpjas kāds patiesības grauds. Gan šajā,

gan pagājušajā gadsimtā Latvijas ezeros atrastas senlietas,
Āraišu ezerā (1876. g.) pat kādas mītnes paliekas, taču šos atra-

dumus nesaistīja ar folkloru. Zinātnieki domāja, ka ezeru teikas

radušās tautas iztēlē, mēģinot izskaidrot ezeru izcelšanos. Tolaik

zinātniekiem vēl nebija tehnisku iespēju ienirt ezera dzelmē, lai

noskaidrotu, kas patiesība, kas izdoma.

Pēdējo divdesmit gadu laikā visā pasaulē strauji attīstījies
zemūdens sports. Autonomais saspiestā gaisa aparāts — akva-

langs — ļauj katram fiziski veselam cilvēkam zināmu laiku uztu-

rēties zem ūdens un brīvi tur pārvietoties. Līdz ar to dažādu

zinātnes nozaru pārstāvjiem pavērās iespēja uzsākt pētījumus
zemūdens apstākļos. Tā radās jauna arheoloģijas zinātnes no-

zare — hidroarheoloģija, kas pēta senatnes pieminekļus, kuri

atrodas zem ūdens.

Zem ūdens līmeņa sākas cita pasaule, kurā pārvietoties var

tikai nirstot. Redzamība Latvijas PSR ezeros retumis pārsniedz
I—21 —2 m. Izkliedētā gaisma jau 2—3 m dziļumā nedod ēnu. Ezeru

ūdeņos pārsvarā ir zaļganās, dzeltenīgi brūnās un brūnās nokrā-

sas, kas dažu metru attālumā saplūst necaurredzamā miglā.
Priekšmetiem tāpēc ir mīkstas, it kā noapaļotas kontūras. Un tad

kāda ūdensaugiem segta paugura dūņainā nogāzē kļūst redzams

baļķa gals, tam blakus — otrs, trešais, vesels klāsts! Nedaudz
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tālāk pamanāms pāļa gals, ap kuru saskatāmas ogles un apde-
guši koku gabali. Dūņu slānī atrodamas senlietas, māla trauku

lauskas, ieplīsuši un pat veseli podi, kuru pelēkbrūnā virsma

tikko jaušami atšķiras no pelēcīgā dūņu slāņa. Visapkārt klu-

sums, kas te valda jau tūkstoš gadu.

Kopš 1959. gada Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures

institūta organizētajās ekspedīcijās ik gadu tiek sistemātiski apzi-
nāti hidroarheoloģiskie pieminekļi. So ekspedīciju rezultātā Lat-

vijas ezeros tagad zināmas 10 klāstu mītnes (Araišu, Auļukalna,

Bakanu, Bricu, Dūķu, Iža, Liezeres, Lisas, Salu un Ušuru eze-

ros), applūdināta viduslaiku apmetne Baļotes ezerā, kā arī daži

citi hidroarheoloģiskie pieminekļi un senlietu atradumu vietas.

Svarīgākā hidroarheoloģisko atradumu grupa ir klāstu mītnes,
kas (izņemot Āraišu mītni) atklātas 1959.—1964. gadā. Jāpiebilst,
ka visā Padomju Savienībā visvairāk klāstu mītņu apzināts Lat-

vijā.

Klāstu mītnes celtas ezeru salās un sēkļu galos. Tieši uz salas

vai sēkļa virsmas guldītas apaļkoku platformas — klāsti, kas

nostiprināti ar vertikāli iedzītiem pāļiem. Uz klāstiem celtas ēkas.

Dažos ezeros ap mītnēm saglabājušās pāļu rindas — viļņu lau-

zēju vai žogu paliekas. Satiksme ar krastu, domājams, notika

pa laipām vai tiltu, kas balstījās uz pāļiem. Tādējādi ezeru mīt-

nes no trim, dažkārt pat no četrām pusēm aizsargāja ūdens.

Spriežot pēc atradumu apstākļiem, tās vairākkārt degušas un

atkal atjaunotas. Klāstu mītnēs atrastā aīpmestā, gludā, gludi-
nātā, nagu iespiedumiem un auklas nospiedumiem rotātā kera-

mika veidota ar rokām, bez podnieka ripas palīdzības. Atrastās

senlietas un keramika liecina, ka mītnes bijušas apdzīvotas m. ē.

I gadu tūkstoša otrajā pusē. Dažas Āraišu ezerā atrastās senlie-

tas datējamas ar 8.—9. gs. Spriežot pēc materiāliem, kas pašlaik
ir mūsu rīcībā, klāstu mītnes apdzīvojuši senie latgaļi. Tās celtas

ezeros aizsardzības nolūkā šķiru sabiedrības veidošanās periodā,
kad dižciltīgo slānis izdalījās no kopienas un ierīkoja sev sav-

rupas, labi aizsargātas apmetnes. Varbūt klāstu mītnēm bija cita

nozīme? To noskaidros plašāki izrakumi kādā no mītnēm. Līdz

šim klāstu mītnes konstatētas tikai Vidzemē — Cēsu, Gulbenes

un Madonas rajonā.
Jau 1959. gada ekspedīcijā kļuva skaidrs, ka klāstu mītnēm

ir tiešs sakars ar tautas teikām. So mītņu paliekas ir dažu ezeru

teiku objektīvais pamats. Bieži vien tikai teikas deva ierosmi

mītņu meklēšanā
— balstoties uz teikām, kas stāsta par nogrimu-

šām mājām un pilīm, pēdējos gados atrastas 6 klāstu mītnes un

viduslaiku apmetne. Mītņu apakšējās kārtas pašlaik atrodas
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1,5—3 m zem ūdens. Kā izskaidrot mītņu palieku nokļūšanu zem

ūdens? Vai tiešām tās būtu noslīcinājis pāri lidojošais ezers? Šo

jautājumu palīdz risināt klimatologi — viņu pētījumi rāda, ka

Zemes ziemeļu puslodē paaugstināta mitruma periodi mainās ar

sausuma periodiem. Katrs periods aptver apmēram 1300 gadu ilgu
laika posmu. M. ē. I gadu tūkstoša otrajā pusē (šajā laikā klāstu

mītnes bija apdzīvotas) bijis sevišķi sauss un silts klimats. Aptu-
veni kopš 11. gs. sācies paaugstināts mitruma periods, kas ildzis

līdz 19. gs. vidum. Tā rezultātā ezeru ūdens līmenis paaugstinā-

jies un pārklājis mītņu paliekas, kas saglabājušās ūdenī līdz

mūsu dienām.

Kādu laiku ezeram tuvējās apkārtnes iedzīvotāji vēl atcerē-

jušies tos cilvēkus, kas dzīvojuši klāstu mītnēs, bet laika gaitā
tie pamazām aizmirsti, un no paaudzes uz paaudzi saglabājās
vienīgi nostāsts par māju, kas nogrimusi ezerā. Nostāsta patie-

sīgumu apstiprināja mītņu baļķi, kurus «skaidrā laikā» patiešām

varēja ezerā saskatīt. Mītnes bojā ejas apstākļi jau bija aiz-

mirsti, bet dabas parādību cēloņus cilvēks tolaik vēl nezināja.
Tādējādi radās teika, kas fantastiski izskaidroja notikušo atbil-

stoši tā laikmeta zināšanu līmenim.

Tā kā klāstu mītnes veido īpašu, nozīmīgu arheoloģisko pie-

minekļu kategoriju, tad to tālāka pētīšana dos daudz jaunu, sva-

rīgu materiālu Latvijas PSR arheoloģijā. Zem ūdens teicami sa-

glabājušās organisko materiālu (koka) senlietas, ko ārkārtīgi
reti sastopam citos pieminekļos. Labi saglabājusies koksne stās-

tīs par celtniecības tehniskajiem paņēmieniem. Dendrohronolo-

ģiskā metode koku datēšanā precizēs senlietu un keramikas tipo-

loģiskos datējumus. Specifiskie darba apstākļi attīstīs tālāk izra-

kumu metodiku. Jaunie materiāli papildinās arheologu un vēstur-

nieku zināšanas par ražošanas spēku un attiecību attīstību šķiru
sabiedrības veidošanās periodā. Jaunus datus un atziņas iegūs
ari folkloristi, klimatologi un hidrologi. Biologiem klāstu mītņu
kultūrslānis glabā 1000 gadu vecus paraugus. Tāpēc tuvākajā
laikā jāuzsāk izrakumi, kas palīdzēs rast atbildi daudziem jautā-

jumiem un būs nozīmīgi arī pārējo Baltijas republiku arheolo-

giem.

Mūsu ezeri glabā vēl daudz nezināmu vēstures liecību. Lauku

iedzīvotāji, sevišķi vecākā paaudze, zina nostāstus par šādiem

pieminekļiem, ir ievērojuši to atrašanās vietas ezeros. Tas ir

plašs darba lauks novadpētniekiem, kuru savāktās ziņas palīdzēs
arheologiem atklāt jaunus senās kultūras pieminekļus.



A. Caune

KO STĀSTA MŪSU LAUKAKMEŅI

Staigājot novadpētnieka takas, bieži jo bieži sastopam pelēkos laukakme-

ņus, kas izkaisīti mūsu laukos un_ morēnu pakalnos vai ari gul upju krastos

un gultnēs. Šodien jau katrs skolēns zinas pasacīt,_ ka tie ir ledāja darbības

liecinieki. Tikai rūpīgs vērotājs varbūt atradīs kādā no tiem ar cilvēka roku

iecirstas zīmes, iedobumus. Ko stāsta šie laukakmeņi? Kāda gan nozīme tiem

bijusi cilvēku dzīvē senatnē?

Ar daudziem akmeņiem saistās teikas un nostāsti, kas liecina, ka jau

sensenis tautas domu nodarbinājis jautājums par šo milzeņu izcelšanos. Kaut

arī teikās lielu akmeņu atrašanos kādā vietā nereti saista ar velna izdarībām

vai citām pārdabiskām būtnēm, tomēr līdztekus fantastikai šajās teikas atro-

dam arī pa graudam patiesības.
lepazīsimies ar dažiem akmeņiem — vēstures lieciniekiem.

Ejot no Valmieras pa veco Rīgas lielceļu, septītajā kilometra ceļa labajā

pusē redzēsim akmeni, kur iekalts «M 14 1686». Vietējie iedzīvotāji to sauc

par Jūdžu akmeni. Tas ir ceļa stabs, kādus zviedru valdība likusi uzstādīt pec

lielāko Vidzemes ceļu izmērīšanas 1686. gadā. «M 14» nozīme — 14 jūdzes
(Vidzemē tai laikā lietotā jūdze pārsniedza 7 km) no Rīgas. Sis nelielais

pelēkais akmens ir vienīgais šāda veida metroloģijas piemineklis Latvijas PSR

teritorijā. Tas palīdz vēsturniekiem precizēt vecā ceļa vietu, palīdz noteikt ceļa

mērījumu precizitāti 17. gs.

Pie Pļaviņām šosejas malā atrodas nosūnojis laukakmens, kura iecirstas

savādas zīmes — zizlis, krusts, zobens, vairogs. Tautas mutē to dēvē par

Robežakmeni. Rodas jautājums: ko nozīmē šie iecirtumi, kādas gan robežas

akmens dalījis?
Daudzos senrakstos atrodam ziņas, ka Livonijas lielākie feodāļi —

bīskapi — savu robežu apzīmēšanai likuši iecirst akmeņos zižļa un krusta

zīmi. Arī akmens pie Pļaviņām jau 13.—14. gs., kad bīskaps un ordenis sada-

līja iekarotās latgaļu zemes, izmantots kā robežzīme.

Pļaviņu robežakmens ir viens no retajiem seno robežu lieciniekiem. Ja

šodien vēsturnieki gribētu plānos precīzi attēlot seno novadu robežas, tad dau-

dzos gadījumos par absolūti drošiem lieciniekiem varētu izmantot senos robež-

akmeņus. To apzināšana ir viens no novadpētnieku uzdevumiem.

Paprāvs laukakmens uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju Rīga

Jūdžu akmens
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Robežakmens pie Pļaviņām.

pārvests no Ludzas Audēju ezera pie Rundēniem. Sis senatnes piemineklis,
kurā ir divas rindas savādu iekaltu, iecirstu uzrakstu, kļuvis redzams, paze-

minot ezera līmeni. Akmeni ilgu laiku slēpis Audēju ezera ūdens, un to nebija

redzējuši pat vietējie iedzīvotāji. Zīmes akmenī neapšaubāmi ir cilvēka roku

darinātas, taču tās atšifrēt, izprast, kā arī hronoloģiski datēt līdz šim vēl nav

izdevies.

Jautājums, vai senajām latviešu ciltīm bijusi sava rakstu sistēma pirms
vācu iebrukuma vai arī tās pazinušas kaimiņu tautu rakstu zīmes, vēl nav

noskaidrots. Arī arheoloģiskie atradumi līdz šim nav devuši rakstu pieminek-
ļus (iegrebumus kokā, kaulā, iekalumus akmenī), ko varētu atšifrēt latviešu

valodā. Varbūt šo jautājumu palīdzēs atrisināt kāds nosūnojis laukakmens

ar seniem uzrakstiem, kuru neviens vēl nav pamanījis kaut kur tīruma malā.

Varens 3 m augsts granīta bluķis ar iegarenu (195 cm garu un 25 cm

dziļu) dobumu — muldu atrodas pie Aizkraukles Meļķītārēm purvainā pļavā.
Nostāsti vēstī, ka šeit velns sēdējis un mazgājies un ka vecos laikos ļaudis
muldā likuši dieviem ziedu.

Šādi akmeņi ar vienu vai vairākiem dobumiem — kulta pieminekļi no

pagājušajiem gadsimtiem — sastopami arī citās vietās. Tautā tos sauc par
dobuma, bļodas, velna pēdas vai muldas akmeņiem. Kā gan tie radušies?

Senais cilvēks neprata izskaidrot daudzas dabas parādības, tāpēc viņš
tām piešķīra noslēpumainu spēku un cilvēciskas īpašības. Būdams atkarīgs no

apkārtējās vides, cilvēks centās šos nezināmos spēkus padarīt sev labvēlīgus
vai novērst to iedarbību ar burvju vārdiem un lūgšanām, izvēloties tam īpa-
šas vietas — kokus, akmeņus, alas.

Varbūt vienam otram var likties savādi tas, ka novadpētniekam jāinte-

resējas par senajiem kulta pieminekļiem. Kāpēc svarīgākos no tiem pat aiz-

sargā likums?

Lai varētu izprast un izskaidrot reliģijas reakcionāro būtību, jāsavāc, jāap-
zina, jāizpēta konkrēti fakti. Tikai zinot un pareizi izmantojot savākto mate-



171

riālu, mūsu rokās būs ass ierocis pret reliģiskajiem māņiem. Seno kulta pie-
minekļu izpēte liecina par pagānisma un kristiānisma savīšanos, tā parāda

seno cilvēku ideoloģijas attīstības gaitu.
Daudz akmeņu —

vēstures liecinieku laika gaitā ir gājuši bojā, tomēr

vēl ir daudzi, kas zināmi tikai vietējiem iedzīvotājiem. Bieži vien par šādiem

akmeņiem vēl trūkst sīkāku ziņu un mērījumu datu.

Šodien, kad padomju zemkopju rokās ir varena tehnika, kas palīdz iztīrīt

laukus no krūmiem un akmeņiem, aiz nezināšanas var tikt iznīcināti arī senie

vēstures pieminekļi. Tāpēc katra novadpētnieka uzdevums ir apzināt un aiz-

sargāt šos pelēkos akmeņus, saglabāt tos nākamajām paaudzēm.
Ziņas par akmeņiem ar vēsturisku nozīmi vēlams iesniegt novadpētniecības

muzejos, LDVB vietējās nodaļās vai arī nosūtīt uz Dabas un vēstures kalen-

dāra redakciju.

H. Freibergs

PĒTĪSIM RĪGAS UZŅĒMUMU VĒSTURI

Katru dienu, pirms sākusies jauna maiņa, pa pilsētas rūpniecības uzņē-
mumu vārtiem plūst iekšā milzīgas ļaužu straumes. Strādnieku rindās redzam

aizvien vairāk jauniešu. Aug papildinājums slavenajai Rīgas strādnieku šķi-
rai.

Kad jaunietis ierodas rūpnīcā, vispirms viņam parāda cehu, darbgaldu, pie
kura viņam būs jāstrādā, viņu iepazīstina ar veicamo darbu. Bet vai jaunajam
strādniekam stāsta arī rūpnīcas vēsturi, vai stāsta par iepriekšējo paaudžu
darba un revolucionārās cīņas ceļu, lai jaunietis zinātu, ka viņam ir gods
nostiprināt slavenās tradīcijas? Tas negadās bieži, galvenokārt tāpēc, ka datus

par rūpnīcas vēsturi neviens regulāri nevāc, neapkopo un tie glabājas tikai

veterānu atmiņā.
Pirms trīsdesmit 'gadiem lielais krievu rakstnieks M. Gorkijs sapņoja par

rūpniecības uzņēmumu izaugsmes un attīstības enciklopēdijas radīšanu. Viņš
domāja, ka būtu jāzina katras ražošanas nozares, katras rūpnīcas vēsture, jo
rūpnīca ir strādnieku šķiras apziņas audzinātāja.

M. Gorkijs dziļi izprata, cik liela nozīme vēstures zinātnē un jaunatnes
audzināšanā ir uzņēmumu vēstures datiem. Viņš uzsvēra, ka zināšanas rodas,

ja iespējams salīdzināt, bet mūsu jaunatnei nav ar ko salīdzināt to, kas tai

dots, ko tā ieguvusi. Tieši tāpēc, pasvītroja Gorkijs, starp jauniešiem nereti

sastopami dēliņi un meitiņas, kas neprot cienīt to, kas viņiem izcīnīts. Ja

viņi zinātu, kāda bijusi pagātne, viņus varbūt varētu izārstēt no pārmērīgas
steigas izmantot tagadnes sasniegumus, nedomājot par nākotni, necenšoties

padziļināt un paplašināt to labo, ko citi iekarojuši un ieguvuši skaistajās, bet

grūtajās dienās.

Pastāstīt par pilsētas lielāko uzņēmumu revolucionārajām un darba tradī-

cijām ikvienam strādniekam, it īpaši jaunietim, ir goda pilns uzdevums, kas

veicams LKP Rīgas pilsētas komitejā nodibinātajai revolucionāro un darba

tradīciju vēstures padomei.
Daudz jauna Latvijas strādnieku šķiras vēstures pētīšanā var dot atse-

višķu uzņēmumu vēstures studēšana, ja to dara dziļi un nopietni, pēc vienotas

programmas un kopēja plāna.
Savākt materiālus par fabriku un rūpnīcu vēsturi padomju varas gados

nozīmē atspoguļot strādnieku apzinīgo darbu, ko viņi veic, Komunistiskās par-



tijas vadībā ceļot komunismu, atklāt dziļās sociālās un politiskās pārmaiņas,
kā arī pārvērtības kultūras dzīvē, kuras notikušas padomju varas gados.

Visi sociālisma iekarojumi ir slacīti ar strādnieku šķiras labāko dēlu un

meitu asinīm. Taču daudzos Rīgas uzņēmumos vēl nezina to varoņu vārdus,

kas piedalījušies pilsoņu karā un Lielajā Tēvijas kara. Lielākajā daļā uzņē-
mumu pietiekami nepēta un nepopularizē tos darba panākumus, ko Rīgas strād-

nieki, strādnieces unjaunieši guvuši pirmajās pēckara piecgades.
Lai iepazītu mūsu republikas galvaspilsētas strādnieku noieto ceļu, pec

LKP Rīgas pilsētas komitejas ideoloģiskās komisijas ierosinājuma lielākajos

galvaspilsētas uzņēmumos aizsākti fabriku un rūpnīcu vēstures materiālu apko-
pošanas priekšdarbi. Tos koordinē un vada revolucionāro un darba tradīciju
vēstures rajonu padomes. Šīs padomes darbojas partijas rajonu komiteju
vadībā.

Uzņēmumu kolektīviem sabiedriska kārta lielu palīdzību sniedz pilsētas

padomes locekļi. Šajā darbā iesaistījusies arī Politehniskā institūta PSKP vēs-

tures katedra, kā arī P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes PSKP vēstures

katedra.

Rīgas pilsētas revolucionāro un darba tradīciju vēstures padome lūdz visus

novadpētniekus, kam tuva un dārga revolucionārā pagātne, iesaistīties fab-

riku un rūpnīcu vēstures pētīšanā. Nodibināt sakarus ar uzņēmumiem palī-
dzēs revolucionāro un darba tradīciju vēstures rajonu padomes.
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NOVADPĒTNIEKU GAITAS

E. Žīgurs

DABAS UN KULTŪRAS VĒRTĪBU SARDZĒ

Pagājuši jau septiņi gadi, kopš Latvijas Dabas un vēstures

biedrības (LDVB) 32 nodaļās apvienotie novadpētnieki un citi

savas republikas dabas un vēstures draugi sabiedriskā kārtā veic

lielu, nozīmīgu, valstiski nepieciešamu darbu Latvijas PSR dabas

un vēstures izzināšanā, izpētīšanā un aizsardzībā.

Savu darbu jūtami uzlabojusi LDVB Bauskas nodaļa.
Pēc biedru skaita (300) baušķenieki drīz vien ieņems otro vietu

biedrības nodaļu vidū. Tas lielā mērā ir valdes priekšsēdētāja —

pensionētā vēstures skolotāja Ed. Smilškalna nopelns, kam perso-

nīgs kontakts ar katru nodaļas biedru. Ed. Smilškalns labi zina

nodaļas biedru intereses un rūpējas, lai ikviens darbotos tajā

jomā, kur viņa darbs būs visauglīgākais. Visi nodaļas biedri kār-

tīgi nomaksā gadskārtējo biedru naudu 1 rbl., un nodaļas valde

laikus nosūta 50% no attiecīgās summas, kā to nosaka biedrības

statūti, LDVB prezīdijam. No baušķenieku biedru uzskaites un

dokumentācijas daudz var mācīties pārējo nodaļu darbinieki.

Pašas nodaļas vēsture tiek atspoguļota mākslinieciski iekārtotā

albumā, kur fotouzņēmumos, laikrakstu izgriezumos un citos mate-

riālos stāstīts par paveikto.

Baušķenieki prot īpatnēji organizēt arī pārskata un pārvēlē-
šanu kopsapulces. 1964. gada 24. janvārī notikusī kopsapulce tika

organizēta vienlaikus ar 11. Ceļu ekspluatācijas rajona vīru kora

(diriģents X- Hammers) koncertu. Kopsapulces dalībnieki tādē-

jādi guva arī mākslas baudījumu, bet nebiedri — koncerta apmek-

lētāji savukārt iepazinās ar biedrības mērķiem, uzdevumiem un

sasniegumiem. Labi darbojas biedru grupas padomju saimniecībā

«Bauska», vairākās skolās, vietējā novadpētniecības muzejā, Sau-

laines lauksaimniecības tehnikumā un citur. Padomju saimniecī-

bas «Bauska» biedru grupa uzkopusi dzejnieka Viļa Plūdoņa
dzimtās mājas «Lejniekus», noorganizējusi plašu dzejnieka atce-



174

res sarīkojumu, uzsākusi sistemātisku saimniecības vēstures rak-

stīšanu.

Biedru saliedēšanai un ieinteresēšanai kopējam darbam no-

daļa regulāri organizē ekskursijas. 1964. gada vasarā notika

ekskursijas uz Pļaviņu HES, Usmas ezera Moricsalu, Kandavu,

Sabili un citām skaistām un ievērojamām vietām. Visi nodaļas
biedri atkarībā no to spējām un interesēm veic konkrētus uzde-

vumus. Tā, piemēram, pensionāre Milda Ruņģe 2 mēnešu laikā

noskaidroja, kādās vietās Bauskas pilsētā risinājušies ap 40 noti-

kumu, kas attiecas uz 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma periodu.
M. Ruņģes savāktās ziņas bija liels guvums novadpētniecības
muzejam.

LDVB Bauskas nodaļa kopā ar Jelgavas nodaļu noorganizēja
republikas sesto starprajonu novadpētniecības konferenci, kas bija
veltīta Padomju Latvijas 25. gadadienai. Konference notika 1965.

gada 25. aprīlī padomju saimniecības «Bauska» klubā. Konfe-
rencē tika nolasīti 9 referāti: 4 referātus nolasīja rīdzinieki, 4 —

baušķenieki, 1 — jelgavnieki. Biedrības prezīdija priekšsēdētājs

zinātņu doktors K. Spriņģis runāja par biedrības uzdevumiem

attiecībā pret dabu, darbu un sabiedrību, par dabas un kultūras

vērtību saglabāšanu, labiekārtošanu un izmantošanu. Arhitekts

L. Plauciņš analizēja kultūras pieminekļu stāvokli Bauskas rajonā.
Vietējā muzeja vecākais zinātniskais līdzstrādnieks E. Kastiņš
iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar jauniem, nekur nepubli-
cētiem datiem par Tautas dzejnieka Raiņa vecāku dzīves un darba

vietām Bauskas rajonā. Par jaunākām atziņām dekoratīvo ceļu

apstādījumu izveidošanā stāstīja 11. CER priekšnieks L. Jostiņš.

Vērtīgi un saistoši bija arī citi referāti. Konferencē piedalījās vai-

rāk nekā 100 cilvēku. To vidū gan bija ļoti maz skolotāju un

izglītības darbinieku. Par nožēlu, neieradās arī baušķenieku pie-
teiktie referenti — skolu vadītāji biedri V. Teseļska un A. Bērziņš.
Vai šie biedri domā, ka jaunās paaudzes audzināšanā nav pietie-
kami dziļi jāpārzina sava rajona daba un vēsture?

Rosīgi strādā LDVB Rīgas nodaļa (valdes priekšsēdē-
tājs V. Krūmiņš). Jāpiebilst vienīgi, ka pašreizējais biedru

skaits — 636 Rīgas apstākļiem gan uzskatāms par niecīgu.

Nodaļa iesniegusi Latvijas PSR Kultūras ministrijai vērtīgus
ierosinājumus kultūras pieminekļu saraksta papildināšanā un pre-

cizēšanā Rīgas pilsētā. īpaši nozīmīgs bija paveiktais zinātniski

pētnieciskais darbs. Aktīvāk strādāja vēstures un ģeoloģijas sek-

cijas.

Vēstures sekcija apvienoti 305 biedri. Lai apmierinātu visu
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biedru intereses, šī sekcija iedalīta vairākās tematiskās grupās:
revolūcijas un partijas vēstures, arheoloģijas, Rīgas vēstures.,

etnogrāfijas, filoloģijas. Katru grupu vada attiecīgās nozares spe-
ciālisti — Zinātņu akadēmijas un muzeju zinātniskie līdzstrād-

nieki. Filoloģijas grupā (vadītājs prof. /. Loja) 1965. gada pir-
majā pusgadā notikušas 15 sanāksmes. Biedrības biedri šajās
sanāksmēs atzīmēja latviešu stenogrāfijas autora J. Rozes
100. dzimšanas dienu, apsprieda doc. M. Rudzītes grāmatu «Lat-

viešu dialektoloģija», noklausījās ziņojumus par valodnieku kon-

ferenci Minskā un toponīmikas konferenci Ļeņingradā, referātus

par hetu valodu, par latviešu tautas dziesmu vecumu, par litera-

tūras vēstures jautājumiem, lietuviešu un latviešu kultūras saka-

riem v. c. Grupas dalībnieki piedalījās dzejnieka R. Eidemaņa
atceres vakarā Lejasciemā. Katrā sanāksmē speciālisti sniedza

konsultācijas valodniecības jautājumos un informēja klausītājus
par jaunāko literatūru.

Rosīgs darbs rit jauno ģeologu pulciņā, kurā darbojas ap 50

Rīgas vidusskolu vecāko klašu audzēkņu. Pulciņu vada Valsts

dabas muzejs un LDVB Rīgas nodaļas Ģeoloģijas sekcija, kuras

priekšsēdētājs ir ģeologs V. Grāvītis. Pulciņa biedri regulāri rīko-

ekskursijas, izbraukumus, ekspedīcijas, savu darbību un visu

redzēto atspoguļo pašu uzņemtās kinofilmās. 1964. gada 5. no-

vembrī notikušajā pulciņa zinātniskajā konferencē interesantus

referātus nolasīja A. Štāls, M. Indulēviča un citi jaunie ģeologi.
Nozīmīgs darbs tiek veikts arī citās LDVB nodaļās.
Saldus nodaļā (valdes priekšsēdētāja M. Zalupe) labi

noorganizēts dabas aizsardzības darbs. Mežu un dārzu dienāsno-

daļas biedri iestādīja 1141 koku (tai skaitā 479 augļu kokus).
6049 krūmus un ogulājus, apstādīja 45 ha kolhozu meža, 42 vie-

tās pie kolhozu kantoriem un dzīvojamām mājām iestādīja košu-

ma krūmus un kokus. Nodaļas biedri piedalās reidos, lai tādējādi

palīdzētu saglabāt parkus un apstādījumus. Reidu rezultātus pub-
licē rajona laikrakstā «Padomju Zeme». Sabiedriskie inspektori
sastāda aktus par dabas aizsardzības likuma neizpildīšanu.

Ka biedrības darbs dabas aizsardzībā Saldus rajonā jau pie-
tiekami pazīstams, liecina šāds gadījums: Saldus zooveterinārā

tehnikuma saimniecības vadītājs licis strādniekiem nocirst lielas

kastaņas, kas it kā traucējušas satiksmi. Strādnieki vienu gan no-

cirtuši, bet pārējos kokus atteikušies zāģēt un ziņojuši par saim-

niecības vadītāja rīkojumu biedrības valdei. Nodaļas valdes priekš-

sēdētāja tūlīt pa tālruni pieprasījusi, lai koku ciršanu pārtrauc
līdz apstākļu noskaidrošanai. Rezultātā — par nocirsto kastaņu
saimniecības vadītājs samaksājis soda naudu, un pārējās kasta-

ņas palikušas veselas.
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Tukuma nodaļa (valdes priekšsēdētājs A. Kalniņš) no-

organizēja kosmonautikas dienai veltītu pastmarku izstādi, dabas

ainavu fotoattēlu izstādi un 1964. gada 14.—16. maijā sarīkoja

etnogrāfisku ekspedīciju Tumes ciemā. Ekspedīcijā piedalījās
15 biedru, kas kopā nostrādāja 35 darba dienas, apskatīja 17 mā-

jas, uzzīmēja 4 veco zemnieku sētu plānus un savāca 90 etnogrā-
fiskos eksponātus, kurus nodeva muzejam.

Valkas nodaļas (valdes priekšsēdētāja A. Vaļģe) biedri

plaši atzīmēja rajona atbrīvošanas 20. gadadienas atceri, vāca

materiālus par ciemu un pilsētu izaugsmi 25 padomju varas gados

un vēsturiskus priekšmetus, pierakstīja revolucionāru un veco

ļaužu atmiņas, aktīvi iesaistījās kultūras pieminekļu skates orga-
nizēšanā.

Pēc Preiļu nodaļas ierosinājuma rajona izpildu komi-

teja 1964. gada 12. maijā pieņēma lēmumu «Par papildus aizsar-

gājamiem dabas objektiem un papildus nozīmētiem dabas aizsar-

dzības inspektoriem». Pēc šī lēmuma pieņemšanas biedrības

biedru — sabiedrisko inspektoru skaits pieauga līdz 57. Sadarbībā

ar rajona kultūras un izglītības nodalām Aizkalnē (bij. Jasmuižā)
atvērta Jāņa Raiņa memoriālā māja-muzejs. Kopā ar Mednieku

un makšķernieku biedrību Preiļu nodaļa izdeva krāsainu plakātu
ar rajona aizsargājamo augu un dzīvnieku attēliem. Plakāts izsū-

tīts visām skolām, ciemu padomēm, kolhoziem un padomju saim-

niecībām. Nodaļas valdes priekšsēdētājs F. Lasis aktīvi piedalās

«Latvijas mazās enciklopēdijas» tapšanā. Nodaļas un LDVB pre-

zīdija sadarbības rezultātā sastādīts rakstu krājums «Preiļu no-

vada daba un vēsture».

Liepājas nodaļa (valdes priekšsēdētāja L. Bērziņa)

kopā ar pilsētas sabiedrisko dabas aizsardzības komisiju 1964.

gada 17. decembrī Liepājā noorganizēja konferenci par tematu

«Dabas aizsardzība — katra pilsoņa pienākums». Nodaļas biedri

J. Sudmalis, P. Stepiņš, L. Bērziņa un citi vada ekskursijas pa

Liepāju un tās apkārtni.

Jēkabpils nodaļa rezumēja sacensības «Par ļeņinisku
attieksmi pret dabu» rezultātus. Sacensības rezultātā uzlabojās
dabas aizsardzības darbs rajonā.

Limbažu nodaļā labi izdevās dzejniekam Auseklim un

padomju rakstniekam R. Eidemanim veltītie sarīkojumi.
Aktīvi strādā LDVB Lejasciema grupa, kas kopā ar

citām iestādēm un organizācijām sarīkoja Mākslinieku dienu,
novadnieka Roberta Eidemaņa atceres vakaru un citus interesan-

tus pasākumus.
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Biedrības darbā tomēr vēl ir daudz trūkumu: faktiski nedar-

bojas Kuldīgas, Cēsu, Ogres un Madonas nodaļas, vietējo muzeju
darbinieki, kuriem vajadzētu aktīvi piedalīties sabiedriskā aktīva

veidošanā, šajās vietās maz palīdz biedrībai, arī skolotāju līdz-

dalība novadpētniecībā daudzās vietās ir slikta.

Daļēji te vainojama LDVB valde un tās prezidijs, kas lēni

risināja daudzus organizatoriskus jautājumus. Darbu traucēja arī

tas apstāklis, ka biedrībai nebija savu telpu, kā arī nebija neviena

algota darbinieka tehnisko un organizatorisko jautājumu kārtoša-

nai. Trūkums ir arī tas, ka biedrībai vēl joprojām nav sava perio-
diska izdevuma, kaut gan par nepieciešamību izdot pašiem savu

žurnālu tika runāts jau LDVB I un II kongresā 1960. un 1963.

gadā. >
Pārskata perioda beigās šo jautājumu atrisināšanai radīts labs

pamats. Biedrības prezidijs saskaņā ar Latvijas Komunistiskās

partijas Centrālās Komitejas un Latvijas PSR Ministru Pado-

mes norādījumu veica priekšdarbus LDVB reorganizācijai par

plašu masu organizāciju dabas un kultūras pieminekļu aizsar-

dzībai.

Dz. Driba

AUG MŪSU PILSĒTAS

Latvijas PSR ir daudz pilsētu. Gandrīz visas tās veidojušās

gadsimtu gaitā, un kā dabas nosacīto apstākļu, tā vēsturisko

laikmetu ietekmē katra ieguvusi īpatnēju seju. Ikvienam, kas

apceļo Latviju, šie raksturīgie pilsētu vaibsti ir kā bagātas, krāš-

ņas grāmatas lappuses, atšķirīgas cita no citas un cita par citu

skaistākas. Sava seja ir gan Cēsīm ar daudzajiem vēstures pie-
minekļiem, gan Valmierai ar skaisto un nemierīgo Gauju, gan

ostas pilsētai Liepājai, Daugavas līkumā iekļautajai Krāslavai,

gan citām pilsētām. Tūrista gaitās esam jau iepazinuši daudz

pilsētu, bet šodienas dzīves straujais ritms liek mainīt mūsu

vecos priekšstatus, jo jaunie dzīvojamie un rūpniecības rajoni,
sabiedriskās ēkas

— skolas, kultūras nami, universālveikali —■

pilnīgi izmaina pazīstamos pilsētu vaibstus. Un atkal ir jāņem

plecos tūrista soma un jādodas ceļā, lai iepazītu šo pilsētu jauno,
laikmetīgo seju, ko tām piešķir mūsu laikmeta dzīves un celtnie-

cības vēriens.

Padomju arhitektūras pilsētbūvnieciskais raksturs izpaužas
pilsētu kompleksā apbūvē: reizē ar rūpniecības centriem aug pll-
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no jauna izbūvēts Pļaviņu HES P. Stučkas strādnieku ciemats,

Olaines ķīmiķu pilsētiņa, Lodes ciemats v. c. Par jauniem rūp-
niecības centriem republikā izveidojusies arī Daugavpils un Val-

miera. Daugavpilī blakus sintētiskās šķiedras rūpnīcas lielajam

kompleksam izaudzis labiekārtots dzīvojamais rajons ar apkal-

pojošo iestāžu tīklu; skolām, bērnu iestādēm, veikaliem v. c.

Strauji attīstās kara laikā daudz cietusī Valmiera. Jaunā

stikla šķiedras rūpnīca te darbojas kā viens no pilsētu veidojo-
šiem faktoriem: aug jauni dzīvojamie rajoni, paplašinās apkalpes
tīkls. Vecajam pilsētas centram piekļaujas jaunais centrs, ko

veido laukums ar Tirdzniecības nama un Kultūras nama jauncelt-
nēm un jaunie dzīvojamie rajoni. Paredzēta strauja pilsētas tālākā

attīstība nākotnē: jau tiek projektēts jauns eksperimentāls dzīvo-

jamo ēku celtniecības rajons, kā arī plānota rūpniecības tālākā

attīstība.

Gandrīz pilnīgi no jauna uzcelta kara laikā nopostītā Jelgava.

Jaunajam pilsētas centram — galvenajam laukumam un kultūras

namam pie tā — piekļaujas brīvā plānojumā veidotie dzīvojamie

rajoni. Pilsētbūvnieciskais

vēriens izpaužas pilsētas

galvenajā maģistrālē —

Ļeņina ielā.

Jelgava kļuvusi par

mūsu lauksaimniecības

augstākās mācību iestā-

des — Latvijas Lauksaim-

niecības akadēmijas pilsē-
tu. Lauksaimniecības aka-

dēmijas rīcībā nodota at-

jaunotā vēsturiskā Jelga-

vas pils, pilnīgi no jauna
izbūvēti LLA zinātniskie

centri — Lauksaimniecības

mehanizācijas fakultātes

ēka, Zooveterinārās fakul-

tātes laboratoriju kom-

plekss v. c. Laikmetīgās

padomju arhitektūras rak-

sturīgās iezīmes vēroja-

Dzīvojamie nami Valmierā.
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Kultūras nams

Siguldā.

mas arī veco ēku rekonstrukcijās, interjeros — modernizēts uni-

versālveikals, kafejnīcas, restorāns v. c. objekti.
Arī Rēzekne ar saviem jauniem dzīvojamiem rajoniem un jau-

nām sabiedriskajām ēkām krasi atšķiras no pirmskara laika pro-

vinciālās Rēzeknes. No sabiedriskajām ēkām ar savu arhitektūru

un veiksmīgo novietojumu sevišķi izceļas administratīvā ēka

1. Maija ielā. Ar labu gaumi izveidoti arī vairāki interjeri, piemē-

ram, ēdnīca viesnīcas ēkā, jaunais grāmatu veikals Dārza ielā.

Jauni kompleksi apbūvēti dzīvojamie rajoni ir arī citās mūsu

republikas pilsētās: Liepājā, Ventspilī un citur.

Daudzās republikas mazajās un vidēji lielajās pilsētās, tāpat
kā Valmierā, top jauni pilsētas centri, kurus nosaka plašā kultū-

ras namu, klubu, tirdzniecības namu un universālveikalu celtnie-

cība. Tā, piemēram, Siguldā skaistā bērzu audzē izbūvētais kul-

tūras nams kopā ar universālveikalu, kas izvietots tam iepretī,
veido pilsētas jauno centru. Līdzīgs centrs veidojas arī Kuldīgā.

Daudzās pilsētās, kā Smiltenē, Gulbenē, Zilupē, Daugavpilī,

Ventspilī, Saldū v. c, pēckara periodā uzbūvēti jauni kultūras

nami, klubi, kinoteātri.

Jaunie tirdzniecības nami un universālveikali, kas uzcelti, pie-
mēram, Liepājā, Kuldīgā, Madonā, Cēsīs, Valmierā, Krāslavā,

Jēkabpilī, tāpat kā mazie veikaliņi lauku apdzīvotās vietās, ceļu
krustojumos, ar ēku laikmetīgo veidojumu — plašām saplūdinā-
tām telpām, lieliem stiklojumiem, krāsaino apdari — ienes jaunas
līnijas vidēji lielo, mazo pilsētu un lauku ainavā. Par šīs aina-



Dzīvojamās ēkas Saldū.

vas neatņemamu sastāvdaļu kļuvušas jaunās plašās skolas, inter-

nātskolu ēkas, kas saskatāmas gandrīz vai katrā apdzīvotā vietā

jau no tālienes. Skolu un bērnu iestāžu celtniecība pēckara periodā
izvērsta sevišķi plaši.

Arī mūsu ceļi gan ar savu iesegumu, gan jaunajiem tiltiem pār
Lielupi, Gauju vai viaduktiem, piemēram, pie Lilastes, Siguldas
v. c, un interesantām, vienkāršās, skaidrās līnijās veidotām auto-

stacijām, uzgaidāmajiem paviljoniem un nojumēm ceļu malās pie-
šķir jaunus vaibstus mūsu republikas ainavai.

Skola Jūrmalā.
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Jā, mums atkal no jauna jāmācās pazīt mūsu vecās un reizē

jaunās pilsētas — Jelgavu, Valmieru, Rēzekni, Daugavpili v. c,

jāceļ plecos mugursoma un jādodas tūrista gaitās, lai izsekotu

jaunajām izmaiņām, kas tik strauji pārveido Padomju Latvijas

seju.

J. Plotnieks

PIE SKOLAS NOVADPĒTNIEKIEM

Interese par Dzimtenes vēsturi un dabu rodas un nostiprinās

jau bērna gados. Skolēni labprāt klausās pieaugušo stāstījumus,
bet vēl labprātāk viņi paši piedalās sava novada vai skolas vēs-

tures pētīšanā. Par to liecina mūsu skolu novadpētniecības muzeji.
leiesim vienā no tiem.

Rīgā, Gorkija ielā, gleznainā kanāla krastā, atrodas Rīgas
Malda Skreijas un Džema Bankoviča 2. vidusskola. Uz kādām

durvīm uzraksts «Skolas vēstures muzejs». Muzeja direktora viet-

nieks — 9. klases komjaunietis Gunārs Treimanis vispirms mums

pastāsta, ka Rīgas 2. vidusskola dzimusi 1919. gada vētrainajās,
bet mūsu tautas dzīvē tik bagātajās padomju varas dienās. Stendā

par šo laika posmu var lasīt vecās komunistes Alīdas Vildes-

Grīnbergas atmiņas. Skolēni uzzina, ka jau toreiz jaunieši tieku-

šies pēc komjaunatnes, cīnījušies par jauno iekarojumu nosargā-
šanu.

Ilgajos skolas pastāvēšanas gados te mācījušies daudzi tagad

ievērojami cilvēki. Par bijušajiem audzēkņiem runājot, Gunāra

balsī skan sevišķs lepnums. Un kā gan ne! «Vēl reālskolas laikos

no mūsu skolas dzīves gaitās aizgājis pirmais padomju raķešu

būvētājs Fridrihs Canders, pasaulslavenais kinorežisors Sergejs
Eizenšteins,» aizsāk jauno tematu muzeja direktors.

Muzejā atrodas skolas absolventu kartotēka. Lai to papildi-

nātu, skolēni cenšas iespējami vairāk uzzināt bijušo absolventu

tagadējās dzīves un darba vietas. Tā šķietami šaurais temats par
skolas vēsturi ļauj jaunajiem novadpētniekiem ieskatīties visā

dzīves daudzveidībā. Lai iesaistītu šai darbā arvien vairāk sko-

lēnu, muzejs dod pētnieciskus uzdevumus atsevišķām klasēm.

Vienā no 10. klasēm iekārtoja S. Eizenšteina muzeju, kura

eksponāti tagad nodoti kinoteātrim «Pionieris». Tika pārfotogra-
fēts simtiem fotoattēlu, jaunieši speciāli brauca uz Maskavu, lai

tiktos ar režisora dzīvesbiedri.

Cita klase deva muzejam interesantus materiālus par akadē-

miķi A. Kalniņu.
«Pie Sociālistiskā Darba Varones Marijas Gailītes mēs bijām
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aizbraukuši ciemos,» turpina stāstīt Gunārs. «Viņa mūsu skolu

beidza 1929. gadā.» Stāstījums rit tālāk, tiek minēti arvien jauni
un jauni vārdi: aktieri Edgars Zīle, Arturs Filipsons, Arturs Dimi-

ters, Olga Krūmiņa, dzejnieki Valija Brutāne, Monta Kroma,

Harijs Heislers, rakstnieki Zenta Ērgle un Jānis Zīgurs, katrā

ziņā netiek piemirsti arī izcilie sportisti Renāte Lāce un Andris

Andreiko.

Maldis Skreija un Džems Bankovičs ir komjaunieši varoņi,
kuru vārdā nosaukta skola. Viņu piemiņa tiek svēti glabāta.

Muzejā jūs varat paklausīties Džema Bankoviča mātes atmiņas
par dēlu — tās ierakstītas magnetofona lentē. Skolēni bijuši arī

ekspedīcijā pa vietām, kur Maldis Imanta Sudmaļa uzdevumā

uzņēmis sakarus ar partizāniem. Šādas ekspedīcijas jau kļuvušas

par tradīciju. Divas reizes gadā muzeja aktīvisti dodas 3—5 dienu

ilgos pārgājienos, kuros tie savāc jaunus materiālus un gūst mil-

zumu iespaidu. Pirmās ekspedīcijas dalībniece skolniece Aina

Odre, atgriezusies no pārgājiena, uzrakstīja izjustu dzejoli «Liep-
nas mežos».

Raksts «Padomju Jaunatnē» atklāja, ka viens no M. Birzes

stāsta «Visiem rozes dārzā ziedi...» varoņiem ir Pauls Bāliņš,
2. vidusskolas 1934. gada absolvents, vēlākais Latvijas Valsts

universitātes komsorgs un 1942. gada maijā Valmieras apkaimē
nomestās parašutistu grupas komandieris.

«lesim pa Paula Bāliņa cīņu takām,» ierosināja paši skolēni.

Lūk, šķūnītis, kurā slēpās varonīgie cīnītāji. «Dzeņu» māju
vietā gan vairs atrodamas tikai drupas, toties Valmierā pie sta-

cijas dzīvo vecā Baložmāte, kas pati redzējusi Bāliņa vīrus, slē-

pusi un barojusi viņus. Jānis Rozenfelds, kam laba rakstītāja
slava, steidzīgi cenšas fiksēt vecās māmuļas stāstījumu. Ataust

atmiņā sūrās kara dienas, cīnītāju varonība.

«Skola, vēl viens tavs dēls varonis!» — tā saucas izstāde,

kas top skolas muzejā pēc tam, kad izstaigātas bijušā absolventa

cīņu takas.

Muzeja arhīvs. Garas plauktu rindas. Te rūpīgi sasaiņotas

fotogrāfijas, programmas, afišas, pulciņu darba plāni. Te atspo-

guļojas skolas dzīve, vēsture. Katrs eksponāts ierakstīts inventāra

grāmatā, atzīmēts, kad, kur un kā tas iegūts, kā arī norādīts

materiāls, izmērs, svars, saglabāšanās pakāpe.

«Izsaiņosim šo te paku ar uzrakstu «Dramatiskais pulciņš»,»
saka skolniece Daina Piebalga, muzeja arhīva pārzine. Tas taču

Akadēmiskā drāmas teātra aktieris Juris Lejaskalns. Juris Lejas-
kalns gan, bet šajā fotogrāfijā viņš vēl nav aktieris, vienkārši —

skolas dramatiskā pulciņa dalībnieks. Jā, interese par nākamo
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profesiju dzimst jau skolā. Par to var pārliecināties, pārskatot
daudzu 2. vidusskolas bijušo audzēkņu darbus, kas saglabāti sko-

las muzeja arhīvā.

Lūk, ko par savu skolu saka Latvijas PSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks Aleksandrs Lembergs: «Manas labākās

domas vienmēr kavējas pie savas skolas, pie mūsu skolas, pie
laika, kad es, tāpat kā Jūs, sēdēju skolas solā un katra diena,
katra stunda pavēra kaut ko jaunu un līdz šim vēl neizzinātu.»

Arī dzejnieks Harijs Heislers allaž atceras savu skolu: «Cilvēkam

ir divi šūpuļi. Vienu viņš atstāj un aizmirst, tikko nostājies uz

kājām. Otru — savu skolu — viņš neaizmirst nekad, jo tieši šis

šūpulis mazo, nevarīgo cilvēkbērnu izauklē par cilvēku.» Daudz

te tādu siltu, sirsnīgu, skolai veltītu vārdu.

Ik gadu janvāra pēdējā sestdienā skola atzīmē savu gada-
dienu. Jau kļuvis par tradīciju, ka šais svētkos muzeja darbinieki

mutvārdu žurnālā iepazīstina visu skolas saimi ar saviem jaun-

atklājumiem, nozīmīgākajiem skolas vēstures faktiem. Veras mut-

vārdu žurnāla lappuse. Ēriks Kalniņš uznāk uz skatuves ar biezu,
melnu grāmatu — skolas pedagoģiskās padomes 1916. gada sēžu

protokolu grāmatu, kur stāstīts par skolēnu nostāju pret reliģiju

un ticības mācību, par to, ka skolnieks Štramdiers nolasījis refe-

rātu, kur pierādījis, ka dieva nav, citi skolēni dziedājuši dumpī-

gas dziesmas, piemēram, «Lai visus dievus zemē raujam» un

citas. Smieklīgas visiem klausītājiem liekas mācītāja Bīlmaņa

domas, kuras viņš izteicis pedagoģiskās padomes sēdē: «Ticība

nav domāta prātam, un par šiem jautājumiem nevajag strīdē-

ties.»

Jauna mutvārdu žurnāla lappuse. Atainojas skolas pirmā

komjaunieša Ilmāra Rozenberga īsā, varonīgā dzīve.

Vēsture taču top šodien. Tāpēc skolas muzejs rūpīgi vāc visu

interesanto par skolas šodienu, cenšas rīkot skolēnu interesēm

un spējām atbilstošas izstādes. Ik gadu janvāri notiek skolēnu

patstāvīgo darbu izstāde, kas veltīta skolas gadadienai. Auseklis

Strepmanis četrus gadus pēc kārtas guva 1. vietu — viņa darbi-

nāmie modeļi vienmēr nostrādāti visrūpīgāk. Tagad Auseklis

studē Civilās aviācijas institūtā un sapņo reiz būvēt īstas, lielas

lidmašīnas. Inese Priedīte ik gadu konkursā iesniegusi pa dzejoļu

krājumiņam. Jadviga Skole pirmās vietas guvusi vēstures kon-

kursos. Un kā gan citādi — viņa bija skolas muzejā autoritatīva

direktore. Arī tagad vēl, studējot vēsturi universitātē, bieži vien

Jadvigas ceļi iegriežas skolas muzejā.
Muzejam izveidojusies skaista tradīcija — aktīvajiem bied-

riem, kas beidz 11. klasi, izsniedz muzeja goda biedru apliecības.
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Taču viņi nav tikai goda viesi — nereti Jadvigu, Inesi, Kārli un

Māru var muzejā sastapt tad, kad te veicami lielāki darbi.

Tā strādā vienas skolas novadpētnieki, bet tādu skolu mūsr

republikā nav mazums. Citi pēta sava novada dabu vai etnogrā-
fiskās īpatnības. Novadpētniecība paver bērniem un jauniešiem
interesantu darba lauku, palīdz ieaudzināt jaunatnē par1
patriotismu un mīlestību pret Dzimteni, tāpēc šim darbam i

sas plašuma.

V. Grāvītis

IKVIENS TŪRISTS VAR KĻŪT

PAR ZINĀTNISKU ATKLĀJUMU LĪDZDALĪBNIEKU

Lai tūrista novadpētnieka meklējumi būtu sekmīgi, vispirms katrā vietā,
kur tas nonācis savos pārgājienos, jāaprunājas ar cilvēkiem, kas labi pazīst

savu apvidu, ar vecās paaudzes cilvēkiem, kas atceras senus notikumus un

nostāstus. Tā var iegūt ļoti vērtīgus norādījumus tālākajam pētīšanas dar-

bam. Atmiņas, nostāstus, teikas, pasakas un dziesmas nepieciešams pierakstīt,
lai tās neietu zudumā. Jāpieraksta arī tas, ko stāstītājs atceras par kaimiņu
novadiem, jo var gadīties, ka tur nav vairs cilvēku, kas to varētu pastāstīt.

Ar mājnieku atļauju jāapskata dažādas vecas ēkas (dzīvojamās ēkas,

darbnīcas, sabiedriskās celtnes, muižu ēkas, dzirnavas, krogi un citas celt-

nes), sevišķi to pažobeles un bēniņi, kur starp dažādiem veciem, nelietotiem

priekšmetiem nereti var atrast gan senus etnogrāfiskus darba rīkus un rotas,

gan senus rokrakstus, dokumentus un grāmatas. Sevišķi jāinteresējas par
tām lietām, kuras to īpašnieki uzskata par nevajadzīgām un kuras tāpēc
varētu aiziet bojā. Ja šķiet, ka šīs lietas varētu noderēt muzejiem, jālūdz
īpašnieks tās uzglabāt, lai speciālisti varētu tās vēlāk apskatīt. Jāpievērš
uzmanība arī ēku arhitektūras īpatnībām.

Jāatceras, ka daudz kas atklājas ēku remonta, pārbūves vai nojaukšanas
darbos. Daudz zina pastāstīt arī meistari, kas šajos darbos piedalījušies.
Senus priekšmetus var atrast arī tādās vietās, kur agrāk bijušas dzīvojamās
un saimniecības ēkas, dzirnavas, skanstis, dzelzs cepļi, pāļu būves utt.

Jāpievērš uzmanība dažādiem zemes rakumiem: būvbedrēm, meliorācijas
grāvjiem, ceļu būvdarbiem, jaunu aku rakšanai, izrakteņu ieguves vietām un

lauztuvēm, grants bedrēm, dabiskiem upju vai jūras krastu atskaiojumiem un

nogruvumiem. Reizēm jaunus atklājumus dod pat bedres, kas izraktas tele-
fona stabiem, arumi, lapsu alas vai kurmju izdzītā zeme.

Dažkārt ierosmi turpmākajiem meklējumiem dod arī nostāsti, kas glabā-
jas tautas atmiņā par agrākiem atradumiem, tāpat arī melioratoru, aku racēju
un raktuvju strādnieku ziņas par atradumiem.

Vērojot zemes rakumus, jāraugās, vai melnzemes slānīši nav tādās vietās,
kur nav iestrādāta dārza zeme un kur melnzemes atrašanos nevar izskaidrot ar

kūdras veidošanos vai dūņu saskalojumiem upju attekās (it sevišķi jābūt
uzmanīgiem, ja melnzemi pārklāj vēl citi slāņi un atrodamas ogles un māla

trauku lauskas). Nereti izrādās, ka šāda melnzeme ir senmītņu slānis.

Arheoloģiskas senlietas var atrast ne tikai šādos melnzemes slānīšos, bet
arī uzartos laukos, atraktos kūdras slāņos, kā arī grants bedrēs un citur.
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Sevišķi jāseko rakumiem tādās vietās, par kurām jau ir kādi nostāsti. Sen-

lietas reizumis var atrast upju pārejas vietās. Dažas no šīm pārejām ir izman-

totas par satiksmes ceļu jau tūkstošiem gadu, un šādās vietās ceļiniekiem rei-

zēm
&adījās kaut ko pazaudēt.
Bez kultūras pieminekļiem rakumos var atrast arī dabas objektus. Seno

dzīvnieku, piemēram, pirmatnējo vēršu, atliekas ir dažkārt atrastas kūdras

bet mamuta atliekas — grants slāņos. Upju krastu klintīs, kā arī

uu lauztuvēs sastopamas seno bruņu zivju plātnītes, pārakmeņoti glie-

mezi, pārogļotas seno sporaugu atliekas un citi pārakmeņojumi. Dažreiz laimē-

jas uziet arī kādu mazāk izplatītu minerālu vai pat kādu jaunu derīgo izrak-

teņu atradni vai minerālavotu.

Skotu novadpētniecības pulciņu vadītājiem vēlams izšķirot skolēnu savākto

makulatūru un metāla lūžņus un rūpīgi atlasīt visu, kam var būt vēsturiska

nozīme, piemēram, retas grāmatas, ievērojamu personu rokraksti, revolucionāri

uzsaukumi, senlietas v. tml.

Par visiem atradumiem nekavējoties jāziņo tuvākajai Latvijas Dabas un

vēstures biedrības nodaļai. Jānorāda arī adrese, kā pārziņā vai īpašumā attie-

cīgie objekti atrodas. Nejauši atrastos priekšmetus, kuriem nav īpašnieka,
jānodod muzejiem (to var izdarīt arī ar biedrības starpniecību, pievienojot
sīkas ziņas par to, kur priekšmets atrasts).

E. Žīgurs

TŪRISTU INVENTĀRS NOVADPĒTNIECĪBAS GAITĀS

Krāšņa, daudzveidīga un bagāta ir Dzimtenes daba. Katrs

mūsu zemes novads vēstures attīstības gaitā saistīts ar daudziem

nozīmīgiem un revolucionāriem notikumiem. Jebkurā padomju
zemes nostūrī, gan pilsētās, gan laukos, šodien pulsē spraigs jaun-
celsmes darbs. Enerģiski, rosīgi un neatlaidīgi ļaudis liek ķie-

ģeli pēc ķieģeļa dižajā sociālisma un komunisma celtnē.

Ikkatrā vietā tik daudz jauna ko redzēt, it sevišķi tūristam —

savas dzimtās zemes apceļotājam.
Katram tūristam jābūt arī novadpētniekam. Pārgājieni, ekskur-

sijas un ceļojumi ir pilnvērtīgi, ja tajos veic arī zināmu apceļo-

jamā rajona vēstures, dabas un kultūras izpētīšanu, ja ceļotājs
vienmēr sevi bagātina labām atziņām, jauniem novērojumiem un

zināšanām.

Lai tūrisma pasākumos varētu veikt novadpētniecisku darbu,
bez parastā inventāra tūristiem vēl nepieciešams neliels speciāls
inventārs.

Novadpētniecības darba apjoms pārgājienā ir atkarīgs no

ceļojuma mērķa un ilguma, dalībnieku sagatavotības un intere-

sēm. Ceļotāji var izpētīt vai nu atsevišķu nozari (revolucio-
nāro vēsturi, augu un dzīvnieku valsti, ģeoloģiju utt.), vai arī
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veikt kompleksu pētījumu, iekļaujot pētījumu loka dažādas

nozares.

Novērojumi jāpieraksta individuālajās un grupas dienasgrā-
matās. Katrā grupā jābūt vismaz diviem fotoaparātiem, vēlams ar

dažādiem objektīviem vai dažādām filmām nozīmīgāko skatu un

notikumu fiksēšanai. Tāpat vēlams, lai grupā būtu arī labs zīmē-

tājs — mākslinieks un kinoamatieris.

Ģeoloģiskiem novērojumiem nepieciešami šādi pie-
derumi: ģeologu āmurs, cirtņi, kompass, rulete jeb mērlente, lupa

jeb palielināmais stikls, audekla maisiņi, kabatas nazis, ekli-

metrs, barometrs, etiķetes (vēlamais izmērs 6X4 cm), vate, kār-

biņas, papīrs paraugu ietīšanai.

Ģeologu āmurs nepieciešams paraugu atskaldīšanai; vislabāk,

ja tas ir 0,5 kg smags, ar 50—70 cm garu lapu koka kātu, jo garais
kāts dod iespēju uzsist iežiem ar tādu spēku, kādu parasti panāk
ar daudz smagāku āmuru. Izdevīgāk, ja āmurs ir kombinēts ar

nelielu kaplīti mīkstāko slāņu rakšanai un ja uz kāta ir iegrieztas
vai iededzinātas centimetru atzīmes, kas noder slāņu mērīšanai.

(Ģeologu āmuru var aizstāt ar parasto atslēdznieku āmuru, to

ieliekot garākā kātā.)
Eklimetrs nepieciešams slīpi gulošu slāņu, krasta vai kalna

nogāzes slīpuma izmērīšanai. Eklimetru var izgatavot mājas ap-

stākļos, pierīkojot parastajam transportierim atsvariņu. Kalnu

kompasam eklimetrs ir jau pierīkots.
Katram ievāktajam paraugam jāpievieno etiķete, kur jāatzīmē:

1) parauga numurs un nosaukums, 2) vietas nosaukums (rajons,
ciema padome, azimuts un attālums no tuvākā orientiera: skolas,

kilometru staba utt.), 3) atrašanas vieta (sīki jānorāda: upes
krastā, purvā, kādā dziļumā v. c. dati), 4) parauga iegūšanas laiks

(gads, mēnesis, diena), 5) atradēja uzvārds. Līdzīga veida etiķe-
tes jāpievieno arī savāktajiem augiem, dzīvniekiem v. c. objektiem.

Tiem, kas par ģeoloģiju interesējas tuvāk, ieteicams izlasīt

akadēmiķa A. Fersmaņa grāmatu «Saistošā mineraloģija» (LVI,

1959.), «Latvijas PSR ģeoloģija» (ZA izdevn., 1961.) v. c. grā-
matas.

Zooloģisku kolekciju un paraugu, kā abinieku (var-

des, čūskas), gliemežu, sīko zīdītāju (peles, kurmji), zivju ievāk-

šanai nepieciešamais inventārs nav liels.

Piederumi kukaiņu vākšanai: kukaiņu ķeramais tīkliņš (viegla
auduma — marles), kas piestiprināts pie paresnas stieples stī-

pas; stīpa ar tai pievienotu tīkliņu (maisiņu) savukārt piestipri-
nāta pie apmēram metru gara kāta; maisiņa dibenam ir jābūt apa-

ļam, lai no tīkliņa varētu izņemt kukaiņus, tos nesaspiežot vai citādi
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dzīvnieku saķeršanai); plats, stiprs nazis (mizas nogriešanai no

bojātiem kokiem, pazemē mītošo kukaiņu — lapseņu v. c. midzeņu
atrakšanai).

Bez tam nepieciešamas blīvi noslēdzamas platkakla pudeles,
tā saucamās mērdenes, kurās ielikta ar hloroformu, ēteri vai sēr-

ūdeņradi piesātināta vate kukaiņu nomērdēšanai vai arī metāla

kārbiņas ar maziem caurumiņiem grauzēju novietošanai, blīva

auduma maisiņi, kur novietot, piemēram, vardes (ja vāc dzīvus

objektus). Peļu, ūdensžurku un kurmju ķeršanai vajadzīgi slazdi,
čūsku ķeršanai — īpašas spīlītes.

Sīkāki norādījumi par entomoloģiju atrodami E. Ozola grā-
matā «Lauksaimniecības entomoloģija» (LVI, 1948.), par put-
niem — A. Baloža grāmatā «Putnu un sīko zīdītāju preparēšana»
(LVI, 1960.) v. c.

Augu ievākšanai un pētīšanai nepieciešama botāniskā prese,

lāpstiņa, nazis, lupa, pincete. Botānisko presi izgatavo no diviem

rāmjiem, kuriem piestiprināts vai nu metāla sietiņš, vai arī saplāk-
snis, kur ieurbti daudzi caurumi. Nepieciešamas divas preses:
lielāka (45X32 cm) — savākto augu žāvēšanai, mazāka

(32X22 cm) — līdzņemšanai pārgājienos. Ja šādas preses nav,

pārgājienos var iztikt arī ar papes vākiem, starp kuriem ieliek

avīzēs ievietotus augus (avīžu papīrs uzsūc mitrumu). Augi her-

Pārgajiens gar Daugavas krastiem (E. Žigura foto).
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bārijam jāizrok_no zemes ar visām saknēm. Izrakšanai lieto lāp-
stiņu vai nazi. Žāvējamos papīrus mainot vismaz reizi diennaktī,

paraugs jānospiež tā, lai būtu labi saskatāmas visas tā sastāv-

daļas.

Meteoroloģisku un hidrogrāfisku uzdevumu

veikšanai nepieciešams: pulkstenis ar sekunžu rādītāju vai

hronometrs (straumes ātruma noteikšanai), tieva virve ar galā
piesietu smagu priekšmetu, t. s. lote (upes vai ezera dziļuma kon-

statēšanai), barometrs un termometrs (gaisa spiediena un tempe-
ratūras izmērīšanai), kompass (vēja virziena precizēšanai) utt.

Pētot aizsargājamos dabas un kultūras pie-
minekļus, jānoskaidro: 1) to izcelšanās un attīstības vēsture,
2) pašreizējais stāvoklis un 3) saimnieciskais, zinātniskais un

estētiskais noderīgums.

Pētot sociālistiskās ekonomikas un celtniecības objektus, pie-
nākumi starp grupas dalībniekiem jāsadala tā, lai veicamie uzde-

vumi atbilstu viņu interesēm, sagatavotībai un pieredzei.
Plašs darba lauks tūristiem novadpētniekiem atklājas, tieko-

ties ar vecajiem revolucionāriem, partijas, padomju, mākslas un

kultūras darbiniekiem, sociālistiskā darba pirmrindniekiem un

citiem ievērojamiem ļaudīm.
Atmiņu un nostāstu pierakstam nepieciešamas kla-

des ar cietiem vākiem vai biezākas burtnīcas, vairāki noasināti

vienkāršie zīmuļi. Klades ar cietiem vākiem pierakstam sevišķi

izdevīgas tad, ja nav pieejams galds, soliņš vai cits ciets atbalsts.

Tuvākus norādījumus par stāstīto ziņu pierakstīšanu skat. bro-

šūrā «Folkloras vācēja rokasgrāmata» (ZA izdevn., 1358.).
Pierakstot stāstīto, jābūt precīziem, nedrīkst pārveidot stāstī-

tāja valodu un stilu, bet viss jāpieraksta tieši tā, kā tiek stāstīts —

vārdu pa vārdam. Pierakstītais jādod stāstītājam parakstīt. Tikai

tādējādi pierakstam ir zinātniska vērtība.

Bez pārgājienam un novadpētniecībai nepieciešamā inventāra

tūristiem jāņem līdz arī pārtikas produkti. Produktu daudzums ir

atkarīgs no pārgājiena ilguma, ceļotāju vecuma un iespējām pa-

pildināt pārtikas krājumus ceļā. Visi priekšmeti jānovieto mugur-

somā. Galvenie noteikumi priekšmetu ievietošanai mugursomā ir

šādi: mugurai piegulošajā daļā jāliek mīkstie priekšmeti, kā sega,

guļammaiss, veļa, smagākie priekšmeti apakšā, vieglākie virsū;

pārtikas produkti nedrīkst saskarties ar čībām vai citiem netīriem

priekšmetiem; tauki, sviests, ievārījums jāievieto slēgtos alumī-

nija vai plastmasas traukos, bet trauki, karotes un naži jānovieto
tā, lai ejot tie nešķindētu un negrabētu. Mugursomas vienā ma-

zajā kabatiņā jāievieto dvielis, ziepes un pārējie tualetes piede-
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rūmi, otrajā — zīmulis, blociņš, sīkais novadpētniecības inven-

tārs, t. i., priekšmeti, kas bieži vajadzīgi ceļā.

Pārgājienā līdzi ņemamie produkti un inventārs jāizvēlas tā,
lai to kopējais svars nepārsniegtu vīriešiem 15 kg, bet sievietēm

8 kg. Pieredzējušiem, labi trenētiem tūristiem šīs normas ir lie-

lākas: vīriešiem līdz 20 kg, sievietēm 12 kg. Turpretim skolēniem

nesamā svara normas ir zemākas: 5.—6. klašu skolēniem —
4 kg,

7.—8. klašu skolēniem — 5 kg, 9. —11. klašu skolēniem — meite-

nēm — 6—7 kg, zēniem — B—98—9 kg.
Sīkāki norādījumi par šiem jautājumiem atrodami grāmatās:

«Palīgs tūristam» (LVI, 1951.), «Jauno tūristu rokasgrāmata»
(LVI. 19°3.ļ nvTeuiecTßeHHHKa h tom 1 —

II (reorpadprH3, 1949—1950), «H3yqan cboh Kpaft» (MojiOAan

rsap/iHH, 1951) v. c.

Tūristiem, kas grib veikt nopietnu novadpētniecisku darbu,

pienācīgi jāsagatavojas, lai darbs dotu nozīmīgus, ari zinātnei

noderīgus rezultātus. lerosinājumus un konsultācijas šajos jau-
tājumos tūristi novadpētnieki var saņemt arī visās Latvijas Dabas

un vēstures biedrības nodaļās.

V. Grāvītis

LAI NEBŪTU JĀMALDĀS CEĻĀ

Ikviens tūrists var nonākt apvidū, kur grūti orientēties. Gadās,

ka cilvēks vienmuļā apvidū neviļus sāk iet pa apli, kura diametrs

ir apm. 3,5 km. Pa tādu pašu apli gadās braukt arī ar laivu,

ja airētājam nav pēc kā orientēties. Tāpēc vēlams katram ceļa

posmam izvēlēties labi redzamu orientieri, kura virzienā jāiet.
Ejot pa mežu, krūmiem, pļavām, plašu līdzenumu, vienmuļiem

pauguriem, vērīgi jāiegaumē izvēlētais virziens un jāzina, kur

var būt šķēršļi —■ upes, ezeri, kur ir to pārejas vietas — brasli,

kādā virzienā un cik tālu atrodas mājas. Labi noder dažādas

pazīmes, pēc kurām gan nevar noteikt ziemeļu—dienvidu vir-

zienu, bet kuras tomēr zināmā apvidū vai apstākļos rāda vienu

un to pašu virzienu. Mežā novērojamā saules, ēnu vai vienkārši

lielākas gaismas puse pāris stundu laikā izmainās samērā maz.

Tāpat arī ātri ejošu mākoņu kustības virziens gandrīz nemainās

dažu stundu laikā. Meža stigas gandrīz vienmēr ir sava starpā

paralēlas vai perpendikulāras. Arī kāda apvidus mazās upītes
parasti tek apmēram paralēli un tiecas uz kādu lielāku upi. Dau-

dzos apvidos ir savstarpēji gandrīz paralēli lēzeni uzkalni, stā-

vāki pauguri un to grēdas, kāpu virknes vai Kangaru kalniem

līdzīgi veidojumi, kas noder orientācijai. Vietām valdošā vēja vir-
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ziena ietekmē kāpām viena puse ir lēzenāka, otra stāvāka. Dažu-

viet liela atšķirība ir starp augu segu pauguru ziemeļu un dienvidu

nogāzēs.
Valdošo rietumu vēju ietekmē parasti mūsu ezeru rietumu

krasts, kas atrodas aizvējā, aizaug stiprāk ar zālēm nekā aus-

trumu krasts, kuru viļņi apskalo vairāk.

Par jūras tuvumu mums vēstī jūras svaigo vēju atnestā jūras
šalkoņa. Šie vēji ietekmē kāpu formu, un par tiem liecina arī rak-

sturīgās līkās priedes un citi koki.

Izdevīgi orientēties pēc kādas lielākas upes vai tās senlejas
krasta, lielāka ceļa, šosejas, dzelzceļa, augstākas pauguru giēdas.
Tālumā dažkārt ceļu var manīt pēc auto saceltiem putekļiem, bet

apdzīvotas vietas — pēc dūmiem. Naktī orientācijai noder auto un

vilcienu skaņu signāli, ugunis v. c. skaņu un gaismas avoti.

Ja apmaldās vai pazaudē savus grupas biedrus, tad ieteicams

griezties atpakaļ pa noieto ceļu, kamēr atrod savējo pēdas vai

arī nonāk kādā pazīstamā vietā. Ja tuvumā ir skaidrs orientie-

ris — upe, lielceļš, dzelzceļš, tad vēlams iet uz to. Tā dažkārt

izdodas atrast savas grupas dalībniekus.

Lai labāk atrastu savas pēdas, nepieciešams ejot laiku pa lai-

kam palūkoties atpakaļ un pavērot apkārtējās ainavas, it sevišķi

ceļa pagriezienu un sazarojumu vietās.

Ja daļa no 'grupas dalībniekiem ir aizkavējušies (tas tomēr

nav vēlams), tad ceļu krustojumu vietās drošības labad jāatstāj
dažādas zīmes, piemēram, iegriezumi kādā sausā kokā, kur

ievelk svītras ar zīmuli, ogli vai krītu, iesieti mezgli krūmu zaros,

zemē nolikti zari ar kātu iešanas virzienā, zem akmens noliktas

vēstules v. tml.

Lai atrastu kā savas, tā savu grupas biedru pēdas, labi jāie-
vēro dažādas pazīmes.

Zālē redzams, ka notraukta rasa, lapas noliektas un pagriez-
tas nedabiski. Tā kā lapu apakšpusei ir citāda nokrāsa, tad pēdas
•izskatās kā atšķirīgas krāsas sliede.

Krūmājos var pamanīt atrautas lapiņas, aizlauztus zariņus,

apdrāztu mizu, mežā — izmīdītas sūnas.

Smiltīs un sūnās var novērot iemīdītas bedrītes. Oļājos pēdas

grūtāk saskatīt, tomēr var redzēt, ka akmeņi pagrūsti ar mitro

pusi uz augšu. Ja pēdas iemītas mitrās vietās, piemēram, pie upes,

pamanāmi ūdens uzšļākumi. Sausā un akmeņainā vietā pēdas

nav saskatāmas. Reizēm tad jāiet 200—300 metru, lai pēdas atkal

atrastu. Ja pēdas ir neskaidras, var tās sajaukt ar dzīvnieku pē-
dām. Jāievēro, ka dzīvnieki ejot ietur tādus virzienus un pagrie-
zienus, kas cilvēkam ir neērti; dzīvnieki arī bieži maina virzienu.
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Ejot pa taciņām un celiņiem, jāievēro, ka to sazarojuma vie-

tās vairāk nostaigātie un nobrauktie ceļi ved uz kādu lielāku ceļu
vai apdzīvotu vietu.

Vakarā nav ieteicams nogriezties pa mazākiem celiņiem un

taciņām un uzsākt ceļu pa nepazīstamu un maz apdzīvotu

apvidu, mežiem, purvājiem, brikšņiem, krūmājiem, jo tā bieži

vien zaudējam velti daudz laika un enerģijas. Ja līdz tumsai

nevar paspēt nokļūt līdz kādai bāzei, tad vismaz pusstundu pirms
tumsas iestāšanās jāiekārtojas pārnakšņošanai, labāk pie meža,
kur dabūjama sausa malka. Vakarā pārgājienu var turpināt tikai

tad, ja atrodas uz liela ceļa un labi pārzina apvidu.
Akadēmiķis S. Obručevs, kas apceļojis plašo Sibīriju, raksta:

«Spēt nepazīstamā apvidū atrast ceļu nozīmē prast sekot pēdām

(pa maz iestaigātām taciņām) un dziļi iepazīt reljefa un visa

ģeogrāfiskās vides kopuma īpatnības. Apmaldīšanās gadījumos
svarīgākais ir saglabāt aukstasinību un nepadoties panikai. Nav

jāsteidzas, bet jāapsēžas, mierīgi jāpārdomā noietais ceļš un jā-
cenšas atjaunot orientāciju pēc visām pieejamām pazīmēm, un

tikai pēc tam jādodas meklēt ceļu.»

P. Eglīte

KĀPĒC JŪS CEĻOJAT?

Kas par dīvainu jautājumu! Visiem taču zināms, ka tūrisms

ir labākā atpūta. Gandrīz vai katrs laikraksts un žurnāls uzska-

tījis par savu pienākumu paskaidrot lasītājiem, ka aktīvā atpūta
ceļojumos, kas sniedz pilnīgu apstākļu un domu pārmaiņu, ir

vislabākā visu profesiju pārstāvjiem. Tūrisma veidi un formas

ir tik daudzveidīgi, ka ikkatrs atbilstoši savām spējām un vecu-

mam var atrast arī sev piemērotu formu. Pasaule ir tik plaša, ka

pat viskaislīgākajiem un nopelniem bagātākajiem ceļotājiem nekad

netrūks vēl neapmeklētu apvidu un nestaigātu taku.

Mūsu urbanizācijas un tehnikas laikmetā cilvēki arvien vairāk

sāk cienīt dabu, kas tik nepieciešama pilnvērtīgai atpūtai un estē-

tiskajai .audzināšanai. Tāpēc nav brīnums, ka pieaug ne vien

tūristu skaits, bet arī viņu dažādība. Kā nav divu vienādu cilvēku,
nav divu vienādu tūristu un divu līdzīgu ceļojumu. Sastopami arī

šauri specializējušies ceļotāji. Ir arī tādi tūristi, kas mēģina savus

spēkus visos gadalaikos, visos apvidos, ar visiem pārvietošanās
veidiem.

Bet, ja labi padomā, lielajā tūristu daudzveidībā, ievērojot
viņu attieksmi pret tūrismu un pret dabu, labumu, ko ceļojumā
gūst viņi paši un sabiedrība, varam izšķirt trīs spilgtākos tipus.
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Pirmā tipa tūristi dodas ceļojumos galvenokārt atpūsties un

izklaidēties. Parasti tie izvēlas iecienītus ceļojumu apvidus un

pārbaudītus maršrutus. Šī tipa tūristiem raksturīga vēlēšanās

ceļot ar ērtībām, tāpēc viņu ceļasomā atrodas piepūšamais matra-

cis, spilvens, termoss un dakšiņa, tranzistoru radiouztvērējs, bagā-

tīgas uzkodas, apģērbs arī pilsētas apstākļiem. Soma ir smaga.
Tūristi dienā veic samērā nelielus attālumus, lietainā laikā rei-

zēm nemaz neturpina ceļu, rītos ilgi guļ, saules lēktu neredz un put-

nu dziesmās neklausās. Apdzīvotās vietās iet pa ielas vidu, skaļi
runādami, lai visi redz, ka ieradušies viesi. Pilsētās viņu tran-

zistori skan pie ievērojamākiem ekskursijas objektiem, jaunāka-

jās kafejnīcās un visos veikalos. Mājās tie pārved pirktus suve-

nīrus un daudz fotogrāfiju: «Es pie dzejnieka kapa», «Es pie
ģipša lācīša», «Es ēdu mednieku desiņu». Draugiem viņi sajūsmi-
nāti stāsta par redzētajiem brīnumiem.

Otrā tipa tūristi ir norūdīti un drosmīgi. Lai šīs īpašības vēl

un vēl pastiprinātu, ceļojumam tie izvēlas nevienam nepazīstamu
apvidu, un jo tālāk tas atrodas, jo labāk. Mugursomā ierādīta

vieta plānai sedziņai un pārtikas koncentrātiem, kaprona virve

un katliņš piesieti virs somas, cirvis un duncis pie jostas, kino-

ikamera un bise plecā. Visur viņi jūtas kā savās mājās: gan vil-

cienā uz trešā plaukta, gan automašīnas kravas tilpnē, gan svešā

ciemā. Viņu dzīvotpriecīgās dziesmas neapklust pat naktī. Neno-

gurdināmība skaitās augstākais tikums. lešanu pa ceļu viņi
nicina. Šķēršļi tos neaiztur un slikts laiks nekavē. Mājās tie pār-
ved skrandas un skrambas, pašu pelnītas un no citiem iemainītas

emblēmas un nozīmītes, nostāstus par pārgalvībām un tieksmi

pēc iespējas drīzāk atkal doties ceļā.

Trešā tipa tūristu galvenais dzinulis ir zinātkāre. Pēdu pa

pēdai tie izstaigā vispirms dzimtās vietas takas un tad dodas

arvien tālāk un tālāk. Dienu viņi noiet samērā nelielus attālu-

mus, jo viss jāuzzina, viss jānoskaidro. lelien katrā alā, uzkāpj
katrā pakalnā, patausta katru akmeni, uzklausa katru putnu un

izvaicā gandrīz vai katru pretimnācēju. Kas, kur, kā, kāpēc te

citādi nekā tur? Gar visu viņiem daļa. Kāda rūpnīca piesārņo-
jusi upes ūdeni? Vai vecmāmuļa atceras, kā izskatījās šais vie-

tās viņas jaunības gados? Kā rokām apkopta varoņu ardusas

vieta? Kāds numurs mašīnai, ar ko atbraukuši malu zvejnieki?_—

tie vēl nebūt nav visi jautājumi, kuriem viņi meklē atbildes. Sie

zinātkārie tūristi lielos draugos ar dabu, tā iemācījusi viņiem
vieglu, klusu soli, padarījusi redzīgākas viņu acis un dzirdīgākas
ausis. Viņi zina dabas skaistumu un vērtību, tāpēc lieki nelauž

ne zara un mugursomā blakus guļammaisam un dienasgrāmatai
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ieliek ari metāliskus telts mietiņus. Šī tipa tūristi netraucēnevienu

ne ar lieku skaļumu, ne uzkrītošu izskatu, un apmeklētajās vietās

tie atstāj atmiņas par izpalīdzīgiem, laipniem cilvēkiem.

Mājās viņi pārved biezas dienasgrāmatas, daudz fotouzņē-
mumu un arī kinofilmu, kur galvenās darbojošās personas ir upe,

saule, mākoņi, vējš, mežs, pļava, kāds dzīvnieks un daudzie piemi-
nekļi — gan cilvēku labiem, gan arī ne visai labiem darbiem. Šai

bagātīgajā novērojumu klāstā tūristi novadpētnieki labprāt dalās

ar citiem, — rāda, stāsta, nodod savus aprakstus laikrakstiem pub-
licēšanai.

Lai šādu tūristu būtu vairāk, jācer, ka ar laiku skolās ieviesīs

mācību priekšmetu «tūrisms un novadpētniecība». Katrs jaunais
pilsonis kā vienreizvienu būs apguvis tūrisma taktiku un tehniku,

novadpētniekam nepieciešamās zināšanas un nepārkāpjamās tū-

ristu uzvedības normas: saudzīgu attieksmi pret dabu, cieņu pret

vietējiem iedzīvotājiem, izziņas un aktīvās atpūtas elementu ap-
vienošanu visos tūristu ceļojumos. Pieauguši, viņi savu darbu un

atpūtu organizēs saskaņā ar zinātnes atzinumiem par fizisku no-

darbību un dabas labvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un tātad —

uz labsajūtu.
Un nebūs vairs neviena ceļojuma, kas veikts ar vienīgo no-

lūku —
kolekcionēt apmeklēto un steigā pa mašīnas logu pavirši

aplūkoto vietu nosaukumus
.
..

TŪRISTIEM NEPIECIEŠAMĀS ADRESES

Lai tūris+iem, novadpētniekiem un pārējiem dabas un vēstures draugiem
radītu vairāk iespēju apzināt, izpētīt, popularizēt un aizsargāt savas republi-
kas dabas, vēstures un kultūras bagātības un vērtības, publicējam sabiedrisko

organizāciju, izpildu komiteju dabas aizsardzības komisiju, nozīmīgāko muzeju
un tūristu bāzu un klubu sarakstu.

Balvos

Latvijas Dabas un vēstures biedrības (LDVB) nodaļa I vidusskolā.

Mednieku un makšķernieku biedrības (MAAB) nodaļa Partizānu ielā 40-

-tālr. 128.

Sabiedriskā dabas aizsardzības komisija (DAK) pie rajona izpildu komi-

tejas.

Bauskā

LDVB nodaļa Lāčplēša ielā 3—2.

MMB nodala Brīvības bulvāri, Mednieku namā, tālr. 2189.

Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības (DBB) nodaļa Izmēģinā-
jumu iecirknī.
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DAK rajona izpildu komiteja.

Novadpētniecības un mākslas muzejs Padomju ielā 16, tālr. 2197.

Bauskas raj. Pilsrundāles c. p.: Rundāles pils (Bauskas muzeja filiāle).

Cēsu rajonā

Cēsīs: LDVB nodaļa Tautas izglītības nodaļā.
MMB nodaļa Gaujas ielā 47a, tālr. 2827.

DBB nodaļa Vaļņu ielā 27.

DAK rajona izpildu komitejā.
Vēstures un mākslas muzejs Pils ielā 9, tālr. 2615.

Tūristu klubs «Vārpas» stadionā.

Liepas c. p.: E. Veidenbauma memoriālā māja-muzejs «Kalačos» (Cēsu
muzeja filiāle).

Līgatnes str. ciematā: novadpētnieka T. Kamša ģeoloģiskā kolekcija.
Vecpiebalgas c. p.: brāļu Kaudzīšu memoriālā māja-muzejs «Kalna Kai-

bēnos» (Cēsu muzeja filiāle). Sabiedriskais muzejs Vecpiebalgas ciema padomē.

Daugavpils rajonā

Daugavpilī: LDVB nodaļa Ļeņina ielā 8, Novadpētniecības muzejā.
MMB nodaļa Sarkanarmjjas ielā 20/22, tālr. 21977.

DBB nodaļa ražošanas pārvaldē.
DAK rajona un pilsētas izpildu komitejā.
Novadpētniecības muzejs Ļeņina ielā 8, tālr. 2709.

Tūristu klubs Padomju ielā 11, pilsētas finansu nodaļā, tālr. 22193.

Rubenes c. p.: Tadenavā
— J. Raiņa dzimtās mājas, neliels muzejs.

Dobeles rajonā

Dobelē: LDVB nodaļa I vidusskolā.

MMB nodaļa Dārza ielā 15, tālr. 2205.

DBB nodaļa Austrumu ielā 8.

DAK rajona izpildu komitejā.
Tērvetes c. p.: Annas Brigaderes memoriālā māja-muzejs «Sprīdīšos»

(Jelgavas muzeja filiāle).

Gulbenes rajonā

Gulbenē: MMB nodaļa Litenes ielā 2, tālr. 3636.

DBB nodaļa, p. n. Stāķi, pad. saimn. «Stari».

DAK rajona izpildu komitejā.
Alūksnē: LDVB Alūksnes nodaļa Novadpētniecības muzejā.
DBB Alūksnes nodaļa Rijukalna ielā 3.

Novadpētniecības muzejs Vorošilova ielā 74, tālr. 2313 (Madonas muzeja
filiāle).

Lejasciemā: LDVB Gulbenes nodaļa. Novadpētnieka J. Kučera māja-muzejs
«Zemītēs».

Druvienas c. p.: Jāņa Poruka, Jāņa Misiņa v. c. novadnieku sabiedriskais

muzejs (bij. skolā).
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Jēkabpils rajona

Jēkabpilī: LDVB nodaļa Parka ielā 5.

MMB nodaļa Rīgas ielā 113, tālr. 91706.
DBB nodaļa lauksaimniecības tehnikumā.

DAK rajona izpildu komitejā.
Novadpētniecības muzejs Brīvības ielā 164, tālr. 2314.

Tūristu klubs Novadpētniecības muzejā, itāir. 2314.
Pļaviņās: Skolas muzejs Daugavas ielā 73.

Tūristu mītne «Mežezers» pie Odzes ezera.

Neretā: vidusskolas muzejs.

Jelgavā

LDVB nodaļa Skūnu ielā 10—1.

MMB nodaļa Jaunatnes ielā 29, tālr. 3529.

DBB nodaļa Dobeles šosejā 54.

DAK pilsētas izpildu komitejā.
Vēstures un mākslas muzejs Pušlkina ielā 10, tālr. 3383.

Tūristu klubs L. Paegles ielā 4a, Jauno naturālistu stacijā, tālr. 3550.

Jūrmalā

LDVB nodaļa Ķemeros, Bišu ielā 3a.

MMB nodaļa Dubultos, pilsētas izpildu komitejā, Dubultu prospektā 1.

DBB nodaļa Mellužos, Zemeņu ielā 32.

DAK Dubultos, pilsētas izpildu komitejā.
Vēstures un mākslas muzejs Majoros, Jomas ielā 43, tālr. 6624407.
J. Raiņa vasarnīca-muzejs Majoros, Aleksandra ielā 7.

Tūristu klubs Pumpuros, Kronvalda ielā 8, 4. vidusskolā, tālr. 6625290.

Tūristu bāze Vaivaros, Kauguru ielā.

Krāslavas rajonā

Krāslavā: LDVB nodala I vidusskolā.

MMB nodaka Amatnieku ielā 22.

DAK rajona izpildu komitejā.
Dagdā: LDVB nodaļa vidusskolā.

Skolas muzejs vidusskolā.

Ezernieku c. p.: Skolas muzejs Ezernieku vidusskolā.

Kuldīgas rajonā

Kuldīgā: MMB nodaļa Sarkanarmijas ielā 19, tālr. 2672.

DBB nodaļa Rumbas ciema «Šalkās».

DAK rajona izpildu komitejā.
Novadpētniecības muzejs Kirova ielā 5, tālr. 2364.

Tūristu_klubs pilsētas partijas komitejā, tālr. 2608.

Skrundā: Skolas muzejs astoņgadīgajā skolā.



196

Liepājas rajona

Liepājā: LDVB Liepājas nodaļa Vēstures un mākslas muzejā, Padomju

prospektā 16.

MMB nodaļa Rīgas ielā 40—1, tālr. 2279.

DBB nodaļa Vītolu ielā 34/36—1.
DAK pilsētas un rajona izpildu komiteja.
Vēstures un mākslas muzejs Padomju prospektā 16, talr. 2327. Muzeja

filiāle —
Pētera I namiņš — I. Sudmaļa ielā 24.

Tūristu klubs Skolas ielā 7/9, tālr. 2773.

Aizputē: LDVB Aizputes nodaļa Komjaunatnes ielā 40—7.

Ludzas rajonā

Ludzā: LDVB Ludzas nodaļa Novadpētniecības muzejā.
MMB nodaļa Suvorova ielā 43, tālr. 2598.

DAK rajona izpildu komiteja.
Novadpētniecības muzejs Kuļņeva ielā 12, tālr. 2669.

Kārsavā: LDVB Kārsavas nodaļa Čapajeva ielā 14.

Sabiedriskais muzejs Dzirnavu ielā.

Madonas rajonā

Madonā: LDVB nodaļa Novadpētniecības muzejā.
MMB nodaļa Martas Riekstas ielā 2a, tālr. 2551.

DAK rajona izpildu komitejā.
Novadpētniecības muzejs Valdemāra ielā 18, tālr. 2480.

Ērgļu str. ciematā: R. Blaumaņa memoriālā māja-muzejs «Brakos» (Mado-
nas muzeja filiāle).

Ogres rajonā

Ogrē: MMB nodaļa Daugavpils ielā 22, tālr. 2449.

DBB nodaļa Poruka ielā 6.

DAK rajona izpildu komitejā.
Tūristu klubs Meža prospektā 16, tālr. 2418.
Skrīveros: A. Upīša memoriālā māja-muzejs.
Koknesē: LDVB Jēkabpils nodaļas Sabiedriskais muzejs Kokneses parkā.

Preiļu rajonā

Preiļos: LDVB Komjaunatnes ielā 19—9.

MMB nodaļa Komjaunatnes ielā 37, tālr. 2420.

DAK rajona izpildu komitejā.
Skolas muzejs I vidusskolā.

Aglonā: Skolas muzejs vidusskolā.

Aizkalnē (bij. Jasmuižā): J. Raiņa memoriālā māja-muzejs.

Rēzeknes rajonā

Rēzeknē: Novadpētniecības muzejs 1. Maija ielā 52, tālr. 2464.

MMB nodaļa Upes ielā 14, tālr. 2800.

Skolas muzejs I vidusskolā.
DAK rajona izpildu komitejā.
Viļānos: LDVB Viļānu nodaļa Raiņa ielā 14.

Skolas muzejs I vidusskolā.
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Rīgā

LDVB Prezidijs Lāčplēša ielā 13—2, tālr. 223385.

LDVB Rīgas nodaļa Kr. Barona ielā 4, Valsts dabas muzejā, talr. 225658.

MMB Centrālā padome un Rīgas nodaļa Daugavas ielā 8, tālr. 223445 un

227863.

DBB Centrālā valde Lenina ielā 15, tālr. 220067.

LPSR Zinību biedrība' Smilšu ielā 1, tālr. 228918.

LPSR Ministru Padomes Dabas resursu racionālas izmantošanas un aiz-

sardzības komiteja Ļeņina ielā 34, tālr. 221553.

DAK pilsētas un pilsētas rajonu izpildu komitejās.
LPSR Vēstures muzejs Pionieru laukumā 3, tālr. 223004.

LPSR Valsts dabas muzejs Kr. Barona ielā 4, tālr. 225658.

LPSR Revolūcijas muzejs Smilšu ielā 20, tālr. 220411.

P. Strādina Medicīnas vēstures muzejs L. Paegles ielā 1, tālr. 221664.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Baložos, tālr. 989210.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Palasta ielā 4, tālr. 224091.
J. Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejs Pionieru laukumā 3,

tālr. 227901.

LPSR aizrobežu mākslas muzejs Pionieru laukuma 3, talr. 220838.

LPSR mākslas muzejs Gorkija ielā 10, tālr. 227275.

Republikāniskā tūrisma padome 13. janvāra ielā 3, tālr. 224649.

Republikāniskā bērnu ekskursiju un tūrisma stacija Vainu ielā 2,
tālr. 224494.

Tūristu bāze Graudu iela 58, talr. 213821.

Jauno tūristu bāze Kr. Barona ielā 2, tālr. 227680.

Latvijas republikāniskais tūristu klubs 13. janvāra ielā 3, 503. ist.,
tālr. 211793.

Rīgas rajonā

Siguldā: Novadpētniecības muzejs Turaidas pilsdrupās, tālr. 2402.

Tūristu bāze Turaidas ielā 4, tālr. 2295.

Baldonē: DBB Baldones nodaļa Krasta ielā 13—1.

Nāvessalā: p. n. Daugmale, Strēlnieku tūristu bāze, tālr. Daugmale 10.

Vidrižos: L. Paegles dzimtā vieta «Laučos», memoriālā māja-muzejs.

Saldū

LDVB nodaļa J. Rozentāla memoriālajā muzejā.
MMB nodaļa Ļeņina ielā 8, tālr. 421.

DBB nodaļa paraugsaimniecībā «Druva».

DAK rajona izpildu komitejā.
J. Rozentāla memoriālais muzejs (Kuldīgas muzeja filiāle).
Tūristu klubs «Vārpas» padomē, tālr. 206.

Talsu rajonā

Talsos: LDVB nodaļa Pastendes skolā.
MMB nodaļa Padomju ielā, «Jaunbētiņos», tālr. 266.

DBB nodaļa kolhoza «Draudzība» dārzniecībā.

DAK rajona izpildu komitejā.
Novadpētniecības muzejs Rožu ielā 7 (Tukuma muzeja filiāle).
Dundagā: Skolas muzejs vidusskolā.



Tukuma rajonā

Tukumā: LDVB nodaļa Dārza ielā 11/13.
MMB nodaļa 1905. gada ielā 10.

DBB nodaļa Ļeņina iela 25.

DAK rajona izpildu komitejā.
Mākslas un novadpētniecības muzejs Dārza ielā 11/13, tālr. 2312.

Tūristu klubs Dārza ielā 11/13, Mākslas un novadpētniecības muzejā,
tālr. 2255.

Kandava: Skolas muzejs internātskola.

Tūristu bāze «Redniekos», tālr. Sabile 13.

Valkas rajonā

Valkā: LDVB nodaļa Ļeņina ielā 19.

DAK rajona izpildu komitejā.
Skolas muzejs I vidusskolā.

Smiltenē: MMB Valkas nodaļa 1. Maija laukumā 11, tālr. 245.

Gaujienā: Jāzepa Vītola muzejs «Anniņās» (vidusskolas šefībā).
Trapenē: Linarda Laicena muzejs (skolas šefībā).
Apē: Elīnas Zālītes stūrītis Apes vidusskolā.

Blomes ciemā: DBB Valkas nodaļa «Kalnjeberos».

Valmieras rajonā

Valmierā: LDVB nodaļa Varoņu laukumā 3.

MMB nodaļa Ļeņina ielā 30, tālr. 2706.

DBB nodaļa Padomju ielā 7.

DAK rajona izpildu komitejā.

Novadpētniecības muzejs Varoņu laukumā 3, tālr. 624.

Tūristu klubs L. Laicena ielā 20, tālr. 449.

MMB mednieku un makšķernieku mītne pie Burtnieku ezera, pieejama arā

individuālajiem makšķerniekiem v. c.

Alojā: novadpētnieka A. Galeviusa māja-muzejs ar botānikas sektoru.

Jūras ielā 33.

DBB Alojas nodaļa Jūras ielā 33.

Limbažos: LDVB Limbažu nodaļa Tautas izglītības nodaļā.
MMB Limbažu nodaļa Burtnieku ielā 5, tālr. 237.

Oleru ciems: māja, kurā atradusies LKP Vidzemes organizācijas nelegālā
tipogrāfija (Valmieras muzeja filiāle).

Ventspilī

LDVB nodaļj Vēstures un jūras zvejniecības etnogrāfiskajā brīvdabas

muzejā, Akmeņu ielā 3.

MMB nodaļa Bērmaņa ielā B—l7, tālr. 2752.
DBB nodaļa Miera ielā 2—l.

DAK pilsētas izpildu komitejā.
Ventspils Vēstures un jūras zvejniecības etnogrāfiskais brīvdabas muzejs-

Akmeņu ielā 3, tālr. 2031.

Tūristu klubs Meža ielā 71—2, tālr. 4013.

Par iespējamām neprecizitātēm un izmaiņām sarakstā lūdzam ziņot kalen-

dāra redkolēģijai.



Dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi Latvijas PSR.



199

SATURS

Priekšvārdi «*

Kalendārijs ar hronoloģijas datiem, astronomiskajiem, hidrometeoroloģis-

kajiem, botāniskajiem un zooloģiskajiem datiempar zivīm, medību un

zvejas noteikumiem 4—so'

Laika skaitīšana Latvijas PSR 51

Zvaigžņu karte 52:

Ziema

A. Zirnītis. Lausks un īze 53

A. Grinbergs. Kukaiņi sniega 54

/. Vlksne. Ūdensputnu ziemošana Latvija 55

V. Grāvītis. Vērosim ceļojošo ledu 56

A. Pastors. Mainas Daugavas lejtece 57

V. Grāvītis. Ceļotāji akmeņi 61

/. Vīksne. Putns ar gredzenu 63-

Pavasaris

A. Pastors. Ūdeni aicina 65

/. Sloka. Zivju migrācijas 66

E. Gebauers. Pazīsim un atklāsim augu karantēnas kaitēkļus, slimības

un nezāles 68

M. Ķundziņš. Pirmie pavasara tauriņi 72

V. Grāvītis. Pirmie ceļotāji leduslaikmetā upes 75

/. Ģirupnieks. Ko mums dod saules stari 76

Vasara

Dz. Apaļa, I. Stikute. Augi tūristu uzturam 81

M. Ķundziņš. Zivs mūža kalendārs 82

A. Pastors. Vai daudz mums ir ūdeņu? 84

L. Purs. Vasaras novakare 86

Z. Spuris. Siseņi un sienāži 89

Dz. Apaļa. Uzmanīgi — indīgie augi! 91

A. Zirnītis. Zaļais stars 93

A. Gaross. Sabiedriskie dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
tori 94

Rudens

R. Knaps. Kad vēji puš 97

N. Sloka. Jūrmalas liedaga izskalotie dzīvnieki 105

A. Pastors. Ūdens piliena gaitas un piedzīvojumi 106



Z. Spuris. Zirnekļi 109

V. Sarma. Briežu aurošana 110

G. Ābele. Neaizskar mani! 110

A. Zirnītis. Elektriskā izlādēšanas no smailēm 111

Šogad atceramies

E. Blūmfelds. PSKP XX kongress 113

/. Ķadike. Uz kolhozu ceļa 115

K. Spriņģis. Padomju Latvijas zinātnes centra gadadiena 118

A. Udre. Liepājas aizstāvēšana 119

/. Dzintars. Pirmie neredzamas frontes varoņi 122

V. Savčenko. Slavenā kaujas ceļa sākums 125

Dz. Vīksna. Proletāriska internacionālisma spilgta izpausme
....

129

M. Kalve. Rakstnieks un cīnītājs Leons Paegle 131

Dz. Paeglīte. Imantu Sudmali atceroties 134

V. Bērziņš. Pulciņš «Pelēkie» 137

V. Saliņa. Vienota ierinda 138

/. Ruberts. Kaujinieku un mežabrāļu gads 141

J. Mende. Diplomātiska kurjera T. Netēs varoņdarbs 147

A. Caune. X Viskrievijas arheoloģiska kongresa 70 gadi 150

/. Netjosins. Krīgsmana fabrikas strādnieku streiks 151

J. Pujats. Dižais mākslas līdumnieks 152

H. Strods. Atceroties Ludzas zemnieku sacelšanos 155

Pagātne mūsdienu skatījuma

L. Dumpe. Etnogrāfu ekspedīcijas Latgale 159

/. Loze. Senākas dzintara apstrādes darbnīcas Latvijas PSR teritorija . 162

A. Sulcs. Juras zvejniecības brīvdabas muzejs 164

/. Apals. Ko slēpj Latvijas ezeri? 16.
A. Caune. Ko stāsta musu laukakmeni 16m

H. Freibergs. Pētīsim Rīgas uzņēmumu vēsturi 17'

Novadpētnieku gaitas

E. Zīgurs. Dabas un kultūras vērtību sardze 173

Dz. Driba. Aug mūsu pilsētas 177

/. Plotnieks. Pie skolas novadpētniekiem 181

V. Grāvītis. Ikviens tūrists var kļūt par zinātnisku atklājumu līdzdalīb-
nieku 184

E. Zīgurs. Tūristu inventārs novadpētniecības gaitas 185

V. Grāvītis. Lai nebūtu jāmaldās ceļa 189

P. Eglīte. Kapec jus ceļojat? 191

Tūristiem nepieciešamās adreses 194

nPHPOJIbI H HCTOPHH 1966 T.

DABAS UN VĒSTURES KALENDĀRS 1966. G.

Vāku noformējis V. Zirdziņš. Vinjetes zīmējis /. Klavsons.
Redaktore M. Zumberga. Tehn. redaktore Z. Pllādze. Korektore /. Ozola. Nodota salik-

šanai 1965. g. 23. jūlijā. Parakstīta iespiešanai 1965. g. 21. oktobrī. Papīra formāts
00X84'/,6. 12,5 fiz. iespiedi.; 11,38 uzsk. iespiedi.; 15,48 izdevn. I. Metiens 25000 ek

JT 07635. Maksā 64 kap.

Izdevniecība «Zinātne» Rīgā, Smilšu ielā 1.

lespiesta Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts preses komitejas Poligrāfiskās rūpnie-
cības pārvaldes 6. tipogrāfijā Rīgā, Gorkija ielā 6. Pašūt. Nr. 1292.

5(059)



Pamanītas iespiedklūdas

Dabas un vēstures kalendārs 1966.

Iespiests Jābūt
Lpp. Rinda

160. 20. no augšas fabrikas fabrikas

161. 11.
„

izmantošana izmantošana

171. 7. „ „
rokas rokas

171. 8.
„

iznīcināti iznicināti

171. 9.
i]

ii
apzināt apzināt








	Dabas un vēstures kalendārs 1966����������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	Chapter
	JANVĀRIS�����
	FEBRUĀRIS�����
	MARTS
	APRĪLIS�怄伧䀄伧
	MAIJS
	JŪNIJS�伧탩丧悸
	JŪLIJS�����
	AUGUSTS
	SEPTEMBRIS
	OKTOBRIS
	NOVEMBRIS
	PAPILDINĀSIM DABAS MUZEJA EKSPOZĪCIJU���������Ā
	DECEMBRIS
	LAIKA SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR�낎伧탩丧
	ZVAIGZŅU KARTE�伧���
	ZIEMA
	LAUSKS UN ĪZE�����
	KUKAIŅI SNIEGĀ����������
	ŪDENSPUTNU ZIEMOŠANA LATVIJĀ����������
	VĒROSIM CEĻOJOŠO LEDU!��惜伧택伧ჟ伧伧
	MAINĀS DAUGAVAS LEJTECE�����
	CEĻOTĀJI AKMEŅI�������������ძ伧
	PUTNS AR GREDZENU

	PAVASARIS
	ŪDEŅI AICINA����������
	ZIVJU MIGRĀCIJAS����逩
	PAZĪSIM UN ATKLĀSIM AUGU KARANTĒNAS KAITĒKĻUS, SLIMĪBAS UN NEZĀLES�����������������������������������
	PIRMIE PAVASARA TAURIŅI�����
	PIRMIE CEĻOTĀJI LEDUS LAIKMETA UPĒS�Ā　Ā挀职倧恌倧進倧耰倧��
	KO MUMS DOD SAULES STARI*

	VASARA
	AUGI TŪRISTU UZTURAM�����
	ZIVS MŪŽA KALENDĀRS����������
	VAI DAUDZ MUMS IR ŪDEŅU?����������
	VASARAS NOVAKARĒ�倧ႁ倧還
	SISEŅI UN SIENĀŽI�炔倧ₙ倧䂚倧���
	UZMANĪGI — INDĪGIE AUGI!����倧䂝倧恹倧
	ZAĻAIS STARS�倧ꂐ倧�
	SABIEDRISKIE DABAS UN KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORI�������탊倧䃌倧胍倧惍倧

	RUDENS
	KAD VĒJI PUŠ ...�����
	JŪRMALAS LIEDAGĀ IZSKALOTIE DZĪVNIEKI���������������
	ŪDENS PILIENA GAITAS UN PIEDZĪVOJUMI����������
	ZIRNEKĻI�儧뀇儧�
	BRIEŽU AUROŠANA
	NEAIZSKAR MANI!
	ELEKTRISKĀ IZLĀDĒŠANAS NO SMAILĒM�惩倧Ā�Ā�뀢儧逢儧ဦ儧〧儧�����

	ŠOGAD ATCERAMIES
	PSKP XX KONGRESS
	UZ KOLHOZU CEĻA�����
	PADOMJU LATVIJAS ZINĀTNES CENTRA GADADIENA�����
	LIEPĀJAS AIZSTĀVĒŠANA�㐀愀　㘀愀　　㔀㈀　　㐀搀
	PIRMIE NEREDZAMĀS FRONTES VAROŅI����������
	SLAVENĀ KAUJAS CEĻA SĀKUMS���������������
	PROLETĀRISKĀ INTERNACIONĀLISMA SPILGTA IZPAUSME�����킘儧傘儧炙儧備儧��
	RAKSTNIEKS UN CĪNĪTĀJS LEONS PAEGLE�����������Ā���
	IMANTU SUDMALI ATCEROTIES
	PULCIŅŠ «PELĒKIE»�₵儧儧킵儧���
	VIENOTĀ IERINDĀ�������Ā��
	KAUJINIEKU UN MEŽABRĀĻU GADS��Ā�䃘儧⃘儧惛儧
	DIPLOMĀTISKĀ KURJERA T. NETES VAROŅDARBS����샩儧䃩儧惪儧䃪儧���
	X VISKRIEVIJAS ARHEOLOĢISKĀ KONGRESA 70 GADI����������
	KRIGSMANA FABRIKAS STRĀDNIEKU STREIKS�����
	DIŽAIS MĀKSLAS LĪDUMNIEKS�ꀄ刧�������
	ATCEROTIES LUDZAS ZEMNIEKU SACELŠANOS

	PAGĀTNE MŪSDIENU SKATĪJUMĀ��������������������
	ETNOGRĀFU EKSPEDĪCIJAS LATGALĒ���������������
	SENĀKĀS DZINTARA APSTRĀDES DARBNĪCAS LATVIJAS PSR TERITORIJĀ�������������������������
	JŪRAS ZVEJNIECĪBAS BRĪVDABAS MUZEJS���������������
	KO SLĒPJ LATVIJAS EZERI?����
	KO STĀSTA MŪSU LAUKAKMEŅI�뀱刧Ā�Ā�큤刧끤刧j刧刧
	PĒTĪSIM RĪGAS UZŅĒMUMU VĒSTURI������������������������������

	NOVADPĒTNIEKU GAITAS�����
	DABAS UN KULTŪRAS VĒRTĪBU SARDZĒ��������������������
	AUG MŪSU PILSĒTAS����������
	PIE SKOLAS NOVADPĒTNIEKIEM�����
	IKVIENS TŪRISTS VAR KĻŪT PAR ZINĀTNISKU ATKLĀJUMU LĪDZDALĪBNIEKU�����������������������������������
	TŪRISTU INVENTĀRS NOVADPĒTNIECĪBAS GAITĀS�刧刧Å刧������������刧¹刧傻刧
	LAI NEBŪTU JĀMALDĀS CEĻĀ����냀刧郀刧邯刧ク刧Ā　Ā　냛刧郐刧䃀刧⃒刧�
	KĀPĒC JŪS CEĻOJAT?����������郦刧ღ刧䃮刧⃮刧��
	TŪRISTIEM NEPIECIEŠAMĀS ADRESES�����ø刧刧Ö

	SATURS
	Chapter

	BACK
	Chapter
	Cover page


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Kolembola.
	Boreus ģints tīklspārnis.���������������
	Garknābja gaura�嘧惯嘧
	Daugavas spēkstaciju kaskāde upes lejtecē.���������������
	Zirgakmens (saukts ari par trijstūra akmeni) Duntes jūrmalā.���������������
	Akmeņi Kaltenes jūrmalā�����圧瀆圧逇圧瀇圧��
	Untitled
	Ventas rumba
	Kartupeļu lapgrauža kāpuri un vaboles apgrauž kartupeļu lapas:����������ွ圧耾圧뀿
	Kartupeļu nematodes bojāts augs.�圧圧怷圧䀷圧��
	a — zemenāju nematode, b — nematodes bojāts zemenāju cers.��끃圧ぃ圧灋圧偋圧�����
	a — kartupeļu vēža bojāti kartupeļi, b — kartupeļu vēža ilgspora, c — zoosporu izveidošanās, d — zoospora.�����������������������������������
	Pie āboliņa piesūkusies vija.�ꁑ圧끏圧遂圧��������
	Pavasara tauriņi:�����
	Jūrmala Tūjas apkārtnē��������������������
	Saules maksimālais augstums visos gada mēnešos, ka arī Saules augstums 21. jūnijā katru stundu�������������������������
	Sauļošanās laiks dažādos mēnešos, neievērojot izmaiņas, ko radījis gaisa dzidrums vai apmākšanās.�㌀㈀　　㌀　　㈀攀　　㈀　　　㘀愀　㘀戀　　㘀攀　　㘀㤀　　㘀愀　　　　㈀　　　
	Ultravioleto staru gada līkne.�㘹〰㙡〱
	Ultravioleto staru dienas līkne.�圧傻圧�
	Untitled
	Mazā vīra lielais loms������肸圧탈圧
	Gauja pie Velna alas
	Pie Ventas ielejas Skrundas apkārtne�圧圧�
	Untitled
	Pļavu sienāzis��������Ā�
	Atklātās vietās sastopamais sisenis Sphingonotus coerulans (ar ziliem pakaļspārniem).�������������������������
	a — velnarutka ziedkopa; b — saknenis (redzamas raksturīgās kameras).���怕堧퀖堧ဘ堧
	Redzamās gaismas spektrālais sastāvs mainoties Saules augstumam pie debesīm:��������������������
	Šoreiz objektīvs vērsts pret dzērvēm (M. Kundziņa foto).�堧‼堧������������瀷堧堧뀼堧逼堧�
	Untitled
	Sanešu kustības shēma Latvijas jūras piekrastē.��������������������
	Nograuzts jūras krasts.�큐堧끐堧
	Oļu valnis pludmalē.����������
	Smilšu notrītas oļu «naudiņas»���������������
	Atsegta morēnas virsa Kurzemes jūrmalā.���������������
	Akmeņi Vidzemes piekrastē.�匧Ā�Ā�肚堧邞堧
	Smilšakmens krauja Tūjas jūrmalā����肫堧«堧Ⴏ堧¬堧���
	1 — sirsniņas čaula, 2 — makomas čaula.���������������
	1 — grēvis, 2 — sprogkāju vēžu čaulas.��������Ā�����ā�က�ﲰ堧
	Ausainās aurēlijas medūza.���������������
	Abavas Rumba
	Meža sprigane:
	Latviešu 201. strēlnieku divīzijai pasniedz kaujas karogu.����������
	Latviešu 201. strēlnieku divīzijas karavīri pie kaujas karoga pirms došanās uz fronti 1941. gada novembrī.�������������������������
	Leons Paegle.
	Imants Sudmalis 1941. gada sākumā.�匧Ā�Ā��大大
	Māja Rīgā, Ļeņina ielā 51, kur 1906. gadā naktī no 7. uz 8. jūliju notika LSD I kongresa noslēguma sēde.�������������������������������������������������������
	Piemineklis 1905. gada cīnītājiem «Spietiņu» priedēs Sēlpilī.�逾大������������뀼大逼大쀜大大����������Ā�
	Viktors Barbans.
	Jūlijs Kažmers-Pops.�大큀大�
	Teodors Nete.
	Jāņa Rozentāla pašportrets.�Ā�Ā�큫大끫大䁐大偅大��
	Pilngadības svētku dalībnieku gājiens Balvu rajona Šķilbēnos.������������������������������
	Ekspedīcijas dalībnieki vāc materiālus pie teicējas A. Kampānes Daugavpils rajona Līksnas c. p. Tiltu sādžā.���������������������������������������������
	Jūdžu akmens�㙥İ㙦〰
	Robežakmens pie Pļaviņām.�偘匧İ㙢İ㘹�大大大䂚大
	Dzīvojamie nami Valmierā.�ꂪ大�������
	Kultūras nams Siguldā.�大炽大傽大����
	Dzīvojamās ēkas Saldū.�大������������大낧大邓大
	Skola Jūrmalā.�大大샃大����
	Pārgajiens gar Daugavas krastiem�大郛大냜
	Dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi Latvijas PSR.�샩大䃩大惪大䃪大������
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


